
 

 

 با فرمت پی دی اف

دوران عقدرمان   

مھشاد لسانی :نویسنده  

 
کردن این رمان بدون اجازه نویسنده پیگرد قانونی دارد کپی:اخطار جدی  

 

از  بخت زمستان و ایستگاه آخر: این نویسنده سه کتاب چاپی منتشر شده استاز 
و در  بوده 95ترین کتاب پاییز که پرفروش از نشر علی از قلب کویرنشر پرسمان و 

در حال .عاشقانه و بکر دارد ، عی خاصچون موضو عرض دو ماه به چاپ دوم رسیده
برای .موجود استچاپ دوم از قلب کویر در تمام کتابفروشیھای سراسر ایران حاضر 

مراجعه کنید و یا در تلگرام با   alipub.irخرید این کتاب با تخفیف به سایت نشر علی 
  ایدی 

@romankade_r 

@afzaliketabforoshi 

ست می پکجای ایران که باشید  در ھربا تخفیف و بالفاصله برای شما .بگیریدتماس 
  .کند

  

این .اشتباه استپر از فیک و تان بیرون آمده،بقیه ی فایلھایی که از این داس: اخطار
  .و توسط خود نویسنده تنظیم شده است فایل اصلیست ،فایل
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  دوران عقد: رمان نام
  مھشاد لسانی: نویسنده

 ...ھمه دختران ایران زمین که ھر کدام شاھدختانی تمام عیارندبه تقدیم 
  

  فصل اول
روی تخت چوبی .خیلی خسته بودم و خوابم می آمد.دیگر نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم

را که به تازگی  ینشستم و گوشی ھمراھ،بودکودکی سالھای ام که صدای قیژقیژش طنین 
خیالی اش دکمه .خیره شدمو در تاریکی به صفحه بزرگ آن  ریده بودم،با دلخوشی بیرون آوردمخ
عالمت نامه به من فھماند .فشار دادم تا صفحه اش روشن شدکه با لمس صفحه ھمراه بود،را 

کردم و در کمال تعجب دیدم که مازیار  با بی میلی بازش.که کسی برایم پیامک فرستاده است
  .تونستی باھام تماس بگیر.امروز کجا بودی؟ھر چی زنگ زدم برنداشتی: برایم  نوشته

او !االن پیش خودش چه فکری می کرد.شب بود  12ساعت !وای خدای من:قلبم به تپش افتاد
اول .اره شروع می شدجنگ و جدالھایمان دوب" آدم شکاکی بود و با این موضوع مطمئنا" که ذاتا

مھمانی چقدر با گوشیم ور رفتم و آنتنش را چک کردم که مبادا مازیار زنگ بزند و من 
آنقدر حرف زد که به کل یادم رفت وقتی چای می ریختم، !چقدر این الله وراجی کرد!نفھمم

د اگر باز ھم فکرھای بد کن. گوشی ھمراھم را کنار کتری برقی در آشپزخانه جا گذاشته ام
اگر یک روز زنگ !می میرم!طاقت نمی آورمماه قھر کند من چه کنم؟ 1چه؟وای اگر دوباره با من 

ی زنم و عذر خواھی می کنم که این بار اگر زنگ نزند،خودم به او زنگ م.دیوانه می شومنزند،
 اگر االن الله اینجا بود و از فکرم خبردار می شد،حسابی .گوشی ام در دسترس نبوده

او ھمیشه از کارھای من ایراد می گرفت .جا می آورد و من توسری نوش جان می کردمحالم را 
 خیلی: ھمیشه در روابطم با مازیار دخالت می کرد و می گفت.و دوست داشت اصالحم کند

اما من ! ازت بل می گیره و اذیتت می کنه ھا!ن ندهعاشق این بچه پولدار پررو نشوخودتو 
آخر مگر می شد عاشق باشی و به معشوقت .له بدھکار نبودھیچوقت گوشم به حرفھای ال

نگویی که چقدر دوستش داری و دلت برایش تنگ می شود و ثانیه ھا بی صدای او چه سنگین 
فقط از !ھنوز بچه ای نمی فھمی...اسم حس تو عشق نیست: الله می گفت.و تلخ می گذرند

و من ھمیشه ... ی خاص مردونه شقد و ھیکل و ماشین مدل باالش خوشت اومده و اون ژستا
الله دختر عموی بزرگم ! معلومه اصلهنمی گی؟ ساعت مارکدارشووای چرا :اضافه می کردم

منع می کرد و من ھر بار مصرتر و مشتاقتر به تماسھای مازیار از رابطه با مازیار ھمیشه مرا 
  .غرق در لذت و رویا می شدم صدایش را که می شنیدم جواب می دادم و

دل در سینه ام .برنداشت!یکبار،دوبار.ن شب با کلی ترس و لرز،با ھمراھم شماره مازیار را گرفتمآ
  .اما به خود امیدواری دادم که شاید خوابیده یا زنگش را نشنیده است.فرو ریخت

می دانستم که فردا جمعه است و من مجبور نیستم صبح .با این فکر به خواب عمیقی فرو رفتم
  .به دانشکده از خواب بیدار شوم زود برای رفتن
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  فصل دوم
خوابی پریشان دیده بودم که یادم .از خواب بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد 8صبح راس ساعت 

از جا برخاستم و .کسل بودم.اما مطمئن بودم که خواب خوبی نبود و حس بدی داشتم.نمی آمد
منتھی می ھار طبقه مان،چاز پنجره طبقه سوم به حیاطی که به پیچ پارکینگ ساختمان 

چشمھایم را .گرم و شرجی بود و نفس آدم را می بریدتابستان  ی صبحگاھیھوا.شد،نگاه کردم
آخر خودش .اما ماشینش نبود.نیامده است" مالیدم تا ببینم ماشین مازیار در حیاط است یا اصال

شی از ساکنان خانم قری.خانم قریشی،ھمسایه طبقه دوم می آیدجمعه به خانه گفته بود که 
،پدر  پدربزرگم که بزرگ فامیل بودبعد از فوت سال پیش، 5.ساله ما بود 10اختمان قدیمی س

خانه نقلی و حیاط دارمان را که در جوار خانه او بود و در مرکز شھر قرار داشت،فروخت و با سھم 
محله .ی خریدمتر 120یک آپارتمان  ،بودکه در غرب تھران  االرثش در طبقه سوم ھمین ساختمان

ھمسایه ھا کاری به کار .خیابان کشیھایش پھن و بزرگ بود و دورتادور اتوبان.فعلیمان خوب بود
ر کار یکدیگر دخالت دنه ھمدیگر را می شناختند و نه یکدیگر نداشتند و برعکس محله کودکیھایم،

سی در نمی توانستی حدس بزنی چه ک "ه می آمدند و بعضاآسه می رفتند و آس. می کردند
دیگر از .و حتی شغلش چیست این خانه ھا و آپارتمانھای سر به فلک کشیده زندگی می کند

و دعوت شدن به عروسی  در عصرھای تابستان ھمسایهخانه دار دور ھم جمع شدنھای زنان 
خیلی زود از خانه بیرون می  الک خود فرو رفته بودند و صبحھا ھمه در.خبری نبودپسر ھمسایه 

زندگی ماشینی که مملو از فن آوری و پیشرفت بود .ھا دیروقت به خانه می رسیدندزدند و شب
رفت و آمدھای خانوادگی .جایی برای دور ھم جمع شدن و دیدارھای ھفتگی باقی نمی گذاشت

اعیاد خاص محدود شده بود و اعضای درجه دوی فامیل سال به سال به خانه یکدیگر نمی به 
  .رفتند

صفای شھرستان چیز دیگری ...تھران مال تھرانی ھاست:گفت مادربزرگ ھمیشه می
بود که به زندگی شھری خو گرفته خیلی وقت شاید راست می گفت اما من و خانواده ام ..ست

و پدر در شھرداری کارمند بود .بودیم و دیگر عادات و رسم و رسوماتمان را فراموش کرده بودیم
بیرستان می رفت و من دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه خواھر کوچکترم به د آیدا.مادرم خانه دار

تا به آن روز خانواده عمویم با تنھا دخترشان الله که کمی از نظر ظاھر شبیه من بود و .آزاد بودم
  .ما زندگی می کردند خانه ،دو خیابان باالتر ازبودصمیمیترین دوست من 

الله دیپلم تجربی داشت و به دانشگاه .بوداما ارتباط تلفنی مان زیاد  ھمدیگر را زیاد نمی دیدیم
ترجیح می داد کار کند تا به قول خودش وقتش را در خواندن یک رشته بیخود و آبکی .نرفته بود

آیدا خواھر .تلف کند که پس فردا نتواند از مدرکش استفاده کند و آن را قاب کرده به دیوار بیاویزد
سعی می کرد فقط در خودش بود و شتر درز الله دل خوشی نداشت و بیکوچکترم  ھرگز ا

  .فضول می دانستدختری را  او مواردی خاص و مورد لزوم،ابراز وجود کند و
خواھرزاده کوچک خانم قریشی .مازیار را از وقتی به این خانه نقل مکان کردیم،می شناختم

بیرستانی ھنوز د.بودو خوشپوش مھندس سرشناسی بود و از نظر ظاھر بسیار موقر و جذاب .بود
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ھمان روز دلم لرزید .مشدبودم که یک روز که از مدرسه به خانه باز می گشتم،در راه پله ھا دی
با خودم فکر می .خجالت می کشیدماما نمی دانستم چگونه با او ارتباط برقرار کنم و از طرفی 

از آن دیدار پس  بعد از چند روز.استازدواج کرده " کردم  که او خیلی از من بزرگتر است و حتما
ھمان .اما گویی سرنوشت بازی دیگری برای من در آستین داشت.بیخیالش شده بودم کوتاه

روزھا به دانشگاه می رفتم و شبھا درس .سال اول کنکور دادم و در رشته ادبیات پذیرفته شدم
و من برخی اوقات که از  رفت و آمد داشتمازیار ھم کم و بیش به خانه خاله اش .می خواندم

درست وقتی که من به پاگرد پله ھا می رسم،درب رب واحدشان رد می شدم،می دیدمش که د
حس اینکه روزی مرا بخواھد و ھمسر .از قصد با من روبه رو شودتا  را باز می کند و بیرون می آید

این بود که وقتی کارت ویزیتش را به پدر .او شوم بدجوری قلقلکم می داد و وسوسه ام می کرد
اگر در شھرداری پروژه ای ساختمانی در دست احداث بود،او را معرفی کند،به خودم جرات داد تا 

چند بار اول حرف نمی زدم و از خانه تماس می .دادم و با شماره ھمراھش تماس گرفتم
بعد از چندبار اول که با بد و بیراه گفتن از طرف او ھمراه بود،ھربار که شماره تکراری .گرفتم

چون با مھربانی در جواب .ه دوم نکشیده جواب می داد و گویی نرمتر شده بودبوق اول ببود،
حدس می زنم کی ...شناسمتی من م...بگو کی ھستی!حرف بزن:گفتسکوت من می 

اما من ھم خجالت می کشیدم و ھم به شدت عذاب وجدان داشتم چون به قول الله !باشی
کسش اتفاق بیفتد،دختر ھمیشه تو سری و اگر بر ع!پسر باید دنبال دختر بدود نه بر عکسش

شاید .چون مردھا بی جنبه ھستند و امر بھشان مشتبه می شود.خور و خوار و خفیف می شود
این حرفھا من اما گوشم بدھکار .زیادی اغراق می کرداز جھاتی راست می گفت و شاید ھم 

وقتی شماره اینکه یک روز  تا.نبود و مترصد فرصتی بودم که با او حرف بزنم و خودم را معرفی کنم
آالله : ،مادر به اتاقم آمد و صدا زدگوشی اش را جواب دھد ھمراھش را گرفتم و منتظر شدم تا

