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پاهايم از فشار کفشها زق زق مي کرد.همانطور که به روي صندلي نشسته بودم يک پايم را روي پاي ديگر انداخته و 

کفشم را درآوردم.با نفس کشيدن پايم خود هم نفس عميقي کشيدم.مامان دست به زانويش گرفت و بلند 

 شد.خطاب به من گفت:

 ريخت و پاش از يک جايي شروع کنيم. پاشو مادر.بايد براي جمع و جور کردن اين همه -

 ناليدم و گفتم:

واي مامان جان تورو خدا امشبه رو ولم کن.من الاقل تا فردا صبح بايد به اين پاها استراحت بدم.االن داشتم فکر مي  -

 کردم چطور تا اتاقم برسم.شما مي گوييد پاشم جمع و جور کنم!!

به دردت نمي خوره گفتي اال بال که همينا.من تعجبم تو چطوري از سر  خوب حقته مادر.چقدر گفتمت اين کفش ها -

 شب با همين کفشها اينقدر رقصيدي حاال به کار کردن که رسيد نمي توني!!

از خريد کفش ها يادم آمد.مامان اصال به اين کفش ها راضي نبود ولي کلي قهر و ناز کردم تا باالخره رضايتش را 

 قدم را از آن چه هست بلند تر نشان بدهم و بزرگتر به نظر برسم. گرفتم قصدم اين بود که

 عمو مصطفي که به صحبت هاي ما گوش مي داد خنديد و به مامان گفت:

 اذيتش نکن زن داداش خسته شده.شما هم امشب کاري نکنيد خيلي خسته ايد. -

 به روي عمو مصطفي خنديدم.مامان کوتاه نمي آمد.

 ايد آشغالها را که جمع کنيم.نه بابا الاقل ب -

 و مشغول شد ولي من واقعا توان انجام هيچ کاري را نداشتم.عمو با نگاهي به سر تا پاي من دوباره گفت:

 ولي زن داداش ماشااهلل بنفشه هم رو کاره.با رفتن بهنوش بايد به فکر اين يکي باشي. -

 مامان با دلخوري جواب داد:

سالشه براي اين هنوز خيلي وقت داريم.بايد مثل بهنوش درسش را بخوانه نوبتي  61هنوز  واي داداش نگو .بنفشه -

هم که باشه نوبت بچم بهزاده.داره ديرش هم ميشه.اون خودش بس که نجيبه صداش در نمي ياد خودمون بايد حيا 

 کنيم و کاري بکنيم.

ارهايش جواب رد مي داد اصال ميانه اي با من که بر عکس بهنوش که عاشق درس خواندن بود و به همه ي خاستگ

درس خواندن نداشتم تازه با گفته عمو مصطفي گل از گلم شکفته شده بود، با آب پاکي که مامان روي دستم ريخت 

 ساکت شدم.کفش ديگر را هم از پاسم در آوردم بلند شدم و به مامان گفتم:

 يا نه؟چي کار کنم مامان باالخره همين االن جمع مي کنيد  -

نه فقط آشغالها را جمع مي کنم که تا صبح بو نگيره صبح اول وقت شوکت مياد.تو برو استراحت کن که فردا بهانه  -

 نياري.

آقاجون قبل از ما به اتاقش رفته و خوابيده بود. به مامان و عمو شب بخير گفتم و از پله ها به زحمت خودم را باال 

دم بدون اين که برق را روشن کنم اتاق مثل هر شب تاريک نبود.يک نور ديگر اتاق کشيدم وقتي در اتاقم را باز کر

 را کمي روشن تر از شب هاي پيش کرده بود.کرکره اتاقم کنار بود.جلو رفتم و منبع نور را پيدا کردم.
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يک اتاق من ساختمان جلو ساختمان ما که به تازگي ساخته شده بود و يکي از پنجره هايش درست رو به رو و نزد

 قرار داشت برقش روشن بود. يادم آمد که صبح بهزاد مي گفت براي ساختمان جديد اسباب کشي مي کرده اند.

خيلي دير وقت بود . با خودم فکر کرده ام حاال ما عروسي داشتيم و تا اين موقع بيدار مانده ايم اينها چرا مثل ما 

طر هواي گرم تابستان باز بود صداي آهسته ي يک آهنگ تند را نخوابيده بودند. پنجره ي اتاق روبه رو به خا

 ميشنيدم از همان اهنگ هايي که با روحيه ي شاد من جور بود و خيلي دوست داشتم.

کسي ديده نمي شد. خيلي دوست داشتم بدانم که اتاق متعلق به کيست. از ته دل آرزو کردم که اتاق دختري به سن 

 و دوست شوم.خودم باشد تا بتوانم با ا

برگشتم و به تخت خالي بهنوش و کتابخانه ي کتاباش نگاه کردم.با اين که خيلي دوست داشتم اتاق هر چه زودتر 

 فقط مال خودم شود و راحت باشم ولي جاي خالي او حاال رنجم مي داد و دلم گرفت.

سال  61لي هر چه بود خواهر بوديم من و بهنوش دو اخالق متضاد داشتيم و به هيچ وجه با هم جوش نمي خورديم و

با او زندگي کرده بودم و به هم عادت داشتيم.گرچه خيلي سر به سرم مي گذاشت اما خيلي هم مهربان بود. وقتي 

مريض مي شدم مثل پروانه به دورم مي گشت. هميشه منتظر بود که من يک سوال درسي بپرسم که البته خيلي کم 

م توضيح مي داد و اصرار داشت که به زحمت در مخم جا دهد ولي من که فقط به فکر پيش مي آمد، با چه دقتي براي

 شيطنت بودم اندازه اي درس مي خواندم که نمره اي بخور و نمير بگيرم و تجديد نياورم.

درست عکس او که تا وقتي ليسانسش را نگرفت هر چه مسعود پسر دائي ام جلزو ولز کرد و به خاستگاريش 

اب نداد.تازه حاال هم قصد فوق ليسانس گرفتن را داشت و هنوز هم سر باز مي زد تا اينکه عاقبت خود فرستاد جو

مسعود پا پيش گذاشته و شخصا از خودش تقاضاي ازدواج کرده بود و قول داده بود که در ادامه ي درس خواندن نه 

م که البته خودش هم بي عالقه به مسعود تنها پيگيرش نمي شود که کمکش هم مي کند. اينچنين بود که بهنوش خان

 نبود بله را گفته و امشب به سالمتي طي جشن مفصلي او به مسعود رسيده بود و اتاق خالي هم به من.

لباسم را عوض کردم.سنجاقهاي سر را از ميان موهايم در آوردم.موهام بس که تافت خورده بود سفت و خشک شده 

ش گرم خستگي ام کمي رفع مي شد و هم موهايم به حالت اوليه بر مي گشت. بعد از بود. چاره اي نداشتم. با يک دو

 حمام همين اندازه که به تختم رسيدم سرم نرسيده به بالش بيهوش شدم.

 

 او. کرد مي فرق بهنوش با هم اخالقم اين حتي. بودم کرده حال به تا که بود خوابي ترين شيرين اين کنم مي فکر    

 ي زياد خسته مي شود خوابش نمي برد ولي من هر چه خسته تر بودم خوابم بيشتر بهم مزه مي داد.وقت گفت مي

 

 

 نظرم به بودم، اهنگها مدل اين عاشق. گشودم چشم بود هم روز اهنگ که انگيز هيجان و شاد آهنگي صداي با    

جره ي روبه رو باشد. خوشحال شدم. مطمئنا پن از صدا اين که دادم احتمال زدم غلتي.کرد مي زنده را آدم ي روحيه

اتاق متعلق به يک جوان بود و اگر دختر مي بود که عالي مي شد. صداي چند ضربه به در و متعاقب ان در باز شد و 

 سر بهزاد را ديدم.

 

 

 .کرد احضارت مامان تنبل کوچولوي خواهر پاشو -    
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 :دادم جواب و زدم لبخند رويش به    
 

 

 .ميام زود داداش باشه -    
 

 

 مثل هم بهنام داداش و او.بودم بهزادم داداش عاشق.زدم ديگر غلتي و دادم غوسي و کش بدنم به تازه او رفتن با    

 که من با بخصوص همه با. بود خونگرم و مهربان بهزاد ولي خشک و سرد بهنام. بودند مخالف قطب دو بهنوش منو

 م مي زد نرم و راحت بود.صداي کوچولو خواهر

 

 

 پيش ندرت به که نگاهش يک براي فاميل بخت دم دخترهاي.  بود معروف نجابت و عاقلي به فاميل پسرهاي بين    

 بود داده پيشنهاد او به فاميل بين از را زيادي دخترهاي مامان. کردند مي غش شود نامحرم چشم در چشم آمد مي

فاميلي بود و از مامان خواسته بود بين غريبه ها برايش موردي مناسب البته با نظر  ازدواج مخالف شديدا او ولي

سال سن داشت و مهندس کامپيوتر بود. با دوستش شرکتي دست و پا کرده و راضي به نظر  72خودش انتخاب کند. 

ساله  5ساله و  1دختر  ساله بود و خيلي زودتر از بهزاد ازدواج کرده بود و حاال دو 03مي رسيدند. داداش بهنام 

داشت و با اقاجون که فروشگاه لوازم منزل در بازار داشت مشغول بود و به عبارتي عصاي دست آقاجون بود. بهنوش 

 سال و امسال به سوم دبيرستان مي رفتم. 61ساله و به قول آقاجون من هم که ته تغاري خونه بودم  75هم 

 

 

دار مشکي بود ولي من پوست سفيدي داشتم و موهاي قهوه اي تيره و همين  حالت موهاي با سبزه کمي بهنوش    

هميشه بهنوش را شاکي مي کرد. با نارضايتي به مامان مي گفت شما بين بچه هاتون فرق گذاشته ايد. مامان به اين 

 حرف او مي خنديد و در جوابش مي گفت:

 

 

 .دارند بيشتري نمک ها سبزه گلم دخترم -    
 

 

 :گفتم مي مامان حرف ي ادامه در من    
 

 

 .کرده گير نمک را مسعود که بوده زياد نمکش گمانم مامان ميگه راست -    
 

 

 زيبايي اندام و بود تر کشيده خيلي من از بهنوش قد عوض در ولي شد مي خشونود ها جواب اين از بهنوش و    

يشه دلم مي خواست کفش پاشنه بلند بپوشم تا از او کم نياورم هم خاطر همين به کرد مي عصباني مرا که داشت

سالگي وقت قد کشيدن دارم ولي حاال عجله مي کنم. با اين وجود باز  61گرچه بهنوش عثيده داشت که من هنوز تا 
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لبهاي  هم نگران بودن. از لحاظ چهره تقريبا مثل هم بوديم و به قول دختر خاله ام ميترا چشمهاي آهويي و کشيده و

 قلوه اي داشتيم. از همه بهتر قشنگتر از نظر او گونه هاي برجسته مان بود.

 

 

 توجه جلب داشتم دوست خيلي. بود کرده راضي خود از مرا شد مي زيبايم ي چهره از که هايي تعريف همين    

 .افتادم ديشب ياد. کنم را جوان پسران
 

 

عد از رفتن غريبه ها زن و شوهر هاي و دختر پسر هاي فاميل با هم مي ب هايمان جشن و ها عروسي ي همه در    

 رقصيديم ديشب محسن برادر مسعود لحظه اي از کنارم دور نمي شد.

 

 

 از پر چشماش بگويد من به چيزي خواهد مي لحظه هر کردم مي حس که آمدم مي عشوه برايش قدري به    

 حساس خيلي تالش مي کرد.ا اين مهار براي فهميدم مي و بود احساس

 

 

 را محسن صداي که بودم ايتاده بالتکليف در جلوي من بوديم راهي داماد و عروس بدرقه براي که هم شب آخر    

 جلو صندلي روي تنها او اما بود پر ظرفيتش حد از بيشتر ماشين عقب.  بود نشسته خواهرش ماشين جلوي او شنيدم

 ناز بود نشسته بود.مه شوهر حامد که راننده کنار

 

 

 .هست هم ديگر يکي جاي اينجا بيا خواهي مي اگر بنفشه -    
 

 

 .کرد باز جا خودش و    
 

 

 و مهناز. نشستم کنارش رفتم بعد و کردم پا ان و پا اين کمي عمدا بودم مردد ولي بنشينم کنارش امد نمي بدم    

عقب را کامال اشغال کرده بودند و با صداي بلند دستگاه ماشين دست  صندلي هايشان بچه و هايم دايي دختر مريم

 مي زدند و هم خواني مي کردند.

 

 

 ها مهمان کردن جور و جمع و ها ماشين کردن مرتب مشغول عجله با که ديدم را بهزاد بود نگذشته دقيقه چند    

ته بودم جلو امد. در جلو را باز کرد و با نشس محسن بقل تنگ که افتاد من به چشمش تا گذشت کنارمان از بود

 خوشرويي گفت:

 

 

 .داره جا بهنام ماشين بريم بيا. کردي تنگ جارا نشستي اينجا چرا جان بنفشه -    
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 :گفت محسن کشيد بيرون مرا و نشد منتظر    
 

 

 .بهزاد نشده تنگ جامون -    
 

 

د نديده گرفت تشکر کرد و در ماشين را بست. همانطور که دست مرا بهزا ولي زد دار معني پوزخندي حامد    

 گرفته بود و به طرف ماشين بهنام مي برد به نرمي گفت:

 

 

 !داشتيم کوچولو خواهر -    
 

 

 :پرسيدم و زدم نفهمي به رو خودم    
 

 

 !داشتيم؟ چيرو -    
 

 

 مرا کنار فروغ همسر بهنام گذاشت و در گوشم آهسته گفت: و کرد باز برايم را بهنام ماشين جلوي در    

 

 

 .شيطون اي -    
 

 

 :گفت فروغ به خطاب بعد    
 

 

 .شما دست امانت برگرديم و رفيتم تا بنفشه داداش، زن -    
 

 

 .انداخت گردنم دور را دستش و داد جا کنارش مرا فروغ    
 

 

 چولو همه جا، جا ميگره.کو اين. بهزاد آقا برو -    

 

 

 هاي کفش اين با شب سر از. نگفتم چيزي احترامش به ولي کرد، ناراحتم بود چسبانده من به که کوچولويي نسبت    

 هزار با و بودم پيچيده عروس همراه آرايشگاه در را موهايم ، بودم آورده فشار خودم به کلي سانتي ده پاشنه

کرده و کمي آرايش کرده بودم و به نظر خودم يک خانم کامل بودم با اين حال کوچولو  راضي را مامان تمنا خواهش

 خطاب شدم.
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 به دوان دوان بهنام بزرگ دختر سحر و شد باز در بفرماييد گفتم وقتي. کرد پاره را افکارم در به ضربه چند صداي    

 و گفت: بوسيد مرا. کشيدم آغوش در را او و کردم باز بغل. دويد طرفم

 

 

 .اومدند همه ديگه پايين بيا ميگه ماماني عمه -    
 

 

 .بوسيدم را او هم من    
 

 

 .مياد ديگه دقيقه 5 تا عمه بگو ماماني به برو خوشگله باشه -    
 

 

کردم که طبقه  شکر خدارا. شنيدم را شلوغي صداي و کردم باز را اتاقم در الي.امدم بيرون تختم از سحر رفتن با    

ي باال سرويس بهداشتي داشت و الزم نبود براي اين کار حتما پايين بروم. بعد از شستن سرو رويم و تعويض لباس 

جلوي پنجره امدم که ان را ببندم. سر پسر جواني را در اتاق روبه رو ديدم و فهميدم اتاق به پسر جواني تعلق دارد. 

 خارج شدم.با دلخوري پنجره را بستم و از اتاق 

 

 

 :گفت فروغ. بوسيدم و گرفتم بغل را دو هر و زدم زانو. دويدند طرفم به صبا و سحر امدم پايين که ها پله از    
 

 

 .بنفشه کرده بادي چه چشمات -    
 

 

 .بود هم جمعه امروز که مخصوصا بودند امده خانواده با هم مرتضي عمو و مصطفي عمو. کردم سالم    
 

 

 .ربخورد من به اشپزخانه جلو مامان. رفتم اشپزخانه به احوالپرسي از بعد و گرفتم را سالمم جواب    
 

 

 .کردي کمک و شدي بيدار زود صبح عجب -    
 

 

 .کردي مي بيدارم خوب جون، مامان سالم -    
 

 

 اومدم صدات زدم بيفايده بود. مرتبه چند. شنيدي مي مگر که بودي شده بيهوش همچين. سالم عليک -    
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 اثري گذشته شب شلوغي همه ان از و بود امده مامان کارگر خانم شوکت. شدم اشپزخانه وارد و بوسيدم را مامان    

 از را بهنام صداي بريزم چاي خودم براي که برداشتم فنجان يک.بود آماده هم ظهر غذاي حتي بود نگذاشته جا به

 م که صدا زد شوکت خانم .شنيد اشپزخانه جلو

 

 

 .بشوره حياط رفته خانم شوکت اينکه مثل داداش سالم -    
 

 

 .بيار و بريز کامل چاي سيني يک خودت پس سالم، عليک -    
 

 

 در اقاجون اشاره به کردم تعارف چاي همه به که اين از بعد و کردم سالم.شدم پذيرايي وارد چاي سيني يک با    

 نشستم. عمو مصطفي به رويم لبخند زد و به اقاجون گفت: کنارش

 

 

 آقاجون. تغاري ته مونه مي ميدي پرش فردا امروز هم را بهزاد بخت، خانه فرستادي که را بهنوش داداش خوب -    

 :داد جواب و انداخت گرنم دور را سنگينش دست
 

 

يم. بنفشه تا دکتراش را بگيرد الاقل ده سال ديگه مي شه دار وقت خيلي هنوز يکي اين براي که شکر خدارو -    

 عمو مصطفي خنديد.

 

 

 .بياورند در جا از را خونتون در پاشنه ها خاستگار فردا همين از ميدم قولت. نکنم گمان -    
 

 

 .بوسيد را سرم روي اقاجون    
 

 

 رد به اجبار به روي آقاجون لبخند زدم.خو مي هم به حالم بود کتاب و درس چي هر از که اين با    

 

 

 پاتختي مراسم و دايي منزل به زودتر خواست مي و بود نگران مامان چونکه کرديم صرف زود خيلي را ناحار    

 امد. زدم صدا را فروغ پوشيدم لباس و گرفتم دوش فوري نداشتم زيادي وقت رفتم، اتاقم به نهار از بعد برسيم

کشيد. باز هم مثل ديشب اندکي دست به صورتم بردم و کمي ارايش کردم و دوباره همان کفشهاي  سشوار را موهايم

 پاشنه بلند را پوشيدم.
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 را ماشين در. امد جلو و زد برقي چشماش من ديدن با. ديدم را محسن دايي، منزل در جلوي. رفتيم بهنام ماشين با    

ادم تا روسري ام بيوفتد تا دل اورا ضعف ببرم و مطمئن بودم که همينطور هم د خود به حالتي عمدا.  کرد باز برايمان

 شد.

 

 

 برايش دلم خيلي بودم نديده را بهنوش که ديشب از راستي.  اورد ارايشگاه از مسعور هم را عروس ما با همزمان    

با اشتياق در اغوشش گرفتم دلم  و رفتم جلو. رفت مي شيراز به زندگي براي او که اين به برسد چه بود شده تنگ

نيامد ببوسمش. حتي از ديشب هم خوشگلتر شده بود و مسعود يک لحظه چشم از او بر نمي داشت با هم وارد خانه 

 شديم. مانتو اش را که در اورد با لذت براندازش کردم.

 

 

شانه هاي باز بي آستين زيبايي اش را  سر و يقه با صورتي دار دنباله و بند اندامي لباس با اش کشيده و بلند قد    

 نفس گير کرده بود. ذوق زده گفتم:

 

 

 چشم خوشگلم خواهر کنند آماده اسپند بگم برم تر جلو من. شدي تر خوشگل هم ديشب از خدا به بهنوش -    

 .نخوره
 

 

 ه کرد و اسپند را دور سرش چرخاند.نگا زيبايش عروس به اشتياق با شد اتاق وارد اسپند با دايي زن رفتنم از قبل    

 

 

 داماد عروس که اين خاطر به و داشت نگه را نزديک فاميل ي همه دايي زن شد تمام که پاتختي عصرانه مراسم    

 بهنوش به را صفر پرايد يک سوئيچ هديه عنوان به دايي شب آخر. گرفتند گشا پا شب همان نداشتند زيادي وقت

 .داد
 

 

موقع هم آقاجون همه را براي فردا شب دعوت کرد. او هم مي خواست قبل از رفتن عروس داماد پا گشا  همان    

کرده باشد. شب که به خانه برگشتيم به اتاق رفتم دوباره صداي همان اهنگ هاي هيجان انگيز مرا به طرف پنجره 

 کشيد.

 

 

 پسرک را ديدم ولي اين بار با دقت تر. هم باز. نزدم کنار را کره کر ولي کردم باز را پنجره    

 

 

 .پسنديدم مي که ها تيپ همان از داشت روز تابع و جديد تيپي و رسيد مي نظر به ساله 61-73 تقريبا    
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 و خاله بقيه از زودتر هم ظهر از بعد و اورد را ها بچه و فروغ اقاجون بردن و مغازه به رفتن از قبل بهنام فردا صبح    

 ترا هم براي کمک آمدند. با رسيدن آنها بهزاد هم از شرکت برگشت.مي

 

 

 بهزاد به چقدر که ميفهميدم نگاهش از.شد پيدا چشمانش در آميخته شادي و شرم از برقي او ديدن با ميترا    

امدن مهمان ها  و شب سر تا و رفت اتاقش به انها راحتي براي کرد مي رعايت که هميشه مثل بهزاد اما است عالقمند

 بيرون نيامد.

 

 

 اتاق به شدن اماده براي شد تمام کارمان و چيديم ميز روي ميترا کمک با را ها ميوه و شيريني که اين از بعد    

 .رفتيم
 

 

 :گفت و نشست بهنوش خالي تخت روي به ميترا    
 

 

 .شد خودت مال خالي اتاق ديگه خوب -    
 

 

 گفتم: ناراحتي با    

 

 

 و حمام رفتم. ميبينم خالي را جايش شدم تنها که ديشب از. نيستم خوشحال رود مي بهنوش ديگه که حاال ولي -    

 مي گوش به اهنگ بلند صداي هم باز. کرد مي نگاه رو به رو پنجره به و ايستاده کره کر پشت ميترا برگشتم وقتي

 ت شده بود. با وارد شدن من پرسيد:م ان به ميترا شدن کشيده باعث همين و رسيد

 

 

 .آره شده ساکن هم کسي ظاهرا. شد تکميل ساختمونه اين اخرش -    
 

 

 :دادم جواب هيجان با    
 

 

 .تيپا اون از هم اون ميشينه جوان پسر يک اتاق همين توي آره -    
 

 

 .شود چه به -    
 

 

 :گفتم صادقانه    
 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  

 

 

 اگر دختر مي بود با هم ديگه دوست مي شديم بهتر مي شد. ولي -    

 

 

 :گفت دار معني لبخندي با ميترا    
 

 

 .نمياد بدت که تو. ميشي دوست اين با خوب -    
 

 

 .خنديدم    
 

 

 .ديديش -    
 

 

 .شنيدم را اهنگش صداي. نکردم رويت هنوز را خودش -    
 

 

 اهنگ هايي ميگذاره. آدم حال مي کنه. چه ميدي گوش -    

 محسن چه موس موسي دنبالت مي کنه. وقتي تورا ميبينه از ته دل ميخنده. -

  نه اين که اشکان براي تو نمي کنه. -

 

  ميترا به شانه ام کوبيد.

 

  کي اشکان را تحويل مي گيره. پسره ي لوس بچه ننه. -

 

  که خيلي شاکي و جدي گفت: ناگهان بهنوش را پشت سرمان ديديم

 

  حاال کي گفته که شماها اينقدر بزرگ شده ايد که براي محسن و اشکان شکلک در باوريد. -

 

  من و ميترا به هم نگاه کرديم و خنديدم. بهنوش رو به من اضافه کرد:

 

  ه عروسم و بايد يک جا بنشينم.لطف کنيد عوض اين چرند و پرنديات زودتر بيايد و پذيرايي کنيد . مثال من تاز -

 

  به روي پنجه پا بلند شدم و با لذت گونه اش را بوسيدم.

 

چشم خواهر خوشگلم. بسکه خوشگل شدي نمي تونم چشم ازت بردارم مثل ماه شدي. من که فکر مي کنم آقا  -

  مسعود خوشبخت ترين داماد دنياست که همچين عروس ماهي گيرش آمده.

 

  گردنم را که مي دانست به شدت حساسيت دارم گرفت و قلقلک داد و صدايم را درآورد. بهنوش پشت
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  خيلي خوب اينقدر چاپلوسي نکن بجنب. -

 

بهنوش بلوز پسته اي خوش دوخت با دامني سبز پر رنگ تر از بلوزش که بلند هم بود پوشيده بود و شالي از مخلوط 

  ستش خيلي هم خواني داشت.دورنگ به سرش انداخته بود که با پو

 

او از آشپزخانه بيرون رفت و کنار مسعود نشست. من و ميترا شروع به پذيرايي کرديم. ميترا عمدا قسمتي را که 

محسن نشسته بود به من واگذار کرد و من هر وقت به محسن مي رسيدم برقي را در چشمانش حس مي کردم او 

يگر از سربازي اش مانده بود و من از اين که اينچنين او را به بازي بگيرم ساله شده بود و هنوز مدتي د 76تازه 

  خوشحال مي شدم.

 

کم کم ديگر مهمان ها هم از راه مي رسيدند و سرمان خيلي شلوغ شد. محسن براي کمک بلند شد و تا اخر شب پا 

ران بهنوش مي شدم و تا احساس مي به پاي ما پذيرايي کرد ولي هر وقت به محسن نزديک مي شديم متوجه نگاه نگ

  کرد که با هم تنها به آشپزخانه مي رويم خودش را به بهانه اي پشت سرمان مي رساند.

 

به قدري خسته شده بودم که وقتي مهمان ها رفتند نفسي به راحتي کشيدم و به اتاقم رفتم. وقتي به اتاقم رفتم بي 

شن کردم. هنوز چند لحظه نگذشته بود که برق اتاق روبه رو يک لحظه اختيار به سمت پنجره نگاه کردم برق را رو

خاموش روشن شد. خستگي زياد قدرت هر گونه عکس العملي را از من گرفته بود. پس بي توجه به او پينجره را باز 

  کردم و باز هم کر کره را کنار زدم. لباس عوض کردم و روي تخت افتادم.

 

اني و نگرانش افتادم. او هميشه نگرانم بود مرا از اين بابت ناراحت مي کرد او فکر مي کرد به ياد بهنوش و نگاه عصب

 61من بچه ام.البته اين را هميشه به زبان مي اورد.مي گفت تو احساس مي کني که بزرگ شده اي ولي در اصل 

دعوا و بحث ما هميشه بر سر سالگي اوج سن خطر براي دختران است که اميدوارم تو به سالمت از ان خارج شوي و 

همين بود.من واقعا احساس بزرگي مي کردم و اين را کامال قبول داشتم حتي خيلي بيشتر از انها که ان موقع فکر مي 

  کردم امل هستند، ميفهميدم.

 

د. با اين که از گير دادن هاي بي موردش راحت مي شدم ولي از رفتنش غصه دار بودم مسعود مهندس ساختمان بو

ماه پيش شرکتش يک پروژه عظيم تجاري را در شيراز عهده دار شده بود که به نظر خودش تمام شدن  1حدودا 

  سال طول مي کشيد. 1الي  5اين پروژه 

 

آنجا آپارتماني اجاره کرده بودند و هفته پيش زن دايي و مامان و مهناز همراه جهاز مفصل بهنوش به شيراز رفته و 

  ده بودند.خانه شان را چي

 

از مرخصي مسعود مدت زيادي نمانده بود و قرار داشتند پس فردا به شمال بروند و بعد از يک ماه عسل يک هفته 

  اي به شيراز بروند و زندگي مشترکشان را آغاز کنند.

 

  به ياد حرکات يا به قول ميترا موس موس هاي محسن افتادم لبخند زدم و خوابم برد.
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از ظهر بهنوش و مسعود براي خداحافظي آمدند. جلوي در حياط دست در گردنش انداختم و به قدري فردا بعد 

غمناک گريستم که اشک همه را درآوردم و باالخره اين بهزاد بود که مرا از او جدا کرد و محکم در آغوشش 

ر مسعود در ماشين نشست. گشرفت.بهنوش با چشماني اشکبار مرا بوسيد. از زير سيني آينه و قرآن گذشت و کنا

  مامان اشکش را با گوشه چادر گرفت و کاسه اب را پشت سرشان پاشيد.

 

  بهزاد که بغض گلويش مشخص بود گفت:

 

  گريه نکن ديگه خواهر کوچولو، تو که هم مون رو ناراحت کردي. حاال خوبه که تا بود يکسره به هم مي پريديد. -

 

  مال تازه از جعبه در اورد و به من داد.به اتاق که رسيديم يک دست

 

  بگير اشکهايت را پاک کن که االن بيني ات هم مياد بيرون. -

 

  ميان گريه از اين حرفش خنده ام گرفت.سحر و صبا هم با هم خنديدند.

 

تاقم رفتم. چراغ بعد از شام بهنام و خانواده اش رفتند. به مامان در جمع اوري ظرف ها کمک کردم و آخر شب به ا

اتاق را که روشن کردم باز هم برق اتاق روبه رو يک بار خاموش روشن شد. حوصله جواب گويي و يا فکر کردن به 

  اين موضوع را نداشتم. حتي به طرف پنجره هم نرفتم. لباس عوض کردم و روي تخت افتادم.

 

ردم.چشمام خيس شد و از صميم قلبم برايش با نگاه کردن به تخت خالي بهنوش جاي خالي اش را بيشتر حس ک

  آرزوي سعادت در کنار مسعود کردم.

 

  فردا صبح باز هم از صداي اهنگ بيدار شدم چه دل خوشي داشت اين پسره.

 

بايد زودتر از تختم کنده مي شدم. مامان تصميم داشت با کمک شوکت خانم يکي دوروزه يک خانه تکاني درست و 

عد براي خريد وسايل سال جديد تحصيلي که يک هفته ديگر آغاز مي شد اقدام کنيم. بعد از شستن حسابي بکنيم و ب

دست و صورتم و تعويض لباس براي بستن پنجره رفتم. پسرک رو به پنجره من ايستاده بود. تا کر کره را زدم که 

  پنجره را ببندم چشمم به چشمش افتاد.

 

  ه وضوح لبخندش را ديدم. در همين موقع صداي خانمي را شنيدم.پنجره ها خيلي به هم نزديک بود ب

 

  کامي پسرم گوشي را بردار. با تو کار دارند. -

 

  بدون اين که عکس العملي نشان بدهم پنجره را بستم و از اتاقم بيرون امدم.

 

  کامران! تا به پايين برسم به ياد پسرک بودم.يعني اسمش چي بود.کامي يعني چه؟ کامبيز ،
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اصال چرا به من لبخند زد. او هم فهميده بود که همسايه اش دختره. براي همين جلو پنجره کشيک مي داد و فهميدم 

که روشن و خاموش کردن چراغ اتاقش هم بي دليل نبوده.حتما مي خواسته از اين طريق رابطه برقرار کند.من چند 

داشت. موهايش بلند بود و طبق مد روز آراسته بود. شلوغ و پلوغ و لحظه سر و صورتش را ديده بودم.قيافه بدي ن

  نامرتب که از نظر من خيلي هم جالب آمد.

 

صداي مامان و شوکت خانم از اشپزخانه مي آمد. جلوي در اشپزخانه ايستادم و سالم کردم. جواب سالمم را گرفتم 

  مامان گفت:

 

  ق پذيرايي شروع کن. صندلي بگذار و دکور ها را دستمال کشي کن.زود مادر صبحانه ات را بخور و از اتا -

 

ايفون زنگ زد. گوشي را برداشتم و صداي فريده خانم همسايه ي ديوار به ديوارمان را تشخيص دادم. چند لحظه 

 بعد فريده خانم وارد شد. مامان براي استقبالش از آشپزخانه بيرون امد. سالم کردم

 

  هت بنفشه جان.سالم به روي ما

  و بعد در جواب سالم مامان گفت:

 

  سالم خانم خسته و دلتنگ نباشيد. -

 

  مامان تعارفش کرد.

 

  سالمت باشيد. بفرما بشين. -

 

  فريده خانم که خيلي با مامان صميمي بود در جواب تعارفش گفت:

 

لي بهنوش جان. برو من هم ميام توي آشپزخونه که نه عزيز امروز روز نشستن و مزاحم شدن نيست. براي جا خا -

  از کارت نيوفتي.

 

و او را که مخالف بود به زور به طرف آشپزخانه حل داد. مامان و شوکت خانم دوباره مشغول شدند فريده خانم هم 

  روي صندلي نشست. براي خودم و او چاي ريختم فنجان را از من گرفت تشکر کرد و گفت:

 

  ه افاده ها طبق طبق. اين همسايه جديد را ديدي زهرا جان؟واه وا -

 

  نه چطور مگه. -

 

يه جوري بودن. از اون افاده اي ها. جلو در خونشون ديدمش رفتم سالم کردم . فکر کردم مثل خودمونه . يک  -

ت جواب سالمم را داد عينک دودي گنده به چشمش زده بود. ناخن هاش بلند و الک زده. طوره نگاهم کرد و به زحم

  حالم ازش به هم خورد. 6که انگاري به زير دستش جواب ميده
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  مامان اخم کرد.

 

به مردم چي کار داريم فريده جان به ما چه. خوب هر کسي يک جور اخالقي داره. نهايتش ديگه سالمش نمي  -

  کنيم.

 

  فريده خانم با ناراحتي دستي تکان داد.

 

  عمرا. ارزش نداره. من که ديگه -

 

از همسايه جديد که اسم پسرش کامي بود حرف مي زد. بدون توجه به صحبت هاي انها چايي را خوردم و به جاي 

  صبحانه دو تا شيريني خوردم. دستمال هاي گردگيري را برداشتم و از آشپزخانه خارج شدم.

 

را حسابي تميز کرديم. مدرسه هم خوب چيزيه. اگه  ان روز و روز بعد سه نفري به شدت کار کرديم و کل خانه

  درس هم نمي خواندم حداقل از اين کارهاي طاقت فرسا که راحت بودم.

 

دلم براي شيطنت هاي بين مدرسه و گلناز تنگ شده بود. او زياد با کارهاي من موافق نبود ولي خوب باالخره دوست 

  درسه برويم.بوديم و هيچکدام دلمان نمي امد تنهايي به م

 

گلناز همکالسي ام دو کوچه با ما فاصله داشت. جلو کوچه انها سوار اتوبوس مي شديم و به دبيرستان مي رفتيم در 

مدت تعطيالت فقط دو مرتبه همديگر را ديده بوديم. بيشتر با تلفن با هم در ارتباط بوديم و براي اول مهر روز 

  شماري مي کرديم.

 

يلي بهتر بود. البته به قول بهنوش من هم براي يادگيري استعداد خوبي داشتم ولي دل به درس او درسش از من خ

نمي دادم. نظرم اين بود که انها زندگي را به خود سخت مي گيرند. و با درس خواندن زياد در جواني شان لذت نمي 

  برند. تازه کارها تمام شده بود که بهزاد از شرکت برگشت.

 

  و خسته نباشيد به مادر و خواهر عزيزم. عرض سالم -

 

  سالم کردم مادر هم جوابش را داد:

 

  عليک سالم مادر. تو هم خسته نباشي. -

 

  نگاهي به اطراف انداخت و جواب داد:

 

  خستگي ما کجا و خستگي شما کجا. -

 

تگي مي گرفتم. وقتي بهزاد تعويض لباس تازه از حمام در امده بودم. روي مبل جلوي تلوزون لم داده بودم و خس

  کرد و از اتاقش بيرون امد مامان رو به من گفت:
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  بنفشه جان پاشو مادر يکسري چايي برامون بيار. -

 

  بهزاد قاطعانه گفت:

 

  نه مامان شما دوتا خسته ايد. وظيفه ي منه که چايي براتون بيارم نه شما. -

 

ه حاي کسي که مي خواهد همسر بهزاد شود. تازه بهزاد با سيني چاي در کنارم نشست و چقدر بهزاد آقاست. خوش ب

يک فنجان به دستم داد که تلفن زنگ زد. خودش گوشي را برداشت. از صحبت هايش فهميدم که بهنوش است. از 

هاي معمول جا پريدم و با اشتياق جلوي بهزاد ايستادم . بهزاد بعد از احوال پرسي و خوش و بش و صحبت 

  خداحافظي کرد و گوشي را به طرف مامان گرفت .

 

  مامان که نگاه ملتمس مرا ديد اجازه داد. گوشي را گرفتم.

 

  الو سالم بهنوش. -

 

  صداي بهنوش سرشار از خوشي بود.

 

  سالم خواهر جون چطوري. -

 

  خوبم تو چطوري؟ آقا مسعود چطوره. -

 

  هم خوبم. جاتون خيلي خاليه.خوبه عزيزم. خودم  -

 

  االن کجاييد. -

 

  توي يک ويال در رامسر. از اون بارون هايي هم که تو خيلي دوست داري مياد. با ديدن بارون ياد تو کردم.

 

  متشکرم. تا کي هستيد. -

 

  انشااهلل خدا بخواهد فردا راه مي افتيم به طرف شيراز. -

 

  ن.خوب کي مي آيي تهرا -

 

  صداي خنده بلند و سرخوش بهنوش را شنيدم.

 

  حاال بگذار برسيم شيراز بعد بپرس کي برمي گرديد. -

 

  خنديدم.
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  اتفاقا من هم جاي تو را اين دوروزه براي خونه تکوني خالي کردم. -

 

  اي بدجنس ناقال. اون موقع هم وقتشه جاي منو خالي کني. -

 

ن خيلي خوش بگذره. از طرف من به آقا مسعود هم سالم برسون. مامان اينجا منتظره مي خواد اميدوارم. بهتو -

  باهات صحبت کنه . از من خداحافظ.

 

گوشي را به مامان دادم. با شنيدن صداي خواهرم انگار خستگي از تنم گرفته شد. با خوشحالي کنار بهزاد نشستم و 

  ن صحبت هايش با بهنوش و مسعود تمام شد نست پرسيدم:دوباره فنجان را برداشتم. وقتي ماما

 

  مامان کي ميريم شيراز. -

 

  مامان نگاه متعجبش را به بهزاد سپس به من انداخت.

 

  بگذار برسند برسند سر خونه و زندگيشان فرصت براي شيراز رفتن زياده. -

 

  بهزاد خنديد و دستش را دور گردنم انداخت.

 

  اين کوچولو گوش نکن مامان . االن خسته است و در هم و بر هم حرف مي زنه. به حرف -

 

شب که براي خوابيدن به اتاقم رفتم اينبار به جاي صداي دستگاه صداي گيتار شنيدم. چند لحظه بعد از اين که چراغ 

باره نشنيدم. حدس زدم را روشن کردم صداي گيتار قطع شد و چراغ اتاق او خاموش روشن شد. صداي گيتار را دو

منتظر جواب مانده. بدم نمي امد کمي سر به سرش بگذارم پس چراغ را يک بار خاموش و روشن کردم. چند دقيقه 

 بعد صداي گيتار دوباره به گوش رسيد که کسي هم با ان مي خواند.

انتو و ديگر وسايلم را از بهترين فردا بعد از ظهر همراه مامان به بازار رفيتم و طبق معمول پا در يک کفش کردم و م

  و جديد ترين مد روز البته به صورتي که مدرسه زياد ايراد نگيرد خريديم.

 

خوشحال و راضي به خانه برگشتيم. همزمان با رسيدن ما يک ماشين جلو در منزل ايستاد و خانمي خوش تيپ با قدي 

ريده خانم با تکبر تمام از ان خارج شد. اهسته به مامان بلند و شالي که فقط نصف موهايش را مي پوشاند به قول ف

  گفتم:

 

  فکر مي کنم خانمي که فريده خانم مي گفت همين باشه. -

 

  ما جلوي منزلمان رسيده بوديم مامان در جواب گفت:

 

  خوب باشه. بيا توي خونه. -

 

  ي يکي نشانش دادم. بهزاد چهره در هم کشيد.بهزاد قبل از ما رسيده بود. با هيجان و اشتياق وسايلم را يک
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  مامان اين مانتو را دبيرستان ايراد نمي گيره. -

 

  مامان با دلخوري جواب داد:

 

  چه مي دونم . خودش که ميگه نه من که حريفش نيستم. -

 

  خودم پريدم وسط.

 

نمي دهند. پارسال خيلي ها از اين مدل مي نه داداش رنگش تيره است. چيزي نيست فقط کمي مده اونم گير  -

  پوشيدند.

 

  شايد خيلي ها از اين کار ها بخواهند بکنند ولي فکر نمي کنم در خور شخصيت خواهر کوچولوي من باشه. -

 

  داداش شما هم خيلي سخت مي گيريد . آخه من جوونم و دوست دارم. -

 

  اهرم هر چي باوقار تر باشي بيشتر جلب توجه مي کني.دوست داري چي؟ که جلب توجه کني. بخدا خو -

 

بهترين و موئثر ترين حربه اي را که بلد بودم به کار بستم. دستم را دور گردنش انداختم و گونه هايش را بوسيدم. 

  او هم با دلخوري صورتم را بوسيد و کنارم زد.

 

  به گوش بگيري.ما وظيفه داريم تو را راهنمايي بکنيم تو هم سعي کن  -

 

  براي اينکه به اين بحث کسل کننده خاتمه دهم سر تکان دادم.

 

  چشم داداش خوبم. قول مي دهم دختر خوبي باشم. -

 

ولي حقيقت اين بود که نمي خواستم به قولم عمل کنم. همان شب به محض وارد شدن به اتاقم با عالمت دادن کامي 

ردم. يعني اولين سيم هاي ارتباطي را من متصل کردم. پنجره را هم باز کردم و من هم چراغ را خاموش و روشن ک

  کمي از کر کره را کنار زدم.

 

کامي جلوي پنجره ايستاده بود به رويم لبخند زد. باز هم لبخندش را نديده گرفتم. ان شب با خيال او خوابيدم. در 

  مانطور که دوست داشتم شاد و شنگول و تابع مد روز بود.سالگي و خامي او را مرد روياهايم ميديدم. ه 61اوج 

 

چند روز گذشت. کم کم شب ها کر کره بيشتر کنار مي رفت و حاال جسور تر با لباسهاي بي آستين و موهاي باز روي 

تم و شانه ام به راحتي در برابر چشمان حريص او که هر چند وقت يکبار نگاهش در اتاق من بود در اتاق رزه مي رف

  هر شب او مقدار بيشتري از فکرم را اشغال مي کرد و جاي خالي بهنوش را مي گرفت.

 

  با گلناز براي روز اول مهر قرار گذاشته بوديم.
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قبل از بيرون رفتنم دوباره خودم را در آينه برادنداز کردم. از نظر خودم کامل بودم و دل جوان ها را به راحتي آب 

سر حال از خانه خارج شدم. جلو کوچه گلناز به هم رسيديم. با خوشحالي همديگر را در آغوش  مي کردم. خشنود و

گرفتيم. چند تا پسر از کنارمان گذشتند و چندتا متلک نثارمان کردند. گلناز سرخ شد و من که متوجه شدم به خوبي 

  مورد توجه قرار گرفته ام قند در دلم آب شد.

 

ي گفتن انبار کرده بوديم که گذشت مسير را نفهميده و يک ايستگاه گذشته از مدرسه به تا مدرسه انقدر حرف برا

  خود امديم. با کلي خنده مسير را برگشتيم.

 

  بوي مهر و بوي مدرسه. بچه ها با خوشحالي از هم استقبال مي کردند و همه شاد بودند.

 

نا شديم و بهتررين دقايق يعني دقايق زنگ تفريح را با هم باز هم با گلناز کنار هم بوديم. با دبير هاي تازه آش

گذرانديم و ساندويچ خورديم. ظهر که به منزل برگشتم روحيه ام تازه بود. درباره ي کامي چيزي به گلناز نگفتم. تا 

امد. کمي وارد اتاق شدم کيفم را گذاشتم و ضبط را روشن کردم. يعني ورودم را اعالم کردم. کامي فورا جلوي پنجره 

کر کره را کنار زدم برايم دست تکان داد. حس کردم او هم بيشتر به من وابسته شده است. در جواب دست تکان 

  دادانش نيم لبخندي زدم و از جلوي پنجره کنار رفتم.

 

با روبه رو  صبح فردا که براي رفتن به دبيرستان از منزل خارج شدم او را جلو در منزل خودشان ديدم. براي اولين بار

  شدن پسري بر خود لرزيدم. خودم هم علت اين اضطراب را نفهميدم.

 

مسيرم از جلوي او مي گذشت. کسي در کوچه نبود. با زانوان لرزان به کنارش رسيدم. با صدايي که به نظرم خوش 

  .هستم کامران من. خانم سالم - آهنگ ترين موسيقي دنيا بود آهسته گفت:
 

 ر از ان بودم که واکنش نشون بدم.هيجان زده ت

صبح فردا قبل از بيرون آمدن از خانه ، جلو در حياط به صورتي که مامان نفهمد موهاي جلوي سرم را به طرزي که به 

  نظر خودم خيلي به صورتم مي آمد بيرون دادم.

هايش بود ولي مي دانستم که همانطور که حدس مي زدم او را جلوي در منزلشان ديدم. ظاهرا مشغول بستن بند کفش

  منتظرم است. وقتي از کنارش رد شدم چند قدم بعد از من پشت سرم به راه افتاد.

  خوشحال شدم که مراقبم است. به هيچ وجه دوست نداشتم از همسايه ها کسي مارا با هم ببيند.

  را با من کمتر کرد و پرسيد:از کوچه خودمان که گذشتيم و قبل از اينکه به کوچه گلناز برسيم فاصله اش 

  مي تونم بپرسم اسم قشنگت چيه همسايه؟ -

ترسيدم. جوابش را ندادم. گلناز را از دور ديدم . به سرعت قدم هايم افزودم و خودم را به او رساندم کامران هم با 

  ديدن گلناز از ما فاصله گرفت. گلناز نگاهي به او سپس به من انداخت.

  ره است.اين همون پس -

  سر تکان دادم . گلناز هم با ناراحتي سر تکان داد.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1  

 

  بنفشه بهش رو ندي. ديروز سالمت کرد امروز همراهيت کرد. کاري نکني برات دردسر ساز بشه -

  مگر چه کار کردم. اسمم را پرسيد ولي بهش نگفتم. -

  گلناز که ناراحتي ام را ديد با تاسف سر تکان داد.

زم به من مربوط نميشه اگر هم چيزي مي گويم فقط به اين خاطره که دوستمي و دوستت دارم من که مي ببين عزي -

  دونم تو بدت نمي آيد. گذشته از اون اين ريخت و قيافه است که پسره داره. کامال مشخه که الت و بيکاره است.

  از نسبتي که به من و او داد حسابي جا خوردم و عصباني شدم .

  ني تو ميگي من باهاش حرف زدم و به تو نمي گم. منظورت اينه که من از جلف بازي خوشم مي آيد.يع -

  گلناز سعي مي کرد منظورش را باز کند.

  نه بنفشه جان من فقط مي ترسم گولت بزنه. -

  با ناراحتي چند قدم از او جلو افتادم.

  تو نمي خواد براي من نگران باشي. -

  را به من رساند و دستم را به اصرار گرفت.گلناز خودش 

  صبر کن. حاال چرا اينقدر ناراحت مي شي. -

دلم مي خواست مي گفتم که از نسبتي که به ريخت و قيافه ي کامران داده ناراحتم ولي چيزي نگفتم تا به مدرسه 

شيد که با او آشتي کردم آن شب برسيم هر چي گفت جوابش را ندادم ولي در برگشت انقدر اصرار کرد و نازم را ک

  هم جلو پنجره کامران را ديدم ولي باز هم عکس العملي نشان ندادم.

به قول معروف با دست پس مي زدم و با پا پيش مي کشيدم. جوابش را نمي دادم اما براي ديدنش بي تاب بودم و 

  جلو پنجره مي رفتم.

جلب توجه و زيباتر شدن موهايم را بيرون دادم و او هم تا نرسيدن به فردا صبح باز همان برنامه تکرار شد. من براي 

گلناز همراهيم کرد و با لحني مهربان و عاشق پيشه که دل جوانم را زير و رو مي کرد اسمم را پرسيد و من جوابي 

  ندادم و به گلناز دروغ گفته ام که به او اخم کرده ام.

  ن جريان نگاه مي کردم و افسار دل سرکشم را مي کشيدم.کاش مثل گلناز بازتر و روشن تر به اي

سه هفته از اول مهر به اين ترتيب گذشت. مامان و خاله سخت در تکاپوي يافتن همسري مناسب براي بهزاد بودند و 

روزي نبود که صبح يا بعد از ظهر به آدرس هايي که از اين طرف و ان طرف مي گرفتند براي خاستگاري نروند. 

ان مي گفت خاله ظاهرا دوست داشت براي خاستگاري از ميترا اقدام مي کرديم ولي وقتي که مطمئن شده خبري مام

نيست با زبان بي زباني گفته حاال که بهزاد نخواسته يکي از دخترهاي فاميل را مفتخر کند الاقل تالش مي کند که اين 

  پسر خوب به دست فرد مناسبي برسد.

ل بودم و هر روز تا جلو کوچه گلناز با کامران و از آنجا با او به مدرسه مي رفتم و برمي گشتم من هم با خودم مشغو

هر سال چيزي از درس و مدرسه نمي فهميدم چه برسد به امسال که همه ي هوش و حواسم را کامران اشغال کرده 

  تر شده بودم.بود. تنها تغييري که کرده بود اين بود که شيطنت از سرم پريده بود و ساکت 

کامال معلوم بود که گلناز به چيزهايي که راجع کامران مي گفتم مطمئن نبود. کامران هم هر روز با تيپ و قيافه اي 

متفاوت که من عاشقش بودم بيشتر اسيرم مي کرد. موهايش را که به نظرم خوش حالت ترين موها مي امد هر روز 
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وشيد معموال لي بود مطابق روز و هر روز عوض مي کرد و لباس هايش با به طريقي مي آراست . شلوارهايي که مي پ

  عکس ها و برچسب هاي شاد و زيبا خودنمايي مي کرد.

چند بار در برگشتن از مدرسه مادرش را ديده بودم. مودبانه سالم کرده بودم او هم با زحمت و ناز و افاده جوابم را 

  داده بود.

  بي نداده بودم و حرکتي مبني بر ناراحتي نشان نداده بودم.من هنوز هم به کامران جوا

هوا کم کم سر مي شد. پنجره را باز نمي کردم ولي کر کره را کنار مي زدم تا شبها که اتاق روشن است او به راحتي 

  مرا ببيند.

بهزاد که به شدت مخالف زمزمه اي از همسايه ي جديد ميان همسايه ها و حتي خانه ما به گوش مي رسيد تا جايي که 

  غيبت کردن بود به مادر گفت:

  مامان اين همسايه جديد به نظر جالب نمي رسد. بهتر است باهاشون رفت و آماد نکني. -

  مامان با نارضايتي در جوابش گفت:

را نمي بينه چه نه مادر کي مي خواد رفت و امد بکنه. به قول فريده خانم، خانم صد من افاده داريه. سايه خودش  -

  رسد به ما.

  و من خيلي ناراحت شدم و به اتاقم رفتم. چه افکار بچه گانه اي داشتم.

چهار هفته از اول مهر گذشته بود که اولين ابرهاي پاييزي آسمان را پوشاند. صبح که از خانه بيرون مي امدم مامان 

  گفت:

  بنفشه چترت را بردار ممکنه باران بيايد. -

  در بودم تنبلي کردم بر گردم.جلو 

  نه مامان دير شده. هنوز که باران نمي آيد . خداحافظ. -

و منتظر نماندم که چيزي بشنوم. طبق معمول کامران همراهيم کرد.من که عاشق آسمان ابري بودم از اين که با او 

  زير اين اسمان راه مي روم در عرش سير مي کردم.

د و فقط از اين که اجازه مي دادم هر روز اسکورتم کند خوشحال و راضي بود و من از او کامران تازگي حرف نمي ز

  خوشحال تر.

به نظر مي رسيد سنش باالي ديپلم باشد. هيچ زماني دفتر و کتابي همراهش نمي ديدم پس حدس مي زدم هر روز با 

  من براي رفتن سرکار بيرون مي آيد.

سته کننده ي رياضي داشتيم. حالم از همه ي درس ها خصوصا اين يکي به هم مي آ ن روز دو ساعت اخر را درس خ

خورد. اگر به خاطر ديدن کامران نبود شايد آن سال پا در يک کفش مي کردم و ترک تحصيل مي کردم گرچه که 

  مطمئن بودم با مخالفت صد در صد خانواده ام رو به رو مي شوم.

در عالم خيال خودم را مي ديدم که همراه کامران ميان جنگلي بزرگ قدم مي  باران کم کم شروع به بارين کرد.

  زنيم. همه ي فکرم کامران شده بود.

زنگ که خورد با گلناز به طرف خانه مي رفتيم. باران کم کم شدت مي گرفت و هنگامي که سوار اتوبوس شديم 

  شدت بيشتري گرفت. کنار هم نشسته بوديم که گلناز گفت:
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نوز اول ساله هيچ حواست به درس نيست. تا چشم به هم بزني امتحان هاي نوبت اول شروع مي شود. امسال سال ه -

  سوميم و خيلي سخت تره . خواهش مي کنم حواست را جمع کني .

  با بي حوصلگي دست تکان دادم.

درس خواندن متنفرم. کي ميشه اين  اه نمي دونم کي گفته حتما بايد درس بخوانيم. بيشتر از هر چيزي در دنيا از -

  دوساله را تمام کنيم.

  چهره گلناز به هم ريخت.

  مگر نمي خواهي دانشگاه بروي. -

  من ديپلمم را بگيرم کار بزرگي کرده ام. 6دانشگاه اصال -

  خنديدم.

  بيشتر دوست دارم ازدواج کنم تا برم دانشگاه. -

  گلناز پوزخندي تلخ زد.

  هم با همون پسره ي الت و عالف.حتما  -

  اينبار نتوانستم خودم را کنترل کنم با عصبانيت گفتم:

  اون دفعه چيزي بهت نگفتم گلناز ولي دوست ندارم راجع به کامران اينطوري حرف بزني فهميدي. -

  از عصبانيت من متعجب شد و چند لحظه بعد سر تکان داد:

  برات متاسفم. -

  سيده بوديم بلند شدم و رو به او گفتم:به ايستگاه ر

  نمي خواد. براي خودت متاسفم باش. -

و از اتوبوس پياده شدم. شدت باران خيلي بيشتر شده بود خودم را جمع کره و به سرعت به طرف کوچه خودمان 

ه بود هيچوقت در حرکت کردم. چند قدم نرسيده به کوچه با کمال تعجب کامران را ديدم . او چتر به دست ايستاد

  برگشتن او را نمي ديدم.

سعي کردم خودم را بي تفاوت نشان دهم از کنارش گذشتم و وارد کوچه شدم. پشت سرم امد. به کنارم رسيد چتر 

را جلوم گرفت. خوشبختانه کسي در کوچه نبود. تازه فهميدم که براي من زير اران منتظر بوده . چهره اش با تبسمي 

  ده شد.شاد از هم گشو

در يک لحظه با سرعت دست خالي ام را گرفت و دسته چتر را به دستم داد. وقتي چتر را گرفتم او را ديدم که در 

  ميان بهت و ناباوري من زير باران شديد بدون گفتن هيچ حرفي به سمت منزلشان دويد.

کاش گلناز بود و مهرباني و عالقه اش را چند لحظه همانطور ايستادم. انگار خواب ميديدم. در همان حال آرزو کردم 

  ميديد. سرما به بدن خيسم نيش زد و وادار به حرکتم کرد.

  مامان در را برايم باز کرد و نگران جلو امد وقتي مرا با چتر و خيس ديد گفت:

  صبح بهت گفتم چتر بردار گوش نکردي عزيزم. چتر از کيه. چرا خيسي. -

  نه اونها با هم زير چتر بوديم خيس شديم.از گلنازه. تا جلو خو -

دروغ گفتم، چيزي که به ان عادت نداشتم. يادم نمي آمد که در خانه از کسي دروغ شنيده باشم.همه با هم صادق و 

  يکرنگ بوديم. مامان هلم داد به طرف پله ها.
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  کن وگرنه سرما مي خوري.ديگه نزديک بود با چتر بيام سر ايستگاه دنبالت، بدو برو لباست را عوض  -

  با خودم گفتم. از شما نگران تر کسي را داشته ام.

به اتاقم رفتم . اون لباس هاي خيسم را عوض کردم. دلم مي خواست کامران را ببينم. جلو پنجره آمدم و او را ديدم. 

  ديگر نمي د. برايش دست تکان دادم و به رويش لبخند زدم ولي زود کنارآمدم.

  يز نهار با صداي آقاجون به خودم آمدم.سر م

 بنفشه جان. حالت خوبه بابا. -

 با دستپاچگي به او نگاه کردم.

 

  بله آقاجون چي شده.

  تو بگو چي شده بابا. چند دفعه صدات زدم جواب ندادي. -

  وحشت کردم. فکر مي کردم همه از راز دلم آگاه هستند. سعي کردم لبخند بزنم.

  د حواسم به مدرسه و امتحان فردايم بود.ببخشي -

  آقاجون دستي پر محبت به پشتم کشيد.

  چه خبر از مدرسه خانم دکتر. -

  از اين حرفش شرمنده شدم. انها به من اطمينان داشتند.

  خوبه آقاجون مي گذرانيم. -

  خوب خدارو شکر. همه چيز مرتبه. -

  بله ممنون. -

  خطاب به اقاجون گفت: مامان به دادم رسيد.

دعا کنيد امروز موفق بشويم . بعد از ظهر با خواهرم قرار داريم برويم خاستگاري. مي گفت دختره را توي مهماني  -

 ديده . از نظر او که دختر خيلي برازنده اومده. باهاشون تماس گرفته و قرار گذاشته.

  آقاجون گفت:

وزه هشت روزش رو مي رويد خاستگاري چطور يک دختر مناسب پيدا شما که ماشااهلل هفته اي که هفت ر -

  نکرديد.

واهلل چي بگم از اين پسر شما، هر کجا مي رويم مي گه بايد تحقيق کنم. روي هر کسي هم ايراد مي گيره. خواهرم 

  عقيده داره ديگه روي اين يکي نمي تونه حرف بزنه.

  انشااهلل. -

باران زودتر از روزهاي پيش برگشته بود و البته کارهاي دفتري اش را هم با خود اورده  بهزاد بعد از ظهر به خاطر

بود مامان با آژانش رفت ولي آقاجون نرفت تابهنام بود خيالش آسوده بود. من بعد از شستن ظرفها به بهانه درس 

  خواندن به اتاقم رفتم.بهزاد هم در اتاق خودش مشغول بود.

م و مثال کتاب را جلوم گرفتم ولي ذره اي از مطالب کتاب تاريخ را نفهميدم.گوشم به صداي روي تخت دراز کشيد

  آهنگ بود که از اتاق کامران مي آمد و فکرم در کنارش.

  به اين فکر بودم که فردا در جواب محبت او چه عکس العملي نشان بدهم.
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هنگ باران که مرتب به کانال کولر مي نواخت مرا در فکر کردن به کامران همراه با صداي ماليم اهنگ موزيک و آ

  خلسه اي شيرين فرو برد به طوري که گذشتن غروب و رسيدن شب را نفهميده بودم.

صداي زنگ حياط از خواب پراندم.مي دانستم آقاجون که پايين بود در را باز مي کند. چند لحظه بعد صداي شاد 

اشتم و از اتاق بيرون امدم. جلو اتاق بهزاد ايستادم و چند ضربه به در زدم و با مامان را شنيدم. با عجله کتاب را برد

  گفتن بفرماييد بهزاد در را باز کردم و سرم را داخل بردم.

  صداي مامان خيلي خوشحال مهندس. مثل اينکه موفق شده. -

  بهزاد خنديد:

  اي شيطون. -

  مامان صدا زد.

  ن. اينبار ديگه مطمئنم تيرم به هدف خورده.بهزاد ، بنفشه بيايد پايي

با خوشحالي وارد اتاق بهزاد شدم دستش را کشيدم و او را با خود بردم. آقاجون کتابي را که مي خواند روي پايش 

گذاشته بود و منتظر صحبت هاي مامان بود. من و بهزاد سالم کرديم و نشستيم. مامان با ذوق روي سر بهزاد را 

  اش از خوشي برق مي زد. برق پيروزي.بوسيد. چشم

  الهي فدات بشم مادر. اين يکي ديگه لقمه خودته. -

  از اين حرف مامان ان هم جلوي آقاجون صورت بهزاد گر گرفت.

  مامان. -

  مامان دست تکان داد.

  اه...تو هم که. -

  من و آقاجون خنديديم. مامان با همان شور و اشتياق ادامه داد.

واي نمي دوني چه عروسي گير اوردم. ظريف و خوشگل. پوستش مثل برگ گل ياس. چشمش به اين  -

  درشتي)انگشت اشاره و شصتش را با هم گرد کرد( من و آقاجون هنوز مي خنديديم مامان همينطور گفت:

م سياه تا کمرش مي دهنش کوچولو و لباش عنابي . قدش خيلي بلند نبود ولي خوش اندام بود. موهاش مثل ابريش -

  رسيد. بين اين همه دختر اين يکي خيلي به دلم نشست.

بهزاد شرمنده سرش را پايين انداخته بود و لبخند مي زد و سر تکان مي داد. مامان يک ريز مي گفت خيلي هيجان 

  زده بود.

  کار شده.مثل بهنوش ليسانس رياضي گرفته و به تازگي حق التدريس در دبيرستاني مشغول به  -

  انگار تازه مطلبي به يادش امد دستش را بلند کرد.

واي يادم رفت اسمش ريحانه است. چقدر برازنده. وقتي مي خواستيم بيايم رفتم طرفش بوسيدمش مثل اسمش  -

  بوي خوش مي داد. خجالت هم مي شکيد. لپ هاش قرمز مي شد عين هلو.

  آقاجون گفت:

  فتي از خانواده اش بگو.همه اش از اوصاف خودش گ -

  مادر با همان هيجان ادامه داد.
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پدرش رئيس بازنشسته بانکه. از ان مردهاي پر جبروت به نظر مي امد. و اينطور که من در يک نظر فهميدم خيلي  -

ديد مرد روي خانواده اش نفوذ داشت و يا به قول امروزي ها توي خونه مرد ساالري بود.ولي در کل فهميده بود وقتي 

همراهمون نيست چند دقيقه بيشتر نشست خيلي زود معذرت خواهي کرد و از اتاق پذيرايي بيرون رفت. مادرش هم 

فرهنگي بازنشسته بود. خيلي آرام و متين به نظر مي رسيد. به غير از ريحانه دختر کوچکتري هم دارند که درس مي 

  ند.خواند. همين دوتا بچه روي هم رفته خيلي مقبول بود

  در حاليکه مشغول جستجو در کيفش شد گفت:

ادرس محل کارت را گرفتند. من هم همينور که مي خواستي اسم دانشگاهي که درس خوانده و دبيرستاني که  -

  تدريس مي کند را گرفتم.

  کاغذ آدرس را به بهزاد داد و پيشاني اش را بوسيد.

  ه خيلي خوشم امد. از همه لحاظ.اميدوارم اين يکي مورد قبولت باشه. من ک -

  آقاجون کتابش را باز کرد و بدون اين که به بهزاد نگاه کند گفت:

  پس امروز و فردا آقا بهزاد توي شرکتش مهمان داد. حتما مي روند براي تحقيق.

  مامان مطمئن جواب داد.

  بروند. گل عيب دارده پسرم نداره. -

  ن کرد.همه خنديديم. آقاجون رو به م

  پس بنفشه خانم براي خاطر گل روي آقا داماد يک سيني چاي مارا مهمان کن. -

همان شب مامان به بهنوش تلفن زد و با همان آب و تابي که براي ما گفته بود براي او هم تعريف کرد و از او 

  خواست تا اماده باشد تا در صورت چراغ سبز دادن بهزاد فوا به تهران بيايد.

ل از خوابيدن فقط مقدار کمي از ذهنم را بهزاد پر کرد بقيه همه متعلق به کامران مرد آرزوهايم بود که با فاصله ي قب

کوتا هي از هم قرار داشتيم ولي دلهامان با هم بود. امشب جلو پنجره نرفته بودم عالمتش را هم نداده بود با خودم 

و لبخندش به جاي کلمات به روي کتاب روبه روم بود.تا حاال  جنگ گريزي داشتم. چهره ي خيس او به زير باران

همه ي برخورد هاي من با پسران محدود به شيطنت هاي کوتاه بود ولي اينبار قضيه جدي بود و واقعا نمي دانستم 

ش بايد فردا بايد چه برخوردي با او داشته باشم. صبح فردا که چشم گشودم تصميم را گرفته بودم. الاقل به خاطر لطف

  تشکري کوتاه مي کردم. سر ميز صبحانه مامان به بهزاد گفت:

مادر جون زودتر هر کاري مي خواهي بکني بکن.من بايد چند روز ديگر تلفن بزنم و جواب بگيرم بهزاد اور ا  -

  مطمئن کرد و از خانه خارج شد. او هميشه قبل از من مي رفت، بعد من و اخر سر هم آقاجون

کوچه گذاشتم او را ديدم. منتظر بود. دلم لرزيد. سعي کردم خود دار باشم در کوچه خلوت بن بستمان پا که در 

کسي نبود. او به من زل زده بود و من به او نزديک مي شدم. به کنارش که رسيدم دوبازه اطراف را با نگراني پاييدم و 

  سپس چتر را به طرفش گرفتم.

  >بابت لطفتون متشکرم. -

  از اين که راه بيوفتم او با همان لحن شيرينش پرسيد:قبل 

  من هنوز اسم همسايه خوشگلم را نمي دانم. -

  چند لحظه مکث کردم مثال خودم را براي حاال آماده کرده بودم ولي لبهايم به هم قفل شده بود
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  صورتم را برگرداندم و به زحمت از الي لبهايم بيرون کشيدم.

 بنفشه. -

 

 - از گفتن اسمم ديگر منتظر نماندم. به سرعت قدم هايم افزودم و از او فاصله گرفتم او با احتياط همراهم آمد. بعد

 که بودم خوشحال دل ته از ولي بودم ترسيده کمي.  بردم مي لذت تعريفش از .خودت مثل درست قشنگي اسم چه

زمه هاي عاشقانه اش گوش و دلم را نوازش مي زم آمد مي سرم پشت که همانطور او. ام گرفته قرار توجه مورد

 کوچه جلو به چطور نفهميدم .خوشحالم خيلي ام آورده دست به را تو مثل قشنگي گل دوستي سعادت اينکه از - داد.

 هم با را ما خواست نمي دلم. شدم خوشحال خيلي البته. باشد کرده قهر زدم حدس. نديدم اورا.  ام رسيده گلناز

ن وقتي گلناز را نديد جلو آمد و در ايستگاه کنارم ايستاد. به خاطر شلوغي ايستگاه لب فرو بست و چيزي کامرا. ببيند

نگفت. وقتي اتوبوس آمد با هم سوار شديم داخل اتوبوس سعي مي کردم نگاهش نکنم ولي سنگيني نگاه او را به 

طرف مدرسه رفتم و او در ايستگاه  روي خودم حس مي کردم. جلو مدرسه با من از اتوبوس پياده شد. من به

 خود عالم در و بودم راحت را انشاء ساعت روز آن. نکرديم سالم هم به هيچکدام. ديدم را گلناز کالس توي ماند.

 دبير شديد نارضايتي با صورت اين غير در کنم جمع را حواسم کمي شدم مجبور ديگر هاي ساعت ولي کردم مي سير

تفريح بچه ها که پي به قهر من و گلناز برده بودند دوره مان کردند و سر به سرمان مي  زنگ .شدم مي رو روبه ها

 عاشق بگو را راستش. شدي آروم و راه به سر خيلي امسال بنفشه - :گفت نرگس. نداشتم حوصله اصال من گذاشتند.

 - .خنديد بلند تکتم نرگس. حرفيه چه اين واي - .گرفتم خودم به ناراحت ظاهر به و جانب به حق اي قيافه .شدي

. شدم گلناز تلخ پوزخند متوجه. خنديدند همه او حرف اين از .چسبه نمي بنفشه به ها وصله اين جون نرگس نگو آره

 جلو برگشتم که ظهر .رفتم حياط به و برداشتم بود گذاشته کيفم در مامان که را ساندويچي ها آن دست از فرار براي

بود. هنوز هم مي ترسيدم با او دوست شوم ولي شب طاقت نياوردم و جواب عالمتش را  شلوغ فکرم. نرفتم پنجره

 و امد همراهم بعد روز دادم. هوا سرد بود. پنجره را باز نکردم ولي برايش دست تکان دادم و با خيال او خوابيدم.

اشت تمام بدنم مي لرزيد. از گذ کيفم روي و دستم کنار را اي نامه و گذشت سرعت به کنارم از کوچه سر به نرسيده

فکر اين که مبادا کسي مارا در ان حال ديده باشد به شدت وحشتزده بودم و گويا او هم پي به حالم برده بود چونکه 

 حال در قبل روزهاي از بدتر روز آن. آمد همراهم مدرسه تا هم باز جلوتر از من رفت و در ايستگاه منتظر ماند.

دبيرهايم تذکر دادند. زنگ تفريح بچه ها باز هم سر به سرم گذاشتند و مطمئن بودند دختر  مرتبه چند. نبودم خودم

 تمام و گذشت مي کندي به برايم ها لحظه شيطان و خوشگل کالس را فقط عشق مي تواند اين طور رام کرده باشد.

آخر برايم خسته کننده تر بود و  زنگ. بخوانم را نامه زودتر بتوانم و برسم خانه به زودتر داشتم دوست. بود نشدني

هر چند دقيقه يک بار به ساعت نگاه مي کردم. عاقبت آ زاد شدم و پر درآوردم. به محض ورود به خانه سالمي با 

عجله به مامان کردم و فورا به اتاقم رفتم. نامه را از کيفم در اوردم و روي تخت افتادم. دست هايم مي لرزيد با 

  تياق نامه را گشودم. خطش بد نبود.هيجاني آميخته با اش

 کلمه معني به پي تازه و شده باز خوشت بوي و زيبا چهره روي به دلم دريچه. دلم خوشبوي گل سالم بنفشه بهاري

 مي حاال ولي شده عادت برايم ديدنت کردم مي فکر اوايل .تو نقش تو ياد در شدن گم يعني عشق.  ام برده عشق

 از و کن لطف هم تو پس. کشانده تو روي به رو و جا اين که کرده لطف من به خدا ادت.ع نه نياز يک اين فهمم

  کامران. قرارت بي عاشق . نکن محرومم عشقت
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 او يعني! بودم شده عاشق من يعني اين چشمهايم را بستم و نامه را روي قلبم گذاشتم، در عرش اعلي سير مي کردم.

همين بود. او حرف هاي دلش را در نامه اش باز کرده بود و مطمئن بودم اين  حتما همين؟ يعني عاشقي! بود عاشقم

حرف ها درست حرف هاي دل خودم بود ولي افسوس من در آن سن و سال هيچ وقت نمي توانستم بفهمم که اين ها 

را از  آهنگ صداي يعني نزديک شدن از حاشيه به يک گرداب وحشتناک ، گردابي که کم کم وجودم را مي بلعيد.

اتاقش شنيدم. با اشتياق برخواستم و دستگاه را روشن کردم و به راحتي صدايش ا زياد کردم. اين موقع روز هزاد که 

اتاقش کنار اتاقم بود خانه نبود پس راحت بودم. به سمت پنجره رفتمخ او منتظرم بود . برايم دست تکان داد من هم 

 چهره و شريني جعبه يک با بهزاد غروب ند را با تبسمي گرم دادم.بدون تامل برايش دست تکان دادم و جواب لبخ

 با هم من .گرفت آغوش در را او و کشيد شوق از فريادي چيزي پرسيدن بدون مامان. برگشت خانه به خندان اي

. گرفتم آقاجون جلو همه از اول و کردم باز را آن. گرفتم دستش از را شريني جعبه و رفتم طرفش به خوشحالي

 مامان .باشه خانمم بنفشه گل دست از که خصوصا داره خوردن شيرني اين - قاجون دوتا شيريني برداشت و گفت:آ

 از شد مي را اين کشيد مي خجالت آقاجون جلو بهزاد .پسرم خبر چه. گبو خوب - .نشاند و گرفت را بهزاد دست

 که ببينيد اما نداره موردي که من نظر از - داد: جواب مامان به رو. کرد نمي نگاه آقاجون به. فهميد اش چهره سرخي

 بغلي ي همسايه طاهري آقاي. کردم جو و پرس هم من - .کرد پاک را دهانش دستمال با اقاجون چيه؟ آقاجون نظر

 بهنام. کرد مي تاييدش زياد و محترميه مرد خيلي گفت مي داشته برخورد زياد رحيمي آقاي دختر پدر با مان مغازه

 دست هم با همه انکي که محل کار آقاي رحيمي بوده پرسيده همه ازش راضي بودند. پس مبارکه انشااهلل.ب از هم

 که قسمتي مسئول من که اين با. آمد شرکت به مرتب و رو خوش آقاي يک ظهر نزديک امروز - :گفت بهزاد. زديم

يد. فهميدم براي تحقيق آمده من پرس مي مختلف عجيب هاي سوال و خواست مي کمک من از نبودم داشت کار او

هم راهنمايي هاي الزم را کردم . وقتي از شرکت بيرون آمدم سرايدار شرکت گفت آقاي با همان مشخصا ت 

 اقاجون به رو سپس و .شکرت الهي - .کرد بلند آسمان به را دستهايش مامان سواالتي راجع به من ازش پرسيده.

 کمي امدم بيرون خانه از تا فردا صبح خدا کند جواب انها هم مثبت باشد. .بگيرم جواب زنم مي زنگ فردا - .کرد

 که کنارش به. افتادم راه به عجله با .ديدم کفشهايش بند بستن مشغول و منزلشان جلوي را کامران. بود شده دير

به راه افتاد. به ايستگاه  فاصله همان با و دنيالم به هم او. افزودم سرعتم به و دادم را سالمش جواب. کرد سالم رسيدم

 اينکه خاطر به که رسيديم اولين اتوبوس رفته بود .مجبور شدم منتظر بمانم.چند دقيقه بعد اتوبوس بعدي رسيد.

 اولين روي. بود خلوت اتوبوس اين رفتن مي اول اتوبوس با رفتن مدرسه به يا رفتن کار سر براي که کساني اغلب

 گذاشته پايم روي را کيفم و بودم نشسته تازه هنوز آن قسمت اقايان بود نشستم. از بعد که ها خانم قسمت صندلي

 - :پرسيد و زد لبخند رويم به. خوردم جا که بود منتظره غير کارش اين قدري به.  نشست کنارم کامران که بودم

 سال - هم سر تکان دادم. باز .خواندي را ام نامه - .دادم تکان سر نه حالت به خير تا لحظه چند با .کردم ناراحتت

 که فهميد. زدم لبخند. انداختم باال شانه تفاوتي بي با .بدهي ادامه خواهي مي. خوبه - .سوم - .خواني مي درس چندم

. بود ام عقيده هم که بود کسي اولين .کردنه تلف وقت نوع يک خواندن درس که هم من نظر به .ام عالقه بي درس به

 داغ .کرده اسيرم که چشمات مخصوصا.خوشگلي خيلي گفته بهت کسي حاال تا بنفشه - :گفت ناگهان. شدم خوشحال

 مدرسه ايستگاه نزديک. باشد ساز کار که شود وارد راهي چه از که بود وارد کامال کامال. انداختم پايين را سرم و شدم

 و با من از اتوبوس پياده شد. برخواست کنارم از .دارم دوستت خيلي - :گفت آهسته شوم بلند خواستم تا رسيديم
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حاال مي فهمم که چرا دخترهايي در ان سن و سال با يک دوستت دارم و فدات بشم و تعريف، زود گول مي خوردند 

 ورزش را اول ساعت دو چون که خودم در ان حال بودم و خودم را خوشبخت ترين دختر دنيا حس مي کردم.

ي نکردم. کناري نشستم و تماشاچي شدم ولي در تمام صحت حياط به جاي همه باز ماهيانه درد کمر بهانه به. داشتيم

 سعي خنديدند من به ها بچه روز ان که بس فقط چهره ي کامران را مي ديدم و صداي گرمش در گوشم زنگ مي زد.

ه همه ي بلک عمدا که اين نه کردم نمي گلناز به توجهي کوچکترين بين اين در. کنم جمع را حواسم بيشتر کردم

 منزل به گرفتن جواب براي مامان روز همان ظهر از بعد فکرم کامران شده بود و ديگران را فراموش کرده بودم.

 فردا براي مامان و دادند اجازه يعني. ببينند را بهزاد بعدي ي مرحله براي که خواستند انها و زد تلفن رحيمي اقاي

يد جلو دويدم و قبل از مامان خبر را به او رساندم و همانجا پشت در به رس خانه به بهزاد تا .گذاشت وقت ظهر از بعد

صورتي که مامان نفهمد از او قول گرفتم که فردا مرا هم با خود ببرند. خوشحالي را در چهره ي خندان بهزاد به 

ها و آقاجون  بچه و فروغ با بهنام بعد ساعتي و بود رسانده هم آقاجون و بهنام به را خبر مامان وضوح ديدم.

. بشه داماد خواد مي بهزاد عمو ميگه سحر جون عمو - :پرسيد صبا. امدند نمي بيرون بهزاد بغل از ها بچه امدند.

 پا و دست که شايعه - :خنديد فروغ .جون عمو اند کرده درست شايعه - . کشيد را لپش و خنديد بهزاد .ميگه راست

داماد. شايعه کدومه. ما داريم براي عروسي لباس مي دوزيم. همه  اقا عروس ديدن بريم قرار شب فردا نداره

 بهزاد صورت خوشحالي با سحر .خوردي کجا از نفهمي که کنيم بند را دستت شايعه با همچين خنديديم بهنام گفت:

اب جو جدي اي قيافه با بهزاد .بپوشيم عروس لباس شما عروسي براي خواهيم مي صبا و من جون، عمو - .بوسيد را

 و شد گذاشته ها قرارا .خنديدند دل ته از صبا و سحر .کدومه من عروس بفهمم چطوري من وقت او واي - داد:

 بود مخالف من رفتن با مامان. بودند فروغ و مامان و خاله و بهزاد و بهنام و آقاجون بودند عازم شب فردا که کشاني

 مسعود خاطر به او. گرفتند تماس بهنوش با خودش را کرد. کار بهزاد وساطتت و خودم هاي التماس و ها اصرار ولي

 صحبت هم من با. امد خواهد حتما بعدي مراسمات براي پسنديدند ار همديگر داماد و عروس اگر که بود اين نظرش

 گرم وجود با ولي بود شده تنگ خيلي برايش دلم که اين با .کرد گوشزد را اول نوبت امتحانات رسيدن و کرد

که روز به روز هم نزديکتر مي شدم اين دلتنگي را مي شد تحمل کرد. آن شب بعد از شام و رفتن بهنام و  کامران

خانواده تصميم گرفتم کمي درس بخوانم. فک کردم براي رسيدن به کامران تنها چيزي که ممکن است باعث رضات 

م که امتحان دارم. او با دلخوري سر تکان داد خانواده ام شود درس خواندن است. پنجره را باز کردم و به کامران گفت

 که اندازه ان به فقط بخش رضايت انچنان نه ولي خواندم کمي ولي براي کمک به من صداي دستگاهش را زياد نکرد.

. بود شلوغ اتوبوس صبح فردا .برد مي خولبم خواندم مي کمي بود اور کسل برايم خواندن درس که بس. بگيرم نمره

 مي آماده امتحان به مانده وقت چند از مگر - .فردا - .داري امتحان کي - تاده بوديم. آهسته پرسيد:ايس هم کنار

. شدم مي اماده بايد اخه - .زدم لبخند. هستم خوان درس هاي دختر ان از من کرد مي فکر او. گرفت ام خنده .شوي

 هم در اش چهره بعد و .مبارکه... ا - د.خندي .بخوانم نکنم وقت ممکنه خاستگاري رويم مي برادرم براي امشب

 ايستگاه به .بکشه طول خيلي کنم نمي فکر ولي دونم نمي - .انداختم پايين را سرم .گرديد مي بر دير - .رفت

 اب دلم توي قند خوشحالي از .برگردي تا راهتم به چشم شب من باشه - :کرد زمزمه مهرباني با کامران. رسيديم

 را صبا و سحر. امدند فروغ همراه و کرده تعطيل زودتر را مغازه بهزاد و آقاجون شب سر بود. راهم به چشم او.  شد

 تازگي به که شلواري و کت با مرتب و کرد حمام عجله با بهزاد. بود امده زودتر هم خاله. بودند سپرده فروغ مادر به

يم و مامان اسپندي را که حاضر کرده بود زد دست برايش همه. امد بيرون اتاقش از بود خريده بهنوش عروسي براي
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 گل دست بهزاد راه سر. افتاديم راه و گرفتيم آژانس يک. نداشت جا همه براي بهنام ماشين دور سرش چرخاند.

 2 ساعت رسيديم رحيمي آقاي منزل جلوي وقتي. خريد داشت مريم و شده باز تازه قرمز رزهاي ال به ال که قشنگي

 هر.آمدند استقبالمان به همسرش و رحيمي آقاي حياط در شدن باز از بعد کي برمي گرديم. که نگران من و بود شب

 قبل. کرد تشکر و گرفت بهزاد از را گل رحيمي خانم. رسيدند مي متشخصي هاي ادم نظر به و نداشتند بااليي سن دو

ا معرفي مي کرد صورت بهزاد از ر بهزاد وقتي. کرد معرفي هم به را طرفين خاله پذيرايي اتاق در شدن مستقر از

 از قبل. کذاشت را شيريني بشقابهاي چاي آوردن از بعد. کرد پذيرايي به شروع رحيمي خانم خجالت گر گرفته بود.

 تعارف خانم عروس را شريني که داشت شگون قديم از رحيمي خانم - :گفت مامان بردارد را شيريني ظرف که اين

 او و کرد نگاه شوهرش به اجازه کسب براي رحيمي خانم يحانه جان شريني بخوريم.ر دست از دهيد مي اجازه. کند

 به رحيمي خانم .داشته صحت رحيمي آقاي بودن ساالر مرد بر مبني مامان نظر فهميدم. زد لبخند موافقت نشانه به

ود به قدري ظريف و نب حساب بي مامان هاي تعريف که واقعا. برگشت ريحانه با بعد دقيقه چند و رفت آشپزخانه

زيبا بود که نمي شد چشم از چهره اش برداري. همه به احترامش بلند شديم. فقط بهنام و بهزاد نگاهش نمي کردند 

 هم به را دستهايش. بود پريده شدت به ريحانه رنگ ولي بقيه خصوصا آقاجون با اشتياق محو جمالش شده بوديم.

 دامني و بلوز ا همه احوالپرسي کرد و اقاي رحيمي تعارف کرد که بنشينيم.ب.  لرزيد مي هم باز ولي بود کرده قالب

 با. امد مي لباسش به بود انداخته سر بر که شالي و داشت تن به رنگ خوش و شيک حال عين در پوشيده کامال و بلند

يريني برداشت و ش لذت با که اقاجون از اول .نشست هم من دل به مهرش. بودم موافق خوبش ي سليقه و مامان نر

 لرزش از اين و بود شده حول کامال ريحانه. بود بهزاد نفر اخرين تشکر کرد، و بعد به پدر خودش و بهنام و بقيه.

 سر که اين بدون بهزاد .پاييدند مي را ها ان چيمي زير همه. نداشت او از کمي دست هم بهزاد. بود پيدا دستهايش

رد. بعد از ان ريحانه با دستپاچگي و معذرت خواهي کوتاهي اتاق را ترک ک تشکر و برداشت را شيريني کند بلند

کرد. بهزاد هم نفسي به راحتي کشيد. آقايان مشغول به صحبت شدند و خاله هم از خانم رحيمي مي پرسيد. من و 

هتر شد ب حالش جان ريحانه اگر رحيمي خانم - فروغ هم راجب ريحانه صحبت مي کرديم. يک ربع بعد مامان گفت:

 جانب از شدن مطمئن از بعد و کرد نگاه شوهرش به رحيمي خانم لطف کنيد بگوييد تشريف بياورد کنار ما بنشيند.

 بيا - :گفت کرد خالي عمدا بود بهزاد روي روبه که را خودش کنار مامان. گشت بر رحانه با و رفت آشپزخانه به او

رمندگي کنار مامان نشست. فروغ سواالتي راجع به رشته تحصيلي و ش با ريحانه.بنشين خودم کنار جان ريحانه اينجا

محل کارش کرد و او هم با جواب هاي کوتاه پاسخگو بود. صدايش هم زيبا و نرم بود. بهزاد گه گاه زير چشمي 

مان کار و ريحانه جاي به را خودم خيال عالم در. بود گرفته گرم حسابي رحيمي اقاي با هم آقاجون نگاهش مي کرد.

را به جاي بهزاد تصور مي کردم. اين جريانات حتما روزي هم براي ما اتفاق مي افتاد. پدر مادر با کالس کامران به 

خاستگاري ام مي امدند. از من تعريف مي کردند. پدرم با پدرش و مادرم با مادرش گرم مي گرفتند و از امدنشان 

دم و کامران زير چشمي نگاهم مي کرد. چه روياي شيريني خوشحال مي شدند. من هم مثل ريحانه خجالت مي کشي

 عاقبت مامان رو به اقاي رحيمي کرد:

حاج اقا اگر اجازه بدهيد اين دختر و پسر خجالتي ما توي اتاق بغلي کمي با هم صحبت کنند و بيشتر با هم آشنا  -

 شوند.
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 مي خواشه بفرماييد بله - ار از روي اکراه جواب داد:آقاي رحيمي چند لحظه ساکت ماند همه به او نگاه مي کردند ناچ

 بله - .شد بلند فروغ .نکنه غريبگي که کن همراهي را بهزاد اقا لطفا مادر جان فروغ - :گفت فروغ به رو مامان .کنم

تاق بيرون ا از رحيمي خانم رانمايي با و برخاستند هم ريحانه و بهزاد .بفرماييد - .کرد نگاه ريحانه به و .جون مادر

رفتند. چند دقيقه بعد فروغ و خانم رحيمي برگشتند. البته بهزاد و ريحانه توي حال نشسته بودند و جلوي چشم. 

 و شدند صحبت گرم هم با ها خانم و هم با آقايان ظاهرا به خاظر آقاي رحيمي مادر ريحانه اينطور صالح ديده بود.

خانم رحيمي به بهانه ي پذيرايي به ان ها سر مي زد . نيم ساعت بعد  مرتبه دو يکي. گذاشتند خود حال به را آنها

بهزاد چند ضربه به در زد و همراه ريحانه وارد اتاق شد. همراه مادر همه دست زديم. وقتي آنها نشستند آقاجون از 

يريني خوبي ش که الحق بياوردند برايمان ديگر شيريني يکسري خانم ريحانه دهيد مي اجازه آقاي رحيمي پرسيد:

 بار اين کرد پذيرايي شيريني با همه از و شد بلند دوبازه او. داد اجازه ريحانه به رحيمي آقاي و خنديديم همه بود.

 از همه. شد برگزار خانوادگي ي جلسه تازه و بود وقت دير تقريبا برگشتيم وقتي . انداخت او به نگاهي نيم هم بهنام

 و اخالق بد يکمي رحيمي اقاي فقط خوبند همشون - :گفت مامان ششان امده بود.خو ريحانه از و رحيمي ي خانواده

 ما مثل. باشه اينطوري بايد مرد. اومد خوشم ازش خيلي من اتفاقا - :گفت شوخي به جوابش در آقاجون .مآبه رئيس

ديديم. خاله از بهزاد خن همه .اقا ذليليد زن مشا که خوبه هنوز - . کشيد هم در چهره مامان .خوبه باشه ذليل زن

 - .کرد جا به جا مبل ميان را خوشد و زد لبخند زده شرم بهزاد .اشنااهلل پسنديدي خاله چيه خودت نظرت - پرسيد:

 به اشاره و .بياد در خجالت از بزار. داداشم اولشه - :خنديد و داد تکان سر بهنام .خجالتيه زيادي فقط خوبه خيلي

 جاي به. شد گرد فروغ چشمان نمونش. من هم فکر مي کردم فروغ خانم خيلي خجالتيه. هم اين ايناها - .کرد فروغ

 کجا جان فروغ از بهتر. کني شکر مرتبه هزار صد خدارو بايد ديگه تو. خوبه خوبه - .بهنام دهان توي توپيد مامان او

ماس بگيرد و جواب اخر را از ت مامان که شد قرار و بود راضي داماد که بود اين جلسه آخر دست .کردي مي پيدا

 کشيد مي را انتظارم تنابانه بي اينطور که اين از.  ديدم منتظر را کامران امدم که اتاقم به خانواده ي عروس بگيرد.

 براي باشه کي - .خنديد و زد چشمکي. گذاشتم جريانش در اي اندازه تا هم من پرسيد خاستگاري از. بردم لذت

 با من خاطر به عمدا گلناز کنم مي فکر. نشستيم هم با اتوبوس در راحتي به فردا صبح شد. اب دلم توي قند.خودمون

 و دادم جسارت خودم به.  بود رسيده من از قبل او رسيدم مي مدرسه به وقت هر چونکه رفت مي قبل اتوبوس

 خوبه حالت تو - ن انداخت.م به سفيهي اندر عاقل نگاه .دانشگاه روي مي بيرون ميايي من با که ها صبح - :پرسيدم

 داشنگاه - :گفت جوابم در راحت خيلي کامران .پرسيدم بدي سوال مگه. آره خوب - .انداختم باال شانه .خانم بنفشه

 من؟ خاطر به فقط - .تو خاطر به آيم مي بيرون خانه از فقط هم صبحها. گرفتم زور به هم را ديپلمم من. بود کجا

 که بچه و بودم ساده قدري به من ولي. داد تغيير را کالمش ديد را تعجبم وقتي و بيکاري؟ نداري ديگري کار تو يعني

 خواهم مي. آيد نمي خوشم نظام خدمت از. هستم ام سربازي کارهاي دنبال. نه که بيکار بيکار - .کردم مي باورش

زه پخته مي کنهبراي هر پسري سا مي سربازي را مردها گفت مي افتادم آقاجون عقيده ياد به .بگيرم معافي بلکه

واجبه. ولي به نظر من عقيده ي هر کسي براي خودش محترمه و کسي حق نداره براي ديگران عقيده بده. خوب نظر 

کامران هم اين بود ديگه.از خانواده ام پرسيد . همه را يکي يکي برايش معرفي کردم. وقتي ديد من چيزي نپرسيدم 

د اينطور که مي گفت دو برادر بزرگتر از خودش با نام هاي کاميار و کامبيز داشت خودش خانواده اش را معرفي کر

 عشق و مهرباني با .بري خواي مي هم تو - که هر دو با پدرش در آمريکا ساکن بودند. دلم لرزيد محتاطانه پرسيدم:

 او پس من خداي واي و نمي رم.ت بي برم بخوام الاقل يا برم که ندارم دوست من. دلم عزيز نه - :کرد تبسم رويم به
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 اون - .کنه مي کار چي اونجا پدرت - :پرسيدم. باليدم مي خود به .کرد مي وابستگي احساس من ي اندازه به هم

 احساس اينجا توي. اونجاست عاشق مامانم چرا آه - .بره نداره دوست اون چي مامانت - .مياد و ميره فرش تاجره

 دو ي متوجه که بود گرم کامران با سرم قدري به. رسيديم ايستگاه به موندگار شده. من خاطر به فقط. کنه مي خفگي

 روي در رو را آنها اتوبوس هاي پله جلو. نشدم را بودند نشسته ما از صندلي چند ي فاصله با که هايم همکالسي از تا

ن نگاه کردم و او براي راحتي حال من کامرا به نگراني با شدند پياده و کردند سالمم دار معني لبخندي با. ديدم خود

برگشت و روي صندلي نشست.توي کالس باز هم مريم و مينا به من نگاه کردند و زير زيرکي خنديدند. با اين که 

ترسيده بودم ولي از اين که مرا با دوست پسر خوشتيپم ديده بودند خوشحال شدم. گرچه از اين به بعد بايد سعي 

ست آنها ندهم وگرنه مشکل ساز مي شد.بعد از ظهر مامان با منزل رحيمي تماس گرفت.آنها مي کردم بهانه اي به د

هم رضايتشان را اعالم کردند. مامان از شدت خوشحالي سر از پا نمي شناخت. به بهنوش تلفن زد و از او خواست 

اشته باشد.دو روز بعد براي جلسه ي بعد که به اتفاق چندتا بزرگتر براي صحبت هاي نهايي مي رفتند حضور د

بهنوش اعالم کرد که فقط خودش مي تواند بيايد. تالش مسعود براي گرفتن مرخصي بيهوده بود بهتر ديده که اين 

 که خواست بهزاد از و فرستاده هواپيما با را بهنوش که داد خبر مسعود وقتي مرخصي را براي مراسم اصلي بگيرد.

از پشت پنجره از کامران خواستم که تا خواهرم اين چند روزه در اتاق من  هم من برود فرودگاه به اوردنش براي

 اشکالي چه مگر. بفهمد خوب - ساکن است عکس العملي نشان ندهد که او بفهمد. کامران با دلخوري گفت:

آخه خانواده  - .کردم مي تصور اجتماعي ي افتاده عقب او ي خانواده با مقايسه در را ام خانواده. شدم خجالتزده .داره

 تو اگر باشه - .داد تکان سر تاسف با کامران ي ما عقايد به خصوصي دارد و نمي خواهم رابطه ي ما مشکل ساز شود.

 گانه بچه بيشتر عالقه باعث همين و دهد مي بها ام خواسته به که کردم احساس .ندارم حرفي من خواهي مي اينطوري

هميدم که چقدر دلم برايش تنگ شده. دو ماه دوري باور نکردني بود. پالتو ف تازه ديدم که را بهنوش .شد او به من

قهوه اي زيبايي با يقه خز کمي پر رنگ تر به اندام کشيده و زيبايش خيلي مي امد.با لذت نگاهش مي کردم. هر چند 

 ام بچه بزار - :دقيقه يک بار مي بوسيدمش و يک ريز سوال پيچش مي کردم. مامان دست او را کشيد و به من گفت

 - :گفتم و گرفتم دستش از را يبهنوش پالتو .داريد کردن صحبت براي فرصت هنوز. بگيره را اش خستگي و بنشينه

 آقاجون مامان جاي به .نداره خستگي که هواپيما خوب! اومده دوچرخه با انگار که خسته ميگيد همچين شما مامان

 کوچک ساک و گفتم چشمي ار و بعدش يک سيني چاي برامون بيار.بگذ رو خواهرت وسايل برو گلم دختر - :گفت

 آينه جلو و کردم تن به کنم آويزان لباسي جا به را پالتو اينکه از قبل. بردم اتاقم به و باال به را اش پالتو و بهنوش

ردم و از اتاقم خارج ک آويزان آوردم در تنم از را ان شدم عصباني حسابي. امد نمي تنم به و بود کوتاه قدم. ايستادم

 صميمي و گرم جمع ميان شب اخر تا و امدند بهنوش ديدن براي ها بچه و فروغ همراه به بهنام بعد ساعتي شدم.

 و رحيمي خانواده به راجع او يا و کرديم مي سوال اش زندگي و شيراز به راجع بهنوش از ما يا. بريدم لذت خانواده

ت. صبا از کنارش تکان نمي خورد ولي سحر با رفتن به کالس اول احساس گرف مي جواب و پرسيد مي جديد عروس

بزرگي مي کرد و با وقار مثل يک خانم متين نشسته بود و به صحبت ها گوش مي داد تا جايي که صداي بهنوش را 

رد. سحر با ک باز جا برايش و .بشين کنارم بيا پاشو. شده بزرگ چقدر بشم ها خانم خانم اين فداي الهي - درآورد.

 شرمندگي کنار عمه بهنوش نشست و او را بوسيد.
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باالخره نوبت پخش سوغاتي هاي شيراز شد. بهنوش با سخاوت و مهرباني فکر همه را کرده بود. اول از همه آقاجون 

که البته با ارزش ترين هديه را برد. يک دست شطرنج که با حالتي تزئيني به روي ميز مخصوص خودش در گوشه 

 اق پذيرايي جا مي گرفت. هديه مورد عالقه آقاجون.ات

 

براي برادر ها دو تا تابلو از صنايع دستي شيراز. براي مامان و فروغ شال گرم از صنايع دستي شيراز. براي سحر و 

صبا مشترکا يک ساعت ديواري مخصوص اتاق کودک شکل عروسک و براي من هم يک دست لباس محلي شيرازي 

 شب فردا قرار طرفين توافق با و زد تلفن رحيمي آقاي منزل به مامان بهنوش امدن با يلي شيک و زيبا.با کار دست خ

 از صدايي شکر خدارا. کردم نگاه پنجره طرف به دلهره با اول رفتم اتاقم به بهنوش با که خوابيدن براي .شد گذاشته

اق نگاه کرد. نفس عميقي کشيد چهره اش را باز ات اطراف به بهنوش .بود کشيده هم اش کره کر و امد نمي اتاقش

 تنگ ام اتاقي هم خصوصا و اتاقم براي ئلم کردم نمي فکر وقت هيچ - کرد. خودش را به روي تختش انداخت.

 تنگ برايم دلت واقعا. بهنوش ميگي جدي - .زدم حلقه گردنش دور را دستم و نشستم کنارش در خوشحالي با .شود

 موقع هر .هستي عزيزم خواهر تو. ديوونه معلومه خوب - تم را بوسيد. با تعجب نگاهم کرد.صور و نشست .بود شده

 امده عالي نظرم به خيلي و بودم ديده تابستان توي را شيراز قبال من. کنم مي يادت رويم مي شيراز ديدني جاهاي به

سي هر بار ميگم جاي بنفشه خالي او بپر مسعود از خواد مي دلم. است ديگه چيز يک اش پاييزي ي منظره ولي. بود

 بلند بهنوش .داده نوروز ايام براي هايي قول يک آقاجون حاال - :گفتم خوشحال اين جور جاها را خيلي دوست داره.

 قول به. بيني مي خودت را جا همه ميايي آره - .داشت لباس مقداري هنوز. رفت هايش لباس کشوي طرف به و شد

نند ديدن. سعدي، حافظ ، شاه چراغ باغ ارم از همه ديدني تر باز مشير و بازار وکيل که ما بود کي شنيدن معروف

 و اورد در کشو از را اش مجردي زمان خواب لباس بازارهاي قديمي شيرازند. تازه مسعود ميگه بهارش قشنگ تره.

. وقتي از دستشويي امد کرد عوض را لباسش .ها داره لطفي برگرديم عقب به کوتاه مدتي براي گاهي - .خنديد

 بيشتر بهنوش و دادم تکان سر .آره اينجا اومده کسي باالخره اينکه مثل - بيرون توجهش سمت پنجره رفت. پرسيد:

 او و بود کرده عمل ام خواسته به که کردم تشکر بود همراهم معمول طبق که کامران از فردا .نپرسيد چيزي اين از

 و زدم لبخند جوابش در بلي نداره. مطمئن باش هر چي تو بخواي همون ميشه.قا - :گفت و کرد تبسمي جواب در

 عزيزم ي کلمه شنيدن با .قبول بسته چشم بخواي چي هر عزيزم بگو - .دارم تو از هم ديگر خواهش يک - .گفتم

ي مارا با هم کس ترسم مي آيي مي من با روز هر تو که اينطور :گفتم کمرويي با. شوهريم و زن کردم حس.  شدم داغ

. فشرد و گرفت را دستم آهسته. بوديم نشسته هم کنار اتوبوس صندلي روي ببينه. يک ذره محدودش کنيم بهتره.

 همينکه. ندارم حرفي من تري راحت و خواهي مي اينطوري تو تو اگر - .دارم تب کردم حس ماه آذر سر هواي توي

 خانم تفريح زنگ روز همان چقدر احساس خوشحالي مي کردم. بستم را چشمام .ام راضي ببينمت پنجره از روز هر

 تاسف با افتخاري خانم. چيست احضارم علت دانستم مي شدم دفتر وارد دلهره و ترس با.  کرد احضارم دفتر به مدير

 بودم انداخته پايين را سرم که من وبه کرد بلند سر لحظه چند از پس و کرد نگاه ها نمره و کالس دفتر به

. ندادم جواب .کني چه خواهي مي را سال بقيه اينطوريه وضعت ساله اول هنوز. رضايي متاسفم برات - ست.نگري

 - .داد تکان سر .تو حاال. بود دبيرستان اين افتخار باعث هميشه خواهرت - :گفت هم باز لو. بگم که نداشتم يعني

 جبران کنم مي سعي. خدا تورو خانم نه - کردم. بلند سر وحشتزده .بزنم تلفن خونتون به يا بکني کاري توني مي

 بهمن نمانده ترم ميان امتحانات به بيشتر هفته دو - .شد خيره چشمانم به قاطعانه و بست را دفتر افتخاري خانم .کنم
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 خودت به مهمتر همه از و من به - :پرسيد ساکتم ديد وقتي .بخواني تواني مي بخواهي اگر تو. ترم امتحانات هم ماه

 برايم. بودم شده وجدان عذاب دچار. آمدم بيرون دفتر از. دادم تکان مثبت نشانه به را سرم شرمنده قول مي دي.

 شرمنده بودند نگذاشته کم برايم چيزي که ام خانواده ميان خواستم نمي که بود اين مهمتر نبود مهم درس

سخت بود. امسال نه بهنوش را داشتم و نه گلناز  برايم گرچه. نياورم تجديد شده طور هر الاقل گرفتم تصميم .شوم

 مرتضي عمو و خاله دايي زن و دايي ظهر از بعد بهزاد هم که شب مي آمد و از اين به بعد سرش بيشتر شلوغ مي شد.

 مرا شب آن. بروند رحيمي آقاي منزل شب قرار و مهماني به جمعي دسته همانجا از که آمدند ما منزل به عمو زن و

 اي بهانه به ربع يک را صبا و سحر خانه شدن خلوت با ود نبردند بماند. سحر و صبا را هم به من سپردند.خ با که

 شانه روي را بلندم موهاي و پوشيدم بود آورده برايم بهنوش که را لباسي. رفتم اتاقم به خودم و گذاشتم تنها پايين

 از اشتياق با او را باز کردم تا کامران مرا راحت تر ببيند. پنجره هوا سر سوز وجود با و زدم کنار را کره کر. ريختم

 دست. بردم مي لذت و آمدم عشوه برايش .کرد مي قبلم از زيباتر خيلي که داشت عقيده و کرد تعريف لباسم و من

 مواظب من ندادن عالمت تا که خواستم و است اتاقم مهمان هم را اينده شب دو يکي بهنوش که کردم گوشزد آخر

 و خواندم درس کمي بود کردن نقاشي گرم که صبا و داد مي انجام را تکاليفش که سحر با همراه را شب بقيه اشد.ب

 چهره از برگشتند ام خانواده که شب .ببرم استفاده بهنوش وجود از روزه دو اين که کردم جمع را مشکالتم از کمي

ينطوري که مي گفتند آقاي رحيمي براي مهريه و ديگر ا .اند رسيده مطلوب نتيجه به که فهميدم تکشان تک خندان

مسائل هيچ حرفي نداشته و به قول آقاجون سنگ سنگين جلوي پايشان نينداخته بود فقط با عقد بودنشان مخالفت 

کرده بود گفته که دختري بزرگ در خانه داشته و راحت نيستند که اين هم از نظر آقاجون کامال ديلي منطقي بود و 

اينکه مامان امشب انگشتري را که تهيه ديده بود به انگشت ريحانه کرده و با توافق به مدت يک ماه نامزدي  نهايتا

 آقاي اعالم کرده بودند که در اين مدت هم خانواده ها آماده شوند و هم عروس و داماد بيشتر با هم آشنا شوند.

اتي قائل شده بود که اين از نظر بهزاد بي انصافي محدودي هم ها آن کردن صحبت تلفني و رفتن بيرون براي رحيمي

 به ريحانه مهر خيلي من مثل هم بهنوش محض بود ولي کامال مي شد فهميد که ريحانه خيلي خوشش آمده است.

 خجالتي خيلي فقط ريحانه که داشت عقيده او البته گفت آفرين بهزاد و مامان ي سليقه حسن به و بود چسبيده دلش

ن مي گفت اين هم يکي ديگر از حسن هاي اوست . تاريخ عروسي را براي يک ماه اينده يعني عيد ماما ولي است

مبعث و اتفاقا نزديک امتحانات نوبت اول من تعيين کرده بودند و مامان خدارا شکر کرد که چند ماه پيش بهزاد به 

 طفلکي بابت همه راحت بوديم.کمک آقاجون يک آپارتمان کوچک نزديک خانه خودمان خريده بودند و از اين 

 و داد جواب من درسي سواالت همه به وقت دير تا شب همان نداشت زيادي وقت چونکه و خستگي وجود با بهنوش

 و بود جمعه فردا .بودم شده توبيخ روز همان دانست نمي. ام شده تر مسئول درسم به نسبت من که بود خوشحال

ن دايي تلفن زد ما را همراه بهنوش براي ناحار دعوت کرد . بر عکس ز. داشت پرواز ظهر از بعد براي بهنوش

هميشه که براي رفتن به اين مهماني ها مشتاق بودم اينبار با نارضايتي و اکراه به منزل دايي رفتم. چند وقت بود 

اشت خوشحالي د سعي و بود خشوحال او چند هر محسن را نديده بودم حاال هم حوصله ي رويارويي با او را نداشتم.

اش را به نحوي نشان دهد من نسبت به او بي توجه بودم و سعي مي کردم از او فاصله بگيرم.خودم را به بهنوش 

چسبانده بودم و از کنارش تکان نمي خوردم. هر وقت نگاهم به نگاهش مي افتاد چشمان مشتاقش را به روي خود 

مي کنم نگاهم را از او مي دزديدم بعد از ظهر که قصد رفتن  مي ديدم و با احاس به اينکه دارم به کامران خيانت

کرديم نفسي به راحتي کشيدم. بدون نگاه کردن به محسن ازش خداحافظي کردم و زودتر از بقيه بيرون آمدم. 
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با آقاجون و مامان و بهنام و فروغ بعد از خداحافظي با بهنوش با آژانس رفتند و من و بچه ها هم با بهزاد و بهنوش 

 را هايم درس که گرفت قول هم باز بهنوش رفتن از قبل ماشين بهنام براي رساندن بهنوش به فرودگاه رفتيم.

 هم بهزاد و ها بچه با.  داشتيم تري راحت خداحافظي اينبار کنم امتحانات ي آماده را خودم عروس از قبل و بخوانم

ه خدا سپرديم. موقع برگشتن ماشين و بچه ها را به بهنام ب را همديگر عروسي جشن و اينده ماه تا و کرد خداحافظي

 ساکت و زديم مي قدم هم کنار در. گشتيم برمي پياده و داشتيم منزل تا کوتاهي مسير تحويل داديم و برگشتيم .

 کجا - :پرسيدم و کرد گل شيطنتم. آورد نمي کم شوخي و صحبت از بود من با وقت هر او بود بعيد بهزاد از. بوديم

آقا داماد. با ريحانه خانم؟برگشت نگاهم کرد. توي کوچه کسي نبود. با آگاهي از حساسيتم پشت گردنم را گرفت و 

  "<fontاي شيطون تو را چه به اين حرف ها.]/ -=[font size فشرد.

  .تالش کردم و خودم را از زير دستش بيرون کشيدم و براي اينکه دوباره دستش به من نرسد فاصله گرفتم

 سالگي. 62اهه چطور. من تازه رفتم توي  -

  بهزاد نگاهي به سرتا پايم انداخت و خنديد.

  حتما فکر مي کني بزرگ شده اي. -

  خوب آره. -

  و روي پنجه هاي پا ايستادم که قدم بلندتر نشان دهد. بهزاد سر تکان داد.

  نوچ. تو هنوز هم خواهر کوچولوي خودمي. -

  يش لوس کردم و گفتم:خودم را برا

  ولي داداش خيلي خوشگله ها. -

  کي؟ -

  خنديدم.

  عروس خانم ريحانه خانم. -

  و دويدم قبل از او خودم را به خانه رساندم که دستش به پشت گردنم نرسد.