از آن  اون قیچی رو کجا گذاشتی؟ در یک لحظه نفھمیدم چه گفتم و چه کردم فقط شنیدم که!
تمام بدنم می  به سرعت قطع کردم و در حالیکهآره؟ !پس اسمت آالله ست:می گوید سوی خط

با خودم تصمیم گرفتم که .به آشپزخانه رفتم تا کمی آب بنوشم و از اضطراب درونم کم شودلرزید،
من دیگر حدود یک ھفته گذشت و !دیگر ھرگز به او زنگ نزنم و بیش از این آبروی خودم را نبرم

  .دست به تلفن نبردم تا خودم را از وسوسه گوش دادن به صدای پرطنینش،برھانم
باران بر سر و روی شیشه  نرم و لطیفبعدازظھر پاییزی بود و قطرات .را خوب به خاطر دارم آن روز

مادر داشت روی پیشخوان برای .ھا می خورد و بوی نم خاک حس عجیبی در من بر می انگیخت
قورمه سبزی ای که می خواست بار بگذارد،سبزی خرد می کرد که ناگھان یادش افتاد لیمو 

بی حوصله و خسته بودم و به عالوه در دانشگاه امتحانم میان ترمم را خراب کرده .اردعمانی ند
و کانالھای تلویزیون را باال و پایین می کردم،آمد مادر باالی سر من که روی مبل افتاده بودم .بودم

قی با بداخال! تموم شده...پاشو برو از سر کوچه یه بسته لیمو عمانی بگیر ...قربونت برم: و گفت
پاشو ...اون درس داره عزیزم: مادر با دلخوری گفت! آیدا رو بفرست! کی حوصله داره...وای: گفتم
کشیدم و بیرون با اکراه از جا بلند شدم و مانتوی رنگ و رو رفته و شال آبیم را به سر ! دیگه
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ویترین پر از پیچ خیابان می پیچیدی به سمت چپ، که و ھمین راه زیادی نبود تا سوپر مارکت.زدم
باران دوباره شروع شده بود و من چیزی روی مانتویم .از موادشوینده و مواد لبنیاتی را می دیدی

بسته ای لیمو .برای ھمین شروع به دویدن کردم و به درون سوپر مارکت رفتم.نپوشیده بودم
از پشت ناگھان کسی .باران تندتر شده بود و قدمھای من ھم تندتر.عمانی خریدم و بیرون آمدم

به عقب برگشتم و قامت بلند مازیار را دیدم که زیر باران پاییزی کمی خیس ! آالله؟: سر صدا زد
نمی دانم .صورت او را روشن می کردباز بود، طرف راننده اش که دربشده بود و نور ماشینی 

ظھرھا چیه؟چرا جا خوردی؟باالخره مزاحم بعداز:قیافه ام چه شکلی شده بود که او با خنده گفت
جلوتر آمد و دوباره ! آقا اشتباه گرفتین:در حالیکه زبانم بند آمده بود،گفتم !رو پیدا کردم

مگه چند تا دختر تو این محل پیدا می شن که ھم خوش صدا باشن،ھم اول شماره !نه:خندید
دیگر دستم رو شده  ؟و ھمسایه خاله من باشن باشه و تازه اسمشونم آالله باشه 44شون 

من با ساده لوحی فکر می کردم که او ھرگز مرا نخواھد شناخت و من تا ابد می توانم  چرا!بود
منظوری ...من...من:با خجالت سرم را به زیر انداختم و با لکنت گفتمسر کارش بگذارم؟

 حقیقت کتمان کردن و الپوشانیو بعد که دیدم ھوا پس است و دلیلی برای ... آخه...نداشتم
فردا بھم زنگ :صدایش را شنیدم که می گفت.ردم و به سرعت دور شدمندارم،راھم را کج ک

دیگر به پشت سرم نگاه نکردم اما قلبم از شدت ! یادت نره ھا...می خوام باھم حرف بزنیم!بزن
به خانه که رسیدم و در آیینه دستشویی خود را دید .ھیجان داشت از سینه ام بیرون می زد

آبی به سر و صورتم !پریده و مثل گچ دیوار شده است شو روی رنگدختر زیبایی را دیدم که زدم،
  .زدم و بعد روی تختم دراز کشیدم

***  
سالم : گوشی را برداشت و الو نگفته گفت روز بعد با او تماس گرفتم  و او  2خوب یادم است که 

ارتباط تلفنی و  او با مھربانی جوابم را داد و از آن به بعد.پایین ریخت و سالم کردم ھری دلم! آالله
سال از من بزرگتر ھشت .مازیار خیلی مھربان و مردانه بودرفتار .بعد بیرون رفتنھایمان شروع شد

از  او و پدرش از مھندسان سرشناس منطقه خودشان بودند و.بود و در شرکت پدرش کار می کرد
اخته ماشین مدل باالیی داشت که گویی فقط برای او س.خوشنام بودند خیلینظر شغلی 

وقتی در آن می نشست و عینک آفتابی اش را به چشم می زد و سر خیابانمان !شدبودن
را از برق چشمھا  مرا دوست داشت این.منتظرم می ماند،گویی زندگی را به من ھدیه می دادند

فھمیده بودم وگرنه ھرگز ،که به ھنگام دیدن من روی لبھایش می نشست پھنش و لبخندھای
مدام بر سر اینکه من .بعد از چند ماه آشنایی،گیر دادنھایش شروع شد.یاورده بوداین را به زبان ن

اوایل از او اطاعت می کردم و .کی به خانه می رسم و با چه کسی حرف می زنم،دعوا داشتیم
نه خرید می کردم و نه لحظه ای با دوستانم به مغازه ھا سرک می موقع بازگشت از دانشکده،

اگر بر خالف میلش رفتار .ه می رفتم و به او زنگ می زدم که رسیده امیکراست به خان.کشیدم
تا تالفی نمی کرد،دست بردار می کردم و دقایقی دیر به خانه می رسیدم،بازخواستم می کرد و 

چون این یعنی .وقتی گوشی اش را جواب نمی داد،گویی دنیا را بر سرم خراب می کردند.نبود
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آنقدر اشک ریختم و .ماسھایم را بی پاسخ گذاشت و با من قھر کردیک بار که یک ماه تمام ت!قھر
دیگر ھمه چیز تمام است و او  فکر می کردم.آنقدر در خودم فرو رفته بودم که چند کیلو الغر شدم

به  و اظھار دلتنگی کرد،تمام غصه ھایماما وقتی با خانه مان تماس گرفت .با من تمام کرده است
با آن می توانستم دنیایی آنقدر انرژی داشتم که .رم شاد و رنگارنگ شدآنی اب شد و دنیا در نظ

  .بود یماینکه او دلش برای من تنگ شود،انتھای آروزھا.را متحول کنم
  فصل سوم

خوری از کنار پنجره روی تخت آمدم و بعد از چند ثانیه صدای مادر که مرا به نام می خواند به با دل
به طرف پذیرایی ی؟ با بی میلی از روی تخت بلند شدم و بیدار شد...آال جان:گوشم رسید

به آشپزخانه نگاھی انداختم،مادرم .پدر داشت آب پرتقال می خورد و روزنامه می خواند.رفتم
 باال و پایین می رفتکثیف ھن و ھن کنان،داشت در میان تلی از  ظروف نشسته و قابلمه ھای 

زنی ترک با .ادرم ھمیشه زحمت کش و مظلوم بودم:نگاھش کردم .و ظروف را جا به جا می کرد
و قدی متوسط که در سالھای اخیر اندکی  و لبھای کوچکو چشمانی میشی پوستی سفید 

ھرگز با من و آیدا .کم حرفی بودپدرم مرد .اضافه وزن تناسب ھیکل توپرش را بر ھم ریخته بود
بود و در عین کم حرف  شیرازی" او اصالتا.شوخی نمی کرد و قربان صدقه مان نمی رفت

مردی بود قد بلند با اندامی کشیده و صورتی بیضی شکل که .بود،بسیار اھل دل و شعر بود
خداوند .به ھر دو کشیده بودم من.چشمانی درشت و بینی ای صاف از مزایای چھره اش بودند

و اندامی قد بلند  ،در بدو تولدم از میراث مادر ،پوستی سفید و چشمانی میشی رنگ و از پدر
 فرا رسیدن دوران بینی ام به دلیل.در دوران دبیرستان زیاد زیبا نبودم.کشیده به من ھدیه داده بود

جوشھای .بلوغ بزرگ شده بود و چون پوست سفیدی داشتم،بیشتر خودش را نشان می داد
گی غرور ھم که کار خودشان را کرده بودند و چھره ام بین دخترکھای زیبای فامیل مادر که ھم

اما با مرور .بودند،جلوه چندانی نداشت و برعکس به نظر خودم خیلی ھم زشت بود و زیبا ترک
بینی ام خوابید و آن جوشھای  ورمسالگی،به تدریج  نوزدهسالگی و بعد  ھجدهزمان و گذر از 

ا زیبایی ام ر.چھره ام را تحت تاثیر قرار داده بود،محو شدند و پوستم شفاف شدزیبایی لعنتی که 
بلند و کشیده با .آیدا درست شبیه پدر بود.دمیمی شد در آیینه دید و از نگاه خیره اطرافیان فھ

ھیچ کدام شبیه یکدیگر نبودیم اما .پوستش گندمگون بود و بینی اش صاف.چشمانی درشت
  .معلوم بود که خواھریم

مادر در ھمان .نمبه پدر سالم کردم و خواب آلود به دستشویی رفتم تا آبی به سر و صورتم بز
خیلی سریع صبحانه ... بخور و بیا این لیوانا رو بشور...صبحونه ت حاضره...مامان جان:حال گفت
ھمانطور که کار می کردم،گوشھایم .در آشپزخانه مشغول به کار شدم پیشبند بستم و خوردم و

ی تآشپزخانه مه ظرفھا شسته شد و کف اما تا ظھر که ھ.بودم گوشی امتیز بود و منتظر صدای 
دلم مثل سیر و سرکه می .بودکشیده شد و ھمه چیز جابه جا شد،از مازیار خبری ن

با این داشتم می مردم که با او تماس بگیرم اما می دانستم که کار درستی نیست و .جوشید
ھمگی .پیشخوان صرف شدمیز سر ناھارمان در سکوت و بر .خودم را کوچک می کنمکار فقط 
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بعد از ناھار به اتاقم خزیدم و به طرف .ن بیشتر از بقیه ناراحت و افسرده بودمخسته بودیم و م
یعنی تماس مرا ندیده بود؟یعنی نخواسته بود با من حرف !ھیچ خبری نبود.گوشی ام رفتم

 سینه امدلم داشت از .اما باز خبری نشد.بزند؟اول یک پیامک زدم و نیم ساعت منتظر ماندم
بعد از چند بوق .از اتاقم زنگ زدمد؟باالخره ناپرھیزی کردم و پس کجا بو.بیرون می آمد

انگار او پدرم !ھاج و واج ماندم.بھت زنگ می زنم...قطع کن: ممتد،برداشت و خیلی بداخالق توپید
باز در اتاقم منتظر نشستم و با ھمراھم  .بود که با من انطور حرف می زد و صدایش را باال می برد

اعصابم متشنج شده بود و به شدت دلم می خواست بدانم که !اما نزد.دبازی کردم تا زنگ بزن
شب شد و من با ھزار فکر  !به قول معروف مرا می پیچاند مدامچرا او آنقدر اذیتم می کند؟چرا 

ا عصر بیرون رفتند و ھر چه به من مادر و آید.به خواب رفتم،و خاکشیر جور و ناجور و اعصابی خرد
دلم می خواست فقط بخوابم و به .به شدت ھوس خواب داشتم.ن نرفتماصرار کردند،ھمراھشا