 

هم از اتوبوس پياده  همانطور که از کامران خواسته بودم حاال کمتر صبحها با من مي آمد. فقط هر چند روز يک بار ان

نمي شد . مريم و مينا با کنايه سراغ دوست پسرم را مي گرفتند و من با اينکه مي داسنتم انها باور نمي کنند گفتم که 

 او پسر عمويم بوده.

شبها ساعتي را کنار پنجره با هم صحبت مي کرديم. پالتو مي پوشيديم و مي لرزيديم ولي سرما برايمان مهم نبود. در 

نار هم بوديم و از تاريخ تولد يک ديگر رنگ مورد عالقه مان ، غذاي مورد عالقه مان و ديگر چيز هايي که دوست ک

 داشتيم و دوست نداشتيم براي هم مي گفتيم و که فکر مي کنم، همه ي حرف هاي بچه گانه.

و گوش مي دادم و لذت مي بردم. بعد از ان هم او برايم گيتار مي زد و مي خواند . من روي تختم دراز مي کشيدم 

چند تا از کاست هايش را که مي دانست دوست دارم پر کرده بود و در فرصت هاي کوتاهي که توي کوچه پيش مي 

 امد ان ها را به من مي داد.

 مي دانست که من خوشم مي آيد موهايش را بلندتر کرده بود و از پشت سر مي بست و من حظ مي کردم.
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مشغول فراهم کردن برنامه هاي عروسي بود و کامال از من غافل بود. بهزاد از پدر ريحانه ناراضي به  مامان به شدت

 نظر مي رسيد چونکه نمي توانست به راحتي با ريحانه صحبت کند يا بيرون برود.

رضايت داد هر تا اينکه يک شب ماشين بهنام را گرفت و همراه من به دنبال ريحانه رفتيم. پدرش وقتي مرا هم ديد 

چه که بهزاد براي آمدن رضوانه خواهر ريحانه اصرار کرد فايده اي نداشت . او از ريحانه هم خجالتي تر بود ولي ما 

همينکه مي توانستيم ريحانه را با خود ببريم خرسند و راضي بوديم . به دور از چشم آقاي رحيمي من روي صندلي 

 نشاندم. عقب نشستم و ريحانه را جلو کنار بهزاد

کنار ميزمان خانم و آقايي بودند که دختر کوچولوي نازي داشتند. دخترک مدام دور ميزها مي گشت. من هم به 

دنبال همين فرصت بودم. با بچه طرح دوستي ريختم. مي خواستم به اين بهانه کمي از ان ها فاصله بگيرم موفق هم 

ود پيشنهاد کردم براي تاب بازي برويم هم خودش و هم پدر شدم. به طوري که وقتي به دخترک که اسمش پروانه ب

و مادرش خوشحال شدند. ريحانه که رفتنم را ديد دستپاچه شد ولي فرصت عکس العملي به او ندادم با پروانه براي 

 بازي رفتيم و تا وقتي غذايمان را نياوردند برنگشتيم.

ر و حاکي از تشکر به من انداخت و من به او چشمک زدم برايم جالب بود وقتي سر ميز آمدم بهزاد نگاهي پر مه

 هنوز لپ هاي ريحانه قرمز بود.

بعد از خوردن شام ريحانه مدام به ساعتش نگاه مي کرد. فهميديم که برگشتنش وقت معيني دارد. قبل از او من 

 پيشنهاد رفتن کردم و او استقبال کرد.

شديم و صبر که او داخل حياط شود. جلو کنار بهزاد نشستم و به راه جلو منزلشان من و بهزاد به احترامش پياده 

 افتاديم. بهزاد به رويم تبسمي کرد و گفت:

 تو هم خيلي باليي ها. -

 قابلي نداشت داداش جان خجالتم نده. -

سه تا خانه بعد از ان شب هم بهزاد به دور از چشم آقاي رحيمي چند مرتبه به دنبال ريحانه رفته و او را از مدر

رسانده بود. تعلق خاطر شديدي به نامزدش پيدا کرده بود. اسم ريحانه که مي آمد چشمهايش از خوشحالي برق مي 

زد. به عروسي و امتحانات من نزديک مي شديم. ديدار ها و گفتگو هاي من و کامران همچنان ادامه داشت و عالقه ي 

متولد اواخر اسفند ماه است. از همين حاال پولم را جمع مي کردم تا  من روز به روز به او بيشتر مي شد. مي دانستم

 بتوانم هديه اي خوب برايش بخرم.

او در هر فرصت و هر بهانه اي هديه اي هر چند کوچک تقديمم مي کرد. عطر، کارت هاي کوچک که جمالتي 

ا، الک، گل و يک بار هم يک بلوز قشنگ در ان ها مي نوشت و دل بي تابم را بي تاب تر مي کرد، خودنويسي زيب

 قرمز و زيبا که به مامان گفتم گلناز چند روزي مسافرت بوده و برايم هديه آورده.

 با اين همه سعيم را مي کردم تا بتوانم مثل هر سال نمره هاي بخور و نميرم را بگيرم و تجديد نياورم.

زياد بچه ها و فروغ آنجا خوابيدم. قبل از اين ماجراها  يک شب پنجشنبه که شام منزل بهنام دعوت داشتيم به اصرار

اغلب روزهاي جمعه آنجا بودم ولي حاال به بهانه ي درس و در اصل به خاطر کامران مدتي بود که مي رفتم و با 

که  خانواده بر مي گشتم.ولي آن شب با التماس هاي صبا دلم نيامد او را از خودم دلگير کنم و ناچار ماندم. جمعه شب

به خانه برگشتم کامران با اينکه متوجه ي آمدنم شده بود کر کره اش را بت و به استقبالم نيامد فهميدم قهر کرده. 

حق را به او دادم. مسلما برايم نگران بود چونکه من بي خبر منزل بهنام مانده بودم تا آخر شب چندين مرتبه 
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ا باالخره دلش را بدست آوردم حدسم درست بود مي گفت صدايش زدم و چند بار با چراغ برايش عالمت دادم ت

شب گذشته از شدت نگراني تا صبح نخوابيده و فکر مي کرده برايم اتفاقي افتاده که بي خبر غيبم زده. برايش 

توضيح دادم و عملم را توجيه کردم ولي خودم را مقصر مي دانستم همين که اينقدر برايم نگران بوده که تا صبح 

 برده دلم را ضعف مي برد و هر روز بيشتر به اين نتيجه مي رسيدم که بهترين انتخاب زندگي ام را کرده ام.خوابش ن

به تازگي از من مي خواست که در فرصتي با ماشين مادرش به گردش برويم ولي من طفره مي رفتم يکي اينکه واقعا 

برايم پيش نمي امد.هميشه رفتن و آمدنم به مدرسه  مي ترسيدم با او تنها باشم و ديگر اينکه اصال چنان موقعيتي

 مشخص بود.

رفتار مامانش نسبت به من از اوايل کمي نرم تر شده بود. چند بار سالمش کرده بودم و او جواب سالمم را نه اينکه 

ي داد که خيلي صميمي ولي بهتر داده بود. فکر کردم پي به رابطه من و پسرش برده و اين متجدد بودنش را نشان م

 با مسئله اي به اين مهمي به راحتي برخورد مي کرد.

از يک بابت از وجود چنين مادر شوهر خوبي به خودم مي باليدم و از طرفي حسرت مي خوردم که چرا چنين خانواده 

 اي ندارم و بايد خيلي محکم رابطه ام را با کامران از آنها پنهان کنم.

تنها امد . مسعود هم براي عروسي مي آمد. يک بعد از ظهر با مامان و بهنوش يک هفته به عروسي مانده بهنوش 

براي خريد رفتيم. در مقابل تعجب آنها فقط به دنبال لباس بنفش که مورد عالقه کامران بود مي گشتم تصميمي 

 داشتم از اين طريق خوشحالش کنم و باالخره پس از جستجوي بسيار به نتيجه رسيدم.

روي زانو هايم بود و آستين هاي کوتاه چسبناکي داشت. به فاصله هاي زياد گلهاي برجسته به رنگ خود  لباس تقريبا

 لباس داشت و يقه بازش را توري به همان رنگ تا گردن مي بست.

شب بعد بهنوش منزل دايي ماند از فرصت استفاده کردم لباس را پوشيدم و از سردي هوا نترسيدم. پنجره را باز 

تا کامران مرا راحت برانداز کند و نظر دهد. برايش گفتم که کلي راه رفته ايم فقط به خاطر اينکه رنگ لباسم کردم 

  بنفش باشد و او هم کلي از من و حسن سليقه ام تعريف کرد. همين دل خامم را راضي کرد. دنيا به کامم بود.

رار داشت هر طور که شده حاال که همه مشغولند ترتيب دو روز قبل از عروسي کامران با من از خانه بيرون آمد و اص

يک گردش کوتاه را بدهم. هر چه بهانه آوردم قبول نمي کرد. آخرش هم با ناراحتي گفت که تو به من اعتماد نداري 

 و با قهر از من جدا شد. چاره اي نبود بايد هر طور شده نقشه اي مي کشيدم.

 رياضي ام را مي گرفت. همني بهترين بهانه بود. عصر به مامانم گفتم: اين چند روزي که بهنوش بود اشکاالت

 مامان. من يک کتاب کمک درسي رياضي مي خواهم. چي کار کنم؟ -

 مامان همانطور که در آشپزخانه مشغول بود جواب داد:

 باشه هفته ديگه که سرمون خلوت بشه ميريم بازار مي خريم. -

 قيافه اي طلبکارانه اعتراض کردم.چشمهايم را گرد کردم و با 

 ولي من همين چند روزه الزمش دارم. بهنوش هم اشکاالتم را مي گيرد. -

 خوب االن توي همين شلوغ پلوغي کي مي تونه بره واسه تو کتاب بخره دخترم. -

ن با مدرسه فاصله اگر اجازه بديد خودم فردا که دارم بر مي گردم مي رم مي خرم. کتاب فروشي فقط دوتا خيابا -

 داره از بچه ها آدرسش را گرفته ام.

 تو خودت تنهايي بري! -
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 با دلخوري گفتم:

 مامان من هفده سالم شده. بزرگ شدم. -

 بهنوش خنديد:

 همينکه بزرگ شدي نميشه ديگه.

 به گردن مامان آويختم خودم را لوس کردم و او را بوسيدم.

 قول ميدم فردا فقط نيم ساعت ديرتر برگردم. مامان جان به خدا ديرم ميشه. -

 مامان سر تکان داد و با درماندگي به بهنوش نگاه کرد. بهنوش شانه باال انداخت.

 نه مامان بيخودي مرا جلو نينداز که فردا مسعود مياد اصال هم فرصت ندارم. خودم هزارتا کار دارم. -

 را جلو آورد.مامان ناچار رو به من کرد و انگشت اشاره اش 

 يادت باشه فقط نيم ساعت. باشه. -

از خوشحالي باال و پايين پريدم و دوباره گونه اش را بوسيدم. قبل از شام که بهنوش پايين بود به بهانه درس خواندن 

اري به اتاقم رفتم و با کامران قرار فردا بعد از تعطيلي مدرسه را گذاشتم. خوشحال بودم که توي اين شلوغي کسي ک

 به من نداشت.

 فردا قبل از تعطيلي مدرسه بي قرار بودم. نوعي شادي همراه با ترس در وجودم بود و دلم را زيرورو مي کرد.

تا حاال با کارمان بلکه با هيچ پسري تنها نبودم و فقط شيطنتم بود. ميان عقل و دلم سرگردان بودم دلم مي خواست 

ذهنم پچ پچ مي کرد. اگر اتفاقي مي افتاد چه؟ اگر کامران نظري داشت چه و  بروم ولي عقلم مانعم بود و مدام در

 چراهاي ديگر آن روز هم باعث شد هيچ از درسهايي که داده مي شد نفهمم.

ساعت آخر درگير بودم و عاقبت اين دلم بود که پيروز شد. تند و تند براي عقلم دليل و برهان مي آوردم و خودم را 

ما با هم تنها مي شديم ولي توي ماشين و جلوي چشم مردم. کامران هم آنقدر خوب بود و انقدر راضي مي کردم. 

 دوستم داشت که باعث آزارم نشود.

با صداي زنگ از جا پريدم. يک چيزي و حسي توي دلم فرو ريخت. باز به خودم دلداري دادم. وقتي از مدرسه بيرون 

م قدم بر داشتم حس مي کردم همه از رازم آگاهند و همه چشمها به سوي آمدم و به طرفي که با کامران قرار داشت

من است. با دلهره به بچه ها نگاه کردم و در يک لحظه نگاه نگران گلناز را به روي خودم ديدم. مطمئن بودم که از 

 مريم و مينا چيزهايي راجع به کامران شنيده.

ندم و مثال خيلي طبيعي به راه افتادم. حال مشوش آن روز را نمي توانم با حالتي که انگار او را نديدم رويم را برگردا

 وصف کنم . لرزش زانوانم را حس مي کردم.

وقتي از خيابان پيچيدم و ماشين کامران را ديدم به سرعت قدم هايم افزودم. مي خواستم هر چه زودتر از محل جرم 

نشستم با لبخندي گرم سالمم کرد و راه افتاد. يک خيابان که  فرار کنم. او با ديدن من در جلو را باز کرد و وقتي

 گذشتيم خيالم راحت شد و تازه نفسي عميق کشيدم. کامران بي خيال خنديد و پرسيد:

 چته دختر. مگه دزدي کردي يا آدم کشتي. -

 چطور مگه. -

 رنگت پريده و چشمات از وحشت گرد شده. -

 ل ماشين باعث شد بدن جمع شده ام را باز کنم.به صندلي تکيه دادم هواي گرم داخ
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 فکر مي کردم همه دارند مرا نگاه مي کنند. -

 کامران ميان کاست هايش مي گشت.

 فکر مي کني کار خيلي بدي کرده اي درسته؟ -

 جوابي ندادم. کاستي را که انتخاب کرده بود گذاشت و صدايش را زياد کرد.

 مي گيري. باز ممکنه همچين فرصتي پيش نياد. راحت باش. بي خيال بابا. تو خيلي سخت -

سعي مي کردم راحت باشم ولي حقيقتا مي ترسيدم. موقعيتي برايم پيش آمده بود که اولين بار آنرا تجربه مي کردم 

از او خواستم جلوي يک کتاب فروشي بايستد. نمي خواستم دست خالي برگردم. کتاب را گرفتم برگشتم کامران 

 د:پرسي

 حاال کجا بريم. -

 با التماس نگاهش کردم.

 همين اطراف يک دور کوچولو بزنيم و بعدش مرا نزديک خونه پياده کن. نيم ساعت بيشتر وقت ندارم. -

 کامران چهره در هم کشيد و با دلخوري گفت:

 فقط نيم ساعت؟ بعد از اين همه مدت همين؟

  اهش مي کنم کامي.همش نيم ساعت را هم به زحمت گرفتم. خو -

او بدون توجه به من از ان محل فاصله مي گرفت و دور مي شد. يادم مي آيد آن روز برف مي باريد و من با اينکه 

 آرزو داشتم يک روز باراني يا برفي با کامران بگردم آرزويم را فراموش کرده و مدام التماسش مي کردم.

 ر کاکائو ي داغ خريد.جلوي يک بوفه ايستاد. پياده شد و دوتا شي

سعي کردم به خودم اعتماد به نفس بدهم. نه هيچ اتفاقي قرار نبود بيافتد ولي نيم ساعت گذشته بود ويک چيزي 

توي دلم چنگ مي زد. وقتي دوباره راه افتاديم ديدم که او قصد مسير ديگري را دارد طاقت نياوردم و اشکم سرازير 

 قف کرد و دستم را گرفت و به چشمان گريانم خيره شد.شد. گريه ام را که ديد کناري تو

 واقعا دوست داري برگرديم. -

سر تکان دادم. ناچار شد که برگردد. هر چه به خانه نزديک تر مي شديم احساس راحتي بيشتري مي کردم. حاال 

 يرون نروم.بارش برف را مي ديدم. همانجا با خودم عهد کردم که تا رو شدن رابطه مان ديگر با او ب

کامران دلخور بود و ديگر با من حرف نزد. صداي دستگاه را هم قطع کرد. اينطوري مي خواست ناراحتي اش را 

نشان دهد ولي من اهميت نمي دادم مهم برايم اين بود که به خانه برسم. نرسيده به کوچه پياده شدم. خداحافظي 

 کردم جوابم را نداد و به سرعت از من دور شد.

و خانه به ساعتم نگاه کردم. نيم ساعتم يک ساعت و ربع شده بود. خدارو شکر کردم که بهنوش نبود فقط فروغ و جل

بچه ها و آقاجون بودند. بچه ها به طرفم دويدند. در مقابل ناباوري من مامان به قدري مشغول بود که متوجه تاخير 

 زيادم نشده بود. به جاي او آقاجون پرسيد:

 دخترم. دير کردي -

 بعد از بوسيدن بچه ها و فروغ رو به آقاجون کردم.

بله آقاجون اما از مامان اجازه گرفته بودم . مجبور بودم برم يک کتابي که خيلي الزم داشنم بخرم. خيابان ها سر  -

 بود و به همين خاطر آهسته راه مي رفتم براي همين دير شد.
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پنجره نگاه نکردم و روي تختم ولو شدم و نفس خسته ام را بيرون دادم حس  براي تعويض لباسم که به اتاقم رفتم به

 مي کردم کابوسي وحشتناک ديده ام و حاال که بيدار بودم خوشحال شدم.

آن شب همه فاميل نزديک منزل ما جمع بودند. خانم ها بعد از ظهر آمده بودند و آقايان شب مي آمدند. با ميترا 

عروسي شديم. بقيه هم به طريقي وسايل را تزئين مي کردند. مهناز که در اين کارها  مشغول کادو کردن وسايل

 سليقه داشت نظر مي داد و تا وقتي آقايان آمدند همه چيز مرتب و بي نظير شده بود.

مامان مدام اسپند دود مي کرد و دور سر همه مي چرخاند. با امدن آقايان و همراه دايي چشمم به محسن افتاد 

 اهش دلم را لرزاند. فورا به آشپزخانه رفتم. ميترا پشت سرم امد.نگ

 باز چي شده بنفشه. -

 آبي به صورتم زدم که التهابم بکاهد. -

 اه. اين محسن حالم را به هم مي زنه. فکر مي کنم همه متوجه نگاهش شدند. -

 ميترا به سادگي سر تکان داد.

 نه تو خيلي حساس شدي. -

 و به شانه ام زد. و بعد خنديد

 نکنه خبريه ناقال. -

با عصبانيت نگاهش کردم و از کنارش گذشتم بهزاد با کت و شلواري که در دست داشت وارد شد. همه برايش 

 دست زدند. کت و شلوار را از دستش گرفتم و او بعد از احوالپرسي با خانم ها به جمع آقايان رفت.

 ر به سر گذاشتن ها و خنده ها را شنيدم. مسعود گفت:وقتي از اتاقش بر مي گشتم صداي س

 يادت باشه فردا شب ازت بپرسم حال امشب بهتره يا حال ديشب. -

 دايي گفت:

 خوب معلومه. ميگه حال امشب. -

بهزاد که جلو بزرگترها مخصوصا آقاجون خجالت مي کشيد رنگ به رنگ مي شد و مي خنديد. يک آن متوجه نگاه 

 ترا به روي بهزاد شدم و دلم سوخت.غمزده ي مي

 بهنوش با سيني چاي از همه پذيرايي مي کرد. مسعود يک فنجان برداشت و جلو بهزاد گذاشت.

 عمو مصطفي از مسعود پرسيد:

 مسعود جان بگو ببينم نفس هاي مجردي بهتره يا متاهلي.

 داد:مسعود به چشم هاي غضبناک بهنوش نگاهي افکند و مظلوم گونه پاسخ 

 خوب البته توي هوايي که همسرت کنارت باشه نفس کشيدن اذت بخش تره. -

 همه خنديدند. بهنام سر تکان داد:

 اي زن ذليل بيچاره. -

باز هم نگاه محجوب محسن را همراه با لبخند به روي خود ديدم و نگاهم را دزديم. تا آخر شب ديگر نگاهش 

 نکردم.
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جشن به مدرسه نرفتم. بهنشو به مدرسه تلفن زد و با خانم مدير براي موجه کردن عذرم فردا پنجشنبه بود و روز 

 صحبت کرد. خانم افتخاري در همان فرصت از من به خاطر کم کاري به او گله کرده بود.

 مسعود من و بهنوش را جلوي در آرايشگاه پياده کرد و رفت. قبل از وارد شدن به سالن بهنوش با تاسف سر تکان

 داد و گفت:

 همينه قول هايي که مي دادي. اينه ثمره درس دادن هاي من. خانم افتخاري خيلي ازت گله داشت. -

 شرم زده جوابش را ندادم. وازد سالش شد و ادامه داد:

 اگر نخواهي بخواني فقط به خودت ضرر زدي نه به کس ديگه. -

 ا ديدن انها به طرفشان رفتيم و بهنوش ديگر ادامه نداد.ريحانه و رضوانه را بهزاد قبل از ما آورده بود. ب

به خانه که برگشتيم مثل ديشب همه فاميل آنجا بودند. خوشبختانه مامان از صبح همراه شوکت خانم يک کارگر 

ديگه هم گرفته بود و همه کارها مرتب بود. به خاطر موهاي آرايش شده ام مامان گفت به اتاقم بروم و تا قبل از 

فتن به تاالر پايين نيايم. از خدا خواسته به اتاقم رفتم. تا قبل از اينکه ميترا بيايد جلو پنجره رفتم تا موهاي آرايش ر

 شده ام را کامران ببيند. ولي او همچنان در قهر به سر مي برد.

خودم بودم عصر که  با آمدن ميترا کر کره را کشيدم و تا وقت رفتن مشغول پيچاندن موهاي ميترا و لباس پوشيدن

 شد مامان به اتاقم آمد و گفت:

 زود باشيد يکسري با بهنام برگرديد تا دوباره برگرده. -

 ميترا را جلو انداختم و گفتم:

 تو برو ميترا جون من يک ذره اتاق را جمع و جور کنم با سري بعدي مي آيم. -

 ميترا دوست داشت با هم برويم.

 کمک مي کنم بعدش با هم مي رويم.خوب من هم مي مونم و  -

 نه تو برو مي خوام ببينم مامان کاري داره يا نه. -

و با زحمت فرستادمش. دلم نمي امد حاال که آماده و خوشگل شده بودم کامران مرا نبيند. پنجره را باز کردم و 

مطمئن بودم توي اتاقش است و  صداي ضبط را بلند کردم. سوز سردي مي آمد. مي لرزيدم ولي باز هم از رو نرفتم.

 مي خواهد مرا اذيت کند. صدايش زدم جوابم را نداد. با التماس صدايم را بلنتر کردم:

 کامي من دارم يخ مي زنم تو رو خدا نگاهم کن. -

چند لحظه بعد جلو پنجره آمد و آنرا باز کرد. با ديدنم چشمانش برق به خصوصي زد. خوشحال شدم برايش چرخي 

با من آشتي کرده بود. لبخند زد و براندازم کرد و بعد خم شد و به روي ميزش مشغول نوشتن شد. يک کاغد  زدم.

بزرگ را جلوم گرفت. با ماژِيک رويش نوشته بود) خيلي خوشگل شدي دوستت دارم ( و با ماژِک قرمز هم يک قلب 

 جلوش کشيده بود.

 کند. راستي که به کارش وارد بود.همان چيزهايي که دل يک دختر بچه را بي تاي مي 

 برايش دست تکان دادم و با صداي مامان پنجره را بستم.

همزمان با رسيدن ما به تاالر بهزاد هم با عروسش رسيدند. جلوي در ورودي به خواسته ي بهنوش شال روي سر 

ود ولي چند لحظه بي حرکت ماند. عروس را بهزاد برداشت. بهزاد با اينکه مطمئنا او را قبال جلو آرايشگاه ديده ب

 زيبايي چهره ريحانه نفسمان را بند آورده بود. ريحانه خيلي کم رو بود از شرم سرش را پايين انداخته بود.
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 بهنوش مصرانه با انگشوت چانه اش را باال آورد و آهسته گونه اش را بوسيد و گفت:

 ن بزار داداشم ببيندت.واي مثل يک تيکه ماه شدي عروس خانم. بي انصافي نک -

بهزاد با نگاهش قصد بلعيدن او را داشت. فکر مي کنم نيازي به رژ گونه نداشت. به قول مامان لپ هايش مثل هلو 

 رنگ مي گرفت.

در زير چهره زيبا و فرشته گونه اش اضطرابي به خصوص را حس مي کردم که به غير از حيا بود. آنطور که بايد مثل 

اد نبود. حتي يک لحظه ام به بهزاد که در لباس عروسي مثل شاهزاده اي مي ماند نگاه نمي کرد ديگر عروس ها ش

 عوضش هر وقت بهزاد را ميديدم او مشغول ديدن عروس زيبايش بود.

جشن خوبي بود خصوصا بهزاد که جزو عزيزترين هايم بود. تا آخر شب همراه با بهنوش و ميترا رقصيديم. حس مي 

 ه ممکن است پاهايم در آن کفش پاشنه بلند پيچ بخورد و بشکند.کردم هر لحظ

آخر شب قبل از بردن عروس و داماد به خانه خودشان به اتفاق مهمانها به خانه ما رفتيم و تازه ان موقع بود که 

قع داشت دخترها و پسرها و جوانترهاي فاميل با هم رقصيدند. نگاه مشتاق محسن را به دنبال خود ديدم. ظاهرا تو

 مثل هميشه پاي رقصش باشم. از او فاصله گرفتم و خود را بين مسعود و بهنوش ميترا پنهان مي کردم.

 تمام مدت او همه ي سعيش را براي بدست آوردن من و من همه سعيم را براي فرار از او به کار بستم.

 اله از چشم محسن پنهان شدم.براي بدرقه عروس و داماد هم فوري دست ميترا را گرفتم و توي ماشين خ

خيلي دير وقت بود که به خانه رسيديم ولي کامران هنوز بيدار و منتظرم بود. برايم دست تکان داد و تازه آن موقع 

  بود که چراغ اتاقش را خاموش کرد.

ب عروسي ما او را واقعا عاشق خود مي دانستم و خودم هم از صميم قلبم عاشقش بودم. آرزو کردم هر چه زودتر ش

 هم برسد.

روز بعد مراسم پاتختي در منزل ما برگزار شد. ريحانه با يک لباس زيبا همچنان به زيبايي مي خراميد ولي باز هم 

 همان اضطراب و ترس گنگ را در چهره اش مي ديدم و متعجب بودم.

 

کامران خواستم که خيلي مواظب باشد و روز بعد مسعود به تنهايي برگشت و بهنوش به خاطر من و امتحاناتم ماند. از 

  او به خواسته ام احترام مي گذاشت. امتحاناتم که شروع شد بهنوش به شيراز برگشت.

واقعا تمام سعيم را کرده بودم الاقل به خاطر اينکه زحمات بهنوش را ضايع نکرده باشم ولي براي من که عشق و 

درسي بفهمم و همه را يک جا جمع کرده بودم براي شب امتحان عاشقي هيچ حواسي نگذاشته بود که از اول سال 

  خيلي خيلي مشکل بود.

به هر جان کندني بود امتحانات را گذراندم و وقتي نتايج را گرفتم خودم راضي بودم فقط به اين دليل که تجديد 

روز و فردا مي کردم و باالخره وقتي نياورده بودم اما مدتي کارنامه را پنهان کرده و براي نشان دادن به خانواده ام ام

  که رو شد بهروز و بهنوش تا مدتي با من حرف نمي زدند.

با گذشت زمان رفتار ريحانه خيلي بهتر شد. خصوصا با بهزاد. حاال هر دو نگاهشان به همديگر محبت آميز و عاشقانه 

  بود. آنها پاک و معصوم بودند.

ر هاي خوش بود مامان در عين خوشحالي نگران حاملگي او آن هم به دور از حامله شدن بهنوش هم يکي ديگر از خب

  ما بود.
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دوباره مهماني هاي پاگشاي عروس و داماد جديد به پا شده بود و هر شب که دير به خانه بر مي گشتم کامران را 

نرم قبول نمي کرد در همين  ناراحت تر و بهانه گير تر از پيش مي ديدم. هر چه برايش توضيح مي دادم که نمي تونم

  مهماني ها محسن سرسخت تر از قبل سعي در بدست آوردنم داشت و من اين فرصت را به او نمي دادم.

به عيد نوروز نزديک مي شديم. کامران دوباره دست گرفته بود و اصرار داشت براي گردش بيرون برويم و تا جايي 

  قتي مادرش خانه نيست به ديدنش بروم.توقعش باال رفته بود که از من مي خواست و

اصرار هاي زيادش مخصوصا با تجربه ي وحشتناکي که دفعه ي پيش کسب کرده بودم بيشتر مرا مي ترساند وقتي 

بهانه مي آوردم ناراحت مي شد و مي گفت تو به من اعتماد نداري. مدتي قهر مي کرد و دوباره خودش براي آشتي 

  پيش قدم مي شد.

تعطيل شدن مدارس بود و اصرار هاي او بيشتر به رويم فشار مي آورد. بهانه اش اين بود که تعطيالت عيد نزديک 

بينمان فاصله مي اندازد و دلش برايم تنگ مي شود مخصوصا که به اطالعش رسانده بودم يک هفته بعد از آمدن 

شده و مي خواست براي مدت کوتاهي هم که  بهنوش و مسعود خانوادگي با آنها به شيراز مي رويم. از حاال غصه اش

  شده با هم باشيم.

  با اينکه در تجربه پيش با خود عهد کرده بودم که ديگر با او بيرون نروم مگر دست بردار بود.

  عاقبت راضي شدم ولي به اين شرط که با ماشين نرويم. الاقل اينطور خيالم راحت تر بود و او با نارضايتي قبول کرد.

وز آخر و يک روز مانده به عيد به مامان نگفتم که امروز زودتر تعطيل مي شوم. صبح از خانه بيرون آمدم براي ر

  ساعتي معين با کامران قرار گذاشتم و سر ساعت به محل قرارمان رسيدم.

س گناه نمي اينبار مسئله خيلي برايم سخت نبود. ديگر همه ي نگاه ها را به سمت خودم نمي ديدم و ديگر احسا

  کردم.

با توافق همديگر براي خريد رفتيم. دوست داشتم کادوي عيدم را با انتخاب خودم بخرد ولي من از قبل فکر همه 

چيز را کرده بودم. از قبل براي امروز که تولدش هم بود يک ادکلن گران قيمت خريده بودم و با خود آورده بودم. 

  رو نکردم. گذاشتم براي وقتي که غافلگيرش کنم و

از شلوغي بازار نزديک عيد لذت مي بردم. دست در دست هم و شانه به شانه قدم مي زديم. ترسم ريخته بود. گفتيم 

و شادمان خنديديم. اصرار داشت برايم انگشتر بخرد. با اصرار منصرفش کردم و متقاعدش کردم انگشتر براي 

ري کردم. اينطوري مي توانستم بگويم هديه ي گلناز است. خانواده ام توليد شک مي کند. ازش تقاضاي يک روس

  دستم هم براي خريدن سوغات از شيراز باز مي ماند.

  با سليقه ي او يک شال بنفش کم رنگ خريديم که به عقيده او بيش از اندازه به صورتم مي آمد.

رفتيم. در فاصله آوردن سفارشمان  ساعتي ديگر بيشتر از وقتم نمانده بود. به خواهش کامران به يک کافي شاپ

کادوي او را که به طرز زيبايي تزئين کرده بودم و به رويش کارتي کوچک زده بودم از کيفم درآوردم و جلويش 

  گذاشتم.

حدسم درست بود. کار من برايش بيش از اندازه غير منتظره بود. چشماش حالت خاصي پيدا کرده بود. عاشقانه 

  از شفافيت نگاهش ضعف مي رفت. نگاهم مي کرد. قلبم

بدون کالمي کادو را برداشت الي کارت را باز کرد و خواند و با لبخندي که در آن از نظرم برفهاي زمستان را آب مي 

  کرد با ماليمت گفت:
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  غافلگيرم کرد. فکر نمي کردم تولدم يادت باشه. -

  از خوشحالي در پوستم نمي گنجيدم. در جوابش گفتم:

  اميدوارم خوشت بياد تولدت مبارک. -

  هر چه از دوست رسد نيکوست خصوصا که اون دوست تو باشي عشق من. -

در همين لحظه سفارشهايمان را آوردند. دست بردم فنجان شير کاکائو را برداشتم و جلوم گذاشتم. براي دومين بار 

م به روي سيني و چشمم پشت سر کامران ثابت دست به طرف سيني بردم که بشقاب کيک را بردارم. ناگهان دست

  مانده در جا ميخکوب شدم.

محسن را ديدم که همراه پسري ديگر ميز پشت سر کامران را اشغال کرده بودند. او متعجب تر از من به سويم 

  خيره شده بود.

من سپس برگشت به مسير  حتي دستي به چشمانش کشيد. شايد فکر مي کرد اشتباه ميبيند. کامران با حيرت اول به

  نگاهم نظر کرد. با ديدن محسن برگشت و پرسيد:

  چي شده بنفشه. -

حاال بدنم شروع به لرزيدن کرد و داغي صورتم را حس مي کردم. بدتر از اين نمي شد. با شتاب نگاهم را از محسن 

طرف کيفم بردم و با سرعت برخواستم و دزديدم و تنها کاري که توانستم بکنم اين بود که دستم را از توي سيني به 

با قدم هاي بلند و لرزان از کافي شاپ خارج شدم. چند بار اسمم را از زبان کامران شنيدم ولي نايستادم. چند لحظه 

  بعد کامران در پياده رو به من ملحق شد.

  يه هو چي شد؟ چرا پا شدي؟ -

فقط مي خواستم از آنجا دور شوم. فکر مي کردم اگر برگردم  کف دستهايم يخ زده بود و دهانم خشک و کليد شده .

يا بايستم محسن را رودرروي خود ميبينم. بدون اينکه جواب کامران را بدهم پا به خيابان گذاشتم و جلو اولين 

  تاکسي را گرفتم. روي صندلي افتادم و کامران کنارم نشست. چشمهايم را بستم و سرم را تکيه دادم.

تنم نمانده بود. شهامت اينکه به خيابان نگاه کنم را نداشتم. پس از مسافتي گرمي دست کامران را به روي رمقي به 

  دست يخ زده ام حس کردم و چشمهايم را باز کردم.با نگاه نگران کامران به خود آمدم و آهسته گفتم:

  پسر دايي ام آنجا بود و ما را با هم ديد. -

  ي با مسئله ي ساده اي رو به رو شده به سادگي گفت:کامران تبسمي کرد و گوي

  براي همين ناراحتي! منو باش که فکر کردم چي شده. -

  با ناراحتي غريدم.

  ببين کامي اين قضيه شايد از نظر تو خانوادت مسئله ي مهمي نباشه ولي توي خانواده ي ما يعني فاجعه. -

  د.به سادگي با کالمش مثل پتک بر سرم کوبي

  اگه اينطوره که ميگي پس چرا با من دوست شدي. -

  انتظار چنين سخني را از جانب او نداشتم. چشمهايم از حدقه بيرون آمد.

  تو...تو راجع به من چي فکر مي کني. -

  تازه فهميد که چه گفته. سعي کرد جبران کند. لحنش را دلسوزانه کرد.

  در همه حال من دوستت دارم اين يادت باشه. هيچ اتفاقي نمي افته بنفشه جان. -
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  با دلخوري از او رو برگگرداندم و تا نزديک خانه که از تاکسي پياده شدم جوابش را ندادم.

به محض رسيدن به خانه با نگراني به چهره مامان نگاه کردم. شايد در همين چند دقيقه محسن به مامان تلفن زده 

رخورد کرد. با درماندگي به اتاقم رفتم و با لباس روي تخت افتادم. فکر برخود با محسن ولي نه مامان مثل هر روز ب

و حرف کامران به ذهن آشفته ام تازيانه مي زد. براي اولين بار به خودم آمدم که اشتباه کرده ام و حاال مانده بودم که 

مران چي فکر مي کرده. با حالي زار به خودم چه کنم. از اين به بعد محسن راجع به من چي فکر مي کند و تا حاال کا

  توف و لعنت مي کردم.

  از اينها گذشته اگر محسن دهان باز مي کرد و لوام مي داد چه بايد مي کردم. خسته و نااميد گريه کردم.

 براي نهار مامان صدايم زد. حس جواب دادن هم نداشتم. چند دقيقه بعد خودش آمد. وحشتزده نگاهش کردم نه

  خبري نبود. او مثل هميشه مهربان بود به طرفم آمد و دستي به پيشاني ام کشيد و پرسيد:

  چرا جواب نميدي. لباست را هم که در نياوردي. -

  با دقت بيشتري نگاهم کرد.

  چشمات هم قرمزه. -

  به زور لبخند زدم.

  نه چيزي نيست فقط کمي خسته ام. -

  سر تکان داد و برگشت.

خيلي خوب پاشو لباسات را در بياور بيا پايين امروز ابري بود سوپ پختم. اگر سرما هم خورده باشي برات خوبه.  -

  االنه که آقاجونت بياد.

  با شنيدن اسم آقاجون دوباره غصه ام گرفت. نکنه محسن رفته پيش بهنام و آقاجون . واي.

 . مامان ميز نهار را چيده بود که آقاجون رسيد.به هر زحمتي بود لباسهايم را کندم و رفتم پايين

 

  مثل هميشه گرم و مهربان. به قول مامان آقاجون خستگي هايش را پشت در مي گذاشت و مي آمد.

خدارو شکر هيچ خبري نبود. نفسي به راحتي کشيدم. شايد اگر محسن مي خواست چغلي ام را بکند به بهنوش مي 

ار کشيدم. ضربه هاي امروز اشتهايم را کور کرده بود. مامان بشقابم را کشيد جلوم و کرد کمي از سوپ خوردم و کن

  گفت:

  تو که چيزي نخوردي. -

  دستتون درد نکنه مامان سير شدم. -

  آقاجون مهربانم گفت:

  بخور بابا. -

  ميل ندارم آقاجون. -

  خوب ديگه تعطيل شد. -

  ته تعطيل شروع شد.آره امروز روز آخرم بود. دو هف -

  مامان گفت:

  فردا بايد دوباره شيشه ها را تميز کني. با اين همه زحمت بارون امروز دوباره شيشه ها را داغون کرد. -
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  آقاجون گفت:

  خانم شما دعا کنيد بارون بياد شيشه ها را خودم تميز مي کنم .

  خوش به حال مامان که غصه اش فقط کثيفي شيشه هاست.

دو روزي که به سال تحويل مانده بود با اضطراب گذراندم. باز هم خبري نشد. در اين دو روز با کامران قهر بودم. 

ولي اينقدر برايم گيتار زد و آواز خواند و اينقدر با سنگ ريزه به شيشه ي پنجره ام کوبيد تا دلم به رحم آمد واقعيت 

  و همه زندگيم کامران بود. اين بود که خودم هم طاقت دوري اش را نداشتم

عاقبت وقتي براي سال تحويل آماده شدم پنجره را باز کردم و به رويش لبخند زدم. انگار دنيا را تقديمش کردم. با 

  محبت از من عذر خواهي کرد و براي چندمين بار گفت که بدون من نمي تواند نفس بکشد.

اخوش آيندي نشده. به من اميدواري داد و مطمئن بود بعد از اين راجع به محسن پرسيد و گفتم که هنوز هيچ خبر ن

هم خبري نخواهد شد . با دلداري اش کمي آرام تر شدم. پيشاپيش سال نو را تبريک گفتم و با صداي مادرم از او 

  جدا شدم.

هنوش هم همان موقع بعد از تحويل سال که بعد از ظهر بود بهنام و بهزاد به همراه خانواده به منزلمان آمدند. ب

  تماس گرفت و خبر داد که به زودي به سمت تهران به راه مي افتند.

طبق معمول هر سال بايد اول به منزل عمو مرتضي و دايي که از آقاجون بزرگتر بودند براي عيد ديدني مي رفتيم. 

رفتند و ما هم با ماشين آقاجون.  آقاجون يک هفته اي مي شد که ماشين خريده بود. بهزاد و ريحانه با ماشين بهنام

  قرار شد آنها ساعتي بعد از عيد ديدنيه پدر و مادر خانم هايشان در منزل عمو مرتضي به ما ملحق شوند.

بعد از خانه عمو مرتضي به قصد منزل دايي برخواستيم. دلم شروع به لرزيدن کرد. نمي دانستم چطور با محسن روبه 

بايد مي رفتم. به محض ديدن محسن و قيافه عبوسش صحنه برخوردمان در کافي شاپ رو شوم ولي چاره اي نبود 

جلو چشمم زنده شد. کف دستهايم مثل همه وقت هايي که مي ترسيدم يخ زد و دستپاچه شدم. هر لحظه فکر اينکه 

  ر گوشم گفت:ممکن است به همه جريان را بگوييد نگران و نگران ترم کرد. ريحانه به کنارم آمد و آهسته کنا

  چي شده بنفشه چرا رنگت پريده. -

  سعي کردم طبيعي جلوه کنم. لبخندي زدم و جواب دادم.

  نه خوبم. -

ريحانه دقيق تر نگاهم کرد و چيزي نگفت. محسن تنها فرزند ازدواج نکرده ي منزل دايي بود. مسعود و مريم و 

ور بود. اينطور که شنيدم مريم و مهناز نيم ساعت پيش از آنجا مهناز هر سه رفته بودند و محسن هم در آستانه کنک

رفته بودند و محسن مجبور به پذيرايي شد. به هر کس مي رسيد راحت بود ولي جلوي من چهره در هم مي کشيد و 

کردم  به بهانه اي رو مي گرداند. اينبار او بود که به من بي توجهي مي کرد و نگاهش را از من دريغ مي کرد. حس مي

  بي اعتنائيش بدترين تنبيه برايم بود. شايد ارزش نگاهي را هم برايش نداشتم.

با اشاره مامان براي کمک به زندايي به آشپزخانه رفتم . او مشغول چاي ريختن بود. با تعارفي که کردم آن را به من 

  سپرد و به اتاق پذيرايي برگشت.

که محسن به آشپزخانه نيايد. سيني پر را برداشتم و قصد بيرون آمدن  تند تند چاي ريختم و در دل دعا مي کردم

  داشتم که جلو در آشپزخانه با او رو در رو شدم.
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لحظه وحشتناکي بود. چشم در چشمم زد چند لحظه نکشيد که سرم را پايين انداختم. تحمل نگاه سنگين و سرزنش 

  بارش را نداشتم. صدايش در گوشم پيچيد.

  تاسفم که فکر مي کني ارزشت اون پسره ي الت و بي سرو پاست.برات م -

  اين را گفت که صداي نفس نفس زدن هاي عصبي اش را شنيدم. برگشت و راه را برايم باز کرد.

وقتي که آنجا بوديم مثل اين بود که کسي قصد خفه کردنم را داشت و گلويم را مي فشرد. ديگر به محسن نگاه 

  نکردم.

در خلوت اتاقم به ياد حرفش افتادم دلگير شدم. چرا وقتي کسي تابع مد روز آنهم غربي لباس مي پوشيد و شب که 

مو و صورتش را انگونه مي آراست از نظر همه الت و بي سروپا جلوه مي کرد. گلناز هم نظرش را همينطور بيان 

  کرده بود.

  برايش پيدا نيافتم. اين سوالي بود که در آن مقطع سني در ذهن کوچکم جوابي

با دليل خودم ديگران را عقب افتاده و غير متجدد و کامران را متجدد و مبادي آداب مي دانستم. از نظر من او 

  شاهزاده آرزوهايم بود و همين برايم کافي بود.

  فقط خدا کند محسن مردانگي به خرج دهد و لب باز نکند. هنوز تا آمدن بهنوش نگران بودم.

ا نزديک ظهر بود که بهنوش و مسعود به همراه خانواده دايي براي بازديدعيد آمدند . با ترس و دلهره با بهنوش فرد

  رو به رو شدم. در چهره اش به دنبال عصبانيت يا چيزي از اين قبيل ميگشتم ولي نه او هم عادي بود.

سن به بهانه درس کنکور پيش رو قصد رفتن کرد و وقتي مامان به اصرار خانواده ي دايي را براي ناحار نگه داشت مح

اصرار ها براي ماندنش بي نتيجه ماند. آن روز هم لحظه اي نگاهم نکرده بود در چشمهايش نفرت و انزجار را بخوبي 

  مي ديدم. با رفتنش راحت شدم. ديگر مطمئن شدم که او چيزي نوخواهد گفت.

چيز را براي کامران گفتم. او باز هم دلداريم داد و به آينده اميدوارم ظهر در فرصتي مناسب به اتاقم رفتم و همه 

  کرد بعد از آن با تعجب از او پرسيدم:

  مگر پدرت براي تعطيالت نمياد. -

چرا ممکنه هفته دوم بياد. در ضمن امروز يکي از دوستان خيلي نزديک بابا تلفن زد و گفت بعد از تعطيالت برگه  -

  در مي کند.معافي ام را صا

  خوشحالي ام را برايش ابراز کردم و متاسفم شدم از اينکه نمي توانم پدر کامران را ببينم.

* * * * * *  

تازه حاال که خيالم از بابت محسن راحت شده بود توانستم دقيق تر خواهر عزيزم را برانداز کنم. من به زودي براي 

  زودتر رسيدن به اين تجربه شيرين خوشحالم مي کرد.اولين بار خاله مي شدم اين امر و هر چه 

بعد از ظهر همگي به اتافاق دايي و زن دايي به منزل بهنام رفتيم و شب را هم مجبور شدم به اصرار بچه ها آنجا 

  بخوابم. در اين ايام بهانه درس خواندن را نمي توانستم بياورم.

بعد از چند روز استراحت بهنوش همگي با هم به مسافرت و از همان شب صحبت کردند و قرار ها گذاشته شد که 

  آنجا هم به شيراز برويم.

هميشه عاشق مسافرت بودم ولي حاال از اينکه مجبور بودم مدتي را از کامران دور باشم غصه ام گرفته بود شبي که 

  ثابت کردم. فردا صبح زود قرار حرکت داشتيم دلتنگي ام را با اشکهايي که ريختم به کامران
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  او هم دست کمي از من نداشت فقط گريه نمي کرد. از من خوددارتر بود و گفت تا برگشتنم لحظه شماري مي کند.

طبق معمول من توي ماشين بهنام و وسط بچه ها مستقر شدم. بهزاد و ريحانه با ماشين آقاجون و دايي و زن دايي هم 

رس و کنکور را بهانه کرده و همراهمان نيامد. راحت شدم . تحمل اخم و با ماشين مسعود به راه افتاديم. محسن د

  نگاههاي سنگينش را نداشتم.

بين راه همه شهرها را سپري کرديم و از همه جاهاي ديدني ، ديدن کرديم و عکس گرفتيم. مخصوصا يزد و اصفهان 

روزي با هم به آنجا بياييم روز سوم به  و مخصوصا در سي و سه پل جاي کامران را خيلي خالي ديدم و آرزو کردم

شيراز رسيديم. آپارتمان بهنوش همانطور که مامان تعريف کرده بود نقلي و با صفا بود. با اينکه جا کم بود و همه 

  کنار هم مي خوابيديم اما آن هم صفاي خودش را داشت.

ا همه خوشي ، دلخوري ام فقط نبود کامران دو روزي که شيراز بوديم فقط مي گشتيم. صبح تا ظهر و عصر تا شب. ب

بود گرچه که بچه ها يک لحظه تنهايم نمي گذاشتند. حتي وقت خواب هم بايد وسطشان مي خوابيدم. هر کدام از 

  آنها مرا فقط براي خودش مي خواست و مجبور بودم برايشان نصف شوم.

از براي کامران خريدم البته به اسم گلناز، نخلي را با بعد از کلي گشتن باالخره قاب عکسي چوبي از صنايع دستي شير

  مرد و زني زير آن برجسته کنده کاري کرده بودند. و شعري در وصف عشق در گوشه اي از آن به چشم مي خورد.

  از خريدم راضي بودم و آنرا با احتياط ميان لباسهايم داخل چمدان جا دادم.

را به حساب نمي آوردم. وقتي که بعد از يک هفته دوري به سمت تهران بر مي  مسافرت خوبي بود البته دلتنگي هايم

گشتيم. و از اينکه يک روز ديگر او را خواهم ديد از صميم قلب خوشحال بودم. براي سيزده بدر بين راه بوديم و 

  فردا دوباره مدرسه ها باز مي شد.

ار با چراغ عالمت دادم و جلو پنجره آمدم او بيدار شد و شب خيلي دير وقت بود که رسيديم ولي به محض اينکه يکب

  جلو رويم ايستاد. با ديدن مجددش بهترين لحظات زندگي ام را مي گذراندم.

  از دل او مطمون بودم حرکاتش اينرا به من ثابت مي کرد خودم هم به اندازه دنيا دوستش داشتم.

  ورد.وجود عشق را بوضوح بينمان مي ديدم.براي چند دقيقه نگاهمان بدون کالمي درهم گره خ

شيريني نگاهش را با موجي از شيفتگي به رويم مي پاشيد و از خود بي خودم مي کرد. او بود که به حرف آمد و گفت 

چشم به راهم بوده که اين يک هفته برايش عمري گذشته. که ديگر طاقت دوري ام را ندارد. که با پدرش که چند 

صحبت کرده و به زودي به خواستگاري ام مي آيند و خيلي وعده وعيد هاي ديگر که من  روز ايران بوده

  زودباور...باورم شد. خدايا چقدر ساده بودم!!!

دوباره مدرسه شروع شد و عشق بچه گانه من ادامه داشت. مالقات هاي ما اغلب شبها از پنجره بود. براي از آينده و 

  را شستشو مي داد و هر روز اميدوار تر از روز قبلم مي کرد.از با هم بودن مي گفت و مغزم 

معافي اش را گرفته بود و تازگي به صورت مرموزي بعضي از روزها تا شب در خانه نبود علتش را هم رسيدگي به 

کارهاي پدرش در ايران عنوان مي کرد. خوشحال بودم که مسئول است. اگر درس نخوانده الاقل شغل مهم و پر 

  مدي دارد. اينها وعده هايي بود که به خودم مي دادم.درآ

تازگي مشکل بزرگي برايم بجود آورده بود و دوباره همه ي فکرم را مشغول کرده بود. ديگر به گردش بيرون قانع 

نبود توقع داشت وقتي که مادرش نيست به خانه شان بروم ولي به شدت سرباز مي زدم و مخالف بودم هنوز مي 

  ترسيدم.
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  يک ماه از اول بهار گذشته بود که يک روز مامان با خوشحالي خبري مهم داد.

  حاج آقا چشمت روشن ماشااهلل روز به روز داره خانوده مون بزرگتر ميشه. -

  چطور مگه خانم. -

  ريحانه جون بارداره. -

  لقمه دهانم را قورت دادم و با تعجب و نسنجيده پرسيدم:

  چقدر زود! -

  مامان اخم کرد و در جواب گفت:

  چرا زود مادر. بزار تا جون داريم نوه ها دور و برمان را پر کنند. -

  آقاجون دستانش را به آسمان بلند کرد.

  الهي شکرت. -

به امتحانات ميان ترم و پشت سر امتحانات ترم نزديک مي شدم. جاي خالي بهنوش را در کمک کردن به من ريحانه 

رده بود. هر دو شب يک بار از عصري مي آمد و درسم مي داد. با اينکه سعي مي کردم کمتر کامران را ببينم پر م

  ولي فشارهاي او برايم ديدنم در خانه شان بيشتر شده بود و همين باعث مي شد نتوانم به خوبي درسم را بفهمم.

ني منتظر نتيجه آنها شدم و همين موقع بود که مسعود به هر جان کندني بود امتحانات را دادم و با بي صبري و نگرا

خودش بهنوش را که حاال شکمش باال آمده بود براي مراقبت بيشتر و رفع نگراني اش به تهران آورد. به مامان و زن 

دايي سپرد و خودش به شيراز برگشت. با اين حال هر روز دوبار زنگ مي زد و از حال همسر و فرزند در راهش مي 

  يد.پرس

هر روز که به گرفتن نتيجه نزديک مي شدم دلهره ام بيشتر مي شد. اينبار مطمئن بودم که خيلي بيشتر از ترم اول 

خرابکاري کرده ام. کامران هم مدام با من قهر مي کرد. بهانه مي گرفت و برايم عجيب بود که چرا کامران اينقدر 

  ت مي کردم.اصرار به ديدنم دارد. با اين همه باز هم مقاوم

عاقبت روز گرفتن نتايج شد. صبح زود از نگراني زياد بيدار شدم. تمام شب خوابهاي وحشتناک و شلوغ ديده بودم 

حوصله جلو پنجره رفتن را هم نداشتم. بهنوش نبود. چند روزي بود منزل دايي مانده بود و قرار بود امروز مامان به 

  دنبالش برود و او را بياورد.

نخورده از خانه بيرون زدم و در تمام مسير به اين فکر کردم که اگر تجديد داشته باشم چه کنم و چه جوابي  صبحانه

 به خانواده ام بدهم. بهتر بود که کامران همراهم نيامد. حدس زدم در خانه نباشد.

دها به من گفت که آن جلو دفتر دبيرستان با گلناز برخورد کردم. او کارنامه بدست و خوشحال رودررويم شد. بع

  روز رنگم خيلي پريده و دلواپسي از چهره ام پيدا بود.

هيچ کدام به هم سالم نکرديم و از کنار هم گذشتيم. خانم معاون با ديدنم البه الي کارنامه ها دنبال کارنامه ام گشت. 

ست ديگران هم آن صدا را حس مي کردم قلبم با سرعت و صداي بلند تري مي تپد جوري که فکر مي کردم ممکن ا

بشنوند. کارنامه ام را در دست خانم معاون ديدم. اول خودش به ان نگاه کرد. در چهره اش به دنبال نتيجه بودم. کم 

  کم چهره اش در هم کشيد. کسي به دلم چنگ مي کشيد. فقط سر تکان داد و کارنامه را به سويم گرفت.

رسد به اينکه چشمم به نمره هاي تک رياضي و فيزيک و شيمي و زبان نديده دنيا بر سرم خراب شده بود چه ب

  افتاده.
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  خانم افتخاري که از پشت ميزش متوجه ما بود از خانم افتخاري پرسيد :

  چند تا ؟ -

  انگار او هم مثل من از خرابي امتحانات مطمئن بود. صداي معاون مثل پتک بر سرم کوبيد.

  . بقيه هم تعريفي نيست. چهارتا. اونم اصلي ها -

  چند لحظه بعد خانم افتخاري رو به من گفت:

  متاسفم رضايي. خيلي بده . خيلي . از وضع تو بيشتر از اين توقع نبود .

زبانم به سقف دهانم چسبيده بود. چيزي نتوانستم بگويم. قبل از اينکه از دفتر بيرون بيايم دوباره صدايش را 

  شنيدم.

  هفته با مادرت مي آيي تا تلفن نزده ام.تا اخر  -

با سر پايين افکنده بيرون آمدم و تمام مسير طوالني مدرسه تا خانه را با گيجي و سردرگمي پياده برگشتم. وقتي 

رسيدم بهنوش و مامان هم تازه رسيده بودند. نمي توانستم کارنامه ام را مخفي نگه دارم چونکه مجبور بودم مامان را 

  سه بفرستم. با صداي باز و بسته شدن در بهنوش از آشپزخانه بيرون آمد و نگاهم کرد.به مدر

  به زحمت سالم کردم. از حال خرابم پي به همه چيز برد. پرسيد:

  چي شد. -

  سر تکان دادم . مامان هم از آشپزخانه بيرون آمد. بهنوش ناراحت تر از من گفت:

  به ببينم چه غلطي کردي. -

رنامه را از کيفم در آوردم و او دادم و خودم روي مبل افتادم. مامان هم نزديک او شد و هر دو با چشمان از حدقه کا

  در آمده به آن نگاه کردند. تاسف از نگاهشان مي باريد بهنوش گفت:

  ماشااهلل هر سال پيشرفتت نسبت به سال گذشته بيشتر ميشه . -

  نباله صحبت او صداي مامان را شنيدم.نيش کالمش خسته ترم کرد. در د

  پس تو نه ماه تمام مي رفتي و مي آمدي که اين نمره هاي افتضاح را بگيري. -

حال تهوع داشتم. با اعصاب خراب هر کلمه از صحبت هاي آنها پتکي بود که به مغزم مي خورد. بلند شدم و به سمت 

  پله ها رفتم. مامان عصباني پرسيد:

  يف مي بريد.کجا تشر -

  با بي حوصلگي جواب دادم:

  حالم بده مامان خواهش مي کنم. -

منتظر نماندم با پاهاي بي رمق ولي با سرعت پله ها را دوتا يکي کردم. در اتاقم را از داخل قفل کردم و به روي تختم 

  ولو شدم. به پنجره نگاهي هم نکردم. براي تبرئه خودم او را مقصر مي دانستم.

از همه برايم مهمتر بهزاد و بهنام و خصوصا آقاجون بودند. اون بنده خدا آرزوي دکتري دختر ته تغاري اش را 

  داشت . حاال با اين نمره هاي آبرو ريزي. واي.

حرکت اشک را به روي گونه هايم حس کردم. تا ظهر يک ريز گريه کردم. ساعت نهار و رسيدن آقاجون نزديک 

  نوش را از پشت در شنيدم.مي شد که صداي به

  بنفشه پاشو بيا پايين تا آقاجون نيامده. بهتره او چيزي نفهمه. -
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  اشکهايم را پاک کردم. دلم براي بهنوش سوخت. چطوري با اون شکم گنده از پله ها باال آمده .

  باشه بهنوش. االن يک دوش بگيرم ميام . -

وصله بودم. انگار تمام بدنم کوفته شده بود. بهترين مسکن حمام بود. به زحمت از جا بلند شدم. سردرگم و بي ح

دقايقي بدون حرکت زير دوش آب نيمه گرم ايستاده و سپس بيرون آمدم. لباس پوشيدم بي اختيار پاهايم مرا به 

نگراني  طرف پنجره کشيد. به محض اينکه کر کره را کنار کشيدم جلو پنجره پيدا شد. با ديدن چهره آشفته ام با

  پرسيد:

  چه اتفاقي افتاده. چرا اينقدر بهم ريخته اي . -

  با تاسف سر تکان دادم و جواب دادم:

  کارنامه ام را گرفتم. -

  از حال خرابم فهميد نتيجه چه بوده. به راحتي خنديد:

  براي همين ناراحتي خوشگله. خوب باشه امتحانات شهريور ماه پس براي چيه.

  نگاهش کردم.حيرتزده 

  يعني براي تو اينقدر راحته. -

  از اين هم راحت تره . حيف نيست خودت را براي مسائل پيش پا افتاده ناراحت کني. -

  ولي خانواده ام خيلي ناراحت مي شوند. -

  باشه. باالخره چند روز که بگذره مجبور مي شوند کنار بيايدند. -

ت ناچار ند کنار بيايند. باالخره بايد قبول کنند که من درس خوندن را دوست کمي قوت قلب گرفتم. راست مي گف

  ندارم زور که نيست. ولي نه واقعا برام سخت بود.

  او خنديد و ادامه داد:

  حاال بخند ببينم کوچولو. -

  به زور نيم لبخندي زدم.

  ميدي.خوب اين شد. حاال بگو کي به من بي چاره وقت يک مالقات کوتاه  -

  کامران حاال وقتشه. -

  گفتم که فکرت را خسته نکن عزيزم به فکر خودمون باش من و تو. -

  ولي من راستي راستي نمي تونم کامران. از طرف خانواده ام محدوديت دارم. -

  اخم کرد و حالت قهر به خود گرفت:

  نه بگو بهم اعتماد نداري. اينطوري راحت تري.

  يست به خدا.صحبت اين ن -

پس چي. توي اين مدت که از آشنايي مون گذشته يک بار از من بي حرمتي ديدي؟ من هميشه سعي کردم که طبق  -

  خواسته تو عمل کنم اونوقت تو يک خواهش کوچيک منو رد مي کني.

  براي اينکه دست از سرم بردارد جواب دادم:

  حاال ببينم چي پيش مياد. -
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نبينم نداره. من مجبورم دو سه روزي ديگه براي رسيدگي به يکي از کارهاي مهم پدرم به اصفهان حاال ببينم و  -

  بروم مي دوني چقدر دلم برات تنگ ميشه. در ضمن يک چيزيه که مي خواهم بهت نشون بدم و غافلگيرت کنم.

  از همين جا نشون بده. -

  قم هم نيا روي پله ها نشونت مي دم.نمي شه حتما بايد بيايي. حتي اگر خواستي توي اتا -

  دوباره بهنوش با صداي بلند از پايين صدايم زد.

با عجله به کامران قول دادم که راجع به اين موضوع فکر مي کنم. پنجره را بستم و از اتاق بيرون آمدم. تازه پايين 

ون نگفتند ولي همان شب که بهزاد و رسيدم که آقاجون هم وارد شد. مامان و بهنوش چيزي درباره ي من به آقاج

ريحانه امدند بهوش کنار بهزاد نشست و همه چيز را برايش گفت. در اين باره مطمئن بودم چونکه وقتي بهنوش با 

بهزاد حرف مي زد نگاه ناراحت بهزاد به روي من بود و من زي چشمي و نگران او را مي پاييدم و ظاهرا سرگرم 

  صحبت با ريحانه بودم.

رنگ بهزاد برگشته بود و ناراحتي از چشمانش مي باريد. نيم ساعت نگذشت که از جا بلند شد و از ريحانه خواست 

  که بروند. مامان که فهميده بود قضيه از چه قرار است با ناراحتي پرسيد:

  چرا زود مادر . هنوز که اول شبه . -

  بهزاد ديگر به من نگاه هم نکرد و روبه مامان گفت:

  نه مامان جان کمي سرم درد مي کنه بهتره بريم مي خوام زودتر بخوابم. -

در همين موقع آقاجون از دستشويي بيرون آمد. وضو گرفته بود و داشت آستين هايش را پايين مي داد . وقتي آنها 

  را عازم رفتن ديد جلو آمد.

  کجا بابا . شام بمونيد . -

وع برده بود براي جلوگيري از هر اتفاقي از آقاجون معذرت خواهي کرد و هر دو ريحانه از جو حاکم پي به موض

  رفتند بهنوش نگاهم کرد و براي چندمين بار با تاسف سر تکان داد.

نفسي به راحتي کشيدم. از گفته کامي جان گرفته بودم. چند روز بعد همه عادت مي کردند. ولي از همه مهمتر 

را مشغول کرده بود. چطور مي توانستم او را ناراحت کنم در صورتي که خودم مي خواهشه کامي بيشتر ذهنم 

  ترسيدم.

درسته که قبل از اينها براي جلب توجه پسرها خيلي ادا مي ريختم ولي در خانواده ي بي بند و باري هم بزرگ نشده 

  بودم که اين موضوع برايم خيلي پيش پا افتاده و ساده باشد.

ينده خواهش هاي کامران به اتماس رسيده بود. مي خواست قبل از رفتنش که عصر پنجشنبه بود هر طي چند روز آ

  طور شده به ديدنش بروم.

شنبه آينده تولدم بود تنها فکر که مي کردم اين بود که حتما کادويي برايم خريده بود که مي خواست قبل از رفتنش 

 نمي توانست به طريقي رد کند.آن را به من بدهد و شايد چيز بزرگي بود و 

با اين که با اين فکر خودم را گول مي زدم و راضي مي کردم ولي دلشوره و ترسي مبهم در تمام لحظات به دلم چنگ 

مي زد. سه شنبه بهنوش به خانه دايي رفته و معموال يکي دو روز مي ماند. چهار شنبه شب بود. مامان که البته هنوز با 

  ط در مواقعي چند کلمه کوتاه صحبت مي کرد با همان لحن قهر آلود گفت:من قهر بود و فق
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فردا صبح ميرم دنبال بهنوش. از اونجا مي خواهيم بريم مقداري از لوازم سيسموني اش را بخريم. ممکنه دير بيام.  -

  نهار را روبه راه مي کنم پختن برنج را مي گذارم به عهده تو.

وادارش کردم به رويم بخندد. خوشحال بودم که موقعيتي را که کامران دنبالش بود برايم صورت مامان را بوسيدم و 

  پيش آمده. با عجله به اتاقم رفتم و خبرش کردم. او خوشحال تر از من گفت:

 اين خيلي خوبه. مامان هم از صبح بيرون کار داره. وقتي مامانت رفت بهم خبر بده تا در را باز کنم که توي کوچه -

  معطل نشي .

تابستان بود و او مدتي بود که به بهانه گرمي هوا لخت جلو پنجره اهر مي شد. اين کارش مرا معذب مي کرد ولي مي 

  ترسيدم چيزي بگويم و ناراحتش کنم. پرسيدم:

  هنوز هم نمي خواي بگي چي مي خواي نشونم بدي. -

  چشمکي زد و جواب داد:

  .نه مي خوام سورپريزت کنم -

  دقيقه باشه؟ 5پس فقط روي پله ها. اونم  -

  باشه همون هم غنيمته. -

اون شب خواب بدي ديدم. خواب ديدم وقتي به جلوي منزل کامران رسيدم مادرش در را باز کرد و با خنجري در 

  دست به سويم حمله کرد.

بود. وقتي فهميدم خواب ديده ام وحشتزده از خواب پريدم. صورتم خيس عرق بود و دهانم از ترس خشک شده 

خدا را شکر کردم. به دستشويي رفتم و آبي به صورتم زدم و در آينه به خود نگاه کردم. به دنبال تعبير اين خواب 

گشتم به تنها نتيجه اي که در ذهن کوچکم رسيدم اين بود که علت اين خواب فقط نگراني هاي بي موردم بوده و به 

ماه مي توانست آن را عملي کند. پس  1ادم. کامران اگر قصد سوئي داشت در اين مدت خودم دوباره دلداري د

فکرها و نگراني هايم بي مورد است و او فقط مي خواهد کادوي تولدم را بدهد. تازه اگر هم اتفاقي مي افتاد او که 

  قصد فرار نداشت ما به زودي زن و شوهر مي شديم. چقدر خام بودم!!

ه و رفتن آقاجون ، مامان دوباره سفارشهاي الزم را کرد. نيم ساعت بعد خانه را ترک کرد فورا به اتاقم بعد از صبحان

رفتم. اول کمي آرايش کردم. آنطور که کامران دوست داشت چشمهايم را کشيدم. يک رژ لب خوشرنگ از وسايل 

ش دور لبهايم را پررنگ کردم آخرين بار به بهنوش برداشتم و به لبهايم زدم. مثل بهنوش کمي هم با مداد قهوه اي ا

آينه نگاه کردم. چيزي کم نبود. راضي و خوشحال توام با اندکي دلهره به طرف پنجره رفتم. کامي منتظر بود. خبرش 

کردم که دارم مي آيم. کليد را برداشتم. به خودم اعتماد به نفش دادم در حياط را باز کردم و نگاهي به کوچه 

  چکس نبود.انداختم. هي

به طرف منزل آنها نگاه کردم. در نيمه باز بود. در حياطمان را بستم و با قدمهاي طبيعي ولي لرزان به ان طرف رفتم. 

  مي خواستم اگر از همسايه ها کسي بيرون بيايد و مرا ببيند چيزي نفهمد.

باز کردم داخل شدم و در را بستم جلو در منزلشان که رسيدم دوباره نگاهش به اطراف کردم و با سرعت در را 

نفسي راحت کشيدم. در منزل هردومان جنوبي باز مي شد و بعد از چند پيه وارد ساختمان مي شديم. او روي پله 

نشسته بود و منتظرم بود. وقتي ديدم باز هم لباس به تن ندارد و فقط با شلوار است جا خوردم. توقع نداشتم رو در رو 
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نم يک قدم به عقب برداشتم. او آنقدر مشتاق آمدنم بود که ظاهرا متوجه حال من نشد يا شايد هم آو را آنطور ببي

  من اينطور فکر کردم. سالمي آهسته با اضطراب کردم.سالم خوشگل خودم. خوش اومدي.

 

ن نخورد و با تبسمي لرزان کردم و منتظر شدم او برود چيزي را که مي خواهد نشانم دهد بياورد ولي او از آنجا تکا

  همان اشتياق خيره نگاهم مي کرد. در همان حال گفت:

  چند وقته از نزديک نديده بودمت دلم برات پر مي کشيد. -

 

  خوب چي مي خواستي نشونم بدي. -

 

  واي چقدر حولي مامانت که تازه رفته. -

 

  دلهره ام زياد تر شده بود در جوابش گفتم:

 

  دقيقه. 5بودم فقط من که بهت گفته  -

 

با لبخندي موزيانه بلند شد و به طرفم آمد. وحشتزده پله اي را که باال آمده بودم پايين رفتم. به چشمام زل زدد و 

  نرم پرسيد:

 

  چيه مي ترسي. -

 

  با لکنت جواب دادم.

 

  نه....نه ولي من وقت ندارم. -

 

اماده کرده بودم ولي از حالت چشماش تنم شروع به لرزيدن کرد و به شدت از با اينکه قبال خودم را براي هر اتفاقي 

  کرده ام پشيمان شدم. يک پله ديگر پايين آمد.

 

  مگر تو به من اعتماد نداري عزيز دلم. -

 

  جواب ندادم. کف دستام يخ زده و کمرم تيري کشيد. باز هم جلوتر آمد د ستم را گرفت. گفتم:

 

  م دروغ گفتي. مي گفت مي خواهي چيزي نشونم بدي.پس تو به -

 

  صداي نفسهايش را مي شنديم. پر تمنا زمزمه کرد.

 

  از خودم بهتر چي؟ نمي خواي منو ببيني. -

 

  دست آزادم را به طرف در بردم که آنرا باز کنم. خيلي سريع دستم را گرفت. التماس گونه ناليدم:
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  ن اگر بهت اعتماد نداشتم حاال اينجا نبودم.کامي خواهش مي کنم. م -

 

  ولي حاال که اومدي ناراحت نباش باز هم روي من حساب کن خوشگلم. -

 

  و با يک حرکت مرا به سوي خود کشيد و صورتش را جلو آورد. ناگهان محم سوت کشيد.

م که حالتش عادي نيست موهاي بلند و بوي مشمئز کننده اي از دهانش بيرون آمد. واي من بايد همان اول ميفهميد

فردارش هم از دو طرف صورتش ريخته بود. قيافه اي که آنقدر به نظرم جذاب مي امد حاال زشت و کريه جلوه مي 

  کرد. صورتم را عقب کشيدم.

 

  کامي. -

 

  همراه با نفسهاي تند و آزاردهنده آهسته گفت:

 

حتي عزيزم. ما قراره با هم زن و شوهر بشيم پس چه اشکالي داره که همسر جان کامي. کامي فدات بشه. چرا نارا -

  زيبايم را ببوسم.

 

خطر را با همه وحشتش حس مي کردم. تالطم قلبم نفسم را به شماره انداخته بود. حرکات و لحنش خيلي عجيب 

تم داد بزنم ولي چه! اگر کسي بود. تالش مي کردم خود را از آغوشش بيرون بکشم. قدرت او را نداشتم. مي خواس

هم مي آمد چه مي گفتم. نمي پرسيدند تو اينجا چه مي کنه. چهره ي ناراحت تک تک اعزاي خانواده ام پيش چشمم 

  آمدند. خداياي با روي شرمنده چه کنم. تمام اينها در همان لحظات کوتاه از ذهنم گذشت.

 

  ي پله ها کشاند.يک دستم را رها کرد و مرا با خود به طرف باال

 

  بيا باال عزيزم. بيا نترس سعي مي کنم کاري کنم که اذيت نشي. -

 

مي خواست با لحن محبت آميز رامم کند. ولي فشار دستهايش چيز ديگري مي گفت. دست آزادم را به ديوار گرفتم 

  و مقاومت کردم.

 

  کامي خواهش مي کنم من بايد برم. -

 

  جله.حاال مي ري چه ع -

 

  و با قدرت چند پله مرا باال کشيد.

 

دام هولناکي بود که هيچ راه فراري نداشت. چي کاري مي تونستم بکنم. ناگهان در همان ذهن و حال آشفته ياد خدا 

افتادم فقط او بود که مي توانست کمکم کند) بيا هر وقت درد و مرض داريد ياد خدا مي افتيد!!( ناخودآگاه ذکري را 

ه هميشه و درزبان آقاجون بود از اعماق قلبم فرياد زدم. صدايي که فقط خودم شنيدم.) اياک نعبد و اياک نستعين( ک

  خدايا تو را مي پرستم و از تو ياري مي جويم مرا درياب که پناهنده ات شده ام.
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  با تمام نيرو خودم را عقب کشيدم و غريدم.

 

  ولم کن کثافت. -

 

  تناکش را ديدم که به طرفم برگشت. برق را در آن چشم هاي خون شده ديدم.چشمهاي وحش

 

  حاال نشونت ميدم کي کثافته. -

 

ناگهان صداي چرخش کليد در راهرو پيچيد. در يک لحظه هر دو برگشتيم. حضور خدا را حس کردم و سرم گيج 

يرت زده اش به روي ما ثابت شد. دست کامران شل رفت. در باز شد و مامان کامران در آستانه در ايستاد و نگاه ح

  شد و دستم را رها کرد.

 

  مبهوت و وحشتزده به مامانش خيره شدم. چند لحظه طول کشيد تا او با عصبانيت پرسيد:

 

  نفهميدم اينجا چه خبره. -

 

ه و با سرعت از کنارش رد شدم و به فرصت ندادم. تمام قدرتم را در پاهايم جمع کردم چند پله باال آمده را پايين امد

  طرف خانه دويدم. چطوري در را باز کردم، وارد حال شدم وروي مبل افتادم هيچ نمي فهميدم.

 

تمام اتاق به دور سرم مي چرخيد. رمقي به تنم نمانده بود حتي قدرت کشيدن خودم را هم نداشتم. ديگر چيزي 

 نفهميدم

 

  ه صورتم مي زد به هوش امدم.صداي بهنوش و ضربه هايي که ب

 

  بنفشه.... بنفشه. کجايي ؟ حالت خوبه ؟ -

 

چشمايم را باز کردم و نگاهش کردم. در همان لحظه وقايع گذشته به نظرم آمد. پس خواب ديدم. آره خواب بود. 

  خوشحال شدم و لبخند زدم. مامان که باال سرم ايستاده بود پرسيد:

 

  ختر. اين چه کاريه مگه عروسي بوده. پاشو االن آقاجونت مياد.چرا آرايش کردي د -

 

  بهنوش مشکوک پرسيد:

 

  اتفاقي افتاده ؟ -

 

  فقط سر تکان دادم. صداي مامان را مي شنيدم که غر مي زد.

 

  خوبه که خونه را به اين دختر بسپاري . مگه بهت نگفتم غذا را درست کني. -
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و شد و چيزي نگفتم. زبانم خشک شده بود. از آرايش که شنيدم فهميدم خواب نبودم مامان لبخند از لبانم مح

  همچنان مي گفت:

 

عوض کار کردن و غذا درست کردن آرايش کرده گرفته خوابيده.ماشااهلل. حاال خوب شد کليد داشتم وگرنه پشت  -

  در مي ماندم.صداي زنگ را هم نمي شنيد.

 

  :بهنوش آهسته پرسيد
 

  جايي بودي. -

 

  به نشانه نه سر تکان دادم و دوباره پرسيد:

 

  پس چرا مانتو تنته. آرايش هم کرده اي. -

 

  به زحمت دهان باز کردم و طبق معمول دروغ که به تازگي عادتم شده بود.

 

ين. ديگه نفهميدم کي خوابم هيچي براي خودم آرايش کرده بودم که مامور برق اومد مانتو پوشيدم اومدم پاي - -

  برد.

 

  با همان نگاه مشکوک شانه باال انداخت. معلوم بود جوابم قانعش نکرده. مامان باز هم گفت:

 

پاشو اون صورت رنگ روغني ات را بشور، لباستم عوض کن بيا کمکم کن. حاال آقاجونت خسته و کوفته مياد هنوز  -

  غذا آماده نيست.

 

وز سرم گيج مي رفت. بهنوش همانطور به من خيره بود. به زحمت خودم را از پله ها باال کشيدم لباسم بلند شدم. هن

  را عوض کردم ولي پشت به پنجره مي ترسيدم برگردم و دوباره همه چيز تکرار بشود.

ين کار را براي براي شستن صورتم به دستشويي رفتم. به آينه که نگاه کردم خودم حالم از صورتم بهم خورد. من ا

  يک هيوالي وحشي مست کرده بودم.

 

فورا با صابون صورتم را شستم که دوباره آرايشم را نبينم و بعد از شستن به آينه خيره شدم و وقايع وحشتناک 

گذشته را مرور کردم. چه اتفاقي افتاد. چي شد. مرد آرزوهايم همين وحشي پست فطرت بود که مي خواست از 

  استفاده کنيد. اشکم سرازير شد و ناليدم. اعتمادم سوء

 

خدايا شکرت که پناهم دادي وگرنه حاال مي خواستم چي کار کنم. آقاجون هميشه وقتي اين ذکر را مي خواند مي 

گفت خداوند مهربونه و بنده هاش را هم خيلي دوست داره . هر چند گناهکار باشند. اگر عاجزانه صدايش بزني و 

غ نمي کنه. گريه امانم را بريد و از خدا شرمنده شدم. از من که کمکش را دريغ نکرده بود گرچه ازش بخواهي در
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گناهکار بودم و خاطي. بهنوش دوباره با صداي بلند مرا خواند. وقتي به پايين پله ها رسيدم بهنوش بسته اي را 

  جلوش گذاشته بود . گفت:

 

  چقدر کوچولوس. بنفشه بيا خريد هامان را ببين. نگاه کن -

 

  بقدري با لباسهاي بچه گانه ذوق مي کرد که يادش رفته بود با من قهره. رو به آشپزخانه گفتم:

 

  مامان اينها را ببينم االن ميام. -

 

  بهنوش لباس کوچکي همراه با شلوار کوچکتر جلوم گرفت. ذوق کردم و گفتم:

 

  واي چه کوچولو و ماماني. -

 

نوش نشستم آنرا گرفتم و بوسيدم. مامان با ظرف ميوه از آشپزخانه بيرون آمد. ظرف را روي ميز جلو ما کنار به

. گذاشت را گوشي و کرد صحبت کلمه چند. رفت آيفون گذاشت و داشت بر مي گشت که با صداي زنگ به سمت

  :پرسيد بهنوش. برداشت لباسي جا روي از را چادر
 

  کيه مامان؟ -

 

  اختم. يک خانمي بود و خواست برم دم در.نشن -

 

  بهنوش يک جفت کفش قرمز کوچولو را از بسته در آورد.

 

  اينو نگاه کن. -

  آنرا گرفتم. ناگهان با شنيدن صداي مامان کامران خشکم زد. مامان با خوشورويي گفت:

 

  سالم خانم . بفرماييد داخل. چه عجب. -

 

  از شما همچين دختر تربيت کردني بعيده.بيام چي کار خانم.  -

 

  من خانم. منظورتون با منه. -

 

  بله مگه اسم دختر شما بنفشه نيست. -

 

  چرا چي شده مگه. تورو خدا خانم. -

 

  بهنوش هم خشک شده و با چشماني از حدقه در آمده نگاهم مي کرد.
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بيرون که آمدم دخترتون را در منزلمان ديدم. بريد خدارا شکر کنيد  واقعا افتضاحه خانم. زمانه برگشته. امروز از -

  که من چيزي يادم رفته بود مجبور شدم زودتر برگردم وگرنه معلوم نبود چه اتفاقي براش مي افتاد.

 

  صداي لرزان مامان را با تاخير شنيدم.

 

  نه خانم حتما داريد اشتباه مي کنيد. -

 

مهاي خودم ديدمش. البته من نگران پسر خودم هستم تا دختر شما. ما بعد از ظهر عازم آمريکا اشتباه چي. با چش -

هستيم و ديگر هم برنمي گرديم. به هيچ وجه دوست ندارم پسرم نعلق خاطري به اين مملکت خراب شده داشته 

  باشه.

 

  يش گفت:صدايي از مامان نمي آمد. مامان کامران چند لحظه بعد در ادامه صحبت ها

 

اومدم که از ما طلبکار نباشيد. دخترتون با پاي خودش به منزل ما آمده. ما که رفتني هستيم خواستم بهتون توصيه  -

  کنم بيشتر از اين مواظب دخترتون باشيد. همين.

 

م بزرگش بعيد در حياط بسته شد. صداي مامان نمي امد. بهنوش زودتر از من به خود امد . با قدرتي که با وجود شک

بود با خشم از کنارش هولم داد و بلند شد و به طرف راهرو دويد. من خشکم زده و قدرت برخواستن نداشتم ولي 

  صداها را مي شنيدم.

 

  مامان.... مامان. واي بنفشه بيا مامان. -

 

و چشمانش باز بود و به ديوار و جيغ کشيد. نفهميدم چطور بلند شدم و به راهرو دويدم. مامان روبه پله نشسته بود 

تکيه داشت . بي حال بود و رنگش با گچ ديوار فرقي نداشت . اشک تمام صورتم را خيس کرده بود. شانه مامان را 

  گرفتم و تکان دادم.

 

  مامان جون. مامان. -

 

  برگشت. نگاهش غضبناک بود. ناگهان با ديدنم از جا پيد.

 

  .تو با آبروي ما چه کردي -
 

به سوي حمله برد. جا خالي دادم و فرار کردم. من مي دويدم او به دنبالم. چند دور، دور حال و مبلها دويديم مامان 

  داد کشيد:

 

  آرايش کردي کجا رفتي. رفتي آبروي بابات را به باد بدي. مي کشمت و خودم خاکت مي کنم. بي آبروي هرزه. _
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ضع وخيمش سعي مي کرد مامان را نگه دارد. خودم را به پله ها رساندم و به طرف بهنوش در حال گريه با همان و

  اتاقم دويدم. در را قفل کردم و پشت ان نشستم. نفس نفس مي زدم و گريه مي کردم.

 

  مامان از شدت عصبانيت حال طبيعي نداشت. صدايش از پشت در توي گوشم زنگ مي زد.

 

را روي سرت خراب مي کنم. تو توي اون اتاق درس مي خوني يا فاحشگي مي کني مي باز کن در را وگرنه خونه  -

  کشمت. خفه ات مي کنم.

 

حرفي براي گفتن نداشتم. فقط زار مي زدم. کاش مي توانستم يک جوري با اون صحبت کنم و آرامش کنم ولي مي 

 کرد. دانستم در ان موقعيت او هيچ حرفي را قبول نمي کند. بهنوش گريه مي

 

  مامان جان تورو خدا اينقدر فشار روي خودت نيار حالت بد ميشه. -

 

بذار بد بشه. بذار بميرم و اين ننگ را نبينم که اين زن بي حيا بياد جلوي در خونه ما شاکي هم باشه. ولي خدا منو  -

  بکشه.

 

شنيدم که بهنوش او را به زحمت از پله ها  و بعد صداي گريه ي پرسوز مامان که دلم را کباب کرد. چند دقيقه بعد

  پايين مي برد. صحبت هاي مامان کامران در ذهنم دور مي زد.

 

  آمريکا. بعد از ظهر، رفتن و نيامدن، دختر شما با پاي خودش اومده، من به فکر پسر خودم هستم.

 

وستم داشت. مي گفت عاشقمه. مي گفت چند نه اينها همه دروغه. اين اتفاق ها براي من نيفتاده بود. کامران که د

روزه مي رم اصفهان و بر مي گردم. مي گفت اگر برم بي تو نمي رم. مي گفت تو دنياي مني. پس همه اين چرنديات 

  رو مي گفت تا خامم کنه و ضربه بزنه.

 

  يچيد.هنوز مامان و بهنوش به پله ها نرسيده بود که آقاجون امد. صداي مهربانش در همه جا پ

 

  سالم بر اهل بيتم. -

 

هراسان بلند شدم. الي در را باز کردم. به پايين نگاه کردم و گوش سپردم. هنوز جمله اش را تمام نکرده بود که 

  چشمش به حال زار مامان افتاد که روي آخرين پله نشسته بود.

 

  چي شده خانم. -

 

  سالمون را دخترت برد.مي خواستي چي بشه حاج آقا. آبروي چندين  -

 

  بهنوش جلو پريد.
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  نه آقاجون مامان حالش خوش نيست. چيزي نشده. -

 

چطور چيزي نشده. ديگه از اين بدتر هم مي شد. اين قضيه ي تجديدي هاش نشد. گفتي آقاجونم نفهمه بيشتر لي  -

  يثيتيه.لي به ال الش بذاره. اين فرق داره قضيه شوخي بردار نيست. اينبار ح

 

 آقاجون جلو امد.

 

  اخه مسلمون ها بگيد چي شده. من که مردم.

 

  دختر نازنينت خونه همسايه بوده. اونم تنها با پسرشون مامانش جلو افتاده بود اومده بود شکايت. -

 

  بهنوش داد زد:

 

  مامان نگو. تورو خدا ساکت باش. -

 

  مات به مامان خيره شده بود. به ديوار که رسيد زانوهايش شکست. آقاجون چند قدم به عقب رفت. گيج و

  فشاري به سنگيني يک کوه سينه ام را مي فشرد. خون گريه مي کردم.

 

  بهنوش بي چاره مامان را رها کرد و به طرف آقاجون دويد.

 

  آقاجونم. -

 

  زار مي زد و قربان صدقه اش مي رفت.

 

  اقاجون. به خير گذشته. قصه نخور آقاجونم.به خدا هيچي نشده  -

 

  با عجله بلند شد رفت و چند لحظه بعد با ليواني برگشت. کمي از آب به صورت آقاجون پاشيد.

 

  تازه نفس آقاجون باال آمد و سر تکان داد. کلماتي با فاصله از دهانش خارج شد.

 

  . مگه نه.... دخترم.اينا.... اينا.... که مامانت گفت.... دروغه... -

 

  بهنوش با گريه نوازشش مي کرد.

 

  ناراحت نباشين. هيچي نشده مامان هم اشتباه مي کنه. -

 

در همين موقع گريه مامان به هق هقي بلند تبديل شد. آقاجون نفسي عميق و غمگين کشيد و سرش را به ديوار تکيه 

  داد. کاش مي مردم و نمي ديدم.
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اجونم بود که سرازير مي شد و او تالشي در پنهان کردنشان نمي کرد.من. من روسياه باعث شده بودم او اشکهاي آق

گريه کند. دنيا برايم به آخر رسيده بود. حال کسي را داشتم که هر لحظه در حال سقوط از يک بلندي است. شايد 

  اگر يک چاقو کنار دستم بود آنرا به شکمم فرو مي بردم.

 

را ديدم که زير بازوي آقاجون را گرفت و حرکتش داد. کمکش کرد و او را به روي مبل نشانده و به طرف بهنوش 

مامان رفت.کمي هم آب به او داد و دست نوازش به صورتش کشيد و آرامش کردو به طرف تلفن رفت شماره بهزاد 

  را گرفت.

 

در آغوش گرفتمو در حال گريه اتفاقات افتاده از جلو  در اتاقم را بستم. پشت آن روي زمين نشستم. زانو هايم را

  چشمم رژه مي رفت. چي فکر مي کردم چي شد.

 

  شايد نيم ساعت نگذشته بود که با صداي زنگ از جا پريدم. بهزاد بود. دوباره الي درو باز کردم.

 

و چند دقيقه بعد با هم وارد حال  مضطرب و پريشان وارد شد ولي جلو در بهنوش او را با خود به راهرو برگرداند

  شدند. شانه هاي بهزاد را هم ديدم که افتاده بود. باز هم اشکهايم بي مهابا فروريخت.

روي اولين صندلي نشست و به فرش خيره شد. حال زاري داشت. برادري که ا هرزگي خواهرش شنيده. يعني يک 

  فاجعه اسف بار.

 

  ناگهان فريادي بلند کشيد.

 

  يا علي. -

 

و با دو دستش سرش را گرفت. دوباره صداي گريه بلند مامان برخواست و بهنوش با گريه از آشپزخانه بيون امد و 

  با ليوان اب به بهزاد نزديک شد.

 

  بهزاد جان. خودت را عذاب نده. ايشااهلل که چيزي نشده. -

 

  ند.صداي بلند بهزاد در کل ساختما پيچيد و تنم را لرزا

 

  بنفشه حالم ازت بهم مي خوره. تو از لطف خانواده ات سوء استفاده کردي. -

 

  در اتاق را بستم و رو به آسمان گريستم. راست مي گفت. من چه کردم. با خودم، با خانواده ام.

 

من فرق مي کنه. چرا اين همه شنيده بودم ولي با مسخرگ همه را رد مي کردم. عقيده داشتم که همه داستانه و قصه 

فکر عاقبت کار را نکردم. چرا فکر مي کردم، آنطور که من مي خواهم مي شود. چرا به حرف گلناز گوش نکردم. 

 چرا فکر مي کردم بهنوش با نصيحت هايش قصد آزارم را دارد.

 

 خدايا کمک کن. -
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دم. داشت تلفني با بهنام صحبت مي کرد ساعتي بعد بهزاد رفت. دوباره با شنيدن صداي بهنوش از الي در گوش دا

  مي گفت آقاجون کمي ضعف داره و بعد از ظعر نمي تواند به مغازه بيايد.

 

  واي مسئله ي اصلي بهنام بود. با عصبانيتي که او داشت مطمئنا به سادگي بهزاد نمي گذشت.

 

تا بعد از ظهر به روي تختم افتادم و گريه مي براي نهار نه کسي صدايم زد و نه خودم اشتها داشتم و نه روي رفتن. 

کردم. به پنجره حتي نگاه هم نمي کردم. چهره کامران را در آن حاي که مرا به سمت پله ها مي کشاند به ياد مي 

آوردم چهره هاي وحشتناکي که توي فيلم هاي ترسناک مي ديدم به يادم مي امد. يک چهره منفي و شيطاني و کثيف 

  قصد بي عفت کردن من و بعد از آن فرار داشت.که با حيله 

 

  باورم نمي شد که چطور تا اين حد اعتماد کرده بودم و با کدام فکر به ديدنش در خانه اي خلوت رفته بودم.

 

چشمم به سجاده اي افتاد. سجاده اي که مدت ها باز نشده بود. هميشه جلو مامان وضو مي گرفتم که نماز بخوانم ولي 

دلم نماز خواندن را يک کار بيهوده مي دانستم و به راحتي از کنارش مي گذشتم. ولي با اين همه بدي خدا باز هم در 

دوستم داشت. عاجزانه در بدترين موقعيت صدايش زده بودم و کمک خواستم و او با اينکه بنده ي خوبي برايش 

ديگر به من داده که مامان کامران را حساب نشده نبودم باز هم به فريادم رسيده بود. پس مرا بخشيده و فرصتي 

  کمکم فرستاده.همراه با گريه ناليدم.

 

  خدايا حتي روي ايستادن در برابر تو را هم ندارم. -

 

بلند شدم. وضو گرفتم و به نماز ايستادم. همه نمازم را با گريه خواندم بعد از آن ملتمسانه دستانم را بلند کردم و از 

  تم حاال که نجاتم داده بعد از آن هم مرا به حال خود نگذارد. به لطفش نيازمند بودم.خدا خواس

 

شب دوباره بهزاد آمد ساعتي آنجا ماند و رفت. آخر شب که همه به ظاهر خوابيدند که البته مطمئن بودم هيچکدام 

شد در را باز کردم. کمي غذا ديدم  تا صبح پلک روي هم نگذاشتند صداي پايي را پشت در اتاقم شنيدم. صدا که دور

که آنجا بود. چه خواهر مهرباني داشتم و تا حاال قدرش را ندانسته بودم. طفلکي با اين همه مسائلي که به وجود 

 آورده بودم طاقت گرسنه بودنم را نداشت.

 

وانستم چند لقمه کوچک با اين که از شب گذشته چيزي نخورده بودم ولي باز هم آنچنان اشتهايي نداشتم و فقط ت

  بخورم.

 

با وجود گرماي اتاق باز هم به طرف پنجره نرفتم. از روي گفته خودشان حتما تا حاال رفته بودند ولي باز هم مي 

  ترسيدم.

 

فردا صبح دوباره بهنوش به بهنام تلفن زد و گفت امروز هم آقاجون نمي تواند به مغازه برود. بيچاره آقاجون با کدام 

وان مي توانست سرپا بايستد. دلم مي خواست مي رفتم و به دست و پاي مامان و آقاجون مي افتادم و پايشان را مي ت

  بوسيدم ولي با کدام رو.
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ظهر بود که برادر هايم با هم امدند. با شنيدن صداي بهنام دوباره تنم شروع به لرزيدن کرد. بهنام بي خبر مثل 

  عليکي کرد و گفت: هميشه عادي وارد شد سالم

 

  خدا بد نده آقاجون. چي شده؟ -

 

  آقاجون با صداي خسته و لرزان جواب داد:

 

  بدنبيني بابا. ديگه از اين بدتر نميشه. -

 

  خدا نکنه مريضيد؟ -

 

  از خواهرت بپرس. -

 

ي به در ورودي تکيه داشت. آقاجون دوباره بهنام به بهنوش نگاه کرد. از الي در همه چيز را مي ديدم. بهزاد با بي حال

  گفت:

 

  نه بابا اون چشم سفيد بنفشه را ميگم. خونه همسايه بوده با پسرشون. -

 

بهنام مات و مبهوت شوکه شده نگاهش را به همه مي انداخت و هر لحظه چشماش گردتر مي شدعاقبت نگاهش به 

  يد:روي بهنوش ثابت ماند. با صدايي غرش مانند پرس

 

  آقاجون چي ميگه بهنوش. -

 

  بهنوش سرش پايين بود و شانه هايش مي لرزيد. مامان هم گريه مي کرد. بهنام منتظر جواب اينبار از بهزاد پرسيد:

 

  اينجا چه خبره. کدوم پسر همسايه. بنفشه ي ما. -

 

  بهزاد با تاخير و با صدايي که به زحمت مي شنيدم جواب داد:

 

  همون همسايه جديد. -

 

  همون پسر قرتيه که مثل دخترا بود و زير ابروهاش را برمي داشت؟ -

 

بهزاد سرش را به معني بله باال و پايين انداخت. ناگهان بهنام مثل هجوم طوفان به طرف در خروجي به راه افتاد. 

  بهزاد دستهايش را باز کرد و جلو در راهرو سد کرد.

 

  کجا داداش. -
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  کجا بايد برم. مي رم اون پسره بعدش هم اينو خفه کنم. -

 

بهنام داد مي زد و بهزاد با تمام قدرت نگهش داشت. او به قدري عصبي بود که گرفتنش کار چند نفر بود. مامان با 

روي مبل گريه خودش را به انها رساند و بهنوش را که براي کمک به بهزاد مي رفت عقب کشيد. آقاجون بي حال 

  افتاده بود. بهزاد ميان فرياد هاي بهنام صدايش را بلند کرد.

 

مرغ از قفس پريده داداش. ديشب از اينجا رفتند. من هم اول مي خواستم همين کار را بکنم ولي نميشه چي مي  -

  تونيم بگيم. بنفشه با پاي خودش رفته بوده.

 

  بهنام از شدت عصبانيت خر خر مي کرد:

 

  دروغ مي گي ولم کن تا برم. -

 

  اينبار بهزاد او را رها کرد. کناري ايستاد و با دست راه را نشان داد و بلندتر از بهنام گفت:

 

بيا برو. تا همين نيمه آبرويي هم که مونده بره. بيا برو اگر همسايه ها چيزي نفهميدند همه بفهمند. کمي عاقالنه  -

  کاري از پيش نمي ره.فکر کن داداش. با سرو صدا 

 

  دست و پاي بهنام شل شد و از همانجا روي زمين دو زانو افتاد و غريد.

 

  از هر جا شده گيرش ميارم و هر دوشان را مي کشم. -

 

  بهزاد کنارش نشست و دستش را به روي شانه او گذاشت. صدايش را پايين آورد.

 

   اتفاقي نيفتاده باشه.داداش جان . کوتاه بيا. شايد انشااهلل -

 

  چطور مي توني اينقدر راحت باشي. غيرتت کجا رفته. وقتي با هم بوده اند يعني چي؟ -

 

  بخدا منم حالم بهتر از تو نيست. منم دلم آتيشه ولي چاره اي نيست. پسره رفته. -

 

  صدايش را پايين آورد ولي هنوز مي شنيدم.

 

ونيم چي شده ولي اينطور که مامان پسره گفته خيلي به موقع رسيده. خدا رو چه ديدي شايد ما که هنوز کامال نمي د -

  همين باعث بشه سر اين دختره هم به سنگ بخوره و آروم بشه. به ايناش فکر کن.

 

  ناگهان بهنام خودش را از زير دست بهزاد بيرون کشيد و به طرف باال و اتاق من دويد. در همان حال گفت:

 

  ولي من مثل تو فکر نمي کنم. الاقل اين لکه ي ننگ را از بين مي برم. -
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بهزاد و مامان به دنبالش دويدند. من فورا در را بتم و از داخل قفل کردم. در چشم به هم زدني بهنام در پشت در 

  اتاقم بود. به در کوبيد و فريادش تمام ساختمان را به لرزه انداخت.

 

  ينم دختره ي هرزه کثافت.باز کن بب -

 

  پشت در مثل بيد مي لرزيدم و گريه مي کردم. بهزاد گفت:

 

  کوتاه بيا بهنام. -

 

  کوتاه چي. تا دستم بهش نرسه و خونش را نريزم آروم نمي گيرم. -

 

 دستگيره در را محکم فشار مي داد. در تکان مي خورد و من با چشماني وحشتزده نگاه مي کردم.

 

  بهت مي گم باز کن. -

 

هنوز هم از به ياد آوري ان روز به خودم مي لرزيدم. شايد اگر دستش به من مي رسيد مي کشتم. هيچکس جلو 

  دارش نبود. خودش را محکم به در مي زد و بهزاد سعي در مهارش داشت. صداي مامان از پايين آمد.

 

  ود فکر کن.بهنام جان به آقات، به بهنوش که امنت مسع -

 

ولي بهنام گوشش بدهکار نبود و خودش را همچنان به در مي کوفت. چند دقيقه مرگ اور گذشت هر لحظه ممکن 

  بود در بشکند که ناگهان با صداي جيغ مامان متوقف شد.

 

  بهزاد بيا آقات. آقات از دست رفت. -

 

ه ها پايين مي رفتند در را باز کردم و کمي بيرون آمدم وقتي صداي دويدن با عجله برادر هايم را شنيدم که از پل

  هراسان به پايين نگاه کردم. همه اطراف آقاجون حلقه زده بودند و گريه مي کردند.

 

بهزاد که هميشه در اين گونه موارد از همه خوددار تر بود سعي داشت کمي آب قند در دهان قفل شده آقاجون 

  د.بريزد و در همان حال فرياد ز

 

  بهنام ماشين را روشن کن بيار دم در. بايد ببريمش بيمارستان. -

 

  بهنام پريد بيرون. مامان به سرش مي زد و بهنوش در حال گريه شانه هاي مامان را گرفته بود.

 

گريستم. بهزاد آقاجون را که بي حس و حال افتاده بود به روي دست بيرون برد. به نرده ها تکيه دادم و زار زار 

 باعث و باني همه ي اين بدبختي ها من بودم. آقاجون را در آن حال از دست رفته ديدم. دنيا بر سرم خراب شد.
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بهنوش در حياط را بست و برگشت. هر سه گريه مي کرديم. خدايا باز هم کمک کن. توي دل خودم با خدا راز و نياز 

ود. بنده اي هستم نيازمند لطفت. خدايا آقاجون را برگردان خودت مي کردم. خدايا اين بساط توسط من به پا شده ب

  را به خودت قسم ميدم رحم کن و به من فرصتي براي جبران بده.

 

شايد نيم ساعت شايد هم بيشتر هر سه گريه مي کرديم. مامان در حال گريه جمالتي مي گفت که دلم را به آتش مي 

حرکت نداشت. بهنوش هر چند دقيقه از او خواهش مي کرد که آرام باشد و کشيد با اين که مرا مي ديد ولي ناي 

  مطمئنش مي کرد که اتفاقي نخواهد افتاد.

 

  صداي زنگ تلفن هر سه مان را از جا پراند. بهنوش زودتر از مامان به تلفن ريد و دستپاچه پرسيد:

 

  الو بهزاد تويي. حال آقاجون چطوره؟ -

 

  کرد و دوباره گفت:چند لحظه گوش  -

 

  راست ميگي بهزاد جان. حالش خوبه. -

 

  با چشمان خيس به روي مامان خنديد.

 

  مامان جون بهزاد ميگه حالش خوبه و به زودي ميارنش خونه. -

 

  مامان هيجان زده گوشي را از دست بهنوش قاپيد.

 

  م. خوب خدارو شکر.راست ميگي مادر. حالش خوبه خوبه. الزم نيست ما بياي -

 

گوشي را گذاشت. روي زمين افتاد و سجده شکر به جا آورد. با دلي خون ولي خوشحال دستهايم را به آسمان بلند 

کردم و از خداي مهربان تشکر کردم. فورا وضو گرفتم و به اتاقم رفتم و تا ساعتي بعد که انها برگشتند مشغول نماز 

يگر مطمئن شدم واقعا خدا با من است و دوستم دارد. از اين به بعد ديگر نوبت من و سپاسگذاري خدا بودم. حاال د

  بود با ياري او.

 

از باال نگاه کردم. آقاجون خودش راه مي رفت ولي برادرهايم زير بازوهايش را گرفته بودند. بهزاد براي تغيير جو 

  خانه گفت:

 

ه بود. يک آمپول ميل کردند حالشون جا اومد. فقط بايد کمي خدا را شکر که چيزي نبود. فشار خونش افتاد -

  استراحت کنند.

 

  مامان بالشتها را روي کاناپه مرتب کرد و او را خواباندند و بهنوش اسپند را دور سر همه چرخاند.
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ا بي ميلي بعد از ظهر بود و هيچکس احساس گرسنگي نمي کرد. همه ب 4بهنوش غذا را روي ميز چيده بود. ساعت 

غذا خوردند. باز هم کسي مرا صدا نزد. بهنام که هنوز عبوس بود به قول معروف کاردش مي زدي خونش در نمي 

  امد خداحافظي کرد و رفت.

 

تا غروب به روي تختم افتاده بودم. وقتي صداي بهزاد را شنيدم که براي گرفتن داروها مي رفت آهسته الي در را باز 

داختم.دلم آقاجون را مي خواست . مامان توي آشپزخانه بود. به حال نگاه کردم. بهنوش کناري دراز کردم و نگاهي ان

کشيده بود. آقاجون روي مبل نقره نشسته بود. سرش را تکيه داده و چشمانش را بسته بود. خداي من چقدر رنگش 

  بود.پريده بود. مدتي همانطور نگاهش کردم. حرکت دست و پايش نشانگر بيداريش 

 

بهترين فرصت بود. آهسته و پاورچين از پله ها پايين آمدم. به طرفش رفتم. دو زانو روبه رويش نشستم و آرام 

  صدايش زدم:

 

  آقاجون. -

 

چشمانش را باز کرد و نگاهم کرد. کم کم رنگ چهره اش به سرخي زد ناگهان دستش را بلند کرد و با شدت توي 

چشمانم پريد. حقم بود. در يک لحظه پاهايش را در آغوش گرفتم و سرم را به روي زانوان تا صورتم کوباند. برق از 

  شده اش گذاشتم و گريستم.

 

آقاجون. آقاجون الهي فدات بشم. بزن بکشم هر کاري بکني حقمه. الهي بميرم شمارا در اين حال نبينم. آقاجون  -

  منو ببخش بد کردم. غلط کردم.

 

  ا بند آورده بود ولي فرصت نمي دادم و مي گفتم:گريه نفسم ر

 

آقاجون خدا منو بخشيد بهم کمک کرد و به دادم رسيد. فرصتي دوباره به من داد. تو را به همون خدا قسمتون  -

  ميدم شما هم منو ببخشيد و بهم فرصت جبران بدهيد.

 

  سرم را از روي زانويش بر نمي داشتم که نبينمش.

 

ن باعث بي آبرويي تون نشدم. قول ميدم ديگه دختر خوبي بشم. همونطور که مي خواهيد. آقاجون ببخش. آقاجو -

  دخترتونو ببخشيد.

 

کوتاه نمي آمدم يا بايد مي بخشيد يا مي کشت و راحتم مي کرد. نمي دونم چقدر گريه کردم و زار زدم و الناس 

. مي دانستم چقدر مهربان است . اين کارش هق هقم را کردم. ناگهان گرمي دستش را روي سرم احساس کردم

  بيشتر کرد.

 

آقاجونم روي قولم حساب کنيد. ديگه گول نمي خورم. ديگه قول ميدم باعث ناراحتيتون نشم. بخدا... به خدا قول  -

  ميدم به همون خدايي که کمکم کرد قول ميدم.
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  فهميدم که گريه مي کند.او سرم را نوازش مي کرد و از حرکت زانوانش مي 

 

  کسي شانه هايم را گرفت و حرکت داد. سرم را باال نگرفتم. بهزاد بود اهسته مرا به مست خود برگرداند.

 

بهنوش همانجا که نشسته بود گريه مي کرد. مامان هم در چهارچوب در آشپزخانه ايستاده بود و اشک مي ريخت 

  بهزاد گفت:

 

  ون دوباره حالش بد ميشه.بسته بنفشه. آقاج -

 

  سرم را تکان دادم. يعني فهميدم. او پرسيد:

 

  بنفشه تو مطمئني که اتفاقي نيافتاده. -

 

  از خجالت مردم. آب دهانم را قورت دادم. سرم را باال نياوردم.

 

اقي بيوفته خدا مامانش رو به مطمئنم داداش. اون کثافت منو به هزار کلک کشوند به خونشون ولي قبل از اينکه اتف -

  دادم رسوند.

 

و دوباره زدم زير گريه. گريه شرمزدگي. سرم را روي سينه اش گذاشت و در آغوشم گرفت. همانطور که موهايم را 

  نوازش مي کرد کنار گوشم گفت:

 

  همين کافيه. همين که صحيح و سالمي. مي دوني خدا چه لطفي بهت کرده. -

 

  ن دادم. از من فاصله گرفت و با دست چانه ام را باال گرفت و به چشمانم زل زد.سرم را تکا

 

  هم آقاجون و هم ما روي قولت حساب باز مي کنيم. -

 

  ره به آقاجون کرد.

 

  مگه نه آقاجون. -

 

  آقاجون سرش را باال و پايين آورد.

 

  دوباره بهزاد رو به من کرد.

 

قع يک شکست باعث پيروزي هاي بزرگ شده. اميدوارم اين همون موقعيت برات باشه بعد از خدا در خيلي از موا -

  حاال ديگه نوبت خودته که به خودت کمک کني. قبول داري.
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صحبت هاي بهزاد هميشه عاقالنه بود و به دل مي نشست. در حال گريه سر تکان دادم. با دستمالش اشکهايم را پاک 

  ه طرف دستشويي راهنمايي ام کرد.کرد و با خنده ب

 

  حاال برو صورتت را بشور بيا که فقط دلم چايي هاي خودت را مي خواد. -

 

  صورتم را شستم دوباره رو به آسمان کرده و خدا را شکر کردم. از صميم قلب به خودم قول جبران دادم.

 

  ناغافل در آغوشش گرتم. مامان توي آشپزخانه مشغول آبميوه گرفتن براي اقاجون بود.

 

  مامان جان. فدات بشم. شما هم منو مي بخشي. -

 

  جوابم را نداد ادامه دادم:

 

  مامان جان اگر شما مرا دوست نداشته باشي چطوري فکرم براي جبران اشتباهم راحت باشه. -

 

  دم.فهميدم گريه مي کند.جلوي رويش ايستادم و با چشماني اشکبار التماسش کر

 

  دوستم نداري مامان. -

 

  ناگهان مرا بغل گرفت و بوسيد.

 

  کدام مادره که بچه اش را دوست نداشته باشه. حتي اگه اون بچه اشتباه کرده باشه. -

 

  با گريه سرم را به روي سينه ي پر محبتش فشردم.

 

  خطا از کوچکتره، گذشت از بزرگتر. اينو هميشه خودتون ميگيد. -

 

  دستي به پشتم کشيد و پيشاني ام را بوسيد.

 

 برو چايي بريز و زبون بازي نکن. -

 

چشمي غليظ گفتم و اشکهايم را پاک کردم. چايي که ريختم بهنوش را صدا زدم. وقتي آمد بوسيدمش و سيني چاي 

  را تحويل دادم.

 

  روم نمي شه آقاجون و بهزاد را ببينم.قربون خواهر مهربونم بشم. اين چايي ها را ببر. من هنوز  -

 

با رفتن او تازه احساس ضعف کردم. از شب گذشته که بهنوش پنهاني برايم غذا آورده بود ديگر هيچي نخورده 

بودم با اشتها غذايم را خوردم و به اتاقم رفتم. ربع ساعتي گذشته بود که بهنوش با دو ليوان چاي به اتاقم آمد برايش 

  شتم و تعارف کردم بنشيند وقتي نشست گفت:صندلي گذا
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من خودم را مقصر مي دانم. حتما خواهر خوبي برايت نبودم که حرفها و رازهايت را از من پنهان مي کردي.دستش  -

  را گرفتم و گفتم:

 

ردي من به اين حرف را نزن بهنوش . تو بهترين خواهر دنيايي. گوش من بدهکار نبود وگرنه چقدر نصيحتم مي ک -

  قول خودت فکر مي کردم عقل کلم و از همه بيشتر مي فهمم.

 

  چايي اش را از روي ميز برداشت و پرسيد:

 

  خوب حاال چي. برام مي گي چي شده؟ از اولش. -

 

  شرمزده جواب دادم:

 

  آره. کاري که از اول بايد مي کردم. -

 

يي تا ديروز و آن اتفاق وحشتناک. وقتي جريان محسن و حرفي که به و شروع کردم به تعريف کردن. از روز آشنا

  من زده بود را برايش گفتم در جا خشکشزد. با نگراني گفت:

 

  پس چرا صدايش را درنياورده. -

 

  نمي دونم خودم هم تا مدت ها متعجب بودم. -

 

  مي گي به زن دايي يا مريم و مهناز چيزي گفته؟ -

 

کنم چيزي گفته باشه وگرنه اونها يک جورهايي موضوع را گوشزد مي کردند. من فکر مي کردم الاقل به  فکر نمي -

  تو بگه.

 

آره حاال مي گي يادم اومد. عيد گذشته يکي دوبار يواشکي گيرم اورد. خيلي هيجانزده بود مي فهميدم که مي خواد  -

م اين بود که ممکنه کسي را دوست داشته باشه و خجالت چيزي بگه ولي بازم منصرف مي شد. تنها فکري که کرد

  بکشه به زن دايي يا خواهرش بگه.

 

  موضوع همين بوده. از آن موقع ديگر نديدمش. گاهي هم که پيش مي آمد با دلخوري ازم رو مي گرداند. -

 

  بهنوش چند دقيقه به فکر فرو رفت و سپس پرسيد:

 

  .گلناز چي. او هم خبر داره -
 

  با تاسف سر تکان دادم:
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  آره تفلکي هر چي به سرم ورد خوند فايده نداشت. آخر سر راهش را از من جدا کرد و باهام قهر کرد. -

 

  جدي مي گي. -

 

  سر تکان دادم. دوباره گفت:

 

  تو که عيدي برايش از شيراز سوغاتي خريدي. -

 

  سرم را پايين انداختم.

 

  اسه کامران خريدم.اونو و -

 

  انگار تازه بهنوش به اين موضوع رسيد.

 

  بلند شو. هر چي برات گرفته بود بيار. کوچک و بزرگ. -

 

همه چيز را برايش اوردم و جلوش گذاشتم. عطر و ادکلن، الک ناخن، گل سرها، بلوز قرمز و شالي که هديه عيد بود 

 کارتها و نامه ها را هم آوردم.

 

را يکي يکي برانداز کرد. کارتها و نامه هاي کذايي را نخوانده پاره کرد و داخل سطل آشغال ريخت. بقيه را هم  همه

 توي پاکتي گذاشت.

 بهتره همه ي اينها را دور بريزي. هر چيزي که تو را به يادش بندازه. -

 فت:سپس بلند شد و جلو پنجره ايستاد و آنرا باز کرد. با ناراحتي و افسوس گ

 خيلي نزديک بوديد. خيلي. چطور من چندين بار اومدم اينجا و چيزي نفهميدم. -

 جوابي ندادم. دوباره پرسيد:

 قبول داري که خدا خيلي دوستت داشته. -

 حتي از او هم خجالت مي کشيدم. با سرافکندگي جواب دادم:

 ي برنگرده. واي.آره از ديروز هزار بار شکر کردم. ممکن بود مامانش به اون زود

 صورتم را با دو دست پوشاندم و اشکم سرازير شد. بهنوش به طرفم آمد و بغلم کرد .

 همه ما خدارا شکر مي کنيم که تو سالمي. ديگه اينقدر خودت را عذاب نده. -

رساندم در  در همين موقع مامان چند ضربه به در زد و وارد شد. از آغوش بهنوش بيرون آمدم و خودم را به مامان

 چهره اش نگراني موج مي زد. در حاليکه به سرم دستمي کشيد طاقت نياورد و پرسيد:

 بنفشه جان دخترم تو واقعا سالمي. مطمئني که اتفاقي نيفتاده. -

 شرمنده گريه ام شدت گرفت. او مادر بود. با اتفاق وحشتناکي که افتاده بود حق داشت ناراحت باد ميان گريه گفتم:

 اگه خيالتون ناراحته من راضي هستم بريم دکتر. -

 بهنوش به طرفمان آمد. دو دستش را به روي شانه هاي من و مامان گذاشت و خطاب به مامان گفت:
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نگران نباشيد مامان جان. همه چيز حله. خدا خيلي زياد بهمون رحم کرده. به آقاجون بگيد يک گوسفند بگيره  -

نار گوشه بنفشه گذشته که مي تونست فاجعه بشه.نيازي هم به دکتر نيست. خالتون خون کنيم. خطر بزرگي از ک

 راحت باشه.

 مامان بي چاره دست هايش را بلند کرد و گفت:

 خدايا شکرت. -

 مامان که از اتاق بيرون رفت بهنوش گوشي تلفون را برداشت و به دستم داد.

 اشکات رو پاک کن و شماره ي گلناز رو بگير. -

 ملتمسانه گفتم:

 نه بهنوش . خجالت مي کشم. -

از چي. مهم اينه که خودت فهميدي که اشتباه کردي و ازش معذرت خواهي مي کني. به غير از اون من که هميشه  -

اينجا نيستم. دلم مي خواد در نبودم دوستي خوب و عاقل مثل گلناز کنارت باشه تا اونجا خيال من هم از بابت تنهايي 

 احت باشه.تو ر

 هنوز دو دل و با ترديد نگاهش مي کردم.

 د بگير ديگه. فکر کردن نداره. -

با دستي لرزان شماره را گرفتم. گلناز گوشي را برداشت. هول شدم. بهنوش با اشاره براي حرف زدن تشويقم کرد. 

 با تاخير و لکنت بعد از چند مرتبه الو الو گفتن او گفتم:

 الو گلناز. -

 مجالم نداد. گلناز که هنوز منو نشناخته بود پرسيد : گريه

 الو شما کي هستيد. -

 به زحمت گفتم:

 منم گلناز جان. بنفشه دوست خيلي بدت. -

 بنفشه تويي. چرا گريه مي کني. چه اتفاقي افتاده. -

وش پس از احوالپرسي نمي توانستم صحبت کنم. بهنوش گوشي را از من گرفت و من با گريه روي تخت افتادم. بهن

 با گلناز مختصر و مفيد از او خواست مه در صورت امکان فردا به منزلمان بيايد.

 بهنوش کنارم روي تخت نشست و به سرم دست کشيد با لحني پر محبت که بيشتر شرمنده ام مي کرد گفت:

 قشنگ تو را باراني کنه.همه چيز تمام شده خواهرم. اون پسر کالش بي سرو پا ارزش نداره که چشمهاي  -

 دستم را گرفت و حرکتم داد و اضافه کرد:

فردا صبح اول وقت دست به کار ميشيم و اتاقت را با اتاق بهزاد عوض مي کنيم. بهتره هيچ خاطره اي در اطرافت  -

از با کمک نباشه که فکرت باز باشه. از پس فردا هم شروع به درس خواندن مي کنيم.من و بهزاد و ريحانه و گلن

 خودت همه چيز را بهتر از آنچه که بود مي سازيم، باشه.

 با خوشحالي سر تکان دادم.

 خوب حاال صوتت را بشور تا بريم پايين. -
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آن شب بهزاد و ريحانه به ديدنمان آمدند. مطمئنا بهزاد همه چيز را براي ريحانه گفته بود ولي او به قدري خانم و 

رويم نياورد حتي تجديد هايم را. اين بهنوش بود که خبر داد بنفشه قصد درس خواندن  مهربان بود که چيزي به

 مجدد دارد و از همه ما کمک مي خواهد. آنها هم با کمال ميل اعالم آمادگي کردند.

صبح فردا بهنام براي بردن آقاجون که حالش بهتر شده بود امد ولي من توي آشپزخانه پنهان شدم و بعد از رفتن 

آنها دست به کار شديم. البته من و مامان اجازه نمي داديم بهنوش خودش را خسته کند او فقط درکنارمان بود و در 

 صورتي که مي توانست وسايل کوچک را جا به جا مي کرد.

 تقريبا آخر کارمان بود که گلناز امد. او را در اغوش گرفتم و گريه کردم.

 گلناز مرا ببخش. من ... -

 فاصله گرفت و انگشتش را به روي لبانم گذاشت. از من

 چيزي نگو. هيچي. الاقل حاال نه. فعال مي خوام ببينمت دلم خيلي برات تنگ شده. -

ماه تمام نديده بودمش. صورتش را بوسيدم. همراه مامان به بهانه  4چقدر بزرگوار بود و من احمق به خاطر کامران 

و مدتي بهنوش را با او تنها گذاشتم تا همه چيز را برايش تعريف کند. وقتي وارد آوردن ميوه از اتاق بيرون رفتم 

 اتاق دم گلناز با همان لحني که دلم برايش لک زده بود گفت:

 بيا بشين ببينمت بي معرفت. ديگه گلناز بي گلناز آره. -

 به جاي من بهنوش گفت:

 حساب کرديم. کمکمون مي کني خانم. ديگه همه چيز تموم شده. گلناز جان ما روي کمک تو -

 گلناز از جا جست و خبردار ايستاد.

 بنده در خدمتم. -

 هر سه با خوشحالي خنديديم. چقدر خوب بود که آن کابوس لعنتي تمام شده بود. بهنوش گفت:

د آماده بشه که دفترهايت، جزوه، کتاب هاي کمکي و هر چي که مي دوني کمکش مي کنه برامون بيار. از حاال باي -

بتونه شهريور با نمرات خوب قبول بشه و دوباره با هم باشيد. سال آينده به اميد خدا ديپلم مي گيريد و بعدشم که 

 ديگه کنکور و يک ضرب دانشگاه.

 گلناز با خشنودي گفت:

يک پاي محکم  عاليه. خدا از دهنت بشنوه بهنوش جان. من هم خوشحالم. خيلي تنها بودم. براي درس خواندن -

 نعمته. ما هم که تصميم داريم حتي دانشگاه با هم باشيم مگه نه بنفشه.

 برايش ميوه گذاشتم و به رويش لبخند زدم:

 آره. با هم. -

 بهنوش گفت:

من چند ماه ديگه بيشتر اينجا نيستم. شما بايد شما بايد مثل کوه پشت هم باشيد و تمام فکرتون رو روي درس  -

 يد. من هم مدام تلفن مي زنم و گزارشو از تون مي پرسم.معطوف کن

 پاکت هداياي کامران را جلو کشيد و از گلناز پرسيد:

 با اينها چه کنيم. -

 گلناز با تعجب به داخل پاکت نگاه کرد.
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 اينا چيه؟ -

 هداياي تقديمي. -

براي هر کدام چيزي مي گفت و مارا مي گلناز با ذوق شوق پاکت را جلو کشيد و همه را يکي يکي بيرون آورد. 

 خنداند اخر سر با اشاره اي به خودش گفت:

اگر موافق باشيد اين ها را مي برم براي يک دختر بي چاره که خونشون همين نزديکي هاست. مي برم نعمت زوالي  -

 هم نمي کنه ازش قول مي گيرم هيچ کدارم را جلو بنفشه خانم استفاده نکنه. قبوله.

 نوش با خنده به او دست داد.به

 حله عزيزم. -

ظهر که آقاجون به همراه بهنام برگشت با خودشان گوسفندي با قصاب آوردند. مامان و بهنوش قبل از ان با بهنام 

صحبت کردند و ضمانتم را کردند و مرا براي معذرت خواهي و روبوسي به طرفش بردند. با اينکه اخم داشت ولي مي 

 وستم دارد. من هم انقدر دوستش داشتم که منتش را بکشم و خودم را به گردنش بياويزم و ببوسمش.دانستم که د

قصاب گوسفند را قرباني کرد. به خواسته آقاجون از روي خون گذشتم و گوشت قرباني بين نيازمندان قسمت شد. 

اده به منزلمان بيايند. بعد از ظهر با مامان همان شب از بهنام و بهزاد هم خواست براي خوردن جگر گوسفند با خانو

مامان و بهوش توي حياط مشغول خوردن چاي و عصرانه بوديم که فريده خانم آمد با اشاره مامان به داخل رفتم و 

 برايش فنجان تميز و ميوه آوردم. در همين حين فريده خانم بي خبر از همه جا گفت:

 راستي فهميدي همايمون رفت. -

 ريختن چاي در فنجان پرسيد: مامان در حال

 کدوم همسايه. -

 همون خانم افاده ايه که با پسرش تنها زندگي مي کرد. -

 متوجه رنگ مامان شدم. خودش را کنترل کرد.

 نه نمي دونستم. -

 فريده خانم گفت:

دم. خوب بابا بايد آخرش يک بار با پررويي جلوش را گرفتم سالم کردم با هزار ناز جواب سالمم را داد.ولش نکر

 مي فهميدم اينا که همسايمون شده اند کي هستند چه کاره اند. مگه نه.

 من و بهنوش به هم نگاه کرديم و لبخند زديم. فريده خانم توي محل به فضولي معروف بود. در ادامه گفت:

شوهر و دو پسر بزرگترش باالخره فهميدم افاده اش واسه چيه. اينطوري که مي گفت راست يا دروغ نمي دونم  -

آمريکا بودند. اينا هم خونه و زندگي و هر چي که داشتند فروخته بودند و براي ساختن يک زندگي جديد فرستاده 

 بودند امريکا.

مي گفت فعال براي مدتي که تکليف معافيت و ويزاي پسرم مشخص بشه اينجا را اجاره کرده ايم به محض درست 

 و جلو رفتم. گذارند مي آژانس توي را هايشان چمدان پسرش با ديدم پيش دوروز يم.شدن کارمان ما هم مي رو

 يقين به اصال. رفتند که شکر را خدا .داريم پرواز امشب ، بله: گفت و کرد نازک چمي پشت انشااهلل عازميد پرسيدم

خواندن را با جديت تمام  درس بعد روز از .شکر خدارا - :گفت دل ته از مامان .خوردند نمي گلمون هاي همسايه

 خانه در بهنوش وقتي تا .اورد برايم را کاملش هاي جزوه و ها دفتر گلناز شروع کردم. بهنوش برايم برنامه گذاشت.
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 مي شروع رياضي و داد مي ريحانه تحويل را شيفت رفت مي دايي خانه به وقتي. کرد مي کار شيمي و زبان من با بود

 به تنها نه که کردم عهد خودم با وبت بهزاد بود که با درس فيزيک به سراغم مي امد.ن هم بار يک شب دو هر. شد

 مردها ي همه از اتفاق اين با که چرا کنم دور به ذهنم و سرم از را عشق و نکنم فکر ديگري مرد هيچ به بلکه کامران

ه تمام فکر و ذکرم را به روي ک بود اين ام قطعي تصميم .دانستم نمي چيزي هوس جز را عشق و بودم شده متنفر

 اي اراده و آسوده و راحت فکري با شد بعث همين درس و پيشرفت و قولي که به خانواده ام داده بودم متمرکز کنم.

 .بسپارم درس به دل قوي

دبير هاي خصوصي و دلسوزم نه تنها درس هاي همان سال که از سالهاي قبل با کمک دفتر هاي گلناز به من اموزش 

 دادند و من با جان و دل خودم را وقف درس خواندن کردم. مي

 

دوماه درس خواندن شديد و متوالي را پشت سر گذاشتيم. آخرين امتحانم مصادف شد با به دنيا آمدن دختر 

کوچولوي بهنوش. بعد از ظهر که براي مالقاتش به بيمارستان رفتم خبر موفقيت آميز بودن اين امتحان را کنار 

فتم و او خوشحالي اش را با بوسيدنم نشان داد. مسعود که از همه جا بي خبر بود خصوصا از تجديد هايم گوشش گ

 خوشحال هم ما بگيد بلند هست چي هر. نداشتيم جمع توي اونم گوشي در آهاي آهاي - معترضانه به شوخي گفت:

 همراه بزرگ گلي دسته با محسن .خصوصيه خيلي شه نمي. خواهيم مي معذرت - :گفت زنان لبخند بهنوش .بشيم

 حتي نداشتم دوست .پاييد مي مارا مريم بوسيدن حال در بهنوش. کرديم هم به گذرا سالمي. شد وارد مهناز و مريم

 کوچولوي دختر گذشتم کنارش از راحتي به. بود ديگر مردهاي مثل هم او. بکنم محسن راجب فکر درگير را خودم

رد. مسعود سر از پا نشناخته براي گرفتن نوزاد جلو رفت و او را مثل شيعي گرانبها و آو اتاق به پرستار را بهنوش

 لبهاي و کشيده چشماني با بهنوش نمکين و گرد ي چهره شکستني با احتياط در آغوش گرفت و محو تماشايش شد.

سکي بود زيبا و عرو بود بسته نفش آنها ناز دختر صورت در مسعود مجعد و سياه موهاي و اي قلوه کوچولوي

 در و بردم کار به زحماتش جبران براي را سعيم تمام دادند انتقال ما ي خانه به را بهنوش که فردا از جاندار.

 در محسن قبولي خبر که بود روزها همين در .کردم کمک مامان به کوچولو هليا و خودش از پرستاري و نگهداري

ه خبر را آورد از خوشحالي نه در زمين بود نه در آسمان. خصوصا ک دايي زن. رسيد کرج دانشگاه حسابداري رشته

خبر را اول به من داد و مرموزانه خنديد و مرا بوسيد.يک هفته بعد براي گرفتن نتايجم به دبيرستان رفتم. خانم 

رفته گ هجده باالي را چهرتا هر ميشه باورت. رضايي خودتي - افتخاري وقتي کارنامه ام را ديد با تعجب گفت:

 ها نمره اين گرفتن براي. خانم بله - :دادم جواب و خنديدم شادمانه بودم مطمئن نمراتم خوبي به قبل از من اي.

 آينده سال دارم تصميم ولي اشتباه فقط. اشتباه - .نکردي سال اول از کارو اين چرا خوب - .ام کرده تالش خيلي

هميشه که تا مدتي پنهان مي کردم با افتخار تقديم خانواده ام  برعکس را کارنامه. بودم خوشحال خيلي .کنم جبران

 نقاهت دوران .چرخاند سرم دور اسفند اشکبار چشماني با مامان و گفت تبريک و بوسيد مرا شوق با جون آقا کردم.

ي ماند و راه م کنارش در اي هفته يک بايد. بود رفتن عازم او با مامان. شد شروع ماه مهر اول و رسيد پايان به بهنوش

 بيشتري صميميت با خصوصا و بودم بهنوش با که طوالني مدت اين از بعد و اينبار و رسم بچه داري را يادش مي داد.

 به و بودم گرفته بقل را کوچولو هليا ماشين جلوي تا. بود شده تر سخت برايم اش جدايي بود آمده بوجود بينمان که

بهنوش گذاشتم بهنوش براي چندمين و آخرين بار سفارشاتش را در يک  آغوش در را او وقتي .فشردم مي خودم

 پشت آب اي کاسه پاشيدن با ا اشکهايم افتاد راه به ماشين .گلم خواهر باش خودت مواظب - جمله خالصه کرد.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 6  

 

يزي چ - .کردم بغل را او و گرفتم را اشکهايم .کني مي گريه چرا عمه - .کشيد را دامنم صبا. کردم خالي سرشان

 تازه. کردم نگاهش سادگي به .نه: گفت سادگي به نشده عمه. فقط ناراحتم که مي روند. مگر تو ناراحت نيستي.

 صبا لطيف احساسات. بود صبا سوي به ما توجهات تمام او امدن از قبل تا. کرده مي حسودي بهنوش دختر به فهميدم

 روز چند. بود مدارس بازگشايي بعد روز ربان صدقه اش رفتم.ق و بوسيدم را او. بوديم غافل ما و بود شده دار جريحه

 خريده بود رسيده نظرم به که را کفشي و مانتو ترين مناسب و ترين ساده و رفته بازار به ريحانه همراهي به قبل

ند و گرفت آغوشم در ديدند را مانتو سادگي وقتي بهنوش و مامان. کرد تعريف ام سليقه از اشتياق با بهزاد. بودم

 را همديگر. بود منتظرم او. رفتم شان کوچه جلو تا گلناز دنبال به گذشته ياد به بيشتر به آينده اميدوار شدند.

 يک مدت در و بودند گذاشته نوبت هم با فروغ و ريحانه. کرديم آغاز هم شانه به شانه را جديد سال و بوسيديم

امان که برگشت وقتي از حال بهنوش و دخترش پرسيدم جواب م .نگذاشتند تنها مارا هم روز يک مامان غيبت هفته

 روز چند هر داري بچه گرفتاري وجود با بهنوش .بيايند کنار هم با راحتي به توانند مي کنم مي فکر. خوبند - داد:

. بودم حيرت در خودم از.گرفتم جدي را درسم اول روز از .گرفت مي من از را گزارشات خودش قول به تلفني يکبار

من که هميشه از رياضي و فيزيک مي ناليدم و ادعا مي کدم هيچي از آنها سر در نمي اورم امسال به نظرم بهترين و 

 اگه ولي گذاري نمي دل فقط تو - شيرين ترين درسها مي امد.تازه به حرف بهنوش رسيدم که هميشه مي گفت:

راه مدرسه هيچ پسري توجهم را جلب نمي کرد و گلناز  بين. خواستم مي واقعا حاال من و .داري خوبي حافظه بخواهي

 خودش ظريف اندام که مخصوصا. شد مي بزرگتر و بزرگ مرور به ريحانه شکم مي ناليد که شورش را در اورده ام.

 خوشحال خيلي بابت اين از بهزاد. بودند قلو دو بود داده نشان سونوگرافي که اينطور .کرد مي نمايان را ان بيشتر

 شکيبا و شهريار هاي نام به زيبا پسري و دختر و کرد زايمان ريحانه اولم نوبت امتحانات برگزاري با همزمان .بود

 انجام امتحاناتم به کمک براي را سعيش تمام حال همان با و زايمان از قبل ولي کرد خوشحال را خانواده همه و آورد

با مسعود و دخترش به تهران آمدند. به نظر ما که هليا را  روزي چند هم بهنوش ، ريحانه زايمان مناسبت به .داد

چهار ماه بود که نديده بوديم کلي بزرگتر و خوشگلتر شده بود. به دور از چشم صبا نوازشش مي کردم و قربانش مي 

صبا رفتم. حتي در رابطه برقرار کردن با دوقلو ها هم بايد جانب احتياط را رعايت مي کرديم.الاقل تا زماني که 

 وقت هيچ گفت مي او. شد خوشحال ديد را ترمم ميان امتحانات ي نتيجه که بهنوش بزرگتر و فهميده تر مي شد.

 مي سر پشت ديگري از پس يکي و خوبي به را امتحانات .شوم راه به سر و خوان درس زماني من که کردم نمي فکر

پس و پيش شدن نيم نمره خودم را به زمين و آسمان  به حاال بودم راضي 63 نمره گرفتن به هميشه که من. گذاشتم

 خوشحال را ام خانواده و تر اميدوار پيش از بيش را خودم اول نوبت کارنامه گرفتن مي زدم و نمره ام را مي گرفتم.

 مديون را همه .کرد برابر چند را ام خوشحالي هجده باالي معدل با ديپلم گرفتن و دوم نوبت کارنامه و کرد تر

تي خوب گلناز و کمک هاي درسي ريحانه و بهزاد بودم. اين من بودم بنفشه شيطان و بي خيال و درس نخوان دوس

سالهاي گذشته دبيرستان با بنفشه امسال که با پشتکار و هدف پيشرفت شاگرد ممتاز همان دبيرستان شده و از همه 

وديم همان سال در کمال تعجب همگان با رتبه عالي مهمتر من و گلناز که از اول سال خودمان را آماده کنکور کرده ب

 بودم توانسته اينکه از. بودند ام خانواده تر خوشحال خودم از در دانشگاه تهران در رشته ميکروبيولوژي قبول شديم.

 چه هدف به رسيدن و موفقيت که فهميدم مي حاال. گنجيدم نمي پوستم در کنم عمل بودم داده انها به که قولي به

 گلنار با .بردم نمي ياد از را لطفش و بودم خدا شاکر ساعت هر و روز هر. بودم شده قبول دانشگاه من تي دارد.لذ

 تنها که بوديم خوشحال و شدم دانشگاه شولوغ و بزرگ محيط وارد بار اولين براي هم با هم باز نام ثبت براي
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د و ريحانه با اتومبيلي که تازه خريده بودند راهي بهزا پافشاري و خوساته به کالسها شروع به هفته يک .نيستيم

 آقاي ريحانه دايي مسافرت شديم بر طبق برنامه ريزي دو روز را در ويالي زيباي دايي ريحانه در چالوس مانديم.

 اش برازنده استادي لقب که موقر و جذاب مردي و داشت سن سال 53 الي 45 حودود و دانشگاه استاد گودرزي

که ريحانه تعريف مي کرد وقتي که او براي ادامه ي تحصيل به ايتاليا رفته با عاطفه همسرش که از  اينطور. بود

هندوستان براي ادامه تحصيل آمده اشنا مي شود و اين آشنايي کم کم منجر به عشقي زياد مي شود. عاطفه که اسم 

دهد و با آقاي گودرزي ازدواج مي  اصلي اش پونل است به خاطر آقاي گودرزي مسلمان شده اسمش را تغيير مي

 نگاه و بود شيرين و زيبا بسيار عاطفه اصيل هندي چهره کند و بعد از خاتمه درسشان با هم به ايران بر مي گردند.

 چهره گردش صورت در ترکيب خوش بيني و دهان کشيده، و درشت چشمان با. کرد مي جذب خود به را کسي هر

 مي نظر به تر زيبا کرد مي حفظ هميشه که حجابي و روسري وجود با کيل مي داد.تش را فردي به منحصر شخصيت و

 که رفتاري و ريحانه گفته به بنا. کرد مي تن به بود شلوار با بلند تونيکي که هندي سنتي لباس يا ساري اغلب. رسيد

نوز هم عاشقانه همديگر ه مژگان زيبايشان دختر وجود مخصوصا سال همه اين گذشت از بعد آنها بود مشخص کامال

 آقاي همين بود امده شرکتش به شان عروسي تحقيقات براي که هم کسي گفت مي بهزاد را دوست داشتند.

 مانديم آنجا که روزي دو مدت اين در ولي نداشتم برخوردي انها با ريحانه و بهزاد عروسي از اينکه با .بوده گودرزي

از رفتنم راضي و خرسند شدم خصوصا که دوقلو هاي بهزاد و دختر زيباي  که کردند رفتار صميمي و دوستانه بقدري

 آقاي گودرزي سهم مهمي در اين مدت داشتند و برايم مسافرتي خاطره انگيز شد.

 

اول مهر امسال با سالهاي گذشته فرق مي کرد. ميحيطي که در ان پا مي گذاشتم برايم تازگي داشت. دختر و پسر 

نشستند و استاد دانشگاه با دبير دبيرستان، درس دانشگاه با درس دبيرستان قابل مقايسه همه در يک کالس مي 

 وارد يکمرتبه. باشد جمع حواستان - نبود. بهنوش قبل از رفتنش کمي اماده مان کرده بود او با نگراني گفته بود.

ت و انجا را عوض درس خواندن نيس هضم قابل پسرها و دخترها از بعضي براي دانشگاه خاص و شلوغ محيط به شدن

 به شانه که ديدم مي را پسري و دختر وقتي اول روزهاي همه اين با به محيطي خوشگذراني بيهوده تبديل مي کنند.

 مي رنگ به رنگ پسري هر خريدارانه نگاه با. کرديم مي تعجب خورند مي غذا هم ا سلف در و روند مي راه هم شانه

من که روحم را کامران زخمي کرده بود و به قولي اهن ابديده شده بودم زياد رنگي  براي ولي گلناز خصوصا شديم

نداشت.نگاه هيچ کدام برايم جذاب و گيرا نبود و هر بار چهره وحشي کامران را به ياد مي آوردم و چندشم مي 

به راحتي از دست  بودم آورده دست به زحمت به که را موقعيتي که گرفتم قطعي تصميم ورودم بدو همان در شد.

ندهم. از همه مهمتر اينکه حاال درس خواندن برايم شيرين و جذاب بود و مطمئن بودم که اين خودش کمک بزرگي 

 درس و ندارد برايم چيزي دردسر از غير به کردم مي فکر گذشته عکس بر حاال که ام چهره يبايي برايم خواهد بود.

کردم مورد توجه قرار گرفت و نظرها به سمتم جلب شده و ديري نپاييد که  مي فکر آنچه از زودتر دانشگاه در خوبم

نگاه هاي مشتاق فرزاد يکي از همکالسيهايم براي همه بحث برانگيز شد و ان طوري که دلم نمي خواست راجع به من 

 صحبت مي شد.

 

د. طوري با جنس مخالفم سعي مي کردم عکس العملي نشان ندهم الاقل تا زماني که برايم ايجاد مزاحمت نکن

مخصوصا فرزاد برخورد مي کردم که کم کم جسته و گريخته لقبي را که پسرها به رويم گذاشته بودند را گوشه کنار 

 از استاد رفتن از بعد و بودم مانده عقب ها جزوه نوشتن از روز يک اينکه تا بود اين مي شنيدم.)خوشگل بد اخالق(
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 با گلناز .بنويسي تونستي چي تو موندم عقب نوشتن از من - به گلناز گفتم: وسايلم آوري جمع مشغول کالس

 از صدايي.نوشتي تو کردم فکر من. کرده دنبالش کسي انگاري. برسي بهش شد مي مگه - :داد جواب عصبانيت

. باز هم  برداشتم ميز روي از را کيفم تشکر عوض. بود فرزاد .بفرماييد رضايي خانم نوشتم من - .شنيدم سرم پشت

 کلي با مطمئنا .ندارم نيازي. ميشه الزمتون خودتون. متشکرم - ناخودآگاه کامران جلوم سبز شد اخمي کردم و گفتم:

 طرفم از را برخورد اين انتظار خورد جا وجود اين با. بود برده پي اخالقياتم به تقريبا چونکه بود آمده جلو احتياط

 تشکري گلناز من جاي به گذشتم، کنارش از تشکر بدون .مايليد طور هر - ت:گف آهسته تاخير لحظه چند با. نداشت

 بر محکم و تند قدمهاي که همانطور .نداشتي خوبي برخورد اصال خانم بنفشه - .افتاد راه به همراهم و کرد دستپاچه

م برنداره و به حرفهاي قد حدش از فراتر که باشه اون تا. بود الزم - .بودم عصباني شدت به برنگشتم حتي داشتم مي

 گلناز.خواست کمک ازش کي - .خدا بنده کنه کمک خواست مي نگفت چيزي که بيچاره اون ولي - ما گوش نده.

 حال در و نشاندم نيمکت اولين روي به و گرفت را دستم رسيديم که دانشگاه صحن روي به دويد مي دنبالم تقريبا

 وقتي. بودم عصباني هنوز. نشستم خاطرش به داره دنبالمون مي کنه. مگر حاال. بريد نفسم - :گفت زدن نفس نفس

 آب سنگ دل.  بيني نمي رو ملتمسش هاي نگاه مگه. چاره بي داره گناه :گفت شوخي به کرد تازه نفس گلناز

 رنگ برام ديگه ام خورده را ملتمس هاي نگاه اين بارچوب يک من - .دادم تکان سر و کشيدم عميقي نفس .ميشه

 ندونه کي هر. بسمه ولي. بشم راهبه خوام نمي - .شدي مي راهبه که نوبد بد بودي مسيحي اگه - .خنديد گلناز اره.ند

 نميشه دليل اين ولي کشيدم زحمت هم من خوب - .کشيدم زحمت چقدر اومدن دانشگاه براي من دوني مي که تو

ا اين نگاه ها نرم بشم و اشتباه اون دفعه را تکرار کنم ب بخوام اگه. بهتر اين از دليل. نشه چرا - .باشي سخت اينقدر

که حواسي براي درس هاي به اين مشکلي نمي مونه.جداي از اين ها من به خودم و خانواده ام تعهد دادم و حاال ديگه 

مي ن را دلت بنفشه جدي - :پرسيد جدي گلناز .چي وگرنه خونه درس که خوبه - .ديدم دور از را فرزاد هدف دارم.

 - .انداخت باال شانه گلناز.دلم به برسه چه نميدم راش ذهنم توي هم لحظه يک حتي بگم اگه ميشه باورت - لرزونه؟

 شانه به. کردم نگاهش حيرت با .کنه مي مشغول ميالد پسره اين ها وقت گاهش منو ذهن ولي بنفشه حالت به خوش

التم و نمي گذارم دست از پا خطا کني.مثل تو نيستم که دنب سايه مثل من باش مطمئن ولي .دادم حرکتش و زدم اش

 ولت کنم تا هر غلطي که دلت خواست بکني.

 

نتيجه پايان ترم اول در رشته ما نفر اول فرزاد بود و نفر دوم من. چه حالي داشتم قابل توصيف نيست. بهزاد با 

  شنيدن اين خبر با چشماني از حدقه در آمده گفت:

 

  اگر دبيرهاي دبيرستانت اين خبر را بشنوند باورشون ميشه که اين همون بنفشه رضايي تنبله کالسه. فکر مي کني -

 

  با حالتي قهر گونه پاسخ داد:

 

  ا...داداش خوبه که سال آخر جزء شاگر زرنگها بودم. يادت رفته.-

 

  آقاجون با محبت در آغوشم فشرد و سرم و بوسيد.

 

  م دکتر ميشه.ديديد گفتم دختر -
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  اوه آقاجون کو تا دکتري. -

 

  مي شي دخترم. تا چشم به هم بزني. -

 

  خواهرم بهنوش به تازگي مشغول تدريس شده بود و اينطور که مي گفت هليا کوچولو را به مهد مي سپرد.

 

  م رسيد.با محبت هميشگي اش به تبريک تلفني قانع نشد و چند روز بعد هديه اش با پست براي

  به اين ترتيب ترم دوم را با اميد بيشتري شروع کردم. به بهنوش قول دادم نفر اول بشوم.

براي اينکه حساسيتي ايجاد نکنم با ديگر بچه ها به فرزاد براي موفقيتشتبريک گفتم. حتم داشتم که تالش او بيشتر 

ريک مرا به حساب رام شدنم تصور کرده بود دوباره از من بوده و لياقت نفر اول بودن را داشته ولي او که عرض تب

  با نگاه هاي مشتاق همه جا به دنبالم بود و عذابم مي داد.

از آن بدتر سايه اي بود که از محسن در اطرافم مي ديدم. البته او در دانشگاه کرج درس مي خواند ولي باالخره خيلي 

  هم بيايد.راحت و به هر بهانه اي مي توانست به دانشگاه ما 

اوايل دورادور ولي کم کم به راحتي جلوي چشمم ظاهر مي شد. مي فهميدم قصدش زير نظر داشتن و تحقيق درباره 

ام بود مسلما لقبي را که به رويم گذاشته بودند را شنيده بود و فهميده بود ديگر هيچکس در زندگي ام نيست به 

  هم دوستانه و گرم روبه رو مي شد.همين خاطر برخوردش ديگر خصمانه که نبود خيلي 

با او به عنوان پسر دايي نمي تواسنتم مثل ديگران برخورد کنم ولي باز هم جانب احتياط را رعايت مي کردم و از 

  طرفي فکر مي کردم بد نيست براي حمايت هم که شده مارا با هم ببينند.

  ه نمره اي عالي مي گرفتم خشنود نمي کرد.هدف اصلي من درس خواندن بود و هيچ چيزي مرا مثل وقتي ک

با تالش زياد و ا آنجا که واقعا قصدم برنده شدن بود ترم دوم را نفر اول شدم. اينبار نفر دوم پرستو ديگ همکالسي 

 از ديدم، برد روي اول نفر عنوان به را اسمم که وقتي گذراندم را ام زندگي ي لحظه بهترين ام و فرزاد نفر سوم شد.

وشحالي سر از پا نمي شناختم، بچه هايي که جلوي برد بودند از جمله فرزاد به من تبريک گفتند. گلناز معترضانه خ

  گفت:

يک زماني به خاطر تو قدم هايم را شل مي کردم و با تو راه مي رفتم حاال مي دوي و پشت سرت را هم نگاه نمي  -

  کني.

  شردم.با هم خنديديم.صميمانه او را در آغوش ف

  قربونت برم. من خدارو شکر مي کنم که دوستي مثل تو دارم حاال خوبه که درس تو هم در حد عاليه. -

  آره ولي نمي تونم به پات بيام و رقيبت بشم. -

  موزيانه چشمکي زد.

  فقط دوست پسرت مي تونه باهات رقابت کنه. -

  محکم به پشتش زدم و با اخم او را با خود کشيدم.

از خود خنده ام گرفته بود مثل شاگرد اولي هاي دبستاني مشتاق بودم که زودتر به خانه برسم و خبر اول شدنم را به 

  :گفتم زده هيجان و آويختم گردنش به همانجا. رسيدم آقاجون با همزمان کوچه توي خانواده ام بدهم.
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  آقاجون اين ترم نفر اول شدم. باورتون ميشه. -

ز از حرکات غير طبيعي من مات و مبهوت بود با تعجب نگاهم کرد. تا به خود آمد برقي از اشک چشمانش او که هنو

را درخشاند. روي سرم را به آرامي بوسيد دست پر مهرش را به پشتم کشيد و در حاليکه به طرف ماشينش برمي 

  گشت گفت:

  تو برو توي خونه من بدون شريني نميام تو. -

واهد اشکش را ببينم. مامان از شدت شوق مبهوت مانده بود. صدقه دور سرم گرداند و با دست هاي فهميدم نمي خ

لرزان شماره ي منزل دايي را که بهنوش انجا بود گرفت. وقتي خودم گوشي را از مامان گرفتم همراه با بهنوش از 

ن از همه حتي از خانواده ي دايي براي شام فرط خوشحالي گريه کردم. بعد از آن به بهزاد و بهنام هم خبر دادم. ماما

  دعوت کرد. عقيده داشت شيريني نفر اول شدنم را بايد هر چه زودتر بدهد.

در همين موقع آقاجون با يک جعبه بزرگ شيريني وارد شد. در جعبه را باز کرد و اول به مامان تعارف کرد. خواستم 

. از جيبش جعبه اي کوچک و زيبا بيرون آورد و جلو رويم گرفت. از جعبه را از او بگيرم که دوباره در آغوشم گرفت

  چشماش خوشحاي مي باريد و خنده اي بزرگ و شاد پهناي صورتش را پوشانده بود.

  دست علي به همراهت دخترم. مبارک باشه و اميدوارم هميشه موفق باشي. -

شد.دوباره آقاجون را در آغوش گرفتم و محکم  از شوق اينکه اينطور باعث شادي ان ها شده بودم اشکم جاري

بوسيدم. آقاجون هم مرا بوسيد و اشکهايم را با انگشت گرفت. در حال گريه دوباره با مامان هم روبوسي کردم مامان 

  پرسيد:

  نمي خواي هديه ات را نشانم بدهي. -

را برام حفظ کن. زنجيري ظريف و زيباي طال  اشکهايم را پاک کردم و با احتياط جعبه را گشودم. خدايا آقاجون خوبم

  که نام مبارک حضرت علي را در خود نگه مي داشت. انگار مامان بيشتر از من غافلگير شده بود.

  اين خيلي عاليه دخترم. -

  نگاهي سپاسگزارانه به آقاجون انداختم. زبانم از تشکر قاصر بود.

هديه اي است که تا حاال گرفتم. بهتون قول مي دم که تا آخر عمر از  ممنونم آقاجون. اين بهترين و زيباترين -

  خودم جداش نکنم.

آن شب همه حتي دايي و زن دايي برايم هديه آوردند ولي نگاه ها و حالتهاي ان ها برايم باعث عذاب بود. از اين مي 

  ترسيدم که نقشه اي برايم داشته باشند. محسن پس از عرض تبريک گفت:

  انم رضايي مثل بمب تو دانشکده ترکيده.خ -

  به لبخندي اکتفا کردم.

  متشکرم. -

وقتي بهنام به سحر و صبا مي گفت که بايد از عمه بنفشه ياد بگيريد ناخودآگاه به ياد ان روز وحشتناکي افتادم که او 

 مي خواست مرا بکشد.

 کالسهاي زبان ثبت نام کرديم.تابستان خوبي بود. از ان استفاده کرديم و با گلناز در 

وقت آزادم را هم با خانواده و سر کردن با بچه هاي خواهر و برادرهايم مي گذراندم و اذت مي بردم. دو هفته آخر 

 تابستان را همه با هم مسافرت رفتيم و از همه بهترش دو روز اقامت در ويالي زيبا و با صفاي دايي ريحانه بود.
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بيشتري شروع کردم و با همه سعيم دوباره رتبه دوم را گرفتم. نگاه هاي سمج و حرکات فرزاد ترم سوم را با توان 

همچنان ادامه داشت و سرسختانه مي کوشيد توجهم را به خود جلب کند. ولي غافل از اين بود که اره پيدا کردن به 

 دل سخت من کار آساني نيست.

ي با ان مشکلي با مثال عاشق شدن دغدغه فکري براي خود مي سازند وقتي دخترهايي را مي ديدم که با وجود درسهاي

به حالشان افسوس مي خوردم. خصوصا با شنيدن خبرهاي وحشتناکي از قبيل حامله شدن فالن دختر و اخراجش و 

 ديدن ان ديگري در پارتي و اخراج افسوسم را بيشتر مي کرد.

 

هايي است که براي ترساندن ما سر هم مي کنند ولي حقيقتي بود که اينها وقايعي بود که زماني فکر مي کردم قصه 

من شخصا لمسش کرده بودم و شکر خدا سالم ا ان گريخته بودم و حاال مي فهميدم که ممکن است همه مثل من اين 

 شانس بزرگ را نياورند و اتفاقي که نبايد بيفتد مي افتد و آبرو و جواني و زندگيشان تباه مي شود.

 

 ش مي شد همه از خوشگلي و ذهن خالقشان بهترين استفاده را ببرند.کا

 هميشه بين نمازهايم از خدا خواستم چشم بازتري به همه جوانهاي ساده و بي گناه بدهد.

 

افکار من و تجربه ي تلخي که داشتم گلناز را هم محتاط کرده بود و نمي گذاشت ميالد پا را فراتر از حدش بگذارد از 

  بابت خوشحال بودم.اين 

 کالسهاي فوق برنامه کامپيوتر و امتحان آخر ترم چهارم حسابي مشغولمان کرده بود.

 

 ان روز تازه کالس کامپيوتز را تمام کرده بوديم. ظهر بود و تا يک ساعت ديگر کالس بعدي شروع مي شد.

 

هم ريخته از اتفاقي که سر کالس کامپيوتر برايم با گلناز براي صرف نهار به سلف مي رفتيم. خسته و با اعصابي به 

افتاده بود غذايمان را گرفتيم و براي رفع خستگي يک گوشه دنج از سالن را انتخاب کرديم و نشستيم. گلناز خنديد 

 و گفت:

 نه اينکه تو خودت هيچ وقت پيش قدم نمي شي اينبار مي خواست در برابر عمل انجام شده قرارت بده. -

 

 شحالم که تونستم کنفش کنم. معلم بازيش گل کرده بود فکر کرد االن به تته پته مي افتم.خو -

چند جلسه بود که به جاي استاد کامپيوتر يکي از دانشجويان پسر سال اخري به ما درس مي داد. ظاهرا استاد نظري 

خودمان که البته اينطور که فهميده  مشکلي برايش پيش امده بود که از احسان مقامي که جزو دانشجويان ممتاز رشته

بوديم و از انتخابش، يد بااليي در دروس کامپيوتر داشت خوساته بود که الاقل يم ترم از کامپيوتر را جايگزينش 

  شود.

 

 

 

 

اول وقت مثل هميشه هر کسي مايل است درباره ي بحث گذشته توضيح دهد و گرچه که من مثل جلسات پيش 

 ردم با اينکه چند نفر ديگه پيش قدم بودند از من خواست بلند شوم.اظهار تمايل نک
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 گلناز گفت:

 

 من فکر مي کنم يک جورهايي بهت عالقمند شده. -

 

 با خونسردي در حالي که مشغول خوردن بودم گفتم:

 

من سخت و دست نيافتني  نه بابا اون سرش شلوغ تر از اينهاست. در ثاني غلط کرده بايد تا حاال فهميده باشه که -

 هستم.

 گلناز با لبخندي موزيانه جواب داد:

 

 خوب همينه ديگه. آخه بچه پولدارها بيشتر دوست دارند دست نيافتني ها را بدست بياورند. -

 در همين موقع فرزاد با ظرف غذا جلومان سبز شد. محتاطانه تبسمي کرد و پرسيد:

 مي تونم سر ميز شما بشينم؟ -

قبل از اينکه جوابي بشنود روبه رويم نشست. لقمه غذا در گلويم ماند. گلناز حيرت زده گاهي به من و گاهي به او و 

نگاه مي کرد و فرزاد براي اينکه ذهن مرا از رفتارش منحرف کند با لحني که سعي مي کرد طرفداريش را نشان 

 بدهد گفت:

. شما که ديگه جاي خود داريد. مطمئنا شنيده بود که شما توي ساعت پيش من خيلي از آقاي مقامي ناراحت شدم -

 درس خواندن کم نمي آوريد ولي نمي دونم چرا اين کارو کرد. به هر حال کار بدي کرد.

نگاه چند نفر از همکالسها را متوجه خودمان ديدم و هر لحظه بيشتر پي به موقعيتم مي بردم و بر شدت عصبانيتم 

د بعد از خاتمه صحبتش تازه قاشقش را برداشت و قبل از اينکه شروع کند چشم در چشمش افزوده مي شد. فرزا

 شدم و خيلي جدي گفتم:

 

ولي من فکر مي کنم کار شما از کار آقاي مقامي خيلي بدتره. شما حتي منتظر نمانديد که اجازه ي مارا براي  -

  نشستن اينجا بگيريد.

 

 

 

 

اب ماند. لبخندي زد که مرا آرام کند. نگاههاي بيشتري جلب ما شده بود. بايد همينجا دست فرزاد نرسيده به بشق

 جلويش را مي گرفتم.

 قبول داريد آقا؟ -

 فرزاد که هنوز از بهت در نيامده بود با کمي مکث سعي در توجيه کارش داشت.

 

 ولي ما همکالس هستيم. -

 شار داد. بي توجه به او قاطعانه جواب دادم:گلناز از زير ميز براي مانع شدنم پايم را ف

 

 بله خوبه که قبول داريد ما فقط همکالس هستيم آقا. -
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مخصوصا آقا مي گفتم که رسمي بودن کالمم را ثابت کنم. فرزاد که تا حاال خيلي محتاطانه با من برخورد مي کرد و 

بهانه کرده بود که پا جلو گذاشته بود سعي کرد لحنش را اينبار هم احتماال دل به دريا زده و رفتار احسان مقامي را 

  دوستانه کند.

  خوب معموال همکالسي ها همه بعد از مدتي با هم دوست هم مي شوند. -

متاسفم آقا ولي من ترجيح مي دهم فقط در حد همکالسي باقي بمانيم.همانطور چشم در چشمش داشتم و منتشر  -

  اچگي که کامال از رفتارش پيدا بود از جا برخاست و نيمه لبخندي زد و مودبانه گفت:بودم. او با تاخير و با دستپ

  پس در اين صورت فکر مي کنم بهتره بيشتر از اين مزاحمتون نشم. -

  .آقا متشکرم - محکم و جدي تشکر کردم.

ش مي داد. از پايمال کردن بعد از رفتن او با وجود غرولندهاي گلناز احساس رضايتي عميق تمام وجودم را نواز

شخصيت فرزاد لذتي زايد الوصف بردم. نمي دانم شايد از اين طريق مي خواستم زخمي که کامران به من وارد کرده 

  بود به وجود فرزاد بزنم.

چند روز گذشت. فرزاد دلخوري اش را با بي اعتنايي به من و سالم کردن به گلناز نشان مي داد و درسا دختري که 

شدت مشتاق احسان مقامي بود با توجهاتي که احاسن به من نشون مي داد نگاه ها و برخورد هايش با من روز به  به

  روز کينه توزانه تر مي شد ولي باز هم اينها چزهايي نبود که مرا مشغول کند. کامال برايم بي اهميت بود

  را به زبان پاسکال نوشته. توي هاي برج برنامه کسي چه - احسان بعد از خاتمه درس پرسيد:

چند نفر از جمله درسا دست باال کدند. من فورا آن صفحه را آوردم. همه چيز را نوشته بودم ولي حاضر نبودم دست 

باال ببرم. ناگهان متوجه شدم احسان ظاهرا به بهانه ي قدم زدن در کالس به طرفم مي آيد بدون معطلي همانطور که 

  قسمت گذاشتم دفترم را بستم و سعي کردم حرکتي عادي داشته باشم.دو انگشتم را در همان 

او به کنارم که رسيد بدون هيچ کالمي دست پيش آورد و دفترم را از همان قسمتي که انگشتم را گذاشته بودم گرفت 

  و برداشت. با دقت به صفحه ي کاملم نگاهي کرد. سر تکان داد و گفت:

  درباره دستورات و سطرهايي که نوشته ايد برايمان توضيح دهيد. خانم رضايي لطفا بفرماييد -

 

 

  بدنم يخ کرده بود در يک لحظه نگاهم به چهره ي عصباني درسا افتاد. گفتم:

  معذرت مي خوام ولي من امادگي اش را ندارم. -

  او با همان خونسردي دفترم را جلوم گذاشت و گفت:

 مه چيز را نوشته ايد . هر جا هم مشکلي بود خودم کمکتان مي کنم.آمادگي نمي خواد. شما که ه -

 

با کمي تاخير بلند شدم و به سمت کامپيوتر رفتم. همه توجهم را به کارم جلب کردم که نگاهم به سمتي که درسا 

بيايد و  نشسته بود نيفتد. همه چيز را کامل و واضح توضيح دادم. هيچ دوست نداشتم احسان براي کمک به کنارم

  حساسيت بيشتري ايجاد شود.
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پس از خاتمه کارم صداي دست زدن يک نفر را شنيدم برگشتم. احسان بود. پشت سر او بقيه شروع به دست زدن 

کردن. گلناز با شوق نگاهم مي کرد و محکم ت از بقيه دست مي زد ولي درسا با بقيه همراهي نمي کرد و ظاهرا 

  ايلش بود.مشغول جمع کردن وس

 

 

 

 

  بعد از آن احسان گفت:

 

 

 

 

  خيلي عالي بود خانم رضايي. شما خيلي خوب يادگرفته ايد و از اين فکر که درس دادن من خوب بوده خوشحالم. -

 

 

 

 

  به زحمت تشکر کردم و براي بقيه تعظيمي کوتاه کردم.

 

ا از دخترها به طرفم آمدند. مژگان يکي از دخترهاي زيبا همکالسي کالس تمام شده بود. وسايلم را جمع کردم چندت

  ام که شيطنت از سرو رويش مي ريخت و به تنها چيزي که توجه نداشت درس بود گفت:

 

 

 

 

  تبريک ميگم بنفشه جان. اخه تو چطوري درس مي خوني که هميشه انقدر کاملي دختر. -

 

 

 

 

  خي گفت:مولود دوست صميمي اش به شو

 

 

 

 

  چطوري نداره ديگه. درست برعکس تو. -

 

 

 

 

  خنديدم و تشکر کردم. مژگان چشمکي زد و صدايش را آهسته تر کرد.
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  حواست باشه. دندون طرف پيشت گير کرده و بعضي ها را بدجوري عصبي کرده. -

 

 

 

 

ترس را باز کرده بود و از احسان سوال مي پرسيد ولي نگاه عصباني و به طرفي اشاره کرد. درسا را ديدم که مثال دف

  هر دو و حرکتشان نشانگر همه چيز بود جز درس.

 

 

 

 

  با ناراحتي رو برگرداندم و به مژگان جواب دادم:

 

 

 

 

  نمي دونم. فقط اميدوارم اوني که تو مي گي نباشه. اصال حوصله ي درگيري ندارم. -

 

 

 

 

  به جاي مژگان مولود جواب داد:

 

 

 

 

  حوصله داشته باش چونکه قضيه جدي تر از اوني که تو فکر مي کني. تو داري لقمه ي درسا را مي قاپي. -

 

 

 

 

  با حيرت به انها نگاهي کردم و گفتم:

 

 

 

 

  يعني شما راجع به من اينطوري فکر مي کنيد. -

 

 

 

 

  سا با ناراحتي و بدون خداحافظي از کنار ما گذشت. مژگان شانه باال انداخت.در همين موقع در
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  الزم نيست ما فکر کنيم. -

 

 

 

 

  با انگشت به طرف درسا اشاره کرد.

 

 

 

 

  کسي که اين فکر را مي کنه اونه. -

و حرکت احسان از نظر گلناز هر لحظه مشتاق تر و از قبيل اين برنامه چند مرتبه ديگر در کالس کامپيوتر اتفاق افتاد 

از نظر من هر لحظه زننده تر مي شد. فرزاد و درسا گاهي به من تيکه هايي مي پراندند که بيشتر باعث تحريک 

 امتحان کالس سر روز آن. بوديم ترم پايان امتحانات برگزاري مشغول سخت و بود ماه خرداد اواخر اعصابم مي شد.

 پيشنهاد گلناز. آمديم بيرون دانشگاه از امتحان پايان از بعد کي از آن باران هاي ناگهاني خردادي گرفت.ي داديم مي

 دانشگاه درب از آنطرفتر کمي. بگيريم تاکسي زودتر چه هر و نشويم اتوبوس منتظر شديد باران ان در که داد

ترمز کرد فکر نمي کرديم براي ما باشد ولي  پايمان جلوي باال مدل شيک ماشين يک ناگهان. بوديم تاکسي منتظر

ناگهان شيشه الکترونيکي ماشين پايين آمد و احسان را پشت فرمان ماشين ديديم. هنوز بهت زده بوديم که احسان 

 ماشين در شدن سوار حال در مارا هيچکس نبايد نه. آمدم خود به تازه .شديديه باران. خانمها بفرماييد - بلند گفت:

 اين کنيد فکر - :داد پاسخ صميمانه و خنديد .هستيم تاکسي منتظر ما.آقا متشکرم - قاطع و محکم گفتم:.ميديد او

 تونيم نمي ولي. ممنونم هم باز - .دوست يک نه باشم تاکسي ي راننده يک فقط ميدم قول هم من. تاکسيه يک هم

 - و سرما بخوريد.سرسختانه جواب دادم: بياد دير تاکسي ممکنه. شديده باران آخه -.بفرماييد شما.کنيم قبول

. رفت و کشيد باال را شيشه و انداخت باال شانه بود پيدا نگاهش از که ناراحتي با .نکنيد اصرار. آقا کنم مي خواهش

. سرت بر خاک - :گفت و داد نشان دار غصه را اش چهره بگيرد سرش باالي را کيفش کرد مي سعي که گلناز

 زمين به پا .نرفتي چرا خوب - :گفتم دلخوري با و برگشتم با ديوانگي هاي تو از دست داديم. باالرو مدل مفت ماشين

 از .کنم استفاده تو برکت پر وجود از خواستم مي هم بيچاره من. نداشت نگه من واسه که اينه مشکل آخه - .کوبيد

ر شديم. گلناز نفسي تازه کرد سوا دو هر و گرفتم خالي تاکسي يک موقع همين در. گرفت ام خنده حرفش اين

 همچين شده که بار يک آرزوشونه خودمون دانشگاه همين دخترهاي از چندتا دوني مي - خنديد و ادامه داد:

 کردم اخم رويش به شوخي به .دي مي دست از راحتي به و افتخار اين سليقه بي....تو اونوقت. بشه نسيبشون افتخاري

 .شد ساکت او و

ه تمام شد از طرف دانشگاه يک اردوي تفريحي در مناطق خوش آب و هواي کرج و ديدن سد کرج آخرين امتحان ک

تعيين کردند. با اينکه امتحانات حسابي خسته ام کده بود و هيچ وجه مايل به رفتن به اين اردو نبودم ولي به اصرار 

 زود صبح بايد چونکه اردو روز ام کرديم.گلناز که خيلي دوست داشت برود و تنها هم نمي رفت زير بار رفتم و ثبت ن

 مولود و مژگان. بود آماده اوتوبوس تا سه. رساند دانشگاه به را گلناز و من خودش آقاجون بود هم جمعه و رفتيم مي

 فکر - :گفت و گرفت را دستم داشت پيش در که خوبي روز از سرحال و خوش مژگان. آمدند طرفمان به ديدنمان با
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 اصرار به. دادم مي ترجيح بيشتر را خواب هم االن - :گفتم حالي بي با د زرنگ ها هم به اردو بيان.شاگر کردم نمي

 تنهام توني نمي بياي پايين بري باال - :گفت و فشرد را بازويم گلناز. کردم اشاره گلناز به .آمدم ها بعضي

 خوب - مياد.بي تفاوت شانه باال انداختم. هم احسان دوني مي راستي - :گفت آهسته و کرد من به رو مولود .بذاري

. ميشه مربوط نخواهي بخواهي - .زد ام شانه به مولود .نميشه مربوط من به. بيان ممکنه هم ديگه هاي خيلي. بياد

 طفلکي - .کرد من به رو ناراحتي با گلناز .بينه مي تو چشم از درسا و خورده هم به کلي به احسان و درسا ي رابطه

 .گرفتم طرف آن از را نگاهم. بود من سمت به نگاهش. ديدم را احسان نخورده و دهن سوخته. آش. بنفشه

توي اتوبوسي که براي دخترها تعيين کرده بودند نشستم و مدتي بعد اتوبوسها پشت سر هم به راه افتادند. بچه ها 

و خنده ها نشانگر آغاز روزي خوب و خوراکي هايي را که آورده بودند باز کردند و به هم تعارف مي کردند. شوخي 

 محيط. اند کرده شرکت اردو اين در هم ديگر داشنگاه چند از که شدم متوجه رسيديم مقصد به وقتي با صفا بود.

 راهي از و انداختيم پشتمان به را کوچکمان هاي کوله .گشتند مي خودشان هاي دوست دنبال همه و بود شده شلوغي

ه افتاديم. اينطور که مسئوالن مي گفتند ديدن از سد را برنامه ي بعد از نهار گذاشته بودند و تا را به رفتيم مي بايد که

جايي که فعال مي خواستيم اطراق کنيم مقداري پياده روي داشتيم و مسيرمان از کنار يم رودخانه عبور مي کرد. 

بود. به تبعيت از بقيه ي بچه ها يک جا  هواي دلچسبي بود که به خوش گذشتن امروز کمک مي کرد. راه طوالني شده

نشستيم کمي خستگي گرفتيم و با فالسک چاي کوچکي که يکي از دخترها آورده بود يک فنجان چاي 

خورديم.احسان با يک گروه پسر از کنارمان مي گذشتند. تا چشم احسان به من افتاد طوري که انگار مرا نديده جلو 

 آمد و با لحني صميمي گفت:

 گلناز به رو و .بله که بينيد مي - :گفتم و دادم را سالمش جواب رسمي و خشک م خانم رضايي. شما هم امديد.سال -

 شد امر اين متوجه که هم احسان. کنم قطع او با را صحبتم خواستم مي اينطوري .مانيم مي عقب که بريم - :گفتم

 از تونه مي که ميشه پيدا يکي وقتي مياد خوشم - :گفت شور پر و کرد گره را مشتش مژگان. رفت و کرد خداحافظي

 - :گفتم گلناز به آهسته. افتادم جلو گلناز با و خنديدم .بنفشه توني مي که حالت به خوش. کنه کنف را ها راضي خود

 بودند دانشجو گروه گروه .کنم کنترل را خودم تونم مي حاال که دادم سختي تاوان. تونستم نمي هم من که دونه نمي

که با هم از همان مسير مي گذشتند. به قسمتي از رودخانه رسيديم که بايد از آن مي گذشتيم. عمق زيادي داشت و 

تنها راه عبورش يک تنه ي درخت تقريبا باريک بود البته پسرها به راحتي مي پريدند اما براي دخترها راحت نبود و 

ايستاده بودند و کمک مي کردند. بايد حتما دستمان را مي حتما بايد از ان طرف کمکي مي گرفتند. بيشتر پسرها 

گرفتند. براي کساني که اين قضيه مهم نبود به راحتي رد شدند اما من و گلناز و چند نفر ديگر همانطور مستاصل 

در  ولي نکرد نگاه هم را سرش پشت و شد رد ما به توجه بدون فرزاد مانده بوديم و نمي دانستيم بايد چه کار کنيم.

همين موقع احسان با گروهش رسيدند يکي از پسرهاي گروه احسان به شوخي بادي در بازوها يش انداخت و 

 - :گفت و کرد دوستش به رو احسان. پريد رودخانه عرض از حرکت يک با و .شمشيرند مثل شيرند پسرا - گفت:

 - داد. دستش را به طرف من دراز کرد:ن را دوستش جواب احسان .شمشيرند مثل شيرند هم دخترها. داريد اختيار

 کنيم مي صبر مونيم نمي نه - .بمونيد همينجا خواهيد مي...اِ - .ممنونم - :دادم جواب قاطعانه.بشيد رد کنم مي کمک

 - :گفت و گذاشت دستش روي و اورد بيرون جيبش از دستمالي معطلي بدون.کنيم پيدا شدن رد براي بهتري راه تا

 از تونيد مي شما - :کردم بقيه روبه و .بفرماييد شما متشکرم - :دادم تکان سر سرد همانطور بهتر. حلي راه هم اين

 آهسته البته سرم پشت از مردانه صدايي حال همين در. نبود موافق هيچکس .کنيد استفاده مقامي آقاي بهتر حل راه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 8  

 

کوچک صدا مي زند. شايد هيچ وقت از ديدن  اسم به مرا که کيست ببينم که برگشتم .اينجايي هم تو بنفشه - :گفت

 سالم - محسن اينقدر خوشحال نمي شدم. عمال براي اينکه احسان ببيند لبخندي به روي محسن زدم و سالم کردم.

 هاي برگردان کشيدن پايين مشغول را خودش و کرد عبور رودخانه از و نشد معطل احسان .اينجايي هم تو. محسن

 - دم که مي خواست از رابطه ي من و محسن سر در بياورد. محسن لبخندي زد و پرسيد:بو مطمئن. کرد شلوارش

 احسان. اورد جلو را دستش و کرد عبور رودخانه از .کند کمکمان که بوديم آشنا يک منتظر آره -.مونديد ظاهرا

يش مي تونستيم استفاده پ مدتها که طريق اين از آخه - :گفتم ماند همانطور دستش که لحظه چند. کرد مي نگاهمان

 دنبال ها درخت زير برگشت .گي مي راست آه - .خنديد بلند صداي با بود برده منظورم به پي تازه که محسن کنيم.

 او و گرفتم را چوب. کرد دراز طرفم به را چوب و ايستاد همانجا محکم و بلند نسبتا چوبي با بعد دقيقه چند و گشت

دش کشيد. باورم نمي شد که به اين راحتي گذشته ام. بدون معطلي بقيه را هم يکي خو طرف به مرا محکم حرکتي با

يکي به اين طرف کشيد. همه از او تشکر کرديم و دوباره به راه افتاديم و او از ان به بعد با دوستانش پشت سر گروه 

: گفتم هر همينجا مي مانديم.ظ از بعد تا بايد وگرنه آورديم شانس: گفت گلنناز ما حرکت مي کرد ولي با فاصله.

 داري هم تو - :داد جواب کنان غر غر گلناز .کنه درازي پا نبايد فهميد گنده ي پسره که شد هم اين از بهتر شانس

 بچينم را پسره اين دم جوري يک بايد آخر. ديدي را کجاش. نيست زياد که اين تازه - .گيري مي سخت زياد خيلي

محل اطراق رسيديم. خسته تازه به روي يکي از زير انداز ها نشسته بوديم که محسن  به .بياد دستش کار حساب که

با دو ليوان چاي به طرفمان امد. با خوشرويي چايي هاي را از او گرفتيم و تشکر کرديم. خوشم مي آمد که حدش 

 .فشردم را دستش ال.ناق. کيه طرف - خودش را مي دانست و پا فرتر از ان نمي گذاشت. مولود زير گوشم پرسيد:

 پسر دائيه. -

 

. خنديدم دو آن حرکت از .شدي که متوجه. جان مولود دايي پسر فقط واي - مژگان به شوخي و حالتي جدي گفت:

 خوبه - :گفت خوشحالي با گلناز نشويم مشکل دچار که آورد گلناز و من براي غذا تا دو محسن دوباره هم نهار براي

 عرض از شدن رد براي محسن هم برگشتن در شده توسنتيم در کنار تو يک بهره اي هم ببريم. که هم بار يک الاقل

. گذرانديم را خوبي روز .بود مواظبمان دورادور هم کرج سد از بازديد موقع و کرد کمکمان طريق همان به رودخانه

يچ برخوردي نداشتم. از محسن ه هم درسا با خوشبختانه البته. نکرد ايجاد مزاحمتي ديگر هم احسان که مخصوصا

 از بعد هفته يک تشکر و خداحافظي کرديم و با اتوبوس خودمان برگستيم. آقاجان جلوي دانشگاه منتظرمان بود.

 نظري استاد خود را ترم بقيه و شد اندازي راه بود شده لغو امتحانات شروع با که کامپيوتر کالسهاي دوباره امتحانها

 مراقبت براي. داشتم را کامل امادگي. بود کامپيوتر امتحان بعد ماه يک نظر راحتم کرد. اين از و داد مي تدريس

 از مرتبه چند احسان. نداشتم مشکلي خوشبختانه. شدند نوشتن مشغول همه و شد شروع امتحان. بود هم احسان

ارها تقريبا تمام شده بود ولي ک. بودم خودم مشغول بار هر او به توجه بي من و کرده نگاه ام برگه به و شد رد کنارم

روي يکي از سوال ها تقريبا شک داشتم و فقط روي همان سوال مانده بودم. براي چندمين بار در حال قدم زدن 

 و دادم تکان سر مخالفت معني به .کنم کمک تونم مي - کنارم ايستاد و وقتي سوال را حل نشده ديد آهسته پرسيد:

د لحظه از کنارم گذشت بلند شدم و به طرف استاد نظري رفتم و مشکلم را گفتم و او با چن از بعد وقتي. ندادم جوابي

راهنمايي که کرد به راحت جواب سوالم را گرفتم و برگشتم سوال نوشته نشده را کامل کردم و برگه ام را تحويل 

او را همانطور مبهوت دادم. خوشحال بودم که بدون کمک گرفتن از احسان توانسته بودم مشکلم را حل کنم و 
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 ماه يک و آمد ما با هم بهنوش برگشت در و رفتيم شيراز به همگي که بود مانده تابستان از ماه يک گذاشته بودم.

 کرد گوش صبوري با را همه. کردم تعريف برايش را احسان و فرزاد ي قضيه. ماند تهران در را تابستان ي باقيمانده

 نشان را العمل عکس بهترين خودت تو - .بوسيد را ام گونه ي چيزي بهم بگي.خوا نمي -:پرسيدم. نگفت چيزي و

 .بگم چي من ديگه. اي داده

همزمان با اول مهر شروع ترم جديد نمره هاي کامپيوتر را به روي برد زدند. با اينکه از خودم مطمئن بودم ولي باز 

گرفته از خوشحالي در پوستم نمي گنجيدم. ليلي يکي  هم با ديدن اسمم به عنوان نفر اول و کسي که نمره ي تاپ را

 از همکالسي هايم با لحني صميمي گفت:

 تبريک مي گم بنفشه مثل هميشه اولي. -

 هنوز تشکر نکرده بودم که درسا پوزخندي زد و رو به ليلي گفت:

 آخه پارتي همه جا به درد مي خوره. -

مژگان و مولود گفته بودند رابطه درسا و احسان کامال به هم خورده و  در يک لحظه پي به منظورش بردم يادم امد که

درسا همه را از چشم من مي بيند. مي دانستم اين حرفش را از روي حرص دلش زده برگشتم و نگاهش کردم 

 گستاخانه چشم در چشمم دوخت. سعي کردم خودم را کنترل کنم به آرامي پرسيدم:

 را در وجود من مي بيني. درسا جان چرا ناراحتي خودت -

 لبخندي تمسخر آميز زد و جواب داد:

 چرا اينطور فکر مي کني. -

 گفتم:

  آخه تمام نگاهي که به من مي کني پر از کينه است. -

همه وجودم از درون مي ارزيد و نگاه خونسرد و گستاخي که او به من کرد بيشتر عصباني ام مي کرد. کمي جلوتر 

 رويش ايستادم و ادامه دادم:رفتم و رو در 

گرچه نظر تو اصال برايم مهم نيست ولي محض اطالعت مي گم نه تو و نه اون احسان مقامي عزيزت ذره اي برايم  -

 اهميت نداريد که خودم را به خاطرتان آزار دهم.

 .گلناز دستم را کشيد ديگر منتظر نشدم از او رو برگرداندم و با گلناز از سالن خارج شدم

نمي توانستم جلو اشکم را بگيرم. براي اينکه کسي نبيند به دستشويي رفتم. کمي که گريه کردم موقعيتم را فهميدم 

 صورتم را شستم و بيرون آمدم. گلناز که با روحيه ام آشنا بود چيزي نمي گفت تا آرام بگيرم.

دم. گلناز خودش را به من رساند و با از دستشويي که بيرون آمدم با عصبانيت به سمت ساختمان به راه افتا

 دستپاچگي گفت:

 بيا بريم بنفشه جان. بهتره امروز زودتر بريم خونه. -

 همانطور که با عجله قدم بر مي داشتيم جواب دادم:

 نترس نمي خوام برم دعوا کنم ولي بايد استاد نظري را ببينم و جلوي درسا را بگيرم. نمي خوام شايعه ازي کنه. -

 لناز التماس گونه دوباره گفت:گ

 بيا بريم عزيزم. به اين حرفهاي بي هوده بها نده. همه تو را مي شناسند. -

 درسته اما بازم مي خوام استاد را ببينم و مطمئن بشم که اين نمره مال خودمه. -
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اد آنجاست رفتم گفتند مي دونست حريفم نمي شه پس ساکت شد و دنبالم آمد. به دفتري که مي دانستم معموال است

ايشان توي اتاق کامپيوتر هاست. به اتاق کامپيوتر که رسيدم نفسي عميق کشيدم و به خود اعتماد به نفس دادم. چند 

 ضربه به در زدم و منتظر شدم. با صداي بفرماييد در را باز کردم.

 استاد با چند دانشجوي پسر داخل اتاق بود سالم کردم و گفتم:

 تونم چند لحظه تنهايي با شما صحبت کنم. استاد مي -

لحن قاطع صدايم و چهره ي ناراحتم باعث شد که استاد از دانشجوها معذرت خواهي کند و آنها را به بيرون از کالس 

بفرستد. بعد از ان خودش پشت ميز نشست و از ما خواست که بنشينيم. تا نشستيم و استاد گفت من در خدمتم 

 سر اصل مطلب و پرسيدم:بدون مقدمه رفتم 

 ببخشيد استاد مي خواستم ببينم نمره ي من نمره ي اصل برگه ام است. -

 استاد متعجب در عين حال لبخند زد و گفت:

 خوب معلومه و همينجا بهتون تبريک مي گم نمره ي تاپ را گرفته ايد. -

 عميق تر نگاهم کرد و پرسيد:

 د.چطور مگه . ظاهرا شما راضي نيستي -

 با صدايي که مي لرزيد گفتم:

 استاد مي خوام اگر زحمتي نيست برگه ام را ببينم بعضي ها فکر مي کنند براي من پارتي درست شده. -

 پارتي؟ کي براي شما پارتي شده. -

 سرم را پايين انداختم و اشکم بي اختيار سرازير شد.

 از طرف احسان مقامي. -

 ون آورد و به من داد. سرم را باال گرفتم و پرسيدم:گلناز دستمالي از کيفش بير

 اينطوره استاد؟ -

 استاد در حالي که به من نگاه مي کرد با اندکي مکث جواب داد:

براي ما مخصوا خودم را مي گويم و کساني که شمارا مي شناسند مطمئنم که اينطور نيست. من شما را آدم محکم  -

ينم که خودتون را به خاطر نظريات بي هوده ي بعضي آدم هاي احمق اينطور عذاب تري تصور مي کردم. الزم نمي ب

 بدي خانم رضايي.

 گريه ام شدت بيشتري گرفت و به جاي من گلناز جواب داد:

 من هم نظر شما را دارم استاد. همه مي دونند که رضايي نيازي به پارتي بازي نداره. -

 استاد لبخندي زد و گفت:

نباشيد خانم. من دورادور در جريان همه چيز هستم و مي دونم چه خبره. باشه من خودم با آقاي مقامي در ناراحت  -

  اين باره صحبت مي کنم . خوبه .

 اشکهايم را گرفتم و سرم را تکان دادم.

ايمان ترمز زد و هنوز چند روز از اين اتفاق نگذشته بود که نرسيده به ايستگاه اتوبوس باز هم احسان ناگهاني جلو پ

 پياده شد و دستش را به در ماشينش تکيه داد بود گفت:

 سالم خانم ها. -
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 با سردي تمام جواب سالمش را داديم.

 مي تونم تا مسيري در خدمتتون باشم! مي خوام درباره ي موضوعي که استاد نظري گفتند با شما صحبت کنم. -

 

 ر شدن ما برابر بود با دامن زدن شايعات. پس با همان سردي جواب دادم:چندتا از بچه هاي دانشگاه را ديدم. سوا

 نيازي نمي بينم آقا.

 دستي به کالفگي به صورتش کشيد. چند لحظه اي نگاهش را از ما گرفت. سري تکان داد و گفت:

ماييد نمره ي شما استاد فرمودند که شما خيلي ناراحت بوديد من از اين بابت واقعا متاسف شدم ولي باور بفر -

 تمامش متعلق به خودتونه و من هيچ دخالتي در ان نداشتم.

 اين را خودم کامال مي دانم آقا اما حرکات شما در بوجود آوردن اين حساسيت ها فکر مي کنم بي اثر نباشه. -

 چه حرکاتي خانم. من فقط به شما ارادتي خاص دارم. -

 ر کنيد. شما طوري با من رفتار مي کنيد که انگار تافته اي جدا بافته هستم.متشکرم. لطفا اين ارادتتون رو کمت -

 فکر مي کنيد نيستيد. -

برق از چشمام پريد. با عصبانيتي که از قبل از او داشتم اين حرفش را توهيني بزرگ دانشتم. نمي دونم در چهره ام 

 چه ديد که فورا براي تصحيح صحبتش اضافه کرد:

 ت نباشه. از لحاظ درسي خدمتتون عرض کردم.البته جسار -

نفس سنگيني که سينه ام را مي سوزاند بيرون دادم. بهترين کاري که توانستم در ان موقعيت انجام دهم اين بود که 

دست گلناز را گرفتم و بدون خداحافظي يا تشکر به سمت اتوبوسي که ايستاده بود حرکت کرديم. وقتي روي 

دم سرم را تکيه دادم و چشمهايم را بستم. گلناز هميشه درکم مي کرد. پس ساکت کنارم نشست صندلي اتوبوس افتا

تا خودم ارام بگيرم. مدتي که گذشت و احساس امنيت کردم و چشمام را باز کردم به چهره ي معصوم او نگاهي 

حس کردم. با مهرباني نگاهم  کردم و لبخند زدم. گلناز دستم را گرفت و فشرد. يخ بودن دستم را در دستان گرم او

  کرد.

 تو خيلي زود جوش مياري بنفشه جان. اينطوري بيشتر از همه به خودت فشار مياري. -

 با خستگي تمام از اين برخورد غير منتظرانه جواب دادم:

چشمم که آخه تو که نمي دوني. من از اين حرفها و طرز برخورد ها بوي ريا را حس مي کنم. کامران مياد پيش  -

 چطور با همين زبون بازي ها خامم کرد. ه همين خاطره که کالفه ميشم.

 گلناز براي همدردي دستم را نوازش کرد و گفت:

ولي تو حاال خيلي عاقل تر شدي و حتي الگوي من شدي و بايد خيلي راحت تر از اين جريانات بگذري چونکه  -

 خواهي نخواهي جرياناتي که پيش مياد.

 اي قشنگش آرامم مي کرد.صحبت ه

 ولي دقيقا صبح روز بعد اتفاقي افتاد که اين آرامش را به هم ريخت.

 

ترم هفتم دانشکده را مي گذراندم که خبر تمام شدن پروژه کاري مسعود را بهنوش با خوشحالي به اطالعمان رساند 

 و اينکه چند ماه آينده به تهران نقل مکان مي کردند.
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خبرهايي بود که بي نهايت خوشحالم کرد. با اينکه فروغ و ريحانه هم برايم کم از خواهر نبودند ولي  اين يکي از ان

بهنوش جاي خودش را در قلبم داشت. واقعا به وجودش نياز داشتم. پس بي صبرانه براي آمدنش روز شماري مي 

 کردم.

بود. زن دايي در هر موقعيتي آم را به رخم محسن مدرک کارشناسي را گرفته بود و در شرکتي مشغول به کار شده 

 مي کشيد.

اول ترم هشتم بود و برابر سال جديد که خانواده بهنوش به تهران نقل مکان کردند. مسعود آپارتماني کوچک 

 نزديک خانه ما خريد و اسبابشان به آنجا انتقال يافت.

ي کرد. خوشبختانه اسباب کشي آنها مصادف احساس آرامشي عميق مي کردم. چند سال دوري را نزديکي جبران م

شده بود به اول ترم و سبکي درسها باعث شد به راحتي بتوانم کمک خوبي به خواهرم باشم و در اين بين جالب اين 

بود که حاال با بزرگ شدن صبا دوقلوهاي بهزاد قدرت را بدست آورده بودند و به هيچ وجه دوست نداشتند توجه 

 ليا ببينند. اين هم به نوبه خودش دردسري بود.زياد مرا به روي ه

کار بهنوش هم خيلي زود به تهران انتقال يافت و او توانست در دبيرستاني گرچه دور مشغول به کار شود. او به 

شدت با بي کاري مخالف بود و عاشق کارش بود. شيريني زندگي ام را بدون بهنوش کامل مي کرد. در هر فرصتي به 

هليا را در نبود بهنوش مامان نگه مي داشت او در منزل ما بود ولي تا يک روز غيبت داشت مثل کسي که  خاطر اينکه

چيزي را گم کرده به خانه اش مي رفتم. متعجب بوديم که چطور اين همه سال دوري را تحمل کرده بوديم. بهنوش 

 ي را که منتظرش بوديم افتاد.هم مثل من متوجه رفتارهاي محسن و زن دايي شده بود و باالخره اتفاق

يک روز بعد از ظهر که دير وقت از کالس زبان امدم بهنوش هنوز به خانه اش نرفته بود. جلو در هليا را که به 

استقبالم آمد در آغوش گرفتم و وارد شدم. براي تعويض لباس به اتاقم رفتم. پشت سرم بهنوش با عجله وارد اتاقم 

 د. از حرکات غير عادي و برق نگاهش فهميدم چيزي براي گفتن دارد. خنديدم و گفتم:شد در را بست و نگاهم کر

 خوب. -

 خوب چي. -

 دستش را گرفتم و او را روي صندلي نشاندم.

 بگو چي مي خواي بگي. -

 آمادگي اش را داري. -

 مگه مي خواي قرباني ام کني! -

 دي موذيانه گفت:کف دو دستش را به هم ماليد و با بدجنسي و لبخن

 آخرش محسن حرف دلش را زد. -

 دست و پايم شل شد. به روي تخت نشستم و به زحمت پرسيدم:

 چي گفت. -

 بهنوش از جا بلند شد و آمد کنارم نشست.

 يادته مي گفتم چند وقته محسن مي خواد باهام حرف بزنه ولي انگار روش نميشه. -

 سر تکان دادم.
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ر تازه از اينجا رفتم که اومد خونمون. تعجب کردم اخه تا حاال تنهايي يامده بود خونه ما. فهميدم ديروز بعد از ظه -

که خبريه. نشست براش ميوه آوردم و گفتم: خوب چه خبر آقا محسن چه عجب از اين طرف ها. گفت: بهنوش خانم 

يين، سرخ شد.سفيد شد. با کلي باال و راستش اومدم زحمتي بهتون بدم. نشستم و گفتم بفرماييد.سرش رو انداخت پا

 پايين و دلهره ، ريخت بيرون و گفت: مي خواستم زحمت بکشي و راجب من با بنفشه صحبت کني.

 طفلکي اينو که گفت نفس راحتي کشيد و هليا کوچولو رو گذاشت روي پاش.

 پرسيدم:

 خوب تو چي جوابش را دادي؟ -

شد گفتم به سالمتي انشااهلل. سرش رو باال نگرفت گفتم: ببين آقا محسن  هيچي خنديدم و ديدم بيشتر دستپاچه -

بنفشه به شدت مصر شده که درس بخونه. بخدا تا اسم خواستگار مياد داغ مي کنه و عصباني ميشه. همينطور که 

 سرش پايين بود گفت:

 آخه من پسر داييش هستم. -

ستي و هم خواستگار. نمي دوني ته تغاري دايي چه حالي داشت دوباره خنده ام گرفت و گفتم: بله هم پسر دايي ه

آخرش ديدم خيلي تو خودش رفت گفتم: باشه چشم حتما با بنفشه عنوان مي کنم. وقتي داشت مي رفت با نگراني 

 پرسيد:

 من فردا شب زنگ بزنم و خبرش را بگيرم خوبه. -

 گفتم: آره.

 ين شوک بزرگ را در چهره ام مي خواند. باالخره پرسيد:بهنوش ساکت شد و نگاهم کرد. داشت تاثير ا

 خوب چي بگم؟ -

 با اينکه جواب قطعا نه بود کالفه بودم.

 چرا همين االن جواب کامل را بهش ندادي بهنوش. -

 اِ من چي بگم جواب تو شرطه. -

 با بدجنسي ريز خنديد.

 گفتم شايد دل به دل راه داره و تو هم دوسش داري. -

 ا چشمهاي گرد شده به او زل زدم. بلند خنديد. گفتم:ب

 من نه حاال که هيچوقت، نه با محسن که با هيچکس قصد ازدواج ندارم. -

 چهره در هم کشيد و از روي تختم بلند شد.

محترمانه مي گم که تو غلط مي کني که همچين تصميم احمقانه اي داري. آخرش که بايد يک روز ازدواج کني.  -

ر به حرف خودته. حاال نظر من هم اينه که دير نشده. با درس خوبي که تو داري بهتره ادامه بدي ولي موقعيت مگ

 هاي خوب را هم نبايد از دست بدي. محسن پسر خوبيه. مي توني با موافقت هم ادامه بدي.

 من نمي گم محسن بده. اما خودت ازدواج کردي تونستي ادامه بدي. -

ار شدم اونجا هم غريب بودم کسي نبود از بچه م مراقبت کنه.حاال با وجود نعمتي مثل مامان تصميم آخه من بچه د -

 گرفتم درسم را ادامه بدم. مسعود هم تشويقم مي کنه و قول داده کمکم کنه.
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چند روز با وجود اين همه جواب من فقط يک کلمه است. نه. غير از من مگر آقاجون را نمي شناسي. مامان بي چاره  -

پيش تا موقع ناحار خوردن گفت امروز يکي تلفن زده و اجازه گرفته براي بنفشه، آقاجون غذايش را نيمه کاره 

گذاشت و رفت توي اتاق و در را بست. بعدش شنيدم که به مامان مي گفت مگه دخترم توي خونه مونده. اگر 

 خودش دوست داره بايد به فکر درس و آيندش باشه.

 

 رسيد:بهنوش پ

 حاال جواب محسن را چي بدم؟ -

 خيلي محترمانه نه. -

روز بعد بهنوش جواب مرا به اطالع محسن رسانده بود و اينطور که مي گفت او خيلي ناراحت شده ولي هنوز يک ماه 

آنها مي از اين موضوع نگذشته بود که خود زن دايي مسئله را به مامان عنوان کرده بود. به شدت عصباني شدم. گويا 

 خواستند اول نظر پدر و مادرم را بگيرند.

با وجود فشردگي درسهاي ترم اخر و آماده شدن براي امتحان کارشناسي ارشد که قرار بود آخر همان سال برزگرار 

 شود نمي خواستم ذهنم را درگير کنم ولي مگر مي گذاشتند.

گارهاي قبلي. او مسعود را خيلي دوست داشت و به همين آقاجون که خوشبختانه موافق نبود البته نه به سختي خواست

خاطر با محسن مخالف نبود و دست آخر شرطش هم فقط موافقت خودم بود. باز خدا را شکر کردم که به نظرم 

 احترام مي گذاشتند. خودم را راحت کردم و همان اول نظرم را به مامان اعالم کردم.

 احتي گفت:مامان که خودش خيلي راضي بود با نار

 واي من روم نميشه به دايي ات بگم نه. اون از بهنوش که اونقدر اذيتشون کرد. اين هم از تو. -

 قاطعانه جواب دادم:

 ولي من مثل بهنوش قصد کوتاه اومدن ندارم. تورا خدا نگذاريد از درسم بمونم. -

 درس چي ديگه مارد تو که نزديک ليسانست رو بگيري. -

 اينه که من به ليسانس تنها قانع نيستم مامان. تازه به نظر خودم اول راه هستم.آخه مشکل  -

 مامان ملتمسانه گفت:

الهي قربونت برم مادر. به قول زن دايي خوب ميشه دوتا خواهر جاري بشند. از لحاظ آشنايي هم که ديگه کامال مي  -

 غريبه که نمي شناسيم.شناسيم و مي دونيم طرفمون کيه.بهتر از اينه که بديم دست 

 مدام حرف خودش را مي زد و درکم نمي کرد با ناراحتي و غيض گفتم:

 مامان جون من غريبه هم نمي خوام. اصال حرفم اينه که نه حاال و نه هيچ وقت ديگه نمي خوام ازدواج کنم. -

 مثل فنر از جا پريد. در حال انفجار فرياد کشيد:

دواج نکني مگر چته.به غير از اين ميترايي که هنوز ليسانس نگرفته نامزد کرده. همش تو بي جا مي کني. چرا از -

 تقصير آقاجونت که اينقدر بهت ميدون ميده. بايد هم اينقدر پررو بشي.

جر و بحث با مامان بي فايده بود دست آخر مصرانه خواستم الاقل رهايم کنند و همين باعث شده بود که مامان فکر 

 الخره کوتاه مي ايم.کند من با
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ولي برعکس مامان من موضوع را تمام شده تصور مي کردم. دوباره ذهنم را پاک کردم و چسبيدم به درس خواندن و 

 اماده شدن براي امتحانات پايان ترم. به شدت تالش مي کردم و پا به پاي گلناز پيش مي رفتيم.

 اشتيم و از تک تک آنها راضي بوديم.امتحانات را يکي پس از ديگري با موفقيت پشت سر گذ

آخرين امتحان را که داديم نفس راحت کشيديم. اولين تصميم اين بود که يک هفته کامل بخوابم و استراحت کنم. 

ظهر که خسته به خانه برگشتم قبل از اينکه به مامان بگويم اين امتحان اخرم بود او پيشقدم شد و خستگي را به تنم 

 نشاند.

 خونه دايي دعوتيم.امشب  -

 با درماندگي بيش از اندازه ناچار به دروغ متوسل شدم.

 واي ببخشيد مامان من نمي تونم بيام. فردا امتحان آخرمه. از طرف من معذرت خواهي کنيد. -

 ابروهاي مامان به هم گره خورد.

 .نميشه نيايي خيلي بده. زن دايي صبح تلفن زده و از همه ي ما دعوت کرده. -

 خواهش مي کنم مامان جون. راضي نشيد بعد از اين همه زحمت به خاطر يک مهماني اين آخري را خراب کنم. -

هر چقدر مامان بي چاره اصرار کرد راضي نشدم. بعد از ظهر که بهنوش به دنبالمان آمد او را قانع کردم و گفتم بهتر 

 قلي داشتم که درکم مي کرد.است فعال با انها روبه رو نشوم. خوشبختانه خواهر عا

بعد از رفتن انها نفس عميقي از سر آسودگي کشيديم. بايد از اين چند ساعت تنهايي نهايت استفاده را مي بردم. 

ساعتي از وقتم را به مرتب کردن اتاقم که به علت فشار امتحانات چند وقتي بود که به حال خود رها کرده بودم 

رفتم. وقتي از حمام بيرون امدم براي خودم فنجاني چاي ريختم و روي مبل جلو صرف کردم و بعد از ان حمام 

 تلويزيون لميدم.

به راحتي مشغول ديدن تلويزيون و نوشيدن چاي بودم که تلفن کنار دستم به صدا در آمد. گوشي را برداشتم مامان 

 بود. سالم کرد. پرسيد:

 چي کار مي کني. -

 ن. تازه از حموم اومدم براي خودم چاي ريختم و دارم درس مي خونم.کا بدي نمي کنم مامان جا -

 دايي خيلي ازت ناراحت شده. حاال گوشي، خودش مي خواد باهات صحبت کنه. -

 جا خوردم، با دستپاچگي داد زدم:

 مامان. -

 صداي دايي در گوشم پيچيد.

 من هستم دايي. حالت چطوره. -

 زده جواب دادم:حسابي غافلگيرم کردند. هيجان

 سالم دايي جون. خوبم شما چطور هستيد. زن دايي حالشون خوبه. -

 من هم خوبم. زن دايي هم خوبه، ولي هر دو از نيامدنت ناراحتيم. چرا نيامدي دايي. -

ببخشيد دايي. خواهش مي کنم از من ناراحت نباشيد. به مامان گفتم از طرف من معذرت خواهي کنه. گرفتار  -

 حانات هستم.امت
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نه عزيزم گرفتاري فعال شده بهانه. دوره ي حاال اين همه پيشرفت تلفن و ماشين و موبايل و هزار و يک وسيله رفاه  -

ديگر، همه براي اينه که بيشتر از هم فاصله بگيرند ياد گرفته اند بگويند گرفتاريم. تو هم يکي از انها. به قول ما 

 قديمي ها گرفتار شيطونه دايي.

 سعي کردم عملم را توجيه کنم.

 نه باور کنيد من جزء ان همه نيستم . فردا آخريش امتحانمه که اتفاقا خيلي هم مشکله. -

 تو که ديگر نمونه اي ماشااهلل. دو ساعت از درس بزني و با ما باشي ازت چيزي کم نميشه. -

 آخه هنوز هيچي نخوندم. -

 تني نبود.1هيچ عذري برايش پذرف

 عيبي نداره. دو اعت آخر شب اضافه بخون. آماده باش االن محسن را مي فرستم دنبالت. -

با شنيدن اسم محسن زبانم بند امد. از طرفي هم نمي تونستم روي خواسته دايي حرف بزنم. بوي توطئه را حس مي 

د. به روي مبل ولو شدم. کردم. نقشه اي براي رودر رو کردن من و محسن کشيده بودند که گريز از ان ممکن نبو

 گيج تر از آن بودم که بتوانم عکس العملي انجام دهم.

فکر مي کردم چه جوري از رفتن شانه خالي کنم که دوباره تلفن زنگ زد اينبار بهنوش بود. با صداي اهسته و به 

 نوعي دستپاچگي گفت:

 الو بنفشه من دارم يواشکي از اتاق صحبت مي کنم. -

 دم:درمانده پرسي

 چي شده بهنوش. چرا گذاشتي محسن را بفرستند. -

 دوباره گفت:

اِ چي کار مي تونستم بکنم. اتفاقا اين ناراحتي نداره. به نظر من که اين بهترين فرصته که تکليفت را يکسره کني.  -

 جواب بله يا نه را خودت به محسن بده و قال قضيه را بکن.

 با کالفگي ناليدم:

 چي بايد بهش بگم. چيزي به فکرم نمي رسه.نمي دونم  -

 انگار قدرتي تازه گرفتم. بهنوش درست مي گفت. با محسن صحبت مي کردم و قانعش مي کردم.

فورا حاضر شدم و در اين بين به خودم اعتماد به نفس دادم. در افکارم غرق بودم که با صداي زنگ از جا پريدم. حاال 

 نفس داده بودم. خوب بود که به خود اعتماد به

 .بود پريده شدت به رنگم. کردم نگاه آينه در را خودم بار اخرين براي. بود محسن خود. دادم جواب آيفون از

 جلوي در محسن با ماشين دايي منتظرم بود. زانوهايم مي لرزيد. با اين همه سعي مي کردم آروم باشم.

عقب. محسن که از حرکاتم پي به منظورم برده بود درب جلو را  کنار ماشين که رسيدم مردد ماندم که جلو بشينم يا

 باز کرد و گفت:

 مي خواي بگي به اندازه ي يک پسر دايي هم برات نيستم. -

با لحن محکم و محزونش از خودم شرمنده شدم. نشستم و سالم کردم. با خوشرويي جواب سالمم را داد و به راه 

ي گفتن نداشتيم عاقبت محين که حتي يک بار نگاهم نکرده بود سکوت را افتاد تا مسيري هيچکدام حرفي برا

 شکست.
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 حالت چطوره. -

 ممنون. خوبم. -

 با امتحانات چي کار کردي دانشجوي نمونه. -

 مستقيم به رو به رو نگاه مي کردم.

 فکر مي کنم همه را خوب داده باشم. -

 متحان داري.خيلي خوبه مثل هميه. عمه مي گفت هنوز هم ا -

 آره فردا آخريه. -

حس کردم به خاطر دروغي که گفتم صدايم لرزيد. محسن نيم نگاهي به طرفم کرد و دوباره نگاهش را به طرف 

 خيابان برگرداند.

 تو که دوغگو نبودي دختر عمه. -

دن تاريخ امتحانات برايش جوابي ندادم ولي صورتم داغ شده مي دانستم آنقدر در دانشگاه ما نفوذ دارد که پيدا کر

 مثل آب خوردن باشه.

 حدس مي زنم امشب به خاطر من نيامدي درسته؟ -

 حاال از درون هم مي لرزيدم. باز هم ادامه داد:

 ولي بر عکس تو من، با اينکه امشب جايي کار داشتم به اميد ديدن تو نرفتم. -

 ي اتوموبيل مي پيچيد.چشمهايم را بستم و نفسم را نگه داشتم. صدايش در فضا

 چرا چيزي نمي گي . يعني اينقدر از من بدت مياد. -

سينه ام از نفس مانده سوخت. دوست نداشتم راجب من اينطور فکر کند. حس خاصي نسبت به او نداشتم ولي ازش 

 بدم نمي آمد. سعي کردم حرف بزنم. نفس حبس شده ام را بيرون دادم و کمي به طرفش برگشتم.

آقا محسن. چرا بايد از شما بدم بياد. چرا اشتباه فکر مي کنيد. من فقط قصد ازدواج ندارم و قصدم اينه که به  نه -

 درسم ادامه بدم.

 

 اينها را به بهنوش هم گفتم. مگر به شما نگفت!

 با چند لحظه تاخير جواب داد:

 چرا گفت ولي خوب دل عاشق با يک بار نه گفتن قانع نميشه. -

 سوخت اما نرم نشد. دلم

خواهش مي کنم آقا محسن. من نمي خوام با ازدواج جلوي ادامه تحصيلم را بگيرم. شما هم فکر نکنيد من باهاتون  -

 مشکل دارم.

 برگشت و چند لحظه نگاهم کرد.

م بازي حاال چرا اينقدر با ادب و احترام صحبت مي کني و آقا محسن آقا محسن مي گي. ما تا چند سال پيش ه -

 بوديم و تو سر و کله هم مي زديم. اين همه غريبگي براي چيه.

 خدايا او چه توقعي از من داشت. در ادامه صحبتش اضافه کرد.

 من به نوبه خودم قول مي دم. اگر مشکلت فقط درسه، جلوت را نگيرم. تا هر جا خواستي بخوني باهاتم. -
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 نخواهي جلوم رو مي گيره.مي دوني که نميشه. مشکالت زندگي خواهي  -

 نمي گذارم مشکلي برات پيش بياد. اگر هم اومد از جلوت کنارش مي زنم. خوبه. -

اضطرابي خاص در درونم موج مي زد. حس مي کردم تب دارم. با اين همه سعي مي کردم کوتاه نيايم. سرم را پايين 

 انداختم.

 نده. به خدا نه ا تو و نه با هيچکس ديگه. فعال نمي خوام. خواهش مي کنم اصرار نکن و مرا در معذوريت قرار -

 جوابي نداد. به همان آهستگي رانندگي مي کرد. چند دقيقه بعد دوباره با صدايي هقه گفتم:

 حاال خوبه که تو مي دوني من قبال چه غلطي کرده ام وگرنه چي مي گفتي.

 بي درنگ جواب داد:

 باعث شد اينقدر خام بشي. اونجا بچه بودي شايد هم همون -

از جوابش شرم زده شدم. با اينکه صحبت هايش گرم و دلنشين بود اما در دلم جا نمي گرفت. دلم يک تکه سنگ يخ 

 بود. دست خودم نيود. با سري پايين افکنده با دلهره گفتم:

 محسن. -

 لبخندي صورتش را پوشاند. شايد فکر کرد نرم شده ام.

 جان محسن. -

 ان داغي و تب مرموز را در صورتم و دلم حس کردم.هم

 پرسيدم:

 چرا ان زمان درباره ي ان چيزي که ديدي به کسي حرفي نزدي. -

 از به ياد آوري ان روز چهره اش در هم رفت. به جلو نگاه مي کرد. با اندکي مکث پاسخ داد:

 ترسيدم حرفي بزنم يک وقت برادرت باليي به سرت بيارن. -

يک منزل دايي رسيده بوديم. چشمهايم را بستم و افکارم در هم ريخت. حرفهاي محست عجيب برايم بوي نزد

صداقت و پاکي داشت. بويي که در اين شش سال گذشته با مشامم غريبه بود. لحن و کالمش برايم نشاني از دروغ و 

 وجه راضي نمي شد مهر مردي را بپذيرد. ريا نداشت. حس کردم که واقعا دوستم دارد ولي دلم مجروح بود و به هيچ

 دوباره گفت:

 اگر مشکلت فقط درسه باشه. تا هر موقع تو بخواهي منتظر مي مونم. -

 با درماندگي سر تکان دادم و سعي کردم لحني قاطع داشته باشم.

ندن آزاد باشه. من خواهش مي کنم اين کار را نکن. حتي نمي خوام تعهد داشته باشم، مي خوام فکرم براي خوا -

 مطمئنم با خوبي که تو داري از من بهتر نصيبت ميشه.

 وارد کوچه شديم. محسن حرفي نمي زد. جلو منزل دايي رسيديم. گفتم:

 محسن تو رو خدا از من ناراحت نباش. -

 لبخندي تلخ زد و رو به من کرد.

وار کرده بودم. ولي خوب بهتره کمي هم منطقي باشم نه از تو ناراحت نيستم. از خودم دلگيرم. خيلي دلم را اميد -

 ازدواج که زوري نيست. تو هم عقايد مخصوص به خودت را داري.

 دلم برايش سوخت و به رويش لبخند زدم. دوباره پرسيد:
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 اما مي تونيم که مثل قبل فاميل باشيم آره. -

 خنديدم.

 . هنوز هم همه چيز مثل گذشته است.حتما. حتي مي تونيم دوست هاي خوبي براي هم باشيم -

 با نگراني ادامه دادم:

 ولي دايي و زن دايي چي. نمي خوام آنها از من ناراحت شوند. -

 ترمز دستي را کشيد و جواب داد:

اون با من. خودت را نگران نکن. مي دوني براي من هم خيلي فرصت هست. شايد تا اون موقع معجزه اي بشه و  -

 ت باز کنم.جايي توي دل

 اخمي ظاهري کردم.

 قرار شد فقط با هم دوست و فاميل باشيم. -

 از اخمم خنديد:

 باشه. من که ميگم فعال دوست و فاميل . خوبه. -

 محسن باور کن خيلي خوبي و من به عنوان يک پسر دايي و دوست خوب خيلي دوستت دارم. -

 دست به آسمان بلند کرد و گفت:

 جا هم خدا را شکر. خوب تا همين -

با هم خنديديم و وارد حياط شديم. با ورودمان به منزل دايي همه ي نگاه هاي معني دار به طرفمان برگشت و همه 

 مي خواستندبفهمند نتيجه خواستگاري محسن چه بوده. دايي با لبخند از محسن پرسيد:

 ديگه داشتيم کم کم نگران مي شديم بابا. دير کرديد. -

 يم قلبم از محسن متشکر شدم که چيزي نشان نداد.از صم

 خيابان ها اين وقت شب شلوغه. -

 دايي خنديد:

 آره خيلي شلوغه. -

براي بهنوش مختصر گفتم که چه حرفهايي زده ايم. او هم مثل من اميدوار بود که ديگر همه چيز به خير خوشي تمام 

 شد و بين فاميل شکر آب نشد.

برخوردم با محسن را در ذهنم مرور کردم. وقتي چشمام گرم شد براش آرزوش موفقيت کردم.  شب که مي خوابيدم

 صبح فردا با گلناز براي رفتن به دانشگاه قرار داشتيم که البته مامان فکر مي کرد امتحان دارم.با ديدن گلناز پرسيدم:

 خوب ديشب چي کار کردي. -

 هيچي رد شدند. -

 تو ديگه چرا! -

 شکلکي برايم درآورد و جواب داد: گلناز

 اِهه فکر کردي مي گذارم از من جلوبزني و تنها بري. تا وقتي ازدواج نکني من هم نمي کنم. -

 خنديدم و گفتم:

 عجب گرفتاري شديم. تو به من چي من چي کار داري. اگه من تورو نخوام بايد چي کار کنم. -
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 نگي قصد پريدن داشت که تسليم گونه گفتم:حالتي غضبناک به خود گرفت. مثل خروس ج

 من غلط مي کنم. شوخي کردم. بي تو هم هيچ جايي نمي رم. خوبه؟ -

 و صورتش را بوسيدم و هر دو خنديديم دوباره پرسيدم:

 از پسره بگو. چطور بود؟ -

 نمي تونم بگيرم. بد نبود. مهندس مخابرات بود. بهش گفتم تا تکليف انتحان فوقم مشخص نشه هيچ تصميمي -

اينطور که مي گي خيلي خوب بوده. به قول مامان و بهنوش بعضي از موقعيت هاي خوب را نبايد از دست بدي.  -

 گلناز حيرت زده گفت:

 تو که الاليي بلدي چرا خوابت نمي بره. جواب محسن را چي دادي. -

 ا و مالقاتم با محين را برايش تعريف کردم و گفتم:شانه باال انداختم. به ياد ديشب افتادم. جريان نقشه بزرگتره

حرف آخر را بهش زدم. خدا کنه کوتاه بياد و بره دنبال بختش ولي متاسفانه او هنوز اميدوار آينده بود. من به هيچ  -

 چيز به غير از پيشرفت درسي ام فکر نمي کنم.

 ست بديم.آخه درد اينه که نظر منم همينه. ما نبايد فرصت هارو از د -

 دستم را به دور بازويش حلقه کردم و صميمانه گفتم:

آره عزيزم واقعا حيفه. ما بايد با هم باشيم و به هيچ کدامشان هم فکر نکنيم. هنوز خيلي راه در پيش داريم. خدا  -

 کنه قبول بشيم.

 خدا کنه راستي براي آزمايشگاه چي کار کردي. -

به بهزاد بگم. شايد جايي آشنايي داشته باشه. اگر نشد که بايد ريسک کنم و به  هنوز که هيچي. مي خوام امروز -

 استاد زيست رو بيندازم.

ولي دعا کردم بهزاد کاري برايم بکند چونکه خانم سعادت استاد زيست شناسي يک بار براي برادرش از من 

 خواستگاري کرد و جواب رد شنيد.

 

قعا استراحت کنم. با مامان هماهنگ کرده بودم و بعد از دانشگاه به خانه ي بهزاد تصميم گرفته بودم چند روزي را وا

رفتم. شکيبا و شهريار با ديدنم به طرفم دويدند. حاال هر دو سه ساله بودند و روز به روز شيرين تر و عزيز تر مي 

مشان. ريحانه از آشپزخانه شدند. براي اينکه قدرت بغل کردن هر دو را نداشتم همانجا جلو در نشستم و بوسيد

 بيرون امد و با ناراحتي گفت:

 بچه ها چي کار مي کنيد. چرا اونجا نشستي بنفشه جان. -

 سالم کردم و خنديدم:

 اين وروجک هاي شيرين همينجا مرا از پاي درآوردند پس بهتره هديه هاشون رو دم بعد پاشم. -

 در آوردم.کتابهايي را که برايشون خريده بودم از کيفم 

 خوب حاال بريد ببينم کدومتون بهتر رنگ مي کنيد. -

 با خوشحالي کتاب ها را گرفتند و به طرف اتاقشان دويدند.

 ريحانه به طرفم امد. کمک کرد از روي زمين بلند شدم. همديگر را بوسيديم.

 کردي.اينطوري که نمي شه. هر بار که مياي بايد براشون چيزي بگيري. بد عادتشون  -
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 به روي مبل نشستم.

من ميميرم براشون. من هم زياد خودم را اذيت نمي کنم. چيزهاي کوچولو براشون مي گيرم. نمي دوني وقتي مي  -

 دوند به طرفم و با کنجکاوي به کيفم زل مي زنند چه لذتي مي برم.

 ريحانه تشکر کرد و اينبار گفت:

 ي.چه عجب از اين طرف ها. راه گم کرده ا -

خجالتم نديد. راست مي گي ولي به خدا اينقدر فشار درسهام زياد بود که نمي تونستم سرمو بخارونم. حاال که تموم  -

شد تصميم گرفتم چند روزي رو به خودم مرخصي بدم. مي خوام قبل از شروع پايان نامه و درس خواندن براي 

 امتحان آينده کمي استراحت کنم و با بچه ها باشم.

 نه با مهرباني و خوشحالي بي ريا لبخند زد.رحا

 خيلي خوشحالمون مي کني. کاشکي هليا را هم مي آوردي. -

 بعد از ظهر با دوقلو ها مي رم دنبالش. يکي دوروزي مي خوام با بچه ها بچه بشم. -

ف پنجره رفت و به صداي زنگ از آمدن بهزاد خبر داد. او با ديدن من قبل از اينکه جواب سالمم را بدهد به طر

 بيرون نگاه کرد.

 ريحانه پرسيد:

 دنبال چي مي گردي بهزاد. -

 بهزاد با جديت جواب داد:

 دنبال خورشيد. مي خوام ببينم امروز کدوم طرفي دراومده. -

 با صداي خنده من و ريحانه به طرفمان آمد. دوباره سالم کردم و گفتم:

 اي ريحانه جون هم گفتم. عوضش مي خوام چند روزي تالفي در بيارم.هر چي بگيد قبول راست مي گيد. بر -

* * * * * 

بعد از ظهر با شکيبا و شهريار براي اوردن هليا به خانه بهنوش رفتيم. کتاب هليا را هم دادم و بچه ها را به اتاق هليا 

 فرستاديم. بهنوش گفت:

 خوب بشين قضيه ان شب ا مفصل برام بگو. -

  ر چه بينمان گذشته بود را برايش تعريف کردم و گفتم:نشستم و ه

 تو بگو ما که رفتيم چي شد. -

اتفاق خاصي نيفتاد. نمي دونم محسن چي به زن دايي گفت که ساکتشون کرد. طفلکي چند دقيقه تنهايي گيرم آورد  -

 و گفت:

 کاشکي بنفشه مي فهميد که چقدر دوستش دارم. -

 تو هيچي بهش نگفتي. -

 چرا گفتم محسن جان بنفشه با درسش مشکل داره و به هيچکس جواب نمي ده. -

 با نگراني گفتم:

 اميدوارم به زودي کسي بهتر از من پيدا کنه و خشوبخت بشه. -

* * * * * 
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 همان شب سر ميز شام به بهزاد گفتم:

 راستي داداش برات زحمتي دارم. -

 پاک کرد و هر سه بچه هارا روانه اتاق کرد و بعد از خلوت شدن گفت: بهزاد دور دهن شهريار را با دستمال

 من در خدمت خواهر کوچولوي خودم هستم. -

 با ناراحتي ظاهري اخم کردم.