به ناچار !اما نمی شد.خالص کنمآن روز چیز نامعلومی فکر کنم و خودم را از شر افکار منحوس 
به اینترنت،خط تلفنی جدا  اتصالالله برای خودش و .شماره خانه عمو را گرفتمشب، 12ساعت 
از کجا فھمیدی :باز چی شده؟ با تعجب گفتم: و آرام گفتگوشی را برداشت  دخواب آلو.داشت

مزاحم ھمیشگی شبھای تابستون !خوب معلومه دیگه:منم؟ در حالیکه خمیازه می کشید،گفت
از اینکه آنقدر خوب مرا می شناخت،خنده ام  باز مازیار پیچیده رفته؟!بگو ببینم چی شده...تویی
بعدش ھر چی زنگ زدم و نستم جواب گوشیمو بدم،دیروز خاله م اینا اینجا بودن،نتو!نه:گرفت

ادایم را در الله ... یه دفعه جواب داد که نشد با ھم حرف بزنیم...پیامک دادم جواب نداد
گریه ام ! باز برنداری بھش زنگ بزنی ھا...نمی میری که!خوب نزنی!...نتونستیم حرف بزنیم:آورد

من دیگه از نک و ناله !ی دیگه بھم زنگ نزناگه حرفمو گوش ند:با تشر گفت... نمی تونم:گرفت
آشنایی ای که اینقدر تنش داشته باشه به !می شه تمومش کنی ...ھای تو جونم باال اومده
چند : دوباره گفت تو از کجا می دونی؟! شاید برسه:با ناراحتی گفتم...! جای خوبی نمی رسه

رنگشو  ھفتاد و ھفتن دیدم حیف تو نیست؟این آدمی که م...ر وابسته بشیذادفعه گفتم ن
تا زنگ  االنم صبر کن! بی خیالش شو...!رنگ ھیچی ھفتاد و ھفتتو در برابر اون ...دیده
تو تو این !عشق باید بزرگت کنه نه تحقیر! موبایلتو بزار تو دستشویی که طرفش نری" اصال...بزنه

  !بفھم !تحقیر می شی...رابطه می پوسی
آخر این رابطه چه می شد را نمی .ره زانوی غم به بغل گرفتمبا نا امیدی قطع کردم و دوبا

این اولین .جدایی را ندارنداین اما می دانستم که شانه ھایم قدرت به دوش کشیدن بار .دانستم
با لبخند مازیار شاد بودم و با : تجربه احساسی من بود و به شدت روی آن حساس بودم

م به ھر چیزی که می گفت یا به ھر رستورانی که ھر وقت که بیرون می رفتی! اخمھایش گریان
  .مرا می برد،راضی بودم و دم بر نمی آوردم

آخرین .و از زمین و زمان آتش می بارید گرم بود به شدتیادم می آید یک بار تابستان بود و ھوا 
ساعت  1ز اما او بعد اامتحان دانشگاه را داده بودم و زیر زل آفتاب ایستاده بودم تا دنبالم بیاید،

دیر آمدن در جواب آنکه تشنه ام شده و اب می خواھم،آنقدر مرا دور خیابانھا گرداند تا به قول 
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بعد ھم با خرید ساندیس از دکه روزنامه !خودش یک کافی شاپ خوب پیدا کند که نکرد
فکر .خودم را کوچک کرده امفکر می کردم اگر اعتراض کنم،.فروشی،سر و ته قضیه را ھم آورد

نمی دانستم آن روز چرا آنقدر .ھمه چیز را تمام کندناراحت شود و کردم اگر به او بگویم چرا ؟ می
تا شب ذھنم درگیر رفتار آن روز مازیار !به قول معروف ببو شده بودم و ھر چیزی را به جان خریدم

  بود و آنکه چرا آنقدر بی تفاوت و بی عار شده است؟
***  

چون فھمیدم وقتی !در آمده بودآه از نھادم رفته بودم و حسابی  برای انتخاب واحد به دانشکده
به ناچار مسافت طوالنی خانه تا !ثبت نشدهدر سیستم واحدم شش ثبت نام اینترنتی می کردم 

و دلیل بروم  دانشکده تا به آموزشم پیمود با تاکسی را دانشکده ام که در مرکز شھر قرار داشت
و تماسھایم را چک می کردم که مبادا مازیار  مشی ام ور می رفتمدام داشتم با گو.را جویا شوم

خون جگر خوردن و  ماه 1آخر ھمین دیشب بعد از .صدای زنگ را نشنومدوباره زنگ بزند و من 
نمی .اضطراب و دلھره مرا کشته بود.زنگ زده بود و می خواست مرا ببیند گریه ھای شبانه

من حساس بود،چرا یک ماه تمام مرا بی خبر می  کسی که آنقدر روی رفت و آمدھای دانستم
این عشق بود یا چیز دیگری که به قول الله من از روی خوش گذاشت و می رفت پی کارش؟

  !خیالی عشق نامیده بودمش
خسته و افسرده .در ھمین افکار بودم و بعد از انتخاب واحد دوباره،از دانشکده بیرون آمدم

در ھمین حین صدای زنگ .له شده بودتارھای سرد مازیار داشت اعصابم به خاطر گرما و رف.بودم
گوشی ام مرا که در امتداد خیابان منتھی به خیابان اصلی،بی ھدف و مسخ شده راه می 

: برای آنکه قطع نکند زنگ اول به دوم نکشیده،جواب دادم !مازیار!خودش بود.رفتم،به خود آورد
م سر تظرت گذاشتم؟ گویی سطل آب یخی رویخوبی آالله جان؟من: بله؟ با مھربانی گفت

رو به روی !ھمینجا:کجایی؟ خنده ای کرد و گفت...مرسی: گفتم!خالی کردند و خنک شدم
موجی از خوشحالی زیر !ماشین خودش بود.خیابان نگاه کردم ولاز جا پریدم و به ا ...دانشکده ت
شاید فکر می کردم یک .دویدممی " تقریبا.بی حرف به طرف ماشینش به راه افتادم.پوستم دوید

وقتی دیدمش که با بلوز اسپورت نخی سفید با ھمان ..!وقت گاز بدھد و دوباره از دستم در برود
سوار شدم .عینک آفتابی معروفش،پشت فرمان نشسته،دلم ضعف رفت و ھمه چیز از یادم رفت

مھربانی  با.را خشک کردخنک کولر ماشین عرقھای درشت پیشانی ام باد .و سالم کردم
و ! چقدر تو باھوشی:با خنده گفتم ...وقتی گفتی می آی دانشکده،زود خودم رو رسوندم:گفت

آیینه رو به رویم را پایین کشیدم و !ین چاپلوسی احمقانه ام ،حالم به ھم خوردا بعد خودم از
جوش  ریملم به پایین پلکم پس داده بود و دو سه تا!بودم به ھم ریختهچقدر :خودم را دید زدم

سریع با دستمال کاغذی به اوضاعم .قرمز از زیر کرم ضد آفتابی که زده بودم،بیرون آمده بودند
یه جای خوب : با مھربانی گفتکجا می ریم؟ : رسیدگی کردم و بعد لبخندزنان به مازیار گفتم

ب ؟ با تکان سر جوا...کافی شاپ:با خوشحالی گفتم... می خوام یه کم با ھم حرف بزنیم!عزیزم
 و حاال مثبت داد و من از اینکه چرا درست و حسابی به خودم نرسیده بودم و تنبلی کرده بودم
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طبق معمول .،کلی حرص خوردممجبور بودم با این سر و ریخت به کافی شاپ بروم
ھمیشه،جلوی کافی شاپ مزبور که در منطقه شمال غربی تھران قرار داشت، جای پارک نبود و 

حسابی .عدد ساندیس با کیک خرید دورو به رویش  سوپرمارکتور زد و از د!! جناب مازیار خان
که بعد از یک ماه دوری باز ھم  و حس می کردم زیاد برایش اھمیت ندارمپکرد شده بودم 

با ناراحتی آب پرتقال نحس را از دستش گرفتم و .میھمان ساندیسھای آبکی کنار خیابان ھستم
در !از خوشحالی چند دقیقه پیشم خبری نبود.دم تا حرف بزندمنتظر بو.با نی چند جرعه نوشیدم

فقط یک یا با توجه به وضع مالی خوبی که داشت،آن یک سال و اندی که من با او آشنا بودم 
کمی گذشت و وقتی کیکش را خورد،شروع !دوبار مرا به یک جای درست و حسابی برده بود

فرصت نداشتم بھت زنگ بزنم یا  این یک ماه خیلی دلم برات تنگ شده بود اما:کرد
با ناراحتی،در حالیکه مزه اب پرتقالی که برایم خریده بود،زیر  .خیلی سرم شلوغ بود...ببینمت

" من اصال: طلبکارانه گفت... یه پیامک که می تونستی بزنی:گفتمزبانم از زھر بدتر شده بود،
شلوغه که به اینجور چیزا فکر انقدر سرم !ق اون دکمه ھا رو فشار بدمودو حوصله ندارم دق 

دوباره .با دلخوری برای اینکه ناراحت نشود،چیزی نگفتم و سرم را پایین انداختم ...نمی کنم
خوش مدل و  عینک !خب:ناگھان گوشھایم تیز شد... مادرم خیلی اصرار داره که زن بگیرم:گفت

برام !و حوصله ش رو ندارمحال " اما من فعال:در آورد و با پیروزی گفتاز چشم را  مربع شکلش
قاب قلبم فشرده شد و اشک به ! خواستگاری ھم رفت،دختره رو ھم دیدم،اما خوشم نیومد

با حرفھا و  جدی؟ نمی دانستم من کجای زندگی او بودم که مرا اینگونه:چشمانم ھجوم آورد
می ی پیش تا بعد ببینم چ...اج ندارمقصد ازدو" من فعال: با خنده گفت.آزار می داد حرکاتش

نمی دانستم باید .جیکم در نمی آمد !اما فکر نمی کنم مادرم حاال حاالھا دست از سرم برداره!آد
به این خوشحال باشم از اینکه حرف مادرش را نادیده گرفته یا ناراحت از اینکه .چه جوابی بدھم

  !راحتی از خواستگاری و ازدواج با کس دیگری جلوی من حرف می زند و حیا نمی کند
چرا ساکتی؟ناراحت شدی؟ :ھمانطور که حرف می زد و با نی آب پرتقالش را می نوشید،گفت

اب میلت ه کسی رو پیدا کنه که خوب باشه و بحاال اگه مادرت برات !نه: سری تکان دادم و گفتم
نمی :ازدواج می کنی؟ خنده ای کرد که ردیف دندانھای سفید و مرتبش را نشان داد

دیگه ...آره:اشک در چشمانم حلقه زد ...د یه فکری بکنمیبا!سالمه 30یگه آخه د...شاید!دونم
مرا سر خیابان خانه مان پیاده کرد،گرفته و  ھنگامیکهتا .لب فرو بستمبعد و  !وقت ازدواجته
ر تم چرا آنقدر باید در آن رابطه زجنمی دانس.و دنیا پیش چشمم تیره و تار بود غمگین بودم

و مازیار موظف بود ھر از چند گاھی با حرفھایش آزارم  نگار مجبور بودما!بکشم و دم برنیاورم
  ...دھد

  فصل چھارم
ھیچ خوشم با اینکه خیلی مھربان بود و با احتیاط و احترام با ما رفتار می کرد،از این ملیحه خانم 

 محله بود و ھفته ای چند بار به خانه ما می آمد و سعی داشت سر از کارمان مفتش!نمی آمد
حسابی سر از در بیاورد که البته به خاطر سادگی مادر وقتی سفره دلش را پیش او باز می کرد،
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می دانست االن من چه رشته ای می خوانم و یا آیدا در درس " کارمان در آورده بود و مثال
ملیحه خانم زنی باریک و بلند بود که ابروانش را به تازگی تتو !حسابان چه نمره ای آورده است