 سالمه. 77تو که هنوز هم مي گي کوچولو. بابا چهار سال زحمت کشيدم و مثال ليسانس گرفته ام.  -

 بهزاد خنديد:

 واهر بزرگ و ليسانسه ام هستم .باشه. من در خدمت خ -

 من و ريحانه از اداهايي که در بين صحبت هاش در مي آورد خنديديم.

 جدي مي گم داداش. مي خوام برايم براي دو سه هفته يک آزمايشگاه تدارک ببيني. -

 بهزاد چشمهايش را تنگ کرد گوشش را به طرفم چرخاند يعني دوباره بگو.

 ي آزمايشگاه مي خوام. براي پايان نامه ام الزم دارم.مي گم اگه آسنا دار -

 قيافه اي حق به جانب گرفت و جواب داد:

 همچين مي گي آزمايشگاه انگاري مي شه از جيبم در بيارم و جلوت بگذارم. -

 من هم نگفتم که از جيبت در بياري . مي گم آشنا نداري. -

 ايشگاه داره. اصال در اين باره فکر کردي.رشته و کار من کامپيوتره، چه ربطي به آزم -

  مي گي چي کار کنم. متن پايان نامه ام کار عملي هم داره. -

 دوستت چي اون نمي تونه کاري بکنه. -

 نه موضوعاتمون به کلي با هم فرق مي کنه. متن اون فقط مطالعاتيه ولي مال من هم مطالعاتيه و هم عملي. -

 ميز بلند مي شد از ريحانه تشکر کرد و گفت:بهزاد در حاليکه از سر 

 سعي خودم را مي کنم اما قول نمي دم. -

 با خوشحالي برايش دست زدم.

 من مي دونم اگر تو بخواهي برام پيدا مي کني. -

 به طرفم چرخيد.

 ديدي گفتم خواهر کوچولويي. گفتي نه. مثل بچه ها دست مي زنه. -

ها پناه برد و در را از داخل قفل کرد. صبح فردا بهزاد با عجله براي رفتن اماده مي شد.  به طرفش دويدم. به اتاق بچه

ريحانه با سخاوت براي خاطر من دو روز مرخصي گرفت که بسشتر در کنارم باشد. فنجاني چاي براي بهزاد گذاشت 

 و گفت:

 يد.راستي بهزاد ديشب که مي خوابيدم بگو براي آزمايشگاه کي به فکرم رس -

 بهاد جرعه اي از چاي نوشيد و سرش را به نشانه پرسيدن تکان داد. ريحانه جواب داد:

 معين. -

 چطور معين. -

 يادم آمد چند روز پيش خاله داشت از معين تعريف مي کرد. -
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 بهزاد در حال درست کردن لقمه گفت:

 خوب اينکه چيز تازه اي نيست. بعدش. -

 ت دست بهزاد کوبيد.ريحانه اخم کرد و به پش

 بدجنس نشو بهزاد. -

 ببخشيد. بعد از تعريف هاي خاله جانت را بگو. -

 ريحانه رو به من کرد.

نه تو بگو بنفشه جان. خاله من وقتي بچه هاش خيلي کوچک بوده اند و خودش هم خيلي زيبا و جوان بوده  -

بزرگ کرده. حاال که موفقيتشان را مي بيند لذت مي  شوهرش فوت مي کنه و او خودش بچه ها را تنهايي و به سختي

 برد و کمي تعريف مي کند. اين خيلي بده.

 براي رضايت ريحانه تاييدش کردم. بهزاد پرسيد:

 نگفتي اينبار خاله براي چي از پسرش تعريف مي کرد. -

 ريحانه به معني قهر رو از او گرفت و رو به من کرد.

اش داروسازيه تازه دکتراي عمومي اش را تمام کرده. خاله مي گفت براي داروي جديد  معين پسر خاله ام رشته -

تحقيقي مهم برداشته که به خاطر اهميت اين تحقيق از طرف دانشگاهش آزمليشگاه را در اختيارش گذاشته اند. آخه 

 خدمت وظيفه هم معاف شده. او هم مثل تو تمام مدت تحصيل اول بوده. حتي جزء ده نفر اول کنکور تجربي بود و از

 بهزاد پرسيد:

 جدي مي گي. -

 آشتي براي را همسرش سر روي رفتن حال در بهزاد .چيه دروغم بله - ريحانه همانطور رو به من و پشت به او گفت:

 چي ببينم. بخور هم را ما کوچولوي خواهر غم. بشم خالت پسر و خاله هم بعد و خودت اول قربون - :گفت و بوسيد

 نوبت روز آن کار مي کني.چاقوي پنير را به حالت نشانه به سمتش گرفتم. کيفش را سپر کرد و از خانه فرار کرد.

 خوش و کردم بازي ها بچه با شب تا. رفيتم انجا به ها بچه و ريحانه با. بود اش هفتگي راحتي که بود بهنوش خانه

ساله بودند و دو تا خانم کامل شده بودند  66و  67 حاال که صبا و سحر به هم را مرخصي سوم روز. گذرانديم

 تعريف هليا و شهريار و شکيبا به نسبت صبا گانه بچه هاي حساسيت از خوابيدم بينشان که شب اختصاص دادم.

 صحبت تلفني اش خاله پسر با ريحانه. شد تمام ام مرخصي روز سه .خنديديم هم با گذشته شب از مدتي تا کردم

او را در آاز درب ورودي دانشگاه که وارد شدم احساس  63رار گذاشته بوددند شنبه صبح ساعت ق و بود کرده

غريبي کردم خصوصا که گلناز مثل هميشه کنارم نبود.او در مدت هشت سال آشنايي به غير از همان يک سالي که به 

د. از اول دبيرستان که آنها تازه به محل خاطر دوستيم با کامران با او قطع رابطه کرده بودم هميشه و همه جا با من بو

ما نقل مکان کرده بودند و در دبيرستان با هم آشنا شديم تا امروز شانه به شانه هم ديگر رفته و برگشته بوديم ولي 

 امروز تنها بودم و پشتم را گم کرده بودم.

 دانشگاه خوبي بود البته بين دانشگاههاي تهران وصفش را زياد شنيده بودم.

از نگهبان ورودي آدرس آزمايشگاه را گرفتم و بعد از تشکر به طرفي که راهنمايي ام کرد به راه افتادم. از دور تابلو 

آزمايشگاه را ديدم. مردي جلو در نشسته بود. از او سراغ دکتر حکمت را گرفتم. ريحانه برايم گفته بود که پسر 
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ه ولي مادرش که خاله ريحانه بود از شش سال پيش که پسرش در خاله اش تازه دوره ي دکتراي عمومي را تمام کرد

 اين رشته قبول شده دکتر صدايش مي زند.

اتاق دکتر را زود پيدا کردم. در باز بود. دکتر حکمت پشت ميز نشسته و مشغول نوشتن بود. چند ضربه به در باز 

 يد گفت.زدم. دکتر فقط به اندازه ي يک ثانيه سرش را باال گرفت و بفرماي

 وارد اتاق شدم و جلو ميز ايستادم او سخت مشغول بود. از روي کاغذي نگاه مي کرد و وارد دفتري مي کرد. گفتم:

 آقاي دکتر حکمت. -

 بدون اينکه نگاهم کند گفت:

 بفرماييد. -

 بنده رضايي هستم. بنفشه رضايي. -

 ش اشاره کرد.دست از نوشتن کشيد. بلند شد و با دست به صندلي جلو ميز

 بفرماييد خانم. حالتون خوبه؟ آقا بهزاد خوب هستند؟ -

 مودبانه تشکر کردم و نشستم. قبل از اينکه خودش بنشيند پرسيد:

 اجازه مي دهيد همين چند سطر باقيمانده را وارد کنم. -

 خواهش مي کنم بفرماييد. -

 نشست و گفت:

 ي اين مطالب هم ممکن است اشتباه شود. خيلي زود تمام مي شود.معذرت مي خوام شما کم معطل مي شويد ول -

 با تکان سر و لبخندي کوتاه مطمئنش کردم.

ساله به نظر مي رسيد. در همان  71الي  75در مدتي که او مشغول نوشتن بود زير چشمي براندازش کردم. حدودا 

يي پهن و عريض و سينه اي جلو آمده و بازواني چند دقيقه اي که ايستاد بلندي قدش کامال به چشم آمد. شانه ها

 عضالني داشت که ورزشکار بودنش را نشان مي داد.

موهايش کمي مجعد و قهوه اي تيره بود که معمولي و مرتب شانه خورده بود. وقتي چمهايش را براي همان چند 

شد چشم از او گرفت. در  لحظه به من دوخت جذابيتي داشت که طرف مقابل را محسور مي کرد و به زحمت مي

همان حال غرور محکم خاصي هم در آن چشمان قهوه اي و براق به چشم مي خورد. بقيه ي اعضاي صورتش درشت 

 و مردانه بود و ابهت خاصي داشت.

 شايد ربع ساعتي طول کشيد که کارش تمام شد. دفترش را بست و روبه من کرد.

 در ضمن ببخشيد من اينجا وسيله ي پذيرايي ندارم.باز هم معذرت مي خوام که معطل شديد.  -

 خواهش مي کنم. متشکرم. من براي پذيرايي شدن نيامده ام. -

 تبسمي کوتاه کرد.

 بله. خوب بريم سر اصل مطلب. ريحانه خانم راجع به شما با من صحبت کردند. -

چشم در چشمم نمي شد. کتابم را از کيفم  سعي مي کردم به چشمانش نگاه نکنم. البته او هم خودش اينطور نبود و

بيرون آوردم. بلند شدم و جلو ميزش ايستادم و توضيحاتي درباره ي تحقيقي که انتخاب کرده بودم برايش دادم. 

 خوب گوش مي کرد.
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 پس از تمام شدن صحبت هاي من از روي صندلي بلند شد در حالي که براي بيرون رفتن از اتاق اول به من اشاره مي

 کرد با هم به راه افتاديم و همينطور هم شروع به صحبت کرد. قد من به سر شانه او مي رسيد.

من هم مثل شما براي تحقيقم اينجا هستم. تازه چند روز است شروع به کار کرده ام. يک ماه وقت دارم و تنها هم  -

 هستم.

ت همين االن گفته باشد ولي به اينکه تحقيقش از نظر اشاره اش به اين بود که مجبور بودم با او تنها باشم. مي خواس

 دانشگاه خيلي مهم است اصال اشاره اي نکرد.

مرا به سمت قسمت اصلي آزمايشگاه هدايت کرد و همه چيز و همه جا را نشانم داد و براي هر چيزي که فکر مي 

 کرد الزم است توضيح مي داد. آخر سر گفت:

بعد از ظهر. هر جا براتون مشکلي پيش  4صبح اينجا هستم تا  1هر روز راس ساعت کليد اينجا دست خودمه. من  -

 اومد يا سوالي داشتيد من در خدمتم.

 دوباره تشکر کردم. پرسيد:

 از کي شروع مي کنيد. -

 از همين امروز. البته اگر اشکالي ندارد. -

  دستي به سرش کشيد و با کمي فکر اشاره به سمت رختکن کرد.

 نه اشکالي ندارد. روپوش آنجات مي توانيد شروع کنيد. -

 قبل از اينکه برود گفتم:

 خواهم رفت. 7بيايم ظهر ساعت  1من صبح که ساعت  -

 در حالي که به طرف اتاقش مي رفت برايم دست بلند کرد.

 هر طور مايليد. -

هيي به ان بزرگي و مجهزي خودش عالمي داشت با رفتن او نگاهي به اطرافم انداختم . در اختيار گرفتن آزمايشگا

اينبار به تنهايي دوباره خودم چرخي در اطراف زدم و با دقت بيشتري به همه چيز نگاه کردم . همه چيز و همه جا 

 برايم جالب و ديدني بود و از ديدنشان سير نمي شدم.

 زمايشگاه دانشکده اش که آدرس را به ريحانه داده بود ببينم.

 

از آنکه جاي همه وسايل مورد نياز را در نظرم ثبت کردم براي تعويض لباس رفتم. وقتي روپوش سفيد را به تن  بعد

کردم جلو آينه ايستادم و به خودم نگاه کردم. کاشکي آقاجونم مرا با لباس سفيد دکتري ببيند از اين فکر به آينه 

نگاه مي کرد خشکم زد. از آينه نگاهمان به هم خورد. او  لبخند زدم. ناگهان با ديدن او که ايستاده بود و به من

 لبخندي زد و رفت.

 هيجانزده به رختکن برگشتم به روي صندلي افتادم و صورتم را با دو دست پوشاندم.

از خودم عصباني بودم. واي حاال او راجع به من چه فکري مي کرد. شايد فکر مي کرد عقده ي روپوش دکتري 

. مدتي آنجا نشستم تا حالم جا آمد. با اينکه هنوز عصبي بودم ولي بلند شدم. چاره اي نبود باالخره پوشيدن را دارم

 بايد با او روبه رو مي شدم. اعتماد به نفس خوبي داشتم و مي توانستم به صورتي از کنارش بگذرم. گرچه سخت بود.
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ي به طرفم انداخت و دوباره مشغول شد. جوري رفتار وقتي از رختکن بيرون امدم او شروع به کار کرده بود. نيم نگاه

 کردم که انگار اتافاقي نيافتاده و من هم مشغول شدم.

کم کم به قدري غرق کار شيرينم شدم که همه چيز فراموشم شد. گاهي که به سمت او نگاه مي کردم مي ديدم 

رين عملي آنرا در ورق کنار دستش ثبت سخت مشغول است. خيلي فعال و دقيق کار مي کرد و بعد از انجام کوچکت

مي کرد. ديگر نگاهم نمي کرد. سالن بزرگي بود که او در يک طرف و من هم در طرف ديگر مشغول به کار خود 

 بوديم.

ساعت بعد آقا رجب همانکه جلو در از او سراغ دکتر حکمت را گرفته بودم و معلوم شد نگهبان و همچنين نظافتچي 

 ايمان چاي آورد و دوباره رفت و باز ما با هم تنها شديم.آزمايشگاه است بر

در مدت کار آن روز دو مرتبه برايم مشکل پيش آمد. ناچار به نزدش مي رفتم و خواهش مي کردم کمکم کند. و او 

را هر دو بار بدون مخالفت مشکلم را حل مي کرد. خودش کار را برايم انجام مي داد و از من خواست دوباره آن کار 

 انجام بدهم تا مطمئن شود به خوبي فهميده ام.

 بود که حاضر شدم. او با ديدن من که حاضر شده بودم گفت: 7نزديک ساعت 

 راستي يادم امد که گرسنه ام. بهتره من هم به سلف بروم و غذا بخورم. شما تشريف نمي آوريد. -

 نگاهش نکردم.

 نه متشکرم. منزل منتظرم هستند. -

ه که رسيدم بهنوش هم انجا بود. با آب و تاب از آشنايي ام با آقاي معين حکمت و کار در آن آزمايشگاه به خان

 بزرگ و مجهز برايش تعريف کردم.

 شب که مي خوابيدم و با خودم خلوت کردم دوباره چهره و لبخند معين را در آينه به ياد آوردم.

من خنديده بود. قبل از اينکه خوابم ببرد به اين نتيجه رسيدم که بايد با  اينبار از او هم عصباني شدم او به چه حقي به

 او سنگين تر رفتار کنم. نبايد به واسطه ي آشنايي صميمي مي شديم.

روز دوم کار بود. او رسيده بود. دگر به اتاقش نرفتم. لباس عوض کردم و مشغول به کار شدم.وقتي از اتاقش بيرون 

 جب نگاهم کرد و گفت:امد و مرا ديد با تع

 خيلي خوبه. ما از من زودتر شروع به کار کرده ايد. -

 سالم کردم و گفتم:

 به اين علته که من از شما زودتر مي رم. -

 و دوباره خود را مشغول به کار نشان دادم و اجازه ي صحبت بيشتري به او ندادم.

اشکالي داشتم برايم حل مي کرد و ظهر هم خداحافظ البته او هفته اي به همين ترتيب گذشت. صبح ها سالم بود. اگر 

بيشتر حواسش به کارش بود تا به من. به قدري گرم کارش مي شد که گذشت ساعت ها را نمي فهميد. چونکه وقتي 

 براي خداحافظي به کنارش مي رفتم و مرا آماده رفتن مي ديد حيرت زده به ساعت نگاه مي کرد.

کارم و از معين مي پرسيدند و جواب من فق در اين حد بود کهف هر کدام مشغول به کار خود  بهزاد و ريحانه از

هستيم. ريحانه عقيده داشت که معين خيلي خشک و رسمي است ولي هر چه بيشتر مي گذشت بيشتر به خالف 

هميده بود که زياد خودماني عقيده ريحانه مي رسيدم. فقط زياد اهل رابطه برقرار کردن نبود اما از رفتارهاي من هم ف

 نمي شوم شايد هم به همين خاطر اصراري نداشت.
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 همين رفتارها باعث شد که کم کم برخوردهايمان با هم فقط کاري و خيلي سنگين باشد.

ده روزي از آمدن من به آزمايشگاه مي گذشت. آن روز آزمايشي را شروع کرده بودم که مدتي طول مي کشيد. 

که نمي شد ان را نيمه کاره رها کرد و براي روز بعد گذاشت. سخت کار مي کردم تا بلکه بتوانم قبل مشکل اين بود 

 کار را تمام کنم. 4از ساعت 

شده بود که و متوجه ي نرفتن غير طبيعي من شد. دست از کار کشيد و به طرفم امد. چند دقيقه اي  5/7ساعت 

اينکه در کارم تقريبا وارد شده بودم ولي وقتي او را انطور دقيق متوجه  ساکت ايستاد و به طرز کار من نگاه کرد. با

 خود ديدم هيجانزده شدم و دستهايم مي لرزيد.

 گويا متوجه حالم شد. آهسته پرسيد:

 هم گذشته. تشريف نمي بريد. 5/7خانم رضايي ساعت از  -

 همانطور که کار مي کردم جواب دادم:

 زمايش را نيمه کاره بگذارم. بايد تمامش کنم.نخير. امروز نمي تونم آ -

 خيلي طول مي کشه. -

 تمومش کنم. 4نمي دونم ولي دارم سعي خودم را مي کنم که قبل از ساعت  -

 نزديک تر آمد.

 مي تونم کمکتون کنم. -

 نه متشکرم. مزاحم کار شما نمي شوم. خودم تمامش مي کنم. -

برم. جايي کار دارم. کليد  4فقط بگيد چي کار کنم. آخه من حتما بايد ساعت  نترسيد خرابکاري نمي کنم. شما -

 سالن اصلي هم بايد دست خودم باشه.

قبال هم گفته بود به خاطر اينکه مسئوليت آزمايشگاه را به عهده گرفته کليد را فقط خودش نگه مي دارد. آقا رجب 

 سرکشي مي کرد.يک ربع اخر او آنجا را تميز مي کرد و به همه چيز 

 ناچار قبول کردم. توضيحاتي به او دادم و هر دو بدون صحبت به کار پرداختيم.

گذشته بود. به ساعت نگاه کرد و سپس بدون اينکه حرفي بزند روپوش را از تنش درآورد و بيرون  0ساعت از 

 رفت. حدس زدم خسته شده و براي گرفتن خستگي يا خوردن غذا رفته.

 برگشت. دو ظرق غذا از سلف دانشگاه گرفته بود. يکي را جلوم گذاشت.يک ربع بعد 

 من که گرسنه بودم. فکر کردم شما هم بايد گرسنه باشيد. -

نگاهي به غذا و به او کردم. او حق نداشت اينقدر به من احساس نديکي کند که به جاي من فکر هم بکند. حتما توقع 

 ل بشنويم. بدون معطلي جواب دادم.داشت کنار هم بشينيم و گل بگيم و گ

 متشکرم. ولي من گرسنه نيستم. شما اشتباه فکر کرده ايد. -

تازه قاشق برداشته و روي غذايش را باز کرده بود. يک لحظه از جواب من جا خورد. سرو صداي شکم گرسنه ي من 

 . خيلي زود به خود مسلط شد.بلند شده بود و خدا خدا مي کردم که او نشنود. نيم لبخند تمسخر آميزي زد

 من بدون توجه به غذا خودم را مشغول کار نشان دادم. غذا را از جلوم برداشت و با خونسردي ساختگي گفت:

 اشکال نداره من خودم هميشه دو پرس مي خورم. مخصوصا که امروز دير شد و گرسنه ترم. -
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شتها شروع به خوردن کرد. گاهي زير چشمي نگاهم مي کرد هر دو غذا را برداشت و کمي دور تر از من نشست و با ا

 قطعا با خودش فکر مي کرد اين ديگه کيه.

 

ظرف اول را که تمام کرد ظرف دوم را باز کرد. مشخص بود که سير شده ولي غرورش اجازه نمي داد که کوتاه بيايد. 

 قمه ها را به زور نوشابه قورت مي داد.چند قاشق ظرف دوم را به راحتي خورد ولي کم کم به جايي رسيد که ل

با همه تالشي که کرد نتوانست ظرف دوم را تمام کند. بلند شد دست و صورتش را شست روپوش را پوشيد و دوباره 

 در کنارم مشغول به کار شد. هر کاري را که انجام مي داديم تاکييد مي کرد بنويسم تا از خاطرم نرود.

م شد. فقط يک تشکر خيلي کوتاه و معمولي کردم. وسايلم را جمع کردم و لباس کار تما 4درست راس ساعت 

 پوشيدم خداحافظي کردم و قبل از او از آزمايشگاه خارج شدم.

وقتي به خانه رسيدم از گرسنگي به حال ضعف افتاده بودم. بهنوش هم تازه رسيده بود وقتي ديد که چطور با ولع غذا 

 مي خورم گفت:

ه. چطوري تا حاال طاقت اورده اي صبحانه ي درست و حسابي هم که نمي خوري الاقل وقتي کارت طول ساعت پنج -

 مي کشه برو از سلف غذا بگير.

 مامان با طعنه و عصباني در ادامه صحبت بهنوش گفت:

 خوب نه اينکه خيلي چاغ و چله است و جون داره، نمي خوره که رژيم بگيره. -

 وقتي مامان از آشپزخانه بيرون رفت جريان نهار ظهر را براي بهنوش تعريف کردم. من و بهنوش خنديديم.

 حيرت زده نگاهم کرد و گفت:

 الحق که بي ادبي خانم مثال ليسانسه. مگر بنده خدا به غير از لطف کار ديگه اي کرده. -

 ني کنه.بي خود کرده به جاي من فکر کردهو مي خواست اول از من بپرسه بعد خودشيري -

قضيه ي به اجبار خوردن پرس دوم را برايش گفتم از خنده ريسه مي رفت. اداي معين را درآوردم که چگونه بعد از 

 درآوردن قاشق غذا از دهانش فوري نوشابه مي نوشيد.

 داد. مامان وارد آشپزخانه شد و متعجب به ما که به شدت مي خنديديم و اشکمان درآمده بود نگاه کرد و سر تکان

 چند روز بعد که ريحانه به خانه ما آمد پرسيد:

 مگر پسرخاله ام را چي کارش کرده اي. -

 پرسيدم:

 چطور مگه؟! -

ديروز بعد از ظهر با مامان رفته بوديم خونه ي خاله جانم وقتي برمي گشتيم جلو در با معين برخورد کرديم. در  -

اهر شوهر بداخالقت چطوره. پرسيدم: چطور. گفت: هيچي يک فرصت کوتاه آهسته از من پرسيد: حال خو

 همينطوري مي گم. حاال راستش را بگو قضيه چي بوده.

 خنديدم و جواب دادم:

 هيچي به خدا. چند روز پيش که کارمان طول کشيد رفت غذا گرفت تا با هم بخوريم و من نخوردم و گفتم سيرم. -

 ه پشتم زد:ريحانه لبخندي زيرکانه زد و ضربه اي ب

 اين کارها از معين بعيد بوده بنفشه جان.
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* * * * * 

صبح روز بعد نرسيده به آزمايشگاه معين را جلوي در ديدم. مضطري و هيجان زده بود. گاهي چند قدم راه مي رفت 

 و گاهي با ناراحتي به آقا رجب مي توپيد. وقتي به نزديکشان رسيدم شنيدم که به آقا رجب مي گفت:

 ممکنه معذرت خواهش شما بي تاثير باشه. بايد وظيفتون را به خوبي انجام مي داديد. -

 جلو رفتم و سالم کردم. رو به من کرد و بعد از دادن جواب سالمم با تحکم گفت:

 خانم لطفا به سالن اصلي نرويد. بفرماييد اتاق من با شما کار دارم. -

 . پرسيدم:نگراني در چهره ي عصباني اش موج مي زد

 اتفاقي افتاده. -

 انشااهلل که نه. شما بفرماييد. -

لحن محکم کالمش جاي بحث نمي گذاشت. از جلو در کنار رفت و من به اتاقش رفتم و منتظر شدم. چند دقيقه بعد 

 آمد به احترامش ايستادم. خواهش کرد بنشينم خودش هم نشست.

ولي مجبورم شما را در جريان اتفاقي که افتاده بگذارم تا بتوانيم کاري ببخشيد خانم قصدم نگران کردن شما نيست  -

 بکنيم.

 من هم نگران شده بودم. گفتم:

 اگر چيزي هست که بايد بدونم خواهش مي کنم که بگيد. -

چند لحظه ساکت شد. فکر مي کرد چطور بايد روشنم کند. مشخص بود که صحبت کردن برايش مشکل است.اين 

 نگراني ام را بيشتر کرد. دوباره گفتم:رفتار او 

 من خيلي ترسو نيستم. حرفتون رو بزنيد لطفا. -

 با چشمان نافذش به من خيره شد و با دودلي گفت:

حقيقت اينه که اقا رجب ديروز صبح قبل از آمدن ما به سالن يادش رفته که چراغ هاي مخصوص ميکروب کش را  -

 خاموش کند.

 از طرفي گيج و جذب گيرايي چشمانش بودم. پرسيد: متوجه منظورش نشدم

 ظاهرا متوجه منظورم نشديد. -

 به معني نه سر تکان دادم. او براي فهميدن من بيشتر توضيح داد.

مي دونيد خانم، چراغهاي مخصوصي در سالن آزمايشگاه نصب مي کنند که فقط وقتي کسي در سالن نيست بايد  -

بردن ميکروب ها است. متاسفانه ديروز آقا رجب يادش رفته و قبل از آمدن ما به سالن  روشن بماند. براي از بين

 آنها را خاموش نکرده.

 چرا خاموش نبودن آن چراغها اينقدر شما را نگران کرده. -

 چند لحظه ساکت ماند وقتي ديد سراپا گوشم صدايش را پايين تر آورد و در ادامه توضيحاتش گفت:

اشعه اي از خود مي پراکند که براي بدن انسان ضرر دارد و سرطان زا است. ما هم که ديروز مثل هر  اين چراغها -

 روز در سالن بوديم.

با شنيدن اين حرف وحشتزده از جا پريدم و سراپا ايستادم. او هم بلند شد و بيرون رفت و با ليواني آب برگشت و با 

 ماليمت گفت:
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 مسلط باشيد. ما هنوز نمي دونيم اتفاقي افتاده يا نه.بنشينيد خانم. به خودتون  -

 با بي حالي نشستمو ناليدم:

 چطور بايد مطمئن بشيم. -

 دوباره روي صندلي اش نشست و دست به طرف تلفن برد.

 مي خوام با استادم تماس يگيرم و نظرشان را بپرسم. -

شماره اي گرفت. با کسي صحبت کرد و استاد را پاي  بدون اينکه آب بخورم ليوان در دستم بود و نگاهم نگران.

 تلفن خواست. چند لحظه بعد مخاطبش استاد بود.

 سالم استاد. حالتون خوبه. -

 

بعد از تعارفات معمول ماجرا را خالصه براي استادش گفت و گوش ايستاد. بعد از آنکه تشکر و خداحافظي کرد دو 

 دستش را قالب زير چانه اش گذاشت.

استادم يک آزمايشگاه بزرگ و مجهز خصوصي دارند. ايشون خواستند هر چه زودتر خودشان از ما آزمايش  -

 بگيرند.

 بلند شد. من هم برخواستم. گفت: بفرماييد.

هنوز گيج بودم. باورم نمي شد. جلو در از هم جدا شديم. بي هدف به طرف در دانشگاه مي رفتم که معين با 

مز زد. با همان گيجي و سردرگمي نگاهش کردم. فرصت نداد. در جلو را برايم از داخل باز کرد اتوموبيلش کنارم تر

 و گفت:

 حتي نپرسيديد کجا بايد برويد. بفرماييد مسيرمان يکي است. شما آدرس را نمي دانيد. -

 با بهت زدگي سر تکان دادم. صدايش از گيجي در آوردم.

 بفرماييد خانم رضايي. -

اگر تعارفش که با تحکم خاصي بود رد مي کردم سرگردان مي ماندم. پس نشستم و تشکر کوتاه کردم. تمام مطمئنا 

طول مسير را که البته هم طوالني بود ساکت بوديم. به تنها چيزي که فکر نمي کردم سالمتي ام بود. تصور مي کردم 

 خودش را نشان مي داد.که جواب آزمايشم مثبت است و خوني آلوده دارم. کم کم مريضي ام 

مامان و آقاجون و ديگر اعضاي خانواده مي فهمند و برايم غصه مي خورند. آرزوهايي که براي آينده دارم همه بر باد 

 مي رود.

باز خودم را روي تخت بيمارستان مي ديدم. با موهايي ريخته و دستگاهها و سرم هايي که به بدنم وصل بود. بستگانم 

 ا در ان حال مي ديدند و گريه مي کردند.از پشت شيشه مر

 بي اختيار خيسي اشک را به روي گونه هايم حس کردم. راستي من هم پا به پاي انها گريه مي کردم.

جعبه دستمال جلوم گرفته شد. معين بود. از پس پرده اشک نگاهش کردم. براي دلگرمي لبخندي به رويم زد. ديگر 

 . کف دستهايم يخ بود. دستمالي برداشتم و صورتم را با آن پوشاندم.از ديدن چشمهايش هراس نداشتم

جلو آزمايشگاه مورد نظرش که از شدت اضطراب نفهميدم در کدام خيابان و کدام منطقه بود پارک کرد و با هم وارد 

 است. 53 ،53شديم به اتاق استادش رفتيم و از وضعيتي که داشتيم کمي برايمان صحبت کرد و گفت احتمال خطر 

 با خود استاد براي آزمايش رفتيم از هيجاني که استاد داشت معلوم بود که معين خيلي نزدش عزيز است.
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با اينکه براي اين کار چند نفر انجا بودند ولي خود استاد شخصا دست به کار شد. با سرنگ به سمت معين رفت 

 ين اشاره به من کرد.دستيار استاد از معين خواست که آستينش را باال بزند. مع

 لطفا اول خانم. -

 خودش هم خيلي ناراحت باالي سرم ايستاد و ناظر گرفتن خونم شد. بعد از من از او هم خون گرفتند.

در حيني که دکتر با ما صحبت مي کرد مي گفت جواب آزمايش تا فردا داده مي شود. خانمي با دو ليوان آبميوه وارد 

 او قبل از برداشتن از خانم تشکر کرد و دوباره اشاره به من کرد.شد و به طرف معين رفت. 

 لطفا اول خانم. -

از آزمايشگاه که بيرون امديم دوباره در جلوي اتوموبيل را برايم باز کرد و وقتي نشستيم به راه افتاد. باز هم 

عي مي کردم گريه نکنم از او هيچکدام حرفي نمي زديم و با هم همان افکار آزار دهنده احاطه ام کرده بود. س

 خواهش کردم در يک مسير مناسب پياده ام کند که با اتوبوس بروم. لبخند زد و گفت:

 با اين حالي که داريد صالح نيست. اجازه بديد برسونمتون. -

 بهترين حدس و عاقالنه ترين پيشنهاد را داد. حرفي نزدم. چند دقيقه بعد دوباره گفت:

ي نيافتاده که شما خودتون رو ناراحت مي کنيد. شنيديد که نظر استاد چي بود. بهتره تا نيامدن جواب هنوز که اتفاق -

 درصد خوبش فکر کنيم. اينور نيست. 53آزمايش به 

آهسته سر تکان دادم. صحبت هايش با آهنگ کالم گرمش کمي آرامم کرد. او را ان روز مثل حامي در کنارم ديدم 

 بود تا خودش ولي حاال با اينکه هر دو در معرض خطر بوديم مرا دلداري مي داد.که بيشتر نگران من 

 جلو کوچه پياده شدم. قبل از اينکه حرکت کنم گفت:

 سعي مي کنم بعد از ظهر جواب بگيرم اگر نشد فردا صبح. -

 دستش را به عنوان خداحافظي باال برد و دوباره لبخند زد:

 ميدم که اتفاق بدي نمي افتد. نگران نباشيد. بهتون قول -

سعي کردم لبخند بزنم. خداحافظي کدم و به طرف خانه رفتم. هنوز بهنوش براي بردن هليا نيامده بود. به محض 

 ورود هليا به رفم دويد. او را بغل کردم و بوسيدم. مامان تا مرا ديد پرسيد:

 چيه چرا رنگ و رو نداري. دير هم کردي. -

 ين گذاشتم و گفتم:هليا را روي زم

 هيچي مامان فقط خيلي خسته ام. خيابان ها خيلي شلوغ بود. -

منتظر نماندم که بهنوش بيايد. آبميوه اي که خورده بودم و اعصاب خرابم جلوي اشتهايم را گرفته بود. به بهانه 

 خستگي بدون خوردن نهار به اتاقم رفتم. با گريه خوابم برد.

شم مي کرد چشم گشودم.بهنوش کنارم لب تخت نشسته بود و مامان با نگراني کنارش با گرمي دستي که نواز

ايستاده بود و نگاهم مي کرد. بدنم هنوز خسته بود. حس مي کردم از يک کوهپيمايي طوالني برگشته ام. بهنوش با 

 نگراني گفت:

 يک کمي هم تب داره مامان. -

 مامان گفت:

 هست. فکر کنم ديروز که رفت حمام اب سرد شد. تا اومد حدس زدم که يه چيزي -
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 نمي خواستم الاقل تا گرفتن نتيجه آزمايش نگرانشان کنم. به زحمت نشستم و سالم کردم و گفتم:

 هيچيم نيست. امروز توي ترافيک کالفه شدم. -

 بهنوش گفت:

 مامان ميگه امروز نهار هم نخوردي. -

 لبخند زدم.

 تفاقا گرسنه هم هستم.خوب حاال مي خورم. ا -

 برم برات نهار بياورم.

 دستم را دور گردنش حلقه کردم و بوسيدمش.

 تو چقدر لوسم مي کني خواهر جون. نه خودم ميام. شما بفرماييد من هم دوش مي گيرم و ميام. -

گرم در بهتر کردن بعد از حمام توي آينه به خودم نگاه کردم. واقعا چهره ام به هم ريخته بود. گرفتن دوش آب 

حالم بي تاثير نبود. تا شب گوش به زنگ تلفن بودم ولي خبري نشد. يادم امد که معين هيچ شماره اي از من ندارد. 

 واي نکند پيدايش نکرده.

به هر سختي بود آن شب را گذراندم. صبح فردا که بيدار شدم همان احساس ضعف و خستگي روز قبل را داشتم 

 م و فکر مي کردم که مامان به اتاقم امد.توي تخت غلط مي ز

 مگر امروز نمي ري. -

 

 نه امروز حال رفتن ندارم. مي خوام استراحت کنم.

 جلو امد و دستش را روي پيشاني ام گذاشت.

 هنوز هم تب داري. -

 مي دانستم اثر اضطرابي است که ديشب تا نزديک صبح مرا به خود پيچانده بود. گفتم:

 نباشيد. امروز فقط مي خوام کنارتون باشم اين بده؟!نگران  -

 از کنارم بلند شد و گفت:

نه خيلي هم خوبه. اتفاقا امروز روز بي کاري بهنوشه. تلفن بزنم بگم تو خونه اي حتما مياد. مي خوام مربا درست کنم. 

 ياد مي گيره.

 هنوش امد. با دقت به چهره ام خيره شد.با بي ميلي کمي صبحانه خوردم. در حال جمع کردن ميز بودم که ب

  مامان حق داره نگرانت باشه. تو مريضي. آماده شو بريم دکتر. -

 هليا را از بغلش گرفتم و گفتم:

 نه به خدا. فقط نياز به يک روز استراحت دارم. -

دانستم. وقتي حريفم هر چه مامان و بهنوش اصرار کردند تن به دکتر رفتن ندادم. آخر خودم درد خودم را مي 

نشدند مشغول درست کردن مربا شدند. بسکه چشم به تلفن دوختم حالت خفگي داشتم ساعت نزديک ده بود. 

 بهنوش به شوخي گفت:

 بنفشه بيا ياد بگير فردا روزي به دردت مي خوره. -
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يش گوش مي دادم ولي به حرف بهنوش خنديدم و با هليا به حياط رفتيم. با هم روي تاب نشستيم و به شعر ها

 نصفش را نميشنيدم. ناگهان بهنوش به روي بالکن آمد و صدا زد:

 بنفشه بيا. تلفن با تو کار داره. -

 با سرعت دويدم و پرسيدم:

 کيه؟ -

 چشمهايش را تنگ کرد و خيره ام شد.

 آقاي حکمته. -

چند لحظه صبر کردم تا نفسم مرتب شود  منتظر نشدم چيز ديگري بگويد. با عجله به مت تلفن دويدم. نشستم و

 گوشي را برداشتم. قلبم به شدت مي تپيد.

 الو سالم. -

 سالم خانم. حالتون چطوره. -

 متشکرم. -

 صدايش معمولي و گرم بود.

 قبل از هر چيزي خبر خوش. مژدگاني بدهيد نتيجه ي آزمايشاتمان خوب و سالم بود. -

 م را بيرون دادم. بهنوش از ديدن حالت غير طبيعي ام جلو امد.چشمهايم را بستم و نفس سنگين

 ذوف زده گفتم:

 جدي مي گوييد دکتر. -

 مطمئن باشيد. کي جرعت داره با شما شوخي کنه. -

 کنايه اش را نشنيده گرفتم و گفتم:

 متشکرم. شما بهترين خبر را داديد. -

ار بهنوش ايستاده بود و هر دو کنجکاو نگاهم مي کردند مامان جريان حاال مامان هم از آشپزخانه بيرون آمده بود. کن

 و علت گريه ام را از بهنوش پرسيد و او بي خبرانه شانه باال انداخت. معين گفت:

 خواهش مي کنم. وظيفه ام بود. باور کنيد بيشتر نگران شما بودم تا خودم. آخه شما نزد من امانت بوديد. -

 استي شماره تلفن به شما نداده بودم. چطوري پيدام کرديد.باز هم ممنونم. ر -

 کار سختي نبود. از خاله جانم شمارتون رو گرفتم. -

 قبل از اينکه حرفي بزنم دوباره گفت:

 چرا امروز نيامديد آزمايشگاه. جاتون خليه. -

 نمي دونم. امروز اصال حال کار کردن نداشتم. خودم به خودم مرخصي دادم. -

بهترين کار را کرديد. من هم از صبح که آمده ام هيچ کاري نکرده ام. منتظر تلفن دکتر بودم. نمي دونم شايد هم  -

 علت ديگه اي دارد.

 پيام کالمش کامال روشن بود. داشت از حدش بيشتر مي گفت. ترجيح دادم مکالمه ام را کوتاه کنم.

 رون آورديد.به هر حال باز هم ممنونم که مرا از نگراني بي -

 فردا که مي آييد. -
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 صدايش هم مثل چشمهايش گرم و جذاب بود ولي دلم را نلرزاند.

 بله سعي مي کنم بيايم. چند روز ديگر بيشتر از تحقيقم نمانده. بهتر زودتر تمامش کنم. -

 پس به اميد ديدار. -

 متشکرم. خداحافظ.

 ي گفت:بهنوش و مامان کنارم نشستند. بهنوش با ناباور

 تو هنوز هم چيزي براي پنهان کردن از ما داري.

 اشکم را پاک کردم و خودم را در آغوشش انداختم.

 نه هيچي ندارم اما اين يکي جرياني داشت که نمي خواستم تا روشن شدنش نگرانتان کنم. -

 و بعد جريان را برايشان تعريف کردم و گفتم:

 دکتر حکمت گفت نتيجه آزمايش کامال سالمه. يعني ديگر نگراني وجود ندارد.حاال هم که خودتون شاهد بوديد.  -

 مامان بلند شد اسپندي غليظ دود کرد و همراه مقداري صدقه دور سرم چرخاند چندتا صلوات فرستاد و گفت:

 اخر اين را چشم نزنند خيليه. کور بشود چشم حسود و ناپاک. -

 د. بهنوش با دلخوري گفت:و رفت که پول را در صندوق بيانداز

 نداشتيم. الاقل از ديروز به من مي گفتي و اينقدر توي دل خودت نمي ريختي. -

 دستش را گرفتم و لبخند زد.

 همينکه توي دل خودم ريختم کافي بود ديگه تو را هم نگران مي کردم که چي بشه. -

 چشمهايش را تنگ کرد و با لحني ممخصوص پرسيد:

 حکمت نگرانت بود. چه خبره خانم. جناب دکتر -

 با قهري ظاهري اخم کردم.

خيلي بدجنسي بهنوش. بنده خدا مي خواست از نگراني درت بياره. غير از اون به قول خودش مگر جرعت داره  -

 اضافه تر از گليمش پايش را دراز کنه. مي دوني که من اهل رودادن نيستم.

 بهنوش لبخندي معني دار زد.

 همين. فقط -

 دستش را گرفتم و بلندش کردم.

 آره فقط همين. برو به مربا درست کردنت برس خانم خانه دار. -

فردا صبح سر حال و با روحيه اي تازه به آزمايشگاه رفتم. او هم امده بود. کمي با هم صميمي تر رفتار مي کرديم ولي 

طوار و خودشيريني خودش را نشان دهد. اينطوري به نظرم سنگين و پر غرور. از آن تيپ جوانها نبود که با ادا و ا

خيلي معقوالنه تر بود. من هم به خاطر محبتي که در حقم کرده بود کمي نرم تر شده بودم ولي در حدي معقوالنه و 

شد.  اندازه. چند روز ديگر بيشتر با هم نبوديم. نبايد مسئله اي پيش مي آمد. تا يک هفته بعد کارهاي عملي ام تمام

 او هر روز ظهر تعارفي کوتاه براي رساندنم مي کرد و من هر روز مودبانه تعارفش را رد مي کردم.

يک روز ظهر از آزمايشگاه که در آمدم چند قدمي بيشتر نرفته بودم که متوجه شدم ماشيني کنارم ايستاد. مي 

 خواستم به راهم ادامه بدم که کسي صدايم زد. صدايي آشنا بود.

 تر عمه. تو کجا اينجا کجا.دخ -
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برگشتم. محسن بود. با وجود هواي نيمه گرم شهريور ماه و خستگي، برايم مثل نعمتي بود. در جلو را از داخل باز 

 کرد. بدون تعارف و از خدا خواسته نشستم و سالم کردم.

 سالم بنفشه خانم. اين طرف ها. -

 ه که توي آزمايشگاه اين دانشگاه کار مي کنم.از مجبوري. براي تحقيق پايان نامه ام مدتي -

 چطور اينجا. -

 ريحانه اينجا آشنايي داشت که قبولم کرد. تو اينجا چي کار مي کني. -

 من هم امروز اين اطراف کار اداري داشتم. -

 با خوشحالي ميان صندلي جابه جا شدم و گفتم:

 سوار شدن را نداشتم.چه خوب امروز اصال حال و حوصله ي اتوبوس شلوغ  -

 

 خيلي زود از اين حرفم پشيمان شدم چونکه محسن فورا گفت:

 اگر بخواهي هر روز ميام دنبالت. -

 نه ممنون فقط چند روز ديگه از کارم مونده. -

 سرسختانه گفت:

 باشه همين چند روزه را ميام تا با اتوبوس برنگردي. -

يره نگاهش کردم وقتي ديد چشم ازش بر نمي دارم تسليم گونه شانه باال چشماش از شوق برق مي زد. برگشتم و خ

 انداخت و گفت:

 باشه باشه نميام دنبالت. اينطوري نگاهم نکن. -

 لبخندي زدم و سپس ملتمسانه گفتم:

 محسن من فکر مي کردم همه ي حرفهايي که بايد بزنيم زديم و همه چيز تمام شد. -

 ين کرد. فرصت را غنيمت شمردم.حرفي نزد فقط تبسمي غمگ

 ازت ممنونم محسن. راستي اون شب چي به پدر و مادرت گفتي که مامان دست از سرم برداشت. -

 برگشت نگاهي به من کرد و به شوخي پرسيد:

 داري خرم مي کني. آره؟ -

 از اين حرفش خنده ام گرفت و گفتم:

 نم. راستش را بگو چي بهشون گفتي.نه به خدا. دوست داشتم ببينمت و ازت تشکر ک -

 هيچي گفتم فعال براي هر دومون زوده و فرصت مي خواهيم. -

 حيرت زده و ناباور نگاهش کردم. برگشت و پرسيد:

 چيه بد گفتم. -

 آخه اگه تا اون موقع دوباره گير بدن چي کار کنم. -

 دلت جا باز مي کنيم و يا. از حاال نگران چي هستي. تا اون موقع خدا بزرگه يا ما توي -

 سينه اش را جلو داد و شوخي وار ادامه داد:

 يا بقيه اش با من. -
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 با خنده پرسيدم:

 چطور مي خواهي در برار يک طايفه جوانمردي کني جوانمرد. -

 نگاهي از روي مثال تنفر اکراه به من انداخت و گفت:

 حطه. اين بنفشه خيلي افاده ايه و دوستش ندارم.ميگم من اين دختره رو نمي خوام. مگه دختر ق -

 حاال بلند بلند مي خنديدم و نمي تواسنتم خودم را کنترل کنم. حالتش عوض شد و با لحني غمگين گفت:

 بايد هم بخندي دختر عمه. -

 کالم غمگينش شرم زده ام کرد. خنده ام را متوقف کردم و پرسيدم:

 روي من فشار نيار. مگه قرار نشد فقط با هم دوست باشيم.خواهش مي کنم محسن . اينقدر  -

 حرفي نزد. دوباره گفتم:

اصال اگر مي دانستم تو هنوز هم همانطوري هستي سوار ماشينت نمي شدم و همون اتوبوس شلوغ را ترجيح مي  - -

 دادم. حاال هم يک جا پياده ميشم و بقيه ي راه را با اتوبوس ميرم. نخواستم.

 و به من مي خنديد. بلند بلند و من قهر گونه صورتم را از او برگرداندم. ميان خنده گفت:حاال ا

 خوبه چه مثل دختر کوچولوها قهر مي کنه. -

 دوباره خنده ام گرفت و با هم خنديديم. مصانه گفتم:

 محسن ما با هم دوستيم مگه نه. -

 م و سرم را پايين انداختم. با تاسف آشکاري زمزمه کرد:در چشمانش موجي از شگفتي نمايان بود جوري که داغ شد

 با اينکه مايل نيستم و خودت هم مي دوني که حرف دلم نيستولي باشه. اون هم به خاطر اينکه تو مي خواهي. -

ت قلبم از نگاه خيره و غم کالمش فرو ريخت. لبخندي از سر درماندگي زد و با همان لبخند گيج براي اينکه جو ناراح

 بينمان را تغيير دهد پرسيد:

 خوب نگفتي. امتحان کارشناسي ارشد کي هست. من که از همين حاال شرط مي بندم تو قبولي. -

و اينطوري مسير کالم را عوض کرد. تا خانه برسيم فقط از درس و دانشگاه صحبت کرديم. وقتي جلوي کوچه که به 

 شه خم کردم و گفتم:خوسات خودم نگه داشت پياده شدم سرم را از شي

 باز هم ممنونم. -

 سعي کرد لبخندي بزند.

 خواهش مي کنم. و ببخش اگه ناراحتت کردم. -

 در جواب لبخندش لبخندي زدم)موردشور دوتاتون روببرن دستم شيکست(

 باز هم سوار ماشين مي شي. -

 الم نياي.اگر ببينمت حتما. ولي خواهش مي کنم خودت رو به زحمت نندازي و دنب -

 سر تکان داد. از ماشين فاصله گرفتم. بوق زد و دور شد.

آن روز تا شب گيج حرکات محسن بودم. دلم برايش مي سوخت. ولي به هيچ وجه دلم نمي خواست به چشمي به 

غير از پسر دايي نگاهش کنم. دست خودم نبود اما نمي خواستم برنجانمش. دوست داشتم هر چه زودتر درکم کند 

دل از من بکند. باز هم برايش دعا کردم که با کسي به غير از من خوشبخت شود و خوشبختي اش را ببينم. محسن  و

 پسر خيلي خوبي بود.
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يک هفته ديگر از کارم در آزمايشگاه گذشت. يک روز ديگر مانده بود که فقط بايد مطالعاتم را برسي و کامل مي 

عوت بوديم. به مامان گفته بودم که از ظهر از آزمايشگاه به انجا مي روم تا کردم. شب همه ي خانواده منزل بهزاد د

 کمکي به ريحانه باشم.

معين از صبح به شدت مشغول بود. او هم روزهاي آخر تحقيقش را مي گذراند. کارم که تمام شد قبل از اينکه براي 

 نجام مي داد نگاه مي کردم.تعويض لباس به رختکن بروم به طرفش رفتم و به کارش که با مهارت ا

 متوجهم شد و گفت:

 امروز از آن روزهاي پرکار براي منه. حسابي معطلم مي کنه. -

 بي اختيار پرسيدم:

 کمک نمي خواهيد. -

 انگار منتظر همين پيشنهاد از من بود. سرش را باال گرفت.

 اگر زحمتي نباشه که خيلي خوشحال ميشم. -

 چند لحظه تاخير ادامه داد: حرفش را قطع کرد و با

 نه نمي شه مزاحمتون ميشم. ممکنه تا شب وقتتون را بگيرم. شما بفرماييد. - -

حرفي بود که زده بودم و نمي شد شانه خالي کنم. او تا حاال خيلي کمکم کرده بود. به نظرم بي ادبي امد حاال که به 

 کمکم نياز داشت دريغ کنم.ناچار گفتم:

 ندارد مي مونم. فقط شب بايد به موقع برسم چونکه منزل آقا بهزاد دعوتيم. نه اشکالي -

 بدون معطلي تلفن همراهش را از جيب بيرون آورد و به طرفم گرفت.

 پس تلفن بزنيد و خبر بديد که دير مي رويد. اينطوري هم خيال ما راحته و هم انها نگران نمي شوند. -

منزل بهزاد تلفن زدم. خود بهزاد گوشي را برداشت. بعد از سالم و احوال پرسي  با کمي مکث گوشي را گرفتم و به

 موضوع را برايش گفتم. بهزاد گفت. باشه هر وقت کارت تمام شد بيا. خواست گوشي را بدهم به معين.

 خداحافظي کردم و گوشي را به او دادم

اهرا خيلي با هم شوخي داشتند چونکه هر چه معين گوشي را گرفت و تشکر کرد و مشغول صحبت با بهزاد شد. ظ

مي گفت مي خنديد. زير چشمي نگاهش مي کردم. تا حاال اينطور خنديدن از او نديده بودم. در حال خنديدن 

 چشماهش به زير ابروهاي پر پشتش حالتي بخصوص مي گرفت و چندتا چين با نمک در طرفين بوجود مي اورد.

 دست اخر گفت:

 نکش بهزاد جان. مهمان داري خودم ايشان را به زحمت انداخته ام خودم هم مي رسانمشان. نه شما زحمت -

 چند لحظه گوش کرد و دوباره گفت:

 نه مطمئن باش نمي گذارم اون وقت شب تنها بيايند. شما نگران نباشيد. -

 خداحافظي کرد و سپس گوشي را قطع کرد. گفتم:

 خوانم بعد هر کاري داشتيد انجام مي دهم.من چند دقيقه توي رختکن نماز ب -

 انگشتش را باال آورد.

 آه. خوب شد يادم انداختيد. من هم نماز بخونم و شورع کنيم. -

 چند قدم فاصله گرفت من هم براي وضو مي رفتم که دوباره گفت:
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 راستي خانم رضايي. -

 وذيانه پرسيد:برگشتم. با حالتي مردد دستي به پشت سرش کشيد و با لبخندي م

 اجازه مي دهيد بروم غذا بگيرم. تا شب کار داريم . نمي توانيم گرسنه بمانيم. -

از اينکه اينطور محتاط صحبت مي کرد و از يادآوري غذا گرفتن سري پيش که بدون اجازه گرفته بود و مجبور شد 

 خودش بخورد خنده ام گرفت و سرم را پايين انداختم.

 ممنون مي شم. -

تا نماز را خواندم و برگشتم دوتا غذا روي ميز گذاشته بود و او توي اتاقش نماز مي خواند. دفترم را برداشتم و با 

 لذت به نتيجه ي يک ماه کارم نگاه مي کردم جوري که متوجه آمدنش نشدم. غذايم را کنارم گذاشت.

 بفرماييد. -

 دم. مزاحمم نشد او هم کناري مشغول به خوردن شد.تشکر کردم و همانجا کنار وسايلم شروع به خوردن کر

 بعد از غذا دوباره تشکر کردم و بدون فوت وقت شروع به کار کرديم.

وظيفه ي من نوشتن نتيجه ي کارهاي او بود که مي گفت و من مي نوشتم. هر موردي که به نظرش مهم مي رسيد از 

 م شرح مي داد که خوب ياد بگيرم.من مي خواست جلو بروم و ببينم. کلمه به کلمه براي

تا شب کار ما طول کشيد. يکي دوبار هم آقا رجب برايمان چاي آورد. بعد از اتمام کار تشکر کرد. لباس عوض 

 کرديم و با هم بيرون امديم. خواهش کرد همانجا بمانم تا ماشين را از پارکينگ بياورد.

ز هم خودش در جلو را از داخل باز کرد. نشستم و تشکري کوتاه خيلي زود برگشت. قبل از اينکه تصميمي بگيرم با

 کردم ولي خسته بودم. با نيم نگاهي به سمتم گفت:

 امروز حسابي خسته شديد. ببخشيد چاره اي نداشتم. -

 حوصله ي حرف زدن نداشتم. کوتاه جواب دادم:

 خواهش مي کنم. کار مهمي نکردم. -

 دوباره پرسيد:

 ما تمام شد.راستي کار ش -

 بله فردا يک ساعتي بيشتر کار ندارم. وسايلم را بر مي دارم و زحمت را کم مي کنم. -

 با تبسم جواب داد:

 اختيار داريد. اتفاقا از اينکه مدتي همکار بوديم لذت بردم. -

 جواب ندادم. جلو در خروجي رسيديم. معين دست بلند کرد.

 سالم آقا غالم. خسته نباشيد. -

 نگهبان جلو امد که زنجير را بياندازد.

 سالم اقاي دکتر. شما هم خسته نباشيد. -

 معين چهره در هم کشيد و درهمان حال لبخند زد:

 چند بار بگم آقا غالم. من هنوز دکتر نشده ام. -

 آقا غالم با صميميت سر تکان داد.

 اي آسته ميري که به ما شيريني ندهي.بزودي دکتر هم مشيد انشااهلل. راستي آقاي دکتر آسته مي -
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 معين پرسيد:

 شيريني چي!! -

 نگهبان به طرفمان شاراه کرد. معين به تصور اينکه او ماشينش را مي گويد جواب داد:

 اين ماشين مال پارساله. حواس پرت شدي آقا غالم. -

 ش کردم.نگهبان خنديد و اينبار به طرف من اشاره کرد. بي خبر از همه جا سالم

 جواب سالمم را با حرکت سر داد و به معين گفت:

 نه آقاي دکتر خودت را به اون راه نزن. ازدواجتان را مي گويم. -

در يک لحظه تمام بدنم يخ کرد. حس کردم زمان متوقف شد. معين هم به قدري جا خورد که براي چند ثانيه 

ه بود و به انها نگاه مي کردم. معين خيلي زودتر از من به خود همانطور بهت زده بر جا ميخکوب شد. زبانم بند امد

آمد و کم کم گل از گلش شکفت. تبمسي شاد تمام صورتش را پوشاند. نگاهي گذرا به من که همانطور مات و 

مبهوت بودم و سپس به نگهبان انداخت. براي عوض کردن مسير جو بوجود امده صحبت را ادامه نداد. براي 

 ت بلند کرد و به راه افتاد.خداحافظي د

تازه به خود آمدم روبرگرداندم و اين در حالي بود که کم کم عصبانيت به سراغم مي امد. از خود عصباني بودم که 

چرا نسنجيده جلو نشسته ام تا اينطور حرف و حديث بوجود اورد. از او عصباني بودم که چرا به نگهبان نگفت اشتباه 

 مي کند.

م از حالت يخي درامد و حاال گر گرفته بود. بغضي راه گلويم را بسته بود که هر لحظه اماده ترکيدن بود به مرور بدن

نمي تواسنتم نفس بکشم. شيشه ماشين را تا اخر پايين کشيدم و سعي کردم نفس بکشم. براي مهار اشکم چشمهايم 

الت وخيمي که در من مي ديد فهميده بود را بستم. او هم چيزي نمي گفت. جايگاه خودش را شناخته بود و با ح

 حرفي بزند بر سرش فرياد مي زنم.

نزديک منزل بهزاد رسيده بوديم. تمام تالشم را کردم که گريه نکنم. اينطور نمي شد بايد حرفي مي زدم و عمل 

نمي خونه ها!( بدون انجام نداده اش را متذکر مي شدم تا بفهمد با چه کسي طرف است)مي تيکومان...اينارو ادمين که 

 اينکه نگاهش کنم گفتم:

 کاري بدي کرديد که به نگهبان نگفتيد اشتباه مي کنه. -

 به داخل کوچه پيچيد و خيلي راحت با لبخندي پر جسارت جواب داد:

کفايت مي اِ خانم توقع داشتيد به خاطر يک اشتباه با پير مرد بي چاره چه رفتاري بکنم. همينکه جوابي به او ندادم  -

 کرد.

 با صداي لرزان از شدت عصبانيت در حالي که به طرفش برگشتم گفتم:

 واقعا که دکتر. ولي از نظر من به هيچ وجه کفايت نمي کردو ممکنه اين اشتباه يک شايعه بشه. -

 با همان جسارت و خونسردي که بيشتر عصباني ام مي کرد گفت:

 تمام ميشه و تشريف مي بريد.نااحت نباشيد شما که فردا کارتون  -

 قبل از اينکه جوابي بدهم افزود:

 خوب بود که جسارتي نکرده بودم. -
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جلو منزل بهزاد رسيديم. به محض اينکه ترمز کرد پياده شدم. در حال انفجار بودم و بهتر بود زودتر از او جدا مي 

 شدم. خيلي خشک و رسمي گفتم:

 ظ.ممنون که زحمت کشيديد. خداحاف -

 قبل از اينکه قدم بردارم پرسيد:

 دعوتم نمي کنيد بيام مهموني. -

صدايش با خنده توام بود. احساس کردم به عصبانيتم مي خندد. دور از ادب بود که همانطور بروم چاره اي نبود از 

 روي اکراه بدون نگاه کردن به چهره ي خندانش گفتم:

 چرا بفرماييد داخل. -

 

 ر خنده جواب داد:با همان لحن پ

نه متشکرم ولي حاال مي فهمم هر کي روي شما اسم گذاشته خوب شناختي روي شما پيدا کرده. سالم برسانيد .  -

 خدا نگهدار.

 از شنيدن اين حرفش سرم را باال گرفتم. با همان خنده اي که حرصم را دراورده بود دنده عقب گرفت و برگشت.

چد همانجا خشکم ده بود. وقتي به خود امدم که آن وقت تک و تنها وسط کوچه ايستاده تا وقتي که از پيچ کوچه نپي

 ام.

بهنوش طبق معمول خيلي زود پي به حال خرابم برد. بعد از سالم و احوال پرسي با همه و بوسيدن بچه ها براي شتن 

 دست و صورتم به دستشويي رفتم که دنبالم امد.

 ه.باز چه اتفاقي افتاده بنفش -

 تازه فهميدم که هنوز هم حالت عادي ندارم. سعي کردم بخندم تا رهايم کند اصال حوصله نداشتم.

 چيزي نيست. بعدا برات مي گم. -

 دستم را گرفت و مصرانه پرسيد:

 نه نمي گذارم بري. همين حاال بگو چي شده. -

ز به يادآوري جريان اتفاق افتاده عصباني شده چاره اي نبود ول کنم نبود. مختصر جريان را برايش تعريف کردم. ا

 بودم که برعکس من بهنوش از ته دل خنديد.

 تو واقعا خنگي يا خودت را به خنگي مي زني. ديدي حدس ان روز که زدم درست بود. -

 بهنوش جان اصال حوصله ي شوخي ندارم. پسره به اندازه ي کافي اعصابم رو به هم ريخته تو کوتاه بيا. -

 بهنوش با خنده و البته جدي گفت:

 يک جوري با او برخورد کردي که اگر نظري هم بهت داشت پشيمان شد. با خودش ميگه دختره ديوونه هست. -

 با تعجب نگاهش کردم و ناراحت گفتم:

دم مياد. شما درباره ي من چه فکري مي کنيد. فکر مي کنيد بي خودم مي گم مي خوام درس بخونم. از همه مردها ب -

 همشون دروغگو هستند به هيچ چيزي فکر نمي کنم غير از درسم.

 وقتي اين ها را مي گفتم گريه مي کردم. بهنوش با مهرباني در آغوشم گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد:

 نه عزيز دلم . مشکل تو اينه که حساب همه ي مردها را با ترازوي اون کامران احمق مي سنجي. - -
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 وش و حرف هايش آرامم مي کرد. اما باز هم نمي توانستم مهر هيچ مردي را در قلبم جاي دهم.شانه بهن

شب که در خلوت اتاقم دوباره وقايع سر شب را مرور مي کردم باز هم عصباني شدم. البته اينبار بيشتر از خودم 

س ديگه اي غير از نگهبان هم تقصير خودم بود که ان موقع شب روي صندلي جلو کنارش نشسته بودم. شايد هر ک

 بود همين فکر را مي کرد. بايد عقب مي نشستم حتي اگ او ناراحت مي شد. بهتر از اين اتفاق بود.

به ياد حرف اخرش افتادم با متذکر شدن لقبي که در دانشگاه به رويم گذاشته بودند مي خواست بگويد که کامال مرا 

 مي شنايد.

بودم ولي يک طور بخصوصي هم دلم را لرزاند. از غرور و ابهتش خوشم امد مثل بقيه نبود با اينکه از دستش عصباني 

که فورا دلش را لو بدهد. برايم زار نزد و التماس نکرد ولي در چند جمله ي پر معني حرفش را زد. همينکه از اشتباه 

 نگهبان دلخور نشده بود و حتي گل از گلش شکفته بود يعني يک دنيا معني.

وز بعد مجبور بودم براي يک سري کار انجام نداده و جمع اوري وسايلم براي اخرين بار به ازمايشگاه بروم و او را ر

 ببينم. با ديدنش سالمي خشک و معمولي کردم. مثال مي خواستم به صورتي رفتار کنم که اتفاقي نيفتاده.

 ديگر را هم در آن برخورد احساس کردم.رفتار و طرز جواب سالم دادنش مثل هر روز بود ولي من يک حس 

در تمام مدتي که با دستپاچگي اميخته با نوعي نگراني تمام کارهايم را انجام مي دادم سنگيني نگاه مغرورش را حس 

 مي کردم تقريبا کارم تمام شده بود و قصد رفتن داشتم. باالخره طاقت نياورد و به طرفم امد.

 کرد و کفدستم يخ زد. مبادا وقت رفتن چيزي مي گفت.قلبم وحشيانه شروع به تپيدن 

 به کنارم رسيد. نگاهي به پايان نامه ام که روي ميز بود کرد و محتاتانه پرسيد:

 اجازه هست. -

 نگاهش نکردم و گفتم:

 بفرماييد. -

ي که پايان نامه را ورق با دستهايي که مي لزيد خودم را مشغول جمع اوري ديگر وسايلم کردم. چند دقيقه بعد در حال

 مي زد و من فکر مي کردم مشغول خواندن است پرسيد:

 شما هنوز از قضيه ي دشب دلگير هستيد. -

 چندتا کتابم را در داخل کيف جا دادم.

 نه. -

 چرا هستيد. حرکات و لحن شما هنوز هم خصمانه است. -

ن امروز از اينجا مي روم و هم اينکه پير مرد بود و نه اتفاقا فکر کردم و ديدم حرف شما درسته هم اينکه م -

 اشتباهي کرد نبايد جدي مي گرفتم. بعد زا اون هم تقصير خودم بود که جلو کنار شما نشستم.

 لبخندي زد و پايان نامه ام را به طرفم گرفت:

 ست فهميدم.مي خواهيد بگيد از اينجا مي رويد و ديگه پشت سرتان را هم نگاه نمي کنيد. بله در -

 نمي توانستم به چشمانش نگاه کنم. عجيب چشمان جذابي داشت.

 بله آقاي دکتر. بايد براي امتحان کارشناسي ارشد آماده شوم. فکر نمي کنم وقتم به هيچ کار ديگري برسد. -

 زيپ کيفم را بستم و مجبور شدم سرم را باال بگيرم و ادامه دادم.

 در اين مدت خيلي به شما زحمت دادم. اميدوارم مرا ببخشيد.به هر حال ازتون ممنونم.  -
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 وقتي اينها را مي گفتم با لبخندي خونسرد و معني دار نگاهم مي کرد و من سعي مي کردم چشم در چشمش نشوم.

 به قصد رفتن افزودم.

 خداحافظ آقاي دکتر. -

 چند قدم پشت سرم امد و گفت:

 د ديدار مجدد.اميدوارم موفق باشيد و به امي -

 کالفه بودم و زانوهايم مي لرزيد. برنگشتم و نگاهش نکردم ولي يک لحظه حس کردم چيزي را انجا جا گذاشتم.

 

روز بعد با گلناز براي تحويل پايان نامه به دانشگاه رفتيم. کار او يک هفته پيش تمام شده بود ولي منتظرم مانده بود 

همديگر را نديده بوديم و به تماس تلفني قانع بوديم. دلم براي لطف و صفايش  که با هم تحويل بدهيم. مدتي بود

 تنگ شده بود.

کلي حرف براي هم داشتيم. من از آشنايي ام با معين برايش گفتم و او از موضوع خواستگاري پسر خاله اش. با 

 نگراني پرسيدم:

 پسر خاله ات چطوري؟ شغلش چيه؟ -

 وشاند.رنگي از غم چهره اش را پ

اميد پسر خوبيه. ليسانس حسابداري گرفته و پايه اصلي فروشگاه فرش شوهر خالمه. ولي من به اين چيزها کاري  -

ندارم و برايم مهم نيست. مهم براي من درسمه. هر چي براي مامانم توضيح دادم فايده نداشت. همش مي گفت مگه 

لش که خجالت مي کشيدم ولي ديدم با خجالت کاري از پيش طفلي اميد چشه. آخرش هم خاله را فرستاد سراغم. او

نمي ره و اگر حرفي نزنم به حساب رضايتم مي گذارند پس خجالت را گذاشتم کنار و به خاله جان گفتم: خاله اجازه 

ده بديد امتحان کارشناسي ارشدم را بدهم اگه قبول نشدم که باشه هر چي شما بگيد ولي اگه قبول شدم تا دو سال آين

  به کل قصد ازدواج ندارم.

 پرسيدم:

 يعني اگه خدايي نکرده قبول نشدي ازدواج مي کني. -

 با غصه جواب داد:

 آره ديگه نمي تونم در برابرشون مقاومت کنم اما با اميد شرط مي گذارم که بزاره ادامه بدم. -

 يکدفعه خنديد و ادامه داد:

 ولي من قاطعانه تصميم دارم تالش کنم و حتما قبول بشم.حاال همه دعا مي کنند که قبول نشم  -

 خنديد و با هم دست داديم و گفتم:

 بزن بريم که تنها نيستي. بايد قبول بشيم. -

پايان نامه ها را که خيلي هم مورد توجه قرار گرفت تحويل داديم و قرار شد طي يکي دوماه اينده مدرکمان را 

ماه مفيد وقت  5روع به درس خواندن کرديم. محکم و با اراده. اول مهر و تا اسفند بگيريم و از روز بعد با هم ش

 داشتيم. پس اميدي بود.

ريحانه و بهزاد و بهنوش هم هر کتاب و جزوه اي که توصيه مي شد برايمان تهيه مي کردند و مشوقان اصلي ما 

  ن آمدنم از دانشگاه مي گذشت.بيرو البته و خواندن درس شروع از که شد مي ماه يک حدود بودند.
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با اينکه به خودم مي قبوالندم که اينطور نيست ولي دروغ بود. گاهي به اميد فکر مي کردم. آن هم به خاطر اينکه به 

نظرم جدا از مردهاي ديگر آمده بود. از ان تيپ مردها نبود که همه ي کار و زندگي اش را رها کند و بچسبد به 

و مردانگي اش بيشتر از هر چيزي به دل مي نشست. فرزاد و احسان و حتي محسن هر طور بود عشق و عاشقي، وقار 

 مي خواستند عالقه شان را نشان بدهند ولي معين پر غرور بود و فهميدهف آن قدر که طرفش را مي سنجيد.

اران نم نم شروع به باريدن يکي از ان بعد از ظهر هاي دلگير اواخر مهرماه بود. از صبح حسابي درس خوانده بودم. ب

کرده بود. به دنبال بهانه اي بودم که بزنم بيرون. دلم براي دوقولوها تنگ شده بود. از اتاقم بيرون امدم تا به مامان 

 پيشنهاد رفتن به خانه بهزاد را بدهم که تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم. بهزاد بود با تعجب گفتم:

 ل به دل راه داره. همين االن تو فکرت بودم.سالم داداش. راست مي گن د -

 سالم خانم. باز چه نقشه اي برام داشتي. -

 خنديدم.

 هيچي . مي خواستم مهمون بريزم سرت. -

  اتفاقا منم زنگ زدم بگم پاشو بيا اينجا کار مهمي باهات دارم.

 کنجکاو شدم.

 چه کاري. -

 پاشو بيا. تلفني نميشه. -

 ربع ديگه اونجام. اتفاقا خوب بهانه اي شد. دلم مي خواست توي اين بارون قشنگ قدم بزنم. باشه . تا يک -

به مامان گفتم مامان گفت قراره با چند نفر از همسايه ها به عيادت يکي از همسايه هاي مريض بروند. بنابراين خودم 

 فورا حاضر شدم و به راه افتادم.

م چند لحظه بعد ريحانه جواب داد و در را برايم باز کرد. نرسيده به در ورودي و زنگ آپارتمان منزل بهزاد را که زد

روي پله ها دوقلو ها به استقبالم امدند. شکيبا زودتر به من رسيد سالمي دستپاچه کرد و بدون اينکه اجازه دهد من 

 تصميمي بگيرم لقمه نان و پنير در دهانم چپاند و گفت:

 شما بخوريد ولي بابا نفهمه که همه اش را خودم نخوردم. عمه جون نون و پنير را -

 پشت سر او بالفاصله شهريار خودش را در اغوشم انداخت و او هم باقيمانده ي لقمه اش را در دهان پرم فرو کرد.

 عمه جون مال من را هم بخور. -

جوابشان را بدهم . هر دو را به زحمت  حيرت زده به هر دو نگاه کردم و آنها از لپ هاي پرم خنديدند. نمي تواسنتم

بقل گرفتم و بقيه ي پله ها را باال رفتم. هر دو بغلم پر بود و نتواسنتم جلو در را ببينم. از راهرو کوتاه آپارتمان وارد 

 پذيرايي شدم و ناگهان با همان وضع از چيزي که ديدم در جا خشکم زد.

ند. با ديدنم بهزاد بلند بلند خنديد. ولي ريحانه و معين لبخند به لب معين با بهزاد و ريحانه روي مبل نشسته بود

 نگاهم مي کردند.

 بهزاد با خنده پرسيد:

 خواهرم را چي کارش کرديد شيطونک ها. -

 ريحانه به طرفم امد.

 سالم بنفشه جان. اِاِ بچه ها بيايد پايين از بغل عمه. -
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ه قدري پر بود که نتوانستم سالم کنم. خجالت زده به ريحانه که در سالم غافلگير شده بودم و بدتر از ان دهانم ب

 کردن پيش دستي کرده بود لبخند زدم. بچه ها را از من گرفت. نگاهم به معين افتاد که هنوز لبخند مي زد.

دويدم. به ناگهان لقمه در گلويم پريد و بشدت سرفه ام گرفت. دو دستم را جلو دهانم گرفتم و به طرف دستشويي 

 قدري سرفه کردم که ريحانه با نگراني پشت در دستشويي امد.

 چي شده بنفشه جان حالت خوبه. -

هر چه در گلويم بود بيرون امد و حاال گريه مي کردم. گريه ام نه از شدت سلفه بلکه از خجالت بود. هيچ دوست 

 کردم صدايم را طبيعي نشان بدهم. نداشم او مرا با ان وضع خنده دار ببيند و به حالم بخندد. سعي

 خوبم ريحانه جان. االن ميام بيرون. نگران نباش. -

چند دقيقه صبر کردم تا حالم بهتر شود. چند مرتبه لپ هايم را باد کردم و در اينه ديدم. وضع خنده داري داشتم که 

 بيشتر ناراحتم مي کرد.

 

به اتاق بچه ها رفتم. دوقلو ها با نگراني و حرکاتي مملو از پشيماني از دستشويي اتاق پذيرايي ديده نمي شد. آهسته 

 به دنبالم امدند و روي زانوهايم نشستند. شکيبا دست نوازشي به گلويم کشيد و دلسوزانه پرسيد:

 گلوت درد گرفت عمه جون. -

شد. در حال بهم زدن کنارم هر دو را محکم در آغوش فشردم و بوسيدم. ريحانه با يک فنجان چاي نبات داخل اتاق 

 نشست.

 اينو بخور برات خوبه. -

 تشکر کردم. چايي ام به اخر نرسيده بود که بهزاد آمد. با ديدنم دوباره خنديد و گفت:

 چرا اينجا نشسته ايد. بده بابا پاشيد بياييد. -

 با نا راحتي گفتم:

 هه هه بايد هم بخندي. چرا به من نگفتي مهمان داريد. -

 بهزاد دوباره به شدت خنديد.

 اخه من چه مي دونستم اينطوري مي شه. مگه کفش غريبه جلوي در نديدي. -

 فنجان چاي را به ريحانه دادم و قهرگونه از بهزاد رو برگرداندم.

 ريحانه گفت:

 پاشو بريم تو پذيرايي بنفشه جان. -

 با دستپاچگي دو دستم را جلوي صورتم تکان دادم.

ريحانه جان. الهي قربونت برم. با اين وضع پيش آمده اصال روم نميشه. از طرف من از دکتر حکمت معذرت نه  -

 خواهي کن.

 بهزاد جلو امد. صدايش را پايين تر اورد.

 نمي شه اون به خاطر تو اومده. يک پيشنهاد کاري برات داره. -

 ه موضوع شد لبخند زد:چشمام گرد شد و کنجکاو شدم. بهزاد که متوجه عالقه ام ب

 آها. حاال شد. پاشو بيا. معين مي خواد با خودت در اين باره صحبت کنه. -
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 مردد به ريحانه نگاه کردم. لبخندي به رويم زد.

 حتما موضوع مهمي است که معين امده اينجا. -

 ملتمسانه گفتم: -

 اخه خجالت مي کشم. -

 بهزاد گفت:

 تو و خجالت؟ عجيبه! -

 حانه او را هل داد و از اتاق بيرون کرد.ري

 همه ي تقصير ها گردن تو. ول کن برو بيرون ما مي اييم. -

 بعد به طرفم آمد.

 بريم بنفشه جان. -

با نگراني سري تکان دادم. روسري ام را در اينه مرتب کردم و همراه ريحانه از اتاق بيرون امدم. وارد پذيرايي شدم 

با ديدنم از جا برخواست. سرش تقريبا پايين بود کامل نگاهم نمي کرد. فهميدم اينطوري رفتار  و سالم کردم. معين

 مي کند تا من کمتر خجالت بکشم. بعد از سالم و احوال پرسي با تعارف بهزاد همه نشستيم.

 ريحانه از من پذيرايي کرد و سپس در کنارم نشست. بهزاد رو به معين کرد.

 ين جان.خوب بفرماييد مع -

 معين از بهزاد تشکر کرد و رو به من کرد. سرم را پايين انداختم و فقط صدايش را شنيدم.

 ببخشيد. انگار سر زده و ناخوانده مزاحم شدم. -

 نه خواهش مي کنم. -

ي غرض از مزاحمت اينه که راستش تحقيقي که همراه تحقيق شما انجام مي دادم و درباره ي يک داروي جديد برا -

سردرد هاي ميگرني بود که از نظر خودم و هيئت دانشگاه کامل نبوده. اين کار گروهيه. م خوام دوباره شروع کنم. 

البته باز هم حمايت مي شوم و نياز به يک گروه کاردان و فعال دارم. البته خودم چندتا دوست خوب دارم يکي از 

. در اين بين فکرم به شما هم رسيد و اگر خودتون هم موافق استاد هايم قرار است يکي دو نفر را به من معرفي کند

 باشيد نظرم اينکه خيلي خوب مي شه روي شما حساب باز کرد.

از پيشنهاد غير منتظره اش جا خوردم. نمي دانستم در جوابش چه بگويم. خودش در ادامه ي صحبت هايش اضافه 

 کرد:

ن و خانواده ي محترمتان شناخت کامل دارم و مي دانم نظري به حقوق ضمنا البته جسارت نباشه در رابطه بتا خودتا -

و مزاياي اين کار نداريد ولي محض اطالعتان خدمتتان عرض مي کنم که اين کار فقط يک تحقيق علميه و هيچ گونه 

ه شغليمان حقوقي به اعضاي اين کار داده نمي شود ولي اگر قبول شود براي تک تکمان امتياز و اعتباري براي ايند

 خواد داشت.

 ساکت شد و منتظر جوابم شد. به بهزاد نگاه کردم. لبخندي دلگرم کننده نثارم کرد. با تاخير در جواب گفتم:

 راستش پيشنهاد غافلگير کننده ايست. اصال امادگي اش را نداشتم. -

 معين بالفاصله گفت:

 و خبرش را به من بدهيد.من هم همين حاال جواب نخواستم. درباره اش فکر کنيد  -
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 از جيبش دفترچه اي دراورد.شماره تلفن همراهش را در ان نوشت. برگه اي کند و به طرفم گرفت. کاغذ و گرفتم:

 پيشنهاد شما خيلي خوبه ولي من درس دارم و بايد براي امتحان اسفند ماه اماده شوم. -

 قاطعانه پاسخ داد:

ز چهار ماه ديگه فرصت داريد. فکر مي کنيد اگه صبح تا شب بي وقفه درس بخوانيد نه اشتباه نکنيد خانم. شما هنو -

خسته نمي شويد. همه ي اعضاي گروهي که انتخاب کرده ام از جمله خودم مثل شما مستعد درس خواندن هستيم و 

نده را با نيرويي تازه تر همهتقريبا با شما امتحان ورودي بعدي را دارند. مي توانيم نصف روز را به کار و نصف باقيما

درس بخوانيم. من فکر مي کنم که اين کار براي امتحان آينده مان مفيد باشد. الاقل کمترين لطفش در اين است که 

 عملي درس مي خوانيم.

با جواب هاي درستي که مي داد قانعم کرد ولي بهتر بود همان موقع جوابش را نمي دادم. دلم نمي خواست خيلي از 

 تشکر شود و فکر کند با سر پيشنهادش را پذيرفتم. با اين حال گفتم:خود م

 ممنونم. درباره اش فکر مي کنم و جوابش را خدمتتان تلفني مي گويم. -

 در يک لحظه نگاهم در نگاه نافذش ماند و لرزيدم.

تن کرد. تا جلو در مقدار کمي از پرتغالي که بهزاد برايش پوست گرفته و جلويش گذاشته بود خورد و قصد رف

 همراهيش کرديم. قبل از رفتن دوباره رو به من کرد.

لطفا بله يا خيرتان را هر چه زودتر اطالع دهيد تا در صورتي که شما قصد آمدن نداشته باشيد کسي را جايگزينتان  -

 کنم.

 بله حتما.

 ر همان حال که مي نشست گفت:وقتي او رفت به پذيرايي برگشتيم بهزاد براي خودش فنجاني چاي ريخت و د

 ريحانه. يادته چقدر مي گفتم من اين خاله و پسر خاله ات را خيلي دوست دارم. راستي که معين آقاست. -

 ريحانه با مشتي اهسته به پشت بهزاد کوبيد.

 خيلي بدجنسي بهزاد. -

 هر سه خنديديم. بهزاد اينبار جدي از من پرسيد:

 ول مي کردي.پيشنهاد خوبي بود. قب -

 نمي خواستم جلوي ريحانه کم بياورم.

اره خيلي خوبه ولي امشب بايد برم درس هايي را که بايد بخوانم فصل بندي و مرور کنم ببينم مي تونم از پسش بر  -

 بيام يا نه!

دار مجدد. آيا از آن شب تا نزديک صبح خوابم نبرد. ياد اخرين ديدارمان در ازمايشگاه افتادم. گفته بود به اميد دي

همان موقع برنامه ي ديدار مجدد را داشت يا نه. ياد لرزشي که از نگاهم دلم را لرزاند افتادم و وحشت زده ه خودم 

نهيب زدم فراموش کردي. به همين زودي. تو که ادعا مي کردي حالت از همه ي مردها به هم مي خورد. پس چرا 

. چونکه واقعا مي ترسيدم. با اينکه از زمين تا آسمان با کامران فرق مي حالت دگرگون شد. نمي ترسي و گريه کردم

 کرد.

بعد از نماز صبح و راز و نياز با خدا ارام گرفتم. وقتي چشمام گرم شد با ياد اوري برخورد بعد از ظهر اينبار لبخند 

 زدم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 7  

 

رفتم ولي هر بار خودم را قانع کردم که فرداي ان روز شايد بيست مرتبه شماره ي اميد را برداشتم و به طرف تلفن 

يک روز چشم انتظارش بگذارم بهتر است. ولي اعتراف مي کنم که /ان روز هيچي از درس خواندن نفهميدم و روز 

 بعد نزديک ظهر کنار تلفن نشستم. بسم اهلل گفتم و شماره را گرفتم بعد از چند بوق صداي گرمش را شنيدم.

 بفرماييد. -

 ر. رضايي هستم.سالم دکت -

 صدايش بازتر شد.

 سالم خانم رضايي. حالتون خوبه. -

 بله متشکرم. بد موقع که مزاحم نشدم. -

 نه به هيچ وجه. در اصل چشم انتظار تماستان بودم. البته از ديروز.

  خوشحال شدم که همانطور که مي خواستم شده. نگفتم که خودم بيشتر از او عجله داشتم.

مي خواهم. بله قرار بود زودتر خبر بدهم ولي تا درسهايي را که بايد خوانده مي شد فصل بندي و برنامه معذرت  -

 ريزي کردم که بفهمم با کارم تداخل پيدا مي کند يا نه. کمي بيشتر زمان برد بايد ببخشيد.

 اميدوارم ما را نا اميد نکنيد خانم. -

 يک چيزي توي دلم اب شد. خودم را نباختم.

خواهش مي کنم. البته وقتي فکر کردم ديدم شما درست مي گفتيد بهتره تمام روزم را صرف درس خواندن نکنم.  -

 پيشنهاد شما را مي پذيرم اما مي خواستم اگر اجازه بديد روي پينهاد شما من هم پشنهادي بدهم.

 .اختيار داريد . بفرماييد خوشحال م شم از نظرات شما هم استفاده ببرم -

ممنونم. خواستم اگر گروهتان کامل نشده من با دوستم خدمتتان برسم. شما اگر مرا قبول داشته باشيد من هم با  -

 مسئوليت خودم ايشان را تاييد مي کنم.

اتفاقا عاليه من يک گروه هشت نفره مي خواستم که يکي کم داشتم اگر شما تاييد مي کنيد من هم نديده قبول مي  -

 کنم.

 شکرم دکتر. از چه زماني کار شروع مي شود.مت -

خواهش مي کنم. براي شورع کار منتظر تحويل آزمايشگاه از طرف دانشگاه هستم. به محض اماده شدن خبرشان  -

 را به شما خواهم داد. در ضمن خوشحال شدم که پيشنهادم را پذيرفتيد و دوباره همکار مي شويم.

 به خاطر صميميت کالمش نتوانستم زياد خشک باشم. مودبانه تشکر کردم.انگار او از من خوشحال تر بود. 

 ممنونم. اميدوارم مثمر ثمر باشم. -

 حتما خواهيد بود. به اميد ديدار. -

 خدانگهدار. -

وقتي گوشي را گذاشتم تاهز متوجه لرزش بدنم شدم. وقتي با او حرف مي زدم هيجان غريبي وجودم را مي لرزاند. 

م تا کمي ارام گرفتم سپس با گلناز تماس گرفتم. هنوز در اين باره حرفي به او نزده بودم. مي خواستم اول صبر کرد

نظر معين را بشنوم و گلناز را بيهوده اميدوار نکنم. خود گلناز گوشي را برداشت. وقتي جريان را البته با اب و تاب 

 فت:بيشتري برايش تعريف کردم از خوشحالي فريادي کشيد و گ
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اين خيلي عاليه بنفشه. بخدا داشتم توي خانه مي پوسيدم و فسيل مي شدم. آخه صبح تا شب خواندن و خواندن و  -

خواندن ديوانه مان مي کرد. حاال من بي چاره هم براي اينکه از تو عقب نمانم فشار روي خودم مي آوردم وگرنه من 

 کجا و تو کجا.

 از حرفهايش مي خنديدم که گفتم:

 مثل اينکه اين ماه راستي راستي ديوانه ات کرده. خودت را دست کم نگير دختر. -

 نه خودم را که نمي تونم گول بزنم جدا مثل تو نمي تونم بخونم ولي خوب سعي خودمو مي کنم. -

 راستي که ديوانه اي گلناز. معدل مدرک تو فقط يک نمره با من تفاوت داشت اي يعني چي. -

 سعيي که ميگم مي کنم. راستي بنفشه ممنونم که به فکر من هم بودي. يعني همون -

 اين چه حرفيه. مگه قرار نبود همه جا با هم باشيم. يه جايي هم ميشه که تو بايد به فکر من باشي يادت نره. -

 هر دو خوشحال از کار جديدي که دوباره با هم شروع خواهيم کرد خنديديم.

گرفت و تاريخ شروع کار را در همان آزمايشگاه که مي رفتم به من خبر داد و تاکيد کرد  يک هفته بعد معين تماس

 سر ساعت همراه دوستم انجا باشيم.

 نمي دانم ذوق کار جديد بود يا علتي ديگر داشت. براي روز شروع کار روز شماري مي کردم.

گلناز جلو در دانشگاه از تاکسي پياده شديم.  روز موعود خوشحال از خواب بيدار شدم و اماده شدم و سر ساعت با

 اينبار راه را بلد بودم. خيلي خوب بود که مثل دفعه پيش تنها وارد نمي شدم. گلناز باز هم در کنارم بود.

جلو در ازمايشگاه آقا رجب را ديدم. نرسيده به او مرا شناخت و با گرمي از من احوال پرسي کرد من هم گفتم 

 اره م بينمت و دوستم را معرفي کردم. آقا رجب گفت که دکتر در اتاقشان منتظرمان هستند.خوشحالم که دوب

به طرف اتاق معين رفتيم. زانوهايم مي لرزيد. آخرين روزي که از اينجا با ناراحتي بيرون امدم هيچ فکر نمي کردم 

 که دوباره روزي با اشتياق برگردم.

نشسته بودند. چند ضربه به در زدم. معين بفرماييد گفت و ما وارد شديم. سالم درب اتاق باز بود. چند نفر ديگر هم 

کرديم. معين که از روي صندلي بلند شد بقيه هم به تبعيت از او برخواستند. جواب سالمم را با خوشرويي داد. گلناز 

ودند. امير و پروانه را هم را معرفي کردم و او هم ما را به بقيه معرفي کرد. فرهاد و رضا دوستان صميمي خودش ب

استادش معرفي کرده بود. پروانه و من و گلناز و امير مدرک کارشناسي داشتيم. بقيه مثل خود معين دوره ي دکتراي 

 عمومي را گذرانده بودند و اينطور که مي گفتند همه ي گروه براي امتحان باالتر آماده مي شدند.

انه و امير رشته زيست شناسي خوانده بودند. معين در ادامه معرفي اش در فرهاد و رضا هم رشته معين بودند و پرو

 اصل رو به من گفت:

فقط يکي از آقاياني که استاد معرفي کرده اند تاخير دارند. اتفاقا اين اقا در رشته شما کارشناسي ارشد خوانده اند و  -

 ل ثبت و کارهاي اينترنتي قرار بدهم.به کامپيوتر خيلي تسلط دارند. تصميم دارم ايشان را بيشتر مسو

 و بعد در ادامه توضيحاتي راجع به کار داد.

در اصل نظر اين تحقيق و امتياز ان مربوط به استاد هوشمند که يکي از مجرب ترين اساتيد هستند است. خودشان  -

روه قرار داده اند. ايشان امروز مدير گروه هستند و بنا به لطفي که به من دارند مرا مسول اين تحقيق و در اصل سرگ

 و هر روز بعد از کالسهايشان به کار ما نظارت خواهند کرد.

 در همين موقع چند ضربه به در اتاق خورد و صدايي پرسيد:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 9  

 

 اجازه هست. -

و همه برگشتيم. ناگهان بدنم يخ زد و چيزي مثل برق گرفتگي در جا خشکم کرد. باورم نمي شد دوباره با او روبه ر

 شوم. نفر هشتم گروه احسان مقامي بود.

 گلناز آهسته دستم را گرفت. دست او کم از سردي دست من نبود اوهم جا خورده بود.

احسان اول متوجه ما شند. به طرف معين رفت و با او که به احترامش برخواسته بود دست داد و خودش را معرفي 

 کرد و به خاطر دير آمدنش معذرت خواهي کرد.

همه از روي صندلي ها برخواستند. گلناز به صورتي که کسي متوجه نشود زير بازويم را گرفت و حرکتم داد و اهسته 

 زير گوشم گفت:

 خوددار باش بنفشه. رنگت خيلي تابلو شده. -

معين اول خودش و سپس اعضاي گروه را معرفي کرد. در اولين لحظه اي که احسان به طرف ما چرخيد نگاهش 

 من و گلناز ثابت ماند. اول مثل ما جا خورد و بعد لبخند زد. روي

معين فرهاد و رضا را معرفي کرد وقتي به ما رسيد کمي مکث کرد. ظاهرا متوجه پريدگي رنگ و روي من شده بود 

 جاي او اسحان ادامه داد:

 بله خانم رضايي و خانم صالحي. خانم ها از ديدار مجددتان خوشبختم. -

 نستم سالم کنم و گلناز جاي هر دوي ما تشکر کرد. معين با لبخند پرسيد:فقط توا

 مثل اينکه نيازي به معرفي من نبود. -

 احسان همينطور که به ما نگاه مي کرد جواب داد:

 بله زماني هم دانشگاهي بوديم. -

ق احسان پروانه و امير را معرفي معين که متوجه غير عادي بودن حال من شده بود براي تغيير مسير دادن نگاه مشتا

کرد و بعد از او طوري که روبه روي من بناشد کنار خودش نشاند و دوباره توضيحاتي را که قبل از امدن احسان داده 

 بود دادو در ادامه گفت:

با نظر  بعد از ظهر قرار گرفته و 4صبح تا  66ساعت کاري ما براي اينکه با کالس هاي دانشجوييتان تداخا نکند  -

 کوتاهي که به من کرد گفت:

فکر مي کنم اينطوري براي همه ي ما که مي خواهيم براي ماتحان سطح باالتر آماده شويم مشکلي بوجود نياورد  -

 اگر سوالي نداريد بفرماييد تا وظايف کاري همه اعضاي گروه را مشخص کنيم.

ام خانم ها ايستادند و پشت سر ما امدند. هنوز هم حال خوبي اول معين از اتاق خارج شد و بعد از ان آقايان به احتر

نداشتم و خوشبختانه معين که با نظر تيزش متوجه من بود اول از همه احسان را به کارش معرفي کرد و او را نشاند و 

سپس يکي يکي ديگر اعضاء را در اين بين رضا دوست صميمي اش با شوخي گاهي سواالت عجيبي مي پرسيد که 

 ينمان را گرم تر کند و هر بار معين با چشم غره اي ساکتش مي کرد.ب

 آخرين نفرات من وگلناز بوديم. قبل از اينکه وظايفمان را بگويد صدايش را پايين انداخت و پرسيد:

 مشکلي پيش آمده خانم رضايي؟ -

 سر تکان دادم.

 نه هيچي متشکرم. -
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 گلناز به کمکم امد و از من پرسيد:

 اهرا باز هم عجله داشتي و صبحانه نخورده اي آره.ظ -

 جوابي ندادم ولي با تشکر نگاهش کردم. معين گفت:

 بهتره مواظب خودتون باشيد کار ما گروهيه و روي تک تک اعضاي گروه حساب باز شده. -

 در تاييد گفته هايش سر تکان دادم. وظيفه ما را هم شرح داد و افزود:

 حيط اينجا آشنايي داريد و فکر مي کنم زودتر با کارتان کنار بياييد.البته شما به م -

در همين موقع استاد هوشمند مسئول طرح وارد شد. وقتي معين اسم استاد را اورد با خوشحالي به طرفش رفت همه 

نيامده بودم دور ان حلقه زديم. هنوز هم همه حواس احسان به سمت من بود و من که هنوز هم از شوک وارده بيرون 

 سعي مي کردم او را ناديده بگيرم.

 

همه ي اضاي گروه را معين به استاد معرفي کرد. که البته احسان و پروانه را خود استاد معرفي کرده بود و مي 

شناخت جدا از آشنايي استاد درباره ي طرح و مراحلي که بايد مي گذرانديم برايمان صحبت کرد و سپس معين را به 

معاون خودش و سرگروه معرفي کرد و به عنوان شروع کار خودش با معين برايمان خالصه اي از کار يک ماه عنوان 

 را انجام دادند و قرار بر اين شد هر کس رونشوت از کار هر روزش را در پايان روز کاري تحويل معين بدهد.

 د.همه آن روز را به اين ترتيب گذرانديم و روز شروع کار فردا تعيين ش

وقتي همه خداحافظي کرديم و بيرون امديم من و گلناز با پروانه بيرون از آزمايشگاه صحبت مي کرديم که احسان را 

ديدم که با عجله بيرون آمد. ظاهرا تصور کرده بود از دانشگاه خارج شديم چونکه تا ما را ديد آرام گرفت و به 

 طرفمان آمد و با لبخندي مشتاق گفت:

 بگم که خيلي خوشحال شدم از اينکه دوباره مدتي را با هم خواهيم بود.فرصت نشد  -

 با خونسردي ساختگي و با جسارت جواب دادم:

 الزم نبود به زبان بياوريد از رفتارتان مشخص بود. -

 به راحتي خنديد.

 جدي مي گوييد. -

 ه.من با کسي شوخي ندارم آقا. لطفا کمي مراعات کنيد اينجا محيط کاري -

انگار بدجور ضربه زدم چونکه خنده روي لبانش ماسيد. فرصت ندادم و با خداحافظي کوتاهي با گلناز و پروانه از او 

 فاصله گرفتيم. پروانه تبسمي کرد.

 بي چاره را له کردي خانم. سابقه نداشته کسي با احسان مقامي اينچنين رفتاري بکنه. مي دوني چقدر پولداره. -

 صادق جواب دادم:ناراحت اما 

 پولدار براي خودشه. ايشااهلل خدا بيشتر بهش ببخشه. -

 جلو در از پروانه جدا شديم و با گلناز در جهت مخالف او به راه افتاديم. گلناز گفت:

واي دختر نمي دوني چه رنگي کردي تا احسان را ديدي. فکر مي کنم فشار خونت به زير صفر رسيد. ترسيدم پس  -

 بيوفتي.

 ناراحت گفتم:
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 اين عجل معلق از کجا پيدايش شد. مي ترسم اين يک ماهه تابلو بازي دربياره من بي چاره را هم ضايع کنه. -

 نه بابا طفلکي االن زبانش بند امد. -

 اگر مي خواست بند بياد همون دفعه مي آمد. -

 د.جلو ايستگاه اتوبوس رسيديم. گلناز خنديد و با آرنج به پهلويم ز

 اين دکتر حکمت. ظاهرا هوايت را داره. -

 با درماندگي در جوابش لبخند زدم.

فردا من و گلناز تقريبا جزو آخرين نفراتي بوديم که سر کارمان حاضر شديم. وقتي لباس عوض کرديم و برگشتيم 

 ش گفت:قبل از شروع کار احسان از پشت کامپيوتر برخواست و به طرفمان آمد. با همان لبخند سمج

 سالم خانمها. -

 با خشکي تمام جواب سالمش را دادم ولي باز هم از رو نرفت.

 مي خواستم بگم اگر کشکلي براتون پيش آمد نگران نباشيد. من کمکتون مي کنم. -

د با اينکه مثال روي کالمش با هر دوي ما بود ولي نگاهش به طرف من بود. مانده بودم چه جوابي بدهم که رهايم کن

 که صداي گرم معين را از پشت سرم شنيدم.

دستتون درد نکنه آقاي مقامي. شما به کار خودتون برسيد. من خودم دائما از همه سرکشي مي کنم. اگر الزم بود  -

 کمک مي کنم.

  گرفتم.سرم را پايين انداختم. او هم نگاهم نکرد و با احسان که حسابي غافلگير شده بود از ما دور شد. سرم را باال

 همه توجه ها را به سمت خودمان ديدم و از خجالت آب شدم. پروانه چشمکي زد و با لبخند به ادامه کارش پرداخت.

 گلناز نفسي عميق کشيد و گفت:

 خدا به خير کنه از اين پسره ي سيريش. کم نمياره. -

 با تاسف سر تکان دادم و مشغول به کار شدم.

 که گفته بود به همه سر زد و سواالت و اشکاالتمان را حل کرد. معين چندين بار همانطور

نيم ساعت از ظهر را به نماز و نهار اختصاص داديم. و با پروانه بوديم. دختر خيلي خوبي به نظر مي رسيد و خيلي 

رار راحت با ما دوست شد. او هم به شدت اهل درس خواندن بود و قصد ادامه ي تحصيل داشت. نامزد داشت و ق

 عروسيشان هم بعد از مخص شدن امتحان آينده بود.

تا پايان آن روز ديگر مشکلي پيش نيامد. بعد از اتمام کار رونشوتي که تهيه کرده بوديم تحويل معين داديم و بعد از 

 خداحافظي از همه بيرون آمديم.

نها برويم. پشت سرش، احسان با ماشين نامزد پروانه به دنبالش آمده بود ولي هر چه اصرار کرد قبول نکرديم با آ

 قشنگ آلبالويي رنگش کنارمان ترمز زد. شيشه الکترونيکي ماشين را پاين داد.

 جسارت نباشه بفرماييد. ماحاال ديگه همکاريم. -

 از دور معين را با ماشينش ديدم. به سردي به احسان گفتم:

 ف ببريد.متشکرم. خواهش مي کنم اصرار نفرماييد و شما تشري -

 و جلو اولين تاکسي را گرفتم و بدون خداحافظي دست گلناز مبهوت را گرفتم و به طرق تاکسي رفتم.
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از کارم راضي بودم و تا رسيدن به خانه تمام بدو بيراه هاي گلناز را از اينکه ماشين مفت را از دست داديم نشنيده 

 گرفتم.

م. احسان هنوز هم گاهي موي دماغم مي شد و با همه کم محلي چند روز که گذشت کم کم همه به هم عادت کردي

هاي من کوتاه نمي امد ولي حاال ديگر کمتر عصباني مي شدم و هر بار نگاه نگران معين دورادور مراقبمان بود و هر 

 بار به طريقي احسان را از من دور مي کرد.

از شده بود. هر روز در نماز خانه تقليد حرص حرکات احسان و معين نسبت به من جوک و خنده ي پروانه و گلن

خوردن معين و موس موس کردن چاپلوسانه احسان را درمي آوردند و کلي مي خنديدند و من مزه پراکني هاي رضا 

 را که بيشتر محض خاطر گلناز انجام مي داد مي گفتم و خستگي روزانه را درمي آورديم.

 کار مي شديم همه ساکت بوديم و سعي مي کرديم بهانه دست کسي ندهيم.ولي با وجود رفتار جدي معين تا مشغول 

بيشتر از دو هفته کارمان به همين ترتيب گذشت. اواخر آبان ماه بود و سو سرد هوا روز به روز بيشتر مي شد. چند 

س برسيم روز گلناز سرما خودگي خفيفي داشت و يک روز از برگشت به منزل باران شديدي گرفت و تا به اتوبو

دوتايي حسابي خيس شديم روز بعد خانه نشين شد و مادرش خبر داد که گلناز تب شديدي داشته و با پدرش به 

 درمانگاه رفته و از طرف گلناز معذرت خواهي کرد و مجبور شدم ان روز تنها به آزمايشگاه بروم.

علت غيبت گلناز را پرسيد بلند به صورتي محض ورودم به آزمايشگاه متوجه ي نگاه نگران رضا شدم وقتي که معين 

 که رضا بشنود گفتم که سرماي شديدي خورده و زير زيرکي با پروانه به رضا خنديديم.

بعد از ظهر آبان ماه بود و خيلي زود شب مي شد. ساعت چهار که با پروانه بيرون آمدم تقريبا غروب بود باز هم به 

ب نه دادم و از او جدا شدم. با خودم خلوت کردم و چند قدم ديگر بيشتر به اصرارهاي پروانه مبني بر رساندنم جوا

 ايستگاه اتوبوس نداشتم که ماشين احسان کنارم ايستاد.

 با اينکه اين کار را چندين مرتبه ديگر هم انجام داده بود ولي باز هم غافلگير شدم خصوصا که تنها بودم.

 فورا از ماشينش پياده شدو گفت:

 م رضايي مي خواستم چند دقيقه از وقتتان را بگيرم.خان -

دستپاچه و بي اختيار به اطراف نگاه کردم. مي ترسيدم معين ما را با هم ببيند. کار خدا بود که در همان موقع اتوبوس 

 رسيد. در حالي که به طرف اتوبوس مي رفتم گفتم:

 معذرت مي خوام. اتوبوس بعدي دير مي رسد. -

 

اندم و سوار اتوبوس شدم. از اين کارش خيلي ناراحت شدم. با اينکه چند مرتبه متذکر شده بودم ولي منتظر نم

 سردي اخالفم هم هچ اثري در او نداشت. دعا کردم معين ما را نديده باشد.

باشد. با اينکه به خانه نرفتم. از گلناز بي خبر بودم پس به عيادتش رفتم. و از همانجا به مامان تلفن زدم که نگرانم ن

 مامان گلناز مي گفت حاال بهتر شده ولي هنوز هم صورتش از حرارت تب قرمز بود.

 اجازه نداد کنارش بنشينم. با کمي فاصله نشستم و گفتم:

 آخه درسته که رفيق نيمه راه بشي و به دشمن ميدون بدي. -

 با تعجب پرسيد:

 دشمنت کيه. -
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 تم. مامان گلناز به اتاق آمد و برايم چاي و شيريني آورد برداشتم و تشکر کردم.قضيه مزاحمت احسان را برايش گف

 ممنون حاج خانم. چاي داغتون توي اين هواي سرد عالي مي چسبه. -

 مامان گلناز روي سرم را بوسيد.

 نوش جانت مادر. چي کار کردي اين دختر ما را. از صبح بي قرارته. -

 خنديدم و گفتم:

 ودتونه حاج خانم. اتفاقا...خوبي خ -

 چشمکي به گلناز زدم.

 اتفاقا اونجا هم همه بي قرارش بودند. -

 گلناز سيب کنار دستش را برداشت و به طرفم پرتاب کرد. سيب را وسط زمين و آسمان گرفتم و گفتم:

 اين کجاش مريضه حاج خانم. شما را سر کار گذاشته و لوس مي کنه. -

 يد:مامان گلناز خند

 الهي هميشه جوان باشيد مادر. -

 و دوباره ما را تنها گذاشت.

 گلناز انگشتش را خصمانه برايم تکان داد.

باليي به سرت بيارم که مرغان هوا به حالت زار بزنن. حاال بزار چند روز تنها باشي بلکه احسان مقامي بدزدتت  -

 من بي چاره لقمه بگيري. اونوقت مي فهمي که نبايد اون رضا قد کوتاه را براي

 به پيشاني اش زد و ادامه داد:

 من از بيگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد. -

 بلند بلند خنديدم.

 يک روز نشستي کنج خونه شاعر شدي. -

از يادآوري احسان  و با پياز داغ بيشتري نگراني رضا را برايش تشريح کردم و کلي با هم خنديديم. بعد از آن دوباره

 غصه دار شدم و گفتم:

 مي گم با اين پسره چي کار کنم گلناز. حسابي کالفه ام کرده. -

 گلناز لبخدي زد:

 بي چاره اگه بفهمه به چشم دشمتن نگاش مي کني دق مي کنه. -

 به قصد رفتن بلند شدم و پرسيدم:

 فردا بيام دنبالت. -

 برايم تجويز کرده.نه بابا دکتر سه روز استراحت  -

 سفارش کردم در اين سه روز از فرصت استفاده کند و بيشتر درس بخواند.

فردا نگاه و برخورد احسان مثل هميشه مشتاق و منتظر بود. انگار نه انگار ديروز با او ان رفتار را کرده بودم. راستي 

 ود يا سيريش بود.که عجيب بود يا به قول گلناز از عاشقايي بود که پوست کلفت شده ب

به تنهايي مشغول به کار شدم و باز هم رضا را نگران ديدم. ظهر که براي نماز مي رفتم پروانه مشغول نشوتن بود و 

 از من خواست که تنهايي بروم.
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ن بعد از نماز و نهار دوباره برگشتتم و مشغول شدم. معين و امير هم ظاهرا در سالن نبودند. يک ربع بعد از آمدن م

 پروانه براي نماز رفت و من به قدري سرگرم کار شدم که متوجه نشدم کي فرهاد و رضا هم رفته اند.

 ناگهان با صداي احسان به خود آمدم.

 خانم رضايي. -

سرم را باال گرفتم و نگاهم که به طرز بخصوصي مي درخشيد به او برخورد کرد. يک لحظه نگاه به اطراف انداختم و 

 دم. بي اختيار وحشت کردم و روزي را به ياد آوردم که در سالن دانشگاه به من کادو داد.کسي را ندي

 آن روز همين وحست امروز را داشتم. که مبادا کسي ما را با هم ببيند. زبانم بند آمده بود. او هم فرصت نداد.

 خانم چند وقته مي خواهم با شما صحبت کنم لطفا اجازه بديد.

 مثل سنگ سفت شده بود و لوله آزمايشگاه در دستم مي لرزيد. او بدون توجه به حالم ادامه داد:از وحشت بدنم 

 نمي دونم احساسم را چطوري بيان کنم همينقدر مي دونم که شما مرا بي چاره کرده ايد. -

 با خشم پرسيدم:

 منظورتون چيه آقا. -

 بالفاصله جواب داد:

. نه نگيد که نفهميديد. بخدا از سري پيش که مرا با ان بي رحمي رد کرديد تازه با يعني شما منظور مرا نفهميديد -

خودم کنار آمده بودم که دوباره جلو راهم سب شديد. حاال معتقدم که ما متعلق به هم هستيم در غير اين صورت 

 خدا شما را دوباره در مسيرم قرار نمي داد.

 بس کنيد آقا. -

ش مي کنم. نمي دونم چه دردمه ولي شما هر چقدر بيشتر رد مي کنيد من بيشتر مشتقتان مي نه بنفشه خانم. خواه -

 شوم اجازه بديد با خانواده بياييم خدمت پدر و مادرتون.

 لحن چاپلوسش حالم را دگرگون کرده بود. هيجانزده مي لرزيدم و باز هم کامران را به جاي او مي ديدم.

خودم اوردم لوله آزمايشگاه در مشتک ترکيد. با ديدن خوني که از دستم روان شد ناگهان از شدت فشاري که به 

 بغضي که گلويم را مي فشرد پاره شد. در همان لحظه صداي معين را شنيدم.