پیروی می کرد و به مادرم ھم  اجبار می کرد که چای سبز  خاصیرده بود و از رژیم غذایی ک
  .تا اندکی از اضافه وزنش را کم کند و برنج و نان را کنار بگذارد بخورد

ل وبه خانه مان آمد و روی مبلھای ساده و راحتی ما جای گرفت تا به قشنبه عصر، 4آن روز 
چای روی سینی طرحدارمان وقتی برایش .وضوع مھمی را مطرح کندخودش با مادر حرف بزند و م

نمی خوای  عظیمیخانم ! چه بزرگ شده...ماشاال:نگاھی به قد و باالیم انداخت و گفتبردم،
او به شوھر کردن من .این دخترتو شوھر بدی؟ دلم می خواست سینی چای را بر سرش بکوبم

از آشپزخانه بیرون آورد و رو به روی او وه را مادر ظرف کوچک می!چه کار داشت،خدا عالم بود
درسش که تموم بشه یه فکری .یه سالش مونده...ھنوز درسش تموم نشده:نشست و گفت
خواستم حرفی بزنم که مادر با حرکت چشمانش بھم فھماند که ساکت . براش می کنم

صله گوش کردن به دیگر حو.به ناچار دھانم را بستم و از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم.باشم
معلوم نبود شوھر بدبختش از دست او چه می .ساله را نداشتمپنجاه اراجیف ملیحه خانم 

چون ھر روز خانه این و آن بود و خبرھا را از این ھمسایه به آن ھمسایه میبرد و پخش می !کشد
آن  نساختمامستاجر دو بود که سر و کله اش در محل ما پیدا شده بود و  تازه یک سال.کرد
رو به رویی چه کسی  ساختمانبه یمن وجود او حاال می دانستیم که در .تر از ما بودندطرف

سال بود که با او زندگی  30ه دار نمی شد و شوھرش بچ!زندگی می کند و شغلش چیست
دفتر آژانس داشت و  خانه اش را فروخته بود و سرمایه اش را  ،آقای ملکی،شوھرش.می کرد

چند بار آنھا را با ھم در خیابان دیده بودم اما بی .ن و اجاره آن دفتر گذاشته بودماشی 2برای خرید 
از بس که ملیحه خانم دخالت می !اعتنا از کنارشان گذشته بودم و حتی سالم ھم نداده بودم

،ناخودآگاه حالت کرد و از ھیکل مادر ایراد می گرفت و می خواست سر از کار من ھم در آورد
  .ه او پیدا کرده بودمتدافعی نسبت ب

روی تختم دراز کشیدم تا دوباره عصر یک روز تابستانی و گرم را به آخر ببرم و خواب چشمھایم را 
چشمانم .،حتی برای چند ساعت خالی شودو افکار احمقانه تا ذھنم از فکر حرفھای مازیار برباید

انم در میان آن پدیدار داشت گرم می شد که ناگھان الی در اتاقم باز شد و اندام ملیحه خ
و از اینکه مرا در آن حال ! بفرمایید...نه:خواب بودی عزیزم؟ با اکراه از جا بلند شدم و گفتم:شد

 .، حسابی حرص خوردمو بی اجازه و خودمانی به اتاق من سرک کشیده بود غافلگیر کرده بود
سی رو دوست تو ک! می خوام برم سر اصل مطلب:روی صندلی کنار در کمد نشست و گفت

خانم قریشی می گفت مثل اینکه خواھرزداه ش :گفت بله؟: گرد شد و گفتمچشمانم داری؟ 
! کاش اینطور بود گفتمبه این حرف خندیدم و با خودم  مدلتوی ! خیلی چشمش دنبال توئه

سری تکان داد که موھای قھوه ای تازه  چی؟خانم قریشی؟:نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم
یک لحظه لرزشی خفیف ... مازیار رو می گم!آره:کوتاھش را به چپ و راست پرتاب کردرنگ شده 

زبانم  !اون تو رو می شناسه عزیزم:خنده ای کرد و گفت !نمی شناسم: تیره پشتم را درگیر کرد
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تو که : نگاه نافذی به سر تا پایم انداخت و دوباره گفت ...نمی شناسمش...من...مناما : بند آمد
و ... چاییت یخ کرد!ملی جون: در ھمین حین مادر وارد اتاق شد و با خنده گفت!گی راست می

چیزی شده؟ سری تکان دادم و به سرعت :بعد نگاھی به حالت من و چشمان او انداخت و گفت
از کجا فھمیده بود که بین من !این زن چقدر فضول بود.از اتاق بیرون آمدم و در دستشویی چپیدم

مرا با او دیده وگرنه از کجا می داند که " کشیک می کشیده و اخیرا "حتماست؟و مازیار چیزی ھ
به من ھمیشه وقتی به خانه خاله اش می آید،.مازیار که ھرگز خودش را نشان نداده است...

اقی بیفتد و یا پیامک می زند که اینجاست اما حرکتی نمی کند که در راه پله ھا یا حیاط اتف
از زیر زبان خانم قریشی با گازنبر ھم که " حتما.بخواھیم احوالپرسی کنیم ھمدیگر را ببینیم که
من نمی دانم این زن از فضولی در زندگی مردمان غریبه چه لذتی می !شده،حرف کشیده

او آنقدر فضول است که از خبرچینی برای خانواده !وایاگر مادر یا پدرم بفھمند چه می شود؟برد؟
  .ام ھم دریغ ندارد

دستشویی در در ھمین حین،شنیدم که کسی به .حال خودم مسلط شدمت تا به کمی گذش
چه خبرته دختر؟ آیدا در لباس مدرسه بود و تازه از : به سرعت بیرون آمدم و گفتم!آیدا بود:میزند

چی کار می کنی اون :کالس فوق برنامه مدرسه بازگشته بود و کیفش را روی مبل پرت کرده بود
از پس ستونی که .ر رفتم و او با سر و صدا به دستشویی رفت و درب را بستتو؟ از جلوی در کنا

مادر و ملیحه خانم سرشان گرم صحبت : رویسھا بود،به پذیرایی سرک کشیدمبین اتاقھا و س
نفس .ی آمد پشت سر کسی غیبت می کردند و مربوط به من نبودبود و اینطور که بویش م

در در فکرم،.دھن کجی می کردندگویی در و دیوار به من .دمراحتی کشیدم و دوباره به اتاقم خزی
روزھایم را رنگ دیگری .معجزه ای که دنیای برزخ و ناقص مرا متحول کند...انتظار یک معجزه بودم

  .ببخشد و مرا از این تنھایی نصفه نیمه برھاند
***  

یز نزدیک می کم کم به پای.روزھا از پی ھم می گذشتند و اتفاق خاصی در شرف وقوع نبود
فقط گاھی تماسی یا پیامکی رد و بدل .را نمی دیدم مازیار.شدیم و ھوا رو به خنکی می رفت

دیگر .ان بھانه ھاھمان حرفھا بود و ھم.می شد و آن ھم فقط در حد احوالپرسی بود و نه بیشتر
اسیتھا و گویی گذر زمان از حس.آنقدرھا ھم که فکر می کردم موضوع بغرنج نبود!عادت کرده بودم

از ھمان موقع که از خواستگاری حرف زد و به من فھماند که در  "اصال.توجھم به مازیار کاسته بود
 دیگر برای تماسھایش لحظه شماری نمی.زندگی اش جایی ندارم،نسبت به او دلسرد شدم

  .  اشدمرد رویاھایم بمی توانست کردم اما ھنوز 
گویی !از حرفھای استاد ھیچ نمی فھمیدم.رفتمروز اول دانشکده فرا رسید و من سر کالس 

چندین بار .کسی داشت با صدای بلند دکلمه می کرد و من فقط آخر جمله ھایش را می شنیدم
به جنب و جوش دخترھا و پسرھایی که در عنفوان .به بیرون و حیاط خیره شدمکالس،از پنجره 
من .دید می زدندا ھمکالسی ھایشان را و پر حرارت با ھم در حال تبادل نظر بودند ی بودندجوانی 

پی به حال بد من برده  سیما ھم دانشکده ای ام بود و.اما افسرده و خسته تر از ھمیشه بودم
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ھمیشه مھربان بود و !ھیکلی تپل و چشم و ابروی مشکی و صورتی نمکین بود بای دختر.بود
چون .شمی بیندازنددوست داشت زیاد به من بچسبد بلکه در دانشکده به او ھم گوشه چ

فاظ بی ادبانه خیلی از پسرھای ھمکالسی، از ھیکلش ایراد می گرفتند و برخی اوقات با ال
پسرھای دانشکده ھیچ خوشم نمی از .صدایش می زدند  و خپل جون و از اینجور چیزھابشکه 

خط ت ھفیا آنقدر و الغر بودند ھمه یا خیلی کم سن و سال بودند و صدایشان دو رگه بود .آمد
ھیچوقت به پیشنھاد کوھنوردی دسته !بودند که فقط به فکر وقت گذرانی با دخترھا بودند و بس

چون می دانستم اگر .بچه ھای ھم گروھیمان،پاسخ مثبت نمی دادم رفتن تئاتربه جمعی یا 
دانشکده ام کوچک  .مبود ھم با آنھا جایی بروم،باید درگیر رابطه ھایی شوم که از آن بیزاروابخ
آمار چون به خوبی ھمدیگر را می شناختیم و به قول سیما  ھمه به کار یکدیگر کار داشتندو  بود

می دانستم اگر بخواھم به این رابطه ھای بی اساس تن !نمره ھا و معدلمان ھم دست آنھا بود
با فالن کس است و با  عظیمیآالله انگشت نمای این و آن می شدم که  در دھم،به راحتی

بعد از چند وقت ھم پشت سرم لغز می .ف زده است و با بھمانی بیرون می رودفالنی حر
جا می با متلکھای ریز و درشتشان حالم را  ل کالغ می کردند وھیک کالغ چ خواندند و

از  شھرام که یکیدختر زیبا و ظریفی به قصد ازدواج با شیوا،ھمین سال پیش بود که .آوردند
کارشان آنقدر گره خورد و ھمکالسیھای حسود آنقدر اما آنقدر ود،آشنا شده ببود،یی ھا سال باال

بیخود و بی  بعله برانشانکه به کل جلسه و زیر آب شیوا را پیش شھرام زدند خبرچینی کردند 
 آنوقت بود که بین ھمه.کشید و به ھم خورددو خانواده گویی به دعوا و ناسزا  جھت
که آبرویش حفظ برای آندخترک بیچاره  بعد ھم !ستشھرام شیوا را نخواسته و پس زده ا:پیچید
یک ترم را مرخصی گرفت و از دانشکده ما رفت تا در دانشگاه دیگری مھمان شود و ادامه شود،

ترجیح می !ھیچ خوش نداشتم من ھم یکی از ھمان شیواھا باشمبرای ھمین .تحصیل دھد
   .نگرددانگشت نما شدن،و  فتنهموجب تا  دادم اگر قرار است ازدواج کنم،بیرون از دانشکده باشد

خیلی از دخترھای دانشکده که مثل من فکر می کردند و زیاد از پسرھا دل خوشی نداشتند،به 
سال به باال بودند و فقط دو  چھلاستادان دانشکده ھمه .دنبال تورکردن چند استاد جوانمان بودند

سه نفر یکی که بھترینشان بود و وضع  از آن دو.سن مناسب ازدواج داشتند از میان آنھا سه نفر
و حسادت ھمه را مالی مناسبی داشت،با ثروتمندترین و زیباترین دختر دانشکده نامزد کرده بود 

تک و توک دخترھایی بودند که از .اکثریت نبودندو آن دو نفر دیگه زیاد به آب میل برانگیخته بود 
ا ظاھری بسیار مذھبی داشت و به قول چون استاد کی.دمی آماستاد کیا یا قوامی خوششان 

که در دانشکده ما تعدادشان اندک بود دختری محجبه می خواست  به طور قطعبچه ھای کالس 
اما به تازگی من .کسی نبودھر مورد توجه  طاس بود وسرش و بود قد کوتاه  و استاد قوامی ھم

برداشته بودم،متوجه نگاھھای با استاد کیا واحد  ترم پیش کهچیزھایی را حس کرده بودم و از 
با آنکه طبق گفته ھای ھمکالسیھا به او می آمد که به خاطر .شده بودماش خیره 

مدام در ترم از ھمان اما نمی دانم چرا احساس می کردم،اعتقاداتش،دختری مثل من را نپسندد،
دبی و استاد تاریخ ا .خودش را به من نزدیک کندپی فرصتی ست که با من ھم صحبت شود و 
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اعتقادات مذھبی قوی ای داشت و به درسی که می داد .سبک شناسی تدریس می کرد
استاد سخت گیری بود اما بسیار مبادی آداب رفتار می کرد و بزرگ .تعصب خاصی نشان می داد

لبخندھای اما .آمده است ششبرای ھمین من تعجب می کردم که او چطور از من خو.منش بود
دستم را باال می بردم و اعالم حضور وقتی که ،نگام حضور و غیاب لیست نصفه نیمه ای که به ھ

ھمه و ھمه شک مرا ! بیخودش،تحویلم می داد یا درس پرسیدن و تشویقھای می کردم
با آنکه دختر ساده ای بودم اما باز می توانستم حدس بزنم که ممکن است .برانگیخته بود

! از این بابت ھم خوشحال بودم و ھم ناراحت.شدفکرھایی در مورد من به مغزش خطور کرده با
خوشحال از اینکه مورد توجه استادی قرار گرفته ام که حجب و حیا و نجابتش،زبانزد ھمه است و 

چون من به شدت به ظاھر آدمھا اھمیت !یمدناراحت از اینکه اصال از نظر ظاھری،به ھم نمی خور
  ...می دادم

دیر از خواب  آنقدر.بعدازظھر کالس داشتم 2ساعت  شنبه روز سه ھفته سوم مھرماه بود و من
دیر به اتوبوس رسیدم و چند دقیقه از کالسم دیر ناھار خورده بودم که " بلند شده بودم و طبعا

ده دانشک بوفهر بی انگیزه بودم که حوصله نکردم به کالس بروم و ھمانجا داخل آنقد.گذشته بود
کالس تعطیل بعد از یک ساعت،!نم چیزی از آن می فھمم یا نهماندم و کتابم را باز کردم تا ببی

سیما را دیدم که .شد و دانشجوھا از در راھرویی که به صحن حیاط منتھی می شد،بیرون آمدند
گویی دنبال کسی می  ،به اطرافش نگاه می کند می آید و ھمانطور  بوفهدوان دوان به سمت 

ه او با سر ب.تا مرا دید،خندید.به دنبال کسی گشت و با چشم به سرعت به داخل بوفه آمد.گردد
به سختی جا سالم کردم و او با خوشحالی جلو دوید و ھیکل تپلش را که در مانتویی مشکی 

را و بعد جلوی دھانش ! مژده بده: روی صندلی کنار من کوبید و با صدای بلند گفت،شده بود
خیلی !ه اند و منتظر خبر داغش ھستندگرفت و به اطرافش نگاه کرد و دید ھمه به ما زل زد

نخودی خندید و ! ھمه فھمیدن تو می خوای یه چیزی بھم بگی که مھمه! چته بابا: آھسته گفتم
و بعد دوباره به جمعی نگاه کرد که تک و توک  !گوشاشونو بگیرن "اصال! خوب بفھمن!وا:گفت
و بعد شلیک خنده ! م از فضولیمردی!بنال دیگه: کسی از بین آنھا گفت.به ما خیره بودندھنوز 

استاد کیا سراغ تو رو : سیما خیلی آھسته سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت.ھمه به ھوا رفت
ی؟ چشمانش برقی چه کار: عجب و آھسته گفتمبا ت! باھات کار دارهبھم گفت .از من می گرفت

خانم عظیمی  به:قط سراغتو ازم گرفت و گفتف.به من که نگفت!من چه می دونم:زد و گفت
چرت و پرت ! به من نمی خوره" استاد کیا اصال:چشمانم گرد شد ...بگید یه سر بیاد دفتر اساتید

دستم را گرفت و از جا بلند کرد و به طرف بیرون بوفه برد،در ھمان حال دوباره صدایی  !نگو
ھای چی شد باالخره؟شد یا نشد؟ با اخم چشم غره ای به صاحب صدا که یکی از دختر:گفت

  .خارج شدمو  رفتمفضول دانشکده بود،
سیما سعی داشت موضوع را بزرگ جلوه دھد و جوری وانمود می کرد که انگار استاد عاشق 

رفتارھای او را با من دیده بود اما زیادی "سیما ھم اخیرا.اما در واقع اینطور نبود.من شده است
اما بعد از .دمبواما دو دل حال از اینکه از من خوشش آمده باشد،خیلی خوش.بزرگش می کرد
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با خودم گفتم اگر پیشنھاد آشنایی یا ازدواج کمی فکر کردن و نتیجه گیری ساده لوحانه 
 دھد،قبول می کنم تا خودم را از شر افکار مسموم برھانم و دماغ مازیار را ھم به نوعی بسوزانم

  .حرف بزند تا دیگر نتواند آنقدر راحت جلوی من از خواستگاری دختر ھمسایه
از سیما پرسیده که من استاد ،یابغ-ضور و تی به کالس نیامده ام بعد از حوق سیما می گفت

از اینکه مورد توجه چنان آدم با .با من کار داردکجا ھستم و اگر مرا دید به من پیغام دھد که 
و فکر می کردم   شدمشخصیت و درست و حسابی ای قرار گرفته بودم،حسابی سرخوش 

  !االن تمام دخترھای ھمکالسی که برای ھمه حرف در می آورند، از حسادت می ترکند" حتما
بعد از کالس  بعداز ظھردوی ساعت .کیا واحد سبک شناسی داشتیمدوباره با استاد روز بعد، ذو

کالس که .نشستم کنار سیما ردیف دوم صندلیھا در ،به موقع سر کالسش حاضر شدم ونگارش
مرا که دید لبخندی زد و سرش .نمایان شدز میان راھروی منتھی به کالس چھره موقرش ا.پر شد

با خوشحالی ...بود سیما درست بود که او از من خوشش آمدهمن و پس حدس .را پایین انداخت
دانگ حواسم را جمع درس کردم و اولین نفر بودم که به سوالھایی که از درس می  ششتمام 

چرا :س بود که سیما با سقلمه به پھلویم زد و آھسته گفتنیمه ھای کال.پرسید،جواب می دادم
ھر .خندیدم و جوابش را ندادم... زشته!ھم آرهطرف فھمید که تو اینقدر تابلو بازی در می آری؟

  !چه که بود از بالتکلیفی و دنبال مازیار دویدن که بھتر بود
زوه و کیفم را برداشتم تا کالس که تمام شد،مقنعه سورمه ای را روی سرم مرتب کردم و دفتر ج

دلم مثل سیر و سرکه ...از خوشحالی روی پایم بند نبودم.بیرون بروم که استاد کیا صدایم زد از در
 ...بفرمایید:به سمت تریبون رفتم و ایستادم و گفتم .او می خواھد چه بگویدمی جوشید که 

می خواستم ...گفتمبه دوستتون خانم  رضایی : محجوبانه سرش را پایین انداخت و گفت
؟ دستپاچه از جا بلند در چه مورد:سرم را پایین انداختم و گفتم...خصوصی با خودتون صحبت کنم

شما : شد و لیست حضور و غیاب را در دست گرفت و در آستانه در کالس ایستاد و آھسته گفت
تون عرض می خدمت" بعدا: تا بناگوش سرخ شد و گفت !نه:آھسته گفتم بعد از این کالس دارید؟

ی بھتر از استاد چه کس!داشتم با دمم گردو می شکستم. کنم و بعد به سرعت دور شد
  !دانشگاه؟ تا چشم این مازیار نحس و خسیس در بیاید

او ھم ضربه ای به .کمی در حیاط دانشکده با سیما چرخیدیم و ماجرا را برایش تعریف کردم
خواست بیاد ...نه نگی ھا!لیا از خداشونهخی! خاک برسرت اگه قبول نکنی: پشتم زد و گفت

ار ببینم چی می ذحاال ب:گفتم،در حالیکه آبمیوه ام را می خوردم! خواستگاری نق و نوق نکنی ھا
! بخیله خ: نه ای باال انداخت و گفتشا... حاال ھمه جارو پر نکنی!که چیزی نگفته" فعال!شه

ھنوز به خیابان اصلی .بیرون آمدمدانشکده از سیما خداحافظی کردم و از  !خوبه خودم بھت گفتم
به عقب برگشتم و چھره .مرا از جا پرانداز پشت سرم نرسیده بودم که صدای بوق ماشینی 

 لبخندی زدم و کنار رفتم و او جلوی پایم ترمز کرد و شیشه.شناختمپشت فرمان را استاد کیا 
دوباره لبخند ! ؟میرسونمتونمسیرتون کجاست:را پایین کشید و گفت سمت صندلی کمک راننده

ممکنه :به آسمان اشاره کرد و گفت ...باید زود برم خونه...مزاحم نمی شم! نه: زدم و گفتم
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اما .دوباره امتناع کردم تا دختری سبکسر جلوه نکنم... بفرمایید! من می رسونمتون...بارون بیاد
م کرد و پایش را روی پدال گاز دوباره سال.کنار دستش نشستم باالخرهاو مصرانه مرا راضی کرد و 

ھر دو ساکت بودیم و من از پنجره نیمه پایین ماشین منظره پاییز ھزار رنگ خیابانھای .فشرد
به  شما ازدواج کردین؟: چند دقیقه بعد سینه اش را صاف کرد و گفت.شلوغ را نظاره می کردم

مثل : دوباره پرسید.ھیچ نگفتم قصد ازدواج ھم ندارید؟ خندیدم و: دوباره گفت... نه: سرعت گفتم
بچه : با تعجب گفتم... جا نخوردید" چون اصال! اینکه خانم رضایی زودتر از من ماجرا را براتون گفته

: سری تکان داد و گفت! اینو باید تا حاال متوجه شده باشین...ھای این دانشکده خیلی باھوشن
اگر مایل باشید می خوام با ...برمنمی خوام حاشیه !پخش می شهاینجا خبرھا زود ...درسته

تو شھرداری کار می : می تونم شغل پدرتون رو بپرسم؟ به آرامی گفتم!شما بیشتر آشنا بشم
و با مادر و خواھرم زندگی می پدر من فوت کرده : آھسته گفت .و مادرم خونه داره...کنه
بقیه .. .شما رو ھم.مون بگیرمچند وقتیه به فکر ازدواج افتادم تا به قول بزرگترھا سر و سا...کنم

از اینکه روزی ھمسر استادم شوم،خجالت .داشتم از خجالت آب می شدم...حرفش را فرو خورد
  .می کشیدم و حس غریبی داشتم

از کودک  توقف کرد وب؟ خندید و پشت چراغ قرمز چی بگم خ....نمی دونم: گفتم من و من کنان
تشکر کردم و گل را .روی کیفم گذاشتسرخی خرید و  گل فروش دوره گردی شاخه گل

 بعد از چند دقیقه!می داد و چمن بوی علفتصورم ھیچ بویی نداشت و بر عکس .بوییدم
ا اجباری برای پوشیدن چادر من مذھبی ھستم ام...شما دختر ساده ای ھستی:گفت
شرق یه آپارتمان نقلی ھم تو ...مذھبی ھستن اما خیلی عروس دوستنھم خانواده من ...ندارم