پشت سر احسان ايستاده بود و صورتش از فرط خشم به قرمزي مي زد. با ديدن من در ان حالت به طرفمان امد 

ن دستم و ديدن ناغافل معين دستپاچه شد. خواست به طرفم بيايد که معين جلويش ايستاد و احسان هم از ديدن خو

 خصمانه گفت:

شما محل کار را با جاي ديگه اشتباه گرفته ايد آقا. مگر نمي بينيد خانم چقدر ناراحت است. من شنيدم براي  -

 يک طرف مخالف. خواستگاري مراسم معقوالنه تري را طي مي کنند نه در آزمايشگاه با

احسان سرش را پايين انداخته بود و چيزي نمي گفت و من همچنان گريه مي کردم. صداي معين را با همان خشم 

 دوباره شنديم.

 بفرماييد آقا سر کارتان. -

تم منتظر ماند تا او از ما فاصله بگيرد سپس به طرفم آمد. دستم را گرفت. باقيمانده ي شيشه هاي شکسته را از دس

 گرفت و سپس آهسته گفت:

 بفرماييد توي اتاق من تا به آقا رجب بگويم اينجا را تميز کند. -
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دستمالي از جيبش درآورد و روي دستم گذاشت و روانه ام کرد. به قدري محکم و جدي صحبت کرد که قدرت 

 مخالفتي برايم نماند.

ره روي دستم گذاشتم و در تمام مدت همچنان گريه مي به اتاقش رفتم. دستم را شستم و طرف تميز دستمال را دوبا

  کردم.

چند دقيقه بعد معين با جعبه کمک هاي اوليه وارد اتاق شد. سرم را پايين انداختم که اشک هايم را نبيند. به طرفم 

 امد و با ماليمت گفت:

 دستتان را باز کنيد. -

 شنو دست زخمي ام را جلوش بردم و دستمال را برداشتم.اصال توان مخالفت با او را نداشتم. مثل يک بچه حرف 

 نگاهي دقيق به زخم ها کرد و دوباره گفت:

 خيلي عميق نيستند فکر مي کنم چسب زخم بهتر از باند باشد. -

چيزي نمي گفتم. نفس هايم نفس هاي گريه بود. او فقط به دستم نگاه مي کرد. قوطي بتادين را از جعبه برداشت و 

خم ها کمي ريخت. با پنمه اطراف زخم ها را کمي پاک کرد و قبل از اينکه چسب زخم بزند يک برگه دستمال روي ز

 از جعبه ي روي ميز برداشت و به سدتم داد.

 اشکاتون را پاک کنيد. -

باز هم بي هيچ مخالفتي به حرفش گوش دادم. اولين چسب را که مي زدف در حالي که دقيقي به کارش مي رسيد 

 پرسيد:

 همه ي دختر خانمها در برابر خواستکار اينطور عصبي مي شوند. - -

 

 جوابي ندادم. دور چسب اولي را تميز کرد و دوباره گفت:

 پس ظاهرا آقاي مقامي قبل از اين موضوع يک بار ديگر شانسشان را امتحان کرده اند . هوم. -

 و سرش را تکان داد و افزود:

 ج داده که دوباره قصد امتحان کردن شانسش را داشته. متعجبم که طرف مقابلش را نشناخته.خيلي جرات به خر -

باز هم جوابي ندادم. به قدري اهسته کار مي کرد که مطمئن شدم مي خواهد معطلم کند. ظاهرا خودش هم منتظر 

 جواب از طرف من نبود چونکه چند لحظه بعد دوباره گفت:

حيفه از دست بديد. آقاي مقامي پولدار و تحصيلکرده و خشو قيافه هستند و معيار انتخاب اتفاقا موقعيت خوبيه.  -

 خيلي از دختر خانم ها.

 طاقت نياوردم و جواب دادم:

 برام مهم نيست. از نظر من هيچ کدام از آقايان قابل اعتماد نيس.... -

نيمه کاره بقاپم ولي نشد. حيرت زده سر باال  در يک لحظه فهميدم که چه حرف نسنجيده اي زدم. سعي کردم ان را

گرفت و به چشمان خيسم خيره شد و لبخند زد. از جذابيت نگاهش و خرابکاري که کرده بودم شقيقه هايم تير 

 کشيد. شتابزده نگاهم را از او گرفتم و سرم را پايين انداختم و آهسته گفتم:

 ببخشيد البته نه... -

 م دور چسب سوم را هم تميز کرده بود از جايش برخواست و گفت:نگذاشت حرفم را تمام کن
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 مهم نيست. من کمي نارسايي شنوايي دارم خانم. - -

منظورش اين بود که نشنيده گرفته ام. لحسنش دوباره معمولي شده بود. در حال جمع کردن جعبه کمک هاي اوليه 

 با حالتي دستوري گفت:

 طفا.امروز بهتره بريد خونه و ل - -

 دوباره برگشت و نگاهم کرد:

 تا دوستتان برنشگته اند هر جا مي رويد با خانم راد برويد. توي سالن تنها نمانيد. -

خدايا چرا قدرت مقابله با او را نداشتم. اصال آن جسارتي را که با بقيه مردها داشتم در برابر تحکم کالم و نگاه او از 

 بين مي رفت و ضعيف مي شدم.

 از بيرون رفتم از اتاق گفت: قبل

 صورتتان را بشوييد و صبر کنيد حالتان بهتر شود. -

از اتاق بيرون رفت. تازه به خود امدم که مثل يک تابلوي بي حرکت و صاف به روي صندلي ميخ شده بودم. به دستم 

 نگاه کردم. چه روز وحشتناکي بود.

م که در مقابل ميز احسان ايستاده و آهسته با او صحبت مي کند. به طرف ده دقيقه بعد از اتاق بيرون امدم و او را ديد

 پروانه که برگشته بود رفتم. با تعجب به دستم نگاه کرد و پرسيد:

 چي شده. -

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 بعدا برات مي گم. -

 و خداحافظي کردم. آقا رجب قسمت کار مرا تميز کرده بود.

باز هم توي اتوبوس گريه کردم وقتي رسيدم هنوز خيلي زود بود. مامان اگر مرا اينطوري مي ديد تا رسيدن به خانه 

 حتما نگرانم مي شد پس به خانه گلناز رفتم. با ديدن من وحشت کرد و پرسيد:

 چي شده بنفشه. -

 باز هم گريه ام گرفت و با عصبانيت گفتم:

 حاال چه وقت مرض شدنت بود. -

 ديد و رنگش پريد. تازه دستم را

 تصادف کردي. -

 نشستم و با دستمال اشکهايم را گرفتم.

 کاشکي تصادف مي کردم. -

 کنارم نشست و نگران گفت:

 دِ بگو ديگه جون به لبم کردي. -

برايش تعريف کردم و اشک ريختم. مامان گلناز با سيني چاي وارد شد با ديدن من در آن حال نگران تر از گلناز 

 يد:پرس

 چي شده. -

 دستم را به زير روسري پنهان کردم تا نبيند و زورکي لبخند زدم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 7  

 

 گلناز با خنده سيني را از مادرش گرفت و با شوخي گفت:

 هيچي مامان دلش واسه من تنگ شده. مجبورم مي کنه هر چه طودتر خوب بشم. -

 ه کنارم نشست و فنجان چاي را به دستم داد.مامان خوش باور گلناز خنديد وما را تنها گذاشت. گلناز دوبار

 واقعا که خيلي خلي بنفشه جان. يکي ديگه بايد ناراحت باشه تو خودت رو عذاب مي دي. -

 ولي اخه نمي خواستم معين ما را انطوري ببيند. -

ره رو بچينه. چطوري ديده. تو که کار بدي نکردي. به نظر من خيلي هم خوب شد. شايد معين بتونه دم اين پس -

 البته احسان خودش هم در برابر همچين رقيب قدري کوتاه مياد.

 با ناراحتي به او نگاه کردم. چشمانش را حق به جانب گرد کرد.

 چيه دروغ مي گم. مي خواي بگي نه ولي مي دوني که دروغه. تو خودت هم در برابر اين يکي رامتري. -

 دوباره اشکهايم سرازير شد و ناليدم:

 نه من از همه ي مردها بدم مياد. -

 صورتش را روبه رويم کج کرد.

 برو خودت را رنگ کن. ما خودمون يک عمري رنگ کاريم. -

 از حرکاتش ميان گريه خنده ام گرفت. پرسيدم:

 فردا مياي. -

 به حالم خنديد.

 ميام. فکر نکنم مامان بزاره هنوز ضعف دارم. فردا هم يک جوري سر کن پس فردا -

روز بعد خدا را شکر همزمان با پروانه رسيدم و تنها نبود با کنجکاوي از ديروز پرسيد قبل از اينکه وارد سالن شويم 

 گفتم:

 ظهر برات مي گم. -

به احسان که سالم نکردم. او هم نگاشه را از من دزديد ولي معين خيلي طبيعي مثل هميشه برخورد کرد. مشغول به 

قتي ساعتي بعد مثل هز روز براي رسکشي به کنارم امد با صدايي آهسته از وضع دستم پرسيد. من هم کار شديم و و

 آهسته و بدون اينکه نگاهش کنم تشکر کردم و گفتم که خوبم. دوباره پرسيد:

 چسب را عوض کرديد. -

دم کلي ذوق کرد و خنديد. در جوابش فقط سر تکان دادم. ظهر که در نماز خانه جريان را براي پروانه تعريف کر

بعد زا ظهر جلوي در از پروانه جدا شدم. هوا خيلي سرد بود. هنوز در فکر اين بودم که خدا کند اتوبوس زود بيايد 

 که پاترول آشناي دايي در کنارم ترمز زد. محسن يشه را پايين کشيد و گفت:

 تو که هنوز اينجايي. -

ا باز کردم ولي قبل از اينکه سوار شوم معين را با ماشينش کمي انطرفتر با خوشحالي و بدون تعارف در ماشين ر

 ديدم. چاره اي نبود سوار شدم و در را بستم. سالم کردم و گفتم:

 هميشه به موقع مي رسي محسن. واقعا ازت ممنونم. -

 جواب سالمم را داد و به راه افتاد و پرسيد:

 مگه هنوز تحقيقت تمام نشده. -
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 گفتم: با تعجب

 مگر خبر نداري. -

 از چي. -

 به حالت شوخي بادي به غبغب انداختم و جريان کارم را برايش توضيح دادم. در جوابم خنديد و گفت:

حاال بيا و درستش کن. قبل از اين جريانات نمي شد باهات دو کالم صحبت کرد. اگر پيش رفت کني بايد براي  -

 ديدنت وقت قبلي گرفت.

 خنديدم و گفتم:به حرفش 

 نه مطمئن باش من همون بنفشه اي که بودم هستم و باقي مي مونم. راستي تو هنوز دست به کار نشدي. -

 دست به کار چي. -

 ازدواج را مي گم ديگه. -

 به حالت دخترانه اي از من رو برگرداند و گفت:

 وا، خانم من هنوز قصد ازدواج ندارم. -

 عوض شد و پرسيد:هر دو خنديديم. حالتش 

 مي خواهي زودتر از سرت بازم کني. -

خيلي بدجنسي محسن. من هر چي مي گم تو يک جواب ديگه مي دي. آخه بابا ما با هم دوستيم مي خواي خودم  -

 برات آتين باال بزنم.

 مقصورم گلناز بود. بازيرکي نگاهم کرد.

 قصد و منظورت چيه. -

 هيچي. -

نم. خودم مادر و خواهر دارم از تو نزديکتر. چه خوابي برام ديدي نمي دونم ولي خير باشه. در اگر هيچي که ممنو -

 سالمه ترشيده نشدم. غير از خودت اگه فکري داري از سرت بيار بيرون. 75ضمن من هنوز 

 در جواب لبخندم لبخند زد. از احسان بدتر باز اين يکي بود.

لش خوب شده و مي تواسنت دوباره همراهم باشد. وقتي دنبالش رفتم به خاطر فردا روز خوبي بود چونکه گلناز حا

سردي هوا مامانش اجازه نداد که پياده برويم و برايمان آژانس گرفت و قول گرفت که در برگشت هم آژانس 

 بگيريم که مريضي گلناز دوباره عود نکند.

امروز خوشحال تر از چند روز گذشته بود فقط  همه براي احوال پرسي گلناز به سراغش امدند خصوصا رضا که

 احسان به سالمي از دور بسنده کرد. براي تعويض لباس به رختکن رفتيم گلناز با تعجب رسيد:

 اين دوروزه که نبوديم دوتايي جوان شاداب مردم را چي کارش کرديد کافر ها! -

 با آرنج به پهلويش زدم و جواب دادم:

 واي غصع بخوري غصه ي اون رضاي بينوا را بخور. امروز داشت بال درمي آورد.تو مسلمون اگه مي خ -

ولي طرز برخورد معين با من مثل هر روز نبود پرغرور و متين حال گلناز را که در کنارم بود پرسيد ولي نگاهي هم 

 به من نکرد.

 فقط وقتي مي خواست از ما دور شود بدون نگاه کردن به من خصمانه گفت:
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خانم رضايي لطفا قبل از نهار تشريف بياوريد و در باره ي يکي از مطالب رونوشت ديروزتان برايم توضيح بدهيد.  -

 واضح نبود.

 چشمي کوتاه گفتم. وقتي که رفت گلناز پرسيد:

 باز چه خبر شده. اينجا قشون کشي شده. -

 باناباوري نگاهش کردم.

 سن باشه. اخه ديورز ديد که سوار ماشينش شدم.نمي دونم ولي حدس مي زنم مربوط به مح -

 دستهايش را به آسمان بلند کرد.

 خدايا خودت به خير بگذران و نگذار خون و خونريزي بشه. -

 منظورش بردين دستم بود. از حالت خنده دارش خنديدم. تازه پروانه آمد و از ديدن گلناز خوشحال شد.

درگير بود. اگر واقعا اينقدر روي من حساس بود پس اين غرورش براي چه بود.  تا وقت ناهار کار مي کردم اما فکرم

اما نه مي دانستم براي چيه. خودش درباره احسان گفته بود تعجبم که چطور طرف مقابلش را نشناخته. پس فقط 

 مي توانم. مالحظه حساسيتم را مي کرد. تصميم گرفتم من هم برايش کالس بگذارم چطور او مي تواند پس من هم

وقتي جلوي دفترش رسيدم چند ضربه زدم و وارد شدم. با ديدنم برگه اي را که مطالعه مي کرد کنار گذاشت و برگه 

 مرا برداشت و بدون ماليمت خشک و رسمي گفت:

 درباره ي اينجا. لطفا توضيح بدهيد. -

د به چشمانش نگاه نمي کردم. جلو رفتم و بر عکس صبح که جا خورده بودم سعي کردم بي پروا شجاع باشم. فقط باي

 به قسمتي که اشاره کرد نگاه کردم و جواب دادم:

 از اين واضح تر دکتر -

 

 غريد:

  وقتي که مي گم واضح نيست يعني توضيح بيشتري مي خواهم. -

خرد کنم. که حوشحال شدم که عصباني اش کرده ام. عمدا دکتر دکتر مي گفتم تا رسمي تر باشم و اعصابش را 

 همينطور هم شد.

 با اينکه خيلي واضحه ولي باشه توضيح مي دم دکتر. -

 چند ثانيه سرش را باال گرفت ولي چيزي نگفت:

 بعد از توضيح کامل گفتم:

 فقط همنجا بود دکتر. -

شد و  سرش را باال گرفت و با خنده اي کم رنگ نگاهم کرد. يک لحظه چشمم به چشمان درشت و براقش خيره

 زبانم بند امد.

 چي بگم. نه بفرماييد تمام شد. -

خدا را شکر که نگاهش را از من برگرداند. برخالف انچه اصرار داشتم نشان دهم از او بيشتر هيجان داشتم. هنوز 

 چند قدم از ميزش فاصله نگرفته بودم که صدايش را با لحني پر کنايه شنيدم.

 به بي اعتمادي نسبت به آقايان عوض شد خانم رضايي.ظاهرا خيلي زود تظرتان راجع  -
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دلم غنج رفت. اخرش حرف دلش را زد. همانطور پشت به او لبخند زدم قصد داشتم کمي آزارش دهم ولي تا 

برگشتم و نگاهم در نگاهش خيره ماند، نيرويي عجيب مانعم شد. در چهره اش با اينکه پر ابهت بود ولي غمي پنهان 

 ندادم دوباره طرف در رفتم ولي اخرين لحظه جلو در برگشتم و گفتم:ديدم. جوابي 

 ديروز من با پسردايي ام رفتم. غريبه نبودند. آخه هوا خيلي سرد بود. -

 چقدر دل نازک شده بودم. توي نماز خانه گريه کردم. شايد هم از اين بود که به گلناز و پروانه چيزي نگفتم.

رگون بود مخصوصا وقتي براي سرکشي به کنارم مي امد. حالتش دوباره تغيير کرده بود تا اخر ساعت کاري حالم دگ

بدون اينکه حرفي بزند به کارم نگاه مي کرد. مي فهميدم که ديگر عصباني نيست. وقتي براي تحويل برگه هايمان به 

 دفترش رفتيم گلناز گفت:

 اقاي دکتر لطفا تلفن بزنيد براي من آژانس بيايد. -

 ر حالي که مشغول برسي برگه هايمان بود بدون باال گرفتن سرش گفت:د

 از امروز خودم مي رسانمتان. -

 با گلناز هر دو گفتيم:

 نه مزاحم نمي شويم. -

 باز هم نگاهمان نکرد و با تحکم بيشتري جواب داد:

ن نمانده. بهتره مريض نويد و از کار مزاحم نيستيد. مسير من هم با مسير شما يکي است. يک هفته بيشتز از کارما -

 عقب نمانيد.

 وقتي ما را خشک شده همانجا ديد سرش را باال گرفت.

 شما بفرماييد. بيرون نرويد تا من هم اماده شوم. -

جاي هيچگونه مخالفتي را نگذاشت. تازه وقتي از اتاق بيرون امديم از بهتي خارج شديم بهم نگاه کرديم و خنديديم. 

 اهسته گفت: گلناز

 تعارف کردنش هم با دعواست. اين ديگه چه بشريه. -

 براي تعويض لباس به رختکن رفتيم و جريان ظهر را برايش گفتم. دلم نمي خواست همه رازمان را پروانه هم بداند.

ن هم در وقتي ماشينش را از پارکينگ آورد و جلومان توقف کرد هر دو روي صندلي عقب نشستيم و تا خانه جيکما

 نيامد. اول گلناز را جلوي کوچه خودشان پيياده کرد و سپس به طرف کوچه ما رفت قبل از اينکه پياده شوم پرسيد:

 شما دوتا دوست هميشه اينقدر ساکت هستيد يا از من ترسيديد. -

 پياده شدم در را بستم. باز جسور شدم. سرم را خم کردم و جواب دادم:

 تشکرم خداحافظ.فکر کنيد هر دوش. م -

 لبخندي زد و دنده عقب گرفت.

چند روز بود بهنوش را براي حرف زدن نديده بودم. او آنقدر خوب مرا مي شناخت که آنروز تا وارد خانه شدم و 

 بعد از سالم و احوالپرسي به اتاقم رفتم پشت سرم آمد. در را بست و آماده به روي صندلي نشست و پرسيد:

 چه خبرها. -

 تعجب و خنده نگاهش کردم. با

 کدوم خبر ها. -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4 1  

 

 سري تکان داد و ابرو باال انداخت.

 چشمات يک چيزهايي مي گويند. -

 از حرکات چشم و ابرويش خنديدم و گفتم:

 امروز دکتر حکمت ما را رساند. -

م. گاهي حيرت زده چشمانش را با تعجب گرد کرد. همه ي جريانات چند روز پيش را مو به مو برايش تعريف کرد

 و با دهاني نيمه باز خيره ام مي شد و گاهي از خنده ريسه مي رفت.

يک بوهايي حس مي کنم. مثل لج و لج بازي هاي عاشقانه و خدا را شکر که حاال اينقدر بزرگ و عاقلي که ديگر  -

 نگرانت نيستم.

* * * * 

اق خاصي گذشت. با احسان که ديگر فقط به غير از سالم يک هفته آخر کارمان در آزمايشگاه تقربيا بدون هيچ اتف

 کوتاه هيچ برخوردي نداشتيم.

از صبح فردا باز درس خواندن جدي شروع شد. همه اراده ام را جمع کردم که به هيچ چيز و هيچکس فکر نکنم و 

 فقط درسم را بخوانم و خيلي زود توانستم به خودم مسلط شوم.

 با بچه ها مي گذراندم تا خستگي بين روزم را بگيرم.بعد از ظهر ها ساعتي را 

اواخر آذرماه بود و دوماه ديگر به تاريخ امتحان مانده بود که معين با من تماس گرفت. نزديک ظهر بود. مامان از 

پايين گوشي را برداشت و صدايم زد. به اين تصور که گلناز است گوشي را برداشتم. ولي با شنيدن صداي گرمش 

 از يک ماه متحول شدم. بعد

 سالم خانم رضايي. -

 با اينکه از لحن گرمش شناخته بودمش ولي بهتر ديدم که خودم را لو ندهم. جدي پرسيدم:

 شما. -

 ظاهرا به کلي ما را فراموشي کرده ايد خانم يا شايد هم تمرکز روي درسها باعث شده. -

 حکمت هستم خانم.

ديده نمي شوم چونکه حال خوبي نداشتم ولي مصرانه سعي داشتم بي تفاوت نشان  خوشحال بودم که از پشت گوشي

 دهم با چند لحظه تاخير که يعني تازه به يادم آمده ايد جواب دادم:

 آه بله آقاي حکمت. ببخشيد نشناختم. حالتون چطوره. -

 خوبم متشکرم. شما و خانم صالحي چطوريد با فشار درس ها چه مي کنيد. -

 تشکرم. ما هم خوبيم و فعال سخت مشغول درس خواندن . خدا کنه نتيجه خوبي داشته باشه.م -

حتما همينطوره. مزاحم شدم که خبر خوشحال کننده اي بدهم. طرح و تحقيق ما اينبار مورد توجه هيئت علمي قرار  -

 گرفته و قبول شده.

ه بود برايم غافلگير کننده بود. شايد اصال فکر اين اين خبر خوب با شوکي که بعد از شنيدن صدايش بهم وارد شد

 موضوع هم نبودم. صدايم مملو از خوشحالي شد.

 واي فوق العاده است دکتر. خيلي خبر خوبي بود متشکرم. -
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خواهش مي کنم. اين موفقيت مرهون زحمات تک تک اعضاي گروه است. من هم از همگي متشکرم. لطفا اين خبر  -

 شيد و به خانم صالحي بدهيد.را شما زحمت بک

 باشه حتما اين کار را مي کنم. -

از طرف بنده سالم مرا به ايشان برسانيد. ضمنا اينطور که دکتر هوشمندي مي گويند ممکنه به زودي در يک  -

  سمينار شرکت کنند اگر اينطور باشه زمان و مکان سمينار را به خدمتتان خواهم رساند.

 دانه اش با طرح چنين خبر مهمي واقعا برايم دلنشين بود صادقانه گفتم:صداي پر ابهت و مر

باز هم ممنون. براي انرژي گرفتن و باز هم درس خواندن خيلي خبر خوبي بود. مسلما گلناز هم خيلي خوشحال مي  -

  شود. از طرف او هم تشکر مي کنم.

 اختيار داريد شما هم به نوبه خودتان کم زحمت نکشيديد. -

 احساس کردم قصد طوالني کردن مکالمه را دارد. دوباره پرسيد:

 راستي امتحان شما اوايل اسفند است بله. -

 بله همينطوره. -

 انتظار داشت که بپرسم شما چطور ولي چونکه چيزي نپرسيدم بعد از چند ثانيه گفت:

 پس تقريبا در يک زمان هستيم. -

 بله فکر مي کنم. -

م. با اينکه دلم را مي لرزاند ولي باز هم نمي تواسنتم گرم باشم. همان دلهره همراهم بود ) اي درد يعني مي دانست

 بگير(

 اميدوارم موفق باشيد. به خانواده ي محترم سالم برسانيد. -

 ممنونم. بزرگي شما را مي رسانم. خداحافظ. -

 به اميد ديدار.) تو هم درد بگير( -

در پس اين چند کلمه هزار حرف نگفته بود. وقتي ازتباط قطع شد هنوز گوشي در دستم بود  باز هم خداحافظي نکرد.

شايد نيم ساعت نشستم و به او و خبري که داده بود فکر کردم. به قول خودش اين موفقيت مي تواسنت خيلي 

 برايمان مفيد باشد.

د يک جا تخليه مي شدم. با گلناز تماس گرفتم و مي دانستم که با اين حال امروز را براي درس خواندن نيستم و باي

 وقتي که مطمئن شدم در خانه است فورا آماده شدم و پايين رفتم.

مامان که آماده شدن بي خبر و بي برنامه مرا ديد متعجب شد. با خوشحالي خبري را که از معين شنيده بودم برايش 

برسانم و خوشحالش کنم. مامان که خشوحالي ام را ديد  گفتم و اينکه مي خواهم خبر را حضورا به اطالع گلناز

 مخالفتي نکرد و فقط سفارش کرد مواظب زمين هاي سر کوچه و خيابان باشم.

 برفي که شب گذشته نشسته بود عبور و مرور را در معابر مشکل کرده بود.

 گلناز تا چشمش به من افتاد با کنجکاوي پرسيد:

 خته و چشمات برق مي زنه.چه خبر شده. لپات گل اندا -

 کنار بخاري گرمشان نشستم و گفتم:
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تو اصال بدبيني، فکر نمي کني از سردي هواست. اين هم به خاطر اينه که تو توي خونه ي گرمي و از بيرون بي  -

 خبري.

 قبل از هر چيزي يک فنجان چاي داغ آورد و وقتي کنارم نشست گفت:

ري ظهر بريو مامان سوپ پخته از اون سوپ هاي خوشمزه مخصوص خودش بابا همين االن بهت بگم که حق ندا -

هم رفته ماموريت من و مامان تنهاييم. توي اين روز ابري به هيچ وجه حال و حوصله ي درس خواندن نداشتم که خدا 

 لطف کرد و تو را برام فرستاد پس بهانه نيار که نمي توني از دستم فرار کني.

 داشتم و جواب دادم:فنجان چاي را بر

مطمئن باش که هيچ بهانه اي نميارم و بدون هيچ تعارفي مي مونم. خودم هم نمي تونستم درس بخوانم و براي  -

 تخليه انرژي مثبت به اينجا آمدم.

 چشمهايش را تنگ کرد و مشکوکانه به چشم هاي خوشحالم خيره شد. خنديدم و پريدم:

 بري برات دارم.ببينم مي توني حدس بزني چه خ -

 بدون معطلي گف:

 غلط نکنم خبري از دکتر حکمت شنيدي. -

 متعجب از حدس درستش خنديدم. جلو صورتم بشکني زد و ميان مبل جا به جا شد.

 حاال بگو سرخي لپ ها و برق چشمات از سردي هواست. برو بچه با ما هم آره. من خودم بزرگت کردم. -

 و او با جديت نگاهم مي کرد و سر تکان مي داد.من از خنده ريسه مي رفتم 

 تلفن زد. -

 تو اشتباه مي کني قضيه مهمتر از صداي دکتر حکمته. -

و جريان قبولي تحقيق يک ماهه را برايش گفتم. از شدت خوشحالي از جا پريد. دست يخ زده اش را روي دستم 

 گذاشت و با ناباوري پرسيد:

 جدي مي گي مگه نه. -

 ه به خدا.آر -

 و بعد با آب و تاب بيشتري موضوع برگزاري سيمنار پزشکي و احتمال شرکتمان در آن را برايش تعريف کردم.

 بعد از کلي خوشحالي دوباره برگشت سر حرف اولش و گفت:

 ول شنيدن اين خبر خوب آن هم از زبان دکتر حکمت بيشتر دگرگونت کرده مگه نه. -

 رف آينه خوب به خودش نگاه کرد و با لحني جدي گفت:از جا بلند شد و رفت ط

 دليلش هم اينه که با اينکه من هم خيلي خوشحال شدم ولي چشمام برق نمي زنه. -

 به طرفم برگشت و ادامه داد:

 اگر بگي اشتباه مي کنم مي زنم توي گوشت. -

 رقص درآيد. نگفتم که اشتباه مي کند فقط لبخندي زدم که باعث شد او وسط اتاق به

* * * * 
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جدا که اين خبر انرژي برايمان بوجود آورد. با اينکه منتظر تماس مجددش بودم ولي سعي مي کردم خوددار باشم و 

 خيلي زودتر تواسنتم همه ي فکرم را معطوف درس خواندن کنم. آينده ام را با درس خواندن روشن مي ديدم.

 فت و برگزاري سمينار را در ايام دهه فجر و ان هم در شيراز خبر داد.عاقبت دوباره بعد از يک ماه تماس گر

 وقتي سکوتم را ديد گفت:

نگران نباشيد. اين يک سفر گروهي دو روزه است. از طرف سمينار شيراز بليط رفت و برگشت هواپيما و همچنين  -

. کارت دعوتنامه شما و خانم صالحي را هتل و بقيه نيازهاي رفاهي براي دکتر هوشمند و گروهشان تدارک ديده شده

 هم من به آقا بهزاد مي دهم که خدمتتان باورد.

 اينکه سمينار در تهران نبود کمي ناراحتم کرد. نه من و نه گلناز تا حاال بدون خانواده به مسافرت نرفته بوديم. گفتم:

 ولي اخه. -

ضاي گروهمان همراهمان باشند. مطمئن باشيد مورد حمايت نه خواهش مي کنم نه نياوريد. ما اميدواريم همه ي اع -

 هستند. درس هم که دو روز لطمه اي نمي زند. پس هيچ بهانه اي قابل قبول نيست . لطفا تشريف بياوريد.

 حتي تعارف و خواهشش هم با تحکيم و پر غرور بود. با اينکه مي دانستم مشکلي نداريم ولي جواب کامل ندادم.

رم مسلما شرکت در اينچنين سميناري خالي از لطف نيست و من هم خيلي مشتاقم ولي بايد در اين باره با بله متشک -

 خانم صالحي و خانواده ام مشورت کنم. خيلي زود خبرش را به شما مي دهم.

 باشه پس من منتظر خبر شما هستم و اميدوارم نه نباشه. به خانواده سالم برسانيد. به اميد ديدار. -

خوشحالي اش را از ديدنم با التماس عنوان نمي کرد و غرور مردانه اش را حفظ مي کرد و همين به نظرم جالب بود. 

 به گلناز تلفن زدم و گفتم اگر خبر خوب مي خواهد خودش بيايد. هر چه التماس کرد فايده نداشت.

 يک ربع بعد همزمان با ورود بهنوش گلناز هم رسيد.

هر دو مثل من خوشحال شدند ولي گلناز هم همانطور که حدس زدم مثل من نگران سفر بود  از شنيدن اين خبر

 بهنوش که ناراحتي ما را ديد به ناراحتي هر دوي ما توپيد.

واقعا که اگر بگم هر دو احمقيد کم و بيره نگفته ام. اينچنين موقعيت ها براي همه پيش نمي آيد مهمتر از ان هر  -

داريد که حمايتتان هم مي کنند در ضمن بچه هم نيستيد که کسي را نگران کنيد پس ديگه حرفتون  دو خانواده هايي

 چيه.

 مامان هم در تاييد صحبت هاي بهنوش گفت:

 چرا که نه. اين سفر دو روزه يک تجربه براي هر دوتايي شماست. -

گلناز هم با خانواده اش اين سفر را مطرح  روز ديگر وقت داشتيم. قرار شد 75با گلناز به برسي تقويم پرداختيم 

 کند و خبرش را به من بدهد تا من خبر قطعي را به معين بدهم.

 قبل از رفتن اهسته کنار گوشم گفت که باز هم چشمهايم برق مي زند. به شوخي او را از خانه بيرون انداختم و گفتم:

 به من تهمت ناروا مي زند. -

يم آمدند و خبر را شنيدند برعکس انچه فکر مي کردم خيلي خوشحال شدند و براي شب که آقاجون و بردادرها

 رفتن هم تشويقم کردند. بي چاره آقاجون از خوشحالي در پوستش نمي گنجيد و چند بار مرا بوسيد.

تماس فردا صبح گلناز تلفن زد و خبر داد او هم تشويق شده و مشکلي ندارد. بعد از ظهر با شماره همراه معين 

 گرفتم و خبر موافقتمان را دادم. خوشحالي اش را با چند جمله کوتاه عنوان کرد.
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 خوشحالمان مي کنيد. پس به اميد ديدار. -

 دو هفته بعد دعوتنامه و بليط هايمان را ريحانه آورد.

 بعد از دو ماه و نيم در سالن فرودگاه ديدمش.

گشت عصر يکشنبه. بهزاد و ريحانه من و گلناز را به فرودگاه رساندند. پرواز عصر جمعه بود، سمينار عصر شنبه و بر

از دور معين را در کنار دکتر هوشمند و فرهاد ديدم. قامت بلندش در يک دست کاپشن و شلوار اسپرت شيک و 

در کنار هم  برازنده تر از هميشه بود. وقتي با ديدنمان به طرفمان امد نگاهم به چشمان درشت و براقش افتاد. همه ي

 بودن ها در خاطرم زنده شد.

با بهزاد دست داد و با من و ريحانه به گرمي و سنگين احوالپرسي کرد. دکتر هوشمند از ما به خاطر حضورمان تشکر 

 کرد و در همين موقع رضا و امير هم رسيدند.

ي پاييد. يک لحظه به معين نگاه گلناز فورا خودش را مشغول صحبت کردن با ريحانه کرد و رضا زير چشمي او را م

 کردم. او هم مثل من متوجه حرکات ان دو بود و بعد از ان به من نگاه کرد و لبخندي کم رنگ زد.

 آخرين نفر پروانه بود. معين اعالم کرد که فقط احسان مقامي به خاطر سفري مهمتر به خارج از کشور عذر آورده.

 ع به من انداخت. فکر کردم که نبودن احسان باعث راحتي بيشترم مي شود.که در حال گفتن اين مطالب نگاهي سري

پروانه گرم و صميمي من و گلناز را در آغوش گرفت. در اين مدت فقط چند بار تلفني با هم صحبت کرده بوديم و 

 به غير از ان همديگر را نديده بوديم.

همه تشکر کرد و موفقيت کارش را از زحمات ما  وقتي همه ي اعضاي گروه جمع شدند دکتر هوشمند دوباره از

 عنوان کرد.

پرواز ما از بلندگوهاي فرودگاه اعالم شد. معين شماره تلفن همراهش را به بهزاد داد که اگر خانواده ام خواستند با 

 من تماس بگيرند دچار مشکل نشوند.

ز و پروانه همراه ديگرافراد گروه به طرف محل ارائه با بهزاد و ريحانه خداحافظي کردم دوقلو ها را بوسيدم و با گلنا

 بليط ها به راه افتاديم.

هيجان خاصي داشتم. هيجاني که تا حاال حتي در برگزاري اردوهاي دانشجويي نداشته بودم. گلناز علتش را مهم 

 بودن اين سفر عنوان مي کرد مطمئنا علتش همين بود.

جلو امد و قبل از همه جاي نشستن ما را مشخص کرد و بعد به ديگران رسيد. وقتي وارد هواپيما شديم معين زودتر 

پس از چند دقيقه صداي خلبان را شنيدم که خوش امد گفت و خواست همه کمربندها را ببندند. دوباره معين به ما 

 نزديک شد و وقتي مطمئن شد که به چيزي نياز نداريم در جاي خودش مستقر شد.

 ه کرد و خنديد و گلناز به شوخي اهسته به پروانه گفت:پروانه به من نگا

 خوبه الاقل ما هم بهره اي مي بريم. -

 محکم به پهلويش زدم. آخي گفت و ساکت نشست.

اين اولين سفر من و گلناز با هواپيما بود و جذابيتي خاص برايمان داشت. هر چه بيشتر هواپيما از زمين فاصله مي 

دوتر مي شد حيرت و هيجان ما هم بيشتر مي شد. پروانه به حرکات ما مي خنديد و وقتي  گرفت و مناظر دورتر و

 ميان ابرها به حالتي خاص برمي گشتيم ساکت نشستيم و دوباره خنديديم.

 توسط مهمان دار پذيرايي شديم و بقيه مدت سفر را گفتيم و خنديديم.
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توجه ما باز جلب بيرون شدو منظره شيراز از باال هم ديدني و  نزديک شدنمان را به شيراز دوباره خلبان اعالم کرد

  جذاب بود.

 دوباره کمربندها را بستيم و هواپيما به ارامي روي بانر فرودگاه نشست.

 وقتي درهاي هواپيما باز شد و قدم به بيرون گذاشتيم نفس عميق کشيدمي و گفتم:

 س مي کنم.از همين حاال بوي گل و بهارنارنج و شعر را ح -

 گلناز با کنايه پوزخندي زد و گفت:

اين به خاطر رمانتيک بودن اين سفر. ممکنه فقط بوي شعر را حس کني براي گل و بهار نارنج هنوز زوده تا بهار  -

 خيلي باقي مونده.

 پروانه به حرف گلناز خنديد و من هم بعد از اخمي که کردم نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم.

 موبيل کاروان هتل اقامتمان جلو فرودگاه انتظارمان را مي کشيد.اتو

خيابانهاي شيراز برايم اشنا بود و حتي وجود بهنوش را در آنجا حس مي کردم. مسير رسيدن به هتل را براي گلناز 

ي عالي درباره اسم و مشخصات هر خياباني توضيح مي دادم و به قول گلناز اطالعاتم را به رخش مي کشيدم. هوا

 بهمن ماه بوي بهار مي داد و جلوه اي خاص را در خيابان ها ايجاد کرده بود.

هتل محل اقامتمان چند خيابان بيشتر به مقبره حافظ فاصله نداشت و هنوز نرسيده به هتل گروه موافقت کرد که 

 همان شب بعد از شام به زيارت حافظ برويم.

 شده بود با سه اتاق سه تخته.هتل بسيار خوبي برايمان در نظر گرفته 

 يکي از اتاق ها به من و گلناز و پروانه اختصاص داده شد و دو اتاق ديگر بين آقايان قسمت مي شد.

وقتي وارد اتاقمان شديم ذوق زده شديم. با اينکه در مسافرت هاي زيادي که با خانواده کرده بوديم زياد در هتل 

 بودن اين سفر لطف ديگري داشت. هاي مختلف اقامت داشتيم ولي مجردي

از همين حاال مشخص بود که سفر خوبي در پيش داريم. با تعيين تختهايمان لباس عوض کرديم و راحت شديم تا 

 ساعتي که براي شام تعيين کرده بوديم هنوز فرصت داشتيم. استراحت کرديم و از در کنار هم بودن استفاده کرديم.

طي دوستانه و صميمي و سر يک ميز بزرگ بود قصد رفتن به حافظيه کرديم و با بعد از صرف شام که در محي

 اتوموبيل هتل به انجا رفتيم.

سردي آخر شب از صفا و روحاني بودن ان مکان کم نمي کرد و تعجب کرديم که ان وقت شب انجا شلوغ بود. هنوز 

 . تلفن همراهش را به طرفم گرفت.تازه پا به پله هاي ورودي حافظيه گذاشتيم که معين نزديکمان شد

 تلفن با شمات. آقا بهزاد هستند. -

 گوشي را گرفتم و تشکر کردم. با خوشحالي گوشي را کنار گوشم گرفتم.

 الو سالم. -

صداي پر مهر برادرم را که شنيدم احساس غرور و امنيت کردم و اينکه مي فهميدم که هر جا باشم آنها به يادم 

  هستند.

 م خواهر کوچولو.سال -

 معين از ما فاصله گرفته بود. صدايم را اهسته کردم.

 حاال مي دوني دستم بهت نمي رسه هر چي مي خواي بگو داداش. -
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 بلند بلند خنديد. گفتم:

 اتفاقا همين االن ياد شهريار افتادم چونکه درست همون جايي ايستاده ام که سفر پيش شهريار را گم کرده ايم. -

 چه خوب االن حافظيه هستيد. -

 آره و چقدر هم جاي همگي خاليه. -

 با مهرباني و صداقت کالمش در جوابم گفت:

 ما هميشه باهات هستيم. غصه ما را نخور از اين سفر عالي و مجردي استفاده ببر و بگذار خاطره انگيز بشه. -

 دلم از صفا و مهرباني اش ضعف رفت.

 نصيحتت را به گوش مي گيرم. راستي رحانه و بچه ها چطورند.ممنونم داداش. باشه  -

 همه خوبند. اومديم خونه آقاجون و آقاجون خواست حالت را بپرسه. -

خداحافظي کرد و بعد از ان با آقاجون و مامان هم صحبت کردم. همين نصف روز دلم برايشان يک ذره شده بود. 

فارشات الزم براي اينکه خوب خودم را بپوشانم که مبادا مريض شوم را آقاجون برايم آرزوي موفقيت کرد و مامان س

 کرد.

بعد از پايان صحبت و خداحافظي دکمه قطع گوشي را زدم و ناگهان با ديدن گل بنفشه اي که روي صفحه ي گوشي 

 امد خشکم زد و در يک حس سنگين قلبم را تکاند ناخودآگاه به سمت معين برگشتم.

 دزديد و خودش را به حرف زدن با دکتر هوشمند مشغول کرد. گلناز به طرفم امد.نگاهش را فورا 

 چي شد بنفشه. باز چرا رنگت پريد. -

تصوير محو شد. بهتر ديدم که حاال به گلناز چيزي نگويم چون حرکاتي نشان مي داد که پروانه هم مي فهميد و تابلو 

 ند زدم.مي شديم. آب دهانم را قورت دادم و به زور لبخ

 هيچي نيست. مامان سالم بهت رسوند. -

 به طرف معين رفتم و بدون نگاه کردن به چشمانش گوشي را پس دادم و مودبانه تشکر کردم و برگشتم.

 گلناز آهسته کنار گوشم گفت:

 مي تونم قسم بخورم که يه خبري شده. -

 طوري که پروانه نشنود گفتم:

 برات مي گم.باشه حاال اصرار نکن بعدا  -

ديگر چيزي نپرسيد. طفلکي هميشه موقعيت هاي مرا درک مي کرد و با من راه مي امد. قدم زنان به کنار مقبره 

رسيديم. همه به احترام حافظ ايستادند و فاتحه خواندند ولي من چيزي نمي فهميدم. ظاهرا فاتحه مي خواندم ولي 

 تمام سيستم مغزم به هم ريخته بود.

 ردم خودم را پيدا کنم. به معين هم نگاه نمي کردم.سعي مي ک

 مطمئنا مي خواست عکس العمل مرا ببيند.

 :گفتم پروانه به کنم عوض را ذهنم مسير اينکه براي برداشت مقبره روي از را حافظ فال گلناز کتاب

 .بگيره فال هم ما براي بگيم بهتره کنه مي تعبير را حافظ فال گلناز خيلي خوب -
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ول پروانه خواهش کرد. نيت کرد و گلناز الي کتاب را باز کرد. شعري که برايش امده بود خواند و همينطور ا

تعبيرش را. بعد از پروانه نوبت من بود. بعد از اتفاق چند دقيقه پيش با خلوص نيت از حافظ خواستم راهنمايي ام 

 کند.

 د وقتي تعبيرش را پرسيدم گفت:گلناز ال کتاب را برايم باز کردو شعر را برايم خوان

 منظورش اينه که نگراني را از خودت دور کن و کم بدبين باش. -

 

 کعني کنارم ايستاده بود و گلناز لبخند زد. در همين موقع فرهاد که نظرش به طرف ما جمع شده بود به گلناز گفت:

 که براي ما هم زحمت بکشيد. خانم صالحي ما هم بدمان نمي يد که تفالي به حافظ بزنيم. خوبه -

 لپ هاي گلناز گل انداخت و با لکنت جواب داد:

 ولي من خيلي خوب وارد نيستم. -

 پروانه گفت:

 نه اتفاقا خيلي خوب جواب مي دهي. -

  دکتر هوشمند درخواست کرد.

 اول براي من دخترم. -

م. ناچار از دکتر هوشمند خواست که نيت کند وقتي در چهره ي گلناز دلهره را خواندم براي دلگرمي اش تبسمي کرد

 الي کتاب را باز کرد با شرمندگي به دکتر گفت:

 پس لطفا شعر را خودتان بخوانيد. من فقط تعبيرش مي کنم. -

دکتر چشم غليظي گفت و به کنار او آمد. شعر را آهسته با خودش زمزمه کرد و بعد از گلناز تعبيرش را خواست و 

 ايش شعر را باز کرد.او هم بر

بعد از دکتر نوبت فرهاد بود. او هم نيت کرد و وقتي گلناز الي کتاب را باز کرد مثل دکتر، فرهاد هم خودش 

 شعرش را خواند و گلناز تعبير کرد.

 نفر سوم معين بود وقتي شعرش را خواند گلناز نگاه سريعي به من انداخت و سپس به معين گفت:

 براي رسيدن به هدف و منظورتان اميدوار باشيد. تعبيرش اينه که -

 نگاهم را به سمتي ديگر گرداندم که مثال خودم را بي تفاوت نشان دهم ولي لبخند شفاف معين را ديدم.

نفر بعد امير بود و اخرين نفر رضا بود. صورت گلناز رنگ به رنگ شد. معين اول به من و بعد به او خيره شد. لرزش 

ز را که وقتي کتاب باز مي کرد ديدم. رضا در کنار گلناز ايستاد. بي اختيار نگاهم به قدش افتاد. نه آنطور دستان گالنا

که گلناز مي گفت نبود. از گلناز بلندتر بود ولي به بلندي فرهاد و معين نمي رسيد. پروانه دستم را گرفت. يخ تر از 

 دست من دست او بود.

و سپس مشتاقانه منتظر تعبير گلناز شد. دستپاچگي کامال از حرکات و چهره ي  رضا با خودش شعر را زمزمه کرد

 گلناز پيدا بود همه نظر ها به مست آن ها بود. گلناز با چند دقيقه تاخير و عاقبت با ترديد گفت:

 تعبير اين براي من واضح نيست. -

 فرهاد به شوخي گفت:

 م جوابت را نمي دهد.اين هم از شانس بدت رضا جان. جناب حافظ ه -
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 همه از حرف فرهاد خنديدند. دکتر هوشمند با خنده گفت:

 عيبي نداره پسرم يک بار ديگر شانست را امتحان کن. -

 معين به طرف گلناز و رضا رفت و قبل از اينکه گلناز الي کتاب را ببندد گفت:

 اجازه بديد خانم صالحي. -

 :کتاب را از گلناز گرفت و ادامه داد

 آخه من هم چيزهايي از اشعار حافظ مي فهمم اما جسارت نباشه نه به خوبي شما. -

و مشغول خواندن شعر شد و گلناز هر لحظه بيشتر تغيير رنگ مي داد. معين بعد از خواندن شعر به گلناز لبخندي 

 زد و گفت:

 ح نيست.تعبير اين شعر که خيلي واضح خانم. تعجبم با اين مهارت مي گوييد واض -

 و منتظر نماند و روبه رضا کرد و ادامه داد:

 رضا جان تعبير فالت اينه که براي رسيدن به چيزي که مي خواهي و دوست داري پافشاري کن و کوتاه نيا. -

دکتر هوشمند دست زد و پشت سر بقيه هم با خوشحالي دست زدند. تبمسي شاد تمام صورت رضا را پوشاند ولي 

 ه هم سرش را باال نگرفت. دکتر هوشمند به رضا چشمکي زد و گفت:گلناز يک لحظ

 بر عکس نظر دوستت اتافاقا خيلي خوش شانسي و جناب حافظ بهترين راهنمايي را برايت کرد پسرم. -

 به طرف گلناز رفتم مي دانستم که توان حرکت ندارد دستش را گرفتم و به راه افتاديم. آهسته گفتم:

 ت نگرفتي. مي خواهي از آقا رضا درخواست کنم يکي هم براي تو باز کنه.فقط براي خود -

 چشم غره اي تحويلم داد که باعث شد ساکت شوم. وقتي از آقايان فاصله گرفتيم دوباره گفتم:

 خيلي مارمولکي گلناز اصال فکر نمي کردم تو اينقدر آب زير کاه باشي. -

 با تعجب نگاهم کرد و پرسيد:

 کار کردم. مگر چه -

 روبه پروانه کردم و گفتم:

 آخه تو بگو پروانه جان اگه دل گلناز ما پيش آقا رضا نباشه حافظ همچين راهنمايي قشنگ و رومانتيکي مي کنه. -

 پروانه جواب داد:

علوم شد حق باتوست اگر جواب گلناز قاطع و محکم نه بود الاقل حافظ اين را مي فهميد ولي با اين تعبير حافظ م -

 که گاهي گلناز خانم به آقا رضا فکر مي کنه.

گلناز قهر گونه قدم هايش را تند کرد و از ما فاصله گرفت و از همه زودتر به ماشين هتل رسيد. رضا را که ديدم 

 هنوز لبخند به لب داشت.

 

 به هتل که رسيديم پروانه به حمام رفت دوباره از گلناز پرسيدم:

 گلناز بهش فکر مي کردي.راستش را بگو  -

به جاي جواب نگاهم کرد و اشکي شفاف چشمانش را برق انداخت. به او خنديدم و دوباره سوالم را تکرار کردم با 

 صداي لرزان جواب داد:

 به خدا فقط يه ذره. -
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 دستش را گرفتم و دوباره لبخند زدم. اينبار اشکش به روي گونه هايش فروغلتيد. گفتم:

سر خوبيه. وقتي کنار هم ايستاده بوديد به قدش نگاه کردم درسته که به بلندي قد معين و فرهاد نمي رسيد رضا پ -

ولي از تو خيلي بلند تر بود. به خدا اينقدر به هم مي آمديد. در ضمن دروغ نگو بيشتر از يک ذره بهش فکر کردي 

 که حاف فهميده. اشکهاش را پاک کردم و ادامه دادم:

ه خيلي دوستت داره چونکه با اينکه دکتره و به راحتي دست روي هر دختري که بگذاره با کمال ميل حاضر معلوم -

 همسرش بشه ولي يه جوري به تو نگاه مي کنه که دل سنگ آب ميشه. اين برات کافي نيست.

 با کالفگي سر تکان داد و گفت:

 ره چرا جوابش رو نمي دي.تو که آشپزيت خوبه براي خودت آش بپز. معين هم که دکت -

 خنديدم و به شوخي گفتم:

او که هنوز هيچ اقدامي نکرده. مطمئن باش اگه از من خواستگاري کنه اينقدر خوشحال ميشم که قيد درس  -

 خواندن را مي زنم و خودم را مي اندازم توي بغلش و تا شب نشده مي گم عقدم کنه.

 از اين حرفم خنديد و گفت:

 فتي وقتي با بهزاد صحبت کردي چي شد که حالت به هم ريخت.راستي نگ -

از يادآوري گل بنفشه که ديده بودم داغ شدم و جريان را براي گلناز تعريف کردم. يکمرتبه اشکاش خشک شده و 

 با شوق خنديد و گفت:

 واي دختر. چقدر اين مرد پر غروره. اصال از قيافش نمي شه پي به راز دلش برد. -

 ر تکان دادو ادامه داد:سپس س

بر عکس اين رضاي تابلو يک جوري رفتار کرد که دکتر هوشمند بماند خواجه حافظ هم از زير خروار ها خاک  -

 فهميد که چي شده.

 در حال خنديدن بوديم که پروانه از حمام بيرون آمد و گفت:

 مديونيد اگه حرفهاي خوب خوبتان را تمام کرده باشيد. -

 خت خودم رفتم و گفتم:به طرف ت

حرفهاي ما مجردها به درد شما متاهلها نمي خورد. بهتره موهايت را خشک کني که سرما نخوري بعد از اون هم به  -

قراره  1علي آقا تلفن بزني. بنده خدا حتما چشمش به تلفنه. خيلي هم حرف نزني زودتر بخوابي که صبح ساعت 

 بريم زيارت شاه چراغ.

* * * *  

يارت دلچسبي بود. بعد از خواندن زيارت نامه و نماز زيارت پروانه مي خواست براي پدر و مادر مرحومش نماز ز

بخواند. گلناز دوست داشت ديگر جاهاي حرم را هم ببيند. پس به پروانه گفتم و ما بيرون آمديم تازه پا به صحن 

 د و گفت:گذاشتيم که رضا جلومان سبز شد. با شرمندگي رو به گلناز کر

  خانم صالحي ببخشيد مي تونم چند دقيقه اي وقتتون رو بگيرم. -

در برابر عملي انجام شده قرار گرفتيم. گلناز با دستپاچگي به من نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. من دستپاچه 

 تر از او نمي دانستم بمانم يا بروم که صداي معين را از پشت سرم شنيدم.

 تلفن با شماست. خانم رضايي -
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به طرفش برگشتم و او کمي از ما فاصله گرفت. رو به رضا و گلناز کردم و گفتم ببخشيد و به طرفي که معين مي 

 رفت رفتم و گوشي را به طرفم گرفت و گفت:

 ببخشيد. مجبور به گفتن يک دروغ مصلحتي شدم ولي لطفا شما طوري رفتار کنيد که دستتون نفهمند. -

نگاهش کردم. گوشي را گرفتم و پشتم را به گلناز کردم و بي اختياربه همراه معين چند قدم ديگر از آن  حيرت زده

 ها فاصله گرفتيم. معين پرسيد:

باز هم ببخشيد. نظرم اين بود که انها خودشان چند کلمه با هم صحبت کنند و حرف دلشان را بزنند. آخه رضا  -

 که حافظ راه را برايش باز کرد. ديديم بهترين فرصت همين حاالست. جواب مرا قبول نکرده بود ديشب هم

 آهسته جواب دادم:

 خواهش مي کنم. اتفاقا کار خوبي کرديد که مرا صدا زديد. دنبال يه بهانه مي گشتم که تنهايشان بذارم. -

 به نرمي پرسيد:

 شما تا حاال به شيراز سفر کرده ايد. -

 م گوشي را پس دادم و جواب دادم:تا حاال نگاهش نکرده بود

 بله چند مرتبه. تا همين سال پيش خواهرم اينجا ساکن بودند و الاقل سالي سالي يک بار ما هم به شيراز مي آمديم. -

به قدري مودبانه و رسمي درخواست کرد که نتوانستم خواهشش را رد کنم. قدم زنان به راه افتاديم. وقتي دوباره به 

 لناز مي رفتيم دوباره گفت:طرف رضا و گ

 به نظر من جفت مناسبي هستند اينطور نيست. -

 همينطوره. -

در همين موقع صداي گوشي همراهش بلند شد. گوشي را از جيبش بيرون آورد نگاهي به شماره انداخت. با لبخند 

 گوشي را به طرفم گرفت.

 ايندفعه ديگه راستي راستي با شماست. -

دم گوشي را گرفتم و تشکر کردم. از من فاصله گرفت که راحت باشم. بهزاد بود. از شنيدن من هم لبخندي ز

صدايش خوشحال شدم. بعد از احوال پرسي برايش گفتم که همين حاال روي صحن شاه چراغ هستم. از سمينار 

 پرسيد و ساعتش را برايش گفتم. التماس دعا داشت. خداحافظي که کرد گوشي را قطع نکردم.

 به سمتي که معين ايستاده بود و کتيبه ها را مي خواند رفتم. گوشي را به طرفش گرفتم.

 ممنونم. لطفا قطعش کنيد. نمي دانستم از کجا قطع مي شود. -

 گوشي را گرفت. در حالي که آنرا قطع مي کرد به صفحه نگاه مي کرد. با تبسمي معني دار گفت:

 د.ولي ديشب که بلد بوديد قطعش کني -

 نگاهم را به اصرار به روي کتيبه ها ثابت کرده بودم طوري که انگار نشنيده ام برگشتم و پرسيدم:

 بله ! -

 تبسمش پر رنگ تر شد.

 چيزي نگفتم. -

گلناز و رضا به طرف ما آمدند. صورت رضا بشاش و شرمزده و چهره ي گلناز گر گرفته بود وقتي به ما رسيدند 

 رضا گفت:معين با لبخندي به 
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رضا جان هنوز نيم ساعت ديگر فرصت داريم. اگر خانم ها موافق باشند بد نيست از بازار اينجا سوغاتي متبرک  -

  براي خانواده ها بخريم. در ضمن مي توانيم از فالوده ي شيراز هم که خيلي معروفه بخوريم.

 رضا با خوشحالي جواب داد:

 من که موافقم. -

 ناز کرد و پرسيد:همانطور رو به گل

 نظر شما چيه گلناز خانم. -

وقتي او را گلناز خانم خطاب کرد بي اختيار نتوانستم جلو خودم را بگيرم و لبخند زدم و به صورتي که آنها نفهمند از 

پشت باسن گلناز نيشگون گرفتم. معين هم با لبخند نگاهمان مي کرد. گلناز به قدري دستپاچه شده بود که فقط 

 هم مي کرد. ديدم زبانش قفل کرده به دادش رسيدم و به جاي او من گفتم:نگا

 پروانه توي حرم نمي شه بي خبر برويم. -

 معين گفت:

 پس لطفا خبرشان کنيد که با هم برويم. -

م بي اختيار به حرفش گوش مي کردم. تنهايي به حرم برگشتم پروانه هنوز مشغول بود و گفت ما برويم. وقتي از حر

بيرون آمدم ديدم معين دوباره انها را با هم تنها گذاشته. با رسيدن من او هم به ما پيوست و چهار نفري به طرف 

 بازار رفتيم. آهسته کنار گوش گلناز گفتم:

 چطوري گلناز خانم. -

 او هم آهسته جواب داد:

 گم شو بنفشه. سر به سرم نذار که دارم پس مي افتم. -

 ه رست مي ذاره من نيستم جناب دکتر فرامرزيه.اوني که سر ب -

جلوي يک روسري فروشي رسيديم. معين نظر ما را براي خريد يک روسري براي مادرش پرسيد. يک روسري 

 سورمه اي را با انگشت نشان دادم و گفتم:

 حاج خانم پوست سفيدي دارند فکر مي کنم اين رنگ به صورتشون بياد. -

ا خريد. من و گلناز هم براي مادرهايمان روسري خريديم. رضا هم به تبعيت از ما و به بدون معطلي روسري ر

 انتخاب گلناز روسري براي مادرش خريد و دوباره به راه افتاديم. اينبار گلناز آهسته گفت:

 خوب به نظرت احترام مي ذاره. -

 با خونسردي جواب دادم:

خانم. معين حيا کرد از هر دوي ما نظر پرسيد ولي اون آقاي رضاي از حاال تا کور شود هر آنکه نتواند ديد گلناز  -

 معلوم زن ذليل فقط نظر تورو پرسيد.

 با حرص گفت:

 آره به بهانه ي ما قدم مي زنيد و گل مي گيد و گل مي شنويد. -

 داشتيم به شما لطف مي کرديم نمک نشناس. -

و از سوهاني که انتخاب کرديم هر کدام يک بسته گرفتيم. تازه من  و هر دو خنديديم. وارد يک سوهان پزي شديم

 و گلناز از کيفمان پول درآورديم که رضا رو به گلناز گفت:
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 گلناز خانم اجازه بديد من حساب کنم. -

 اينبار نتوانستم خنده ام را کنترل کنم. فورا پول را روي ميز فروشنده گذاشتم و بيرون امدم. پشت سر من معين

 بيرون امد کنارم ايستاد و با لبخندي موذيانه گفت:

 ظاهرا پيشرفت خوبي داشته اند. -

 سرم را پايين انداخته بودم که شدت خنده ام را نبيند. با همان لبخند دوباره پرسيد:

 ؟همه ي دختر خانم ها در برابر خواستگارهايشان اول آنطور جبهه مي گيرند و بعد اينطور آرام مي شوند -

احساس کردم با سوالش قصد زير زبان کشي دارد. خنده ام را مهار کردم و در حاليکه خودم را مشغول دست 

 کشيدن به يک طاق پارچه بيرون يک پارچه فروشي نشان مي دادم جواب دادم:

بگويند به پاي کساني که باالخره قصد ازدواج داشته باشند ممکنه که اينطور باشند ولي کساني هم که قاطعانه نه  -

 حرفشان مي ايستند.

 او هم دستي به پارچه مورد نظر من که سفيد بود و گلهاي ريز گل بهي داشت کشيد و گفت:

 اگر زحمتي نيست تشريف بياوريد داخل مغازه ببينيم براي يک بلوز زنانه چند متر بايد از اين پارچه بخريم. -

 يد و بيرون آمديم مصرانه در ادامه بحث چند دقيقه پيش گفت:چاره اي نبود به دنبالش رفتم. پارچه را خر

فکر مي کنم شما جزء دسته دوم باشيد. طوري با احسان مقامي برخورد کرديد که بي چاره از خير سمينار هم  -

 گذشت.

 وقتي دلخور نگاهش کردم لبخندي پر ابهت تحويلم داد.

فالوده خورديم. رضا و معين براي حساب فالوده رفتند. آهسته فرصت زيادي نداشتيم. در يک فالوده فروشي سنتي 

 با هم پچ پچ کردند و زير يرکي خنديدند.وقت نشد از گلناز چيز بپرسم.

 وقتي به ماشين هتل رسيديم همه از زيارت برگشته بودند. پروانه با کنجکاوي پرسيد:

 يف مي بريد.سر من را به نماز و قرآن گرم مي کنيد و چهارتايي کجا تشر -

 کنار هم توي ماشين نشستيم از پروانه پرسيدم:

 تغييري توي گلناز نمي بيني. -

 پروانه با دقت به گلناز نگاه کرد. لپ هاي گلناز هم زمان رنگ گرفت. هنوز که پروانه حرف نرده بود دوباره گفتم:

 آها لپ هاش هم گل انداخت. اين هم يک عالمت ديگه. -

 

 ستم را نيشگون گرفت. پروانه با لحني جدي آميخته به شوخي جواب داد:گلناز روي د

 فقط نيم ساعت که نديدمش ولي توي همين نيم ساعت آب و هواي شيراز بهش ساخته. -

به آنها چشمکي زدم و اشاره به معين و رضا که روي صندلي جلوي ما ساکت نشسته و گوش خوابانده بودند کردم و 

 ديم.هر سه آهسته خندي

و بعد براي پروانه گفتم که رضا و گلناز خصوصي صحبت کرده اند. ظهر بود که به هتل رسيديم. در رستوران هتل 

و رفتن به سمينار آماده شويم. من و گلناز دوش گرفتيم و  0نهار خورديم و به اتاق هايمان رفتيم که براي ساعت 

 آماده مي شديم که پروانه به حمام رفت.

 ز گلناز پرسيدم:با عجله ا
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 خوب بگو چي گفت. -

 ظاهرا هنوز هم بهت زده بود چونکه با همان گيجي پرسيد:

 ها چي مي گي. -

 اَه. رضا را مي گم ديگه چي گفت. -

 تازه به خود امد. نفسي تازه کرد و جواب داد:

 هيچي ديگه با کلي من من و مقدمه چيني خواستگاري کرد. -

 خوب تو چي گفتي. -

تا گفتم درسم اماده ي جواب دادن بود. برنامه ريخته بود گفت تا وقتي جواب ندي هچي اقدامي نمي کنم که  -

حواست پرت نشه بعد از اون هم اگه خدايي نکرده قبول نشدي که هيچي ولي اگه قبول دي و من هم قبول شدم 

 براي مدت دو سال عقد مي کنيم.

 خوب. -

 يگه هيچ بهانه اي نگذاشت زبونم بند اومده بود و دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد.اهه هي مي گه خوب هيچي د -

 خنديدم و گفتم:

 همينه ديگه. به قول مامان اين همون وقتي که ستاره ي دو نفر با هم مي خونه و زبون بند مياد. -

 تکليف جوشيدن دلم چي مي شه. -

 با تعجب گفتم:

 دوتون عاليه. ديگه استرس نداره موقعيت هر -

 با نگراني سر تکان داد.

 مي دوني اگه سرم گرم اون بشه تو ازم جلو مي زني. -

 از فکرش خنديدم.

 اوال اون نه و آقاي دکتر دوما من مي ايستم تا تو جلو بزني خوبه؟ -

 لبخند زد با خنده پرسيدم:

 دوستش داري آره. -

 است. خودم در جواب خودم بلند گفتم:دوباره لپ هايش گل انداخت و معترضانه برخو

 اين که ديگه پرسيدن نداره. اگه دوسش نداشت که زبونش بند نمي اومد. -

 سر ساهت سه همه پايين آماده بوديم و با ماشين هتل به طرف محل برگزاري سمينار به راه افتاديم.

الکاردها به ديوار نصب شده بود و وردشان را وارد سالن سمينار که ديم وقتي اسم افراد متشخص و عالم را که روي پ

 گرامي داشته بودند را ديدم حالم دگرگون شد. دوباره به ياد لطف خدا افتادم.

تمام يک سال صحنه گول خوردنم، درس نخواندنم، عاشقي ام و نقشه اي که کامران براي بي عفت کردنم کشيده بود 

ه وضعي داشتم. مي تواسنتم اينجا باشم. در يک سمينار پزشکي که از ذهنم گذشت. اگر خدا کمکم نمي کرد حاال چ

 چند لحظه اش به قدرداني از من مي گذشت.

از شوق بروز اين اتفاق و تحول بزرگ که در زندگي ام به وجود آمد و رحمت خدا که مرا به اينجا کشانده بود 

 ک مي ريزي صورت سفيدت کال قرمز ميشه.ناخواسته اشکم سرازير شد. بهنوش هميشه مي گفت تو دوتا قطره اش
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 اول پروانه متوجه حالم شد با نگراني پرسيد:

 چي شده بنفشه. حالت خوبه. -

فهميدم که صورتم قرمز شده. گلناز از صداي پروانه به طرفم چرخيد. براي اينکه کسي چيزي نفهمد آهسته از جمع 

 گلناز که پشت سرم امده بود دستي به شانه ام زد. جدا شدم و به گوشه اي رفتم و روبه ديوار ايستادم.

 چه خبر شد. چرا گريه مي کني بنفشه. -

 بغضي شيرين راه تنفسم را بسته بود و گريه مجالم نمي داد. باز هم چند دقيقه صبر کرد تا آرام گرفتم.

 همانطور روبه ديوار بودم که صداي آهسته ي معين را شنيدم.

 . مشکلي پيش امده.چي شده خانم صالحي -

نفهميدم گلناز با چشم و ابرو به او چه گفت. خجالت مي کشيدم که برگردم و شانه هايم هنوز مي لرزيد. حال عجيبي 

داشتم و نمي توانستم خودم را کنترل کنم. گلناز دستمال تازه از کيفش بيرون آورد و به دستم داد. معين دوباره 

 گفت:

 من بمونم. -

 ن انداختم و به زحمت سر تکان دادم. گلناز جواب داد:سرم را پايي

 نخير شما بفرماييد. من خودم هستم مي برمش که آبي به صورتش بزنه. -

 صداي نگرانش را شنيدم.

 باشه. دستشويي پايين اين پله هاست. باز هم اگر مشکلي بود صدايم بزنيد. -

 ناز نگاه کردم. با تبسم گرمش به من لبخند زد و گفت:و صداي دور شدن قدم هايش را شنيدم. برگشتم به گل

 اينجا هم جاي گريه کردنه. بي چاره را نگران کردي. -

 اشکهايم را پاک کردم و هر دو به طرف دستشويي به راه افتاديم. دوباره پرسيد:

 يه هو چي شد. تو که حالت خوب بود. -

 نفس عميقي کشيدم.

ياد اون سال وحشتناک افتادم و کاري که کامران مي خواست با من بکنه. ياد رحم و  نمي دونم گلناز. يک مرتبه -

لطف خدا افتادم. اگر به دادم نمي رسيد من کجا و شرکت در سمينار پزشکي کجا. مي دوني تا وارد اينجا شدم ابهت 

 اينجا جو گيرم کرد و نتونستم خودم را کنرل کنم.

 گلناز به شوخي گفت:

 . يه ذره هم بهانه ي مامان جونت رو مي گيري بچه ننه.الکي نگو -

 شانه باال انداخت و ادامه داد:

 شايد هم مي خواي خودت و براي بعضي ها لوس کني. -

 برايش اخم کردم و براي شستن صورتم به دستشو يي رفتم. از آنجا دوباره صداي معين را شنيدم.

 حالشون بهتر شد. -

 گران نباشيد من باهاش هستم شما بفرماييد.بله خيلي بهتره. ن -

وقتي مطمئن شدم که رفت از دستشويي بيرون آمدم. چند ورق دستمال کاغذي در دست گلناز بود با خنده انها را 

 جلوي صورتم گرفت و گفت:
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 ببين چقدر دستمال برات آورده. بابا تو هم مي دوني براي کي ناز کني. -

و با هم به طرف سالن رفتيم. معين ايستاده بود تا جاي نشستن ما را نشان بدهد يک  خنديدم صورتم را خشک کردم

 نگاه دقيق چند لحظه اي به من کرد و با دست صندلي هايمان را که کنار پروانه بود نشان داد.

 من وسط پروانه و گلناز نشستم. هنوز تازه نشسته بوديم که رضا جلو گلناز ايستاد و آهسته پرسيد:

 اجازه مي دهيد من کنار شما بشينم. -

گلناز به قدري دستپاچه و نگران شده بود که دست مرا گرفت. به پروانه نگاه کردم و چشمکي زدم. بالفاصله با هم 

 مشغول صحبت شديم و ظاهرا هيچ توجهي به آنها نداشتيم. صداي ضعيف گلناز را شنيدم.

 خواهش مي کنم. -

ن و پروانه کنار گوش هم خنديديم. چند دقيقه بعد سخنگوي سالن به همه حضار خوش رضا فورا کنارش نشست و م

 آمد گفت و درخواست قيام به هنگام شنيدن سرود جمهوري اسالمي ايران کرد.

 وقتي که آهنگ خوش سرود پخ شد و همه قيام کردند يک حالت ملکوتي در همه سالن حس کردم.

در سالن حضور داشتند دعوت به سخنراني کرد. صحبت هاي او همه درباره ي  بعد از ان سخنگو از وزير علوم که

علم و پيشرفت روز افزون آن در سطح کشور عزيزمان و سپس از همه کساني که در اين راه و سرافرازي شکور 

ايستاد تالش مي کردند از طرف خودش و بزرگان مملکتي تشکر وقدر داني کرد و طبق برنامه اي که داشتند همانجا 

و بل خواندن اسامي که سنخگو اعالم مي کرد و آنها دعوات مي کرد که به روي سن تشريف ببرند نفر به نفر 

 قدرداني و هداياي انها را تقديم مي کرد.

هر اسمي که برده مي شد باال مي رفت ان شخص درباره ي طرح و کارش چند دقيقه اي توضيح مي داد و بعد از 

 تشويق نوبت بعد بود.گرفتن جايزه اش و 

نوبت دکتر هوشمند که رسيد بيشتر از همه تشويقش کرديم. روي سن رفت و درباره ي تحقيقش که همانجا 

مخصوصا نام معين را درباره به عهده گرفتن اين تحقيق مهم با تشکرات فراوان ذکر کرد توضيح داد و بعد از آن از 

 بودند نام برد و تشکر کرد و فهرست را به دست سخنگو داد.گروه فعالي که در اين رابطه کمک شاسته اي 

سخنگو يکي يکي نام اعضاء گروه را خواند و تقاضا کرد که به روي سن تشريف ببرند. در راس گروه معين حکمت 

 بود و بعد از او اسم بقيه. وقتي اسم خودم را شنيدم همان لرز و بغض شرين تمام وجودم را در بر گرفت.

م و لرزش زانوهايم را حفظ کردم. وحشت زده دست گلناز را گرفتم. دست او هم يخ بود و وقتي نگاه کردم بلند شد

 او هم دست کمي از من نداشت.

تا رسيدن به روي سن انگار در اوج و به روي ابرها سري مي کردم. از آن باال جمعيت حاضر را که در حال تشويق 

 اس غرور و سربلندي کردم.ديدم به ايراني بودنم باليدم و احس

آن مقام عالي رتبه هدايايي را که حاضر بود يکي يکي تقديم کرد. به دکتر هوشمند که يک سفر حج عمره و يک 

سکه تمام بهار آزادي و يک لوح افتخار طاليي. به معين به عنوان سرگروه يک سکه و يک لوح و به بقيه اعضا گروه 

 هداياي احسان مقامي را هم معين دريافت کرد. يک سکه ربع و لوع تشکر اهدا شد،

 دوباره حضار برايمان دست زدند و سر جايمان برگشتيم.

از شدت شوق و ذوق ميشه گفت از بقيه مراسم چيزي نفهميدم. همينکه خودم را يک فرد فعال و شناخته شده در 

 دامه تحصيلم شد.جامعه علمي مي ديدم يک دينا افتخار بود و تشويق و انگيزه اي براي ا
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بعد از اتمام مراسم که حدود چهار ساعت طول کشيد پذيرايي عصرانه و بعد از ان با شام مفصلي از همه پذيرايي شد 

  و وقتي به هتل برشگتيم ساعت از ده شب هم گذشته بود.

 دکتر هوشمند براي چندمين بار از همه تشکر کرد و موفقيت کارش را مديون همت ما دانست.

 بل از رفتن به اتاقهايمان گروه برنامه صبح و بازديد از باغ ارم و مقبره سعدي را در ساعتي معين تعيين کردن.ق

با شوقي که هنوز از برگزاري سمينار در وجودمان بود تا ساعتي گذشته از نيمه شب هر سه بيدار بوديم و با اشتياق از 

 آينده و پيشرفت صحبت مي کرديم.

 

ر از ما خوابش برد. گلناز که از خوابيدن او مطمئن شد خودش را به من رساند روي لبه ي تختم نشست و پروانه زودت

 آهسته گفت:

بنفشه رضا وقتي که کنارم نشسته بود يک لحظه مي خواست دستم را که روي لبه ي صندلي بود بگيرد ولي من زود  -

 دستم را کشيدم. تو فکر مي کني کار خوبي کردم.

خند و حيرت نگاهش کردم. اون برقي که هميشه مي گفت توي چشمهاي من مي بيند به وضوح در چشمانش با لب

 ديدم. دستش را گرفتم.

چي بگم. نظر من اينه که خوب کاري کردي. بهتره که خيلي زود و راحت به دستش نرسي. وقتي دست نيافتني  -

 باشي اشتياق طرف مقابلت بيشتر مي شه.

 د و گفت:نفسي عميق کشي

 آخيش. خيالم راحت شد. -

به تختش برگشت و شب به خير گفت. به سمت پنجره غلط زدم. ماه زيباي شب چهارده را وسط قاب پنجره ديدم. 

چند دقيقه بيشتر به رضا و گلناز فکر نکردم چونکه خيلي زود معين جايگزين آنها شد. به ياد نگراني و غرور و 

 داي آهسته گلناز را شنيدم.ابهتش به ماه لبخند زدم. ص

 بنفشه. -

 همانطور پشت به او پرسيدم:

 چيه. -

 دوستش داري مگه نه. -

چشمهايم را بستم. چه سوال پيچيده اي. چه جوابي بايد مي دادم. در دلم خواهش بود و در قلبم جدال. با ديدنش و 

ا جنس مخالف حل نشده بود پس اين شنيدن صدايش احساس آرامشي توام با دلهره مي کردم.هنوز مشکلم ب

 کشمکش عقل و دل چه بود.

 سکوت طوالني شد. گلناز خودش گفت:

 دوستش داري. اگر از کسي ديگه اي مي پرسيدم خروس جنگي مي شدي ولي براي اين يکي آرومي. شب به خير. -

 از جواب منطقي که به سوال خودش داد خنده ام گرفت و دوباره به فکر فرو رفتم.

تکليفم با معين چه بود. آيا مي توانستم با او کنار بيايم. آيا مي توانستم به او اعتماد کنم و در کنارش خوشبخت شوم 

 دوباره به ياد گل بنفشه ي روي صفحه ي تلفن همراهش افتادم.
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ه خيلي عاقالنه و در اين مدت کوتاه آشنايي خيلي زود به روحياتم آشنا شده بود. فهميده بود که مشکلي دارم چونک

محتاط جلو مي آمد. همه جور رعايت مي کرد و در عين حال غرورش را حفظ مي کرد. چيزي که بيشتر از همه مورد 

 توجهم قرار گرفته بود. او برايم حکم يک حامي ترسناک را داشت.

 خيره به ماه زيبا و با ياد او به خواب رفتم و مطمئنم که در خواب او همراهم بود.

ح روز بعد سرحال و پر انرژي که هنوز از ثمره ي سمينار شب گذشته بود بيدار شديم و نيم ساعت بعد سر ميز صب

 صبحانه رستوران هتل همه حاضر بودند.

رضا اينبار خيلي راحت تر صندلي کنار گلناز را اشغال کرد و مشتاقانه هر چه او مي خواست جلوش آماده مي کرد 

واضح و روشن شده بود. همه زير چشمي آنها را مي پاييدن و لبخند مي زدند ولي دکتر هوشمند حاال رابطه شان کامال 

راحت تر از بقيه به خودش اجازه مي داد که گاهي متلکي به آنها بگويد تا همه را بخنداند و هر بار گلناز سر به پايين 

 رنگ به رنگ مي شد.

وانست با ما بيايد. قصد داشت به خاله و دايي اش که در شيراز ساکن بعد از صبحانه آماده رفتن شديم. پروانه نمي ت

 در فرودگاه حاضر باشد. 5بودند سري بزند و معين سفارش کرد که سر ساعت 

 سر راه اتوموبيل هتل او را پياده کرد و سپس به باغ ارم رفتيم.

اينکه بهمن ماه بود و تمام رزها مثل فصل  هر جاي شيراز زيبايي خودش را داشت و باغ ارم هم زيبايي خودش را. با

 بهار باز نبود ولي رسيدگي کاملي به انها مي شد و نزديکي بهار آنها را نمودار کرده بود.

گلناز حيرت زده از ديدن آن همه رز رنگارنگ هر لحظه به طرفي مي چرخيد. همه گروه پراکنده شده بودند ولي 

 .رضا و معين پشت سر ما راه مي رفتند

هنوز يک ربع از آمدنمان نگذشته بود که از پشت رم صداي تلفن همراه معين را شنيدم و چند لحظه بعد صداي 

 خودش را.

 خانم رضايي. -

 برگشتم.

 تلفن را به طرفم گرفت.

 با شماست. فکر مي کنم مادرتون هستند. -

با خوشحالي سالم و احوال پرسي کردم از  تشکر کردم و از آنها فاصله گرفتم. درست حدس زده بود مامان بود.

 ديشب پرسيد. شادمانه گفتم:

 خيلي عالي بود مامان. بايد بيام و براتون تعريف کنم. -

 کي مياي مادر. -

 .5بعد از ظهر پرواز داريم. ساعت  -

ي دکتر را به مامان ايشااهلل به سالمي. بهزاد خودش تماس مي گيره و مياد فرودگاه دنبالت. راستي شماره ي آقا -

  گلناز دادم عيبي نداره که.

 نه مامان مشکلي نيست. خوشحالم کرديد که تماس گرفتيد. امشب مي بينمتون و از همينجا مي بوسمتون. -

  خداحافظي کرديم. اينبار گوشي را قطع کردم و به بنفشه ي تصوير نگاه کردم.
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به شانه هم قدم مي زنند و از ما فاصله گرفته اند. به معين نزديک وقتي که برگشتم گلناز و رضا را ديدم که شانه 

 شدم و گوشي را پس دادم.

 ممنونم. ببخشيد مزاحمت خانواده ي من کم بود که مامان شماره ي شما را به مامان گلناز هم داده. -

 با صداي گرمش جواب داد:

 خواهش مي کنم. هيچ زحمتي نيست. -

 دامه داد:به گوشي نگاه کرد و ا

 ما که بلديد گوشي را خاموش کنيد. -

جواب ندادم او هم منتظر نماند و با من به راه افتاديم چند دقيقه نگذشته بود. ميان گلها بوديم که دوباره همراهش 

 به صدا درآمد. ايستاديم گوشي را از جيبش درآورد و بعد از سالم و احوالپرسي غريبانه گفت:

 لطفا گوشي. -

 به من کرد پرسيد:رو 

 مادر خانم صالحيه. بهتر نيست شماره رضا را بدهم. - -

  تبسمي کوتاه کردم و بيطرفانه شانه باال انداختم.لبخند شيطنت بار زد و دوباره گوشي را به گوشش چسباند.

ترند و شما معطل حاج خانم شما لطفا با اين شماره تماس بگيريد. شماره ي همکارمه و ايشون به خانمها نزديک  -

  نمي شويد.

 شماره را داد و خداحافظي کرد. دوباره به راه افتاديم در حالي که از دور به رضا و گلناز نگاه مي کرديم.

فاصله اي نشد که ديدم رضا گوشي اش را از جيب درآورد و پس از چند لحظه به گلناز داد. ما بي اختيار به هم نگاه 

 ن گفت:کرديم و لبخند زديم. معي

  بهتر ديدم که خلوتشان را به هم نزنم. خوبه که در اين سفر بيشتر با هم آشنا شوند. -

 فقط گفتم:

 بله. -

 چند لحظه بعد دوباره گفت:

 به رضا غبطه مي خورم. خيلي راحت تر از من مي تونه رابطه برقرار کنه. -

ت. باز هم جوابي ندادم. جلو يک قنچه رز قرمز تيره در لحنش چيزي بود که با هميشه فرق داشت و قلبم فرو ريخ

 ايستادم. خم شدم و آنرا بوييدم. پرسيد:

 شما گل رز دوست داريد؟ -

 بدون توجه به با او بودن و احساسي که هميشه با ديدن رز به من دست مي داد جواب دادم:

 من عاشق رز هستم. به نظرم ساده ترين و زيباترينه. -

 يز از احساس با صداي اهته که به زحمت شنيدم گفت:با لحني لبر

 پس خوش به حال گل رز. -

احساس کردم صورتم يک گلوله آتش شد بالفاصله صورتم را به سمتي ديگر چرخاندم. از درون مي لرزيدم و ديگر 

ولي مي دانستم که زيبايي گلها را نمي ديدم. دلم مي خواست هر چه زودتر از اين وضع خالص شوم و به گلناز برسم 

 محال است و رضا به اين سادگي از او نمي گذرد.
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 جلو بوفه رسيديم. محتاطانه پرسيد:

 اجازه مي دهيد دوتا چايي بگيرم. توي اين هوا مي چسبه. -

ياد آزمايشگاه و غذا گرفتن بي اجازه اش افتادم. مطمئن بودم با اين اجازه مي خواست حال و هواي مرا عوض کند 

 ار لبخدي زدم و تشکر کردم. او به طرف بوفه رفت و من به روي نيمکت نشستم.ناچ

چند دقيقه بعد با دو چايي برگشت. يکي را گرفتم و دوباره تشکر کردم. با فاصله روي نيمکت نشست. بعد از چند 

 دقيقه سکوت پرسيد:

 مي تونم يک سوال خصوصي از شما بپرسم. -

 ادم.با دلهره و با تاخير جواب د

 بفرماييد. -

 چه دليلي داره که شما به آقايان بي اعتماد هستيد. -

 نمي تواسنتم فوري جواب دهم. بعد از چند دقيقه سکوت که البته او هم صبورانه منتظر ماند گفتم:

 دليل مهمي نداره. -

 

 جواب قانع کننده اي نبود.

 ردم جسور باشم. مقداري از چاي را نوشيدم و گفتم:با اينکه در برابر گرمي صدايش خلع سالح بودم سعي ک

راستش دليلي نمي بينم که راجع بهش فکر کنم. مي دونيد، همه ي فکر و هدف من درس و پيشرفته. خصوصا از  -

ديشب که از سمينار برگشته ام تصميمم محکم تر شده. دوست دارم که روزي يک شخصيت مطرح در اين اجتماع 

 شوم.

 ال و هواي ديشب غرق شده بودم. به طرفش برگشتم و عاجزانه پرسيدم:دوباره در ح

 شما فکر مي کنيد مي شه اون روز را ببينم. -

 به گرمي لبخند زد.

با همتي که در شما ديده ام حتما عمليه ولي الزم نيست که همه ي هدفتان درس باشه. مسلما نياز هاي ديگري هم  -

 داريد.

 در پس پرده مي گفت ولي امروز چند قدم جلوتر آمده بود. دوباره گفت:مثل هميشه منظورش را 

 خيلي از علما در کنار خانواده پيشرفت بهتري داشته اند. -

 بهتر ديدم جوابي ندهم وگرنه ممکن بود جلوتر برود و حرف آخر را بزند.

  به ساعت هايمان نگاه کرديم. چشمم به جلو در خروجي و به رضا و گلناز افتاد. رضا به ساعتش اشاره کرد.

 معين با خنده گفت:

 تعجبه که هميشه لحظات شيرين زودتر مي گذره. -

 هر دو برخواستيم و به راه افتاديم. توي دلم گفتم: براي من که همش دلهره و اضطراب بود آقا.

 وقتي به ماشين رسيديم رضا به شوخي گفت:

 خسته نباشي معين جان. -

 غره اي مخفي گفت: معين با چشم
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 شما هم همينطور. -

 دکتر هوشمند رو به ما کرد و گفت:

 خوب خدارو شکر که سفرمان خيلي پر بار تر شد. -

 با شرمندگي همراه گلناز وارد ماشين شديم. تا کنار هم نشستيم گلناز پرسيد:

 شما شماره ي رضا را به مامان داديد. -

 خنديدم.

 بد کاري کرديم. -

 ناز با نگراني آهسته گفت:گل

من هنوز هم مرددم بنفشه. از طرفي فکر مي کنم رضا همون کسيه که دوست دارم و از طرفي نمي خوام به اين  -

 زودي گرفتار بشم.

 خودم کسي را مي خواستم که در ان موقعيت وخيم راهنماييم کند و حاال او از من راهنمايي مي خواست. گفتم:

 يزم. به دلت رجوع کن.نگران نباش عز -

  تا رسيدن به سعدي از شدت نگراني دستم را محکم گرفته بود.

ما جلوتر از ديگران وارد صحن شديم. يک عده پسر از جلو ما مي آمدند. همه ي انها نگاهشان به روي من و گلناز 

 ثابت شد. نفهميدم کي معين و رضا طرفين ما قرار گرفتند.

 لبخند زديم.آهسته با گلناز به هم 

همگي دسته جمعي بر مزار سعدي حاضر شديم. دکتر هوشمند کمي درباره ي سعدي برايمان صحبت کرد و از کتاب 

بوستان و گلستان گفت. اطالعات وسيعي در اين باره داشت که لذت بردم. بعد از خواندن فاتحه دوباره همه پراکنده 

 شدند.

ز ما فاصله گرفتند. باز هم در سکوت کنار هم به راه افتاديم. سکوتي که خودش اينبار رضا و گلناز بي هيچ بهانه اي ا

 يک دنيا حرف داشت. باز هم تلفن همراهش زنگ زد حدس زدم بهزاد باشد اما مادرش بود.

کمي جلوتر رفتم که راحت باشد. گوشم با او بود. خيلي محترمانه با مادرش صحبت مي کرد که قابل تحسين بود بعد 

 اتمام مکالمه دوباره به راه افتاديم.از 

حس مي کردم مي خواهد حرف بزند. دلم مي لرزيد. داشتم فکر مي کردم که اگر خواستگاري کند چه جوابي دارم 

که بدهم ولي راه به جايي نمي بردم درست مثل ترديد گلناز. هم دوستش داشتم و هم نمي خواستم به اين زودي 

تلفن همراه سکوت بينمان را به هم زد. اينبار بهزاد بود. شماره را خواند و گوشي را به من گرفتار شوم. دوباره صداي 

 داد. حاال او از من جلو زد و راحتم گذاشت.

بهزاد هم بعد از احوالپرسي از ديشب پرسيد. گفتم برسم تهران مفصل براتون تعريف مي کنم فعال همينقدر مي 

 ت پرواز را پرسيد و قول داد که حتما سر ساعت در فرودگاه باشد.گويم که خيلي خيلي عالي بود. ساع

گوشي را دادم و تشکر کردم و باز هم در کنار هم بوديم. به ساعتم نگاه کردم. هنوز يک ربع ديگر فرصت داشتيم 

 دلم مي خواست اين يک ربع هم زودتر تمام شود و اتفاقي نيفتد. سکوت را به هم زد و پرسيد:

 ريد.عجله دا -

 با خونسردي ساختگي جواب دادم:
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 نه. -

 دوباره پرسيد:

 مي تونم فضولي کنم و بپرسم شما متولد چه ماهي هستيد. -

 چه آشوبي در دلم بر پا بود. ديدم نمي شود از جواب دادن شانه خالي کنم. پس به اجبار جواب دادم.

را کنارش گذاشته بود و حاشيه ي چمن را فاصله به  يک باغبان پير مشغول کار بود. يک جعبه گل بنفشه کم جان

فاصله با گلهاي بنفشه پر مي کرد. معين با ديدن او ايستاد. ناچار بودم بايستم. چند دقيقه اي به کار پير مرد نگاه کرد 

 و سپس از او پرسيد:

 خسته نباشيد. عمو جان حاال زود نيست که بنفشه مي کاريد. -

 رد يک چيزي توي دلم فرو ريخت. پير مرد همانطور که مشغول کارش بود جواب داد:وقتي اسم بنفشه را آو

سالمت باشيد نه پسرم. حاال آخر بهمنه. اسفند هم که بوي بهار داره. از االن که بکاريم براي تعطيالت نوروز که  -

 مسافر ها برسند اين ها هم سر حال و شاداب هستند.

 ند کار باغبان نگاه کرد و دوباره به راه افتاديم. باز هم او بود که پرسيد:چند دقيقه ي ديگر به دستهاي ت

 شما حتما متولد بهار هستيد اينطور نيست. -

 مي دانستم اين حدس را به خاطر اسمم زده با اين حال پرسيدم:

 چطور به اين نتيجه رسيديد. -

 همينطوري. -

 و ادامه داد:

 بنفشه هم گل قشنگيه. -

ان بي مقدمه ايستاد. برگشتم که ببينم علت ايستادنش چيست. از ديدن حالت عصبي چهره اش که به روبه رو ناگه

  نگاه مي کرد وحشت کردم. به سمت نگاهش نگاه کردم. دوتا خانم جوان بودند.

 به زحمت و دستپاچه به من گفت:

 بهتره از يک مسير ديگر برويم. -

 زي بپرسم. هنوز يک قدم بيشتر عقب نگذاشته بوديم که صدايي متوقفمان کرد.جايز نبود که با حال وخيمش چي

 معين. -

 من هم مثل او برگشتم. يکي از خانم ها به ما نزديک شد و تا برسد شروع کرد.

  واي خداي من تويي معين. اول فکر کردم دارم اشتباه مي کنم. -

يبايي ذاتي صورتش را با آرايش غليظي پوشانده بود و عجيب دقيق تر نگاهش کردم. ظاهرا از من بزرگتر بود. ز

  توي ذوق مي زد.

 تو کجا اينجا کجا. فکر نمي کردم ديگه هيچوقت توي شيراز ببينمت. راه گم کردي. -

دستش همانطور مانده. چونکه معين دست هاي به هم قالب کرده اش را جلو نياورد و عصبانيت هنوز در چهره اش 

 خانم جوان با خنده اي کريه و شيطنت بار گفت: هويدا بود.

 تو که هنوز هم عو نشدي. چيه از ديدن يک دوست قديمي خوشحال نشدي. -

 معين با کالفگي از او رو گرداند. خانم جوان دوباره خنديد و اينبار به من نگاه کرد.
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 حق داري از ديدن من خوشحال نشي. آخه عروسک ملوس تري پيدا کردي. -

 اه قاه خنديد و گفت:ق

 چطوري خانم خوشگله. -

 از لحن زننده کالم و توهينش جا خورده بودم و از طرفي چندشم مي شد. معين با عصبانيت غريد.

 ساکت شو نگار. -

 و روبه من کرد.

 شما بفرماييد بيرون خانم. -

 انم مچ دستم را گرفت و خنديد.از غضب چشمهايش ترسيدم و مثل بچه اي حرف شنو قصد رفتن داشتم که ان خ

 کجا عزيزم. بمون فيض ببريم. -

 معين مثل شيري زخم خورده دوباره غريد.

 بذار بره نگار. حيف او که بخواد با تو هم کالم بشه. -

 خنده ي نگار قطع شد و با عصبانيتي مثل معين به او توپيد.

 کيه جوني. بذار بدونه که من نامزد سابقت بودم.چرا بره. مي خواي تو را نشناسه. بذار بدونه طرفش  -

حاج و واج مثل گوشت قرباني ميان انها را گرفته بودم و از لحن زننده ي نگار حال تهوع داشتم و دلم مي خواست که 

 جيغ بکشم.

 معين فشاري به شانه ام وارد کرد و ا تحکم تقريبا داد زد:

 شما بريد خانم. -

 

تم را محکم مي فشرد. پاهاي خودم هم توان رفتن نداشت. دوباره نگار با لبخند تمسخر آميز ولي نگار همچنان دس

 به من گفت:

 نه قربونت برم بمون و بشناسش. به ظاهر آرام و موقرش نگاه نکن که تو هم مثل من بازيچه ي چند روزش هستي. -

ق نگاهش دلم را نلراند و به جاي چهره ي او حيرت زده از چرندياتي که مي شنيدم به معين نگاه کردم. ديگر بر

چشمهاي وحشي کامران را ديدم. بدنم مي لرزيد. صحنه ي کشاکش روي پله ها با کامران جلوي چشمم زنده شد. نه 

 اين امکان نداره معين غير از کامرانه. صداي وحشي نگار دوباره در گوشم زنگ زد.

 اشي که مرا ديدي و روشن شدي.ناراحت نباش عزيزم. برعکس بايد خوشحال ب -

تمام باغ دور سرم مي چرخيد ديگر تاب ماندن نداشتم. دستم را به شدت از دست نگار بيرون کشيدم و تقيربا به 

 حالت دو به طرف بيرون دويدم.

م مي به کنار ماشين هتل رسيدم. راننده هم نبود و نمي تواسنتم بروم داخل ماشين پس همانجا ايستادم. تمام صورت

 لرزيد و اين به خاطر فشاري بود که به خودم مي اوردم تا گريه نکنم.

 چند دقيقه نگذشته بود که گلناز به تنهايي و با عجله امد. مثل من نفس نفس مي زد.

 دوباره چي شد بنفشه. اون دختره کيه که داره با معين حرف مي زنه. -

 شرد. به زحمت گفتم:بغض سنگين مثل يک پنجه ي آهنين گلويم را مي ف

 فعال چيزي نپرس گلناز . نمي خوام گريم بگيره. خواهش مي کنم. -
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 و به نقطه اي نامعلوم خيره شدم. گلناز مثل هميشه ساکت شد و در کنارم ماند.

وقت رفتن بود و کم کم همه مي آمدند و من به شدت سعي در کنترل خودم داشتم. رضا هم امده بود. گلناز با چشم 

 ابرو اشاراتي کرد که او چيزي نپرسد. و

آخرين نفرات معين و راننده بودند. نگاه سنگين دکتر هوشمند را به روي خودم و معين احساس کردم براي عوض 

کردن جو سنگين و نگاه هاي کنجکاو ديگران رضا چيزي مي گفت تا همه بخندند. راننده داشت به ما نزديک مي 

 . گلناز براي اينکه مثال عادي جلوه بدهد گفت:شد. چشمهايم سياهي مي رفت

 سفيد. cloاِ بنفشه  -

 رضا با خنده پرسيد:

 سفيد چيه؟ cloقضيه ي  -

 گلناز جواب داد:

 آخه ماشين مورد عالقه ي بنفشه اينه مخصوصا سفيدش. -

 رضا گفت:

 چيه؟چه طبع خانه خراب کني داره دوست شما. ببينم ماشين مورد عالقه ي شما  -

 صداي عصبي معين را شنيدم:

 بهتره بريم آقا رضا. -

 حتي نگاهش هم نکردم. وقتي سوار ماشين شديم تا رسيدن به هتل حتي چشمهايم را باز نکردم.

وقتي که به هتل رسيديم هنوز براي نهار خوردن زود بود. بقيه مشغول صحبت و برنامه ريزي براي رفتن به بازارهاي 

شير بودند. نمي توانستم صبر کنم. در حال انفجار بودم. به سرعت به طرف اتاق خودمان رفتم و گلناز سنتي وکيل و م

هم پشت سرم امد. او در را برايم باز کرد. به محض رسيدن به اتاق بغضم ترکيد و در آغوش گلناز افتادم. صبورانه 

  کشيد کنارم نشست و منتظر آرام شدنم ماند. کمکم کرد و مرا به تختم رساند. وقتي دراز کشيدم پتو را به رويم

از به ياد آوري جزء جزء صحنه ي پارک سعدي سخت گريه کردم. براي دومين بار احساس شکست مي کردم. 

 احساس خرد شدن و کوچک شدن باز هم توسط يک مرد.

 گلناز دستي به پيشاني ام کشيد. اشکهايم را با دستمال گرفت و به آرامي پرسيد:

 نمي خواي برام بگي چي شده. اون دختره کي بود. چرا به هم ريختي. -

 دست گرمش را گرفتم و دوباره هق هقم بيشتر شد.

 مي بيني چقدر بدبختم گلناز. من احمق دوباره به يک مرد اعتماد کردم پس حقمه که دوباره ضربه بخورم. -

 چطور مگه. چي شده. -

 فتم:ال به الي گريه موضوع را برايش گ

اون دختره مي گفت نامزد سايق معين بوده. مي گفت منو براي چند روز بازي مي خواد درست مثل کامران. درست  -

 مثل کامران.

 و هق هقم بيشتر شد. به حال خودم و بخت بدم زار مي زدم. گلناز سعي در آرام کردنم داشت.

 ون دختره با دکتر دشمني داره.ولي اصال به دکتر حکمت نمياد که اينطوري باشه. شايد ا -

 با عصبانيت نشستم و داد زدم.
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 نمي خوام ديگه نمي خوام اسمش را هم بشنوم. مامرد کثافت مرا براي بازي مي خواسته بدم مياد ازش بدم مياد. -

 با وضع وحشتناکي با دو مشت به سينه ي گلناز مي کوبيدم و داد و فرياد مي کردم.

 مچ هايم را گرفت.ميان گريه با زحمت 

 باشه باشه آروم بگير. تو رو خدا بنفشه آروم بگير. -

به حالت ضعف دوباره روي تخت افتادم صداي گريه ي او با گريه ي من مخلوط شده بود. با مهرباني پتو را به رويم 

 کشيد و گفت:

 گريه نکن بنفشه جان. مي رم برات چايي بگيرم. فقط خواهش مي کنم آروم باش. -

 چشمهايم را بستم. حاال ديگر بي صدا گريه مي کردم.

در نبود گلناز دوباره صحنه توي ذهنم روشن شد و داغ شدم. هيچ فکر نمي کردم که آنقدر در عشق به او پيشرفت 

 کرده باشم که حاال اينطور به هم بريزم.

ساله بودم. مگر به خودم قول نداده  61الغ يعني دوباره گول خورده بودم. اينبار ديگر چرا مگر باز هم يک دختر ناب

 بودم راجع به هيچ مردي فکر نکنم. پس کي اين اتفاق افتاده بود و بيچاره شده بودم. نمي دانم.

گلناز با نگراني برگشت يک سيني چاي و يک قرص آورده بود. کنارم نشست دوباره اشک هايم را پاک کرد و براي 

 بياورد گفت: اينکه از آن حال و هوا بيرونم

اينقدر دستپاچه ام کردي که به کلي يادم رفت اينجا يه هتل درست و حسابيه مي تونم با يک تلفن هر چه مي خوام  -

 براي اتاقم سفارش بدهم. مسئول هتل فکر کرده که املم و اين قضيه را گوشزد کرد. آب شدم از خجالت.

تم. وقتي توي فنجان ها چاي مي ريخت چا خوردنمان توي پارک حتي توان خنديدن را هم نداشتم ولي کمي آرام گرف

 ارم به يادم امد. حالم دگرگون شد. چشمهايم را بستم و نفسي عميق کشيدم که دوباره گريه نکنم.

فنجان چاي را مثل خواهري مهربان به دستم داد و باز هم اشکهايم را گرفت. بعد از چاي به زور قرص را به من 

 ت که آرامم مي کند و بعد در کنارم نشست و با ماليمت گفت:خورانيد و گف

 بنفشه جان دکتر حکمت نگرانته مي خواد نو را ببينه. -

 عصباني به طرفش برگشتم و با غيض گفتم:

 مگر نگفتم اسمش را نيار. نمي خوام حتي يک لحظه ببينمش. نمي خوام نگران من باشه نمي خوام نمي خوام. -

 تيار داد مي زدم.باز هم بي اخ

 باشه نمي گم ديگه نمي گم. اصال نخواسته باش زور که نيست. -

 شانه هايم را گرفت و دوباره خواباندم و در کنارم نشست. نفهميدم چقدر بي صدا گريه کردم تا خوابم برد.

  با صداي مهربان گلناز چشم گشودم. آهسته کنارم زمزمه مي کرد.

 و ديرمون ميشه بايد بريم.بنفشه جان. خانمي پاش -

 به او و به اطرافم نگاهي کردم. قرصي که خورده بودم بقدري گيجم کرده بود که سه ساعت بي حرکت خوابيده بودم.

 کمکم کرد بنشينم و گفت:

 خوب خوابيدي. براي نهار بيدارت نکردم که راحت باشي ولي حاال سفارش مي کنم برات بيارند توي اتاق. -

 م بلند شد. کنار ميز تلفن نشست. پاهايش را با کلي ناز و افاده روي هم انداخت و گفت:از کنار

 ايندفعه ديگه دستپاچه نشدم. ببين چقدر باکالسم. -
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يک شماره گرفت و سفارش يک پرس غذا داد. بي اختيار به حرکات با مزه اش خنديدم. با خوشحالي به طرفم آمد 

 صورتم را بوسيد و گفت:

 رک اهلل آفرين بخند قربونت بشم.با -

با به ياد آوري معين سرم را تکان دادم تا از ذهنم بيرونش کنم. به خودم اعتماد به نفس دادم که مي توانم اين بار 

اولم نبود که شکست مي خوردم و به زمين مي افتادم. خودم مي توانستم بلند شوم و بايستم ولي اين ديگر بار آخرم 

 بود.

ه به در خورد گلناز بلند شد و در را باز کرد و غذاي سفارش شده را از خدمتکار گرفت و برگشت و آنرا چند ضرب

 روي زانويم گذاشت. با تعجب به غذا نگاه کردم و پرسيدم:

 مگر تو غذا نمي خوري. -

 با خنده به ساعت ديوار اشاره کرد.

 تم رستوران با بقيه نهار خوردم.ساعت سه بعد از ظهره عزيزم. تو که خواب بودي من رف -

با دستاني ناتوان قاشق را برداشتم. هيچ اشتها نداشتم ولي به اصرار گلناز فقط کمي از سوپ و جوجه خوردم که 

 ضعف نکنم.

اتاق را ترک کرديم. تازه به ياد پروانه افتادم  4بعد از غذا با کمک گلناز وسايلم را جمع کردم. نماز خواندم و ساعت 

 خدا را شکر کردم که الاقل او نبود و از بيچارگي ام چيزي نمي فهميد. همه پايين آماده رفتن بودند.و 

 به هيچکس نگاه نکردم که معين را نبينم. يک سالم کوتاه کردم. دکتر هوشمند جلو آمد و پرسيد:

 بهتر شدي دخترم. خانم صالحي مي گفت که سر درد داري. همه نگرانت شديم. -

حمت لبخند زدم و سرم را باال گرفتم و با ديدن معين که پشت سر دکتر ايستاده بود فورا سرم را پايين انداختم به ز

 و گفتم:

 ممنونم دکتر. بله بهترم يک قرص مسکن خوردم و خوابيدم بهتر شدم. فکر مي کنم سرما خورده باشم. -

 خدا را شکر. پس ساکت را بده من بياورم. -

 آمد و ساک من و گلناز را برداشت. رضا فورا جلو

 نه استاد. خودم کور مي شم بر مي دارم چرا شما. -

 دکتر خنديد.

 اي ناقال. -

توي ماشين هم چمم را باز نکردم. به فرودگاه که رسيديم پروانه از ما زودتر رسيده بود. تا مرا ديد به طرفم آمد و 

 با نگراني ميان جمع پرسيد:

 ت اينطوريه بنفشه جان. مريض شدي.چرا رنگ و رو -

 گلناز به سرعت ما را کناري کشيد. گفتم:

 آره پروانه جان سرما خورده ام. -

ميان چند خانم روي صندلي نشستيم و منتظر شديم. گلناز براي عوض کردن مير صحبت از پروانه پرسيد کجا رفته و 

شده و نگذاشته که او برود و تلفن زده و دايي و  او تعريف کرد که خاله اش کلي از ديدن بي خبرش خوشحال
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خانواده اش را براي ديدن او دعوت کرده. ظاهرا خيلي از ديدن اقوامش سر حال و شاداب بود. خدا را شکر چيزي 

 نفهميد من هم سعي مي کردم به اطرافم نگاه نکنم.

 به حال خود بگذارد.داخل هواپيما که شديم از گلناز خواهش کردم کنار رضا بنشيند و مرا 

برعکس آمدنمان که با شوق به بيرون و به حرکت هواپيما نگاه مي کرديم اينبار خيلي زود چشمهايم را بستم و 

خودم را به خواب زدم. يک ربع بعد صداي معين را از کنارم شنيدم به پروانه گفت که چيزي الزم ندارد و وقتي 

يي خيلي وقته که خوابيده. پروانه گفت. آره از اول که نشست خوابش برد پروانه تشکر کرد دوباره پرسيد خانم رضا

فکر مي کنم حالش خوب نيست. معين خواست که هر وقت بيدار شدم پروانه او را صدا کند ولي من مصرانه تا 

هم کنار  رسيدن به مقصد چشم باز نکردم. با ديدن بهزاد و ريحانه و دوقلوها روحم تازه شد علي آقا نامزد پروانه

آنها ايستاده بود. با گلناز و پروانه به طرفشان رفتيم و با اشتياق هر چهارتايي را بوسيدم. گلناز هم احوالپرسي کرد و 

 بهزاد نگاهي دقيق به من انداخت و پرسيد:

 انگار ايندفعه آب و هواي شيراز بهت نساخته. -

 ب دادم:با خنده شکيبا را بقل گرفتم و با خونسردي ساختگي جوا

 بدشانسي از ديشب مريض شدم. سردرد و تب داشتم براي همينه. -

 بهزاد به پشت سرم نگاه کرد.

 سالم معين جان سفر بي خطر. چطوري با زحمت هاي ما. -

 خواهش مي کنم. اين حرفا چيه مي زني من که کاري نکردم. -

اخواسته به آنها حسوديم شد. ريحانه به انها و به من نگاه چشمم به گلناز و رضا افتاد که با هم خداحافظي مي کردند. ن

 کرد و زيرکانه لبخند زد. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

وقت خداحافظي رسيد. از همه خداحافظي کردم. دکتر هوشمند، فرهاد ، امير ، رضا و پروانه را بوسيدم. به معين نگاه 

 هم نکردم و عاقبت او بود که آهسته گفت:

 خدانگهدار و به اميد ديدار مجدد. -

فقط به خاطر اينکه جلوي ديگران بوديم ولي با صدايي که خودم به زحمت شنيدم جوابش را دادم و در دل گفتم. مگر 

 توي خواب شبت مرا ببيني.

 

 بهزاد ساکهاي من و گلناز را از رضا گرفت و به طرف بيرون به راه افتاديم.

ه ها يک دقيقه هم مرا به حال خود نگذاشتند طوري که مجبور شدم همانجا پازل هايي را که تا رسيدن به خانه بچ

 برايشان خريده بودم بدهم. خدا را شکر کردم که الاقل بچه ها را دارم.

گلناز را تا جلو منزلشان رسانديم وقتي همديگر را مي بوسيديم آهسته کنار گوشم خواست کمتر غصه بخورم و همه 

 فراموش کنم. چيز را

خانه پدري آشيانه ام بود. دوباره به آشيانه و به آغوش گرم پدر و مادرم که به رويم باز بود برگشتم. آقاجون با شوق 

مرا بوسيد و کنار خودش نشاند و مامان با چشم خيس طبق معمول اسپند دور سرم گرداند و مرا بوسيد. دستم را 

 حلقه گردن آقاجون کردم و گفتم:

 ابا خوب بود که با مدال طال از المپياد برنگشته بودم.ب -
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 آقاجون دوباره مرا به خود فشرد و گفت:

 اگر عمرمون به دنيا باقي باشه ون روز را خواهيم ديد انشااهلل. -

لوازم  در همين موقع خانواده بهنوش و بهنام هم براي ديدنم آمدند. با همه احوالپرسي کردم و اول از همه پازل هليا و

تحرير سحر و صبا را دادم و سپس سکه خودم و لوح تقديرم را تقديم به مامان و آقاجون کردم خوشحالي خانواده 

 براي ساعتي غصه ام را پوشاند و ميان انها تنهايي را حس نمي کردم.