ده اش می گفت،احساس بدی به ھمانطور که از خود و خانوا... تھران دارم که دست مستاجره
من دختر سنتی ای !سال سنی نبود 22آخر .نمی خواستم به آن زودی ازدواج کنم.سراغم آمد

زیاد اھل کار بیرون .نبودم که از صبح تا شب در خانه فقط به پخت و پز و رفت و روب مشغول شوم
! دوست داشتم عاشق شوم و بعد ازدواج کنم.دوست ھم نداشتم سنتی زندگی کنماما نبودم 

ز بابت آینده من از طرفی خیال مادر و پدر ا.عالی بودداشتن ھمچین خواستگاری اما در آن اوضاع،
  .مازیار می فھمید که برای من بھتر از او زیاد استراحت می شد و از طرفی دیگر 

بشناساند و به قول  بھتربه من  زد، از من فرصت خواست تا خودش را بعد از آنکه حرفھایش را
حرفھایی که بینمان رد و بدل شد،حتی به من خواست تا بعالوه از .معروف در دلم جا باز کند

ه او با مازیار مدام در حال مقایس.بت به او داشتمحس خنثایی نس.سیما ھم چیزی نگویم
 دانه بود بر عکس مازیارمرمعمولی و ھم داشت و چھره اش  استاد کیا تیپی ساده و مردانه.بودم

و چشم و برنزه به شدت جذاب و دختر پسند بود و می دانست چه بپوشد که به رنگ پوست  که
ھم .سر خیابانمان از او خداحافظی کردم و پیاده شدم.و خوشحالتش بیایدابروی مشکی 

جوی آب پرتاب کنم اما با خودم  یتومی خواستم شاخه گل را .خوشحال بودم و ھم ناراحت
وقتی کلید انداختم و وارد ساختمان .گفتم خشکش می کنم و برای یادگاری نگھش می دارم

در پاگرد طبقه دوم .باال رفتمو بی اعتنا پله ھا را طی کردم .شدم،صدایی را از طبقه باال شنیدم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

17 | P a g e  

 

خانم قریشی و پسر کوچکش خوش و  دارد با در آستانه در آپارتمان، که پیچیدم،مازیار را دیدم که
شاخه گل را طوری در دستم خیلی بی تفاوت و سرد در حالیکه می کوشیدم .بش می کند

به .یک لحظه ھمه ساکت شدند و نگاھم کردند.،از کنارشان رد شدم او آن را ببیندبگیرم که 
حس خصوص صورتم به روی خودم  سنگینی نگاه مازیار رابه وضوح .آرامی سالم کردم و باال رفتم

  !شاید گونه ھایم گل انداخته بود و نمی دانستم.می کردم
با خوشحالی از پیروزی نصفه نیمه ای که نصیبم شده،به اتاقم رفتم و گل را  به خانه رسیدم و

کجا بودی تو؟ھر چی به ھمراھت : در اتاقم را باز کرد و گفتآیدا .وی آیینه میز توالتم گذاشتمر
با بابا رفتن :سری تکان داد و گفت مامان کجاست؟:با خنده گفتم! زنگ زدیم برنداشتی

بابا صبح قلبش درد می :چرا؟بیمارستان برای چی؟ با ناراحتی گفت: ھراسان گفتم! بیمارستان
دلم لرزید و ھمه چیز را  !االن اونجا موندن جوابشو زودتر بگیرن... دکتر براش آزمایش نوشته.کرد

مادر .شماره ھمراه پدر را گرفتمآرام من قلبش درد می کرد؟خیلی سریع  پدر مظلوم و.از یاد بردم
از رگھای دو تا با ناراحتی گفت که .در صدایش لرزش محسوسی حس کردم.گوشی را برداشت

فکر نمی کردم  پدر آنقدر .دنیا روی سرم خراب شد. قلب پدر بسته شده و باید آنژیوگرافی شود
آخر عمویم ھم سال پیش ھمینطور شده بود . نژیو داشته باشدبه آمریض احوال باشد که نیازی 

اما .خیلی گریه می کردند زن عمو مریمالله و .اتاق عمل مردیم و زنده شدیم و ما ھمه پشت در
عمل بیرون آمد و  قخوشبختانه ھمه چیز به خوبی پیش رفت و عمو کمال صحیح و سالم از اتا

رص مصرف می کرد و دکتر کار سنگین را برایش ممنوع خوب شد اما ھنوز ق" چند ماه بعد کامال
ود،اضطراب و نگرانی به سراغم آمد و تمام از تصور آنکه پدر ھم باید راھی اتاق عمل ش.کرده بود

  .حس خوب آن روز دود شد و به ھوا رفت
  فصل پنجم

قت بود که خیلی و.و الله ھم آمدند مریمعمو زن پدر که از آزمایشگاه به خانه آمد،عمو کمال و 
ھمدیگر را در آغوش کشیدیم و .یکدیگر را ندیده بودیم و حسابی دلمان برای ھم تنگ شده بود

موھایش را رنگ کرده بود و کمی ھم .ماه پیش خیلی تغییر کرده بود سهالله نسبت به .بوسیدیم
روی  پدر رنگ به رو نداشت و مادر برای او.کمال خیلی نگران حال پدر بود عمو.الغر شده بود

استراحت کاناپه رو به روی تلویزیون بالش و پتو گذاشته بود تا ھم پیش مھمانھا باشد ھم 
آیدا گریه می .چقدر گرم و مھربان بودند.کنارش نشستم و دستانش را در دست گرفتم.کند
بدتر از پارسال ...چیزی نشده که! چه دخترھایی داری سولماز خانم:با تشر گفت عمو کمال.کرد

مادر سینی چای را چرخاند و ... عمل کردم و االن ھم با قرص ھیچ مشکلی ندارم!یستمن که ن
و بعد روی صندلی ... دلم طاقت نداره...رو اینطوری ندیده بودم جمالمن تا حاال ! آقا کمال: گفت

برای روحیه : گفت مریمعمو زن .نشست و با نگرانی به پدر خیره شد مریمعمو زن کنار دست 
پدر لبخند بی ...! خدای نکرده زبونم الل چیزی نشده که...گریه نکن!یدا جانآ! ستمریض خوب نی
آیدا بینی اش را باال کشید و به  !اینا می ترسن من بمیرم و عروسیشونو نبینم: ترنگی زد و گف

ازه یادم افتاده بود که پدر گویی ت!من اما ھمانطور از کنار پدر جم نمی خوردم.طرف اتاقش دوید
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وجودی مھربان ھمیشه بوده و بی صدا و پشت پرده برای راحتی من تالش کرده  دارم و
من ھمیشه به فکر خودم بودم و ھیچ گاه به نقش موثر و پنھان پدرم در زندگی پی نبرده .است
 اتمام زندگی ما از او بود مثل کوھی که ستبر و بزرگ منشانه و صدا البته بی ادعا از م.بودم

  .می به زبان نمی آوردمراقبت می کرد و کال
وقتی نیمه شب با الله به اتاق .ا دلداری دادندمال کنارمان ماندند و ما رعمو کآن شب خانواده 

چون .کلی حرف برای گفتن دارممن خزیدیم و دو تایی روی تخت دراز کشیدیم،تازه یادم آمد که 
الله یک پس .رای الله گفتمشنبه شب بود،تا خود صبح پچ پچ کردیم و من از استاد و مازیار بپنج

! اگه دوباره اسم این پسره جلمبرو بیاری ،من می دونم و تو: گردنی آبدار به من زد و بعد گفت
اگه من جای تو نقد و ول کردی چسبیدی به نسیه؟...خیلی دلتم بخواد استادت بیاد خواستگاری

ھمچین می گی که : فتمبا عتاب گ! بودم می گفتم ھفته دیگه بیان خونه مون و بعد ھم تمام
الله نیم ! تا بعدش چی پیش بیاد...میکه باید با ھم آشنا بش" فعال! انگار یارو دم در وایستاده

ھنوزم امید داری بیاد ! تو ھنوز چشمت دنبال اون آشغاله! بس کن! بس کن آال:خیز شد و گفت
: را برگرداندم و گفتمدمر خوابیدم و رویم  !یه کم بزرگ شوخودتو گول می زنی؟ ھی چرا...جلو
دوباره با مشت آرام به پشتم ! ھر کی شد،شدچه عجله ایه؟...حاال که من قصد ازدواج ندارم!اوه

! مخم نمی کشه! نگران بابام" فعال! نخیر: گفتمنه؟! یعنی اگه مازیار بشه،بھتره! آھان:زد و گفت
ھر !به من چه" اصال: گفت الله با دلخوری پتو را رو خودش کشید و... تو ھم ھی سیخ بھم نزن
بعدشم به !آخرشم اون نمی آد جلو و استادتم با این کارات پر می دی!غلطی دلت خواست بکن

  !سانتی متری بخره و تورو بندازه توش 172می گم یه خمره عمو زن 
***  

 ناھار خانواده مادر و خاله ھایم برای.حال پدر اندکی بھتر شده بود و رنگ و رویش باز شده بود
خانه شلوغ شده .رفتند مریمعمو زن مال و عمو کماند و پیش ما الله .دیدن پدر به خانه مان آمدند

من و الله و آیدا از مھمانھا !بود و ھرکسی حرفی می زد و برای پدر نسخه ای تجویز می کرد
ھیچ .پذیرایی می کردیم و پیشدستیھای میوه و فنجانھای چای بود که پر و خالی می شد

داشتم .شلوغ و پر ھیاھو باشدن نمی دانستند که دور و بر یک مریض قلبی نباید اینقدر کدامشا
یراھن در پ.به بھانه خستگی به اتاقم رفتم و خودم را در آیینه برانداز کردم.سرسام می گرفتم

زیر .چقدر الغر به نظر می رسیدمنارنجی و سفید آستین بلندم که تا زیر زانوانم می رسید،
حکم مموھایم را با کلیپسی باال زدم و کمر لباسم را .د افتاده بود و عرق کرده بودمچشمانم گو

دفعه تماس  پنجبا کمال تعجب دیدم مازیار .بعد به طرف کیفم رفتم تا موبایلم چک کنم.کردم
،پیامک می بر نمی داشتم  گوشی ام را اگر.سابقه نداشتاین کارش تا به آن روز .گرفته است

ری تشکم از چنان آدم مغرور و از خود زنگ زده بود مدفعه به گوشی پنجاما آن روز ! زد و دیگر ھیچ
بوق اول به دوم نکشیده،جواب .تحریک شدم که به او زنگ بزنم و ھمین کار را ھم کردم.بعید بود

بار زنگ  چندکاری داشتی که ...سالم: با شنیدن صدایش غرق لذت شدم! سالم آالله جان: داد
کی بیام دنبالت؟ موقعیت خوبی  امروز...می خواستم حالتو بپرسم:کنان گفت نمن و م زدی؟
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شاخه گل را در دستم دیده بود و پیش خودش " احتماال.و تالفی کنم بود که حالش را جا بیاورم
: گفت باز ...میدارمھمون !نمی تونم: به زحمت جلوی خنده ام را نگه داشتم.فکرھایی کرده بود
البد باز می خوای برام از : با تمسخر گفتم... کارت دارم ...م دانشکده تبیاخوب شنبه چطور؟

کی : با عصبانیت گفت نه؟!دکه روزنامه فروشی ساندیس بخری و از خواستگاری رفتنات بگی
به :وقتی تو ھستی برای چی برم خواستگاری؟ در دلم قند آب کردندگفته من خواستگاری رفتم؟

ھفته دیگه  سه...پدرم مریضه باید خونه باشم! ن ھفته ببینمتھر حال فکر نمی کنم بتونم ای
صدایش ناراحت شد و ... رگ قلبش گرفته:جواب دادم چه عملی؟: با تعجب گفت! وقت عمل داره

با اطمینان  می خوای معرفی کنم؟!قلبه فوق تخصصمن یه دکتر خوب می شناسم، :گفت
زشته من تو ... اومدن عیادت پدرم! برم یدببین من با... ممنون! دکترش دکتر عمومه!نه: گفتم

با  ...خداحافظ...دلم برات تنگ شده...خیلی مواظب خودت باش: با مھربانی گفت... اتاق باشم
  .پیروزی گوشی را قطع کردم و با لبی خندان به پذیرایی رفتم

سفارش  ناھارمی گشت تا برای مھمانان  خیاباندنبال شماره رستوران سر  آیدا داشت
الله پیشنھاد داد که من و .شماره رستوران را پیدا نکردیمدفترچه تلفن را زیر و رو کردیم اما .ددھ

ظھر سردی .پول گرفتم و با الله بیرون رفتیماز مادر کمی .تا رستوران برویم و غذا بگیریمخودش 
رد و الله باز داشت وراجی می ک.باالتر کشیدممن شال پشمی ام را .می وزید  بدیسوز بود و 

ارزش دوست داشتن رو " این آدم اصال: می گفت. مرا از فکر کردن به مازیار بر حذر می داشت
معلوم نیست چرا یه ماه دو ماه پیداش نیست و بعد یه دفعه زنگ می ... بی لیاقته!نداره

ول می کنی یا نه؟حاال : آنقدر گفت و گفت که کالفه شدم و وسط خیابان ایستادم و گفتم...زنه
الله چانه ام را میان دو انگشتش ! خودم چشم دارم می بینم!خواست با اون ازدواج کنهکی 

ھنوز این حرف از دھانش در نیامده بود که کسی از پشت ! کوری نمی بینی!نه:گرفت و گفت
و اندام بلند و ورزیده مازیار زیر نور آفتاب ھر دو به سرعت به عقب برگشتیم  کی کوره؟: سر گفت
و دوباره با  دلم ھری پایین ریخت و از اینکه حرفھای ما را شنیده باشد.یزی نمایان شدپایبی جان 

تو اینجا چی کار می کنی؟ الله دستش ...سالم:تته پته کنان گفتم.،عرقم سرد شدمن قھر کند
مازیار براق و عصبی الله شما؟  :را به کمرش زد و جسورانه سرتا پای مازیار را برانداز کرد و گفت

الله دختر :من و من کنان گفتم !نگفته بودی خواھر بزرگتر داری: نگاه کرد و رو به من گفترا 
از سر خیابون تا اینجا ! پس بگو کی مختو زده که بی خیال من بشی:پوزخندی زد و گفت! عمومه

به شما نگفتن نباید فال گوش : الله طلبکارانه گفت... داشت پشت سر من بد می گفت
لطف کنین ذھن این فقط ...من با شما کاری ندارم!خانم: بی اعتنا به او گفت مازیاروایستی؟ 

به الله نگاه ... یه لحظه بیا کارت دارم: و بعد رو به من گفت !دختر ساده رو با اراجیفتون پر نکنید
به زمین و زمان و از در دلش می دانستم که االن دارد .،ابرویش را باال انداخت که یعنی نروکردم
... باید بریم ناھار بگیریم!مھمون داریم...نمی تونم: از این رو گفتم.ه خود من ناسزا می گویدجمل

نفس عمیقی کشید و دستش را الی موھای پر پشت مشکی و تاب دارش فرو کرد و 
فردا که دیگه فامیلتونو : و بعد به کنایه گفت...می آم دنبالت...فردا می بینمت!خیلی خوب:گفت
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و بعد الله دستم را گرفت و به دنبال "... فعال:ی؟ بی آنکه جوابش را بدھم گفتمبا خود نمی آر
و منتظر ماندیم تا آماده شود،الله آھسته بیخ  سفارش دادیم را غذا بعد از آنکه.دانخودش کش
باز شروع نکن : سال و خرده ای زندگیتو با این آدم ھدر دادی؟ با اخم گفتم 1تو :گوشم گفت

تیپ و قیافه مکش !!اینی که من دیدم ازون مارای ھفت خطه: دوباره گفت ...رمحوصله ندا!الله
دستم را روی دھانش  !مثل یه میوه کرم خورده...ازوناست!داغون درب مرگ ما با یه درون

! حالم به ھم خورد...انقدر نگو!می خوام باھاش به ھم بزنم! خودم می دونم:گذاشتم و گفتم
! گممی  عمو بفھمم تو باز جواب تلفنای اینو دادی،به خدا می رم به من :دستم را کنار زد و گفت

! بسه دیگه... تو از صدتا برادر برای من بدتری...من برادر ندارم! خل شدی ھا:با عصبانیت گفتم
: روی شانه اش زدم! ینگی نگفت...من بھت گفتم!خود دانی: الله پشتش را به من کرد و گفت

  !مھ تو!بخیله خ
***  

در کالس دیگری استاد کیا ھم  ھمزمان با ما .بعداز ظھر کالس نگارش داشتم 3ساعت شنبه 
ھمه اش می ترسیدم که مازیار و استاد با ھم سر برسند و من حسابی ضایع .تدریس داشت

از این رو نیم ساعت زودتر از کالس بیرون زدم  تا اگر مازیار دنبالم .شوم و یا مساله ای پیش بیاید
اما از بخت بد،استاد کیا به دلیل .ر از استاد بیرون رفته باشم و سوار ماشینش شوممی آید،زودت

کتاب نداشتند و جزوه شان ھم آماده نبود،قبل از ما تعطیل کرده  ی کالسشاینکه دانشجوھا
مقابل درست چون ماشینش .ھر چه کردم نشد که ھنگام بیرون آمدم از دانشکده او را نبینم.بود

خودم را ! االن می خواست مرا برساند" حتما!آه از نھادم بر آمد.مرا دیدده بود و دانشکده پارک ش
ماشین مازیار را از .و مقنعه ام را جلو کشیدم و با قدمھایی تند به راھم ادامه دادمبه ندیدن زدم 

حاال باید چه !قلبم ریخت.دور دیدم که کنار کوچه ای منتھی به خیابان دانشکده پارک شده بود
راه آمده را برگشتم تا مازیار مرا نبیند و مجبور شوم چه خاکی بر سرم می ریختم؟می کردم؟ کار

به سرعت تماس را قطع کردم و بعد از .مازیار بود.موبایلم زنگ خورد.که سوار ماشینش شوم
در ھمین اثنا،ماشین استاد جلوی پایم ترمز کرد .خاموش کردن گوشی ام آن را ته کیفم انداختم

نه :به زور لبخند زدم و با ترس گفتم... بفرمایید...خانم عظیمی:را پایین کشید و گفت شیشهو 
باالخره باید با ھم :دوباره اصرار کرد... مسیرم اونطرف نیست!از اینجا باید برم جایی! ممنون

کالفه شده بودم و تمام  !مشکلی نداره...ھر جا برید من می رسونتمتون...بیشتر آشنا شیم
دل را به دریا زدم و سوار .عقب بود که مبادا مازیار سر برسد و آبروریزی راه بیفتدم به مدت نگاھ

شش دانگ حواسم به .را از سرم باز کنم ماشینش شدم تا باالخره با ھر ترفندی که شده مازیار
ی این را وقتی فھمیدم که خیل.وقت مازیار مرا ندیده باشد که بدبختانه دیده بود خیابان بود که یک

استاد .در خیابانی فرعی جلوی او روی ترمز زدآرام و بی صدا از ماشین استاد سبقت گرفت و 
این چرا اینطوری :کیا با تعجب اخمی به پیشانی افکند و با پرسش به من نگاه کرد و گفت

 پیاده شد و با ژست خاص و عینک آفتابیکرد؟من تا بیایم به خودم بجنبم و دھان باز کنم،مازیار 
به طرف من آمد و با لبخند اشاره کرد که شیشه را پایین  که باالی سرش زده بود،ای 
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کار درست زبانم بند آمده بود و مغزم .تمام بدنم سرد شده بود و دستانم  می لرزیدند.مبکش
نقطه مقابل عقاید و قیافه استاد بود،می خواست چه  درستکه پ و قیافه یاو با آن ت.نمی کرد

با  مازیار خم شد و ... بفرمایید: استاد کیا شیشه طرف مرا پایین داد و گفتبگوید و چه کند؟
داشتم ! شما اینجا چه کار می کنی؟گفته بودم که می آم دنبالت امروز!آالله جان: خنده گفت

ه به چشمان از حدقه در آمده استاد نگا... ایشون استاد منه...ایشون:قبض روح می شدم
مازیار دوباره .طرف شده است ه آدم مزخرف و پیچیده ایطفلک نمی دانست با چ.کردم
ھمه دانشجوھای دختر عادت دارن که سوار ماشین استاداشون بشن؟ استاد لبخندی زد :گفت

ایشون نامزد بنده ...بله: شما نسبتی با خانم عظیمی دارید؟ مازیار بی معطلی گفت: و گفت
به : با بغض گفتم.ود ھمانجا زیر گریه بزنمنزدیک ب.استاد با تعجب و دلخوری نگاھم کرد !ھستن

چرا زودتر : استاد سری تکان داد و با تاسف گفت... این نامزد من نیست...خدا دروغ می گه
مازیار به سرعت درب ماشین را  .خیلی براتون متاسفم...نگفتید خانم؟منو بگو که فکر می کردم

بزنمش که دیگر نفس باال کتک آنقدر  تدلم می خواس.کردباز کرد و دستم را گرفت و پیاده ام 
آالله : باال برد و گفتبرای استاد بعد با لبخندی تصنعی دستش را به عالمت خداحافظی  !نیاید
 کشانو بعد مرا به دنبال خودش  !بیا بریم عزیزم...باید توضیح بده که چرا اینکارو کرده...جان

به سرعت گاز داد و از  با ماشینش ادمدر یک لحظه دیدم که است.پاھایم می لرزید.کشان برد
نشستم،تمام  که مازیار در ماشین. وقتی رد می شد حتی نگاھم ھم نکرد.کنارمان رد شد

حاال استاد کیا فکر می کرد سرش را کاله !آبرویم رفته بود.دیوانه شده بودم.اندامم می لرزید
ھمه چیز .مورد بھتر بوده ام گذاشته ام و دختر فرصت طلبی بوده ام که با داشتن نامزد دنبال

با وجود .من ھمیشه دختر نجیب و با وقاری بودم! موقعیتم...در دانشکده وجھه ام.خراب شده بود
دمخور نمی شدم مبادا برایم دست  در دانشکده با کسیپیشنھادھای فراوان برای آشنایی 

معلوم ھم نبود می !ریخته بود بر ھمبه عمد اما آن مار خوش خط و خال ھمه چیز را ! بگیرند
که برای من را ھر چه که بود آبرو و حیثیتم ! خواھد چه کار کند و آیا قصدی برای آینده دارد یا نه

به  وقتی بی اعتنا .مھمتر از آن چیزی نبود،با ھوسبازی و خودخواھیھایش به جوی آب ریخته بود
و بعد صدای موسیقی را  فشرد و ماشین از جا کنده شدحال خراب من، پایش را روی پدال گاز 

اشکھایم بی محابا روی گونه ھایم روان شده بود و .بغضم ترکید و شروع به گریه کردم.زیاد کرد
د و معلوم نبود به مازیار بی توجه به من و اشکھایم رانندگی می کر.چانه ام را خیس می کرد

با تعجب نگاھم ! ه دارزود باش نگ!نگه دار: با عصبانیت سرش فریاد کشیدم!دکدام گوری می تاز
فکر کردی کی !نمی خوام دیگه ریختتو ببینم! نگه دار:چه خبرته؟چیه؟ دوباره جیغ زدم:کرد و گفت

فرمان را گرفتم و به ! چرا جیغ می زنی؟صداتو بیار پایین:ھستی؟ از سرعتش کاست و گفت
 بود بهماشین به سمت راست رفت و نزدیک .سمت راست گرداندم تا از مسیرش منحرف شود