م. ولي اينبار عمق دل دو هفته ديگر به تاريخ امتحانم مانده بود. پس سعي کردم باز هم عزمم را جزم کنم و جلو برو

شکستگي ام بيشتر بود. تمام فکرم را به روي درس متمرکز کردم چونکه فقط با درس خواندن غصه هايم فراموشم 

 مي شد اما به محض بيکار شدن و يا شبها در تاريکي اتاقم دوباره صحنه بود که تکرار مي شد.

 به هيچ عنوان از معين انتظار دروغ و نيرنگ نداشتم.تقريبا افسردگي پيدا کرده بودم شايد علتش اين بود که 

ديگر دوست نداشتم بيکاري ام را با بچه ها که عاشقم بودند بگذرانم. از خانواده فاصله مي گرفتم وب راي رهايي 

 هميشه سرم توي کتاب ها بود.

 گلناز با حسرت مي گفت:

ندن تسکين مي دهي ولي من بيچاره تمام فکر و ذکرم را خوش به حالت بنفشه ناراحتي و عصبانيتت را با درس خوا -

 اين دکتر عوضي پر کرده و نمي گذاره به هيچ چيز غير از او فکر کنم.

 البته رضا بنا به قولي که داده بود تا بعد از امتحان هيچ اقدامي نکرد حتي يک تلفن کوچک.

ا بي حوصلگي از او خواستم فرصتم بدهد و بگذارد که بهنوش يک بار با نگراني علت تغيير رفتارم را پرسيد و من ب

 فکرم را فعال درگير نکنم. نمي توانستم ناراحتي اش را ببينم ظاهرا از من دلگير بود. التماس گونه گفتم:

بهنوش جان نه اينکه به تو اعتماد نداشته باشم به خدا اينطور نيست. شايد به زودي برايت حرف بزنم. تو هم  -

 ن و فرصت بده تا فعال با خودم کنار بيايم.خواهري ک

 مطمئن بودم که درکم مي کند. تبسمي کرد و گونه ام را بوسيد.

 باشه ولي من منتظرم تا خودت وقتي احساس کردي که مي تواني حرف دلت را برايم بازگو کني. -

از خانه بيرون نيامده بودم روز آزمون دو هفته بود که از شيراز بازگشته بوديم و من در اين مدت حتي يک مرتبه هم 

ساعتي مشخص با گلناز براي رفتن قرار داشتيم. دعاي هميشگي را زير لب زمزمه کردم. انگار مدت ها بود که 

زنداني بودم و از همه جا بي خبر. با تعجب بوي بهار را حس کردم تا رسيدن به جلو کوچه منزل گلناز فکر کردم و 

نه نبايد خودم را از زيبايي هاي دنبا محروم مي کردم. بايد فکر مي کردم که هنوز همه چيز  به خودم دلداري دادم.

 مثل سابق و دست نخورده است. حتي احساس جريحه دارم.

گلناز با ديدنم خنديد. انگار او هم تغييراتي را در من ديده بود. تا رسيدن به حوزه امتحاني تقريبا از همه چيز حرف 

معين و امتحان. يعني از وقتي که از شيراز برگشته بوديم از او حرفي نزده بود چونکه مي دانست زديم غير از 

عصبانيتم عود مي کند. ولي به محض رسيدن دلهره امتحان به جانمان چنگ زد با اين حال هر دو سعي داشتيم که 

 ديگري را دلداري بدهيم.

مستقر شديم تا وقت رسيدن برگه ها به دستم دعاهايي را که  وقتي از هم جدا شديم و به روي صندلي هاي خودمان

 مامان يادم داده بود زير لب خواندم و از خدا کمک خواستم.
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با مرور برگه آرامش گرفتم دلهره ام فرونشست چونکه سوالها برايم غريب و ناآشنا نبود. خودم را به خدا سپرده 

 بودم پس با خيال راحت پاسخ نامه را پر کردم.

پس از پايان آزمون و بيرون آمدن از حوزه نفسي به راحتي کشيدم. انگار که باري سنگين از روي دوشم به زمين 

 گذاشتم آسوده شدم.

بر عکس من گلناز نگران بود و ادعا کرد که نتوانسته آنطور که مي خواهد عمل کند. براي اينکه از نگراني اش بکاهم 

 گفتم که من هم همينطور بودم.

 رسيده به در خروجي رضا را ديديم که منتظر بود. با ديدن ما به طرفمان امد. لبخندي به گلناز زدم و گفتم:ن

 عاشق بي قرارت نگرانت بوده. -

گل از گل گلناز شکفته بود. عاشقي از خوشحالي اش پيدا بود. حتي فرصت نکرد جوابم را بدهد چونکه رضا به ما 

 رسيد.

 نباشيد. در مقابله با قول کنکور شيريد يا روباه. سالم خانمها. خسته -

 جواب سالمش را داديم. گلناز گفت:

 شير بي يال و کوپال هستيم. -

 رضا به شوخي گفت:

 خوبه مهم اينه که شير باشيد چونکه شير ماده يال و کوپال نداره. -

 از توصيف بامزه اش خنديدم. گلناز پرسيد:

 ني.شما اينجا چي کار مي ک -

 رضا با شرمندگي ظاهري دستي به سرش کشيد.

 آخه نگران بودم. از ديدنم خوشحال نشديد. -

 گلناز با دستپاچگي به سرعت جواب داد:

 اي واي نه. راستش انتظار ديدنتان را نداشتم. -

الح نديدم با ماندنم مي دانستم دو هفته بود که از همديگر بي خبر بوده اند و حتما دلشان براي هم پر مي کشيده. ص

برايشان مزاحمت ايجاد کنم. پس خداحافظي کردم و آنها را به حال خود گذاشتم و هر چه اصرار کردند که مرا هم 

 برسانند قبول نکردم.

قصد داشتم از اين هواي عالي استفاده کنم و تا جايي که مي توانم پياده بروم ولي هنوز يک خيابان را تمام نکرده 

ک ماشين با چند جوان مزاحم شدند. جمعه بود و حدس زدم به غير از اينها باز هم مزاحم داشته باشم مي بودم که ي

خواستم تاکسي بگيرم که محسن مثل هميشه به موقع جلوي پايم ترمز کرد.)کال اين محسن توي داستان نقش پيام 

م براي دستاي من بکنيد يه فاتحه هم بازرگاني رو داره خواستيد بريد چايي، قهوه اي چيزي بخوريد يه دعا ه

 خواستيد خبرم بخونيد.( سرش را به طرف من خم کرد و پرسيد:

 خانم در بست مي خواهيد. -

 

 خنديدم و سوار شدم. صدايم را مثل پير زن ها لرزاندم و گفتم:

 سالم جوون. خدا خيرت بده ننه امروز جمعه ست تاکسي گير نمياد. -
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 ر تکان داد:از لحنم خنديد و س

 تو پير هم که بشي خوشگلي و دل مي بري.)خاک بر سر سالم هم نکرد!( -

 چشمهايم را بستم و بي حوصله به پشتي صندلي تکيه دادم و گفتم:

 هنوز ننشسته شروع کردي محسن. به خدا خيلي خسته ام اذيتم نکن. -

 تسليم گونه و با عجله جواب داد:

 ا نداشتم. ناخواسته از دهنم پريد.بخشيد قصد اذيت کردنت ر -

 و در ادامه پرسيد:

 از امتحان بگو چي کار کردي. فکر مي کني خوب دادي. -

 با اينکه خسته ام کرده بود ولي نخواستم ناراحتش کنم به حالت عادي برگشتم.

 تا جوابش نياد هيچي نمي تونم بگم من که سعي خودم را کردم ديگه بقيه اش با خداست. -

 يکمرتبه با فکري که به نظرم رسيد رو به او کردم و پرسيدم:

 نکنه دعا کرده باشي قبول نشم. -

 بعد از خنده اي مفصل جواب داد:

 تو اگه خوب خونده باشي که به حرف گربه سياه بارون نمياد. -

 به خودش اشاره کرد. به گفته اش خنديدم و گفتم:

 روز جمعه هست امروز.راستي تو اينجا چي کار مي کني  -

 راستش به خاطر تو آمدم مي دونستم امروز امتحانت بود. -

 تشکر کردم دوباره گفت:

 راستي دختر عمه آسته مياي آسته ميري. شنيدم بي خبر سمينار علمي شرکت مي کني. مي خواستي شيريني ندي. -

 با تعجب پرسيدم:

 تو از کجا فهميدي. -

 تاب و افتخار برامون تعريف کرد. اوه عمه با کلي آب و -

 با ناراحتي سر تکان دادم.

 واي مامان آبروي مرا مي بره. حاال فکر مي کنه چه اتفاق مهمي افتاده. -

تو خودت را دست کم مي گيري. کم کار مهمي نکردي چرا ناراحت مي شي. خوب تعريف کن ببينم عمه مي گفت  -

 سمينار شيراز بوده.

  قيقي بود که يک بار برات گفتم. مورد قبول واقع شده بود و از گروه قدرداني شد.آره همون تح -

 خيلي خوبه. باعث افتخاره که همچين دختر عمه اي داشته باشيم. -

تشکر کردم. مدتي را به سکوت گذرانديم. حس کردم مي خواهد چيزي بگويد. تقريبا اخالقش دستم امده بود. 

 ت:حدسم درست بود. عاقبت گف

حقيقت بنفشه امروز اومدم که بهت بگم بابا اينا مي خواهند بعد از نتيجه امتحانات دوباره بيان خواستگاري نظرت  -

 چيه؟
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وا رفتم. دلم براي خودم و او سوخت. نمي دانست چه دل شکسته اي دارم و حالم از هر چه عشق و عاشقي است به 

 به مي کردم. بعد از سکوتي تقريبا طوالني جواب دادم:هم مي خورد. بايد خود دار مي بودم بايد مقا

فکر مي کردم در اين باره ديگه حرفي نمونده. مگر قرار نبود دوست باشيم. مگر قرار نبود در صورت لزوم  -

 جوانمردي کني. فراموشت شده.

 لبخندي غمگين زد.

شايد فرجي شده باشه. جدا بنفشه هنوز  نه فراموشم نشده خواستم يک بار ديگه شانسم را امتحان کنم. گفتم -

 نظرت عوض نشده.

چقدر خسته بودم. خدايا چرا اين کابوس ها دست از سرم بر نمي دارد. چرا هر روز و از هر طرف فشارم مي دادند. 

 از روي خستگي فکري جوابي ندادم. با ماليمت پرسيد:

 ت بدهي.نمي خواهم ناراحتت کنم. اجباري نيست که حتما جواب مثب -

محسن من با خودم مشکل دارم و شايد هيچ زمان قصد ازدواج و تشکيل دادن خانواده نداشته باشم خواهش مي  -

کنم با طرح دوباره ي اين موضوع بينمان فاصله نينداز بگذار همانطور مثل هميشه با هم راحت باشيم. منت سرت نمي 

فاميل مثل تو راحت نيستم. اين به خار اينه که روي تو حساب گذارم ولي مي بيني که من با هيچکدام از پسر هاي 

ديگه اي باز کرده ام. وقتي توي ماشينت مي نشينم احساس امنيت مي کنم. خيلي بهت احترام مي گذارم و واقعا 

که  دوستت دارم ولي مطمئن باش نه اونطوري که تو انتظار داري بلکه فقط به عنوان يک فاميل و پشت محکم. اينها را

 ميگم از صميم قلب مي گم.

 اصال نگاهم نمي کرد فقط گوش مي داد و ساکت بود. تقريبا رسيده بوديم بعد از سکوتي طوالني گفت:

نگران نباش. با اينکه نمي تونم ازت دل بکنم ولي هر طور تو بخواي. باشه ديگه نه خودم در اين باره حرفي مي زنم  -

هم. باالخره من هم يک جوري با خودم کنار ميام ولي تو هم قول بده مثل گذشته روي و نه به خانواده ام اجازه مي د

 من حساب کني مثل يکي از برادر هات.

 وقتي پياده شدم گفتم:

ممنونم محسن تو واقعا يک برادر خوبي من هم مثل يک خواهر خوب برات دعا مي کنم که خوشبخت بشي و  -

 که هر وقت مرا مي بيني خدا را شکر کني که از سرت رفع شدم. همسرت بر عکس من اينقدر خوب باشه

 غمگين ولي با خنده جوابم را داد:

 تو اگر اين زبون را نداشتي چيکار مي کردي. -

هيچي نمي تونستم قانعت کنم و روي سرت خراب مي شدم و يک عمر بدبخت مي شدي پس برو خدارو شکر کن  -

 که همين يک ذره زبون را دارم.

 خنديد و سر تکان داد. برايم دست بلند کرد. دنده عقب گرفت

 

دو روز يا سه روز، درست نمي دانم فقط استراحت کردم و بيشتر خواب بودم. به قدري از لحاظ روحي و جسمي 

 خسته و ضعيف بودم که توان هيچ کاري را نداشتم و فقط مي خوابيدم.

د روي من حساب باز کند شوکت خانم را براي خانه تکاني سال جديد به مامان که فهميده بود مثل هميشه نمي توان

 کمک گرفته بود و من فقط ناظر بودم.
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آقاجون که فکر مي کرد ضعف من از روي درس خواندن زياد است هر روز با يک تنقالت تازه که شنيده بود براي 

که هر طور شده انها را به من بخوراند  مغز و اعصاب خوب است به خانه برمي گشت و به مامان اصرار مي کرد

آقاجون نمي دانست که فقط همين درس خواندن براي من مسکن است و در اين چند روزي که بيکار شده بودم 

 هجوم افکار ناراحتت کننده بود که عذابم مي داد.

ر بيدار شده بودم و هنوز تا اينکه يک روز عصر که بهنشواز مدرسه برگشت به اتاقم امد. تازه از خواب بعد از ظه

کسل و از تخت بيرون نيامده بودم. با ديدنش نشستم و سالم کردم چند وقت بود که حتي حوصله ي ديدن او دختر 

زيبايش را هم نداشتم. با خوشرويي جوابم را داد و روي لبه تختم نشست. چند ثانيه دقيق نگاهم کرد و سپس 

 پرسيد:

 ر شده که ديگه برام حرف نمي زني بنفشه.باز هم برات غريبه شدم. چطو -

 براي تسکين خاطرش به زحمت لبخند زدم.

 چرا اينطور ي فکر مي کني. -

به خاطر اينکه نگرانت هستم. يعني هستيم همه ما حتي بهزاد هم فهميده که خبرهايي هست. مي گفت توي  -

 فرودگاه از معين خداحافظي نکرد همينطوره.

تکيه دادم. با اينکه هنوز در فکر آن روز وحشتناک بودم ولي نمي خواستم از زبان هيچکس با خستگي به بالش 

 اسمش را بشنوم.

 ناليدم:

 دست از سرم بردار بهنوش بگذار توي حال خودم باشم. -

 با ناراحتي غريد:

تويي خودت بريزي و  دست بردارم که چي بشه. هر کس از راه برسه فکر و ذهن بچه گانه تو را به هم بزنه. که -

 داغون بشي. متاسفم برات. فکر مي کردم ديگه بزرگ شدي و مي توني عاقالنه تصميم بگيري.

 با تعجب نگاهش مي کردم. پرسيد:

چيه چرا اينطوري نگاهم مي کني. آره بسکه نگرانت بودم امروز از مدرسه به گلناز تلفن زدم. او جريان را براي من  -

مياد اينجا. بايد مطلبي را به خودت بگه ولي تو رو خدا راستش را بگو چطور تونستي به گفته هاي  گفت. االن هم داره

 دختري که اينطور که گلناز ديده بود الت بي سرو پا بود اعتماد کني.

 عصبي بودم نمي خواستم جواب بدهم پتو را روي سرم کشيدم. با غيض پتو را کنار زد و گفت:

 تونستي اعتماد کني. چرا جواب نمي دي. -

 عصبي سر تکان دادم.

چرا نبايد اعتماد کنم. چرا بايد فکر کنم که او بچه پيغمبر و پاک و معصومه. تو چطور، فکر مي کني اگه چيزي نبود  -

همون دختر به قول خودت الت و بي سروپا مي تونست بهش وصله بچسبونه. تو که نبودي ببيني با ديدن اون دختره 

خورد. حتي مس خواست مسيرش را عوض کنه ولي دختره ديدش و همه ي شناسنامه ي پليدش رو برام باز  چقدر جا

 کرد. حاال باز هم بگو. باز هم بگو.

 اشکي که سعي مي کردم نگهش دارم سرازير شده بود با مشت به پتو مي کوبيدم و زار مي زدم.

 م ولي خودم که مي دونم پس راحتم بگذار.تو خواهرم هستي و نمي خواي قبول کني که من بدبخت -
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 صداي زنگ در را شنيدم. بهنوش هنوز هم مصمم و عصباني بود.

 نه که نمي خوام. چرا بايد مثل تو غلط فکر کنم. تو اگر راست مي گي به حرف هاي او هم گوش مي دادي. -

 هرا خونسرد خنديد.چند ضربه به در خورد و گلناز وارد اتاق شد. با ديدن ما در ان حال ظا

 سالم. دوتا خواهر خلوت کرده ايد. مزاحم نمي خواهيد. -

بهنوش خنديد و برايش برخواست. اشکهايم را پاک کردم و جواب سالمش را دادم. دوباره زانوهايم بي حس شده 

 بود و نمي توانتسم برخيزم. بهنوش براي آوردن چاي بيرون رفت.

حرفي بزند دستش را مشت کرد و زير چانه اش گذاشت. نگاهم کرد و لبخند زد  گلنازکنارم نشست و بدون اينکه

 من هم کمي نگاهش کردم و با تهديد گفتم:

 تا حاال جاسوس پرورش مي داديم و خبر نداشتيم آره. -

 با نارضايتي در جايش جا به جا شد.

 که پنهوني از بهنوش نداشتي. اِ هه خوبه که بدهکار هم شديم. آخه نگرانت بودند. غير از اون تو -

 بهنوش با سيني چاي وارد شد و گفت:

 حاال ديگه داره گلناز جون. آخه فکر مي کنه خيلي بزرگ شده و ديگه عقل کله. -

 با چشمهاي خيس به گلناز خنديدم او هم خنديد و گفت:

 اي گل گفتي بهنوش جان. -

 گلناز پرسيدم: بهنوش برايمان چاي ريخت. بعد از نوشيدن چاي از

 از آقاي دکتر فرامرزي چه خبر. ايشا اهلل کي بياييم شيريني خورون. -

 گلناز با شرمندگي و تهديد نگاهم کرد. بهنوش معترضانه گفت:

 دکتر فرامرزي کيه ديگه. نه بابا مثل اينکه ما کلي از قافله ي خبر دور مانده ايم. نداشتيم بگيد ببينم چه خبره. -

 اي من با انگشت خط و نشان کشيد و بعد روبه بهنوش کرد.گلناز بر

نه به خدا بهنوش جان. اين هم قضيه ي تازه ايه و مربوط به همون سفر شيراز ميشه. تا حاال هم که امتحان داشتم  -

هيچي نبوده فقط ديروز مادرش تلفن زد و با مامان صحبت کرد و اجازه گرفت در ايام عيد نوروز بيايند براي 

 خواستگاري.

 با خوشحالي خنديدم و گفتم:

 اين بهترين خبريه که اين چند روزه شنيدم. -

 نگاهي به بهنوش کرد و بعد به من گفت:

 خودت نخواستي وگرنه خبرهاي خوب زياده. -

 کنجکاو پرسيدم:

 مثال چه خبرهايي. -

 لحنش تغيير کرد با مکث و نگران گفت:

 قول دادم ولي نميشه نگم. معين خيلي اصرار داره تو را ببينه. مي خواد باهات حرف بزنه.بنفشه جان با اينکه بهت  -

 از شنيدن اسمش دوباره عصبي شدم و خنده ام خشکيد.

 نمي خوام. چرا بهش نگفتي حالم از ديدنش بهم مي خوره. -
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 گلناز ساکت شد. بهنوش به جاي او گفت:

 د بي دليل محکومش نکن.بنفشه بذار او هم حرف هايش را بزن -

 به او توپيدم:

بذاريد خودم براي زندگي خودم تصميم بگيرم. باز هم مي گم نه مي خوام ببينمش و نه اسمش رو بشنوم. بخدا اگه  -

 غير از اين باشه ديگه با هيچ کدوم از شماها صحبتي نمي کنم.

 و التماس کرد. مي خواستم از کنارش بروم که گلناز سرسختانه مچ دستم را گرفت

بنفشه گوش کن ببين چي مي گم. او از تو اجازه مي خواد وگرنه روز جمعه با رضا آمده بود حتي تا جايي هم  -

دنبالت اومده و ديده که سوار ماشين پسر دايي ات شدي. بخدا حال او از تو بدتره. خواهش مي کنم يک کمي درباره 

 اش فکر کن.

 تمسخر آميز جواب دادم:عصبي تز از قبل با پوزخندي 

چه توقعي از من بي چاره داره بسکه فکر کردم کارم به اينجا رسيد ولي مطمئن باشه که ديگه از اين بعد تنها کاري  -

 که نمي کنم فکر کردن به اون نامرد رذله.

که مرا در حال  دستم را کشيدم و از اتاق بيرون آمدم. ديگر واقعا تصميم داشتم به او فکر نکنم و خوشحال شدم

 سوار شدن به ماشين محسن ديده بود. الاقل کمي دلم خنک شد ولي مطمئنا خودم را گول مي زدم.

براي تجديد روحيه ي من خانواده گي برنامه ي سفر نوروزي ريخته شد. خدا را شکر که در اين برنامه اسمي از 

 ي سر زديم.شيراز برده نشد. طي يک سفر ده روزه به بيشتر استانهاي جنوب

اينقدر با بودن دوباره ميان بچه ها آن هم در سفر براي روحيه ام خوب بود که تقريبا در بيشتر اوقات به چيزي فکر 

 نمي کردم. بهنوش هم ديگر حرفي نمي زد تا ديگر ناراحتم نکند.

ک شال بلند سنتي خوزستان برگشتن ما همزمان با تمام شدن تعطيالت بود. روز بعد از رسيدن سوغاتي گلناز را که ي

بود برداشتم و به ديدنش رفتم. صبر نداشتم که بيايد مشتاق بودم که بدانم در نبودم چه اتفاق هايي افتاده. دلم 

 برايش تنگ شده بود.

از ديدنم خوشحال شد و بعد از روبوسي دست چپش را جلوي صورتم گرفت. از ديدن يک انگشتر درشت پر از 

 جيغ کشيدم. دستش را جلو دهانم گرفت و مرا به داخل اتاقش کشيد.جواهر در انگشتش 

 خوشحال و حيرت زده نگاهش کردم و پرسيدم:

 به همين زودي. چشم مرا چند روز دور ديديد، بريديد و دوختيد و تنتون کرديد. -

 صندلي را برايم جلو کشيد و با شرمندگي خنديد:

ست ولي اعتراف مي کنم که زودتر از آنچه که فکر مي کرديم همه چيز جور و نه بابا اون طوري که فکر مي کني ني -

 مرتب شد.

 مشتاقانه گفتم:

از اولش برام تعريف کن. مديوني اگه يه کوچولو هم جا بندازي. مي خواست برود و شيريني بياورد دستش را  -

 گرفتم و محکم نشاندم.

 هيچي نمي خوام فقط تعريف کن. -

 ق چشمانش بود. غش غش خنديد.رضايت در عم
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 چي بگم مثل يک چشم بر هم زدن بود. روز سوم عيد بود که خودش و مادرش و دوتا از خواهر هاش اومدند. -

 دوباره خنديد:

 مادرش و خواهرهاش در اولين برخورد مثل خودش عاشقم شدند. -

 کردند. بقيه اش. خوب معلومه از تو بهتر و خوشگل تر دنيا را مي گشتند پيدا نمي -

به قول مامان هيچکس از مال خودش بد نمي گه. هيچي ديگه دو شب بعد دوباره قرار گذاشتند و اينبار پدر و  -

برادر و خواهر کوچکترش هم آمدند. پدرش که خيلي زود با بابا جور شد و همونجا معلوم شد که او هم پاي اصلي 

را گذاشتند. يک حرف هايي هم رد و بدل شد. درباره مهريه هم شطرنج است و با شوخي قرار يک مبارزه سخت 

هيچ بهانه اي نياوردند. وقتي مي خواستند بروند مامانش مرا بوسيد باباش هم طاقت نياورد و از روي روسري سرم را 

 بوسيد و رو به رضا کرد و گفت:

  پدر سوخته بد سليقه هم نيستي. -

 طفلکي رضا مثل لبوي پخته شده بود.

 با عجله پريدم وسط صحبت هايش.

 با هم ديگه صحبت هم کرديد. -

 اخم کرد و به پشت دستم کوبيد.

 اَه خوب اصل خواستگاري توي همينه ديگه ديوونه. -

 از لحن معترضش خنديدم.

 خوب بقيه اش. -

فه ي عمو ودايي و خاله و جونم برات بگه که همون شب قرارها را گذاشتند و چند شب بعد آنها خانوادگي به اضا -

عمه بزرگتر با کلي گل و شيريني آمدند ما هم دايي و عمو را گفتيم خاله جان بزرگم هم که قربونش برم سر قضيه 

ي اميد قهر کرده نيامده و باز هم همون برنامه ي تکراري. با دست و پاي لرزون از همه پذيرايي کردم و بعدش مادر 

. صحبت هاي چند شب پيش را در جمع تکرار کردند و نوشتند و مادر شوهرم با رضا خواست که کنارش بنشينم

خوشحالي اين انگشتر را دستم کرد و پدر شوهرم هم يک گردنبند. باباي خودم هم يک سکه به آقا داماد گل داد. 

هم گذاشته شد آخر شب همه به دعوت بابا رفتيم به يک رستوران عالي که از قبل ميز رزرو کرده بود. قرار عقد 

 براي بعد از مشخص شدن نتيجه ي کنکور من و رضا.

 با شوق دست زدم و گفتم:

 فوق العاده است خيلي خوشحال شدم. راستي مامانت به خاطر خواهرش ناراحت نشد. -

 چشمهايش را گشاد کرد و سر تکان داد.

ت که نشد بماند کلي هم خوشحال شد حاال هم شانسم خوند که مدرک رضا از اميد بيشتر بود وگرنه واويال. ناراح -

 افتخاري مي کنه که نگو و نپرس آخه نا سالمتي دامادش دکتره.

 با هم خنديديم دوباره گفت:

 تازه بذار آخرش را برات بگم. براي سيزده بدر پدرش از همه فاميل ما در باغشان دعوت کرد. -

 حيرت زده جا به جا شدم و پرسيدم:

 تيد.شما هم رف -
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 آره چرا که نه. خانواده ي دايي که رفتند مسافرت و ما با عمو حسين و خانواده اش رفتيم. -

 چشمهايش را براي چند ثانيه بست و از سر شوق لبخند زد.

واي بنفشه نمي دوني. اين بهترين سيزده بدري بود که تا حاال رفته بوديم. خود رضا از يک طرف و خانواده اش از  -

 گه. همش تحويلم مي گرفتند و قربان صدقه ام مي رفتند.طرف دي

 نفسي کشيد و اضافه کرد.

 ديگه قصه ما به سر رسيد و حاال من سرحال و شاداب در خدمت شما هستم. خوب از خودت بگو کجا رفتيد. -

 با خنده گفتم:

نوب. جات خالي هوا عالي و بيشت اينقدر قه تو شيرين بود که سفر خوب خودم رو فراموش کردم. ما هم رفتيم ج -

 از اونچه که انتظار داشتم خوش گذشت. برام الزم بود و حاال با انرژي مي تونم به برنامه هام برسم.

 چه برنامه هايي داري. -

تصميم دارم توي اين سه جهار ماهه که نتيجه کنکور مياد دست روي دست نگذارم و به کالسهاي کامپيوتر و زبان  -

 اره ام برسم. فکر مي کنم اين بهترين کاره تو چي مياي با من خانم متاهل.نيمه ک

 کشي و قوسي به بدنش داد و گفت:

با اينکه خيلي خسته ام ولي مي دونم اگر رضا بفهمه نمي گذاره توي خونه بنشينم و مجبورم مي کنه که با تو بيام او  -

 ت داد.هم مثل تو عقيده داره که نبايد فرصت ها رو از دس

 و اينطور شد که هر دو باز هم با هم در مالس هاي کامپيوتر و زبان ثبت نام کرديم.

مي خواستم آنقدر سرگرم شوم که وقت فکر کردن به هيچ چيز را نداشته باشم. صبح کالس زبان، ظهرها يک تايم 

تازه ان موقع کار با کامپيوتر  دو ساعته استراحت داشتم و بعد از ظهر هم تا از کالس برمي گشتيم شب شده بود.

 شخصي خودم را شروع مي کردم و گاهي هم کتاب مي خواندم.

گلناز از اين برنامه ي فشرده بريده بود و دائم غر مي زد. حق داشت. من همه ي وقتم متعلق به خودم بود. اما او 

 که منتظرش بود به دست آورد. نامزد داشت و باالخره بايد ساعتي را هم با او مي گذراند. عاقبت فرصتي را

 ارديبهش ماه رتبه ها اعالم شد. به محض ديدن رتبه عاليه من و رتبه پايين خودش تبديل به کوهي از آتشفشان شد.

 به زمين و زمان بد و بيراه مي گفت به عبارتي اگر کاردش مي زديم خونش در نمي آمد.

ن و رضا نوشت. به رضا به خاطر اينکه چرا در بهبوه امتحان فکرش را يک روز تمام گريه کرد و تمام گناه را به پاي م

مشغول کرده و به من به خاطر اينکه چرا مانعش نشده بودم. جرات نداشتم جلوش بخندم. بعد از ظهر که براي 

 گفتم:تسلي دادن به ديدنش رفتم و بعد از اينکه با کلي نصيحت تواسنتم آرامش کنم به شوخي و با تاسفي دروغکي 

 االن منظورت اينه که مي خواي سر به تن آقا رضا نباشه. -

 با عکس العمل خنده دار به طرفم برگشت دو تا چنگش را با ناخت هاي بلند جلوي صورتم گرفت و غريد.

 زبونت رو گاز بگير وگرنه اون چشمات رو در ميارم. -

 ش گاز گرفتم و التماس کردم.دستهايم را به حالت تسليم باالي سرم بردم زبانم را جلو

 بدون هيچ مقاومتي تسليم خواهش مي کنم به خاطر همون آقا رضا مرا ببخش. -

 و با مسخرگي گفتم:
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خوب دختر گل عاشقي و راز و نيازهاي مخصوصش اين مکافات را هم داره ولي نگران نباش مهم اينه که مي توني  -

 دش بخواه.انتخاب رشته کني. به خدا توکل کن و از خو

انتخاب رشته کرديم و به اميد دوماه ديگر. همين موضوع و ناراحتي اعصاب را بهانه کرد و برنامه ي بعد از ظهر و 

 کالسهاي کامپيوتر را تعطيل کرد ولي من مشتاق تر از او ادامه مي دادم.

ک شدن و احتماال ارتباط رفتارم با جنس مخالف به قدري خشن شده بود که ديگه هيچکس در کالسها جرات نزدي

 برقرار کردن با مرا نداشت

 

يک روز بعد از ظهر که از کالس بيرون آمدم و منتظر تاکسي ايستادم. ناگهان معين با اتوموبيلش جلوم ايتاد و فورا 

 پياده شد.

 سالم خانم. بفرماييد مي رسانمتان. -

نباختم. بدون اينکه جواب سالمش را بدهم به طرف تاکسي با اينکه انتظار اينطوري ديدنش را نداشتم ولي خودم را 

  که جلوتر ايستاد رفتم بدون معطلي نشستم و با گفتن دربست به سرعت از او دور شدم.

تا چند روز دوباره فکرم درگير بود. هنوز هم نمي دانستم کارم درست بوده يا نه با اين وجود به گلناز و بهنوش 

زا آن به بعد وقتي از کالس ها بيرون مي امدم به اطراف نگاه نمي کردم که مبادا او را ببينم  حرفي در اين باره نزدم و

 و با هر قيمتي اولين تاکسي خودم را به خانه مي رساندم.

 کشيده که را هايي زحمت حاصل حاصل عاقبت مدت انتظارمان گذشت و با دلشوره منتظر انتخاب رشته مان بوديم.

م و مشخصاتم را به اينترنت دادم. دکمه جستجو را که زدم چشمهايم را بستم و زير لب دعايي اس. برداشتم بودم

 زمزمه کردم و نذري را که داشتم نيت کردم و چشم گشودم.

از صداي جيغ بلندم مامان و بهنوش که تازه رسيده بودن سراسيمه به طبقه باال دويدند. وقتي به کنارم رسيدند در 

کردم و بهنوش با ديدن رشته قبولي ام که ادامه رشته خودم بود از پشت سر بغلم گرفت و هر  آغوش مامان گريه

 سه با هم گريه کرديم.

 هليا که ديرتر از آنها به باال رسيده بود وسط اتاق ايستاده بود و با تعجب به ما نگاه مي کرد.

خصات گلناز را وارد کند. دست و پاي خودم زماني که آرام گرفتم و به خودم آمدم از بهنوش خواستم اسم و مش

 هنوز مي لرزيد و توان انجام هيچ کاري را نداشتم.

از صميم قلبم دعا مي کردم او هم قبول شده باشد و به صفحه ي مانيتور چشم دوختم. چقدر از خداي مهربانم 

 سپاسگذار شدم. گلناز هم قبول شده بود البته کارشناسي ارشد زيست شناسي.

ي خبر قبولي اش را دادم و مژدگاني خواستم بر عکس آنچه که فکر مي کردم خيلي هم خوشحال شد و خيلي وقت

منطقي قبول کرد که تالش من بيشتر بود و اليقش بوده ام و صميمانه تبريک گفت و از خبر خوشي که به او داده 

 بودم تشکر کرد.

ير مي کرد. سوري مفصل داد و قبل از اينکه براي ثبت نام و اما آقاجون. آقاجون بي چاره از خوشحالي عرش را س

 بروم يک خط و گوشي همراه هديه ام داد.

 لذت و افتخار موفقيت و برنده شدن را با همه ي وجودم مي نوشيدم و باز هم هزار بار خدا را شکر کردم.
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را برايم آورد. مي دانستم منظور از  چند روز بعد که گلناز را ديدم آمد و با خوشحالي خبر قبولي رضا و دوستانش

 دوستان يکي حتما معين است که جرات آوردن اسمش را جلوم نداره و بعد زير چشمي نگاهم کرد و خنديد.

در مهماني که آقاجون به افتخار قبولي ام داد محسن نبود و به ماموريت رفته بود. رفتار زن دايي هم مثل قبل عادي 

 سن به قولش عمل کرده و به صورتي از من گذشته است.شده بود. حدس زدم که مح

 صميمانه سپازگذار شدم و وقتي چند روز بعد از ماموريت برگشته بود براي عرض تبريک تلفن زد از او تشکر کردم.

قبل از اينکه براي ثبت نام اقدام کنم با اينکه مسئله براي خودم مهم نبود ولي به اصرار بهنوش و با خودش به 

 ايشگاه رفتيم و دستي به صورتم بردم.آر

از زير دست خانم آرايشگر که بيرون آمدم از ديدن تغييرات زياد چهره ام شرمنده شدم و همانجا با نگراني رو به 

 بهنوش گفتم:

 حاال من جطوري با اين صورت تابلو جلوي آقاجون برادرهام ظاهر بشم! -

 م را با لذت بوسيد و گفت:همانطور هم شد. آقاجون خنديد و پيشاني ا

 از ديدن گل قشنگم لذت مي برم. انشااهلل عروسيت بابا. -

 با شرمندگي تشکر کردم ولي آهسته توي دل خودم گفتم که من هيچوقت عروسي نخواهم کرد.

 ت.بهنام چيزي به روي خودش نياورد ولي بهزاد با شوخي مثل يک آرايشگر حرفه اي از مدل ابروهايم ايراد گرف

گلناز و رضا مراسم عقدشان را يک هفته به شروع کالسها برگزار کردند. من هم در اين مدت بيکاري کالس هاي 

 کامپيوتر را گذراندم.

براي مراسم گلناز فقط از من دعوت شده بود. مراسم توسط باباي گلناز و در يک سالن بزرگ بر پا شد. لباس 

آن مانتو سفيدم را که تا زير زانو مي رسيد به تن کردم و براي همرنگي فيروزه اي ماکسي و بلندي پوشيدم روي 

 لباسم روسري آبي کم رنگ با حاشيه سفيد به سر کردم و آرايش ماليمي هم کردم.

بعد از ظهر بهزاد مرا به تاالر رساند و هر چه اصرار کرد آخر شب به دنبالم بيايد به خاطر دير وقتي قبول نکردم. 

 اشتم و مي توانستم به راحتي آژانس بگيرم و مزاحم کسي نشوم.خودم گوشي د

توي اتاق عقد من و گلناز هر دو از ديدن هم حيرت زده شديم. او به خاطر اينکه مرا بعد از اصالح نديده بود و من به 

ال که آرايشگاه خاطر اينکه او را مثل فرشته ها زيبا مي ديدم. زيبايي عادي گلناز خيلي منحصر بود چه برسد به حا

رفته و لباس زيباي عروس پوشيده عالي ترو نفس گير شده بود. البته رضا هم در لباس دامادي چيزي کم از 

 عروسش نداشت.

اتاق عقد به قدري شلوغ بود که فقط از دور براي هم دست تکان داديم. مامان گلناز با مهرباني جايي برايم در نظر 

 گرفت و دوباره از من دور شد.

تا وقتي که مراسم عقد و دادن کادوهاي طرفين تمام نشد نتوانستيم از نزديک همديگر را ببينيم ولي وقتي بعد از 

بيرون آمدن از اتاق عقد به هم رسيديم سخت در آغوش هم فرو رفتيم. قبل از هر چيزي با رضا هم احوالپرسي 

 کرده و تبريک گفتم و سپس رو به گلناز گفتم:

 عزيزم. درست مثل فرشته ها.محشر شدي  -

 تشکر کرد و آهسته گفت:

 نه به اندازه ي تو. -
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 فقط لبخندي زدم و دوباره به رضا گفتم:

 خوگشل ترين عروس دنيا فقط نصيب شما شده دکتر. -

 رضا تشکر کرد و گلناز به جاي او گفت:

 هم نصيب من شده. فقط طرف منو نگير بنفشه بي انصافيه اگه نگي آقاترين داماد دنيا -

 

رضا با عشق نگاهش کرد چقدر به هم مي آمدند ياد گفته معين در شاه چراغ افتادم. او هم نظرش اين بود که خيلي 

 به هم مي آيند و زوج مناسبي هستند.

 از آنها فاصله گرفتم و در جايي مناسب نشستم تا آنها به ديگر مهمانهايشان برسند.

الن خانمها را ترک کرد رفتم و صندلي کنار گلناز را اشغال کردم. با رفتن رضا مانتو و نيم ساعت بعد که رضا س

 روسريم را در آوردم.

 گلناز با شوق به لباسم نگاه کرد و پرسيد:

 اين لباست رو تا حاال نديده بودم خيلي قشنگه. -

 براي مراسم تو خريدم. سليقه بهنوشه. رنگش بهم مياد. -

 ا با اين صورت از زير ابر بيرون آمده ات.عاليه مخصوص -

 معترضانه گفتم:

 ابروهام که خيلي پهنه! يعني باز هم خيلي تابلو هست. -

 تابلو که بماند عالي شده. -

 و بعد قيافه اش را غمگين نشان دادو نفسي سنگين کشيد.

 جاي بعضي ها خالي که تو را اينطوري ببينند. -

 گرفتم و گفتم:يک نشگون آهسته از او 

 نگاه نکن عروسي، همينجا هم مي تونم حسابت رو برسم پس مواظب حرف زدنت باش. -

 حالتي ترحم آميز به خودش گرفت.

 آخه دست خودم نيست. هنوز از اين بابت ناراحتم. -

نفس با قبل از اينکه چيزي بگويم عروس را از کنارم براي رقصيدن بردند. جشن خوبي بود و تا آخر شب يک 

 عروس رقصيدم و فرصت زيادي براي حرف زدن پيدا نکردم.

از چيزي که بدم مي آمد آن شب هم دست بردارم نبود و تا آخر شب دو نفر از مامان گلناز درباره ي من پرسيدند 

نياورد  اول بار خودم را راحت کردم و خواستم هر کس که پرسيد بگويد نامزد دارم و راحتم کند. گلناز باز هم طاقت

 و با خنده گفت:

 خوب راستي راستي هم مال کسي ديگه اي هستي. خدا خيرت بده که مالحظه اش را مي کني. -

 و وقتي خصمانه نگاهش کردم بيشتر خنديد.

 پيش از ترک سالن به رضا گفتم:

 آقا رضا لطفا از دفتر اينجا بپرسيد که من با چه آژانسي تماس بگيرم. -

 رضا گفت:
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 بنفشه خانم دير وقته خودمون مي بريمتون. نه -

 نه خواهش مي کنم. مزاحم نميشم. خودم با آژانس ميرم. -

 گلناز دويد ميان صحبت ما و گفت:

 نه خيلي دير وقته. اصال تو را به عنوان مهمان افتخاري با ماشين خودمون مي بريم. -

 چشم غره اي به او رفتم، رضا خنديد و گفت:

 لحظه صبر کنيد تا برگردم. چشم چند -

 با رفتن او به گلناز توپيدم.

 تو اصال مي فهمي چي مي گي. بيام توي ماشين شما بشينم داماد نمي گه اين يک عمر موي دماغ ما باشه. -

گلناز خنديد. رضا به ما نزديک شد يک سوئيچ را به طرفم گرفت و در حاليکه به يکي از دکمه هاي کنترل سوئيچ 

 ه مي کرد گفت:اشار

لطفا بيرون که رفتيد اين دکمه را بزنيد صداي ماشين در مياد و درهاش باز مي شه مي فهميد کدام ماشينه شما  -

 سوار بشيد صاحب ماشين مي آيد. راستش جرئت نمي کنم اين وقت شب امانت مردم را به غريبه بسپارم.

 معترضانه لب باز کردم.

 ولي. -

 شه خانم. اينطوري تا شما برسيد دل ما هزار راه مي رود.ولي نياوريد بنف -

 ناچار گفتم:

 نه نمي خوام نگران بشيد ولي مزاحم کسي هم نمي خواستم بشم. -

 مرا راهي کرد و گفت:

 مطمئن باشيد مزاحم نيستيد. از يکي از دوستان خواهش کردم شما را صحيح و سالم برساند. بفرماييد. -

و سوئيچ را گرفتم و خداحافظي کردم. بيرون که آمدم همه ي آقايان ايستاده و منتظر خانواده  گلناز را بوسيدم

هايشان بودند. صالح نديدم بين آن همه مرد معطل شوم. به ماشين هاي پترک شده نگاه کردم و دکمه اي را که رضا 

 نشانم داده بود فشار دادم.

که کمي آن طرف تر بود روشن شد. با خوشحالي از اينکه سوار سفيد رنگي  cloبا تعجب ديدم که چراغهاي يک 

 ماشين مورد عالقه ام مي شوم به طرفش رفتم و بدون معطلي در عقب را باز کردم و سوار شدم.

تا قبل از اينکه صاحب اتوموبيل بيايد با دقت و شوق به همه جاي آن نگاه کردم. اتوموبيل کامال جديد و مجهزي بود 

ش سير نمي شدم. احساس آرامش خاصي مي کردم و تازه آن موقع فکر کردم که صاحب اتوموبيل به اين که از ديدن

زيبايي چه کسي مي تونه باشه. بعد با خودم فکر کردم که حاال هر کي باشه مهم اينه که رضا به او اعتماد داره و هر 

 ن موقع با آژانس برگردم مي ترسيدم.کس است زحمت رساندن مرا مي کشيد چونکه حقيقت خودم هم از اينکه آ

دقيقه نشسته و منتظر بودم. کم کم همه ي ماشين ها پر مي شدند و آماده بودند براي  73شايد حدود يک ربع يا 

 بدرقه عروس و داماد.

 و ناگهان در يک لحظه اتفاق افتاد. اتوموبيل متعلق به او بود. معين بود.
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الفاصله عکس العمل نشان بدهم. بدون اينکه نگاهم کند نشست و فقط سالم کرد شوکه تر از آن بودم که بتوانم ب

تازه با شنيدن صدايش به خود آمدم تنها کاري که به نظرم رسيد اين بود که پياده شوم ولي تا دستم به طرف در 

 رفت توسط قفل مرکزي درها را قفل کرد. در عين عصبانيت ترسيده بودم به زحمت گفتم:

 باز کنيد. در را -

 از آينه نگاه کرد.

 حتي نمي خواهيد جواب سالمم را بدهيد. -

 با عصبانيت گفتم:

 در را باز کنيد آقا وگرنه. -

 حرفم را قطع کرد.

وگرنه چي داد مي زنيد که همه جمع بشوند. آره. باشه داد و فرياد راه بندازيد براي شما بد ميشه ولي براي من  -

 م براي من اينه که مي خوام باهاتون حرف بزنم حاال به هر قيمتي شده.اصال مهم نيست. مه

ديگر فرصت حرف زدن نداد و پشت سر ديگر ماشينها به راه افتاد و خيلي زود خودش را به کنار ماشين عروس و 

معين در  داماد رساند گلناز و رضا با ديدن ما خنديدند و دست تکان دادند معلوم بود اين نقشه اي مشترک بوده

جوابش بوق زد ولي من نه تنها لبخندي نزدم که به حالت قهر نگاهشان هم نکردم. کمي که در کنار آنها راند براي 

خداحافظي دوباره بوق زد دست تکان داد و مسيرش را از آنها جدا کرد. از شدت عصبانيت در حال انفجار بودم و 

 دا شديم گفتم:مصرانه به بيرون نگاه مي کردم. وقتي از آنها ج

 کار بدي کرديد که کلک زديد آقا. -

 همانطور که به بيرون نگاه مي کرد در جوابم گفت:

 چاره اي نداشتم. شش ماهه که با خواهش خواستم ببينمتون ولي موفق نشدم. متاسفم تقصير خودتون بود. -

 ود. دوباره گفت:با عصبانيت و به شدت مشغول کنرن پوستهاي لبم بودم. کف دستم يخ زده ب

 بايد مي ديدمتون و راجع به آن روز و حررفهاي آن بچه شيطون براتون مي گفتم. -

 مصرانه گفتم:

 چرا بايد براي من توضيح بدهيد زندگي خودتونه و فقط به خود شما مربوط ميشه نه کسي ديگه. -

 خونسرد پرسيد:

 ببينيد. يعني براي شما مهم نبود؟ پس چرا نمي خواستيد منو -

 

براي اينکه مدت کاري ما با هم تمام شده بود. دو تا همکار غير از کار ديگر ربطي به هم ندارند. چه دليلي داشت شما 

 را ببينم.

 خنده اي سنگين کرد و با کمي مکث گفت:

وده چونکه خانم ها هر قانون گذاري اين قانون را وضع کرده که خانم ها نبايد قاضي شوند الحق که به کارش وارد ب -

 بقدري احساساتي عمل مي کنند که يا بي دليل مي بخشند و يا بي دليل همه را از دم تيغ مي گذرانند.

 جوابي ندادم. خيسي خون را روي لبم حس کردم. از کيفم دستمالي در آوردم و روي لبم گذاشتم. دوباره گفت:

 به اين شدت محاکمه کنيد خانم.انتظار نداشتم بدون اينکه حرفهاي مرا گوش کنيد  -
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 با ناراحتي گفتم:

 باز هم مي گم آقا. براي من نه مهمه که بدونم و نه گوش مي دم. -

 صدايش را بلند کرد.

 چرا مهمه خيلي هم مهمه. الاقل براي من اينطوره و مطمئنم که براي شما هم همينطوره. دروغ نگيد. -

 ولي من گوش نميدم. -

 گوشهايم را گرفتم. با عصبانيت به سرعتش افزود و بلند تر داد زد.و با دو دست 

 اگر شده تا صبح توي همين خيابان ها هستيم تا گوش کنيد. -

 با همان سرعت وحشتناک از روي يک دست انداز پريديم.

 نگاهم کرد. ناخواسته و وحشتزده جيغ بلندي کشيدم. به زحمت ماشين را کنترل کرد و ترمز زد. برگشت و نگران

 چشمهايم از وحشت گرد شده بود و کمرم تير کشيد.

 حالتون خوبه خانم. -

لبهايم مي لرزيد. دوباره از لبم خون راه افتاده بود. فورا جعبه دستمال را از جلو برداشت و جلوم گرفت حتي نمي 

 دانستم چه کار بايد بکنم. خودش يک دستمال درآورد و به دستم داد.

 خون مياد پاکش کنيد.لبتون  -

 دستمال را گرفتم و روي لبم گذاشتم و فورا رو از او برگرداندم. دلم نمي خواست گريه کنم.

 برگشت و مشت پر غيضش را به فرمان کوبيد.

 چرا اصرار داريد اينقدر هم من و هم خودتان را ناراحت کنيد. -

 به زحمت بغضم را قورت دادم که گريه نکنم.

 اين فرصت را از دست نمي دم مي خوام حرف بزنم و خواهش مي کنم گوش کنيد.ولي من  -

ديگر به هيچ طريقي نمي توانستم شانه خالي کنم. سرسخت به بيرون نگاه مي کردم. بعد از چند دقيقه با لحن 

 هميشگي و آرام شروع کرد.

ي فکر و ذکرم درس بود. نمي خوام از سال اول تحصيلم را در دانشگاه شيراز شروع کردم. مثل خود شما همه  -

خودم تعريف کنم ولي مي دانيد که همينطور که پسرها دخترهاي سر به راه را بيشتر مي پسندند دخترها هم اينطور 

پسرهايي را مي خواهند. متاسفانه من مثل شما خود دار نبودم چونکه نتوانستم در برابر حرکات و غمزه هاي نگار 

 ساله و خام خيلي زود تحت تاثير قرار مي گيرد و من مستثني نبودم. 61نيد که يک پسر مقاومت کنم. قبول ک

آن زمان نمي فهميدم که اينها حرکات شيطان است که در آن دختر جلف تجلي کرده بود. صميمانه برايش مي مردم 

مادرم چيزي نگفته بودم او  در همان سن کم قول ازدواج و آينده اي با هم را برا يکديگر رد و بدل مي کرديم. به

برايم آرزوهاي زيادي داشت و از همان سال اول مرا دکتر مي خواند ولي مطمئنا درکم نمي کرد که عاشقي جوان 

ماه با هم دوست بوديم و بين بچه ها نامزد شناخته شده بوديم. البته او پرستاري  1بودم و نگار دختر آرزوهايم بود. 

 که برايم مي ميرد و من تنها مرد زندگيش هستم.مي خواند و ادعا مي کرد 

حاال آرام نشسته بودم و به قصه ي او که نمي دانستم راست است يا دروغ گوش مي دادم و او انگار با خودش حرف 

 مي زد البه ال ي صحبت هايش مي فهماند که درباره ي من خيلي چيزها مي داند. ادامه داد.
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رترين عاشق بودم و فکر مي کردم ادعاهاي او هم مثل خودم حقيقي است تا خوشبخت ترين در عين حال کو -

 اينکه...

 کمي مکث کرد حالت صورتش با ياد آوري خاطرات غضبناک شد.

تا اينکه يکي از دوستان نزديکم بعد از چند روز مقدمه چيني و نگراني از من خواست کمي راجع به نگار تحقيق  -

اشق بودم که تصور کردم او يا به من حسودي مي کند و يا به نگار عالقه دارد و قصدش کنم بقدري جوان و خام و ع

اين است که مرا کنار بزند. اول به حرف ها و ادعاهايش اهميت ندادم ولي او دست بردار نبود مي گفت مرا دوست 

من با خيلي هاست و مرا فقط  دارد و نمي خواهد به علت سادگي گرفتار شوم. مي گفت آمار نگار درآمده و او غير از

براي روپوش گذاشتن به کثافت کاري هايش مي خواهد. قبول نکردم برايم مدرک آورد راضي نشدم مي گفتم او 

يک آدم پست و رذل است و قصد تهمت زدن به دختر بي گناه را دارد. دوباره سه باره. عشق بدجوري کورم کرده 

ز خودم گرفت جلوي خودم با او تماس گرفت و بعد از کمي رل بازي کردن و بود تا اينکه شماره تلفن منزلشان را ا

حرفهاي تحريک کننده و عاشقانه زدن به راحتي از او قرار مالقات گرفت. دنيا با همه ي بزرگي اش بر سرم خراب 

پليس با پدر و  شد ولي از رو نمي رفتم تا فردا و ساعت مالقات مي نشيند و به محض ديدن مزاحم شاره اي مي کند و

برادرش از کمينگاه بيرون مي آيند و به حساب مزاحم مي رسند ولي آنطور که من فکر مي کردم نشد با عذاب از 

شکستي که خورده بودم او را از دور ديدم با آرايشي غليظ مثل همان آرايشي که با هم ديديمش و بي صبرانه در 

 انتظار ديدن مالقات کننده ي غريبه اش بود.

 سرش را تکان داد و پايين انداخت با لحن محزون و غمزده اي که در او سراغ نداشتم زمزمه کرد.

 چه حال بدي بود شما نمي توانيد حتي فکرش را بکنيد من چه کشيدم. -

 حاال نگاهش مي کردم گفته هايش خاطراتم را با کامران زنده کرد. چه داستان آشنايي.

 ي کنم بر سر من هم آمده. امان از عشق هاي خام جواني. همانطور تعريف مي کرد.در دلم ناليدم. چرا فکر نم

دوستم هر چه کرد نتوانست جلويم را بگيرد. از محلي که پنهان شده بودم بيرون آمدم و به طرفش رفتم. تا مرا  -

شدت عصبانيت با همه ديد دستپاچه شد و رنگش پريد. آنجا بود که شيطان را در چهره ي رنگ کرده اش ديدم. از 

ي قدرت سيلي محکمي به گوشش زدم طوري که به زمين افتاد. وقت از او پرسيدم که چرا اين کار را با من کرد 

خنده ي شيطاني تحويلم داد و گفت. من جوانم و خوشگل مي خواهم از آنها استفاده کنم ولي مطمئن باش به خاطر 

 تي برايم نداشت دوستم مرا با خود از آنجا برد.اين کارت تالفي مي کنم. ديگر کمترين اهمي

من از نگار جدا شدم و با فکر و دلي خسته او را از ذهنم بيرون انداختم و چسبيدم به درس. تا مدتها به خودم لعنت 

مي کردم که از لطف و اعتماد مادرم سوء استفاده کرده بودم. دوران سختي را گذراندم و با تالش زياد خودم را به 

تهران انتقال دادم. سال بعد از همان دوست شيرازي ام شنيدم که نگار را به خاطر اعمال کثيفش از دانشگاه اخراج 

سال او را با هم در باغ سعدي ديدم او به  5کرده اند. ان زمان و بعد از آن به تهديدش اهميت ندادم تا اينکه بعد از 

 تهديدش عمل کرد و اتفاقي که شاهدش بوديد.

سرش را باال گرفت و از آينه نگاهم کرد فوري سرم را پايين انداختم. نمي دانستم صورت اصالح کرده ام را ديده  تا

 يا نه بعد از چند دقيقه وقتي دوباره خودش را پيدا کرد ماشين را روشن کرد و به راه افتاد.

را باال نمي گرفتم تاريکي هم کمکم مي  تا يک ربع بعد را هر دو در سکوتي پر معني و در حال خود طي کرديم. سرم

 کرد که آنطور بشود که مي خواهم. با ماليمت گفت:
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اينها را که گفتم داستان نبود. حقيقتي صادقانه بود که براي تبرئه کردن خودم گفتم. از شما توقع دارم منصفانه  -

 قضاوت کنيد و به خاطر گناه نکرده محکومم نکنيد.

 ردم. باز هم گفت:آرام و سبک گوش مي ک

سال پيش تا حاال من به هيچ خانمي فکر نکرده ام و چيزي نخواسته ام ولي حاال از شما خواهش مي کنم که  5از  -

 باورم کنيد. حتي يک ذره از حرفهايي را که زدم دروغ نبود.

م و خلع سالحم مي کرد. روح مغرورانه التماس مي کرد. تنها مردي بود که توان مبارزه با او را نداشتم و لحنش تسلي

و جسمم آرامش گرفته و ديگر حالت گريه نداشتم. با اينکه يک شکست خورده ي محتاط بودم ولي چونکه داستانش 

 شبيه به داستان خودم بود باورش کردم. شايد باز هم داشتم احساسي تصميم مي گرفتم و منطقي نبود ولي رام شدم.

سرعتش را کمتر مي کرد. صداي تلفن همراهم سکوت را شکست. آنرا از کيفم  هر چه به خانه نزديکتر مي شديم

بيرون آوردم. از آينه نگاهم کرد. شماره گلناز افتاده بود. دو هفته پيش از نامزدش به عنوان هديه تولد گرفته بود. تا 

 گوشي را کنار گوشم گذاشتم صداي خنده هاي بلندش را شنيدم.

 د پس چرا نمي آييد.الو بنفشه. شما کجايي -

 باشه نزديک خونه هستيم. -

 خوش مي گذره جوون. -

 و بلند بلند خنديد با اين کارش روي اعصابم راه مي رفت.

 صدايم را مي شنوي بنفشه مياي خونه ي ما. -

 نه مي رم خونه بعدا مي بينمت. -

 اينبار ريز خنديد.

 هلل يک روز براي شما. ها ها ها راستي گفته باشم من بي گناهم.رضا به هردوتون سالم مي رسونه مي گه ايشاا -

 باشه مي بينمت. کاري نداري خداحافظ. -

 نه عزيز دلم. خداحافظ. منتظرتم. -

 گوشي را در کيفم گذاشتم. متوجه بودم که تمام نگاهش از آينه به من است با لبخند گفت:

 سالمت باشيد. -

 اه کردم و گيج پرسيدم:يک لحظه با تعجب به آينه نگ

 بله! -

 گفتم سالمت باشيد. حتما به من هم سالم رساندند مگه نه. -

 زود نگاهم را گرفتم و جواب ندادم.

 تبريک مي گم. تلفن همراه، قبولي کارشناسي ارشد. -

 آهسته گفتم:

 ممنونم. -

 شماره ي همراهتان را به من مي دهيد.

 موذيانه لبخند زد.

 باز يک پروژه ي کاري مشترک نصيبمان بشود بتونم شما را راحت پيدا کنم بهتره. ممکنه -
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 نخير. -

 جلو کوچه رسيديم گفت:

 باشه. راستي محل تحصيلتان کجاست. -

خيلي بي ادبي بود جواب نمي دادم الاقل به پاس زحماتي که برايم کشيده بود. کوتاه اسم دانشگاه را گفتم. تا 

ده بود. بدون اينکه نگاهش کنم فقط يک متشکرم خالي گفتم و پياده شدم. دلم مي خواست او زود جلوخانه مرا بر

برگردد و مرا با آن لباس رسمي نبيند ولي با من پياده شد. جاي شکرش باقي بود که تاريکي کوچه مانع از ديدن 

يده بودم با اينکه به ظاهر اهميت ندادم دقيق صورتم بود من هم تا حاال او را با لباس رسمي کت و شلوار و کروات ند

 ولي ديدن هيکل برازنده اش در آن لباس دلم را زيرورو کرد.

ظاهرا منتظر بود که من هم براي قبول شدنش تبريک بگويم ولي بعد از اينکه سرسختي و مقاومتم را ديد خودش 

 گفت:

 من هم به پشتوانه دعاي خير شما قبول شدم. -

 تحصيل را داريد پس بايد بخونيد. قول مي دهيد. شما لياقت ادامه

 اَه با وجود داغي بدنم باز هم کف دستهايم يخ بود و زبانم محکم داخل دهانم چسبيده بود.

 خنده اي کوتاه سر داد و قبل از اينکه دوباره سوار شود گفت:

 افظ و به اميد ديدار مجدد.باشه من قولم را گرفتم. همينکه ديگر عصباني نيستيد برايم کافيه. خداح -

 زماني که سوار شد و دنده عقب گرفت و کمي فاصله سرم را باال گرفتم. لبخندش را ديدم و دوباره ذوب شدم.

تا اذان صبح با او و قصه اش و لبخند و نگاهش بودم. نمي توانستم که قبول کنم دروغ گفته. همه صحنه روياروي با 

ه از قصه اش چيز ساختگي پيدا نکردم. اصال من مدتي با او کار کرده بودم و يک ذره نگار را که مرور کردم يک لحظ

 از تهمت هايي که نگار به او نسبت داد را نديدم پس امکان نداشت درست باشد.

بعد از نماز صبح که با حالتي بيهوش روي تختم افتادم ديگر تقريبا مطمئن بودم که نمي توانم در برابرش مقاومت 

 کنم.

* * * * 

تا دو روز گلناز هر چه تلفن زد به ديدنش نرفتم و عاقبت خودش روز سوم به خانه ما آمد. مامان براي خريد با هليا 

رفته بود. من و بهنوش تنها بوديم. وقتي وارد شد به حالت قهر از او رو گرداندم. جلو در دستش را به حالت قسم 

 خوردن باال گرفت و گفت:

قسم که من هيچ دخالتي نداشتم اين نقشه را فلوداعه رضا طرح کرده بود و معين هم چشم بسته قبول به شرافتم  -

 کرده.

 همانجا روي دو زانو نشست و التماس گونه ادامه داد:

 خواهش مي کنم سرورم. گناه نکرده ام را ببخش. -

. گلناز وقتي خنده ام را ديد بلند شد و به بهنوش مي خنديد و من هم نمي توانستم بيشتر از آن خودم را کنترل کنم

سرعت به طرفم دويد کنارم روي مبل نشست و دستانش را حلقه گردنم کرد. دستش را باز کردم و به حالت دعوا 

 گفتم:

 پاشو خودت را لوس نکن. خنده ام را در مي آوري و توي دلت مي گي بنفشه خر شد. -
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 ربان صدقه ام رفت. بهنوش معترضانه گفت:چند تا ماچ آب دار از صورتم گرفت و ق

 باز من دوروز نيامدم عقب موندم آره. -

 گلناز با خنده به من چشمکي زد و بعد روبه بهنوش کرد.

خبر دارم بهنوش جان اون هم چه خبرهايي. من و رضا شب عروسي مان ثواب بزرگي کرديم و دو تا بچه کوچولو  -

 م قهر بودند آشتي داديم.را که حدودا شش ماه مي شد با ه

 بهنوش ذوق زده به طرف من برگشت.

 راستي بنفشه! پس چرا به من نگفتي. -

 مثال خودم را بي خيال نشان دادم و شانه باال انداختم.

 براي اينکه من هنوز هم نمي تونستم توجيهش رو قبول کنم. -

 گلناز التماس کرد.

 ت مياد يک تازه عروس از شدت فضولي بميره.تورو خدا بگو چي گفت بنفشه جان. دل -

 با شک توي چشمهايش زل زدم و پرسيدم:

 يعني تو نمي دوني. -

 نه به جون رضا جونم. مگه معين رو نميشناسي چقدر تو داره. يک کلمه هم به رضا نگفته. -

 بهنوش گفت:

 .بابا يه جوري حرف بزنيد که من هم بفهمم. تعريف کنيد ببينم چي شد -

گلناز به جاي من با آب و تاب بيشتري قضيه ي کلک زدن به من و روبه رو شدنم با معين را برايش تعريف کرد و 

 آخر سر اضافه کرد.

 سفيد دوست داره ماشينش رو عوض کرده و يکي از اونا خريده. cloتازه نمي دوني چونکه فهميده بود بنفشه  -

صورت پرسشگر او و تعريف هاي شلوغ گلناز خنده ام گرفت. بهنوش بهنوش حيرت زده به طرف من چرخيد. از 

 پرسيد:

 خوب فهميدي قضيه چي بود. اصال گذاشتي حرف بزنه بي چاره. -

ناچار داستاني را که برايم گفته بود البته نه به مفصلي خودش برايشان تعريف کردم. هر دو سکوت کرده بودند 

 عاقبت بهنوش گفت:

 باورش کني. تو چي. تونستي -

 مردد شانه باال انداختم. به جاي من گلناز جواب داد:

تو نديديش بهنوش جان به خدا اين پسره بقدري نجيب و آقاست که اين وصله هاي ناجور آن هم از طرف دختري  -

جووني که من ديدم اصال بهش نمي چسبه. رضا که وقتي اين چرندسات را شنيد نزديک بود طفلکي ناکار بشه و اول 

 دو تا شاخ دربياره. اون مي گه در مدت آشناييش با معين کوچکترين لغزشي از او نديده.

 بهنوش گفت:

تو بدکاري کردي بنفشه که اينقدر بيچاره را اذيت کردي. شنونده بايد عاقل باشه. اينبار قبول کن که از طرف يک  -

اراحتت کنم اما بگو ببينم اگه او زودتر از تو قضيه ي دختر رو دست خوردي نه از طرف دکتر. از طرفي نمي خوام ن

 کامران را مي فهميد توقع ندشاتي باورت کنه.
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 جوابي نداشتم بدهم. دليل هايشان در آرامشم موثر بود. دوباره گفت:

ه موضوع او هم درست مثل خودت بوده يک عشق بچه گانه ولي از اون به بعد کامال تو رو شناخته. مطمئن باش ک -

 خاطرت را خيلي مي خواد که شش ماه اذيتت را به جان خريده.

 گلناز مظلومانه صورتش را تکان داد و پرسيد:

 بنفشه جان راستش را بگو به غير از اينها چيز ديگه اي نگفت. -

 تا به طرفش پريدم خودش را عقب کشيد و داد زد:

 اِ اصال به من چه. -

 و روبه بهنوش کرد.

 ي آشتي کرده اند خواستگاري هم کرده ديگه. اين پرسيدن نداره مگه نه بهنوش جان.حتما وقت -

 بهنوش خنديد و از من پرسيد:

 جدي بنفشه. چي مي گفت. تا اونجا هم پيش رفت؟ -

 شرمنده جواب دادم:

که مطمئن مثل هميشه پشت پرده. فقط مصرانه قول گرفت که درسم را بخوانم وقتي که جوابش را ندادم گفت  -

 شدم.

 گلناز با شوق دست زد.

 حَله. همه چيز حَله. الهي قربون دکتر خودم بشم که نقشه هاش حرف نداره. -

 

شايد از آن روزها فراموش کرده بودم. نمي دانم ولي احساس مي کردم وارد شدن به اين مقطع ذوق بيشتري در من 

نشگاه تحصيل مي کرديم ولي فقط در چند درس عمومي کالسهاي ايجاد کرده. خوشبختانه باز هم با گلناز در يک دا

 مشترک داشتيم.

همينکه کالسهاي کامپيوتر را با او نبودم حاال بهتر توانستم نبودنش را قبول کنم. براي شرکت در کالسهاي خودمان 

و براي آشنايي با  از هم جدا شديم. کالس اول سال تحصيلي هنوز تقريبا خلوت بود. روي صندلي خودم مستقر شدم

دختر هاي طرفينم سالم و احوالپرسي کرده و به هم معرفي شديم. دقايقي بيشتر نگذشته بود که خانمي جوان وارد 

شد. همه با شنيدن باز شدن هر بار در ورودي بر مي گشتند تا تازه وارد ديگري را ببينند. بعد از چند لحظه نگاه 

 ه همه به صحبت هاي معمولي و يا کاري که مي کردند مشغول شدند.کردن به چهره رسمي خانم جوان دوبار

من هنوز او را مي ديدم. نگاهي به دانشجويان انداخت و بي هيچ حرفي به طرف ميز مخصوص استاد رفت. کيفش را 

رفي روي ميز گذاشت و رو به دانشجويان ايستاد. دوباره توجهات به سمت او برگشته بود. بدون مقدمه خودش را مع

 کرد.

 نيکپور هستم. استاد ميکروبيولوژي سلولي. از آشنايي با همگي شما خوشحالم. -

 همه با تعجب براندازش مي کردند. خيلي جوان تر از آن بود که به عنوان استاد باشد و کارش تدريس باشد.

به احترامش کامل ايستادم از  چند نفر جلو به احترامش حرکتي کردند و کساني که عقب تر بودند فقط جابه جا شدند.

آن دسته زن هايي بود که عاشقشان بودم وبا جربزه و فعال بود. سن و سالش به بهنوش مي خورد حتي کمي جوان 

 تر. زيبايي معمولي و برازنده اي داشت و طبق معمول همه ي استادهاي زن مانتو شلوار و مقنعه اي ساده پوشيده بود.
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يستاده بودند باوقار سنگين لبخند زد و خواهش کرد بنشينيم. يکي از پسرهاي لوده از به من و اندک کساني که ا

 پايين کالس گفت:

 ببخشيد خانم معلم. ما فکر کرديم کنار خودمان مي نشينيد. هنوز تازه جا باز کرديم. -

 ل داد و گفت:همه زدند زير خنده. خانم نيکپور در جواب خنده ي دانشجويان همان لبخند سنگين را تحوي

متاسفانه يا خوشبختانه جاي من روبه روي شماست و محض آشنايي بايد بگم از وقت تلف کردن و لودگي هم هيچ  -

خوشم نمياد. دوست ندارم سخت بگيرم و متقابال هم توقع همکاري و جدي گرفتن کالس را دارم. همين جا ورود شما 

 کاري پيشاپيشتان متشکرم.دانشجويان جديد را خير مقدم مي گويم و از هم

 اگر جلب توجه نمي شد و بعدها برايم مشکل ساز نمي شد دوست داشتم بلند برايش دست بزنم ولي عقل مانعم شد.

فرصت بيشتري نداد و از همان جلسه درس را آغاز کرد. لذتي که از وجود خودش مي بردم درسي را که مي داد 

 طوري که گذشت دو ساعت از کالسش را نفهميدم.برايم روشن تر و قابل درک تر مي کرد 

ما بين کالسها در کافي شاپ دانشگاه با گلناز قرار داشتيم. وقتمان کم بود. همان اندک وقت را هم از دست ندادم و 

 با اشتياق از استاد جوان و القم برايش تعريف کردم بعد از گفته هاي هيجان زده ام با خونسردي گفت:

 ينقدر ازش خوشت اومده اخه جفت خودته.طبيعيه که ا -

کالسهاي گلناز دو ساعت زودتر از من تمام مي شد و طبيعتا همسرش سر ساعت به دنبالش مي آمد. تنهايي به خانه 

 برگشتم و شب که همه جمع بودند براي آنها هم از استاد مورد عالقه ام تعريف کردم.

 بهزاد گفت:

 ه چند سال ديگه جاي او نشسته اي فقط دعا کن تا آن موقع کمي بزرگتر شده باشي.از همين االن شرط مي بندم ک -

 شکيبا روي زانويم نشسته بود دستهايم را از دو طرف حلقه کردم و تهديد گونه گفتم:

 مي خواي به خاطر توهين بزرگي که کردي گروگانت را خفه کنم. -

 خونسرد لبخند پيروزمند زد.

 يي مي خواي به سرش بيار. اختيارش با خودت.مال خودت هر بال -

 همه خنديدند. شکيبا را به خودم فشردم و بوسيدمش و با خط و نشان به پدرش گفتم:

 يکي طلب ما. -

* * * *  

روزها طبق روال عادي مي گذشتند و حسابي درگير درس هاي فشرده و سخت اين مقطع شده بودم و بيشتر براي  -

 خانم نيکپور مشتاق بودم.هفته اي يک جلسه 

کم کم دانشجويان به وجودش عادت کرده بودند و فکر مي کنم کالسش براي همه شيرين شده بود. با وجود جديت 

 کالس خشکي نداشت. زمان جدي بودن جدي بود و زماني که شوخي پيش مي آمد با همه پا بود.

رعت نمي کرد به هر دليلي جو جدي و آرام کالس را وقتي درس مي داد طوري همه را زير نظر مي گرفت که کسي ج

به هم بزند. در گفتار و رفتارش مالحت و وقاري جوج مي زد که ناخودآگاه ذهن مخاطبش را از مسائل کم اهميت 

  دور مي کرد و معطوف درس مي کرد.
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بيرون آمدن سرم را به  کالس هاي درس هاي عمومي را به ياد گذشته با گلناز کنار هم مي نشستيم و هميشه موقع

کسي مخصوصا خانم نيکپور را پيدا مي کردم به سوال پرسيدن از او مي گذراندم که گلناز برود و به من براي رفتن با 

 رضا اصرار نکند.

طوري شده بود که چهره ي درس خوان من هم کامال براي خانم نيکپور شناخته شده بود تا به طرفش مي رفتم مي 

به چند سوال مهم من جواب بدهد. هميشه با لبخند پذيرايم بود و ادعا مي کرد که نه تنها از اين همه  دانست که بايد

 سماجت خسته نمي شود که بسيار هم لذت مي برد و تاکيدش اين بود که مرا چند سال گذشته ي خودش مي بيند.

ه به خانه رسيدم با من تماس گرفت. گوشي يک روز که گلناز قبل از من دانشگاه را ترک کرد نيم ساعت بعد از اينک

 را که برداشتم بعد از سالم و عليکي دستپاچه و خندان پرسيد:

 چه خبر قربونت برم. -

 با بي خبري و متعجب پرسيدم:

 حالت خوبه خانم. ما فقط يک ساعته که از هم جدا شديم. توي اين يک ساعت چه خبري ممکنه داشته باشم. -

 وچه علي چپ نزن بنفشه جان.خودت را به ک -

 بيشتر تعجب کردم.

 راجع به چي صحبت مي کني. خواب ديدي. -

 انگار پي برد که هيچ خبر قابل عرضي ندارم.

 يعني مي خواي بگي که با معين نيامدي. -

 يم. پرسيدم:حاال نوبت به من بود که جا بخورم. از آخرين ديدارمان يک ماه مي گذشت و ديگر همديگر را نديده بود

 براي چي اينو مي گي. -

 مگه معين منتظر تو نبود. مگه ماشين خوشگل و تابلوش رو نديدي. -

 نه من نديدمش. -

 حتما باز با خانم نيکپور بيرون اومدي آره. -

 راستش را بخواهي آره وقتي او سوار ماشين شوهرش شد من هم سوار تاکسي شدم و يک راست اومدم خونه. -

 لحن جدي گفت:با 

خاک بر سر درس خونت کنند که به غير از کتاب و خانم نيکپور هيچي ديگه نمي بيني. اون بي چاره را هم آنقدر  -

 با اخالق سگي ات ترساندي که فقط به از دور ديدنت قانعه.

 جدي مي گي گلناز. -

ا جونم را بگو که چقدر خوشحال پس چي. حالم را بد کردي عوضي ديگه حوصله ي شوخي هم ندارم. من و رض -

 شديم.

وقتي گوشي را قطع کرد بي اختيار لبخند زدم. اعتراف مي کنم که هر روز به او فکر مي کردم ولي نه آنقدر که با 

درس هايم تداخل پيدا کند ولي از اينکه او دورادور مشتاق ديدنم بود بدم نيامد. هنوز هم از فکر کردن جدي درباره 

 م.اش مي ترسيد

* * * * 
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تقريبا اواخر ترم يک بود. جمعه همگي منزل بهزاد نهار دعوت بوديم و بعد از ظهر که مي خواستيم با مامان و 

آقاجون به خانه برگرديم برف ريزي از ظهر شروع به باريدن کرده بود. دوقلوها به من چسبيدند و اصرار کردند 

مقاومت کنم بهزاد هم گفت اگر درس ندارم بمانم تا صبح خودش مرا در امشب را آنجا بمانم. نتوانتسم در برابرشان 

 مسيرش به دانشگاه برساند. خودم هم دوست داشتم آن شب کنارشان بمانم.

فردا صبح زودتر با بهزاد بيرون آمديم خيابانها سر بود و بايد آهسته تر رانندگي مي کرد. اول به خانه رفتيم وسايلم 

 ه افتاديم. تا رسيدن کمي طول کشيد.را برداشتم و به را

 همزمان با رسيدن ما خانم نيکپور هم از ماشين شوهرش پياده شد. با شور و هيجان او را به بهزاد نشان دادم.

 بهزاد ببين اون خانم نيکپوره. مي بيني چقدر جوانه. -

کيف بزرگ هميشگي اش به طرف در ورودي  همسر خانم نيکپور او را پياده کرد و به راه افتاد. خانم نيکپور با همان

دانشگاه مي رفت. من که تازه پياده شده بودم و قبل از اينکه با بهزاد خداحافظي کنم ناگهان صداي سرعت زياد 

موتور و پشت سر جيغ بلندي شنيدم. تا برگشتم خانم نيکپور را ديدم که کنار خيابان افتاده و به طرف يک موتوري 

ور در دستش بود اشاره و داد و بيداد مي کند. هنوز گيج و محو تماشاي خانم نيکپور بودم که که کيف خانم نيکپ

بهزاد با سرعت به طرفي که موتوري مي رفت به راه افتاد. تازه به خودم آمدم و با عده اي ديگر به طرف خانم نيکپور 

اده بود حيرت زده بودولي وقتي چهره ي آشناي دويديم او را از روي زمين بلند کرديم. هنوز از اتفاقي که برايش افت

 مرا ديد به شانه ام تکيه داد و اشکش سرازير شد.

 همه مدارک دانشگاه و بانکي ام داخل کيف است. همه ي مدارک مهم. -

 من دلداري اش مي دادم و دختر هاي ديگر به دست و پايش دست مي کشيدند که از سالم بودنش مطمئن شوند.

وتي که هميشه نشان مي داد به قدري شوکه شده بود که نمي توانست گريه اش را کنترل کند. با برعکس جبر

 دستمال اشکش را مي گرفت که گفتم برادرم خيلي رود دست به کار شده بايد اميدوار باشيم.

تا اتاق  با دختر هاي ديگر زير بازوهايش را گرفتيم و حرکتش داديم و به زحمت به خاطر پاي بي حسش او را

نگهباني رسانديم وقتي نشست فورا برايش کمي آب قند درست کردم و کمکش کردم کمي بخورد. با نگراني 

 نگاهش به بيرون بود و هر دم مي پرسيد:

 يعني مي گي برادرت مي تونه بگيردشون. -

اي خالي اش نگاه نيم ساعت گذشت که بهزاد با ماشينش جلو دانشگاه متوقف شد وقتي پياده مي شد به دست ه

کرديم و پژمرديم. از نگهباني بيرون آمدم که مرا ببيند. با ديدنم به طرفم آمد. با اينکه مي دانستم به نتيجه نرسيده 

 باز هم پرسيدم:

 نتونستي پيداشون کني بهزاد. -

 با لبخندي پر اميد پرسيد:

 خانم دکتر کجاست. -

 ارد شدم. بعد از سالم کوتاه به دکتر گفت:اشاره به دفتر نگهباني کردم و پشت سرش و

خيلي شانس آورديد خانم به خاطر سر بودن خيابان ها و سرعت زياد دوتا خيابان آن طرف تر سر خوردند و  -

 افتادن خدا را شکر آنجا هم جلو يک اداره بود و شلوغ. مردم ريختند سرشان و گرفتندشان.

 دکتر با ناباوري پرسيد:
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 شد.يعني پيدا  -

بله خانم همانجا پليس هم رسيد ولي هر چه اصرار کردند کيف را تحويل من ندادند گفتند خود صاحب کيف بايد  -

 بيايد کالنتري و با دادن مشخصات آنرا تحويل بگيرد.

 و يک برگه کوچک به طرفش گرفت.

 حتما براي تحويل برويد. 7اين هم آدرس کالنتري. تا ساعت  -

 از خوشحالي بي حال شده بود سرش را به پشتي صندلي تکيه داد و آهسته گفت: خانم نيکپور که

آقا نمي دونم با چه زباني از شما تشکر کنم. آخه امروز قصد رفتن به بانک را داشتم و تمام مدارکم را داخل کيف  -

 گذاشته بودم.

 بهزاد با شرمندگي جواب داد:

خيلي به شما ارادت دارند و هميشه تعريف شما ميان جمع خانوادگي  خواهش مي کنم خانم وظيفه بود. خواهرم -

 ماست.

 خانم نيکپور با محبت نگاهم کرد:

 آخه خودش گله. -

 بهزاد نگاهي به سرتا پاي گلي و وضع نا مساعد خانم نيکپور انداخت و گفت:

حاضر شويد اگر موافق باشيد شما را با با اين وضع و حال نامساعدي که شما داريد فکر نمي کنم بتوانيد در کالس  -

 بنفشه به منزلتان مي رسانم.

 بله نمي توانم کار کنم به منزل برمي گردم ولي مزاحم شما و بنفشه جان نمي شوم. -

 بهزاد در حال بيرون رفتن گفت:

 امروز مطمئنا آژانس کم است تشريف بياريد مزاحم نيستيد. -

رفت. دوباره کمک کردم با هم بيرون آمديم و سوار ماشين بهزاد شديم کنارش  اشاره به من کرد و خودش جلوتر

 روي صندلي عقب نشستم و به راه افتاديم. خانم نيکپور دوباره تشکر کرد.

خدا خيرتون بده آقاي رضايي اگر شما آن موقع نبوديد معلوم نبود کيف من االن کجا بود. به غير از اون باز هم  -

 مزاحمتون شدم.

 بهزاد لبخند زد.

نه خانم کاري نکردم. قسمت بود که بنفشه ديشب منزل ما ماندگار بشه و صبح مجبور بشم برسونمش براي کار  -

 هم که کمي دير شده ولي اين نيم ساعت هم روي آن هيچ اتفاق مهمي نمي اُفته.

در را برايش باز کردم. به زحمت دستش بهزاد ما را جلوي منزل خانم نيکپور پياده کرد و رفت. کليدش را گرفتم و 

 را از نرده ها گرفت و پله ها را طي کرد. در آپارتمان را هم باز کردم اول او وارد شد و بعد من پشت سرش.

با اينکه جلوي در خيلي اصرار کرد من به دانشگاه برگردم دلم طاقت نياورد با آن وضع تنهايش بگذارم وقتي براي 

ل نشست اجازه گرفتم و به آشپزخانه رفتم. زير کتري را روشن کردم و چاي دم کردم بعد گرفتن خستگي روي مب

از آن کمکش کردم تا لباسهايش را در بياورد و گفتم که بهتر است تا چاي حاضر مي شود با آب گرم دوش بگيرد تا 

 استخوان هاي يخ زده اش گرم شود.
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تمان نُقلي ولي خيلي شيک و مجهز و تميز بود. با تعجب ديدم چند جا با رفتن او تازه به اطراف نگاه کردم. يک آپار

روي ديوار چهره ي قاب گرفته ي کودکي زيبا را زده بودند. اصال فکر نمي کردم که بچه هم داشته باشد يعني امکان 

 نداشت با داشتن يک بچه به اين مرحله از پيشرفت هم رسيده باشد.

حت تر راه مي رفت. به قول معروف استتخوانهايش نرم شده بود با تعارف مي از حمام که بيرون آمد خيلي را

خواست خودش برود چاي بريزد ولي اجازه ندادم او را به روي مبل کنار شومينه نشاندم و از اتاقي که نشانم داد 

 برايش پتو آوردم.

 دم:وقتي با سيني چاي از آشپزخانه بيرون آمدم به تصويرها اشاره کردم و پرسي

 ببخشيد فضولي مي کنم خانم. مگه شما بچه هم داريد. -

 خنديد.

 چطور مگه. فکر کردي من نازا هستم. -

نه منظورم اين نبود. راستش بهتون نمياد با اين سن کم و مسلما وقت زيادي که براي درس خواندن صرف مي  -

 کرده ايد بچه هم بزرگ کرده باشيد.

 به چهره ي زيباي کودکش نگاه کرد و گفت:در حال نوشيدن چاي با لذت 

 آرين عشق مشترک من و محمد. -

 چند سالشه. االن کجاست. -

 شش سالشه امسال مي ره کالس اول. -

 بيشتر تعجب کردم.

 مگه شما چند سالتونه. -

 سال. 71 -

 چند سالگي ازدواج کرده ايد. -

 سالگي. 73 -

 درس خونديد و به اينجا رسيديد. باورم نمي شه خانم پس شما چطوري -

 75به لطف خدا. از آنجا که خدا دوست داشت همسري نصيبم کرد که درک بااليي داشت. البته طفلکي محمد هم  -

سالش بود و هر دو به اجبار خانواده هايمان که سنتي بودند و عقيده داشتند نبايد دختر پسر سنشان باال برود ازدواج 

کارشناسي را گرفته بود و از سربازي برگشته بود من هم تازه ترم چهارم دانشگاه بودم. با  کرديم او تازه مدرک

موافقت هم و عالقه اي که به درس خوندن داشتيم تصميم گرفتيم که پشت همديگر را بگيريم. دو سال بعد باز به 

اکتي بود و نه تنها اذيتمون نمي کرد اصرار و ناراحتي خانواده ها مجبور شديم بچه بياوريم و خدارو شکر آرين بچه س

بلکه شيريني و اميد بيشتري برايمان بوجود آورد. اين بود قضيه درس خواندن ما و حاال هر وقت تو را مي بينم که به 

 دور از وقت هدر کني و مسخره گي دنبالمي که بيشتر استفاده ببري گذشته ي خودم را مي بينم و خوشحال مي شوم.

 ايشون چه مدرکي دارند. همسرتون چي -

 محمد دکتراي روانشناسي داره. هم مطب داره و هم چند ساعت در هفته در دانشگاه تدريس مي کنه. -

لذت بردم و آرزو کردم من هم روزي بتوانم به درجه اي که او رسيده برسم. سرو صداي تلفن همراهم را از داخل 

 کيفم شنيدم شماره گلناز بود.
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 . توي کالست نبودي.کجايي بنفشه -

 خنديدم و به خانم دکتر نگاه کردم.

 خونه خانم نيکپور. -

 مي توانستم چشمهاي گرد شده از تعجبش را تصور کنم.

 اونجا چي کار مي کني. دانشگاه کم دنبالش بودي که حاال رفتي خونش. تو دست از سر اون بدبخت بر نمي داري. -

يف مي کنم. فعال که خدا خواست و االن دارم از محضرش استفاده مي برم و از قيه اش مفصله ببينمت برات تعر -

 صحبت هاي شيرينش لذت.

را که با هم بوديم گذاشتيم بعد  4تا  7خانم دکتر با محبت به رويم لبخند زد. با گلناز خداحافظي کردم و قرار کالس 

 از قطع گوشي به خانم دکتر گفتم:

 اول دبيرستان تا حاال با هم هستيم . امروز پيدام نکرده بود نگران بود.دوست صميمي ام بود. از  -

 

بعد برايش گفتم که شما تقريبا همسن خواهرم هستيد و از همان جلسه اول عاشقتان شده ام. صميمانه تشکر کرد. 

ودتر برگردد حالش بهتر شده بود. به همسرش تلفن زد و مختصر جريان را برايش گفت و از او خواست که ظهر ز

 که براي گرفتن کيفش به کالنتري بروند. قبل از رفتنم شماره تلفن همراهم را گرفت.

ظهر که گلناز را ديدم بعد از کالس به چه شوقي از خانم نيکپور و اتفاقي که برايش افتاد و آشنايي بيشترم با او براش 

مزاحمان شوم مي دانست که قانع نمي شوم. وقتي  گفتم جلو در دوباره به خاطر سردي هوا اصرار کرد قبول نکردم

 سوار ماشين رضا شد با ناراحتي برايم دست تکان داد و به راه افتادند.

سفيد معين جلوم متوقف شد. مثل هميشه از ديدن  cloتازه به اين طرف خيابان آمدم و منتظر تاکسي شدم. ناگهان 

 شيشه الکترونيکي سمت مرا پايين کشيد و خم شد.ناگهاني اش جا خوردم و از ديدنش دستپاچه شدم. 

 بفرماييد خانم رضايي. -

و خودش در جلو را باز کرد. با سردرگمي مانده بودم. مي دانستم چشمهاي زيادي به طرف ماست. از طرفي دلم 

 برايش تنگ شده بود و از طرفي مردد بودم که کارم درست است يا نه. دوباره گفت:

 خوريد که سوار نمي شيد.هنوز از من دل -

دلم مي خواست به او مي فهماندم که ديگه هيچ دلخوري بينمان نيست ولي باز هم چند لحظه اي مکث کردم سپس 

 در جلو را بستم در عقب را باز کردم و نشستم و سالم کردم.

 با لبخند از عکس العمل من جواب سالمم را مثل هميشه گرم و کوتاه گفت:

 که راننده شخصي داره عقب ميشينه خانم. معموال کسي -

 توي دلم گفتم همان يک دفعه که جلو نشستم براي يک عمرم بسه. گفتم:

ببخشيد شما مسلما راننده ي شخصي من نيستيد ولي من اينطوري راحت ترم. حاال هم نبايد مزاحم مي شدم که  -

 شدم.

 شما هم مسلما مزاحم من نيستيد ولي خيلي محتاطيد. -

 اينطوري بهتره. -

 باز هم لبخند زد.
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 باشه هر طور راحتيد همينکه نشستيد حاال جلو يا عقب خودش خيلي مهمه. -

يک جوري مي خواست خوشحالي اش را ابراز کند ولي يا غرورش اجازه نمي داد و يا به قول گلناز از من حساب مي 

قه ام، مهم تر از همه او هم در کنار آن هواي سرد، لذت برد. توي صندلي گرم و نرم، آن هم با اتومبيل مورد عال

 خاص خودش را داشت. تلفن همراهم زنگ زد. برعکس آنچه که نمي خواستم باز هم جلوي او اتفاق افتاد.

 گوش را درآوردم و به شماره غريبه اش نگاه کردم. چه کسي ممکن بود باشد.

 الو بفرماييد. -

 رگسم نرگس نيکپور.الو سالم بنفشه جان. من ن -

 با خوشحالي گفتم:

 سالم استاد. حالتون چطوره. بهتر شديد. -

 از آينه نگاهم مي کرد.

ممنونم خيلي بهترم عزيزم. مي خواستم آدرس بگيرم و اگر برادرتون وقت داشته باشه امشب با محمد براي تشکر  -

 خدمتتان برسيم.

وقت داره ولي اگر برنامه اي از پيش تعيين شده داشتند با همين شماره خيلي خوشحالمان مي کنيد. مطمئنم بهزاد  -

 اي که افتاده به شما اطالع مي دم.

 آدرس دقيق منزل بهزاد را دادم و خداحافظي کردم.

 بعد از چند لحظه پرسيد:

 ظاهرا امشب آقا بهزاد مهمان دارند. -

 ي مهماني شب را برايش گفتم. دوباره پرسيد:با چند جمله کوتاه اتفاقي را که افتاده بود و قضيه 

  با درس هاي مشکل اين مقطع چه مي کنيد. تونستيد کنار بيايد. -

واقعا مشکل. هيچ فکر نمي کردم که به اين سختي باشه. ولي هر طور شده مي گذرانم. خصوصا با همين خانم استاد  -

 نيکپور صميمي شده ام و کمکم مي کند.

 ه خيلي هم جوان هستند مي فرماييد.دکتر نکپور ک -

 بله. -

 مي شناسم هم خودشان و هم همسرشان را افراد متشخص و خوبي هستند. -

 و اضافه کرد.

 تقريبا اواخر ترم پنجم من و اواخر تحصيل ايشان در دانشگاهي بود که من درس مي خواندم. -

 جا کار مي کرديم. نگاهي به آن طرف انداخت و گفت:از جلو دانشگاهي گذشتيم که سال گذشته همين موقع در آن

 يادتون مياد. پارسال همين موقع از سال بود. چه زود يک سال گذشت. -

 تبسم جالبي کرد.

 خاطرات جالبي را در اينجا گذرانديم. -

 جوابي ندادم. بعد از چند دقيقه دوباره به حرف امد.

 راستش....راستش خانم رضايي. -
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ريخت. چه مي خواست بگويد. چه غلطي کردم سوار ماشينش شدم. انگار خودش هم روي حرف زدن دلم فرو 

 نداشت.

 با چند لحظه تاخير ادامه داد.

 راستش مي خواستم ازتون تشکر کنم. -

 يک کمي دلم آرام گرفت فقط پرسيدم:

 بابت چه چيزي. -

 يل لرزيدم.نگاهش را از آينه به من دوخت با وجود گرمي داخل اتومب

 به خاطر اينکه باورم کرديد. -

سرم را پايين انداختم. بهتر بود چيزي نمي گفتم. دلم برايش سوخت. چقدر دلهره از سر گذرانده تا من باهاش 

 آشتي کنم.

 اينقدر عاقل بود که توقع جواب دادن از طرفم نداشت چونکه پرسيد:

 نم.سرتان را که درد نمي آورم اينقدر حرف مي ز -

باز مسخ شده بودم. با حرکت ضعيف سر گفتم نه. با همان لبخندهاي سنگين و از آينه هر دم مرا مي ديد ادامه داد و 

 گفت:

مي دانيد وقتي براي اولين بار بعد از اتفاق بد پارک سعدي شما را با تغيير چهره ديدم فکر کردم همه چيز تمام  -

مثل دوستتان قولي را که به خودتان داده ايد فراموش کرده ايد. ولي بعد که شده و شما از روي ناراحتي هم که شده 

 فهميدم اشتباه کرده ام به اين نتيجه رسيدم که عاقل تر از آن هستيد که من تصور مي کردم و به خودم اميدوار شدم.

ديدمش به کلي اين واي خداي من منظورش اصالح صورتم بود که من احمق فکر مي کردم او نفهميده. امروز که 

قضيه را فراموش کرده بودم. از شدت خجالت سرم را تا اخرين درجه ممکن پايين انداختم و با دستمال عرق پيشاني 

ام را گرفتم. کي فهميده بود. دلم مي خواست زمين دهان باز کند و مرا ببلعد يا الاقل زودتر به خانه برسم که ياد 

 م رانندگي مي کرد او عصباني مي شد و با اعتراض مي گفت:شهريار افتادم. هر وقت بهزاد آرا

 بابا مي خواي با مورچه مسابقه بدي. -

 از تصور مسابقه دادن معين با مورچه خنده ام گرفت. دستمال را جلوي دهانم گذاشتم که متوجه نشود.

 با احتياط تمام در ميان جمالت د کلمات ميان پرانتز قصد نزديکي بيشتر داشت.

مرا ببخشيد انگار با صحبت هايم باز ناراحتتان کردم. به نظرم محجوب تر از ان هستيد که تحمل شنيدن چرنديات  -

 مرا داشته باشيدو

 به زحمت لب باز کردم.

 نه...نه. -

ر از چرا بگذريم. به هر حال من بيشتر از شما با آدم ها برخورد داشته ام و به قول قديمي ها چند تا پيرهن بيشت -

  شما پاره کرده ام .

 نزديک خانه بوديم. در ادامه صحبت هايش گفت:

دوست داشتم مزاحمتون بشم و تشکر کنم ولي راستش روي اين کار را نداشتم حاال خوشحالم که خدا اين قدرت  -

 را به من داد.
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 همه توان از دست رفته ام را جمع کردم و گفتم:

 شما شدم. نه خواهش مي کنم. من مزاحم -

 اينبار رک تر و صميمي تر لبخند زد.

 مطمئن باشيد شما هيچ وقت مزاحم من نيستيد. -

ناگهان با ديدن ماشين بهزاد که درست همزمان با ما و رودر روي معين جلو کوچه پارک کرد قلبم نه از ترس که از 

 :خجالت آب شد. معين اهسته و به شوخي ترمز دستي را کشيد و زمزمه کرد

 حاال بيا و درستش کن. يک برادر متعصب ايراني. -

و با لبخند پياده شد. بهزاد هم پياده شد و به طرف هم راه افتادند. نفهميدم چطور از ماشين بيرون آمدم و در همان 

 حال خدا را شکر کردم که جلو ننشسته بودم. بهزاد با خوشرويي با معين برخورد کرد و جواب سالم مرا داد.

 هزاد گفت:ب

 زحمت کشيدي دکتر. -

 خواهش مي کنم. مسيرم از آن طرف مي گذشت که ديدم خانم رضايي منتظر تاکسي هستند. -

 دستت درد نکنه خيلي لطف کردي. -

 قابل نداشت. -

قتي با بهزاد دست دادو با نظري کوتاه به طرف من خداحافظي کرد و به ماشينش برگشت. کنار بهزاد ايستاده بودم و

 معين دور شد بهزاد با دو انگشت لپ گل انداخته ام را کشيد و خنديد:

 شيرين مي زني کوچولو. -

 با لکنت و دستپاچه گفتم:

 م دوني هوا سرد بود وقتي برام نگه داشت ديدم زشته که سوار نشم. -

 خنديد.زير بازويم را گرفت و به طرف خانه به راه افتاديم. غير از آنچه انتظار داشتم 

 هم خودت و هم طرفت آنقدر عاقل هستيد که جاي نگراني نمي گذاريد کوچولو. -

آنقدر شرمنده بودم که نمي توانستم به خاطر کوچولو گفتن سر به سرش بگذارم. به ياد استاد نيکپور براي پيچاندن 

 بحث با خوشحالي گفتم:

آدرس خونه شما را گرفت و مي خواست امشب با شوهرش راستي بهزاد همين االن دکتر نيکپور به من تلفن زد.  -

 بياد خونتون براي تشکر.

 اِ چه خوب. -

 با اشتياق گفتم:

 داداش بيا برات بگم چه چيزهاي جالبي از دکتر نيکپور فهميدم. -

 در خانه را با کليدش باز کرد و صبر کرد من وارد شوم.

 دکتر حکمت مياييم بيرون. آره آره به اين بهانه بحث عوض مي شه و از -

 با مشت کم توانم به بازويش کوبيدم.

 تو هم خيلي بدجنسي بهزاد. -
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 بازويش را گرفت و خنديد.

باشه بحث دکتر نيکپور بهتر هم هست. حاال زود باش آماده شو بريم که برام کار درست کردي. با هم ديگه ميوه و  -

 شيريني بگيريم ببريم خونه.

هم ريحانه از دکتر نيکپور خوششان آمد و متقابال مهمانها هم از اين مهماني لذت بردند دکتر زماني که هم بهزاد و 

آمد يک سبد بزرگ و زيباي گل بعنوان قدرداني همزاهشان آورده بود. از ديدن دکتر زماني بيشتر تعجب کردم او 

 سال بيشتر نشان نمي داد. 05هم خيلي جوان بود و سنش 

 ان آرين اول خيلي کم رو بود ولي چيزي نگذشت که با بچه ها دوست شد و براي بازي به اتاقشان رفت.پسر زيبايش

آن شب خيلي بيشتر با آنها آشنا شديم. هر دو مشهدي بودند و در اين شهر غريب و خيلي اظهار خوشحالي کردند 

نها براي جمعه که همگي منزل ما بودند دعوت که اين اتفاق باعث شده که با ما آشنا شوند. به همين خاطر بهزاد از آ

کرد دکتر نيکپور با خوشنودي پذيرفت. البته دکتر زماني هم حرفي نداشت ولي تعارف مي کرد که مزاحم نشوند. 

 بهزاد به او اطمينان داد که مزاحم نيستند و ديگر اعضاي خانواده هم از آشنايي با آنها خوشحال مي شوند.

 دکتر نيکپور صميمي تر شدم و وقتي برمي گشتند مرا به خانه رساندند.اينطور بود که با 

 آخر شب، روي تختم افتادم و ياد معين کردم.

عشق پاکمان با معين را با عشق پر از رياي کامران مقايسه مي کردم. تفاوت خيلي بود. آن موقع يک دختر و پسر 

ر گرفتن عواقب آينده و اضطراب از ديده شدن و عاقبت نوجوان با دو عقل ناقص پرشور و بي هدف، بدون در نظ

هيچ و فنا ولي حاال، عقلمان به اندازه اي از رشد رسيده بود که تقريبا خوب را از بد تشخيص بدهيم. آينده با همه 

زيبايي به رويمان باز بود. هدفمان مشخص بود و ترسي نداشتيم. حاال بهنوش خبر داشت و در خيلي از مواقع 

مايم بود و وقتي با معين با معين بودم از ديدن برادرم نترسيدم. آنها هم تاييدم مي کردند به من اعتماد داشتند. راهن

 ديگر چه مي خواستم.

کاش يک دختر نوجوان قبل از دير شدن و از دست رفتن، چشمهايش را باز کند و بهتر ببيند. براي خودش ارزش 

 .قائل شود و با سراب عاشقي غرق نشود

روز بعد دانشگاه با گلناز رفتيم. دو دل بودم که مالقاتم با معين را برايش بگويم يا نه. قصدم پنهان کردن نبود بسکه 

 بعد از فهميدن سر به سرم مي گذاشت ولي طبق معمول نتوانستم و دستم رو شد.

در رو شديم. سالممان ميان زمين  وارد راهرو ساختما دانشگاه که شدم با يک عده از دوستان مشترک من و گلناز رو

 و آسمان بود که سحر روبه من کرد و با کنايه گفت:

 فلفل نبين چه ريزه بشکن ببين چه تيزه. از تو يکي ديگه توقع نمي رفت. -

 گلناز به پشتيباني از من گفت:

 باز چي شده. ديواري از ديوار بنفشه کوتاه تر پيدا نکردي بپري تو باغش. -

 مسخرگي خنديد.سحر با 

 خوابي گلناز جان فعال که اين دوست آب زير کاهت مي پره توي باغهاي خوش آب و هوا. -

 منيژه گفت:

 ولي حالي داد. چشمهاي پسرهايي که روي سر بنفشه خانم قسم مي خوردند چهارتا شده بود. -

 گلناز معترض پرسيد:
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 درست بگيد ببينم چي شده. -

 سحر گفت:

 سفيد خبري نداري آره. cloاز  يعني تو -

گلناز برگشت نگاهم کرد. يکي از ابروهاش را باال انداخت. نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم. يکي از آن خط و نشان 

 هاي مخفي اش را نشانم داد و در عين حال آبروداري کرد.

- clo .پسر عمويت را مي گويند بنفشه جان 

 جواب دادم:

  ين مرا ديد و سوار کرد. همين باعث شده ذهن ها منحرف بشه.آره. ديروز مع -

 روبه بچه ها کرد و لبخندي پر تمسخر زد.

 ديديد اشتباه کرديد و بيخودي براي اين بيچاره مي خواستيد عباي سروايي بدوزيد. طرف نامزد داره. -

 سحر با کالفگي مشت بسته اي به کف آن يکي دستش کوبيد و گفت:

 تيم يک سوژه ي جديد پيدا کرديم حيف شد. الاقل استاد فرهمندي مي فهميد خوب بود.اَه گف -

با غرولند از ما دور شدند. گلناز چند لحظه دست به کمر و خيره نگاهم کرد. هنوز مي خنديدم. انگشتش را جلوي 

 صورتم تکان داد.

 سفيد تابلو. cloه آره. آن هم با مارمولک موذي فکر کردي يواش بياي يواش بري خبراش به من نمي رس -

 قهرگونه به راه افتاد براي توجيه به دنبالش دويدم.

 الهي قربونت برم. برات توضيح مي دم. -

 دستش را تکان داد.

 هيچي نمونده بين ما. -

 بازويش را گرفتم. هنوز مي خنديدم عاقبت خنديد. گفتم:

 آخه بس که خودت و شوهرت اذيتم مي کنيد. -

 حاال که اينطور شد آبروت را مي برم. من و رضا رو بگو خوشحال ميشيم. پنهون مي کني آره. -

 اَگه مي خواستي ببري همين حاال برده بودي فدات شم. -

 حاال مثال موش و گربه بازي مي کنيد که چي بشه. چند وقته که کشيک مي ده آخرش دل به دريا زد يا نه. -

 ونه باهاش آشتي کردم يا نه. بعدش هم تشکر کرد که باورش کردم.نه بابا مي خواست بد -

 

 خاک بر سر جفتتون. آخه شما کي مي خوايد از اين حالت نامزد مخفي دربيايد.

 از لقبي که داد دوباره خنده ام گرفت.

 رده. راستي....اين دفعه يه ذره نزديک تر شده بود و توي پرانتز مي خواست بفهمونه که به خاطر درسم صبر ک -

 قيافه اي غمزده به خودم گرفتم:

 نمي دونم کي فهميده بود اصالح کردم. -

 گلناز گفت:
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مگه بهت نگفتم. همون شب عروسي ما که رضا رفته بود سوئيچ را برات بگيره معين با ناراحتي بهش گفته. کوتاه  -

که فهميده بود دردش چيه بهش گفته بود تو عقب  بيا رضا جان فکر مي کنم ديگه دير شده. طرف ازدواج کرده. رضا

افتاده اي اون هم به خاطر اينکه خواهر نداري اون بي چاره چي کار کنه که تو نمي دوني دختر هاي اين دوره و زمونه 

 مثل قديم زود ازدواج نمي کنند که بذارند براي شب عروسي از زير ابر دربيان. حاال ديگه صبر و حيا از بين دخترها

جمع شده و قبل از عروسي قال قضيه را مي کنند و تمام. رضا مي گفت قيافه ي ننه مردش همچين باز شده که بيا و 

 ببين فوري سوئيچ را تقديمت کرده. عاشق بدبخت نمي دونم چطوري از دور صورت تو رو تشخيص داده.

 من ِ احمق را بگو که فکر مي کردم نفهميده. -

 با بي خيالي گفت:

واي چقدر سخت مي گيري. باالخره چي مي تونستي نقاب بزني. تو که ناراحت مي شدي غلط کردي همچين کاري  -

 کردي خوب ديدي که دروغات رو مي شه بقيه اش را بگو.

 به خدا ديگه هيچي. راستي. -

 با ناراحتي سر تکان دادم.

 بهزاد جلوي کوچه ما رو با هم ديد. از خجالت آب شدم. -

طفلکي خجالتي. بيچاره سرت را زير برف کردي فکر مي کني کسي نمي بينه تو رو. بهت قول مي دم از اول آخيش 

 فهميده بود. خصوصا اون روز برگشت از شيراز توي فرودگاه. خوب چه عکس العملي نشان داد.

 هيچي کلي سر به سرم گذاشت و خنديد. -

 فرهمند چيه ديگه. باز قايم کردي.هه هه هه پس ديگه تمومه. راستي قضيه استاد  -

 با به يادآوري او از حال خوشم درآمدم.

هيچي بابا. يک کنه ديگه مثل احسان مقامي. حرصم را در آورده. هر امتحاني که با او داريم از حق خودم مي گذرم  -

 اره تکرار نشه.و الاقل نيم نمره را جا مي اندازم که حکايت احسان مقامي و شايعاتي که درسا ساخت دوب

 مگه دکتر فرهمند مجرده. -

 آره يک آدم از خود متشکر و پررو. بيشتر مواقع توي بحث ها جوري عنوان مي کنه که مجرده. -

 گلناز خنديد.

اگه خروسه بدونه شب تا سحر مي خونه. کافيه به گوش معين برسه. سر استاد فرهمند و گوش تا گوش مي بره و  -

 ش.مي ذاره روي سين

 گلناز جان. تو رو خدا به دکتر بگو يه جوري به اين مردک بفهمونه که ديگه نياد جلو دانشگاه ديدي که چي شد. -

راست مي گي. يا بايد علني بشه وگنه برات مشکل بوجود مياره. آخه بدبخت تو که گره هات به دست من باز ميشه  -

 پنهون کاريت براي چيه.

 بوسيدم.دوباره براي آشتي او را 

 

براي ترم اول تعداد واحد هايي که برداشته بودم کم نبود ولي براي ترم دوم به راهنمايي و کمک خانم دکتر نيکپور 

تعداد بيشتري برداشتم که بتوانم زودتر دوره ام را بگذرانم و فرصت بيشتري براي آمادگي کنکور بعدي داشته 

  باشم.
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دم. مطمئنا پيغامم رسيده بود که آن اطراف نمي چرخيد مشکلي که روز به روز مدت زيادي بود که معين را نديده بو

  حادتر مي شد و عذابم مي داد فقط قضيه ي استاد فرهمند بود و يک خواستگار سمج که مامان را هوايي کرده بود.

  ي رو به آقاجون مي گفت:تا مدتي مدام با مامان بگو و مگو و دعوا داشتيم. بيچاره نمي دانست دردم چيست با ناراحت

  پسره داره مدرک خلباني مي گيره آخه ديگه چه بهانه اي بيارم. از اين موقعيت بهتر ديگه چي مي گه. -

  با سماجت گفتم:

مامان جون من مي خوام درس بخونم به چه زبوني بگم. مطمئن باش اگه پسر رئيس جمهور هم بياد من روي  -

  واج ندارم.حرفم هستم و فعال قصد ازد

  مامان با درماندگي باز به آقاجون گفت:

شما مثال پدرش هستي يک توپي تشري بزن توي سرش. آخه عقلش نمي رسه که فردا دوتا چين گوشه ي  -

  چشمش پيدا بشه بقال سر کوچمون هم نمياد خواستگاريش. حاال غرور و جواني قدش را بلند کرده هيچي نمي فهمه.

  مثل هميشه ياورم شد. آقاجون خنديد و

  سالش هم نشده بذار درس بخونه و خونه ي خودم راحت بخوره و بخوابه. 74خانم جوش نزن. بنفشه هنوز  -

  خودم را لوس کردم و به کنارش خزيدم.

  الهي قربون باباي عاقل و روشن فکرم بشم. -

  روي سرم را بوسيد.

  تو دارم. خدا نکنه دخترم. من هنوز آرزو ها براي -

  مامان با ناراحتي از روبه روي ما بلند شد.

  منو بگو با کي حرف مي زنم و به کي شکايت مي کنم. هر دو دستشون توي همه. -

  و از آشپزخانه بلند گفت:

  آخرش بگم بيايند يا نه. -

  آقاجون با خنده جواب داد:

  بهتري حواله کنه و دست از سر ما بردارند.نه خانم بهشون بگو ايشااهلل خدا روزي شان را جي  -

ولي مسئله ي استاد فرهمند هر روز جدي تر مي شد. روزي که با او کالس داشتيم روز عذابم بود. مثال استاد بود ولي 

آنقدر نمي فهميد که از ديگران نپرسد بچه ها سوالي نداريد و به من نگاه نکند. يا امتحان که داشتيم چند مرتبه به 

نارم مي آمد و مي پرسيد. سوالي نداريد خانم رضايي؟ و من براي اينکه گزک دست کس ندهم يکبار هم چيزي ک

  نمي پرسيدم و هميشه يک نمره ا جا مي انداختم.

  دخترهاي کالس گاهي سر به سرم مي گذاشتند ولي براي اينکه به شايعات دامن نزنم به حرفهايشان مي خنديدم.

ز عيد گذشته بود که عاقبت دکتر نيکپور را واسطه کرد. آن روز بعد از اتمام کالس دکتر خواست که تقريبا يک ماه ا

  منتظرش بمانم. بعد از جواب دادن به سواالت بچه ها قبل از اينکه راه بيفتيم گفت:

  امروز با هم مي رويم کارت دارم. -

و حاال رفت و آمدش ساده تر شده بود. گاهي هم  از اواخر زمستان براي خودش يک اتوموبيل شخصي خريده بود

مرا تا جايي مي رساند. رباوطشان با خانواده ي ما خصوصا بهزاد و ريحانه صميمي تر شده بود و حداقل ماهي يک بار 

  به مامان و آقاجون هم سري مي زدند.
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  وقتي سوار اتوموبيل شديم پرسيد:

  بخوريم.من هنوز کمي وقت دارم. با هم يه چيزي  -

  موافقتم را اعالم کردم و راه افتاديم. رفت سر اصل مطلب و گفت:

  آنچه پيش بيني مي کردي درست از آب درآمد. امروز قبل از آمدن به کالس آقاي فرهمند التماس دعا داشت. -

  منظورش را نفهميدم و پرسيدم:

  التماس دعا داشت؟ براي چي. -

  خنديد و گفت:

  ينه که خواست راجع به او با تو صحبت کنم و نظرت را بپرسم.منظورم ا -

  عصبي شدم و گفتم:

  اَه. يعني اين مردک از رفتار سرد من نفهميده نظرم چيه. -

  دکتر شانه باال انداخت.

  شايد بي چاره فکر مي کنه رفتارها از روي حجب و حياست. -

  و اضافه کرد.

  بهش فکر کن. مرد بدي نيست و از همه مهمتر خيلي خاطرت را مي خواد. بنفشه جان کمي بيشتر راجع -

  فکرش هم آزارم مي داد. کالفه و عصبي گفتم:

شما چرا اين حرف را مي زنيد. ديگر بايد مرا خوب شناخته باشيد. براي من درسم از همه چيز مهم تره و اصال  -

  قصد ازدواج ندارم.

  و گفت:جلوي يک کافي شاپ پارک کرد 

  مي گم ازت خوشم مياد براي اينه که تمام حرکاتت همه ي گذشته ي خودم رو زنده مي کنه. -

با هم وارد کافي شاپ شديم. دنبال يک جاي خوب براي نشستن مي گشتيم. ناگهان ديدن يک صحنه جالب درجا 

  ل کرده بودند.خشکم کرد. محسن را ديدم که با يک دختر جوان يکي از ميز هاي سالن را اشغا

  خانم دکتر مسير نگاهم را تعقيبد کرد و با ديدن آنها با کنجکاوي پرسيد:

  قضيه رد کردن دکتر فرهمند مربوط به اون آقا پسر ميشه؟ رقيب پيدا کردي؟ -

  به خودم آمدم و خنديدم.

  تم.اشتباه مي کنيد. اتفاقا اين صحنه اي هست که مدت ها بود آرزوي ديدنش را داش -

تازه ان موقع بود که محسن برگشت و در يک لحظه نگاهش روي من ثابت شد. از همان فاصله سرخي چهره و 

جاخوردنش را حس کردم و برايي آرامش دادن به او برايش دست تکان داد. دست دکتر را گرفتم و به طرف انها 

  رفتم.

  نم.بياييد لطفا. مي خوام شما را با پسر دايي خوبم آشنا ک -

  هر دو از جا برخواستند. دخترک هم دستپاچه شده بود. با آنها سالم و عليکي کردم و معرفي کردم.

  دکتر نيکپور يکي از استادهاي محبوبم. ايشون هم آقا محسن پسر دايي محترم من. -

  روبه دخترک کردم.

  من بنفشه هستم. دختر عمه آقا محسن. -
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  داختم.نگاهي معني دار به محسن ان

  شما نمي خواي اين دختر خانم زيبا را به ما معرفي کنيد. -

  صورت ظريف و زيباي دخترک بيتشر گل انداخت. محسن لبخند مخفي اش را آشکار کرد و ناچار معرفي کرد.

  نغمه خانم. همکار بنده هستند. -

  دستم را به طرف نغمه دراز کردم.

  م.از آشنايي با شما خوشبختم خان -

با هم دست داديم. او هم اظهار خوشحالي کرد ولي قيافه ي مضطربش چيز ديگري نشان مي داد. خنديدم و چشمکي 

  به او زدم.

  همکار خوبي داريد. بهتون تبريک مي گم. -

  محسن سرش را پايين انداخته و هنوز لبخند مي زد. خانم دکتر دستي به شانه ام زد و به شوخي گفت:

جان بهتره ما هم يک ميز خالي براي خودمون پيدا کنيم و اجازه بديم اين دو همکار جوان و خوشگل به  بنفشه -

  کارشان برسند.

  خنديدم و از آنها جدا شديم و يک ميز خالي پيدا کرديم و خانم دکتر پرسيد:

  موضوع پسر دايي و خشوحالي جنابعالي چيه؟ -

  آهسته گفتم:

آقا يکي از خواستگار هاي سمج و پر و پا قرصم بود. به هزار زحمت تونستم راضيش کنم از من خيلي مفصله. اين  -

  بگذره. در ضمن برادر مسعوده.

  خانم دکتر ابرو باال انداخت. -

چه جالب. يعني قرار بود با بهنوش جاري بشي آره. خوب چرا قبول نکردي. پسر خوش تپيه. اگه اخالقش هم مثل  -

 باشه که ديگه عاليه.آقا مسعود 

 

  علتش همونه که حاال با استاد فرهمند دارم.

  محسن و نغمه از فرط شرمندگي بيشتر آنجا نماندند و چند دقيقه بعد براي خداحافظي آمدند با لحني ناراحت گفتم:

  واي نکنه ما مزاحم شديم. -

  محسن گفت:

  شريف آورديد.نه اينطور نيست. ما قصد رفتن داشتيم که شما ت -

  دوباره با نغمه دست دادم و خداحافظي کرديم. بعد از رفتن آنها دکتر گفت:

اتفاقا مدتي مي خواستم در مورد سختگيريت راجع به ازدواج دوستانه باهات صحبت کنم تا اينکه تقاضاي ساتاد  -

  فرهمند اين فرصت را پيش آورد.

  ا گوشم. به حرکتم خنديد و گفت:لبخندي تحويلش دادم و نشان دادم که سراپ

  تا حاال کسي بهت گفته چقدر خوشگلي. -

  خنديدم.

  اِي يه ذره جسته و گريخته از اين طرف و آن طرف. -
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  خوب موقعيت خوبي هم که داري. -

رادر دم منظورتون چيه خانم دکتر. داريد نرخ را باال مي بريد. حاال خوبه که هم آرين هنوز کوچولوست و هم ب -

  بخت نداريد وگرنه فکر مي کردم خواستگاريد.

  با جديت گفت:

اتفاقا خيلي هم خوب منظورم را مي فهمي. به همين منظور مي خوام بيشتر از خودم يعني همين االن تو برات  -

  تعريف کنم.

  به احترامش چيزي نگفتم. چند جرعه از قهوه اش را نوشيد و ادامه داد:

بودم که توي يک خانواده ي سنتي بزرگ شدم. چهارتا خواهر بزرگتر از خودم داشتم که پدرم بزور برات گته  -

ساله نشده مي فرستادشون خانه بخت. آنها خودشان هم عالقه اي به درس  61اجازه داده بود که تا ديپلم رسيدند و 

دن گذاشتند ولي من به غير از آنها بودم. خواندن بيشتر نداشتند و بدون مقاومت و چون و چرا به خواسته آقاجون گر

عالقه ي عجيبي به درس خواندن آن هم نه فقط تا مقطع ديپلم داشتم. به خاطر ته تغاري بودنم مامان به هر زحمتي 

بود آقاجون را راضي کرد که کنکور شرکت کنم. من هم جديت کردم و همان سال اول توي رشته ي خودت 

  نشگاه اصفهان قبول شدم.ميکروبيولوژي آن هم کجا دا

تازه اول گرفتاري بود. آقاجون پا توي يک کفش کرده بود که اال و بال نبايد بري. دنيا برام تمام شده بود. چه گريه ها 

کردم. چه نذر و نيازها که خدا کمک کنه و آقاجون را از خر شيطان پايين بياره تا اينکه خدا دعاهاي مرا مستجاب 

به کمکم فرستاد. دايي دبير شيمي است و آقاجون احترام خاصي برايش قائل است. آمد و دو ساعت  کرد و دايي ام را

تمام براي آقاجون ورد خواند که حاجي حيفه استعداد اين دختر و نديده بگيريد. در حقش ظلم مي کنيد و ا اين 

شون کرده ي کسي بشم و بعد برم. چيزها. تازه بعد از اين همه زحمت آقاجون موافقت کرد مبني بر اينکه اول ن

بدبختي من از وقتي ديپلم گرفته بودم خواستگار ها پاشنه در منزلمان را از جا درآورده بودند. من هم درست مثل تو 

نه کار داشتم طرفم خوشگله، خوش تيپه، پولداره...هيچي. فقط درس. تا اينکه باالخره زحمت هاي دايي نتيجه داد و 

که برم ولي بي شرط نه. شرطش هم اين بود که به محض پيدا شدن يک موقعيت مناسب ازدواج آقاجون قبول کرد 

  کنم.

تا همينجا غنيمت بود. بارو بنديلم و جمع کردم و از مشهد رفتم به اصفهان و قرص و محکم درست مثل تو شروع 

  کردم به درس خواندن. باز هم درست مثل تو هيچکس جرعت نداشت چپ نگاهم کنه.

ولي هر وقت براي چند روز مي آمدم مشهد چند تا خواستگار را مامان وقت داده بود. براي آن موقع هم نقشه اي 

اساسي ريختم. بزور نمي تونستم مقاومت کنم چونکه آقاجون به روي دايي بيچاره براق شد که بله تو ضمانتش را 

  کردي حاال زير سرش بلند شده و زبانش دراز.

ي نمي شه. خواستگارها را قبول مي کردم ولي وقتي با داماد مثال براي حرف زدن تنها مي شديم بقدري ديدم اينطور

  تند و بد رفتار مي کردم که طرف مي رفت و پشت سرش را هم نگاه نيم کرد.

که را نشانش تا اول ترم چهارم را اينطوري قصر در رفتيم تا اينکه محمد با خانواده اش امد. تا تنها شديم آن روي س

  دادم و شروع کردم.

  .ديگه کار هيچ نه و بلدم آشپزي آقا از همين االن بهتون گفته باشم. من نه اخالق خوبي دارم و نه -
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برعکس بقيه که جا مي خوردند راحت نشست و به چرندياتم گوش داد. وقتي خوب حرفهايم را زدم و ساکت شد 

  د شود. صداي پر از آرامشش را شنيدم.منتظر ماندم که با عصبانيت از جا بلن

  خانم شما با من يا با خودتان مشکل داريد. -

حاال نوبت من بود که جا بخورم. سرم را با احتياط کمي باال آوردم. تا آن موقع حتي يک کوچولو هم نگاهش نکرده 

  بودم. تبسمي گرم را به روي چهره ي متين و آرامش ديدم. دوباره گفت:

هم کسي ديگر را دوست داريد که اينطوري جبه مي گيريد. خواهش مي کنم به من بگيد. قول شرف ميدم که  شايد -

  اگه اينطور باشه بدون هيچ قيل و قالي اينجا را ترک کنم و ديگه برنگردم.

ورم کرد خيلي قشنگ حرف مي زد. يادم امد که مامان گفته بود پسره روانشناسي خونده. دلم گرم شد. نيرويي مجب

  که به او اعتماد کنم.

ببخشيد که اينطوري با شما صحبت کردم. حقيقت اينه که من نه با شما مشکل دارم و نه کسي ديگر را دوست دارم.  -

  موضوع فقط خودم هستم که عاشق درس خواندن هستم.

  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:

م همين مشکل را دارم ولي پدرم اصرار دارد که قبل از مرگش بهتون نمياد دروغ بگيد. راستش را بخواهيد من ه -

سرو سامان گرفتن من را ببيند. خيلي دوست دارم ادامه تحصيل بدهم. از شما خوشم امد. يک شخصيت جالب و غير 

از ديگران داريد جسور و جذاب. وجه مشترک يادي داريم و فکر مي کنم همپاي خوبي براي پيشرفت باشيم. من 

ول مي دهم نه تنها مانع ادامه تحصيلتان نشوم بلکه تا حد توان کمکتان کنم. لطفا کمي درباره ي من فکر شخصا ق

  کنيد.

وقتي رفتند با خودم فکر کردم دلم نرم بود و آرامش داشت. به قيافه ي خوب و از آن بهتر اخالق خوب ترش که 

امسال نه سال ديگه بايد تمومش کنم پس کي از محمد فکر مي کردم ديدم اگر اين يکي را رد کنم باز يکي ديگه. 

بهتر راستش را بخواهي تا دوروز بعد که تلفن زدند جواب بگيرند يک لحظه هم از فکرش بيرون نيامدم. به قول 

  معروف مهرش به دلم نشسته بود. جواب مثبت را دادم و در چشم به هم زدني شدم همسر عقدي آقا محمد.

ده بود اجازه داد درسم را بخوانم و خودش هم کنکور شرکت کرد و قبول شد. هر دو پا به پاي همانطور که قول دا

هم خوانديم و خوانديم حتي مجبور شديم به اصرار خانواده ها بچه هم بياوريم ولي وجود آرين هم مانعمان نشد. به 

  هم کمکم کرديم و مشکالت را پس زديم و يکي يکي جلو رفتيم.

  صميم و انتخاب محمد پشيمان نشدم و هميشه فکر مي کنم در کنار او بودن باعث پيشرفتم شد.هيچوقت از ت

  لبخندي زد و قطعه اي از کيک را در دهانش گذاشت.

سرت را درد آوردم و اين قصه ي دورو دراز را برايت گفتم تا بدوني ازدواج هميشه مانع نيست مهم انتخاب  -

  نه يکي ديگه. ممکنه يک وقت به خودت بياي که دير شده باشه عزيز.درسته. حاال استاد فرهمند 

  لبخندم را که ديد تبسمي کرد و پرسيد:

  چيه چرا مي خندي. -

  گفتم:

  لبخندم از روي لذته. شما نصيحت کردنتون هم مثل درس دادنتون شيرين استاد. -

  با نارضايتي دست تکان داد.
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 استاد نبند به من. چند دفعه بهت بگم استاد -

 

باشه چشم و به خاطر لطف و محبت خواهرانه اي که به من داريد ازتون ممنونم. من هم به خاطر اينکه شما را مثل 

بهنوش مي بينم دلم مي خواد براتون بگم که آره مثل شما فکر مي کنم ولي علت من با شما فرق مي کرد. برعکس 

ئم به فکر شيطنت و حتي ازدواج بودم تا اينکه اتفاقي برام افتاد که طرز فکرم و شما از درس خواندن بيزار بودم و دا

درجه عوض کرد و همينطور که مي گوييد حالم از مردها و ازدواج به هم مي خوره و ميشه گفت االن هم  13

کر هراسانم را همينطورم و خيلي مي ترسم ولي باز اتفاق ديگري افتاد و يکي از همين پدر سوخته ها مدتيه که ف

مشغول کرده دل و عقلم با هم درجنگند. دلم پيش مي کشه عقلم پس مي زنه. هنوز مي ترسم جدي بهش فکر کنم 

  نمي دونم چطوري بايد با خودم و او کنار بيام.

  تبسمي شاد تمام صورتش را باز کرد چند لحظه به همان صورت نگاهم کرد و گفت:

ن مي شنوي نگران نباش. مطمئن باش که باز اتفاقي خواهد افتاد و راه خود به خود خيالم راحت شد. تو هم از م -

  جلوت باز ميشه. پس به آينده اميدوار باش.

  به ساعتش نگاه کرد و برخواست.

  بهتره بريم. آرين ديگه حتما تا حاال رسيده. استاد فرهمند را هم بسپار به خودم. -

* * * *  

به استاد فرهمند داده بود. به قول خانم دکتر ظاهرا او به تنها چيزي که فکر نمي کرد جواب رد  خانم دکتر جوابم را

  شنيدن از طرف من بود چونکه به خانم دکتر گفته بود:

  شما مطمئنيد. -

  خانم دکتر تا مدتي به گفته ي سنجيده ي او مي خنديد و مي گفت:

  لباس دامادي در کنارت ديده. فکر کي کنم بي چاره حتي خودش رو هم در -

تا مدتي انگار محو شوک وارد شده بود. کمتر نگاهم مي کرد بيشتر حالت قهر با من داشت. اميدوار بودم زودتر با 

خودش کنار بيايد و بگذرد. بچه ها بيشتر سر به سرم مي گذاشتند و با اينکه از چيزي خبر نداشتند عقيده داشتند 

  و من به تنها چيزي که اهميت نمي دادم حرف هاي استاد فرهمند بود. بدجوري تو پرش زده ام

تعطيالت نوروز و بيکاري بيشتر دلم را هوايي معين کرده بود. اينبار الاقل براي دلم اعتراف کردم که دلتنگش شده 

چرا توسط رضا  ام مخصوصا که گلناز او را چند مرتبه ديده بود که مرا دورادور مي ديده و سخت پشيمان بود که

پيغامم را برايش فرستاده. به نظر گلناز هر دوي ما ديوانه بوديم و خودمان را عذاب مي داديم. گاهي به اين نتيجه 

  مي رسيدم که او درست مي گويد.

تا اينکه چند روز که از تعطيالت نوروز گذشته بود خودش را نشان داد و اينبار وقتي به دانشگاه مي رفتم. از دور 

گلناز را در ايتگاه اتوبوسي ديدم. اتوبوس به ايستگاه نزديک مي شد سرعتم را بيشتر کردم که برسم. گلناز برايم 

  دست تکان داد و به ان طرف خيابان اشاره کرد و منتظرم نماند و سوار شد و رفت.

يلش ايستاده بود و براي جلب اتوبوس که از جلوي ديدم کنار رفت متعجب در جا ماندم. او را ديدم که کنار اتوموب

  توجهم دستش را بلند کرد. از خوشحالي و تعجب مثل مجستمه خشکم زده بود.
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وقتي مرا به آن حال ديد خودش به طرفم آمد. هر قدم که جلو مي امد ضربان قلبم بيشتر مي شد همان لبخند 

مشتاقش مسخ شده و کف دستانم يخ پرغرور و همان رفتار متين هميشگي و من مثل هميشه جذب چشمان نافذ و 

  زده و زبانم به سقف دهانم چسبيده بود و باز هم او بود که سالم کرد.

گرمي صدايش يخ وجودم را آب کرد و گرم شدم. به زحمت توانستم جواب سالمش را بدهم و با شتاب نگاهم را از 

  او گرفتم و سرم را پايين انداختم و با ماليمت گفت:

  تم بي حرمتي به خواسته تون کنم و مزاحم شوم ولي طاقت نياوردم بي خداحافظي ترکتان کنم.نمي خواس -

  قلبم تير کشيد. خداحافظي منظورش چه بود. سرم را باال گرفتم و به نگاه پرسشگرم لبخند زد.

  صحبت کنيم. اگر اجازه بديد و آقا بهزاد هم اول صبحي قصد سر زدن به مادرشان را نداشته باشند بين راه

و مودبانه به اتومبيلش اشاره کرد. يک قدم که برداشت مثل آدم آهني کوک شده به دنبالش به راه افتادم قبل از من 

  به اتومبيل رسيد و در جلو را باز کرد و کنار ايستاد و با لحن و لبخندي موذيانه گفت:

  باز هم هر طور مايليد. -

تش را پس مي زدم.) نه جان من چطور اون موقع کمال اين چيزا نبود!( بعد از ديگر کمال بي ادبي بود اگر دس

تشکري کوتاه نشستم. در را به رويم بست خودش نشست و راه افتاد. اين بار سوم بود که در اتومبيلش مي نشستم و 

  اينبار در کنارش. ولي لذتش را نگراني خداحافظي کم رنگ کرده بود.

ري کرديم و اين فرصتي بود که خودم و موقعيتم را پيدا کنم و باز هم او بود که پيش قدم دقايقي را در سکوت سپ

  شد.

  عيد گذشته تون مبارک. -

  ممنون براي شما هم همينطور. -

چند مرتبه خواستم به شماره همراهتون تماس بگيرم تبريک بگم ولي ترسيدم آقا بهزاد ديگه اين دفعه از سر  -

  تقصيرم نگذره.

  مي خواست بفهماند که شماره همراهم را دارد ولي مالحظه مي کند. دوباره گفت:

  راستي متاسفم که با ندانم کاري براتون مشکل بوجود آوردم. -

  خواهش مي کنم. اشکالي نداره. گلناز کمکم کرد و به طريقي درستش کرديم. -

  شما خيلي سخت مي گيريد به نظر من که بد نيست.... -

  ادامه حرفش را نيکه کاره قورت داد چند لحظه سکوت کرد.

  بگذريم. از خودتون بگيد. حالتون چطوره. -

  به جاي جواب پرسيدم:

  شما جايي مي خواهيد بريد؟ -

  برگشت و با لبخند فقط چند لحظه نگاهم کرد.

  با اجازه شما. -

  تمام شده بود.يک لحظه فکر کردم اشتباه کردم پرسيدم ولي طاقتم 

  کجا؟ -

  شمرده شمرده توضيح داد.
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چونکه مي خواهم در خالل تحصيل، تدريس هم بکنم مجبورم به يک شهرستان کوچکتر بروم. راستش اول نمي  -

  خواستم قبول کنم ولي فکر کردم شايد اينطوري تحملم بيشتر بشه.

که او را مي ديدم. با وجود بغض سنگين که اماده  وحشتزده و نگران به طرفش برگشتم. انگار آخرين بار بود

  ترکيدن بود نگاه مستقيمش هم نفسم را بند آورده بود. با تبسمي غمگين گفت:

  همين. -

کف دستم يخ زد. سرم را پايين انداختم و با همه کنترلي که مي کردم دو قطره اشک پشت دستم افتاد. يک برگ 

  مي گفت:دستمال روي دستم گذاشت و به آرا

  چقدر پر توقعم من. همين از سر تقصير کارم هم زياديه. -

  در يک خيابان دورتر از دانشگاه توقف کرد. ترمز دستي را کشيد و گفت:

  اگه ناراحت باشي نمي رم. -

نکه اشکم را گرفتم ولي قدرت حرف زدن نداشتم. با اينکه همينطوري هم دير به دير همديگر را مي ديدم ولي همي

مي دانستم همينجاست و گاهي دورادور به ديدنم مي آيد دلم گرم بود. از فکر فاصله دلم گرفت هيچ فکر نمي کردم 

اينطور گرفتارش شده باشم حتي يک لحظه هم به موضوع پارک سعدي فکر نمي کردم و شايد حاال اگر از آن بدتر 

  آورد. هم مي شنيدم در من بي تاثير بود. صداي گرمش مرا به خود

  فکر کردم راحت نباشيد اگر تا جلو دانشگاه مي رفتم. -

  با من پياده شد و از سقف ماشين رودر رو خيره ام شد.

  نمي خواهي چيزي بگي. -

  با بغض گلو و صداي لرزان با زحمت زياد گفتم:

  خدا به همراهتون. -

  هنوز هم نمي خواي باهات تماس بگيرم. -

  رفي ديگر برگرداندم که با ديدنش گريه نکنم. سعي کردم خود دار تر باشم.نگاهم را به ط

  نه خواهش مي کنم. فکر مي کنم همينطور بمونه بهتره. -

 باشه ولي قولت که سر جاش هست آره. -

فقط سرم را تکان دادم. از ماشينش دور شدم که تاکسي بگيرم خودش جلوي اولين تاکسي را گرفت و گفت دربست 

  و در عقب را برايم باز کرد و قبل از اينکه بنشينم آهسته گفت:

  مواظب خودت باش. -

  اينبار برگشتم و براي چند لحظه مستقيما به نگاه جذابش زل زدم.

  شما هم همينطور. -

  و زود نشستم تا اشکم را نبيند. کرايه تاکسي را داد و دست تکان داد.

  به اميد ديدار. -

کيد و حتي نتوانستم برايش دست تکان بدهم. کمي مانده به دانشگاه پياده شدم تا بادي که مي وزيد حالم را بغشم تر

  جا بياورد. قبل از رفتن به کالس آبي به صورتم زدم ولي هيچ از درس هاي افتضاح استاد فرهمند را نفهميدم.

  سحر آهسته گفت:
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  توهمي بنفشه. چه خبره. -

  ام سر مطمئنش کردم دوباره گفت:فقط با حرکت آر

  طرف نگرانته. -

منظورش به استاد فرهمند بود. کوچکترين توجهي به او نکردم. براي نفس کشيدن و آرام شدن فقط گلناز را مي 

  خواستم و بعد از اتمام کالس او را پيدا کردم و در يک گوشه دنج کافي شاپ برايش گريه کردم.

  او ناباورانه گفت:

من يکي که از کار تو هيچي سر در نمي يارم. تا چند وقت پيش تشنه به خونش بودي حاال اينجوري براش آبغوره  -

  مي گيري.

  و بي رحمانه به حال زارم خنديد.

* * * *  

ر تا مدتي به حال خودم نبودم. اينقدر براي بهنوش شناخته شده بودم که در اولين برخورد فهميد که دردي دارم ديگ

حاال نمي توانستم چيزي را از او پنهان کنم. او هم وقتي علت ناراحتي ام را فهميد مثل گلناز به من خنديد و آخر سر 

  گفت که اينطوري بهتره و تنها راه هم که به نظر خودم رسيد صبر بود.

  دوباره فشار امتحانات پايان ترم به شدت مشغولم کرد و اين برايم بهتر بود.

مجدد بهنوش باعث ناراحتي خودش و خوشحالي مسعود و مامان بود. روزي که از دکتر آمده بود و گريه مي حاملگي 

کرد که قصد ادامه تحصيل داشته مسعود يک دسته گل زيبا به او داد و باز هم قول داد که در فرصتي ديگر کمکش 

  خواهد کرد.

ي من خنده اش گرفت. تند و تند برايش حساب کردم. حاال نوبت من بود که به او بخندم و عاقبت از خنده ها

  زايمانش براي قبل از عيد بود. با ناراحتي به مسعود گفت:

  حاال که اينطوره و عيد نمي تونيم بريم مسافرت همين تابستوني بايد بريم. -

  مسعود خبردار ايستاد و دست به روي چشمهايش گذاشت.

  ام اس معين تکميل کرد. مطمئن بودم که ديگر طاقت نياورده. کوتاه و مودبانه. همان روز خوشحالي ام را اولين اس

  "با آرزوي موفقيت  "

ولي دو تا خوشحالي پي در پي را روز بعد که خسته از امتحاني که داده بودم برگشتم با خبري که از مامان شنيدم 

  فراموش کردم.

  ي پرسيد:داشتم براي خودم چاي مي ريختم که با کنجکاو

  تو آقاي فرهمند و مي شناسي بنفشه. -

  يک لحظه جا خوردم. روي صندلي آشپزخانه ولو شدم و عوض جواب دادن پرسيدم:

  چطور مگه. خبري شده. -

  من از تو پرسيدم. مي شناسيش. -

  آره. يکي از استادامه. -

  روبه رويم نشست.
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د براي ديدن تو هر چي گفتم اجازه بديد خبرش را مي دم اصرار کرد و امروز مادرش تلفن زد. اجازه گرفت بيا -

  گفت خودم مي خوام بيام. پسرم دختر خانمتون رو ديده.

  متعجب پرسيدم:

  شما چي جواب داديد. -

  هيچي ديگه روم نشد وقتي اينقدر اصرار کرد. براي پنجشنبه بعد از ظهر قرار گذاشت. -

  با عصبانيت بلند شدم.

  نبايد اجازه مي داديد مامان. مگر ما با هم در اين باره به توافق نرسيده بوديم. -

  مامان با درماندگي دوباره گفت:

  باور کن جا براي چانه زدن نگذاشت. آخه زشته ديگه چي بايد مي گفتم. -

د. تا اينکه بعد از ظهر بهنوش را چايم را نخورده گذاشتم و تا آخر شب از اتاقم بيرون نيامدم حتي وقتي آقاجون آم

طبق معمول واسطه کردند او هم اول مثل هميشه کمي نگاهم کرد و خنديد و بعد قانعم کرد که در برابر عمل انجام 

  شده قرار گرفتم و هيچ چاره اي نيست.

ش حاضر نشدم تا خوشبختانه تا دو روز بعد با استاد فرهمند کالس نداشتم و روز پنجشنبه صبح هم اصال در کالس

  بعد از ظهر که بهنوش بيايد و کمي آرامم کند مدارم هيجان زده ي عصبي بودم نه هيجان زده ي نگران.

وقتي مثال آماده از اتاقم بيرون آمدم مامان عصباني شد و بهنوش از شدت خنده به روي مبل غلت مي زد مامان با 

  ناراحتي به او و به من نگاه کرد و توپيد.

  عني تو به اين مي گي آماده شدن.ي -

  بهنوش ميان خنده گفت:

  آره ديگه مامان. البته آماده براي جنگيدن. -

  دوباره از خنده ريسه رفت. گالفه پرسيدم:

  همينه مي خواد بخواد نمي خواد هم نخواد. بهتر. -

ه بلند شد و ميانه گرفت. زير بازويم را بهنوش براي اينکه جلوي بيشتر عصباني شدن مامان را بگيرد با همان خند

  چسبيد و مرا با خود به اتاقم برگرداند.

تو رو خدا اينقدر مامان را اذيت نکن بنفشه. حاال يه ذره بهتر آماده مي شدي که مامان استادت يک تکه ازت نمي  -

  کند براي عزيز دردانه اش ببرد.

  ر خنده.جلوي آينه قدي ام نگهم داشت و دوباره زد زي

  جون من خودت نگاه ببين مامان حق داره ناراحت بشه يا نه. -

از ديدن خودم در آينه با شلوار مشکي دانشگاه و يک بلوز گشاد بلند و موهايي که باالي سرم جمع کرده بودم خود 

  به خود خنده ام گرفت. بهنوش دوباره ال به الي خنده گفت:

مياد براي پسر استادش خواستگاري. حتما بعدش هم مي گه آيا بپسندم و يا نپسندم بيچاره با هزار افتخار داره  -

 نمي دونه تو نمي خواي سر به تن هيچکدامشان باشه.
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در برابر خواسته و نظر بهنوش مقاومت بي فايده بود. کت و شلوار شکالتي و بلوز شيري آن که يقه کرواتي اش از 

ه براي چند روز آينده که براي عروسي ميترا خريده بودم به تن کردم. موهايم بلندم زير يقه باز کت نمايان بود را ک

را خودش باز کرد و به روي شانه هايم ريخت ولي اصرارش را براي آرايش کردن نپذيرفتم. فقط يک خط لب کم 

 رنگ و رژ لبي کم رنگ تر از آن.

آمدم اينبار مامان با رضايت لبخند زد ولي متاسفانه همين  وقتي دمپايي هاي شيري ام را هم پوشيدم و از اتاق بيرون

 هم کافي بود تا مادر و خواهر استاد فرهمند را محسور کند.

مادرش که زني مستبد و پر غرور به نظر مي رسيد و به قول بهنوش حتما منت به سرم گذاشته بود و البد به اصرار 

از من بر نمي داشت و مدام با لبخند حرکات مرا زير نظر پسرش براي يک نظر ديدن آمده بود يک لحظه چشم 

 داشت.

 بعد از صحبت هاي معمول بهنوش گفت:

خيلي معذرت مي خوام خانم فرهمند مامان تلفني به شما عرض کرده اند که بنفشه به هيچ وجه فعال قصد ازدواج  -

شما را پيدا کرديم خوشحال شديم ولي بنفشه جان  ندارد. البته از اين که به اين بهانه افتخار پذيرايي و آشنايي با

اصرار دارند که دوباره باگو شود.خانم فرهمند در حالي که نگاهش به من بود با لذت جرعه اي از چايش را نوشيد و 

 با لبخند گفت:

ما به پسرم حق مي دم که اينقدر تعريف مالحت و با شخصيتيه بنفشه خانم را مي کرد. بقيه اش وظيفه ي  -

 بزرگترهات که ميانه کار دو تا جوان را بگيريم نه اينکه اشتباهشان را تاييد کنيم.

 و رو به مامان کرد.

درست نمي گم خانم رضايي. باز من و شما دوتا پيراهن بيشتر از جوانها پاره کرده ايم و بهتر مي دانيم چطوري  -

 درو تخته را به هم جور کنيم.

 هنوش با اخمي جزئي اشاره کرد که ساکت بنشينم. مامان از روي ناچاري گفت:تا خواستم چيزي بگويم ب

چي بگم خانم. حقيقت اينه که نمي شه نظرمان را تحميل کنيم. بنفشه به شدت مصر شده که درسش را ادامه بده  -

استادش هستيد قبول  جسارت نباشه. به غير از شما به ديگران هم جواب نه داده. حاال شما را به احترام اينکه مادر

 کرده وگرنه جلوي هيچ يک از خواستگارهاش تا حاال حاضر نشده.

 خانم فرهمند متکبر و پر غرور به اين خيال که اينها همه تعارف است و خدا مثل پسرش را نيافريده جواب داد:

فکر و امروزيه. براي خانم اشکالي نداره. بيشتر به بنفشه خانم فرصت مي ديم. خوشبختانه پسرم امير خيلي روشن -

 ها ارزش زيادي قائله و گفته که قول ميده هيچ محدوديتي براي درس خواندن همسرش بوجود نياره.

به شدت عصباني بودم. دلم مي خواست آنقدر قدرت داشتم که از خانه بيرونشان کنم. در خالل صحبت هاي آنها 

م خجالت را کنار بگذارم و اينبار شخصا توي مغزش فرو کنم نقشه مي کشيدم که چطور وقتي استاد فرهمند را ديد

 که ازش خوشم نمياد.

باالخره بعد از يک ساعت مهماني عذاب آور قصد رفتن کردند. انگار همه چيز تمام شده بود صورتم را بوسيد و آرزو 

 کرد زودتر دوباره مرا ببيند.

ه رفت که گلناز تلفن زد. مي دانستم از ما نگران تر اوست. نمي با رفتن آنها دوباره بهنوش از قيافه من از خنده ريس

 دانم چه چيزي از بهنوش پرسيد که او با خنده جواب داد:
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هيچي گلناز جان. قبل از اومدن مهمانها هر چي چوب و چماق و گلدان سنگين داشتيم با مامان قايم کرديم که  -

خوبيش اينه که نمي توني بنفشه را ببيني وگرنه حالت بد مي شه.  کسي در اين بين کشته نشه. حاال هم که رفته اند

 چونکه با يمن عسل هم نمي شه خوردش. من تعجبم که چطوري مامانه اينقدر از اين قيافه اخمو خوشش آمد.

 وقتي گوشي را گرفتم گلناز پرسيد:

 ظاهرا اين جلسه اول و آخر نبوده. آره. -

 با خستگي جواب دادم:

خودم درستش کنم. فعال فقط مي خوام برم اين لباس هاي افتضاح را دربياورم و بخوابم بلکه از فکرشان بيام بايد  -

 بيرون.

و خداحافظي کردم و گفتم شنبه همه چيز را برايش توضيح مي دهم. تازه آن موقع بود که مامان دهان باز کرد و 

 گفت:

 تادته، ميشناسيش. خانواده ي خوبي هم داشت. من که خوشم آمد.آخه دخترم. ديگه چي مي خواي از اين بهتر. اس -

 با بهنوش به هم نگاه کرديم و دوباره خنديديم.

* * * * 

هنوز امتحاناتم کامل تمام نشده بود که جشن عروسي ميترا پيش آمد. موقعيت خوبي بود که الاقل مي توانستم 

 نهايي نديده بودم.تجديد قوا کنم. تا آن شب محسن را براي حرف زدن ت

آخر شب که عروس و داماد را به خانه پدر داماد بردند که ادامه جشن را در آنجا بگذرانند باالخره شلوغي فرصت 

 چند دقيقه صحبت را فراهم کرد. محسن به جوانتر ها نگاهي کرد و گفت:

 يادش به خير. هميشه براي همديگه پاي رقص بوديم. -

 تم:خنديدم و خجالت زده گف

 راست مي گي چقدر بچه بوديم. -

 محسن با شيطنت خنديد.

 آره ولي حاال بزرگ شدي و ديگه با استادات مي پري. هر چي باال تر بري مارا کوچکتر مي بيني. -

 جلو مي افتي که عقب نموني شيطون. خوبه که تو هم با همکارهاي خوشگل خوشگل مي پري. -

 خنديد و دوباره گفتم:

م سر به سر شديم. يک بار تو مچ مرا گرفتي يک بار هم من مچ تورا. ولي من برعکس تو نه دعوات مي کنم و با ه -

نه قهر مي کنم. تازه خيلي هم خوشحال شدم و مشوقت هم هستم. خوب چه خبر از همکار عزيزت. راستي چي بود 

 اسمش.

 داشتم به مغزم فشار مي آوردم که خودش گفت:

 نغمه. -

نغمه. خيلي ناز و خجالتي بود خوشم اومد ازش. تازه از استادم خواستم صادقانه بگه. نظرش اين بود که او از آره  -

 من هم خوشگلتره.

 صدايش را پايين تر انداخت و با لحني غمزده گفت:

 باالخره بايد يکي را جانشين تو مي کردم. -
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 دلگير نگاهش کردم.

وقت حساسيتي به وجود نياري چونکه واقعا دوست دارم رابطه ام با تو و  تورو خدا ناراحتم نکن محسن. يک -

 همسرت باقي بمانه.

 چيزي نگفت. دوباره پرسيدم:

 خوب راستش را بگو. تا کجا پيش رفتي. -

 لبخندي زد.

 قراره به زودي مامان بره براي خواستگاري. -

 صادقانه و صميمي گفتم:

 هميشه آرزوي خوشبختي تو را دارم. خيلي خوشحالم کردي محسن. من -

 من هم همينطور. -

 

بعد از تمام شدن امتحاناتم به خواسته بهنوش همگي به يک مسافرت دسته جمعي رفتيم و آنجا بود که دوباره از 

 معين اس ام اس داشتم. مثل دفعه قبل کوتاه و از نظر من با محبت.

 "سفر خوش بگذره  "

ي داند به مسافرت رفته ام ولي وقتي برگشتم گلناز گفت مرخصي يک هفته اي او مصادفش تعجب کردم که از کجا م

شده با مسافرت من. دلم داغ شد خيلي دوست داشتم ببينمش اما اينطور که گلناز مي گفت او هم براي زودتر گرفتن 

ه اي اطراف منزلمان مي گشته مدرکش ترم تابستاني برداشته و مجبور بوده برگردد. وقتي شنيدم که هر روز به بهان

بيشتر ناراحت شدم. حتي چند مرتبه وسوسه شدم که برايش اس ام اس بزنم ولي هر بار در آخرين لحظه جلو خودم 

 را مي گرفتم.

براي گرفتن نمره ها با گلناز به دانشگاه رفته بوديم که استاد فرهمند را پس از مدتي يعني قبل از خواستگاري ديدم 

 ر رويش شدم نتوانستم سالم نکنم. همين باعث شد جسارت کند و با لبخندي مرموز بگويد:وقتي رو د

 سالم خانم رضايي. مي تونم چند دقيقه وقتتون رو بگيرم. -

 به هيچ وجه نمي شد بگذرم ولي با کمي فکر ديدم شايد همين موقعيت خوبي براي سرکوبش باشه.

 مثال خودش را صميمي نشان داد و با اعتماد به نفس باال شروع کرد.ناچار گلناز از ما فاصله گرفت. استاد 

مادرم قصد داشتند زودتر از اينها براي قرار بعدي تماس بگيرند ولي من مانع شدم و خواستم براي رو در شدن با  -

 امتحانات فکرتان راحت باشد. بعد از آن هم چند بار تماس گرفتند و متاسفانه تشريف نداشتيد.

 اي اينکه جلوي عصبانيتم را بگيرم نفسي عميق کشيدم و گفتم:بر

 بله ما مسافرت بوديم. -

 لبخند زشتي تحويلم داد.

 خوب خدارو شکر که مشکل خاصي نبوده. -

تنها احساسي که به او نداشتم حس خجالت بود و اگر حرمت استاديش نبود همانجا جواب تيز و دندان شکني مي 

 يمي نشود.سعي کردم خودم را آرام کنم. با ماليمت گفتم:دادم تا اينقدر صم
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معذرت مي خوام استاد. نمي خوام بي ادبي کرده باشم ولي من فکر کردم جواب کامل را استاد نيکپور به شما  -

دادند. با اين وجود مادر محترمتان تشريف آوردند. ما به ايشان هم محترمانه جواب رد داديم ديگر ضرورتي نمي 

 م که دوباره مادرتان را به زحمت بيندازيد. باز هم جواب قاطع من نه است.بين

 با پررويي تمام باز هم خنديد. دلم مي خواست يکي توي گوشش مي زدم.

 بله مادرم گفتند شما براي ادامه ي تحصيل مشکل داريد. من خودم شخصا قول حمايت مي دهم. -

 با تعجب و بعضي با لبخند هاي معني دار براندازمان مي کرد.هر کس از کنارمان مي گذشت بر مي گشت و 

اينبار کف دست هايم از شدت هيجان يخ زده بود و او بي خبر از حال وخيمم مدارم روده درازي مي کرد. تلفن 

فم همراهم به دادم رسيد. شانس ياريم داد. بهزاد بود که جلو در دانشگاه منتظرم بود. در حال گذاشتن گوشي در کي

 با عجله گفتم:

 ببخشيد استاد. منتظرم هستند. لطفا از اين قضيه بگذريد. ازتون ممنون مي شم. -

 مردک با گستاخي تمام جواب داد:

 نمي تونم خانم و اينقدر عاشق هستم که مصر باشم. دوباره منتظرمان باشيد. -

احسان مقامي بود که اصال تحملشان را نداشتم. از لحنش حالم دگرگون شد. از آن دسته آدم هاي سمج و بي حيا مثل 

بهترين راه جواب ندادن بود بدون خداحافظي از او دور شدم و او اين را به حساب عجله داشتنم گذاشت از گلناز 

 خداحافظ کردم و از دانشگاه بيرون آمدم.

و بچه ها را بوسيدم و سعي کردم  به قدري عصباني بودم که بهزاد و ريحانه پي به حالم بردند. سالم کردم و نشستم

 فکر استاد را از سرم بيرون بياورم. ريحانه با نگراني پرسيد:

 چي شده. باز که درب و داغوني. -

 مي دانستم که از قضيه ي خواستگاري استاد خبر دارند پس بدون پرده پوشي جواب دادم:

 .من نمي دونم به آدم نفهمي مثل اين کي سمَتِ استادي داده -

 ريحانه که منظورم را نفهميده بود پرسيد:

 کي! -

 بهزاد خنديد و در جوابش گفت:

يک خواستگار بيچاره ي ديگر را مي گويد. استاد بدبخت نمي داند با چه کسي طرف است. اگر بدونه بنفشه رضايي  -

 خواستگار سر مي بره غلط مي کنه اينقدر سماجت به خرج بده.

ان خواستم که هر وقت شماره منزل استاد فرهمند را به روي تلفن مي بيند گوشي را برنداره و از آن به بعد از مام

 مامان با اينکه ناراضي بود ولي ناچار قبول کرد چونکه مي دانست نمي تواند قانعم کند.

خر تابستان تمام تابستانم را براي گرفتن مدرک پاياني و تافل زبان انگليسي به شدت تالش کردم و موفق شدم آ

مدرک رسمي ام را بگيرم زحماتي را که در اين راه کشيده بودم با فارغ التحصيل شدن فراموش کردم و باز هم 

 آقاجون بود که با خريد يک انگشتر زيبا سورپرايزم کرد.

متي تمام اين مدت را به هفته اي يک بار اس ام اس هاي معين دلخوش بودم و بدون جواب دادن برايش آرزوي سال

  در هر جا که بود مي کردم.
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يک ترم فشرده ي ديگر را پيش رو داشتم و خودم را آماده اول مهر مي کردم که عاقبت يک روز که با مامان و 

بهنوش به بازار رفته بوديم و آقاجون تنها در منزل بوده بي خبر جواب تلفن خانم فرهمند را داده بود و او با 

موفق شده ما را پيدا کند از آقاجون خواسته که به مامان بگويد فردا تماس مي گيرد  خوشحالي از اينکه باالخره

 طوري گير کرده بوديم که هيچ راه گريزي نمانده بود.

مامان ظاهرا خودش را ناراحت نشان مي داد ولي بهنوش هم مثل من عقيده داشت که او از خوشحالي سر از پا نمي 

 به طريقي کوتاه بيايم. شناسد و مسلما اميدوار بود که

خانم فرهمند روز بعد با مامان صحبت کرد و مصرانه براي دوروز بعد قرار گذاشت. به قدري عصباني بودم که اينبار 

 خود آقاجون پيشقدم صحبت با من شد.

بيشتر در احترام زيادي که برايش قائل بودم مانع از مخالفت بيشترم شد. با ماليمت و مهرباني از من خواست کمي 

اين باره فکر کنم نظرش اين بود که بعيد است اگر من بي ادبي کنم و در اين مهماني که فقط به خاطر من است 

 شرکت نکنم و باز هم با حمايت کامل گفت که فقط نظر من شرط است و بس.

اد هم با سبدي بزرگ از گل ناچار قبول کردم و دو روز بعد دوباره آراسته و مرتب جلو آنها که البته اينبار خود است

همراهيشان مي کرد ظاهر شدم. مادر استاد طوري پر غرور در کنار پسرش قدم بر مي داشت و به وجودش افتخار 

مي کرد که هر کسي متوجه رفتارش مي شد و جالب اين بود که هنوز هم فکر مي کرد در حق ما لطف کرده که 

 افتخار خواستگاري را داده.

ي دستپاچه و عصبي قصد رفتن داشتم که خانم فرهمند خواهش کرد که کمي کنارش بنشينم. باز هم بعد از پذيراي

همان صحبت تکراري و حمايت از تحصيل و تعريف از پسرش که دکتراي بيوشيمي دارد و بنفشه جان کامال با ايشان 

ش بود. هر وقت که تصادفا به آشنا هستند و همين چرت و پرت ها. ظاهرا منظور از اين جلسه به رخ کشيدن پسر

استاد نگاه مي کردم مشتاقانه به من لبخند مي زد. از اين همه جسارت آن هم جلوي آقاجون من خجالت مي کشيدم. 

قبل از رفتن مادر استاد قرار بعدي را بعد از آمدن آقاي فرهمند از سفر اروپا گذاشت. پدر استاد وزير سفير ايتاليا 

تازه مشکل اصلي را پيش رو داشتم. خانواده ام کامال شايسته ديدند و از آنها خوششان آمد  بود و بعد از رفتنشان

آقاجون اعالم کرد مبني بر رضايت من هيچ مخالفتي ندارد. مامان هم که گذاشت به ساز مخالفت زدن با من که ديگر 

 روز بعد با قهر و دعوا. از اين بهتر پيدا نمي شود. اول با التماس و خواهش و وقتي نتيجه نگرفت از

 طوري بود که حتي يکبار بهنوش به سادگي پرسيد:

 بنفشه فکر مي کني رابطه ات با معين جديه. نکنه داري اشتباه مي کني. -

 و وقتي نگاه وحشتزده و غمگينم را ديد تسليم و ساکت شد.

ي خواست اگر من صالح بدانم با استاد فرهمند حسابي کالفه بودم. دکتر نيکپور دائم تلفني جريانات را مي پرسيد. حت

صحبت کند ولي بعد از فکر کردن زياد به اين نتيجه رسيدم که بهتر است تا جدي نشدن موضوع و با سردي و 

 بدقلقي او را از سر خود رفع کنم تا ببينم چه مي شود.

 مانده با کارت عروسي پروانه به ديدنم آمد. گلناز هم نگران يا هر روز به من سر مي زد تا اينکه چند روز به اول مهر

اين تنها خبر خوشي بود که بعد از اين همه جنک اعصاب به من رسيد. به کارت نگاه کردم تاريخ عروسي شب بعد و 

 در يکي از باغهاي اطراف تهران بود. گلناز گفت:
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ود. شانسم خوند خودم ديروز در داشبورد چند روزه اين کارتها به رضا رسيده. او هم قربونش برم فراموش کرده ب -

 ماشين را باز کردم وگرنه شايد يک هفته بعد از عروسي يادش مي آمد.

 پس خدا را شکر. الاقل با رفتن به اين عروسي کمي از اين حال و هواي خراب و عصبي بيرون ميام. -

 گلناز براي چندمين بار و محتاط پرسيد:

 ي در اين باره چيزي به معين بگي. الاقل غير مستقيم.بنفشه مطمئني که نمي خواه -

نه گلناز چند دفعه بگم. بايد يک جوري بهش بفهمونم يا نه. از همه ي اينها گذشته بايد هنوز درس بخونم و تا  -

 دکترا نگيرم از خودم راضي نميشم.

 سرم را ميان دو دست گرفتم و ناليدم.

 چرا هيچکس حرف دل منو نمي فهمه. -

 کنارم نشست و با مهرباني دستي به سرم کشيد.

مي فهمم عزيزم به خدا مي فهمم. حاال که اينطوره پس خودت را راحت کن و به پدر و مادرت بگو که کسي ديگه  -

 اي را دوست داري.

 با خستگي سر بلند کردم.

ده من خارجه. جدا از اينها هر کسي دکتر نيکپور و بهنوش هم همين عقيده را دارند ولي باور کن اين کار از عه -

ندونه تو که مي دوني رابطه ي من و معين پاکه حتي براي خودمون هم کامال از پرده بيرون نيفتاده چطور انتظار داري 

 خرابش کنم که باعث بشه هر کسي فکر ناجور به ما بکنه.

ولي خودم درد خودم را مي دانستم دلم آن شب بيشتر در خولت اتاقم گريه کردم. بهانه ام ناراحتي اعصاب بود 

برايش تنگ شده بود. ) يهو بايد مي ذاشت چند سالي بگذره بعد. نه جان من شما بگيد آخه مثال اين داستان واقعيه. 

  ولي اين دوتا يکم خل نيستند! بيشتر تخيلي مي زنه!(

زنم آن شب يکي از شبهاي کاش براي چند لحظه هم که شده مي ديدمش و کاش مي توانستم برايش حرف ب

 وسوسه انگيز زدن يک اس ام اس بود که باز هم به سختي خودم را کنترل کردم.

روز بعد نزديک ظهر بود که گلناز تلفن زد. تازه با بهنوش از آرايشگاه برگشته بودم. صداي گلناز از حرارت و 

د. به ظاهر خودش را معمولي جلوه مي تازگي خاصي برخوردار بود مثل وقتي هايي که مي خواست خبر خوش بده

 داد ولي من کامال او را مي شناختم.

 

 گفت:

با رضا جلوي خونه تون هستيم. ضمنا يک خبر  5/1فقط زنگ زدم که بعد از ظهر را فراموش نکني. سر ساعت  -

 خوب دارم که حضورا بايد بهت بگم.

 حاال نميشه غير حضوري خوشحالم کني. -

 به هيچ وجه. -

مي دانستم که اصرار بي فايده است پس به بعد از ظهر قانع شدم. زير دوش حمام به ساعتي پيش فکر کردم. درست 

سفيد از آنجا گذشت. دلم ناگهاني فرو ريخت.  cloهمان موقعي که بهنوش با ماشين مي پيچيد توي کوچه، يک 
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که تا حاال او را نديده بود بگويم ولي خودم را  يک لحظه احساس کردم معين را ديده ام. حتي مي خواستم به بهنوش

 نگه داشتم. نه امکان نداشت که او باشد.

بعد از نهار و استراحتي کوتاه بهنوش موهايم را پيچيد و همانطور که خواستم ساده درست کرد که تا رسيدن به 

ده بودم پوشيدم آرايش ماليم عروسي زير روسري مشکل ساز نباشد. کت و شلوار شيکي که براي عروسي ميترا خري

 کردم و وقتي آماده از اتاقم بيرون آمدم بهنوش به شوخي سوتي زد و گفت:

 ماه شدي عزيز دلم. -

 و خنديد.

 حاال بايد استاد عزيزت و مامان جونش ببينندت. -

 با ناراحتي گفتم:

 دي.عوض اين حرفها پاشو فکري به حال اين موها بکن. مال برام جمعشون کر -

  بلند شد و به کمکم آمد.

 آخه تو که شال مي اندازي بلنده و همه را مي پوشاند. -

 نه باز هم جمع کن. اونجا که برسم باز مي کنم. اينوري راحت ترم. -

 با صداي زنگ در خداحافظي کردم و بيرون آمدم ولي جلو در بدنم يخ زد و در جا ميخکوب شد.

يد و زيباي معين جلو در بود خودش هم با کت و شلوار و کروات مثل يک شاهزاده ي باورم نمي شد. اتوموبيل سف

 واقعي کنار آن ايستاده بود. طوري غافلگير شده بودم که براي چند لحظه گلناز و رضا را عقب ماشين نديدم.

ه مرا از بهتي درآورد و باز انگار سالها بود او را نديده بودم. زمان متوقف شده بود باز هم مثل هميشه سالم او بود ک

 هم صداي گرمش بود که بدنم را باز کرد. تازه چشمم به گلناز و رضا و خنده هاي پر معني شان افتاد.

 داغي صورتم را حس کردم. سرم را شرمزده پايين انداختم و جواب سالمش را دادم.

آمد و در جلو را برايم باز کرد. به قدري جلو در حياط را بستم و با قدمهاي لرزان به آنها نزديک شدم. معين جلو 

رضا خجالت کشيدم که فکر کردم همين االن پس مي افتم. گلناز با همان لبخند انگشتانش را جلوي صورتش برام 

 تکون داد و سالم کرد. رو به رضا کردم و گفتم:

 م.سالم دکتر. چرا شما اونجا نشسته ايد. بفرماييد جلو من با گلناز مي نشين -

 خودش را به گلناز نزديک تر کرد و گفت:

 سالم بنفشه خانم. ممنونم شما لطف مي کنيد همونجا بنشينيد و منو از همسرم جدا نکنيد. -

 آخه اينطوري که خوب نيست. -

 بلندتر خنديد.

 ستتون بمونم.نه اتفاقا از اين بهتر نمي شه. باور کنيد من طاقت دوري ندارم. ممکنه حالم بد بشه و روي د -

 صداي آهسته معين را کنار گوشم شنيدم.

 بفرماييد بنشينيد. مي دونيد که حريفش نيستيد. ممکنه باز هم آقا بهزاد برسه. -

داغي صورتم از حرفش بيشتر شد. ناچار نشستم. در را برايم بست. خودش نشست و راه افتاد. بعد از اين چند روز 

 شيرين مي ديدم. صداي گلناز حالم و بهتر کرد. مالل آور و عصبي انگار رويايي

 شانسمون خوند که دکتر حکمت آمده بود وگرنه بايد با آژانس مي رفتيم. آخه ماشين ما خراب شده بود. -
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 مطمئن بودم نقشه و فيلمه ولي هر چه بود نقشه خوبي بود و همانطور که گلناز گفته بود سورپرايزي عالي بود.

 ن آمديم رضا گفت:از کوچه که بيرو

 معين جان به افتخار خودمون، رسيدنت ا الاقل عروسي خانم راد يک آهنگي برامون بذار. -

لبخندها همان لبخندهاي آشنا بود، متين و پر ابهت. دستگاه صوتي را روشن کرد. درست باب دل من همان خواننده 

 ي گذاشت.اي که دوست داشتم و بهزاد تا توي ماشينش مي نشستم برايم م

 شده ام بت پرست تو

  قسم به چشمون مست تو

 به گنج ميخونه روز و شب

 شده ام جام دست تو...

 به تو چون شکوه مي کنم

 شرر چون از سينه مي زنم

  ز غصه مي خوام که از اين

 بت روي تو بشکنم...

 شب هجران ديگه تمومه

 گل مهتاب بر سر بومه

 عاشقي جز بر تو حرومه

 براي تو زنده ام... که

 رضا با نارضايتي گفت:

 اين که مصيبت مي خونه. بت پرست کيه. هجران ديگه چه صيغه ايه. قطعش کن دلم گرفت. -

 گلناز با کنايه در جوابش گفت:

 تو خوشت نمياد. بعضي ها خيلي اين آهنگ ها را دوست دارند. به خاطر همين بعضي ها اين آهنگ و گذاشته. -

 ستش را جلوي دهانش گذاشت.رضا د

ببخشيد. اگر اينطوره که شما مي فرماييد باز هم معذرت مي خوام ولي معين از کجا مي دونه بعضي ها چي دوست  -

 دارن.

معين خنديد و سر تکان داد و وقتي فهميد که من اين آهنگ را دوست دارم آنرا قطع نکرد. چند دقيقه بعد رضا 

 ت:خطاب به گلناز دوباره گف

اگر اينطوره که شما مي فرماييد پس چرا بعضي ها سالم عليکي، رسيدن به خيري يا از اين قبيل صحبت ها نمي  -

 کنند. هر چه نباشه همکار قديمي که بوده اند.

 گلناز يک ضربه آهسته به شناه من زد و گفت:

 نمي دونم شايد خجالت مي کشند همکار باشند. -

 جدي پرسيد:رضا به شوخي و با لحني 

 ما که مي خواستيم همکار باشيم اينطوري نبوديم نه؟ -

 گلناز پشت چشمي نازک کرد.) چشم اينو از کجا ديد!!(
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نه آقاي دکتر مثل اينکه يادت رفته من هم اول پيشنهاد همکاري ات را رد کردم. دوتا شاهد حاضر هم دارم. همين  -

 دکتر حکمت خودمان را هم واسطه کردي.

 ه معين کرد و گفت:روب

 مگر نه دکتر. -

 معين به جاي جواب دادن بي صدا مي خنديد. گلناز در ادامه گفت:

ولي اينقدر ناراحت بودي که اينبار خواجه حافظ شيراز را فرستادي. من هم که خجالتي، ديگه روم نشد به اون  -

 شديم. خواجه ي بزرگوار هم جواب رد بدم. اينطوري شد که ما با هم همکار

 پس فکر مي کني معين هم بره سراغ خواجه حافظ بهتر نتيجه مي گيره. -

 با وجود خجالت نمي توانستم خنده ام را کنترل کنم. معين هم مي خنديد. با وجود اينکه خوشش ميآمد گفت:

 رضا تو اينجا هم دست بر نمي داري. -

 رضا رو به گلناز کرد و دستي براي معين تکان داد.

 ما اصال به شما کاري نداريم. با هم ديگه گرم صحبتيم. حواسمان هم به شما نيست. تورو خدا راحت باشيد. -

و با هم گرم صحبت شدند و زير چشمي ما را که لبخند مي زديم مي پاييدن. چند دقيقه بعد رضا دوباره با نارضايتي 

 گفت:

  ند ا هم همکار شوند. کاشکي ما با ماشين خودمان مي آمديم.نه بابا تا من و تو اينجا هستيم اينا خجالت مي کش -

 گلناز با ناراحتي جلوي او را گرفت.

 مگه يادت رفته ماشين ما خراب شده. -

 رضا چشماش گرد شد و با دو دست جلوي دهانش را گرفت. اينبار همه بلند خنديديم.

شديم و دو به دو من با گلناز و معين با رضا به طرف باغ مي نگهبان باغ اتوموبيل مارا به پارکينگ هدايت کرد. پياده 

 رفتيم. به گلناز گفتم:

 کي طلب من. تو مثال دوست مني؟ بايد به من مي گفتي. -

 

 ريز خنديد و جواب داد:

 نه اينکه ناراحت شدي جيگر. -

ا با لباس هايي افتضاح و آرايش هاي جلو در ورودي با ناباوري ايستادم. بر خالف انتظارم مجلس مختلط بود. خانم ه

 افتضاح تر بدون حجاب و راحت با آقايون مي گفتند و مي خنديدند و مي رقصيدند. گلناز هم ايستاده بود.

 رضا پرسيد:

 چرا وايساديد.چي شده. -

 گلناز گفت:

 مگه نمي بيني چه وضعيه. -

 افتاد و روبه معين گفت: رضا سينه اش را جلو داد و زير بازوي گلناز را گرفت جلو

 من حواسم به اموال خودمه. تو هم خودت مسئول اموالتي. -

 معين رو به من کرد.
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 ناراحتي. -

 با درماندگي جواب دادم:

  من اصال از اين جور مجالس خوشم نمياد. نمي شه برگرديم. -

 براي دلگرمي ام لبخندي زد.

 درست نيست. بفرماييد تو. نه نمي شه. تا اينجا اومديم. برگرديم -

با چند لحظه مکث ناچار باز هم مردد کنارش وارد باغ شديم. با هم پشت سر رضا و گلناز به طرف عروس و داماد 

رفيتم. پروانه تا ما را ديد با خوشحالي بلند شد. از لباسي که پوشيده بود و آرايش عروسکي اش که به راحتي جلوي 

 به جاي او خجالت کشيدم.عموم نمايش گذاشته بود من 

 با معين و رضا احوالپرسي کرد و با خوشحالي ما را در آغوش کشيد. آهسته کنار گوشم گفت:

 تبريک مي گم. چقدر به هم ميايد. نامزد کرديد. -

 با شرمندگي سر تکان دادم. حيرت زده کمي فاصله گرفت.

 وا چرا نه. -

 خنديدم و گونه اش را بوسيدم.

 رام شما بزرگتر ها صبر کرده ايم.به احت -

فرصت ندادم ادامه بدهد. به همسرش هم تبريک گفتم. يک عده مهمان تازه به آنها نزديک شدند و ما براي پيدا 

 کردن جايي مناسب از آنها فاصله گرفتيم. معين به ميزي که کمي از شلوغي فاصله داشت اشاره کرد. رضا گفت:

 اون که خيلي دوره. -

 ضش خانمها راحت ترن.عو -

رضا روي حرف او نه نياورد. قبل از اينکه بنشينيم به خاطر اينکه لباس پوشيده اي داشتيم مانتو هايمان را در آورديم 

 و نشستيم. در جايي که مستقر شديم، هم همه جا را مي ديديم و هم صداي کر کننده ي موزيک آزارمان نمي داد.

 سلفون هاي روي ميوه و شيريني را کنار زد و بشقاب ها را جلومان گذاشت.خدمتکار باغ فورا جلو آمد. 

هنوز هم گيج و ناراحت از اين مجلس بودم که عروس و داماد بلند شدند و شروع به رقصيدن کردند. وقتي پروانه به 

 خي گفت:اندام زيبايش پيچ و تاب مي داد عرق شرم روي پيشاني من مي نشست. رضا سري تکان داد و به شو

 عجب همکار خالف وراحتي داشتيم و ما بي خبر بوديم. -

 گلناز از روي بازويش نيشگون گرفت و دندانهايش را به هم ساييد.

 خوب تو حيا کن و چشمهايت را درويش کن. -

خمي رضا مطيع و راضي چشمي غليظ گفت و تمام هيکلش را به سمت گلناز چرخاند. وقتي من و معين خنديديم رضا ا

 به ما کرد و گفت:

 باز که شما دوتا همه ي حواستون به حرف هاي خصوصي ماست. اي بابا مگه خودتون زبونم الل، الليد. -

و با قهر دوباره نگاهش را به گلناز دوخت. معين به من نگاه کرد و خنديد. من هم خنديدم و سرم را پايين انداختم. 

رد و زن به راحتي در هم مي لوليدند. از يادآوري زمان خام جواني ام وقتي کم کم اطراف عروس و داماد شلوغ شد. م

به راحتي با پسرهاي فاميل مخصوصا محسن مي رقصيدم به حال خودم خنده ام گرفت و هم تاسف خوردم. حاال که 
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ن هيچ هم درست فکر مي کردم بيشتر به اين نتيجه مي رسيدم کع اين حال و احوال اصال با فرهنگ ايراني مسلما

 خواني ندارد.

به اندام زيباي خانم هاي رقاص که نگاه مي کردم افسوس مي خوردم. حيف نبود اين همه زيبايي را در معرض ديد 

 عموم قرار دهند و شخصيت متين يک زن ايراني را با تقليد غربي برابر کنند.

 گلناز گذاشت و خطاب به او گفت: صداي رضا نگاهم را از آن سمت گرفت. يک پرتغال پوست گرفته را جلوي

  چه خوبه حاال که همه ي حواسشان به ماست يک چيزي ياد بگيرند. -

معين با خنده به او چشم غره رفت و رضا نگاهش را از او گرفت. در همين موقع يک دختر جوان و خوشگل که بعد 

 فهميديم خواهر داماد است به ما نزديک شد و با لبخندي دلفريب گفت:

 مجلس عروسي رو معموال زوج هاي خوشگل و جوان مثل شما گرم مي کنند. چرا تشريف نمي آريد. -

بسکه لباسش تنگ و کوتاه بود من دستپاچه و خجالت زده شدم و تند تند و الکي سرم را توي کيفم بدنبال يک چيز 

 با رفتن او گلناز معترضانه گفت:مجهول گرم کردم. رضا با لبخندي مودبانه به جاي همه ي ما جوابش را داد. 

 يک کمي نگاش مي کردي. -

 رضا حيرت زده جواب داد:

 اِ خوب بايد که يکي جواب مي داد. مي خواستي مثل خلها به آسمون نگاه کنم وقتي جواب مي دم. -

 گلناز سرسخت و جدي دوباره گفت:

 ه. از تو فضول تر ديگه کسي نبود.اصال چرا تو حرف زدي. مي خواستي بذاري دکتر حکمت جواب بد -

 رضا به ما نگاه کرد و تسليم وار دو دستش را روي دهانش گذاشت. از خنده ي من و معين عاقبت گلناز خنديد.

 آهنگ هايي که پشت سر هم گروه ارکستر اجرا مي کرد هر لحظه پر شورتر مي شد.

 رضا گفت:

ن بشه که همين خوشگل هاي همراهمون صاحب هاي اصليمون معين غلط نکنم اين آتيشپاره مي خواست مطمئ -

هستند يا نه وگرنه بين اين همه مهمان نشسته نمي اومد درست دست بذاره روي ما که از همه هم دورتر بوديم من 

 ميگم يک خودي نشون بديم که طرف خيالش راحت بشه.

 معين ميان خنده اخمي به او کرد.

 تو خجالت نمي کشي. -

  يک همين دفعه نمي کشم.حاال -

 گلناز بي طاقت گفت:

 راست مي گي رضا جان ولي اون وسط نمي ريم همين جلو ميز خودمون يه ذره برقصيم. -

 و روبه معين ادامه داد:

 دکتر فقط شما به من نگاه نکنيد باشه. -

کردند. معين مي خنديد و  رضا منتظر همين بود. هر دو جلوي چشمان حيرتزده ي من و معين شروع به رقصيدن

 نگاهش را به طرف صحنه گردانده بود که آنها را نبيند. من هم نمي توانستم از ديدن حالت شاد آنها نخندم.
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پروانه که نگاهش به سمت ما جلب شده بود همانطوري که مي رقصيد اشاره کرد که براي رقصيدن به آنها ملحق 

حتي اش لبخند زدم و سرم را به نشانه مخالفت تکان دادم. معين کمي به شويم. برايش دستي بلند کردم و براي را

 طرفم خم شد و گفت:

 از نظر من مشکلي نداره اگه دوست داريد برقصيم. -

 بدون اينکه نگاهش کنم جواب دادم:

 ولي از نظر من مشکل داره. -

شتر کساني که مي رقصيدند از جمله گلناز در حال رقصيدن چشمکي به من زد. با تمام شدن آهنگ پرهيجان بي

عروس و داماد براي رفع خستگي نشستند. گلناز و رضا شاد و نفس زنان به روي صندلي افتادند. معين به شوخي از 

 روي تاسف سر تکان داد. گلناز با همان شور و اشتياق به من گفت:

 پروانه نشسته پاشو بريم پيشش. -

 را بيشتر جمع کردم و جواب دادم: در حاليکه سر تکان مي دادم خودم

 نه من سردمه. هواي ييالقي اينجا حسابي لرز انداخته به پشتم. تو دوست داري برو. -

 رضا دست گلناز را گرفت و بلندش کرد.

 بنفشه خانم راست مي گه. بيا با هم بريم. يه ذره اينجا خلوت باشه بد نيست. -

شدند. وقتي تنها شديم بيشتر احساس شرم کردم. خصوصا که امشب رضا و هر دو با لبخندي پر معني از ما جدا 

گلناز خيلي چيزها را رو کردند مصرانه به سمتي که رضا و گلناز مي رفتند نگاه مي کردم. توان برگشتن و ديدن نگاه 

 مشتاقش را نداشتم. چند دقيقه بعد صداي گرمش را شنيدم.

 فرماييد. -

 ل پوست گرفته و تميز را در بشقابم گذاشته بود. لبخندش خيلي صميمي تر از هر بار بود.ناچار برگشتم. يک پرتغا

جلو آنها جرعت نمي کنم ولي خوبه رضا بدونه که من هم خيلي بي ذوق نيستم. مالحظه ي طرف خجالتي ام را مي  -

 کنم.

نم آمده بود هر لحظه بيشتر مي شد. با لبخندي کم رنگ شرم زده تشکر کردم. لرزي که از تازگي هوا و هيجان درو

حتي خودم صداي به هم خوردن دندان هايم را مي شنيدم. ديدم که بلند شد کتش را درآورد ميز را دور زد و به 

طرفم آمد و قبل از اينکه زبان مخالفت باز کنم آنرا به روي شانه هايم انداخت و از پشت دو طرف را دور گردنم 

 دم و گفتم:جمع کرد. کمي جابه جا ش

 من مانتو را مي پوشم. خودتون سرما نخوريد. -

 روي صندلي کنارم نشست و به راحتي خيره ام شد.

 من سردم نيست بر عکس از حرارت زياد در حال سوختنم. -

 سرم را پايين انداختم و گرماي صدا و کتش را يک جا به وجود لرزانم کشيدم و او دوباره گفت:

 ر ببينمت. تازگي خيلي کم تحمل شدم. بيشتر احساس دلتنگي مي کنم.کاش مي شد بيشت -

با صداي غيبي از درونم فرياد زدم من هم همينطور و مطمئن بودم که فرياد بي صدايم را شنيد. با اينکه سرم پايين 

 بود ولي چند دقيقه ي طوالني سنگيني نگاه مشتاق و دلباخته اش را عميقا احساس مي کردم.

 م اس هاي من مي رسه.اس ا -
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 با حرکت سر جواب مثبت دادم.

 خيلي پر توقع نيستم که جواب بخواهم. همينکه لطف مي کني مي خواني برام کافيه. -

 و باز گفت:

 شما که نه چيزي مي پرسي و نه حرفي مي زني ولي هميشه آماده ام الاقل براي پرسيدن يک سوال. -

 و بي مقدمه پرسيد:

هه درگير اين سوال هستم. چطور شد که باورم کرديد. فکر نکرديد که ممکنه دروغ بگم يا صحبت هاي چند ما -

 نگار درست باشه.

 سرم را باال گرفتم. منطقي نبود اگه مي گفتم دلم قبول کرده. پس پرسيدم:

 شما چطور با وجود ضربه اي که از نگار خورديد فکر نکرديد من هم يکي باشم مثل اون. -

 لبخندش پر رنگ تر شد.

ساله نيستم و همچنين فراموش کرده ايد يا در جريان نيستيد که پا به  61فراموش کرديد که من ديگر اون جوان  -

 هر مکاني مي گذاريد منحصر و شناخته شده هستيد. خوب جواب سوالم را نداديد.

 گفتم:

 ستم.ساله ني 61پس شما فراموش کرده ايد که من يک دختر خام  -

 خنديد.

 جواب جالبي بود ولي قانع کننده نبود. -

گلناز و رضا برگشتند هر دو با لبخند نگاهي به کت روي شانه ي من ، پرتغال پوست گرفته ي بشقابم و معين که 

 صندلي کنارم را اشغال کرده بود کردند. رضا رو به گلناز گفت:

 يم سفره ي عقد را ببينيم.ظاهرا پيشرفت در نبود ما بهتره. نظرت چيه بر -

 زير بازوي گلناز را گرفت و در حالي که دور مي شد اضافه کرد:

 ضمنا ما هم هنوز حرف نگفته زياد داريم. اين باغ قشنگترين و بهترين فرصت رو براي تخليه دلها به هم مي ده. -

 هر دو خنديديم و او دوباره مشتاق و منتظر جواب خيره ام شد.

همين حاال بهترين فرصت است که موضوع کامران را بداند. اين نظر بهنوش بود که اگر خودم عنوان مي فکر کردم 

 کردم بهتر از اين بود کع در جايي خيلي بد عنوان شود و باعث سوء تفاهمي مثل قضيه ي او و نگار شود.

او همچنان صبورانه منتظر پاسخم در چند دقيقه مکثي که کردم جوابي را که بايد مي دادم سبک و سنگين کردم و 

 بود.

سالگي براي خودم  62شايد علتش اين باشه که داستاني را که از زبانتان شنيدم درست مشابه اتفاقي بود که در  -

 افتاد. به همين خاطر نتونستم قبول کنم که دروغه. يک علت ديگرش هم مقايسه شخصيت شما و اون دختر بود.

 ه ي کامل که تا به حال در او سراغ نداشتم.بي درنگ خنديد. يک خند

خيلي جالبه. بعضي از اشتباهات باعث کسب تجربيات خوبي مي شه. البته اگر اشتباه قابل جبراني باشه خانمي مثل  -

 شما مي سازه.
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ره از رک و واضح بودن مطلبش احساس شرمي شديد تمام وجودم را در بر گرفت. نگاهم را از او مي دزديدم. دوبا

 گفت:

حاال به اين سوالم که يک بار پرسيدم و جوابي نگرفتم رسيدم. پس اين بود علتي که شما را نسبت به آقايان بي  -

 اعتماد کرده بود.

 و دوباره خنديد.

 در اين صورت من يا خيلي سمج بوده ام و يا خوش شانس که مورد اعتماد واقع شده ام. -

 کمي جسور شدم و جدي پرسيدم:

 از کجا مطمئنيد. -

 در يک لحظه چهره اش تغيير کرد و در چشمهايش موجي از شيفتگي نمايان شد. زمزمه وار جواب داد:

 الزم نيست حرفي بزنيد. يک دلباخته از سکوت و نگاه طرف مقابلش به راحتي پي به راز دلش مي برد. -

 ا پايين انداختم.جسارتم از جواب دندان شکنش سرکوب شد و دوباره شرمزده سرم ر

 گلناز و رضا برگشتند. رضا خودش را روي صندلي جابه جا کرد و با حالتي جدي گفت:

معين جان من که ديگه خسته شدم. نمي تونم برم دنبال نخود سياه خيرات شده بگردم. اگر خواستيد خودتون  -

 بريد اتاق عقد را ببينيد. اتفاقا براتون هم الزمه.

 روي ديدنش را نداشتم سرم را پايين انداختم و با آنها خنديدم.از شدت شرمندگي 

تا زمان شام سرگرم جمع چهار نفري خودمان بوديم بهتر از اين بود که چهار شچمي ناظر آن جشن افتضاح باشيم. 

 اگر از روي ناچاري نبود و اگر از وضع آنجا خبر داشتم حتي پا به آنجا نمي گذاشتم.

 شال به سر کرده و موهايم را خوب مهار کردم. خدارو شکر کردم که

براي شام اينبار معين بدون شرم از رضا تبعيت کرد. ما به ميز شلوغ نزديک نشديم آنها خودشان برايمان همه نوع 

 غذا و دسر آوردند. در بيني که آنها نبودند گلناز به شوخي لپم را کشيد و گفت:

 ريک رسيده.ها ها مي بينم که کار به جاهاي با -

 با نگراني جواب دادم:

 نگو گلناز هر چي اين قضيه جدي تر ميشه بيشتر مي ترسم. -

 از دو طرف دستهايش را به دورم حلقه کرد و صميمانه البته به شوخي گفت:

 نترس خودم باهاتم. -

راي ما بود خنديديم و براي شام خوردن معين کنارم نشست و تمام مدت با خوشمزه گي هاي رضا که بيشتر متلک ب

 بعد از شام جزء اولين کساني بوديم که باغ را ترک کرديم.

 به محض نشستن در ماشين که مثل سري پيش بود رضا سرش را به حالت خستگي روي شانه گلناز گذاشت.

 گلناز با اعتراض گفت:

 مي خوابي آقا رضا! -

 رضا خودش را بيشتر جا به جا کرد و جواب داد:
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ي خونه ي شما ميام از دست باباي سخت گيرت، توي خونه ي خودمون از دست بابا خيلي راحتم، که نمي تونم تو -

اينطوري سرم را روي شانه ات بذارم. بذار اينجا الاقل راحت باشم. از اون گذشته ماموريت من تموم شد طرفين دعوا 

 ندارن.حاال خيلي هم با هم صميمي شده ان و نيازي به ريش سفيدي ما 

معين نيم نگاهي به من انداخت و لبخند زد و تا به مقصد برسيم در آن حال و هواي لذت بخش همگي در سکوت به 

 صداي مخملين خواننده ي محبوبم گوش داديم.

اول گلناز و رضا را جلو منزل پدر گلناز پياده کرد و بعد مرا رساند. جلو خانه با من پياده شد. آن وقت شب، هواي 

ک نيمه شب، چند دقيقه سکوت زيبا و دو دل عاشق و پاک. دلم مي خواست دنيا در همين دقايق متوقف شود از پا

 نظر من عاشقي اش هم متين بود. درجه ي شيفتگي اش از حرکات معقوالنه اش پيدا بود نه از چاپلوس بازي.

 باز هم او بود که به سخن آمد.

 فقط يک ترم ديگه مونده. -

 سر بله گفتم. دوباره پرسيد:با حرکت 

 باز هم قصد ادامه دادن داري. -

 باز هم سر تکان دادم.

 ببخشيد يادم رفت براي گرفتن تافل زبان بهت تبريک بگم. -

مي خواست بفهماند که نگفته از همه ي زيروبم زندگي من آگاه است. ولي من نشناخته عاشقش بودم و هر چه که مي 

 از زبان خودش شنيده بودم. با اين همه شرم مانعم بود که بيشتر از اين رابطه برقرار کنم.دانستم همان بود که 

 صداي گرم و ماليمش دلم را لرزاند.

 فردا بايد برگردم. -

 به سختي سرم را باال گرفتم. چه چيزي را در چشمانم خواند. لبخند زد.

و مي توانم به اين بهانه ديداري تازه کنم خودم را رساندم امشب را هم وقتي شنيدم عروسي خانم راد دعوت داريم  -

 وگرنه وقت نداشتم. ببخش.

جوابي ندادم. چند قدم جلو آمد. درست روبه رويم ايستاد. خيلي نزديک. هراسان چشمهايم را بستم ولي قدرت تکان 

 خوردن نداشتم. چند لحظه بيشتر نگذشت که ناگهان به سرعت عقب کشيد.

بسته صداي خداحافظي کوتاه و عقب رفتن اتومبيلش را شنيدم و تا از آنجا دور نشد چشم نگشودم با چشمهاي 

 اطمينان داشتم که او فهميده تر از آن است که بخواهد خطايي بکند.

 چند دقيقه بعد از رفتنش به خانه رفتم.

 

 آرامش مجدد.ديدار غير منتظره اش در آن بهبوهه ي درگيري اعصاب نعمتي بود براي کسب 

ترم جديد را با قواي تازه آغاز کردم. واحدهاي زياد و فشارشان کمک بزرگي بود تا توجهم از اطرافم گرفته شود 

خوشبختانه اين ترم با استاد فرهمند درس نداشتم و مامان به اميد تماس مجدد خانم فرهمند بدون اينکه حتي نظر 

 بيشتر مي شدند يکي پس از ديگري همان پشت تلفن جواب مي کرد. مرا بپرسد خواستگارهايم را که روز به روز

 الاقل تا خانم فرهمند تماس نگيرد راحت بودم و حوصله بحث با مامان را در اين رابطه نداشتم.
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سعي مي کردم استاد فرهمند را نبينم ولي هر بار اتفاقي پيش مي آمد و با او روبه رو مي شدم لبخند و نگاه مالکيتش 

 چند روز اعصابم را به هم مي ريخت. با اين وجود به همين آرامش نسبي هم قانع بودم. تا

خانم دکتر هنوز هم اصرار داشت که موضوع را يا با معين و يا با خانواده ام مطرح کنم و من مصرانه به همين آرامش 

 قبل از طوفان قانع بودم.

ه هايي براي دادن يک خبر خوش و غير منتظرانه براي پايان ترم دوماه که از ترم آخرم گذشته بود خانم دکتر زمزم

و پايان اين مقطع از تحصيلم مي داد. هر چه اصرار مي کردم همين حاال بگويد نظرش اين بود که دادن خبر ذهنم را 

  آشفته مي کند. مجبور به صبر بودم.

م جوابي نداده بودم ولي خودم چنان عادت اس ام اس هاي معين همچنان هفته اي چندبار مي رسيد و من هنوز ه

 کرده بودم که با هر بار خواندن جمله هاي کوتاه رسيده از او جان و انرژي تازه مي گرفتم.

 خبرهايي که از او داشتم يا در ميان همين اس ام اس هاي کوتاه بود و يا از زبان گلناز که او هم از رضا مي شنيد.

ماه  5ه تر مي شد و چهره اش نسبت به زماني که هليا را حامله بود تغيير کرده بود. شکم بهنوش روز به روز برآمد

 که از حاملگي اش گذشت سونوگرافي انجام شده خبر پسر بودن جنينش را داد.

برق شادي چشمان مسعود را که ادعا مي کرد دختر يا پسر بودن بچه هيچ فرقي برايش ندارد روشن کرده بود و از 

اتاق بچه روز به روز پر مي شد از ماشين هاي رنگارنگ. البته هر بار عروسکي تازه هم براي هلياي  همين حاال

 حساس و کوچولو خريده مي شد که موجب بروز ناراحتي او نشود.

اواخر آذر ماه بود. يک روز گلناز به فکر اين بود که چطور رضا را دست به سر کند و بتواند با من براي خريد هديه 

 تولد او به بازار برويم.ي 

 پرسيدم:

 پس آقا رضا هم مثل خودت متولد پاييزه. چه تفاهمي. -

 آره اين به خاطر اينه که هردومون عاشق پاييزيم. -

 و بعد انگار تازه چيزي به خاطرش آمده باشد گفت:

 بهت گفته بودم که معين و رضا با هم فقط يک روز اختالف سن دارند؟ -

 خبر نداشتم او متولد چه ماه و چه سالي است حيرت زده پرسيدم:من که حتي 

 جدي مي گي. -

 وقتي فهميد چيزي در اين رابطه نمي دانم بيشتر توضيح داد.

آره. اونا سال اول آشنايي وقتي به اين قضيه پي مي برند بيشتر با هم صميمي مي شند. دوستان مشترکشان هم  -

 مثل سايه دنبال هم مي بينند لقب دوقلو هاي افسانه اي را آنها مي دهند. وقتي مي فهمند، بسکه آنها رو

 چه حالب من خبر نداشتم. -

 با ناراحتي و ترشروئي جواب داد:

بسکه تو بي احساسي. من موندم اگه اين چشمهاي قشنگ را نداشتي دکتر حکمت عاشق چي تو مي شد. آخه دختر  -

هم آشنا مي شوند اولين چيزهايي که از هم مي پرسند سال و ماه تولد، رنگ جان يک دختر و پسر عادي وقتي با 

مورد عالقه، گل مورد عالقه و غذاي مورد پسند طرف مقابله ولي براي تو که همه سرت توي کتاباته اين چيزها غير 

 عاديه. من موندم تو فردا چطوري مي خواي به بچه هاي مردم درس بدي.
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 زد کالفه ام مي کرد. گفتم: بسکه مسلسل وار حرف مي

 ول کن اين چرنديات را. مثل آدم حرف بزن ببينم تولد معين دقيقا کِيه. -

 دستي به کمرش زد و ابرو باال انداخت.

 نه بابا. مي بينم که به خودت افتادي عقب مونده. -

 به حالت قهرگونه نگاهش کردم. خنديد.

ب تولد معينه پس فردا شب تولد رضاس. رضا مي گه توي شب اول به اين باشه بابا. ناراحت نشو مي گم. فردا ش -

 افتخار به دوستانشون شام تولد مي دادند.

 فکرم سخت مشغول شد. مانده بودم عکس العملي نشان بدهم يا نه که گلناز گفت:

 نمي خواي کاري بکني. -

 با درماندگي پرسيدم:

 رستش چيه.نمي دونم. تو چي مي گي. فکر مي کني د -

 با تاسف سري تکان داد و گفت:

 به نظر من درستش اينه که سرسختي را کنار بگذاري و الاقل يه اس ام اس براش به همين مناسبت بفرستي. -

 وحشتزده عقب کشيدم.

 ه.نه نه گلناز اين کار از من ساخته نيست. به خدا تا حاال چندين بار فکرش را کرده ام ولي دستم پيش نمي ر -

 جلو در دانشگاه رسيده بوديم. ماشين رضا را آن طرف خيابان منتظرش ديدم قبل از جدا شدن با ناراحتي گفت:

بسکه لجوج و ديوونه اي. مثل همين نيامدنت با ما که کوتاه هم نمياي. ولي اين قضيه فرق مي کنه امشب کمي  -

ن چندمين مرتبه است که مي گم معين با اون بيشتر بهش فکر کن. چيزي از غرورت کم نمي کنه. در ضمن اي

 کامران ديوونه فرق مي کنه. اينو توي مغز معيوبت جا بده.

آن شب و روز بعد تمام فکرم درگير اين موضوع تازه بود. صدبار خودم را قنع مي کردم و صد و بيست بار پس مي 

نقشه اي که گلناز کشيده بود من طبق معمول  زدم اصال نمي توانستم تصميم بگيرم که درست کدام است. روز بعد با

تنها به خانه آمدم و ساعتي بعد رضا او را به اين تصور که دکتر نيکپور منزل ما است به آنجا آورد و درست بعد از 

رفتن رضا با خوشحالي از اجرا شدن نقشه خوبمان هر دو با هم به بازار رفتيم و او براي تولد رضا که فردا شب بود 

لوز قشنگ و يک جلد غزليات حافظ خريد و در برگشت تا رسيدن به خانه و پياده شدن از تاکسي درگوشم يک ب

 گفت که حتما براي معين اس ام اس بزنم و قبل از جدا شدن تا قول صد در صد نگرفت کوتاه نيامد.

ين و تولدش خارج کنم ولي به محض رسيدن به خانه به سراغ درس ها رفتم مي خواستم به اين طريق فکرم را از مع

 امشب از آن شب ها بود که به هيچ طريق يک کلمه هم نمي فهميدم.

هر چند دقيقه به ساعت نگاه مي کردم. عقربه ها سرسختانه آهسته مي راندند قبل از شام پايين رفتم و با آقاجون 

 تلوزيون تماشا کردم و آنها را سخت متعجب کردم.

در مقابل تعجب مامان ظرف ها را شستم که وقت بگذرانم ولي بعد از اين همه وقت کشي  شام خورديم و حتي باز هم

 شب شد. 5/63و زود خوابيدن هميشگي مامان و آقاجون تازه ساعت 

به اتاقم که برگشتم نيت کردم. دلم هواي صداي خواننده ي محبوبم را کرد. قبل از روشن کردن دکمه دستگاه نيت 

هجران و ناماليمات مي خواند تماس نمي گرفتم ولي اگر خوب و اميدوار کننده مي خواند بدون کردم. اگر از غم و 
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چون و چرا و فکر کردن مجدد تماس مي گرفتم به عبارتي ريش و قيچي و نشان دادن راه را به عهده ي خواننده 

 گذاشتم و دکمه را فشردم.

 تا از در اومد بوي گل اومد بوي بهار و سوز دل اومد

 بسکه نگام کرد آشفته بودم درد دلم رو کاش گفته بودم....

 نشست موهاش رو شونه کرد اين دلو خوب ديوونه کرد

 دلي که پي بهونه بود شکايت از زمونه بود

 جاي هيچ بحثي را نگذاشت. دروغ چرا. دوست داشتم که حرف دلم را برايش بگويم.

 نويسم. با کمي زيرو رو کردن کلمات عاقبت اينطور نوشتم.گوشي را برداشتم و تازه فکر به اينکه چه ب

Happy Birth Day To You .تبريم مي گم 

وقتي پيام ارسال شد نفسي به راحتي کشيدم و هنوز چند دقيقه نگذشته بود که پيام فرستاد. نفهميدم چطور خودم را 

 يب ببيند چقدر متلک مي گويد.به گوشي رساندم. همانجا فکر کردم اگر گلناز مرا با اين هيجان غر

 حس کردم او را در کنارم مي بينم. پيام احساسي اش قلبم را زيرو رو کرد.

سال سن، بهترين هديه  71در شهري غريب، با دلي تنگ، از طرف عزيزي که مطمئن شدم به ياد من است، طي  -

کاري که کرده بودم به شدت احساس رضايت  از وجودم عمق در اي بود که تا کنون دريافت کرده ام. خيلي ممنونم.

کردم و چونکه مي دانستم آن شب از درس خواندن معافم. با افکاري شيرين و به ياد او زودتر از هر شب به تختم 

 پناه بردم و بهترين خوابها را ديدم.

ير از محسن بود در بين امتحانات آخر ترم بود که نامزدي محسن و نغمه برگزار شد. شايد اگر هر کس ديگر به غ

اين مراسم بين امتحانات شرکت نمي کردم ولي محسن با بقيه فرق داشت.) بله محسن يکم پپه تر از بقيه بود. چقدر 

 از اين يارو محسن بدم ميومد(

 صورت زيبا و ظريف محسن با ديدن من گل انداخت. آهسته به محسن گفتم:

 ر خوبي هستم. درست مثل خودت.آقا محسن چرا به عروست نگفتي که من رازدا -

 و با هم خنديديم. يکي از آرزو ها و مشکالتم محسن بود که خدا را شکر رفع شد.

فشار امتحانات آخر بهمن رفت و آمد خواهر ها و برادرهايم را هم به منزل پدري کم کرده بود. البته عذر بهنام که 

اول دبيرستان بودند موجه بود ولي بهنوش و بهزاد که  حاال دختر هايش بزرگ شده و سحر دوم دبيرستان و صبا

هنوز بچه ي مدرسه اي نداشتند مالحظه مرا مي کردند. حتي مدتي بود که بهنوش هم وقت رفتن به مدرسه هليا را به 

 زن دايي مي سپرد که مشکلي براي من پيش نياد.

د. گلناز چند روز قبل از من راحت شد. روزي که پيام هاي معين هم البه الي هر امتحان انرژي ام را مضاعف مي کر

آخرين امتحان را دادم و برگشتم براي نهار بهنام و خانواده اش منزل ما بودند. بهنوش هم هليا را نزد مامان گذاشته 

 بود. بهزاد و ريحانه هم سرکار بودند و قول شب را گذاشته بودند.

به خاطر اينکه سحر فردا امتحان داشت رفتند. بهنوش هم تازه آمده  بعد از نهار و استراحتي کوتاه فروغ و بچه ها

بود و در آشپزخانه مشغول غذا خوردن بود. متوجه هليا شدم. چند وقت بود سير نديده بودمش او را محکم بغل 

 گرفتم و گفتم:

 وشگلم غافل شدم.الهي قربونت بشم خاله. منو ببخش اينقدر گرفتار خودم بودم که به کلي از شما گلهاي خ -
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هليا که فرصت را غنيمت شمرد خودش را لوس کرد. ميان آغوشم جا به جا شد و با اشتياق از اسباب بازي هاي 

 جديد خودش و برادرش و شعرهاي جديدي که ياد گرفته بود گفت.

 بهنوش با شکم بزرگ از آشپزخانه بيرون آمد. از طريقه راه رفتنش خنديدم و گفتم:

 رها راه مي ري بهنوش. تا کي مي خواي با اين وضع بري مدرسه.مثل قلد -

 به آرامي ميان مبل لميد و جواب داد:

تا مشکلي ندارم ميرم. بهرته که مرخصي زايمانم قبل از تعطيالت باشه که تا اول مهر دربست در اختيار بجه ها  -

 باشم. اينطوري براي مامان هم بهتره.

 :لبخند زد و در ادامه گفت

 خوب خسته نباشي. خيلي خوشحالم که اين دوره را هم با موفقيت تمام کردي. -

 خنديدم و گفتم:

 از کجا مطمئني. -

 با قاطعيت جواب داد:

 چرا مطمئن نباشم. تالش تو قابل تقديره. گاهي به تو قبطه مي خورم. واقعا با اراده اي. -

 تشکر کردم و دوباره پرسيد:

 ر چه خبر هنوز خبر خوبي را که قولش را داده بود نداده.از دکتر نيکپو -

 هنوز که نه ولي امروز که ديدمش گفت فردا که براي نتيجه امتحانات مي آييد مي گويم. -

 فکر مي کني چي باشه. -

 نمي دونم. هر چي بيشتر فکر مي کنم کمتر نتيجه مي گيرم. -

 از معين چه خبر؟ -

 ش مي رسه. ظاهرا او هم سخت مشغوله.بهنوش دوباره لبخند زد و جدي گفت:هنوز هم پيام هاي کوتاه

 

بنفشه اگه زندگي تو رو توي يه کتاب مي خوندم فکر مي کردم اين يه داستان خيالي و عبرت آموزه. واقعا اگه  -

داد اينطور جلوي چشمم نبودي باورم نمي شد که يه تجربه باعث بشه کسي مثل تو که اصال به درس اهميت نمي 

پيشرفت کنه. تو به عينه خواستن و توانستن رو ثابت کردي. نمي دوني چقدر برات خوشحالم. از تو چه پنهون گاهي 

 هم از اون پسره ي خل کامران رو مي گم متشکر مي شم. شوک خوبي براي تو بود.

 از لحن مهربانش دلم ضعف رفت.

ر دلت پاکه پس برام دعا کن که امتحانات بعدي هم قبول بشم. من خيلي ازت ممنونم خواهر عزيزم. تو که اينقد -

 هنوز به اين مدرک قانع نيستم. بايد ادامه بدم.

 خنديد و گفت:

پس بايد درباره ي استادت هم دعا کنيم که همينطور که ازشون بي خبريم، بي خبربمانيم وگرنه مقاومت در  -

 برابرشان امر محاليه.

 روي زانويم نشسته بود کشيد و ادامه داد: دستي به سر هليا که

  خودم که نتونستم ولي هليا بايد مثل خاله اش با اراده باشه و درس بخونه. -
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 مامان که از حموم بيرون آمد و قسمت آخر صحبت هاي بهنوش را شنيده بود گفت:

تش چي ميشه. اگر بنا به ادامه باشه تا خوبه. همين شماييد که لي لي به ال الش مي گذاريد و پرروش مي کنيد. عاقب -

 سالگي بايد ادامه بده. 53

 با بهنوش خنديديم ولي چيزي نگفتيم. مي دانستيم که بحث کردن با مامان در اين باره بيهوده است.

بوسيدم مثل اينکه بهزاد و ريحانه و آقاجون جلو در با هم رسيده بودند. چونکه با هم وارد شدند. ريحانه و بچه ها را 

 و پالتو آقاجون را گرفتم. از اتاق که بيرون آمدم بهزاد به بچه ها گفت:

بچه ها پاشيد راحت بدويد و بازي کنيد. ديگر امتحانات ته تغاري مامان و آقاجون تموم شده و هيس هيس در کار  -

 نيست. هممون راحت شديم.

م. سيني را روي ميز گذاشتم که صداي تلفن بلند شد همگي خنديديم. به آشپزخانه رفتم و با يک سيني چاي برگشت

 من از همه نزديک تر بودم بي خيال بدون اينکه به شماره ي روي تلفن نگاه کنم گوشي را برداشتم.

 الو بفرماييد. -

 الو منزل آقاي رضايي. -

 بله بفرماييد. -

 بنفشه خانم خودتي عزيزم. فرهمند هستم. -

 صندلي نشستم. از تغيير رنگم همه ي نگاه ها به سمت من برگشته بود. به زحمت گفتم: دست و پايم شل شد. روي

 آه بله سالم خانم. حالتون چطوره. -

خوبم عزيزم. تو چطوري نمي دوني چقدر دلم برات تنگ شده. قصور مرا ببخش چند مرتبه خواستم الاقل تلفني  -

ان داري و نمي خواست مزاحمت شوم ولي تا امروز فهميدم صدايت را بشنوم ولي امير نگذاشته. مي گفت امتح

 امتحانت تموم شده طاقت نياوردم.

حالم به شدت بد شده بود باز کف دستهايم يخ زده بود ولي برعکس صداي خوشحال او از پشت تلفن هم مشخص 

 بود.

 متشکر شما لطف داريد. -

 قربونت برم عزيزم. مامان تشريف دارند. -

 من امري نداريد. بله. با -

 نه عزيزم عرضي نيست. روي ماهت را مي بوسم. -

 به مامان اشاره کردم و خودم بلند شدم. مامان به جاي من نشست. بهنوش پرسيد:

 کي بود بنفشه. -

 با خستگي کنارش افتادم.

 نمي تونستي از کسي ديگه اي امروز حرف بزني! -

 حيرت زده پرسيد:

 خانم فرهمند بود. -
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با حرکت سر حرفش را تاييد کردم. بهزاد خنديد و بشکن زد. حوصله خنديدن نداشتم. مامان با شور و شعف 

مشغول دل و قلوه رد و بدل کردن با خانم فرهمند بود. بقدري عصبي بودم که حتي توان رفتن را هم نداشتم يک 

 ايين انداختم.لحظه برگشتم. آقاجون به آرامي نگاهم مي کرد. خجالت زده سرم را پ

 دقيقه صحبت و تعارف گوشي را قطع کرد و با افتخار گفت: 63مامان بعد از حدود 

بنده خدا معذرت خواهي مي کرد. مي گفت به خاطر امتحانات بنفشه عقب افتادن آمدن آقاي فرهمند از ايتاليا  -

بعد از تعطيالت نوروز براي صحبت مجدد  دست نگه داشته اند وگرنه حتي انگشتر نامزدي را هم خريده اند و احتماال

 با پدرش مي آيند.

 قبل از اينکه کسي چيزي بگويد گفتم:

 مامان جان حقش بود که همين االن حرف آخر را مي زديد و اميدوارشان نمي کرديد. -

 مامان با ناراحتي جواب داد:

ن موقعيت عالي را از دست مي دهيم اگر مي خواي نه فکر نکن ايندفعه با ريسمان پوسيده ي تو مي ريم تو چاه و اي -

درس بخوني خيلي خوبه ما هم خوشحاليم ولي برو توي خونه ي شوهرت بخون. من نمي دونم درد تو چيه و از اين 

  خواستگار بهتر که هر جا دست بگذارند دخترشون را توي طبق مي گذارند و تحويل مي دهند چي مي خواهي.

 گفتم:

ست مامان. قبول دارم استاد فرهمند که موقعيت اجتماعي، مالي، خانوادگي و حتي قيافه و تيپ عالي حرف شما در -

هم دارند هر جا هم به قول شما دست بگذارند شايد بهتر از من هم راضي شوند ولي اينجا مشکل منم که نمي خوام 

 حمقم بابا ولم کنيد.ازدواج کنم چطوري بگم. من اصال از اين آقا خوشم نمياد. من بدم. من ا

 با ناراحتي بلند شدم که به اتاقم بروم که با صداي آرام آقاجون ايستادم.

  بنفشه جان بيا بابا اينجا کنار خودم. مي خوام باهات حرف بزنم. -

 با چند لحظه مکث ناچار به طرفش رفتم و مودبانه کنارش نشستم و او شروع کرد.

باشه در جمع با تو صحبت کنم ولي غريبه بينمان نيست. خواهر و برادرت و زن ببين بابا جان. شايد درست ن -

برادرت هستند. اگر دوست داري رک و پوست کنده بگو چرا اينها را قبول نداري. مادرت حق داره . خودت هم 

 قبول داري که موقعيت هاي اين خانواده مناسبه. پس بگو چرا.

 نستم به راحتي حرف دلم را بزنم. روي اين کار را نداشتم.شمزده سرم پايين بود. چطوري مي توا

 آقاجون من بايد درس بخونم. هنوز از نظر خودم ثابت نشده ام. -

 دستش را تکان داد.

نه اين دليلت را قبول نمي کنم. مي دوني اين خواستگارت چونکه خودشان هم تحصيلکرده هستند براي تو  -

 دليل محکمه پسند بده.محدوديت قائل نمي شوند پس يک 

 مانده بودم چه جوابي بدم. در دلم آشوبي به پا بود. وقتي سکوتم طوالني شد بهزاد ميانه را گرفت و گفت:

 فرض کنيد يم گوشه دلش جايي گير کرده. -

 با تعجب نگران به او نگاه کردم و گفتم:

 بهزاد! -

 آقاجون لبخندي زد و سرش را باال و پايين آورد.
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 خوب. خوب جالب شد. پس اينجا غريبه ماييم ولي مي تونم قسم بخورم که اين وصله ها به دختر من نمي چسبه. -

 دستش را دور گردنم انداخت.

 پس ته تغاري ما هم بزرگ شده. نمي خواي از اين وصله حرف بزني بابا. -

ي نداشتم که بزنم. اينبار بهنوش به کمکم سرم را تا آخرين درجه پايين انداخته بودم و قلبم به شدت مي زد. حرف

 آمد و گفت:

آقاجون فرض کنيد اين وصله مثل موقعيت آقاي فرهمند باشه. البته اگه پدر معاون سفيرش رو حذف کنيم که  -

 بيشتر هم به خودمون بخورند. به فرض ممکن اگه اينطور باشه نظر شما چيه.

و منتظر شنيدن جوابش بودند. دلم مي لرزيد. حاال که تا به اينجا  در چند لحظه سکوت آقا جون همه سکوت کردند

پيش رفته بوديم بهتر بود که نرش را مي دانستم. به مامان نگاه کردم. از جواب بهنوش گل از گلش شکفت. بعد از 

ا از آن سکوتي که از نظر من ساعت ها طول کشيد عاقبت صداي خنده ي آقاجون و دستش که حلقه شانه ام شد مر

 آن برزخ در آورد.

من قربون گوشه دل دخترم هم مي رم. مطمئنم اونقدر عاقل شده که نگذاره دلش بيراهه بره. مخصوصا که از راز  -

 قشنگش خواهر و برادر بزرگترش هم آگاهند. ديگه از اين بهتر چي.

 و از مامان پرسيد:

 ي نه آوردن ها به خاطر درس نبود. مگه نه خانم. حاال هي شما خودت را حرص بده. ديدي همه -

نفسي عميق کشيدم و شرمزده سرم را روي شانه اش گذاشتم. نگاهم به ريحانه افتاد. به رويم لبخند زد. در جوابش 

 تبسمي شرمگين زدم. آيا مي دانست منظورش از بحث ما به کي بود.

بود. شيرين ترين خواب را کردم که تا فردا آن شب که هول امتحان نداشتم و خيالم هم آسوده تر و سبک تر شده 

 طول کشيد. خوابي همه با معين. 1ساعت 

* * * * 

فردا صبح استاد نيکپور را در دانشگاه ديدم. نتيجه چندتا از امتحانها آمده بود. آن وقت روز رضا نمي  63ساعت 

 د.توانست به دنبال گلناز بيايد. دکتر خواست که صبر کنيم تا کارش تمام شو

در يک گوشه دنج حياط منتظرش نشستيم تا احتماال استاد فرهمند را نبينيم. تا دکتر کارش تمام شود و به ما ملحق 

 شود جريان ديشب را برايش تعريف کردم. با خوشحالي گفت:

ا نگفتم. زودتر مي گفتي خودش را راحت مي کردي. خودت يک موقعيت خوب پيدا کرده بودي که رابطه ات هم ب -

 او هميشه محتاط و معقوالنه بوده پس ديگه نگراني ات براي چي بود ولي موندم مامانت چطوري کوتاه اومد.

آخه به قول تو اسم دکتري را که شنيد نرم شد ولي مطمئنم دلش هنوز هم پي سمت مهم پدر استاد فرهمند چونکه  -

نداخت و گفت باشه خودشون تماس بگيرند. فکر وقتي آقاجون گفت زنگ بزنه به خانم فرهمند، مامان پشت گوش ا

 مي کنم که هنوز هم اميدواره که بلکه تا بعد از ايام عيد نوروزز فرجي بشه و از من رضايت بگيره.

دکتر نيکپور را که ديديم به او ملحق شديم. از ما خواست که براي صحبت کردن با او برويم. وقتي راه افتاديم 

 صميمانه گفت:

 ته نباشي خانم مي بيني که يکي ديگه از کوه هاي تحصيلي ات رو پشت سر گذاشتي.خوب خس -

 تشکر کردم و گفتم:
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 حاال نوبت شماست که به قولتون عمل و کنيد و خبر خوش را بدهيد. چند وقته که دل مارو بي طاقت کرده ايد. -

 خنديد و مصمم جواب داد:

کر مي کنم اينطوري لطفش هم بيشتر بود. اميد گرفتن خبر خوب آخه نمي خواستم حواستان رو پرت کنم. ف -

 خودش هم صفايي داره.

 

 جدي ادامه داد:

 من مجوز تاسيس يک آزمايشگاه خصوصي را بعد از دوندگي هاي زياد گرفتم. -

 با خوشحالي فريادي کشيدم.

 آه خيلي خوبه خانم دکتر. بهتون تبريک مي گم. -

 خانم دکتر تشکر کرد و گفت:گلناز هم تبريک گفت. 

 بايد به خودتون هم تبريک بگيد. -

 من و گلناز متعجب به هم نگاه کرديم و يک صدا پرسيديم:

 چرا ما! -

 خنديد و با افتخار جواب داد:

 چونکه اداره کامل اين آزمايشگاه تازه تاسيس به عهده شماست. -

بند آمده بود. خانم دکتر به ما نگاه مي کرد و مي خنديد.من زودتر از حيرتزده و ناباور به هم نگاه کرديم. زبانمان 

 گلناز پرسيدم:

 منظورتون چيه دکتر. -

 دقيق برايمان توضيح داد.

آزمايشگاه که داير شود من الاقل نصف روزم را نمي تونم آنجا باشم. مي دونيد که تدريس دارم. پس کسي بايد  -

 تا مطمئن تر کي ممکنه باشه.باشه يا نه. آن کسي از شما دو

من و گلناز از خوشحالي اين خبر غير منتظره گيج شده بوديم چند دقيقه طول کشيد تا عاقبت با فريادي بلند 

 خودمان را تخليه کرديم ولي ناگهان فکر آماده شدن براي امتحان بعدي خمارم کرد و با نگراني گفتم:

 .ولي خانم دکتر. امتحان آينده چي ميشه -

 خانم دکتر چهره در هم کشيد و معترضانه گفت:

نه نياريد که من به پشتوانه شما دوتا اين کار را شروع مي کنم. به غير از اون آنقدر در شما استعداد و توان مي بينم  -

د و مسلما که با وجود کار از عهده ي امتحا ن هم بر بياييد. بيشتر از نصف روز را در آزمايشگاهي که تازه پا مي گير

 چند ماه اول هم زياد شلوغ نيست مي گذرانيد پس نگران نباشيد و عوضش مطمئن باشيد.

 گلناز با خوشحالي دست کوبيد و فرياد کشيد.

 خداجون ممنونتم. -

 و به من گفت:

  بنفشه هيچ فکر مي کردي به اين زودي کار پيدا کنيم. -
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ناسانه به دکتر نگاه کردم. او لبخند گرمي زد و دستش را روي از شدت خوشحالي نمي دانستم چه بگويم. حق ش

 دستم گذاشت و بعد به گلناز دست داد و خطاب به او گفت:

البته مرا ببخش گلناز جان مجبورم که بنفشه را به خاطر مدرک تسلطش به زبان و کامپيوتر به عنوان سرپرست و  -

 تو را به عنوان معاون اول استخدام کنم.

 با خنده گرم و صميمي دستش را از پشت روي گردن من که صندلي جلو نشسته بودم انداخت و گفت: گلناز

نه خانم دکتر من ناراحت نمي شم بايد اينقدر منطقي بام که که قبول کنم حق به حق دار مي رسه. تالش بنفشه از  -

 نيا ارزش داره.من بيشتر بوده و لياقتش بيشتر. همينکه باز هم با هم خواهيم بود يه د

 ناگهان از به يادآوري مطلبي به خود آمد و گفت:

 راستي خانم دکتر من چند واحد ديگه دارم که بايد طي يک ترم کامل پاس کنم. -

 خانم دکتر با اعتماد به نفسي کامل جواب داد:

مد از امروز بايد دنبال جايي از اون هم بي خبر نيستم. باز هم نگران نباش. برنامه ريزي که کرده ام کامله. مح -

مناسب براي ما بگرده. تا جا پيدا بشه کار وام بانکي هم روبه راه شده و بايد بعد از ظهرها با بنفشه و محمد بريم 

براي خريد وسايل مورد نياز. همه اين کارها الاقل تا عيد طول مي کشه. بعد از افتتاح مطب هم روزهاي که نيستي 

 و به عهده مي گيره. چشم به هم بزني اين ترم رو هم تمام کردي. خوبه؟بنفشه مسئولست تو ر

به قول خودش همه ي برنامه ريزي ها را دقيق انجام داده بود. از شدت خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدم 

د و لبخند همانجا توي ماشين به هم چسبيده بوديم و همديگر را مي بوسيديم. خانم دکتر با رضايت به ما نگاه مي کر

 مي زد.

از او خواستيم جلوي قنادي مارو پياده کند. دوباره از او تشکر و خداحافظي کرديم و هر دو خبر مسرت بخش را با 

 شيريني به خانه برديم.

* * * *  

هنوز دو روز نگذشته بود که اس ام اس تبريک معين رسيد. کمي جسور شده بودم و در جوابش فقط نوشتم ) 

يک هفته بعد دکتر زماني در يک محل خوب نزديک ساختمان پزشکان يک زير زمين بزرگ بزرگ و دل متشکرم ( 

 بار برايمان اجازه کرد و همزمان وام بانکي دکتر نيکپور هم همانطور که انتظار داشت آماده شد.

صر به عصر آرين را زور بعد آينه و قرآن برديم و روز بعدش دوتا کارگر براي تميزي آنجا و چيزي نگذشت که ع

 به ريحانه مي سپرديم و همراه دکتر زماني براي خريد به بازار مي رفتيم.

 شلوغي کار ما مصادف بود با آماده شدن مامان و بهنوش براي تولد نوزاد تازه.

تم هنوز با دکتر طوري کارمان را تنظيم کرديم که مسئولت هاي من قبل از به دنيا آمدن نوزاد تمام شود. دوست داش

 که وقتم آزاد تر است کمکي باشم براي مامان و بهنوش.

و درست ده روز به پايان سال مانده بود که بهنوش زايمان کرد. پسري خوشگل و توپول. سيبي که از وسط با مسعود 

 نصف شده بود. اسمش را قبال انتخاب کرده بودند. ايليا.

ه بود. چونکه مهلت زيادي نداشتيم و برخورد مي کرديم به تعطيالت کار آماده سازي آزمايشگاه هم تقريبا تمام شد

 نوروز مراسم افتتاحيه را گذاشتيم براي روز چهارده فروردين که مصادف بود با تولد امام رضا.
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به خاطر اينکه دکتر نيکپور و همسرش هم براي تعطيالت عيد به مشهد رفتن تالش کرديم که همه چيز روبه راه 

اي افتتاحيه مشکالتي نداشته باشيم. روزها کامل در خانه بودم ولي شب ها يک ساعتي را همراه رضا و گلناز باشد و بر

  به آزمايشگاه سر مي زديم و به آنها کمک مي کرديم.

 هنوز هم با هر پيشرفتي خدا را شکر مي کردم. همه چيز را مديون او بودم که ياورم بود.

 رفتن دکتر نيکپور و همسرش همه چيز براي چهارده فرودين آماده بود. و عاقبت با آغاز سال جديد و

 

عيد آن سال هم با وجود نوزاد کوچولوي بهنوش حال و هوايي تازه داشت. تصميم داشتم تمام تعطيالت را به کتاب 

کپور و گلناز دست نزنم و استراحت کنم ولي براي من که هميشه مشغول بودم و حاال نبودم کمي خست بود. دکتر ني

 و رضا هم که به مسافرت رفته بودند. چند روز نگذشته بود که از بيکاري خسته شدم.

چونکه بيرون هم نمي رفتم طبيعتا معين را هم که مطمئن بودم آمده نمي توانستم ببينم. پيام تبريک سال نو از 

 طرفش رسيد و من براي سومين بار اس ام اس زدم و تشکر کردم.

مسافرت به خاطر بهنوش خبري نبود. البته او اصرار مي کرد که ما برويم ولي مامان دلش نمي آمد که در  امسال از

 دوران نقاهت او را تنها بگذارد.

ده روز از تعطيالت را به هر ترتيب که بود گذرانديم. در اين ده روز سحر و صبا يک روز هم مرا تنها نگذاشتند. 

س خواندن ديده بودند برايشان عقده شده بود و همين چند روزه را غنيمت مي طفلکي ها بسکه مرا مشغول در

  شمردند.

تا اينکه روز يازدهم بهزاد براي خداحافظي به منزل ما آمد. ناگهان تصميم گرفته بودند که الاقل دو روز آخر به 

 چالوس بروند و سيزده بدر در ويالي دايي ريحانه بمانند.

 ده بود. غمزده نگاهشان کردم. وقتي مرا با آن حال ديدند بهزاد گفت:دلم هواي شمال را کر

 حاال مامان و آقاجون نمي تونند بيايند. تو بيا با ما بريم. فکر مي کنم برات الزم باشه. -

به  شکيبا و شهريار که منتظر بودند با ريحانه به طرفم آمدند و با اصرار بيشتر خواستند که با آنها بروم. ملتمسانه

آقاجون نگاه کردم و تا لبخند رضايتش را ديدم با خشوحالي او را بوسيدم و چند دقيقه نگذشته بود که آماده شدم با 

 يک خداحافظي سريع از مامان و آقاجون زودتر از بقيه توي ماشين نشسته بودم.

 ايي ريحانه نرفته بودم.عاشق مسير تهران چالوس بودم آن هم در ايام قشنگ عيد. دوسال بود که به ويالي د

تا رسيدن عصر شده بود. لذت مسافرت را که هر چه به چالوس نزديک تر مي شديم بيشتر مي شد مضاعف مي کرد. 

 با بچه ها حابي خوش گذرانديم و از مسير لذت برديم.

ع داده بودند سرايدار جلو در بزرگ ويال بهزاد چندتا بوق زد. ظاهرا با آقاي گودرزي تماس گرفته و آمدنشان را اطال

 در را باز کرد و خير مقدم گفت. تا وارد باغ شديم قلبم ايستاد. اتوموبيل معين هم آنجا پارک بود.

 بهزاد نگاهي سريع از آينه به من انداخت و از ريحانه پرسيد:

 مگه خاله جانت هم آمده اند. -

 ريحانه با بي خبري شانه اي باال انداخت و پاسخ داد:

 نمي دونم. ديروز خاله را ديدم چيزي در اين باره نگفت. -
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ماه دوري نمي دانستم چطور بايد برخورد کنم. خصوصا جلو بهزاد و  1حال بدي داشتم. تمام بدنم يخ بود. بعد از 

 ريحانه.

يدن مژگان بهزاد اتومبيلش را پارک مي کرد که خانواده ي گودرزي براي استقبالمان بيرون آمدند. از ديدن قد کش

که ئوسال بود نديده بودمش حيرت کرده بودم. خودم را گرم بوسيدن او نگاهم به در بود که معين را ببينم. عاطفه به 

 طرفم آمد و گرم در آغوشم کشيد و خوش آمد گفت.

 با آقاي گودرزي هم احوالپرسي مي کردم که بهزاد اشاره به اتومبيل معين و اتومبيل کنارش کرد و پرسيد:

 مثل اينکه مهمان داريد و ما هم مزاحم شديم. -

 آقاي گودرزي مار ا به داخل راهنمايي کرد و گفت:

نه شما مراحميد آقا بهزاد. مهمانها غريبه نيستند. البته فعال ماشين ها يشان مهمان هستند. ديروز معين با چندتا از  -

شين ها را گذاشتند و رفتند و هنوز هم نيامده اند. بفرماييد دوستانش آمدند. قصد رفتن به کوه و جنگل را داشتند. ما

 داخل.

 عاطفه در ادامه ي تعارف شوهرش با زبان شيرينش اضافه کرد.

 هواي ابري و قشنگ شمال هميشه با همراه بيشتر مي چسبه. خوشحالمان کرديد. -

 م ولي همان دلهره لعنتي همراهم بود.نفس راحتي کشيدم و يخ بدنم باز شد. با اينکه از ديدنش خوشحال مي شد

مثل هر بار بهزاد و ريحانه اتاق مهمان را و من دوقلوها اتاق مژگان را که با خوشحالي در اختيارمان گذاشت اشغال 

 کرديم. وسايل را از ماشين بيرون آورديم و لباس عوض کرديم.

ويم و هر طور بود دوقلوهاي شتابزده و دستپاچه را تا فردا باراني که مي باريد مانع از آن شد که شبانه به کنار دريا بر

 و بند آمدن باران قانع کرديم. مخصوصا که شکيبا کمي هم تب داشت.

به عاطفه براي پختن شام کمک کردم و بعد از شم تا ساعتي گذشته از نيمه شب را به ديدن فيلم عروسي آقاي 

د گذشتن نيمه شب و خستگي بين روز از فکر معين تا صبح و وقت گودرزي و عاطفه گذرانديم. ولي باز هم با وجو

نماز خوابم نبرد. شکيبا هم تا آن موقع غلت مي زد. دلم نيامد ريحانه را بيدار کنم. بچه را پاشويه کردم و دوباره از 

دت نداشتم بيهوش شربت تب بر به او دادم. عاقبت بعد از نماز که با آهنگ ماليم موج با اينکه به خواب صبح زود عا

 صبح با بقيه خوابيديم. 63شدم و تا ساعت 

بعد از خوردن صبحانه اي مفصل ريحانه کمک کردن به عاطفه را عهده دار شد و بردن بچه ها به کنار دريا را به 

  عهده ي من گذاشت.

کنار دريا مشتاق تر کرده  باران از نيمه شب قطع شده بود و حاال آفتاب دلچسب بعد از باران بچه ها را براي بازي

بود. بقدري با شتاب و اشتياق به طرف دريا مي دويدند که من به پايشان نمي رسيدم. حتي شکيباي مريض هم از من 

 تندتر مي دويد.

بعد از کمي بازي با آنها کنارشان نشستم و نظاره گر دريا و آنها شدم. مثال مواظب بودم شکيبا به آب نزديک نشود و 

ي ماسه ها باي کند ولي گاهي حسابي حواسم از آنها پرت مي شد. فکر معين از ديشب به کلي زير و رويم فقط رو

 کرده بود.

بازي بچه ها چند ساعت و تا وقتي که بهزاد براي نهار صدايم زد طول کشيد. هر سه پر از ماسه بودند و وضعشان 

 رند و تميز شوند.خنده دار تا به ويال رسيديم مجبورشان کردم که دوش بگي
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صرف شد شکيبا دوباره کمي تب کرده بود. ريحانه داروهايش را داد و به زحمت  0بعد از نهار که تقريبا ساعت 

 دوباره او را خواباند. از اتاق که بيرون آمد به او و به عاطفه گفتم:

 موافقد به چشمه ي خودمان سري بزنيم. -

ک ويال بود که هروقت به آنجا مي رفتيم حتما به چشمه سري مي زديم. يک چشمه ي قشنگ نرسيده به جنگل نزدي

اسمش را گذاشته بوديم چشمه ي خودمان. چونکه خيلي دنج و خلوت بود و غير از بومي هاي اطراف کسي از آنجا 

 خبر نداشت.

 و گفت: عاطفه که نمي توانست بيايد. ريحانه با نگراني به اتاقي که شکيبا خوابيده بود اشاره کرد

 اينو چي کارش کنم. ممکنه بيدار بشه. -

 بهزاد که هست. بيا بريم زود برمي گرديم. ممکنه فردا باز بارون بياد نتونيم بريم. -

ريحانه موافقت کرد. روي تراس آفتابگير و رو به درياي ويال، آقاي گودرزي و بهزاد روي صندلي هاي راحتي لميده 

 تفاده مي بردند. فکر کرديم خوابيده اند.بودند و از آفتاب دلچسب اس

 آهسته چند تا پله ي تراس را پايين آمديم نرسيده به در خروجي صداي بهزاد متوقفمان کرد.

 ريحانه خانم. باز اون کوچولوي شيطون تو رو از راه به در کرده و مي خواي منو با بچه ي مريض تنها بذاري. -

 اال انداخت.ريحانه به من نگاه کرد و شانه ب

 ديدي گفتم. -

 گفتم:

باشه تو برو مرد ذليل. من تنهايي مي رم حيفم مياد بعد از دوسال بيام و چشمه ي خودمون را نبينم. معلوم نيست  -

 باز کي گذرم به اين طرف ها بيوفته.

دم و با نفسي عميق برايش دست تکان دادم و بيرون آمدم. راه چشمه را خودم بلد بودم. هر چند دقيقه مي ايستا

 تازگي هوا را به درون ريه هايم مي کشيدم.

کمي که در قسمت خاکي رفتم پشيمان شدم. باران شب گذشته همه جا را گِل کرده بود و راه رفتن سخت. بين راه 

شيب تصميم گرفتم که برگردم ولي وقتي شلوار گِلي ام را ديدم راه راه ادامه دادم. براي رسيدن به چشمه از يک 

کوتاه بايد باال مي رفتم. اينبار وسط شيب سُر ديگر واقعا پشيمان شدم. نه راه پس داشتم و نه راه پيش نه مي 

 توانستم راحت پايين بيايم و نه باال رفتن راحت بود.

ر طريق به هر ترتيب بود بيشتر شيب را رفته بودم که پايم روي گِلها سُر خورد و افتادم لباسهايم گلي شد ولي به ه

بود با کمک کرده بودم به کنار چشمه رفتم دست و صورت و لباس گِلي ام را کمي تميز کردم. پيشاني ام موقع 

 سرخوردن به شاخه درخت خراشي جزئي برداشته بود. با يک برگ دستمال داخل جيبم خونش را پاک کردم.

ود نگاه کردم. اگر مي خواستم به تنهايي پايين جلو شيب آمدم و به مسير برگشتم که مسلما سخت تر از باال آمدن ب

 بيايم سُر خوردنم صد در صد بود. به جيبم دست زدم و آه کشيدم گوشي ام را با خودم برنداشته بودم.

پس ناچار بودم که منشتر بمانم تا بلکه بهزاد از دير برگشتنم نگران شود و به دنبالم بيايد. کنار چشمه نشستم و به 

 اي آن که از دل زمين بيرون مي کشيد خيره شدم.قُل قُل زيب

حدود يک ربع بيشتر نگذشته بود که از دور صداي حرف زدن چند مرد را شنيدم. وحشتزده خودم را به کنار درخت 

 کشيدم و صد بار خودم را لعنت کردم که چرا تنهايي آمده ام.
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 ز محل چشمه آگاه نباشند و به طرف من نيايند.صدا هر لحظه نزديک تر مي شد. دعا کردم کساني که مي آيند ا

با دلي لرزان زير لب دعا مي خواندم. ناگهان به يک مسئله پي بردم. گروهي که نزديک مي شدند معين و دوستانش 

 بودند. اينرا از آنجا فهميدم که شخصي که جلوتر بود بلند داد کشيد:

 چپ. معين چشمه اي که از رفتن ديدم سمت راست بود يا -

 بيشتر وحشت کردم. صداي پا نزديک تر شد. کف دستم يخ زده بود کمرم از هيجان زياد تير مي کشيد.

همراه نفر اول فرهاد را شناختم. تا نزديک چشمه گرم صحبت بودند و متوجه نشدند ولي تا از شيب باال آمدند آن که 

درخت چسبيده بودم و مطمئنا رنگم پريده بود اشاره نمي شناختم با آرنج به پهلوي فرهاد زد و به سمت من که به 

 کرد. تا چشم فرهاد به من افتاد حيرتزده گفت:

 اِ خانم رضايي. شما کجا اينجا کجا. -

به چه زحمتي از دهان قفل شده ام سالم بيرون کشيدم. در همين موقع معين و چند نفر ديگه هم از شيب باال آمدند. 

 اهم کرد و جلو آمد.معين متعجب تر از بقيه نگ

 شما اينجا! -

آب دهانم را قورت دادم و سالمي آهسته گفتم. نزديک به ايست قلبي بودم که فرهاد عقب کشيد. يک ضربه آهسته 

 به معين زد و نمي دانم يواش چه چيزي به او گفت و با عجله رو به همراهان متعجبش کرد و گفت:

 يم. اونجا دست و رو مي شوريم. بريم بريم.بچه ها بريم. ديگه نزديک ويال رسيد -

 و در چشم به هم زدني آنها را از آنجا برد و من و معين را تنها گذاشت.

چند دقيقه بي حرکت محو تماشا شد و من شرمزده از او و از وضعي که تنها آنجا داشتم سرم را پايين انداخته و چشم 

 سيد:به چشمه دوخته بودم. چند قدم جلوتر آمد و پر

 تنهايي اينجا چي کار مي کنيد. -

 دوباره آب دهانم را قورت دادم و آهسته جواب دادم:

 با خانواده ي داداش بهزاد اومديم ويالي دايي شما. اومدم کنار چشمه که گير کردم. -

 چطور. -

 يين.پام روي گِلها سُر خورد. مجبور شدم بمانم که بهزاد بيايد دنبالم کمکم بکنه برم پا -

هنوز سرم پايين بود. با اينکه خيلي دلم برايش تنگ شده بود ولي شهامت ديدنش را نداشتم. مي دانستم نگاه کردن 

 به چشمهاي مصادف بود با بدتر شدن حالم. جلوتر آمد. درست رو به رو آنطرف چشمه ايستاد. و گفت:

 افتخار مي دي کمک مرا قبول کني. -

 

ن همه مدت هنوز هم مثل دخت بچه ها از ديدنش و طرف صحبت قرار گرفتن هيجان زده مي جواب ندادم. بعد از اي

 شدم. درست عکس او که هر بار راحت تر از دفعه پيش مي شد.

 نبايد تنها مي اومديد. اينجا نزديک جنگله خطر داره. واي پيشونيتون هم که خراش برداشته. -

کنارش يک نايلون درآورد که داخلش چسب و لوازم زخم بندي بود. کوله پشتي اش را پايين گذاشت و از جيب 

 چسب و دستمالي برداشت و با يک حرکت از عرض کم چشمه به طرفم پريد. حاال درست کنارم بود. پرسيد:

 مي ذاري زخمت رو ببندم. -
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 بودن در کنارش باز هم زبانم را بند آورده بود. چشمهايم را بستم و چيزي نگفتم.

ال را با آب چشمه خيس کرد و به دور زخمم کشيد تا خونهاي خشک شده را پاک کند در اين بين زمزمه آغاز دستم

 کرد.

 ماه فراغ سنگ رو آب مي کرد. تعجبم من چطوري تاب آوردم. 1خيلي دلم برات تنگ شده بود.  -

 توي دلم گفتم: تو هم بد نمي گذراني.)پدر سوخته(

 لبم را مي شنود. چسب را که چسباند و عقب کشيد.حدس مي زدم صداي ضربان ق

 چشمم را باز کردم و لبخند گرمش را ديدم.

 حالت چطوره. -

 فقط توانستم سرم را کمي تکان بدهم.

 پس چرا رنگت اينقدر پريده. هنوز هم با من راحت نيستي. -

 انگار منتظر جوابم نبود. دوباره چند لحظه نگاهم کرد و گفت:

 بريم؟ -

 تا جلوي شيب که رفت برگشت و مرا ديد که همانطور مثل مجسمه ايتاده ام. پرسيد:

 يعني مي خواي بگي با من نمياي. -

 نگاهش مي کردم که گفت:

 بيا ديگه خانمي. -

به طرفش رفتم. با چوبدستي دستش براي خودش تکيه گرفت و دست ديگرش را به طرفم بلند کرد چند دقيقه 

 فتم:مکث کردم و گ

 اينطوري نه. -

 خنديد.

 پس چطوري. -

 شما پشت به من بکنيد تا دستمو به کوله پشتي شما بگيرم و بيام پايين. -

در حاليکه مي خنديد پشت به من کرد. دستم را محکم به کوله اش گرفتم و او آهسته با تکيه به چوب دستي اش مرا 

 م و نفسي عميق کشيدم.پايين آورد. نگاهي به شيب سخت پشت سرم انداخت

 ممنونم. -

 قابلي نداشت. اگه برام پيام مي فرستادي از نوک قله ي قاف خودم رو براي کمکت مي رساندم. -

 با شرمندگي لبخند زدم و گفتم:

 گوشي ام رو برنداشته بودم وگرنه به بهزاد زنگ مي زدم. -

 چشمهايش را تنگ کرد و لبخند زد.

 ي خواستي.يعني از من کمک نم -

 در حال تکاندن لباسم جواب دادم:

 چه کاريه که شمارو از نوک قله قاف بکشم بيارم. بهزاد همين بغل بود. -
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خودم رو به خاطر خطايي که نزديک بود دفعه ي پيش انجام بدم شش ماه از ديدنتون محروميت دادم و تنبيه  -

 کردم خواشه مي کنم شما ديگه تنبيهم نکنيد.

صورتم داغ داغ شد و دوباره چيزي نگفتم. همين بهتر بود که با او جواب در جواب نمي کردم چونکه کم مي  دوباره

 آوردم. گفت:

 بريم؟ -

 يک دستم را به کوله اش گذاشتم و گفتم:

 بريم. -

 خوب، حضورا هم تبريکاتم را بپذيريد. به خاطر تمام شدن درس و کار جديد. -

 بود. پرسيدم: خوب بود که پشت به من

 چطور که خبرها در نبودتون هم مي رسه. -

 آخه آنتن ها قويه. -

باز کم آوردم. ناگهان چشمم به يک مار باريک و سياه افتاد که به سرعت روي گِلها مي خزيد و به طرفم مي آمد از 

 رد.جيغ بلندم معين به ان طرف چرخيد و با يک حرکت سريع و با چوب دستش مار را پرتاب ک

وحشتزده به سمتي که مار را پرت کرد نگاه مي کردم و نفس نفس مي زدم. تازه به خودم آمدم که دو دستي محکم 

 به بازويش چسبيده بودم. لبخند زنان به دستها و چشمهاي هراسانم خيره شد.

 انداختم. دستپاچه شدم به سرعت دستهايم را کشيدم و پشت سرم قالب کردم و نگاهم را دزديدم و پايين

 بريم! ديدي خودم بايد کمکت کنم. -

 راه افتاد و دوباره مثل حامي دستم را به کوله اش گرفتم و کنارش به راه افتادم. دوباره گفت:

 ترسو هم که هستي. -

 اين هم يکي ديگه از عيب هاي منه. -

 خنديد.

صدتا ديگه از اين عيب ها داشته باشي روي دوتا اختيار داريد. ترس يکي از حالت هاي ظريف زنانه است ولي اگه  -

 چشمم مي پذيرم.

 از گِلها بيرون آمديم دستم را از کوله اش کشيدم. دوباره گفت:

 انتظار ديدنت رو اون هم اينجا اصال نداشتم. برخورد غير منتظرانه ي قشنگي بود. تا کي هستيد؟ -

 فکر مي کنم تا فردا بعد از ظهر بمونيم. -

يال رسيديم. در ورودي باز بود. با هم داخل شديم. دوستان معين جلوي شير آب بودند ما به طرف تراسس و به و

 بقيه رفتيم. بهزاد با ديدنم يک لبخند شيطنت بار زد و گفت:

 به به چي ساختي. خوب بود خانم منو با خودت نبردي. -

عاطفه و ريحانه هم به حال و روزم خنديدند. ريحانه  به طرف معين آمد. با او دست داد و به خاطر من تشکر کرد.

 گفت:

 زخمي هم که شدي. -

 دستي به پيشاني ام کشيدم و گفتم:
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 يک خراش جزئي بود. -

 عاطفه گفت:

 برو حمام لباسات هم بذار تا بندازم توي ماشين. -

ون آمدم هنوز همه بيرون بودند. توي معذرت خواهي کوتاهي کردم. لباس برداشتم و به حمام رفتم. از حمام که بير

 اتاق مژگان مشغول خشک کردن موهايم بودم که صداي معين و دوستانش را شنيدم.

اتوموبيل هايشان درست زير پنجره ي نيمه باز اتاق بود. صحبت هايشان جلب توجهم کرد و گوش ايستادم. يکي 

 گفت:

 ستي و رفيق نيمه راه بشي.يعني تو دلت مياد ما شش نفر رو با يه پيکان بفر -

 داي معين را شنيدم.

 کار دارم شما هر طور شده اين دو ساعت را تحمل کنيد. -

 يک صداي ديگر گفت:

اينها تحمل کنن، کمک هاي ماشين من چطوري تحمل کنه. اصال همين تو نبودي که از ديشب يک ريز مي گفتي  -

برگردم، نمي دونم روز تعطيل اينجا چي کار داري. بيا بريم مادرت  بريم بريم براي سيزده بدر به مادرم قول دادم

 منتظره.

 معين جواب داد:

 تو نگران مادر من نباش. تماس گرفتم گفت مشکلي نداره. -

 کسي که ماين داشت گفت:

پسر بزرگ باشه آقا معين باور کن نرسيده به تهران مي رم در خونتون به مادرت مي گم پاشو حاج خانم يک عمر  -

 کردي به اميدي، ولي پسرت فقط با يک نگاه به دو چشم سياه کنار چشمه فروخت.

 معين به شوخي و حالتي جدي گفت:

 مي ري وحيد يا خودم بيرونت کنم. -

 صداي خنده و شوخي و متلکشان به معين بلند بود که فرهاد گفت:

در معين بفهمه که چه خبري براش داري مژدگاني هم در هر دو موردش کور خوندي وحيد جان. اوال که اگه ما -

 بهت مي ده ثانيه دل معين به يک نگاه سُر نخورده صحبت يک عشق قديمي يه مثل يه زخم کهنه سر باز کرده.

 صدا ضربه اي و بعد صداي معين آمد.

 تو هم آره عوضي. خوبه کسي به تو يه راز رو بگه. -

 بعد صداي اول را. صداي اخ و واخ فرهاد را شنيدم و

 عجب آب زير کاهيه اين معين. از اون دسته آدم هاست که اگه يک من زعفرون رو يک جا بخوره کسي نمي فهمه. -

 دوباره معين گفت:

 بريد گم شيد آبرو ريزي راه نندازيد. -

 و دوباره صداي شوخي ها، يکي مي گفت:

  بچه ها بهش مياد عاشق شده باشه. -

  ي گفت:يکي ديگه م
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 اگر نمي آمد که ماندگار نمي شد. -

و بعد صداي روشن شدن و عقب رفتن اتوموبيل را ميان خنده ها و به زور سوار شدنشان را شنيدم. از شوخي ها و لو 

 رفتن معين خنده ام گرفته بود. احساس عجيبي در من بوجود آمده بود. رضايتي توام با دلهره و اضطراب.

 آمد و با لبخند مهربان هميشگي اش پرسيد: ريحانه به سراغم

 بهتر شدي. مشکل نداري. -

 براي مطمئن کردنش من هم لبخندي زدم.

نه ريحانه جان خوبم. منتظرم کمي موهايم خشک بشه ميام شما برو. خودم را معطل کردم تا حالت عادي تري به  -

داحخل پذيرايي شنيدم و صداي آقاي گودرزي را که خودم بگيرم. بعد از نيم ساعت غروب شده بود. صداها را از 

 بلند مي گفت:

 معين جان دايي برو يک دوش بگير حالت جا بياد. تا اون موقع عاطفه خانم برامون يک قهوه دبش درست مي کنه. -

آمدم او هم تميز وقتي از اتاق بيرون آمدم او به حمام رفته بود. رفتم وضو گرفتم و به اتاق برگشتم و اينبار که بيرون 

  و مثل هميشه موقر و جذاب ميان بهزاد و آقاي گودرزي نشسته بود.

فقط يک نگاه کوتاه به من انداخت. تمام حواس بهزاد را جلب خودمان ديدم. شکيبا را که به طرفم آمده بود بغل 

 گرفتم روي زانوهايم گذاشتم و از ريحانه حالش را پرسيدم. ريحانه گفت:

 ه آنتي بيوتيک ها داره موثر واقع ميشه ولي اگه مي شد بيشتر استراحت کنه زودتر خوب مي شد.مثل اينک -

 عاطفه با سيني قهوه خم شد و گفت:

 استراحت، آن هم اينجا، توقع بزرگيه اون هم از يک بچه ي پر شور. -

و کل مبلها اشغال شده بود و بچه فنجاني قهوه برداشتم و تشکر کردم. او هم کنارمان نشست. همه اطراف هم بوديم 

 ها بين ما مي دويدند. آقاي گودرزي به معين گفت:

 کاش مادرت هم براي فردا مي آمد. -

 معين جواب داد:

تماس گرفتم و گفتم ميام دنبالتان ولي گفت با خانواده ي دايي محمود فردا توي باغ دماوند قرار گذاشته اند با  -

  ماشين متين مي روند.

 مگه متين هم ماشينش رو تحويل گرفته. -

 آره چند روز آخر اسفند تحويل گرفت. -

 آقاي گودرزي رو به بهزاد کرد و گفت:

 ماشااهلل بچه ها بزرگ شده اند و ما پير. -

 بهزاد در جواب گفت:

  نه دايي کم لطفي نکنيد کجا پير شده ايد. بفرماييد بچه ها بزرگ شده اند و شما بزرگتر. -

 آقاي گودرزي خنديد و تشکر کرد و دوباره رو به معين گفت:

 دايي مواظب باش که امروز و فرداست که متين ا تو جلو بزنه. -

 آخه پسر جان تا کي مي خواي خواهر منو جلز و ولز بدهي. بجنب ديگه اي بابا.

 .معين زير چشمي به من نگاه کرد و خنديد. آقاي گودرزي باز روبه بهزاد کرد
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جوان هم جوان هاي قديم. تا نشانه هاي بلوغ در آنها پيدا مي شد چه دختر و چه پسر، با صالح ديد پدرمادرها مي  -

رفتند خانه بخت يا به قولي بوي پلو و چلو عروسي شان بلند مي شد. ولي جوان هاي امروز به راحتي زير بار نمي 

سال که ميشه مي گيم امسال مثال عروسي بنفشه جان افتاديم يا روند. نمونه اش همين دوتا جوان حاضر. هميشه اول 

 معين که جگر خواهرم و خون کرده و چسبيده به درس.

 معين خنديد و گفت:

 سالگي ازدواج کرديد. 71اِ دايي شما ديگه چرا. خودتون که  -

 سالته دايي. 71خوب الاقل از اين نظر حالل زاده باش تو هم که  -

 من هم پيش آمده بود شرمگين سرم را پايين انداخته بودم که با حرف بهزاد جا خوردم و يخ زدم. از اينکه حرف

 دايي اگر حس بويايي تان خوب باشد از طرف بنفشه از همون بوها که گفته ايد بلند شده. -

 حيرت زده سرم را باال گرفتم و به زحمت معترض گفتم:

 داداش! -

 بهزاد با لحني جدي گفت:

  چيه. شتر سواري که دوال دوال نمي شه. -

 جرات نگاه کردن به معين را نداشتم. اما صداي آقاي گودزي را شنيدم.

 به به. به سالمتي. پس يکي از آرزوهامون برآورده شد. مبارکه. -

 دست زد و ميان مبل جا به جا شد.

 گذاشته. خوب اين مرد خوشبخت کيه که دست روي همچين دختر خانم و خوشگلي

آب دهانم را قورت دادم گلويم سوخت. ريحانه پي به حال خرابم برد. دست گرمش را روي دست يخ زده ام 

 گذاشت و آهسته پرسيد:

 يهو چت شد بنفشه. -

  سر پايينم را کمي تکان دادم و دوباره صداي روده درازي بهزاد را شنيدم.

مي خواند. کمترين لطفش براي ما که اطرافيانش هستيم اينه  طرفش يکي از استادهاي دانشگاهي است که درس -

 که از اين به بعد راحت مي ريم ايتاليا و برمي گرديم.

 دايي پرسيد:

 چطور مگه. -

 آخه پدرش معاون سفير ايتالياست. -

 به به، به به بنفشه جان لياقت از اين بهتر ها رو هم داره. کي ايشااهلل شيريني بخوريم. -

 مين امروز و فردا خبرش بهتون مي رسه.ه -

احساس مي کردم فشارم پايين افتاده چونکه سرم گيج مي رفت. هنوز هم به هيچکس نگاه نمي کردم. حتي جواب 

  تبريک آقاي گودرزي را هم ندادم. کاش زمين دهان باز مي کرد و مرا مي بلعيد.

 آقاي گودرزي با لحني شاد خطاب به عاطفه گفت:

 م جان کيک خوشمزه اي که پختي سرد نشد. لطفا بيارش به اين مناسبت بخوريم تا بيشتر بچسبه.خان -
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عاطفه که بلند شد به آشپزخانه رفت فرصت را غنيمت شمردم و به بهانه کمک به او با وجود لرزي که تمام بدنم را 

ک بود به ديوار بخورم. عاطفه با تعجب فراگرفته بود با سر گيجه از پذيرايي بيرون آمدم. جلو در آشپزخانه نزدي

 نگاهم کرد و گفت:

 حالت خوبه. -

با اشاره سر بله گفتم و مستقيم به طرف شير آب رفتم. صورتم را زير آب گرفتم و چند لحظه تا نفسم طاقت داشت 

 نگراني گفت:ماندم و وقتي عاقبت با سر دادن نفسي عميق ايستادم عاطفه با حوله اي کوچک به طرفم آمد و با 

 ولي انگار حالت خوب نيست. -

 براي اينکه خيالش رو راحت کنم لبخندي زدم و حوله را گرفتم و گفتم:

 فکر مي کنم تازگي هوا کار دستم داده. سرما خوردم. -

 قرص سرماخوردگي بدم. -

 نه متشکرم. اگر بخورم قبل از خواب مي خورم. -

به سراغ برش زدن کيک رفت. به افتضاح چند دقيقه پيش فکر مي کردم. چهره چند لحظه بعد از من که مطمئن شد 

ي عصباني معين را نديده جلو چشمم مجسم مي کردم. واي. حاال با چه رو و جراتي مي تونستم به ميان جمع برگردم. 

 فکر نقشه اي بودم که به اتاق پناه ببرم.

 بلند شد که مامانش را صدا مي زد. عاطفه رو به من گفت: کار برش کيک و چيدنش در ديس تمام شد. صداي مژگان

 بنفشه جان. زحمت پذيراييش با تو. من برم ببينم مژگان چي مي گه. -

گفتم چشم. ولي از اين بدتر نمي شد. چي کار بايد مي کردم. نمي توانستم که بمانم تا عاطفه برگردد. عجب گرفتاري 

 عطل کردم تا بلکه ريحانه بيايد ولي نيامد. صداي آقاي گودرزي بلند شد.بزرگي بود. چند دقيقه اي خودم را م

 خانم کيکتون به کجا رسيد. -

چاره اي نبود. ديس را برداشتم. نفسي عميق کشيدم و به خودم اعتماد به نفس دادم. نهايتا به او نگاه نمي کردم ولي 

 رزي رفتم. با خوشحالي گفت:زانوهايم مي لرزيد وارد پذيرايي که شدم به طرف آقاي گود

 به به. کيک عاطفه خانم را به نيت عروسي، آن هم از دست خود عروس خانم خشوگل مي خوريم. -

و يک برش گنده برداشت. به طرف بهزاد که سمت چپ آقاي گودرزي بود رفتم. لبخندي موذيانه زدم و در حالي که 

 از کيک بر مي داشت آهسته و تهديد گونه گفتم:

 به هم مي رسيم. -

 مي رسيم! -

و خنديد. حاال نوبت معين بود. هنوز هم نگاهش نکرده بودم ولي جلوش که رسيدم يک لحظه نگاهم به چهره اش 

  افتاد و وحشت کردم. عصبانيت صحنه اي را که با نگار بحث مي کرد دوباره ديدم. فورا نگاهم را دزديدم.

 بفرماييد. -

راضي ديس را پس زد و بلند شد. به اتاق رفت و چند دقيقه بعد که من کيک به ريحانه و بچه بدون کالمي عصبي و نا

 ها تعارف مي کردم او کاپشن پوشيده از اتاق بيرون آمد. آقاي گودرزي با تعجب به او نگاه کرد و پرسيد:

 کجا دايي. کيک نخوردي. -

 ممنون دايي. مي رم کنار دريا. -
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مي کنم همه پي به حال منو او برده بودند. چونکه نگاه هاي معني داري رد و بدل مي شد.  با وجود خودداري فکر

 آقاي گودرزي گفت:

 باشه. ما هم به تو ملحق مي شيم. بمون مي آييم. -

با رفتنش انگار يخ زدگي بدنم باز شد. کمي راحت شدم. روي مبل که نشستم ريحانه ديس کيک را جلوم گرفت و 

 گفت:

 مي کنم حالت خوب نيست. فکر -

 برشي از کيک داخل بشقاب گذاشتم و گفتم:

 سرما خورده ام. چيز مهمي نيست. -

 کنارم نشست. تا حاال از قضيه ي معين نه او حرفي زده بود نه من. به آرامي پرسيد:

 کمکي از من برمياد. -

 ته جواب دادم:منظورش را فهميدم. ديگر چيز پنهان کردني نمانده وبد. من هم آهس

 با خرابکاري بهزاد فعال که کاري نمي شه کرد. -

 دوباره دستم را گرفت و فشرد. دلم گرم شد و حس کردم يک حامي دارم. به رويش لبخند زدم.

ساعتي بعد همه آماده رفتن بودند ولي من هنوز نشسته بودم. فالسک چايي بزرگ در دست آقاي گودرزي بود. با 

 ه کرد و گفت:تعجب به من نگا

 بنفشه خانم شما که هنوز نشستي دخترم. -

 الکي جلو بيني ام را با دستمال گرفتمو گفتم:

 شما بفرماييد. من کمي سرما خورده ام. نيام بهتره. -

 عاطفه با سبد و وسايلش از آشپزخانه بيرون آمد.

 بنفشه جان شبهاي دريا اون هم اين وقت سال خيلي تماشائيه. -

 ا بلند شدم و گفتم:از ج

 مي دونم ولي حالم مساعد نيست. شما راحت باشيد من هم کمي استراحت مي کنم. -

با رفتنشان براي خودم يک فنجان چاي ريختم و بدن خسته ام را روي مبل راحتي جلوي تلوزيون انداختم و به اتفاق 

ن بود که او مي خواست با اين کار به معين بفهماند افتاده فکر کردم. تنها نتيجه اي که از صحبت هاي بهزاد گرفتم اي

 که چه اتفاقي در شُرُف وقوع است.

از طرفي مسلما قصد داشت ارزش مرا هم باال ببرد و روشن کند که چه خواستگاراني در کمين دارم. ولي نمي دانست 

 که مشکل و گير کار در خودم است. من هنوز هم قصد ازدواج نداشتم.

شتر نگذشته بود که آقاي گودرزي دوباره برگشت. فورا نشستم و سالم کردم جواب سالمم را داد و در نيم ساعت بي

 حاليکه به طرف اتاقش مي رفت بلند گفت:

 پاشو دخترم که حيفه گيتار زدن معين را نبيني. با اصرار زياد راي اش کرديم کمي برامون بزنه و بخونه. -

 ا اينکه مشتاق ديدن شده بودم با حالتي مريض گفتم:نمي دانستم گيتار هم مي زند. ب

 حالم خوب نيست دايي جان. -
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با گيتار و يک پتوي نازک از اتاق بيرون آمد. گيتار را روي ميز گذاشت و در حالي که پتو را تا مي زد به طرفم آمد 

 وگفت:

بيا بريم. گيتار زدن معين عاليه. بايد حتما  اتفاقا امشب اصال سرد نيست. با اين حال اين رو بنداز روي شونه ات و -

 ببيني.

خودش با محبت پتو را دور شانه ام انداخت و جاي مخالفت نگذاشت. مثال به ناچاري ولي با کمال ميل به دنبالش 

 رفتم. تا رسيدن به کنار دريا حرف پيش کشيد.

 ظاهرا با معين آشنايي قبلي داشته ايد بله؟ -

 ار بوده ايم.بله مدت کمي همک -

 پسر خيلي خوبيه. بين خواهرزاده هام اين يکي از همه برام عزيز تره. -

 با شرمندگي جواب دادم:

 بله حتما همينطوره. -

مقصد و منظورش کامال واضح بود. بچه ها به استقبالمان دويدند. شهريار را که زودتر رسيده بود بغل گرفتم و کنار 

 چکس نباشم رو به دريا نشستم. عاطفه پرسيد:ريحانه طوري که جلو ديد هي

 بهتري. -

تشکر کردم و ليوان چايي که برايم ريخته بود گرفتم. از طرفي که آقايان نشسته بودند فقط صدايشان را مي شنيدم. 

 دايي پر شور و حرارت گفت:

 ببينم بعد از اين همه مدت و سکوت هنري امشب چي مهمانمون مي کني. -

 را شنيدم. صداي معين

 دايي کوتاه بيا. مي دوني چند وقته کار نکرده ام. -

 من با اين همه زحمت رفتم و گيتار و آوردمو مي خواي روي ريش سفيدم و زمين بندازي. -

 و پشت سر صداي اصرار بهزاد و بچه ها بلند شد. از اين طرف هم عاطفه به حرف آمد.

 ياد شنيده ايم ولي به قول شما ايراني ها، شنيدن مثل ديدن نيست.آقا معين ما وصف گيتار زدن شما را ز -

 آقاي گودرزي تصح کرد.

شنيدن کي بود مانند ديدن. خوب معين جان خواهش يک خانم خوشگل هندي را نمي توني رد کني. بزن تا دوتا  -

 خانم ديگر هم صداشون درنيومده.

انه و شمتاق منتظر ماندم. همه ي صداها خاموش شد فقط صداي معين چيزي نگفت. ظاهرا کوتاه آمده بود. بي صبر

موج مي آمد. چند دقيقه اي را هنرمندانه نواخت. بيشتر لذت بردم چونکه يکي از آهنگ هاي خواننده ي محبوبم بود 

 و بعد با صدايي گرم همراه آهنگ خواند.

 

 شباي رفتن تـــــــــــــو شباي بي ستــاره اسـت

 طراتــــــــم بي تو چه پاره پارسـتببين که خا

 با هر نفس رفتن تـــــو بغض تو تو گلومـــــــه

 با هر کي هر جا باشـم عکس تو روبه رومـــه
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 آخ که چقدر تنگ دلـم براي اون شبامـــــــون

 هواي پاييزي چرا تــو عشق ما نشستـــــــــــه

 استشباي رفتن تــــــــــــو شباي بي ستــاره 

 ببين که خاطراتـــــــم بي تو چه پاره پارست

 جلو دريا، با صداي امواج واقعا لذت بخش بود. همه دست زدند. دايي با حرارت بعد از تشويق گفت:

 عالي بود ولي دلتنگ. تا جايي که من تجربه دارم اين آهنگ ها مخصوص عاشق هاست. تو ديگه چرا. -

 بالفاصله عاطفه گفت:

 شايد عاشقه. مگه از معين بعيده؟خوب  -

 اگه اينطور باشه که بايد از خواهرم مژدگاني بگيرم. -

 صداي خنده بلند شد ولي از معين چيزي نشنيدم و دوباره صداي پر هيجان آقاي گودرزي.

 آقايان. اين جعبه ها را بعد از مصرف صندلي براي آتيش بچه ها آوردم لطفا بلند شيد. -

بعد آتشي برافروخته بود. بچه ها با خوشحالي دور آتش مي چرخيدند و نوک چوبهاي دستشان را به  و چند دقيقه

 آتش مي دادند. آقاي گودرزي صدا زد.

 خانم ها شما هم بفرماييد از آتش قشنگ کنار دريا استفاده کنيد تا تموم نشده. -

لحظه نگاهمان به هم افتاد. ديگر عصباني نبود.  ريحانه بلند شد و دست مرا گرفت. همه دور آتش را گرفتيم. چند

 ولي شاد هم نبود. اين از ترانه اش هم پيدا بود.

مثل مقصرها شرمنده نگاهم را از نگاهش دزديدم و تا آخر سر باال نگرفتم. وقتي هم به ويال برگشتيم مريضي را 

 مم را به اتاق آورد.بهانه کردم و به اتاق رفتم. براي شام هم بيرون نيامدم و ريحانه شا

ساعت از يک نيمه شب هم گذشته بود که باالخره قصد خوابيدن کردند و من حتي براي مسواک زدن هم بيرون 

نيامدم بچه ها مثل شب پيش طرفينم را گرفتند و قصه خواستند. حتي مژگان هم روي تختش نخوابيد. هر سه به من 

 چسبيدن.

سه بيهوش شدند.اين همه بازي و جست و خيز از صبح رمقي به تنشان نگذاشته داستان من نصفه نرسيده بود که هر 

بوده و تازه بيداري من شروع شده بود. فکر معين، عصبانيت و غمش. صحبت هاي بهزاد و دايي حسابي ذهنم را 

 درگير کرده بود.

خصوصا که اسم خودم را البه  هنوز ساعتي نگذشته بود که صحبت هاي آهسته اي از بيرون اتاق توجهم را جلب کرد.

الي صحبت ها شنيدم. مژگان آخرين نفري بود که به اتاقم آمده بود و خشوبختانه در را کامل نبسته بود. آهسته 

پشت در رفتم و به بيرون نگاه کردم. جلوي نور تلوزيون آقاي گودرزي و معين روي مبل راحتي رو در روي هم 

 ايم را تيز کردم. اول صداي دايي.نشسته بودند و حرف مي زدند. گوشه

 از قبل ميشناختيش آره. -

 صداي معين نيامد. دوباره صداي دايي.

 چند وقته. -

 اينبار صداي معين.

 حدود سه ساله. -
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 مردک احمق تو سه ساله که ميشناسيش و دست روي دست گذاشتي. حاال که فهميدي داره مي پره غمبرک زدي. -

 مي خواد هنوز هم درس بخونه. آخه فکر مي کردم -

درس چي؟ بابا بردار ببرش توي خونه ي خودت بذار با خيال راحت درس بخونه. دختر به اين خوشگلي که آدم  -

هر وقت ميبيندش ياد تصويرهاي مينياتور مي افته مگه مي مونه! تا حاال هم که مونده خيلي عجيب بوده واقعا که. منو 

 خيلي زرنگي.باش که فکر فکر مي کردم 

 بلند شد و ايستاد.

عوض اينکه با خودت قهر کني و بگي فردا مي ري بمون و تکليفت رو يکسره بکن. خانم ها ناز دارن، بادي خرج  -

کني بخري. فکر مي کني من به راحتي عاطفه را به دست آوردم. پدرم را سوزاند تا بله را گرفتم. عاشقي زحمت داره 

 آقا. تالش کن.

خي چند بد و بيراه ديگر نثارش کرد و سپس به اتاقش رفت. روي تخت مژگان دراز کشيدم. هيجان و اتفاقي به شو

  را که مدت ها بود با دلهره در انتظارش بودم در شرف وقوع بود. ذهن آشفته ام آشفته تر شد.

 نده بودم که با فردا چه کنم.ديگر خواب به کلي با چشمانم قهر کرده بود. مشکل بزرگ در حال شکل گرفتن بود. ما

واقعا درگير بودم که اگر منظورش را عنوان کرد چه جوابي دارم بدهم. هنوز هدف اصلي ام درس و پيشرفت بود با 

اينکه دوستش داشتم ازش مي ترسيدم. يک ترس گنگ که از برخورد با کامران با وجود اين همه سال رهايم نکرده 

 بود.

 توجهم را جلب کرد. مثل اينکه پير مرد به اذان راديو گوش مي داد. برق روشن کلبه سرايدار

مي خواستم نماز بخوانم ولي جرعت بيرون رفتن و وضو گرفتن را نداشتم. او تيو حال و روي کاناپه خوابيده بود. بايد 

 حتما از پشت کاناپه رد مي شدم.

ار بايد مي کردم. به فاصله پنجره و زمين نگاه کردم از بعد جريان کامران يک روز هم نمازم قضا نشده بود. چي ک

زياد بود. نمي شد پايين رفت. با درماندگي اتاق را باال و پايين کردم. چاره اي نبود حتي يک ليوان آب هم نبود که 

 جلوي پنجره وضو بگيرم.

دم خواب باشد يواش از دل به دريا زدم و آهسته و پاورچين از اتاق بيرون آمدم. تلوزيون خاموش بود. حدس ز

کنارش گذشتم و به دستشويي رفتم. وقتي بيرون آمدم او را ديدم که نماز مي خواند. پس بيدار بود. به سرعت قبل از 

 اينکه نمازش را تمام کند به اتاقم رفتم و در را بستم. تا مدتي پشت در نفس نفس مي زدم تا حالم جا آمد.

ردم خوابم نبرد. تا آفتاب بزند بيدار بودم و تازه سرحال تر شده بودم. ديدم غلت بعد از نماز باز هم هر چه تالش ک

 زدن و فکر کردن بي فايده است. تصميم گرفتم الاقل از صبح قشنگ استفاده کنم و به کنار دريا بروم.

م. کليد در خروجي لباس پوشيدم و از الي در نگاه کردم. شايد خواب بود. تکان نمي خورد. باز هم آهسته بيرون آمد

را که چرخاندم تقي کرد و صدا داد. وحشتزده برگشتم. غلتي کوچک زد. معطل نکردم. کفش هايم را تا پايين تراس 

 در دست گرفتم تا صدايي ديگر بلند نکنم.

تا بيرون ويال هيچي نفهميدم ولي وقتي خيالم راحت شد متوجه هواي عالي و دلچسبي شدم که جان مي داد براي 

 يزده بدر.س

تعداد زيادي از مردم از هواي پاک صبح زود استفاده کرده و پياده روي مي کردند. کمي قدم زدم. روبه دريا 

دستهايم را باز و بسته کردم و از آن هوا لذت بردم. عجيب بود که بي خوابي ديشب اصال خسته ام نکرده بود بوفه اي 
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يش آماده بود. دلم مي خواست چاي بگيرم ولي پول همراهم نبود. که آن طرف ويال بود کارش را شروع کرده و چا

پس از خيرش گذشتم و روي يک تخته سنگ روبه دريا نشستم و با حرکت ماليم دريا دوباره به فکر رفتم و ناگهان 

 او را ديدم.

ريا داشتم. دوباره کمي آنطرفتر با يک دست گرمکن سفيد به تن مشغول ورزش بود. مثال او را نمي ديدم و چشم به د

 راحتي ام به هم ريخت و دلم شروع به لرزيدن کرد.

تصميم گرفتم به ويال برگردم. ولي بايد از جلو چشم او مي گذشتم و قطعا با او رودر رو مي شدم. هيچ راه گريزي 

لي نيود هر چند دقيقه زير چشمي نگاه مي کردم. سخت مشغول ورزش بود و ظاهرا تمام حواسش به خودش و

 مطمئن بودم که اينطور نيست و مرا ديده.

از فرصت استفاده کردم و گرم تمرين شدم که اگر مرا گير انداخت چه جوابي بدهم. نفهميدم چه مدت گذشته بود 

 که باز هم غافلگيرم کرد. با دوليوان چاي کنارم ايستاده بود.

 

 چايي بي اجازه گرفتم. مي خوري؟

مي خواهد. نمي شد که نگيرم. نه اينجا آزمايشگاه بود و نه مدت کوتاهي از آشناييمان  از کجا مي دانست دلم چاي

 مي گذشت پس سالم کردم و چايي را گرفتم. اشاره به تخت سنگ روبه رويم کرد.

 اجازه مي دي. -

 بفرماييد. -

رداشتم و دوباره تشکر رودر رويم نشست. بسته ي کوچک قند را باز کرد. به طرفم گرفت و خيره ام شد. قند ب

کردم. بسته را کنارش گذاشت اما همانطور خيره به من ماند. يک لحظه نگاهش کردم. نگاهش يک دنيا حرف داشت 

 پس زود نگاهم را دزديدم و به دريا زدم.

 تو هم مثل من ديشب تا صبح نخوابيدي؟ -

 حرفي نزدم. همه چيز مرا مي فهميد.

 د فرهمند تا اين اندازه جدي شده باشه. همينطوري قول مي دي.فکر نمي کردم قضيه ي استا -

 يعني از استاد فرهمند خبر داشت. وقتي حيرت زده به طرفش برگشتم شانه باال انداخت.

 گفتم که آنتن ها قويه. -

 باز هم چيزي نگفتم.

 جوابم را ندادي. -

 گفتم: مي دانستم دست بردار نيست. روبه دريا و در حال نوشيدن چاي

 االن هم جدي نيست. -

 پس بهزاد چي مي گفت. مي خواي بگي دروغه. -

 نه دروغ نيست. خانواده ام جدي گرفته اند خودم نه. من هنوز هم مي خوام درس بخونم. -

 نمي توانتسم بگم بهزاد سر کارت گذاشته. يک نفس سنگين را بيرون داد. جرعه اي چاي نوشيد.

 ه اينطوره پس راجع به خودمون جدي صحبت کنيم.خدارو شکر. حاال ک -

 هيجان زده به طرفش برگشتم و بي هدف گفتم:
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 بله! -

منظورم اينه که بايد زودتر ازدواج کنيم. نمي تونم اينقدر نگران باشم. تو ديگه خطري شدي. مي ترسم از دستم  -

 ونه ميشم.... بي انصاف فکر من هم باش.بري و غير از اون، ديگه تحمل دوري ات رو ندارم. کم کم دارم ديو

 جواب دادنم طوالني شد دوباره گفت:

 جوابم را ندادي بنفشه. -

 تا به حال اسمم را نگفته بود. صراحت کالمش هر لحظه برهيجانم مي افزود. گفتم:

ي اين منظور در برابر هيچ جوابي نمي تونم بدم. چونکه منب ايد درسم و بخونم. اينو به خانواده ام هم گفتم برا -

 همه مقاومت مي کنم.

خيلي خوبه که درس بخوني. منم مشوقت هستم ولي با خودم و توي خونه ي خودمون. اينطوري خيال من هم  -

 راحته.

 مال جوابش را مي دادم ولي مثل بيد مي لرزيدم.

 نه آقا من راحت نيستم. با وجود زندگي مشترک نيم تونم. -

 ب نمي ماند و خيلي راحت تر از من.او هم براي جوا

مقاومت بي فايده است من اينبار خيلي مصمم تر شده ام نمي خوام مثل ديشب باز هم بيدار خوابي داشته باشم.  -

اتفاقا خونه داريم هم خيلي خوبه. ظرفم بلدم بشورم. جارو هم خوب مي کشم. لباسها رو مي ندازيم توي ماشين. 

 ذيتت نمي کنم. بچه هم تا هر وقت که تو نخواي نمياريم خوبه.مهمتر پسر خوبي هستم ا

 از رک و صريح حرف زدنش مثال ناراحت ولي شرمزده به سرعت بلند شدم.

 خيلي تند مي ري آقا. -

 با من بلند شد و رو در رويم ايستاد.

ن نازنيني خيلي هم کند و الک اينقدر آقا آقا نگو من معينم. ضمنا چطور تند مي رم براي رسيدن به هدفي به اي -

  پشتي رفته ام. سه سال.

آنقدر مضطب و هيجان زده بودم که حد نداشت. مي خواستم از روي تخته سنگ پايين بيام که مچ دستم رو از روي 

 مانتو گرفت. به صورتم زل زد و محکم گفت:

کوتت را به حساب شرم و حياي قشنگت دوستت دارم.مي دوني خيلي زياد. تو هم دوستم داري مي دونم. همه ي س -

گذاشته ام. عاشقت شدم اول به خاطر شخصيتت و بعد خوشگليت. قبل از ديدن تو هيچ زني را نمي خواستم اما تو 

برام منحصر بودي که تونستي دلم رو ببري. اينها رو گفتم که بدوني کوتاه نميام. ازت جواب مي خوام و فرصت فکر 

اله با هم آشناييم. فکر هات و کرده اي چونکه انتظار اين روزا رو داشتي. پس جوابم رو کردن بهت نمي دم. سه س

 بده.

 درمانده و کالفه دستم را کشيدم.

 ولم کنيد. -

يکمرتبه او که روبه ويال ايستاده بود دست بلند کرد و تکان داد. به آن طرف برگشتم آقاي گودرزي و عاطفه بودند. 

 ار دست تکان دادم و سعي کردم طبيعي جلوه دهم. تا آنها به ما نزديک مي شدند دوباره گفت:با آن حال آشفته ناچ

 فقط همين امروز فرصت داري جوابم رو بدي وگرنه. -
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 برگشتم فکر کردم چه جيزي مي خواهد بگويد با ناراحتي پرسيدم:

 وگرنه چي. -

 اشتياق پر غرور بود.دوباره لبخند زد. از همان ها که دوست داشتم. با وجود 

 وگرنه به زور مي گيرم. نگاه به ظرف شستن و جارو کردنم نکن. به موقعش که برسه يک شوهر با اقتدارم. -

 خانم و آقاي گودرزي دوتر از ما ايستادند. آقاي گودرزي بلند صدا زد.

 ه روي اول صبح همراهي کنند؟جوان هاي خوشگل و شاداي امروز يافتخار مي دهند جوانهاي ديروزي را در پياد -

 معين ليوان خالي را از دستم گرفت و گفت:

 فعال من از طرف هر دوتايي مون بله را مي گم ولي جواب بله خودت رو همين امروز و فردا مي خوام نه ديرتر. -

 و بلند روبه آقاي گودرزي گفت:

 بله دايي اومديم. -

 د کرد. نگرفتم و خودم پريدم. با لبخند سر تکان داد.خودش پايين پريد. دستش را به طرفم بلن

 خيلي بد قِلِقي ولي چونکه دوستت دارم مجبورم تحمل کنم. -

باز هم چيزي نگفتم و در کنارش به طرف همراهانمان رفتيم. به هم صبح به خير گفتيم. دايي با نگاهي به ليوان هاي 

 خالي گفت:

 رف کرده ايد.به به شما چايي اول صبحي رو هم ص -

 معين شاد و سرحال جواب داد:

 کاري نداره با شما هم صرف مي کنيم. -

 دايي چند ضربه به شانه او زد و جلوتر از من و عاطفه به راه افتادند.

 مي بينم که بهتر شدي دايي. -

 و بعد صدايش را پايين تر انداخت و جلوتر رفتند و من و عاطفه قدم زنان به دنبالشان.

جلو بوفه معين دوباره چاي گرفت و به من و عاطفه هم داد. بعد از نوشيدن چاي دوباره به راه افتاديم. باز هم من و 

عاطفه با هم بوديم. اولين بار بود با عاطفه تنها و خصوصي صحبت مي کردم. در کنارش و هنگام حرف زدن با او 

خيلي با او صميمي باشي. در برخورد اول مي شد با او احساس آرامش مي کردم. شخصيت جالبي داشت. الزم نبود 

راحت بود در مدت نيم ساعت قدم زدن از درسم، رشته ام و خودم پرسيد من هم از خودش و خانواده اش پرسيدم 

انگار بيشتر با هم دوست شده بوديم. مي دانست احترام زيادي برايش قائلم چونکه نرسيده به ويال لبخندي به رويم 

 فت:زد و گ

 معين پسر خوبيه. درست مثل بهزاد. -

 آرامش کالمش آرامم کرد. در جوابش چند لحظه با لبخند برايش سر تکان دادم.

گردي مهار شده ي صورتش در روسري با لبخند زيباتر مي شد. دستش را صميمانه به دور شانه ام انداخت و با هم 

 وارد ويال شديم.

ند و ميز صبحانه را چيده بودند. همگي دور ميز نشستيم. آقاي گودرزي طوري همه را بهزاد و ريحانه بيدار شده بود

نشاند که من و معين روبه روي هم بوديم. از اين بدتر نمي شد. با برخوردي که پيش آمده بود باعث شد چند لقمه 

 اي را که خوردم به زور از گلو پايين بدهم.
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و به اتاق رفتم. همين اندازه که مانتو و روسريم را درآوردم و روي تخت  قبل از همه بلند شدم معذرت خواهي کردم

 مژگان افتادم خستگي وحي و جسمي زياد باعث شد که تا نزديک ظهر بيهوش شوم.

 صبح بود. 66از صداي پر شعف و پر انرژي آقاي گودرزي که چشم باز کردم ساعت 

اشيد. سيزده بدر روز کار آقايان و استراحت خانمهاست. دست آقايان. به خانم هاي محترم هيچ کاري نداشته ب -

بجنابانيد و کمک کنيد. معين تو مسئول جوجه ها. بهزاد جان شما هم با آقا رجب ببينم چه برنجي روي آتش مي 

ز پزيد من هم اينجا بيکار نيستم. ساالد و قورمه سبزي با من. حاال اگر خانم ها خودشان دوست داشتند در چيدن مي

 کمکمان کنند حرفي نيست.

 صداي ريحانه آمد.

  دايي استراحت مطلقِ، حتما بعد از چيدن ميز ظرفها رو هم بايد بشوريم. -

 نه دايي جون ميز رو هم که مي گم به خاطر سليقه ي خوب شماست وگرنه نمي گفتم. -

رويي از اتاق بيرون بيايم ولي درست هم بلند شدم. چشمهاي پفي ام را که در آينه ديدم فکر کردم که حاال با چه 

  نبود در اتاق بمانم. لباسم را مرتب کردم و بيرون آمدم. با سالمم همه به طرف من برگشتند و جوابم را دادند.

 بهزاد ظرف برنج در دست بيرون مي رفت. آقاي گودرزي گفت:

 امروز سيزده بدر بنفشه خانم. چه وقته خوابه. -

ت خواهي کردم. ريحانه به طرفم آمد و دستش را روي پيشاني ام نگه داشت و با خيال راحت با شرمندگي معذر

 نفسي کشيد.

 نه خدارو شکر تب نداري. -

 عاطفه گفت:

نگرانت شديم. از صبح من و ريحانه جان چند مرتبه اومديم و بهت سر زديم. طوري خواب بودي که انگار صد ساله  -

  نخوابيدي.

 ل عاطفه نشسته بود رو به مامانش گفت:مژگان که بغ

 مثل زيباي خفته. مگه نه مامان. -

من خجالت زده به روي مژگان لبخند زدم. آقاي گودرزي به معين که کنارش جلو اُپن آشپزخانه ايستاده بود و 

 جوجه سيخ مي کشيد خنديد و ابرو باال انداخت.

 بچه همون که به نظرش رسيد گفت. -

 سته تر کرد ول من که به دستشويي مي رفتم شنيدم.صدايش را آه

 بلکه بعضي ها ياد بگيرند. -

تا ظهر يک لحظه هم از عاطفه و ريحانه جدا نشدم. مي ترسيدم باز تنها شوم مخصوصا با تهديداتي که صبح کرده 

هنوز هم از جدي فکر بود. با اينکه اعترافات شيرين و رُکش با وجود آن همه غرور، از نظرم صادقانه مي رسيد 

کردن راجع به صحبت هايي که کرده بود مي ترسيدم. پس بهترين راه اين بود که با او روبه رو نشوم. با بچه ها و 

ريحانه ساعتي به کنار دريا رفتيم. وقتي که برگشتيم آقايون بيرون مشغول بودند. ما به داخل خانه آمديم. جلوي 

لباس بچه ها را عوض مي کرد که معين براي برداشتن چيزي به داخل آمد. تا تلوزون نشستم و ريحانه توي اتاق 

 وارد شد من هم به اتاق و نزد بچه ها رفتم.
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باالخره وقت ناهار شد. آقاي گودرزي با همان شوري که از صبح داشت کارگرداني مي کرد. من و ريحانه و عاطفه 

ق جوجه جمع بودند. ميز آماده بود. بهزاد براي برداشتن ديگ برنج ميز ناهار را روي تراس چيديم و آقايان دور اجا

رفت. آقاي گودرزي جوجه هايي را که آماده بود به طرف ميز آورد. معين کنار اجاق با جوجه هاي باقيمانده تنها شد. 

روي بشقاب ها  آقاي گودرزي با ترفندي ماهرانه نقشه روبه رو شدن مجدد ما را کشيده بود. در حاليکه جوجه ها را

 تقسيم مي کرد طوري که مثال سرش شلوغ است به من گفت:

 بنفشه خانم. دايي لطف کن بقيه جوجه هاي آماده شده را از معين بگير و بيار. -

 

يک دستور کامال مودبانه که هيچ راه سرپيچي را باقي نگذاشت. چشمي گفتم و ناچار به طرفش رفتم. تا به نزديکش 

 چهره اش را باز کرد. گفتم:رسيدم لبخند 

 ببخشيد دايي تون فرمودند بقيه جوجه هارو بديد ببرم. -

 سيخ هاي روي اجاق را چرخاند و با کنايه گفت:

 بايد همينجا صبر کنيد تا آماده بشه. -

 يک قدم برگشتمو گفتم:

 پس هر وقت آماده شد ميام و مي برم. -

 .فراري شدي خانم. آماده اس بفرماييد -

 ايستادم و گفتم:

 شما فراري مي ديد. -

 آهسته آهسته سيخ هاي برداشته را الي نان مي گذاشت که معطلم کند.

 هنوز هم که با من رسمي صحبت مي کني. فکر مي کنم منو هم مثل استادت جدي نگرفته اي آره؟ -

 جلوتر رفتم که ديس را بگيرم.

 لطفا زودتر. دايي تون منتظرن. -

 ان نباشيد. دايي هواي منو داره. در ضمن من از او منتظر ترم. براي گرفتن جواب.نگر -

 ديس را کشيدم ولي محکم نگه داشته بود. با ناراحتي و معترض گفتم:

 آقاي محترم من به شما گفتم نمي تونم. مي خوام درس بخونم. چندبار بايد بگم. -

 ستم توجه ها به سمت ما جلب شود و او راحت و خيره.مثل هميشه من نگران، مخصوصا حاال که نمي خوا

خانم محترم من هم گفتم بهانتون پذيرفته نيست. الاقل براي اينکه منو از سرت باز کني يه بهانه ي بهتر و دندون  -

 شکن بيار. مثال بگو دوستم نداري تا برم و پشت سرم رو هم نگاه نکنم.

شده بودم. اگر از من ساخته بود و مي توانستم کنايه هاي دايي را تحمل کنم دلم ريخت. گرفتار هراسي چاره ناپذير 

  دست خالي برمي گشتم. برعکس نگاه هراسان من او از مکث من راضي به نظر مي رسيد. ديس را به طرفم گرفت.

 بفرماييد. -

 گرفتم و عقب کشيدم و آهسته گفتم:

 خيلي بدجنسيد. -

 خونسرد و مسلط خنديد.
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 طف داري.ل -

بعد از نهار که باز هم در معرض مستقيم نگاهش بودم و باز هم چيزي از خوردن نفهميدم تا چاي بعد از ظهر که باز 

  هم روي تراس صرف شد از اتاق بچه ها بيرون نيامدم.

 بهزاد به ريحانه مي گفت که به فکر جمع کردن وسايلش باشد. آقاي گودرزي گفت:

  فق باشيد فردا صبح زود راه مي افتيم.بهزاد جان اگه موا -

 ملتمسانه به بهزاد نگاه کردم. بهزاد در جواب آقاي گودرزي دست بلند کرد.

 مي بينيد که دايي. بايد همين امشب برسيم. به غير از کار من و ريحانه، بنفشه فردا افتتاحيه آزمايشگاه داره. -

 حيه چيه؟بنفشه خانم کم کم رو مي کنه. قضيه ي افتتا -

 بهزاد جواب داد:

آزمايشگاه متعلق به يکي از استادهاي صميميشه و بنفشه را به عنوان سرپرت آنجا استخدام کرده. اينه که فردا  -

 اول وقت بايد حاضر باشه.

 آقاي گودرزي به شوخي گفت:

 اين همون استاد بنفشه خانم. -

 در جوابش لبخند زدم. بهزاد به جاي من گفت:

 ه بابا اين يکي خانمه.ن -

 ما دعوت نيستيم دايي. -

 با شرمندگي جواب دادم:

 مي ترسم زحمت براتون بشه وگرنه خشوحال ميشم ببينمتون. -

 اگه بتونيم همه ميايم. مگه نه معين. -

 با نگراني و دستپاچه سر بلند کردم.

 اينبار به راحتي و ميان جمع لبخندي نارم کرد.

 انشااهلل. -

غروب بود که همه آماده ي رفتن بوديم. قبل از سوار شدن به ماشين از آقاي گودرزي و عاطفه تشکر و خداحافظي 

 کردم مژگان را بوسيدم. وقتي از معين خداحافظي کردم با لحن صميمي تر از هر بار خيلي آهسته جواب داد:

 به اميد ديدار مجدد، هر چه زودتر. -

 :آقاي گودرزي به معين گفت

 بميرم برات دايي. تو بايد تنها باشي. کاش مي شد کسي را همراهت کرد. -

  صبر نکردم و فورا توي ماشين نشستم و دوقلوها در طرفينم جا گرفتند.

تا رسيدن به تهران به ترتيب اوتومبيل آقاي گودرزي جلو، ما وسط و پشت سرمان معين بود. اين چند ساعت 

 ود. مني که ذهني درگير و آشفته داشتم.مستقيم نگاهش به روي من ب

تا رسيدن ساعت از يازده شب هم گذشته بود. بين راه با مامان تماس گرفتم و گفتم چونکه شب دير مي رسيم منزل 

 بهزاد مي خوابم و صبح براي برداشتن وسايلم مي آيم.
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 برديم. بعد از يک دوش سريع و شامي نرسيده به تهران بچه ها خوابشان برد. با کمک هم بچه ها و وسايل را باال

 مختصر آماده ي خوابيدن شدم. ولي قصه ي تکراري ديشب و بي خوابي.

تالشم براي خوابيدن بي فايده بود. جريانات اتفاق افتاده و حرفهاي بي پرده گفته شده مثل فيلم تکراري از جلو 

 چشمهاي بازم مي گذشت و خواب را از من فراري داده بود.

انده و پريشان بودم و در بحران عجيبي به سر مي بردم. نظر عادالنه ام نه دل کندن از او بود و نه از درس و درم

 آينده ام. حتي فکر کردن راجع به صحبت هاي دکتر نيکپور هم آرامم نمي کرد.

نرم شکل مي گرفت که در نهايت که به خواسته و تنها شدن با او فکر مي کردم، صحنه رويارويي با کامران چنان در 

 وحشتزده در جايي مي نشستم. به هيچ وجه نمي توانستم تصميم بگيرم چونکه واقعا مي ترسيدم.

دلم بهنوش و گلناز را مي خواست که الاقل با حرف زدن و گريه کردن برايشان تخليه شوم. با خستگي به ساعت 

 نگاه کردم. هنوز به اذان صبح هم خيلي مانده بود.

 زخانه رفتم کمي آب خوردم و وقتي برگشتم عوض اتاق به روي تراس رفتم.به آشپ

هوا ديگه آنقدر سرد نبود مي شد نشستن بيرون آن موقع شب را تحمل کرد. روي صندلي نشستم و به پارک روبه رو 

  خيره شدم.

صبح در ويال گيج خواب  از بي خوابي دو شب پي در پي خسته شده بودم. به فکر بودم که اگر فردا هم مثل امروز

 باشم چه کنم. آن هم روز اول کاري، با شنيدن کشيده شدن در به آن طرف برگشتم.

 ريحانه بود. يک پتو روي دست و دو ليوان شير توي سيني کوچکي بيرون آمد. آهسته سالم کردم و گفتم:

 ببخش. بيدارت کردم. -

 . اينجا پيدات کردم. اجازه مي دي خلوتت رو بهم بزنم.نه عزيزم. رفتم به بچه ها سر بزنم ديدم نيستي -

 پتو را تا زد و روي شانه ام انداخت. گفتم:

 ممنونم. بشين ريحانه جان اتفاقا خوشحال مي شم. -

 کنارم روي صندلي نشست. بعد از دقايقي سکوت پرسيد:

 امشب هم خوابت نبرده. -

 به طرفش برگشتم و لبخندي بي معني زدم.

 ي بيني که نه. فکرم درگير و آشفته هست و نمي ذاره بخوابم.م -

 به خاطر معينه. -

اولين بار بود که مي گفت. احساس ناراحتي نکردم. دستم را روي دستش گذاشتم و به جاي جواب دادن سر تکان 

 دادم.

 دوباره بعد از کمي سکوت گفت:

نه مي خوام ناراحتت کنم و نه مي خوام فکر کني که فضولم دلم از جرياناتي که برات افتاده کم و بيش خبر دارم.  -

 مي خواد اگه چيزي مي گم به حساب عالقه ام به خودت بذاري.

 محبتش برايم مسلم بود. گفتم:

 شکي نداشته باش. -
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ه ام با بهزاد مي دوني نگراني تورو که مي بينم ياد خودم مي افتم ولي من از طريق ديگه. از من که يادت مياد. رابط -

 مثل حاال نبود مگه نه.

 با حرکت سر نشان دادم که گوش مي دهم. ادامه داد:

پدر مستبد و بداخالق و سختگيرم مرا نسبت به مردها گريزان و متنفر کرده بود. طوري که در تمام تحصيل اجازه  -

 جع به من رضايت داده بود.نزديک شدن هيچ پسري رو به خودم ندادم اين بود که بهزاد بعد از تحقيق را

هر خواستگاري برام مي اومد وحشت مي کردم ولي جرات مخالفت با پدرم رو نداشتم. تا اينکه قضيه ي بهزاد جدي 

شد او رفتار سردم رو اول به حساب خجالتم گذاشت و اگه يادت بياد اون شبي که با هم به رستوران رفتيم و تا ما رو 

 اگه کسي و دوست دارم تا هنور دير نشده بگم.تنها گذاشتي از من خواست 

وقتي اين حرف رو زد بيشتر ناراحت شدم دلم نمي خواست اينطور راجع به من فکر کنه. طفلکي نمي دونست از 

 خودش هم مي ترسم چه برسه به کسي ديگه.

دست نزد تا ترسم بريزه. بهزاد با صبوري با من ساخت. به من فرصت داد. حتي شايد باور نکني. تا مدت ها به من 

اخالق هاي خوبش به من نشان داد که همه مثل هم نيستند ولي من طي مدتها ناعادالنه عادت کرده بودم که همه را به 

 حساب پدرم بسنجم.

 منظورش را به خوبي برايم باز کرده بود. ادامه داد:

ز يک مرد داشتي اينقدر محتاط و ترسو شده بنفشه جان من يک زن هستم. طبيعيه که تو از تجربه ي تلخي که ا -

باشي. باور کن مي فهممت. ولي مثل من سخت در اشتباهي. نمي خوام براي پسر خاله ي خودم بازار گرمي کنم اما 

مطمئنا براي خودت شناخته شدس. به جرات روي او قسم مي خورم و تضمينش مي کنم. آن هم به اين خاطر که هر 

 ارم و به نظرم يک جفت کامال مناسب هستيد.دوتايي شما را دوست د

 دست يخ زده ام را ميان دو دست گرفت و فشرد.

تا وقتي که توي شب پرسه بزني و به صبح و روشني نَرسي به راز شب پي نمي بري. به صبح برس بنفشه جان  -

  بدبيني را بريز دور. مطمئنم که با او خوشبخت مي شي.

نشسته و نصيحتم مي کند. صحبت هايش به دلم نشست. حاال فهميدم که چرا اوايل حس کردم که به جاي بهنوش 

 آنقدر يخ و بي احساس بود و يادم آمد که وقتي کم کم تغيير کرد چقدر خوشحال شدم.

صحبت هايش منطقي بود ولي او که نمي دانست برخورد وحشتناکم با کامران چگونه احساساتم را جريحه دار کرده 

  بود.

 هم براي اولين بار با او صادقانه درد و دل کردم و گفتم: من

 تو فکر مي کني با وجود اين احساس زخمي من بتونم با معين ارتباط برقرار کنم. -

 مي توني بنفشه نگران نباش. -

 ولي اگه اون کابوس وحشتناک که طي اين همه سال با من بوده رهام نکرد چي کار کنم! -

يمان داشته باش. وقتي آن کابوس رو با يک احساس لطيف و خوبي بسنجي رهات مي کنه. وقتي يک رها مي کنه. ا -

 حامي فهيم مثل معين را به عنوان همسر در کنارت ببيني همه چيز فراموشت مي شه.
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صبر کرد  بغضي که از فشار اين دو روز احساسم را مي فشرد به راحتي پاره شد و اشکهاي مانده را بيرون داد. ريحانه

و اشکهايم را با لبخندي مهربان نظاره گر شد. شايد قبال حال مرا تجربه کرده و مي دانست اين گريه تسکيني است 

 بر ترديدم.

 تا وقتي صداي اذان را شنيدم کنار هم نشسته بوديم. من گريه کردم و او در کنارم نشست تا تخليه شوم.

اين صدا در من به وجود مي آورد گريه هاي من هم تمام شده بود. بعد از با شنيدن صداي اذان و آرامشي که هميشه 

 تمام شده اذان به هم نگاه کرديم و لبخند زديم. پرسيد:

 بهتري مگه نه. -

 آره متشکرم ريحانه. -

وز خيلي خوبه خوشحالم. پس بلند شو نماز بخون و يکي دو ساعت باقي مونده رو کمي بخواب که امروز براي تو ر -

 خوب و پرکاريه. موفق باشي عزيزم.

و با محبت گونه ام را بوسيد. بعد از نماز اينبار که دراز کشيدم سبک بودم. تخليه روحيف جسمم را هم آرام کرده 

 بود ميان سنگين شدن پلکهايم به صحبت هاي آرامش دهنده ريحانه فکر مي کردم.

 ي. از شب بيا بيرون، بيرون، بيرون...با رسيدن به روشنايي صبح به راز شب پي مي بر -

 و به خوابي آرام فرو رفتم.

* * * *  

اول صبح بهزاد منو به خانه رساند. با شوق فراوان پدر و مادرم را در آغوش گرفتم و بوسيدم. دو روز جدا شدن با آن 

 همه مشغوليات فکري انگار ماه ها بود که مرا از آنها دور کرده بود.

هميشه نگران تند تند برايم لقمه مي پيچيد و به دستم مي داد. براي اينکه رهايم کند با دهان پر دوباره مامان مثل 

 گونه اش را بوسيدم و از پله ها به طرف اتاقم دويدم.

 وسايلم را برداشتم و پايين آمدم. قبل از اينکه با آژانس زنگ بزنم بهنوش تماس گرفت.

م و قول داد سر ساعت مقرر در آزمايشگاه باشد. بعد از او به آژانس زنگ زدم و پرسيد که کي از سفر برگشته ا

 ماشين خواستم. سپس رو به آقاجون کردم و با عجله گفتم:

 آقاجون با بهنام هماهنگ کرده ايد. -

 بله دخترم خيالت راحت. -

 او را بوسيدم و دوباره به مامان سفارش کردم.

مي خوام شما جزء اولين ها باشيد.راستي  63گه نذاريد آقاجون برن مغازه. سر ساعت مامان جون ربونت برم. دي -

 از بهنوش يادتون نره. او با بچه کوچيکي نمي تونه رانندگي کنه. حتما بريد دنبالش.

از زير آينه و قرآن مامان رد شدم. جلوي در براي دست تکان دادن برگشتم. هر دو خوشحال و اميدوار برايم دعا 

 زير لب زمزمه مي کردند.

هيجان شيريني داشتم. بسم اهلل گفتم و از منزل بيرون آمدم. اولين روز کاري سال مصادف مي شد با اولين روز کاري 

 .شدم اميدوارمتر و گرفتم نيک فال من. آن را به
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رفتيم و بوسيديم. سال با خانم دکتر همزمان با هم از ماشين پياده شديم. صميمي و خوشحال همديگر را در آغوش گ

جديد را با اينکه تلفني هم صحبت کرده بوديم دوباره به هم تبريک گفتيم و هر دو براي هم آرزوي موفقيت کرديم 

 دقايقي بعد از اينکه وارد آزمايشگاه شديم گلناز هم آمد.

 به روي هم لبخند زديم. دوباره با هم بوديم. صميمي و جدا نشدني.

ز آماده بود. آزمايشگاه تميز، وسايل پذيرايي آماده من و گلناز با روپوش و شلوار و مقنعه سفيد و ساعتي بعد همه چي

 نو جلو خانم دکتر ايستاده بوديم. همه چيز بر وقف مراد بود.

اولين مهمانها دکتر زماني، رضا و پدر و مادر گلناز بودند. چيزي نگذشت که مامان و آقاجون و بهنوش به همراه بچه 

  ها و سبدي بزرگ گل در دستان آقاجون وارد شدند.

آقاجون محو تماشاي من جلوي در ايستاد. رضا جلو رفت و گل را گرفت. به استقبالشان رفتم. فقط نگاهم مي کرد 

 جلوش ايستادم و گفتم:

 آقاجون حاال از من راضي شديد. -

 دو دستش را روي گونه هايم گذاشت و پيشاني ام را بوسيد.

هميشه راضي بوده ام دخترم. درست مثل فرشته ها شدي. اميدوارم آنقدر زنده باشم که تو را در لباس سفيد  -

 عروسي ببينم.

 رضايت پدر و مادرم مرا به قله ي شادي برد.

مشغول بوسيدن بهنوش و بچه ها بودم که ناگهان با نگاهي به در ورودي و ديدن آنها در جا ميخکوب شدم. بهنوش 

 با من برگشت. مادر معين با يک جعبه شيريني جلو خودش با سبدي گل، آن هم رُز قرمز پشت سر وارد شدند.هم 

 و بعد انگار همه چيز در خواب اتفاق افتاد. سريع و عجيب.

 بهنوش با ديدن او کنار گوشم آهسته گفت:

 عاليه بنفشه حرف نداره. -

شلواري شکالتي و با پيراهني کِرم رنگ به هيکل برازنده اش شکوهي انگار براي خواستگاري آماده شده بود. کت و

مي داد مراسم سالم و احوالپرسي را ميان خواب مي شنيدم و سپس مادرش که مرا محکم در آغوش فشرد و آهسته 

 گفت:

 هميشه آرزوي داشتن چنين عروس برازنده اي را داشتم. مرا به مادري ات مي پذيري خوشگلم. -

 نستم آهسته سالم کنم.فقط توا

 و بعد بي مقدمه رو به آقاجون کرد و گفت:

آقاي رضايي خودم مي دونم. رسم و ادب حکم مي کرد که منزل خدمتتان برسيم. ولي وقتي شنيدم امروز چه خبره  -

  آمديم اينجا اگر اجازه بدهيد دوتا افتتاحيه داشته باشيم. افتتاحيه ي کار و زندگي.

 ين گرفت و جلو آقاجون ايستادند.دست به پشت مع

 پسر مرا به غالمي مي پذيريد. امروز روز تولد با سعادت امام هشتمه. -

آقاجون هم مثل بقيه شوکه شده بود. دقايقي به معين که سبد گل به دست رو به رويش ايستاده بود نگاه کرد و 

 سپس به من.

  بودم ولي چشمم مشتاقانه چهره ي مهربان آقاجون را مي ديد. همه وجودم مي لرزيد. انگار در بوراني شديد مانده



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –آرامش ساحل 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5 8  

 

 يک دستش را حلقه ي شانه ي لرزانم کرد و با دست ديگر دست يخ زده ام را گرفت. صدايش را ضعيف شنيدم.

 اگه انتخاب فکر باز دخترم شما باشيد من حرفي ندارم. -

يستاد. معين چند قدم جلو آمد و روبه رويم ايستاد و سبد گل بهزاد با عجله وارد شد و با ديدن اين صحنه جلوي در ا

  را به طرفم گرفت. چند لحظه کوتاه نگاهش کردم.

 همان چند لحظه کافي بود که گرماي نگاهش يخ هاي احساسم را باز کند.

د هاي شاد به طرف مامان نگاه کردم. لبخند گرم و چشمان خيسش دلگرمم کرد. به بقيه نگاه کردم. همه با لبخن

  تشويقم مي کردند.

صبح روشن را مي ديدم. کامران جلو نبود اين معين بود. دلم ناراضي نبود. دست لرزانم را پيش بردم و گل را 

 گرفتم.

 صداي دست زدن تمام سالن را لرزاند.

. جلو آمد و پيشاني ام مان دست زدن ها بهنام و بچه ها وارد شدند. اول با تعجب و بعد با خوشحالي به رويم خنديدند

 را بوسيد. با معين دست داد و او را به کنار من کشيد.

 گلناز جعبه شيريني مادر معين را باز کرد و جلو ما ايستاد. خانم دکتر جلوش را گرفت و گفت:

آغاز  اول مهمان ها. با اجازه ي بزرگترها مي خواهيم شروع کارمان را با گرفتن آزمايش خون عروس و داماد - -

 کنيم.

دوباره دست زدند. چند دقيقه بعد من و معين و خانم دکتر در اتاق مخصوصي که براي اين کار در نظر گرفته شده 

 بود، بوديم. خانم دکتر با خنده گفت:

خوشحالم که عروس و داماد هر دو اينکاره اند و به من نيازي نيست. پس همه چيز را به عهده ي خودتان مي  -

 گذارم.

دو يک دستور کامال مودبانه که هيچ راه سرپيچي را باقي نگذاشت. چشمي گفتم و ناچار به طرفش رفتم. تا به 

 نزديکش رسيدم لبخند چهره اش را باز کرد. گفتم:

 ببخشيد دايي تون فرمودند بقيه جوجه هارو بديد ببرم. -

 

 سيخ هاي روي اجاق را چرخاند و با کنايه گفت:

 صبر کنيد تا آماده بشه. بايد همينجا -

 يک قدم برگشتمو گفتم:

 پس هر وقت آماده شد ميام و مي برم. -

 فراري شدي خانم. آماده اس بفرماييد. -

 ايستادم و گفتم:

 شما فراري مي ديد. -

 آهسته آهسته سيخ هاي برداشته را الي نان مي گذاشت که معطلم کند.

 ني. فکر مي کنم منو هم مثل استادت جدي نگرفته اي آره؟هنوز هم که با من رسمي صحبت مي ک -

 جلوتر رفتم که ديس را بگيرم.
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 لطفا زودتر. دايي تون منتظرن. -

 نگران نباشيد. دايي هواي منو داره. در ضمن من از او منتظر ترم. براي گرفتن جواب. -

 ديس را کشيدم ولي محکم نگه داشته بود. با ناراحتي و معترض گفتم:

 آقاي محترم من به شما گفتم نمي تونم. مي خوام درس بخونم. چندبار بايد بگم. -

 مثل هميشه من نگران، مخصوصا حاال که نمي خواستم توجه ها به سمت ما جلب شود و او راحت و خيره.

نه ي بهتر و دندون خانم محترم من هم گفتم بهانتون پذيرفته نيست. الاقل براي اينکه منو از سرت باز کني يه بها -

 شکن بيار. مثال بگو دوستم نداري تا برم و پشت سرم رو هم نگاه نکنم.

دلم ريخت. گرفتار هراسي چاره ناپذير شده بودم. اگر از من ساخته بود و مي توانستم کنايه هاي دايي را تحمل کنم 

  ي رسيد. ديس را به طرفم گرفت.دست خالي برمي گشتم. برعکس نگاه هراسان من او از مکث من راضي به نظر م

 بفرماييد. -

 گرفتم و عقب کشيدم و آهسته گفتم:

 خيلي بدجنسيد. -

 خونسرد و مسلط خنديد.

 لطف داري. -

بعد از نهار که باز هم در معرض مستقيم نگاهش بودم و باز هم چيزي از خوردن نفهميدم تا چاي بعد از ظهر که باز 

  تاق بچه ها بيرون نيامدم.هم روي تراس صرف شد از ا

 بهزاد به ريحانه مي گفت که به فکر جمع کردن وسايلش باشد. آقاي گودرزي گفت:

  بهزاد جان اگه موافق باشيد فردا صبح زود راه مي افتيم. -

 ملتمسانه به بهزاد نگاه کردم. بهزاد در جواب آقاي گودرزي دست بلند کرد.

 امشب برسيم. به غير از کار من و ريحانه، بنفشه فردا افتتاحيه آزمايشگاه داره. مي بينيد که دايي. بايد همين -

 بنفشه خانم کم کم رو مي کنه. قضيه ي افتتاحيه چيه؟ -

 بهزاد جواب داد:

آزمايشگاه متعلق به يکي از استادهاي صميميشه و بنفشه را به عنوان سرپرت آنجا استخدام کرده. اينه که فردا  -

 بايد حاضر باشه. اول وقت

 آقاي گودرزي به شوخي گفت:

 اين همون استاد بنفشه خانم. -

 در جوابش لبخند زدم. بهزاد به جاي من گفت:

 نه بابا اين يکي خانمه. -

 ما دعوت نيستيم دايي. -

 با شرمندگي جواب دادم:

 مي ترسم زحمت براتون بشه وگرنه خشوحال ميشم ببينمتون. -

 همه ميايم. مگه نه معين. اگه بتونيم -

 با نگراني و دستپاچه سر بلند کردم.
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 اينبار به راحتي و ميان جمع لبخندي نارم کرد.

 انشااهلل. -

غروب بود که همه آماده ي رفتن بوديم. قبل از سوار شدن به ماشين از آقاي گودرزي و عاطفه تشکر و خداحافظي 

 احافظي کردم با لحن صميمي تر از هر بار خيلي آهسته جواب داد:کردم مژگان را بوسيدم. وقتي از معين خد

 به اميد ديدار مجدد، هر چه زودتر. -

 آقاي گودرزي به معين گفت:

 بميرم برات دايي. تو بايد تنها باشي. کاش مي شد کسي را همراهت کرد. -

  صبر نکردم و فورا توي ماشين نشستم و دوقلوها در طرفينم جا گرفتند.

تا رسيدن به تهران به ترتيب اوتومبيل آقاي گودرزي جلو، ما وسط و پشت سرمان معين بود. اين چند ساعت 

 مستقيم نگاهش به روي من بود. مني که ذهني درگير و آشفته داشتم.

ل تا رسيدن ساعت از يازده شب هم گذشته بود. بين راه با مامان تماس گرفتم و گفتم چونکه شب دير مي رسيم منز

 بهزاد مي خوابم و صبح براي برداشتن وسايلم مي آيم.

نرسيده به تهران بچه ها خوابشان برد. با کمک هم بچه ها و وسايل را باال برديم. بعد از يک دوش سريع و شامي 

 مختصر آماده ي خوابيدن شدم. ولي قصه ي تکراري ديشب و بي خوابي.

اتفاق افتاده و حرفهاي بي پرده گفته شده مثل فيلم تکراري از جلو  تالشم براي خوابيدن بي فايده بود. جريانات

 چشمهاي بازم مي گذشت و خواب را از من فراري داده بود.

درمانده و پريشان بودم و در بحران عجيبي به سر مي بردم. نظر عادالنه ام نه دل کندن از او بود و نه از درس و 

 هاي دکتر نيکپور هم آرامم نمي کرد.آينده ام. حتي فکر کردن راجع به صحبت 

در نهايت که به خواسته و تنها شدن با او فکر مي کردم، صحنه رويارويي با کامران چنان در نرم شکل مي گرفت که 

 وحشتزده در جايي مي نشستم. به هيچ وجه نمي توانستم تصميم بگيرم چونکه واقعا مي ترسيدم.

الاقل با حرف زدن و گريه کردن برايشان تخليه شوم. با خستگي به ساعت دلم بهنوش و گلناز را مي خواست که 

 نگاه کردم. هنوز به اذان صبح هم خيلي مانده بود.

 به آشپزخانه رفتم کمي آب خوردم و وقتي برگشتم عوض اتاق به روي تراس رفتم.

ندلي نشستم و به پارک روبه رو هوا ديگه آنقدر سرد نبود مي شد نشستن بيرون آن موقع شب را تحمل کرد. روي ص

  خيره شدم.

از بي خوابي دو شب پي در پي خسته شده بودم. به فکر بودم که اگر فردا هم مثل امروز صبح در ويال گيج خواب 

 باشم چه کنم. آن هم روز اول کاري، با شنيدن کشيده شدن در به آن طرف برگشتم.

 توي سيني کوچکي بيرون آمد. آهسته سالم کردم و گفتم: ريحانه بود. يک پتو روي دست و دو ليوان شير

 ببخش. بيدارت کردم. -

 نه عزيزم. رفتم به بچه ها سر بزنم ديدم نيستي. اينجا پيدات کردم. اجازه مي دي خلوتت رو بهم بزنم. -

 پتو را تا زد و روي شانه ام انداخت. گفتم:

 شم.ممنونم. بشين ريحانه جان اتفاقا خوشحال مي  -

 کنارم روي صندلي نشست. بعد از دقايقي سکوت پرسيد:
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 امشب هم خوابت نبرده. -

 به طرفش برگشتم و لبخندي بي معني زدم.

 مي بيني که نه. فکرم درگير و آشفته هست و نمي ذاره بخوابم. -

 به خاطر معينه. -

گذاشتم و به جاي جواب دادن سر تکان  اولين بار بود که مي گفت. احساس ناراحتي نکردم. دستم را روي دستش

 دادم.

 دوباره بعد از کمي سکوت گفت:

از جرياناتي که برات افتاده کم و بيش خبر دارم. نه مي خوام ناراحتت کنم و نه مي خوام فکر کني که فضولم دلم  -

 مي خواد اگه چيزي مي گم به حساب عالقه ام به خودت بذاري.

 تم:محبتش برايم مسلم بود. گف

 شکي نداشته باش. -

مي دوني نگراني تورو که مي بينم ياد خودم مي افتم ولي من از طريق ديگه. از من که يادت مياد. رابطه ام با بهزاد  -

 مثل حاال نبود مگه نه.

 با حرکت سر نشان دادم که گوش مي دهم. ادامه داد:

يزان و متنفر کرده بود. طوري که در تمام تحصيل اجازه پدر مستبد و بداخالق و سختگيرم مرا نسبت به مردها گر -

 نزديک شدن هيچ پسري رو به خودم ندادم اين بود که بهزاد بعد از تحقيق راجع به من رضايت داده بود.

هر خواستگاري برام مي اومد وحشت مي کردم ولي جرات مخالفت با پدرم رو نداشتم. تا اينکه قضيه ي بهزاد جدي 

سردم رو اول به حساب خجالتم گذاشت و اگه يادت بياد اون شبي که با هم به رستوران رفتيم و تا ما رو  شد او رفتار

 تنها گذاشتي از من خواست اگه کسي و دوست دارم تا هنور دير نشده بگم.

ز وقتي اين حرف رو زد بيشتر ناراحت شدم دلم نمي خواست اينطور راجع به من فکر کنه. طفلکي نمي دونست ا

 خودش هم مي ترسم چه برسه به کسي ديگه.

بهزاد با صبوري با من ساخت. به من فرصت داد. حتي شايد باور نکني. تا مدت ها به من دست نزد تا ترسم بريزه. 

اخالق هاي خوبش به من نشان داد که همه مثل هم نيستند ولي من طي مدتها ناعادالنه عادت کرده بودم که همه را به 

 بسنجم. حساب پدرم

 منظورش را به خوبي برايم باز کرده بود. ادامه داد:

بنفشه جان من يک زن هستم. طبيعيه که تو از تجربه ي تلخي که از يک مرد داشتي اينقدر محتاط و ترسو شده  -

ا باشي. باور کن مي فهممت. ولي مثل من سخت در اشتباهي. نمي خوام براي پسر خاله ي خودم بازار گرمي کنم ام

مطمئنا براي خودت شناخته شدس. به جرات روي او قسم مي خورم و تضمينش مي کنم. آن هم به اين خاطر که هر 

 دوتايي شما را دوست دارم و به نظرم يک جفت کامال مناسب هستيد.

 دست يخ زده ام را ميان دو دست گرفت و فشرد.

به راز شب پي نمي بري. به صبح برس بنفشه جان تا وقتي که توي شب پرسه بزني و به صبح و روشني نَرسي  -

  بدبيني را بريز دور. مطمئنم که با او خوشبخت مي شي.
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حس کردم که به جاي بهنوش نشسته و نصيحتم مي کند. صحبت هايش به دلم نشست. حاال فهميدم که چرا اوايل 

 شحال شدم.آنقدر يخ و بي احساس بود و يادم آمد که وقتي کم کم تغيير کرد چقدر خو

صحبت هايش منطقي بود ولي او که نمي دانست برخورد وحشتناکم با کامران چگونه احساساتم را جريحه دار کرده 

  بود.

 من هم براي اولين بار با او صادقانه درد و دل کردم و گفتم:

 تو فکر مي کني با وجود اين احساس زخمي من بتونم با معين ارتباط برقرار کنم. -

 توني بنفشه نگران نباش.مي  -

 ولي اگه اون کابوس وحشتناک که طي اين همه سال با من بوده رهام نکرد چي کار کنم! -

رها مي کنه. ايمان داشته باش. وقتي آن کابوس رو با يک احساس لطيف و خوبي بسنجي رهات مي کنه. وقتي يک  -

 ه چيز فراموشت مي شه.حامي فهيم مثل معين را به عنوان همسر در کنارت ببيني هم

بغضي که از فشار اين دو روز احساسم را مي فشرد به راحتي پاره شد و اشکهاي مانده را بيرون داد. ريحانه صبر کرد 

و اشکهايم را با لبخندي مهربان نظاره گر شد. شايد قبال حال مرا تجربه کرده و مي دانست اين گريه تسکيني است 

 بر ترديدم.

 اذان را شنيدم کنار هم نشسته بوديم. من گريه کردم و او در کنارم نشست تا تخليه شوم.تا وقتي صداي 

با شنيدن صداي اذان و آرامشي که هميشه اين صدا در من به وجود مي آورد گريه هاي من هم تمام شده بود. بعد از 

 تمام شده اذان به هم نگاه کرديم و لبخند زديم. پرسيد:

 بهتري مگه نه. -

 آره متشکرم ريحانه. -

 

خيلي خوبه خوشحالم. پس بلند شو نماز بخون و يکي دو ساعت باقي مونده رو کمي بخواب که امروز براي تو روز 

 خوب و پرکاريه. موفق باشي عزيزم.

ده و با محبت گونه ام را بوسيد. بعد از نماز اينبار که دراز کشيدم سبک بودم. تخليه روحيف جسمم را هم آرام کر

 بود ميان سنگين شدن پلکهايم به صحبت هاي آرامش دهنده ريحانه فکر مي کردم.

 با رسيدن به روشنايي صبح به راز شب پي مي بري. از شب بيا بيرون، بيرون، بيرون... -

 و به خوابي آرام فرو رفتم.

* * * *  

ر آغوش گرفتم و بوسيدم. دو روز جدا شدن با آن اول صبح بهزاد منو به خانه رساند. با شوق فراوان پدر و مادرم را د

 همه مشغوليات فکري انگار ماه ها بود که مرا از آنها دور کرده بود.

مامان مثل هميشه نگران تند تند برايم لقمه مي پيچيد و به دستم مي داد. براي اينکه رهايم کند با دهان پر دوباره 

 قم دويدم.گونه اش را بوسيدم و از پله ها به طرف اتا

 وسايلم را برداشتم و پايين آمدم. قبل از اينکه با آژانس زنگ بزنم بهنوش تماس گرفت.

پرسيد که کي از سفر برگشته ام و قول داد سر ساعت مقرر در آزمايشگاه باشد. بعد از او به آژانس زنگ زدم و 

 ماشين خواستم. سپس رو به آقاجون کردم و با عجله گفتم:
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 بهنام هماهنگ کرده ايد. آقاجون با -

 بله دخترم خيالت راحت. -

 او را بوسيدم و دوباره به مامان سفارش کردم.

مي خوام شما جزء اولين ها باشيد.راستي  63مامان جون ربونت برم. ديگه نذاريد آقاجون برن مغازه. سر ساعت  -

 تما بريد دنبالش.از بهنوش يادتون نره. او با بچه کوچيکي نمي تونه رانندگي کنه. ح

از زير آينه و قرآن مامان رد شدم. جلوي در براي دست تکان دادن برگشتم. هر دو خوشحال و اميدوار برايم دعا 

 زير لب زمزمه مي کردند.

هيجان شيريني داشتم. بسم اهلل گفتم و از منزل بيرون آمدم. اولين روز کاري سال مصادف مي شد با اولين روز کاري 

 .شدم اميدوارمتر و گرفتم نيک فال ا بهمن. آن ر

با خانم دکتر همزمان با هم از ماشين پياده شديم. صميمي و خوشحال همديگر را در آغوش گرفتيم و بوسيديم. سال 

جديد را با اينکه تلفني هم صحبت کرده بوديم دوباره به هم تبريک گفتيم و هر دو براي هم آرزوي موفقيت کرديم 

 اينکه وارد آزمايشگاه شديم گلناز هم آمد.دقايقي بعد از 

 به روي هم لبخند زديم. دوباره با هم بوديم. صميمي و جدا نشدني.

ساعتي بعد همه چيز آماده بود. آزمايشگاه تميز، وسايل پذيرايي آماده من و گلناز با روپوش و شلوار و مقنعه سفيد و 

 ف مراد بود.نو جلو خانم دکتر ايستاده بوديم. همه چيز بر وق

اولين مهمانها دکتر زماني، رضا و پدر و مادر گلناز بودند. چيزي نگذشت که مامان و آقاجون و بهنوش به همراه بچه 

  ها و سبدي بزرگ گل در دستان آقاجون وارد شدند.

هم مي کرد آقاجون محو تماشاي من جلوي در ايستاد. رضا جلو رفت و گل را گرفت. به استقبالشان رفتم. فقط نگا

 جلوش ايستادم و گفتم:

 آقاجون حاال از من راضي شديد. -

 دو دستش را روي گونه هايم گذاشت و پيشاني ام را بوسيد.

هميشه راضي بوده ام دخترم. درست مثل فرشته ها شدي. اميدوارم آنقدر زنده باشم که تو را در لباس سفيد  -

 عروسي ببينم.

 له ي شادي برد.رضايت پدر و مادرم مرا به ق

مشغول بوسيدن بهنوش و بچه ها بودم که ناگهان با نگاهي به در ورودي و ديدن آنها در جا ميخکوب شدم. بهنوش 

 هم با من برگشت. مادر معين با يک جعبه شيريني جلو خودش با سبدي گل، آن هم رُز قرمز پشت سر وارد شدند.

 سريع و عجيب.و بعد انگار همه چيز در خواب اتفاق افتاد. 

 بهنوش با ديدن او کنار گوشم آهسته گفت:

 عاليه بنفشه حرف نداره. -

انگار براي خواستگاري آماده شده بود. کت وشلواري شکالتي و با پيراهني کِرم رنگ به هيکل برازنده اش شکوهي 

در آغوش فشرد و آهسته مي داد مراسم سالم و احوالپرسي را ميان خواب مي شنيدم و سپس مادرش که مرا محکم 

 گفت:

 هميشه آرزوي داشتن چنين عروس برازنده اي را داشتم. مرا به مادري ات مي پذيري خوشگلم. -
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 فقط توانستم آهسته سالم کنم.

 و بعد بي مقدمه رو به آقاجون کرد و گفت:

وقتي شنيدم امروز چه خبره آقاي رضايي خودم مي دونم. رسم و ادب حکم مي کرد که منزل خدمتتان برسيم. ولي  -

  آمديم اينجا اگر اجازه بدهيد دوتا افتتاحيه داشته باشيم. افتتاحيه ي کار و زندگي.

 دست به پشت معين گرفت و جلو آقاجون ايستادند.

 پسر مرا به غالمي مي پذيريد. امروز روز تولد با سعادت امام هشتمه. -

ي به معين که سبد گل به دست رو به رويش ايستاده بود نگاه کرد و آقاجون هم مثل بقيه شوکه شده بود. دقايق

 سپس به من.

  همه وجودم مي لرزيد. انگار در بوراني شديد مانده بودم ولي چشمم مشتاقانه چهره ي مهربان آقاجون را مي ديد.

 را ضعيف شنيدم.يک دستش را حلقه ي شانه ي لرزانم کرد و با دست ديگر دست يخ زده ام را گرفت. صدايش 

 اگه انتخاب فکر باز دخترم شما باشيد من حرفي ندارم. -

بهزاد با عجله وارد شد و با ديدن اين صحنه جلوي در ايستاد. معين چند قدم جلو آمد و روبه رويم ايستاد و سبد گل 

  را به طرفم گرفت. چند لحظه کوتاه نگاهش کردم.

 هش يخ هاي احساسم را باز کند.همان چند لحظه کافي بود که گرماي نگا

به طرف مامان نگاه کردم. لبخند گرم و چشمان خيسش دلگرمم کرد. به بقيه نگاه کردم. همه با لبخند هاي شاد 

  تشويقم مي کردند.

صبح روشن را مي ديدم. کامران جلو نبود اين معين بود. دلم ناراضي نبود. دست لرزانم را پيش بردم و گل را 

 گرفتم.

 داي دست زدن تمام سالن را لرزاند.ص

مان دست زدن ها بهنام و بچه ها وارد شدند. اول با تعجب و بعد با خوشحالي به رويم خنديدند. جلو آمد و پيشاني ام 

 را بوسيد. با معين دست داد و او را به کنار من کشيد.

 تر جلوش را گرفت و گفت:گلناز جعبه شيريني مادر معين را باز کرد و جلو ما ايستاد. خانم دک

اول مهمان ها. با اجازه ي بزرگترها مي خواهيم شروع کارمان را با گرفتن آزمايش خون عروس و داماد آغاز  - -

 کنيم.

دوباره دست زدند. چند دقيقه بعد من و معين و خانم دکتر در اتاق مخصوصي که براي اين کار در نظر گرفته شده 

 ا خنده گفت:بود، بوديم. خانم دکتر ب

خوشحالم که عروس و داماد هر دو اينکاره اند و به من نيازي نيست. پس همه چيز را به عهده ي خودتان مي  -

 گذارم.

 دو سرنگ آماده را به معين داد و بيرون رفت.

س را روبه رويم ايستاد و با نگاهي تحسين آميز براندازم کرد. گرماي زندگي در چشمان پر از عشقش لرزش و تر

 در من فراري مي داد. بدون کالم با هم حرف مي زديم و غرق هم بوديم.

 عاقبت صندلي را به طرفم کشيد و گفت:

 بشين آستينت را باال بده. -
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وقتي مرا محو و گيج ديد. خودش بازويم را گرفت و نشاندم. آستينم را آهسته باال برد. سرنگ را که نزديک دستم 

 م و ملتمسانه نگاهش کردم.برد جلو دستش را گرفت

 معين. -

 جانم. بگو هر چي مي خواي بگو. -

 مي ترسم. -

 خنديد و به شوخي گفت:

 نترس عزيزم. يواش مي زنم که دردت نياد. -

ديگر از خيره شدن در چشمان جذابش هراس نداشتم. پاکي عشق را در آنها مي ديدم. اينبار لبخندي مطمئن زد و 

 رايم زمزمه کرد.مثل شعري لطيف ب

به همان خدايي که عشق را آفريد قسم مي خورم که نهايت سعيم رو براي خوشبختي ات بکنم. به من ايمان داشته  -

 باش و نترس. خودم هميشه با توام.

  کالم صادقانه اش برايم سند بود. به روي هم لبخند زديم. دستم را کشيدم و صبر کردم تا کمي از خونم را کشيد.

  ه راز شب پي بردم.ب

 پايان.

 

 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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