طرف خودم برخورد  به دربه شدت ھولم داد طوریکه .عقب ماشین جلویی و کناری بخورد سپر
در حالیکه از درد .کشاند و ترمز کردبه کنار خیابان ماشین را سریع  خیلی.کردم و کتفم درد گرفت

 اما.و بعد دستگیره در را فشردم... آشغالی!تو یه آدم پستی: به خودم می پیچیدم،جیغ زدم
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بازش : با مشت به در کوبیدم و گفتم.در باز نشدماشین شاسی بلند او قفل مرکزی داشت و 
مات و مبھوت به حرکات جنون آمیز من ... وگرنه االن انقدر جیغ می زنم که ھمه بریزن اینجا! کن

سال پیش  یکالبد با خودش فکر می کرد این بره مظلوم .صدایش در نمی آمدنگاه می کرد و 
: با تحکم گفت نگه داشت و مچم را در ھوا قاپید و !درنده ای شده است عجب گرگ

از تقال کردن خسته شدم و نفس زنان،به پشتی صندلیم تکیه ! بسهدیوونه شدی؟...آالله...آالله
چرا اینطوری می کنی؟حاال مگه چی شده؟ با : مازیار  با تعجب گفت.دادم و دوباره زیر گریه زدم

می دونی اون ...دیگه می خواستی چی بشه؟آبرومو جلوی استادم بردیچی شده؟: فریاد گفتم
کی " آدم چقدر محترم و با شخصیته؟می دونی چقدر بھش برخورد وقتی گفتی نامزدمی؟تو اصال

یه سال پیش وقتی مزاحم :پوزخندی زد و گفت !!ھستی که بخوای برای من تعیین تکلیف کنی
دیگه نمی :با عتاب گفتم ...فکر اینجاھاشو می کردی تلفنی شده بودی و بھم زنگ می زدی،باید

خیلی ...حاالم نداری:قھقھه ای زد و گفت! شعور نداشتم!اون موقع  بچه بودم...غلط کردم! خوام
از ریختت حالم به ھم می : براق در چشمانش گفتم! دلتم بخواد با من ازدواج کنی

پشت دستش را بلند کرد تا قرمز شد و  از عصبانیت صورتشدندانھایش را روی ھم فشرد و !خوره
خودم را عقب .در دھانم بکوبد اما وقتی دستش در ھوا معلق بود،پشیمان شد و پایینش آورد

از زندگیم برو ...تورو خدا مازیار:کشیدم و با ناله و صدایی که از فریاد زیاد خش دار شده بود،گفتم
فقط خدا کنه استاد ! منو تو دانشکده بردی با این کاری که امروز کردی آبروی چند ساله...بیرون

فکرشم نمی " اصال:مازیار سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت !ای خدا...به کسی نگه
من از اولشم نمی خواستم با کسی ...باشه ھیچ عیبی نداره! کردم که تو از من بریده باشی

قید و بند رو نمی !باشم من دوست دارم آزاد...به اینجاھا کشیده بشهکار آشنا بشم که 
پس چرا اومدی و پیش استادم منو خراب کردی؟اون :با اشک گفتم! ازدواج ھم نمی کنم...خوام

چرا این کارو با من کردی؟ سرش روی فرمان ...می خواستم ازدواج کنم!خواستگار من بود
ای  دلم نمی خواست تو رو با کس دیگه...یه لحظه حسودیم شد...نمی دونم:گذاشت و گفت

چطور تو خیلی راحت از خواستگاری رفتنت جلوی من حرف می :با بغض گفتم! ببینم
... خیلی اذیتم کردیاونوقت حسودیت شد؟تو این یه ساله !می آری  درھمیشه لج منو !زنی

دیگه ...ھمه ش تو ذوقم زدی!ھیچوقت بھم احترام نزاشتی!ھمه ش حرص خوردم از دستت
نمی دونستم اینقدر به من وابسته ای که کارھای من تو :د و گفتمازیار دوباره پوزخندی ز! بسه

نه عاشق می  روز اول ھم بھت گفتم من...از طرفی ھم  من مال این حرفا نیستم!رو اذیت کرده
تاثیری تو زندگی من  تو دختر خوبی ھستی اما...خودت موندی...،نه ازدواج می کنمشم

  !تھای بدمنه خصلتھای خوبم رشد کرد نه خصل...نداشتی
با عصبانیت ! حاالم دیر نشده ...تو چیزی به من ندادی که بخوام در مورد آینده م بھت فکر کنم

به خاطر  !یه سال از زندگیمو حروم کسی کردم که لیاقتشو نداشت!خیلی دیر شده" اتفاقا:گفتم
  ...  پیاده شمحاالم درو باز کن می خوام !ھیچوقت...!ھرگز نمی بخشمت ھم این کارت
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ت عذرخواھی کنم و بگم که گه حرف آخرته حاضرم برم از استادا:سرش را پایین انداخت و گفت
از تو بعید بود ھمچین !دیگه الزم نیست:آھی کشیدم و گفتم با اشک !باھات ھیچ نسبتی ندارم

  ... پس...به قول خودت اونقدر دوستم نداری که بخوای باھام ازدواج کنی! کاری بکنی
مواظب ...انگار دست و پاھام مال خودم نبود!نمی دونم یه لحظه چه مرگم شد:تبا ناراحتی گف

  ... خودت باش
با عصبانیت کیفم را برداشتم از ماشین پیاده شدم و درب را .و بعد قفل مرکزی را زد و در باز شد

حتی یک دقیقه دیگر ھیچ دلم نمی خواست .به صورتش نگاه ھم نکردم.محکم به ھم کوبیدم
قول خودش مرا نمی خواست،کاری ه کسی که ھیچ حسی به من نداشت و ب.اشمکنارش ب

کرده بود که وجھه ام را از بین ببرد و با بدجنسی بھترین موقعیتی که می توانست برایم پیش 
کاپشنم را مرتب .ضعف تمام بدنم را گرفته بود.حس و خسته بودمبی . از بین برده بودرا بیاید،

که باد سرد پاییزی آن را به گزگز می انداخت،کنار خیابان از گریه کردم و با صورتی قرمز 
جلوی پایم ترمز کرد و من یک ساعت بعد در خانه  رنگی زرد سمندبا گفتن دربست،.ایستادم

  .بودم
  فصل ششم

از وقتی .سرحال بودم.جلوی آیینه دستشویی خمیازه ای کشیدم و مشتی آب به صورتم زدم
گویی تمام آن عشق و .رفته بود،گویی دنیا برایم آبی و افتابی شده بودمازیار از زندگیم بیرون 

این آدم در زندگیم وجود " گویی اصال.عالقه به یکباره دود شده بود و به ھوا رفته بود
الله راست می گفت .راست گفته اند که بین عشق و نفرت،به اندازه یک مو فاصله است.نداشت

 ت کاری برخالف میل تو انجام دھد و احساسات و عشق تو راکه اگر ھر بار مرد مورد عالقه ا
و .و می گندد،بعد از مدتی عشقت فاسد می شود و غرورت را جریحه دار کند زیر پا له کند مدام

و مثل رودی که از آب باران لبریز شده است،طغیان خواھی  تو مثل کوه،آتشفشانی خواھی کرد
  .ک،از چشمم می افتد و دیگر او را نخواھم خواستیک روز مثل اش راست گفت که مازیار.کرد

وقتی مازیار بود،مدام .که آن ھم درد تنھایی بود تنھای تنھا بودم اما یک درد داشتمآن روزھا 
مدام منتظر بودم که او حرفی بزند یا .سیدمتراعصابم به ھم ریخته بود و از آینده ای نامعلوم می 

و آنطور  وری نبودمدر یک جمله خالصه کنم که من آدم صب.دامیدوارم کن به آینده چیزی بگوید که
و چه خوب که خودش ...می بریدم که بریدم زودتر از آن باید.به شدت اذیتم می کردرابطه ھا 

نم و ھم حالش را اساسی بھانه ای درست و حسابی به دستم داد تا ھم عقده ھایم را خالی ک
ورش را به قول خودش ھمه ج!ھم نمی کشید ساله خجالتسی مرد .جا بیاورم و تمامش کنم

می تواند بی آدم مگر چقدر !دیده بود و من دختر خوبی بودم اما مرا در کنارش نمی خواست
تفاوت و بی رحم باشد که با احساسات بکر و دست نخورده یک دختر به این آسانی بازی کند و 

خاطره ھای خوش که چه عرض  و دور بریزد و به بعد به ھمان آسانی ھمه چیز را بر ھم زند
این ماجرا  !برو:معصوم پشت کند و آسان بگوید ساده و کنم،خاطرات یکساله و اندی با دختری 
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تلنگری بود تا به خود بیایم و خودم را از رابطه ای بی پایه و اساس که مدام به روحم زخم می 
  .اب و ویران کندچقدر داشتن یک رابطه غلط می تواند زندگی آدم را خر.زد،نجات دھم

د کیا،در ھمان دو روز تدریس داشت و من طاقت آخر استا.دو روزی بود که به دانشگاه نمی رفتم
می توانستم واحدھای و من نماه دیگر تا امتحانات پایان ترم مانده بود  دو.برخورد با او را نداشتم

الله ھم می رداختم و ھزینه اضافی می پباید چون ھم  حذف کنمکه با او بود،اختصاصی ام را 
اصال توپ و تشرھای الله بود که مجبورم کرد .یست و نشانه ضعف من استن کار درستی گفت

اما احمقانه تر این بود که .دوباره سر کالسھای او بنشینم و آن ماجرا را به روی خودم نیاورم
شرم عرق از خجالت آب شوم و زیر نگاه او شینم و نانتھای کالس ب ھر ھفته مجبور بودم

نمره  پنجبدبختانه آخرین نفر من و سیما بودیم که باید درس جدید را کنفرانس می دادیم و .بریزم
  .از امتیاز آخر ترممان متعلق به آن بود

***  
به سرعت  ...نوبتمون می ره...دیرمون می شه ھا!زود باش...آالله:گفت خسته مادر با صدایی

پدر را در تاکسی آژانس گذاشتیم و به سوی آزمایشگاه با کمک مادر .مانتو و شالم را پوشیدم
،آن را معالجه  شتپدر باید قبل از عمل چند آزمایش انجام می داد تا اگر بیماری خاصی دا.رفتیم

زیاد معطل در صف طویل بیمارستان دولتی برای آزمایشگاه،.دشوعمل انجام از آن کنند و بعد 
ندگی کرده بود و صبح علی الطلوع به بیمارستان زنگ برایمان دو عمو کمالتازه آن ھمه .شدیم

جواب آزمایشھا .بعدازظھر بوددوی وقتی کارمان تمام شد،ساعت .نوبت بیستم بودیمزده بود، 
آیدای طفلکی .خسته و کوفته به خانه رسیدیم.ھفته بعد آماده می شد و باید منتظر می ماندیم

مدرسه برایمان کوکو سبزی درست گشتن از با آنکه چیزی از آشپزی نمی دانست،به محض باز
ناھار را که .!که اندکی خرد شده بود و بیشتر به قورمه سبزی می زد تا کوکو کرده بود
به نظر می  رنگ پریده و ضعیف.در دوباره روی کاناپه جابه جا شد و دراز کشیدخوردیم،پ

نگار  ناامید و ا.ھیچ نمی گفت.چروکھای دور چشمان درشت و مشکیش زیاد شده بود.آمد
کنارش .آدم کم حرفی بود اما آن روز کم حرفتر و مظلومتر ھم شده بود" پدر ذاتا.افسرده بود

با .نمی دانستم قبلترھا چقدر این وجود برایم عزیز بود و.بوی بیمارستان و الکل می داد.نشستم
حرمش بذر  به امامزاده صالح بروم و برای کبوترھایخودم گفتم نذر می کنم اگر خوب شود،

درد نداری ...خوبم:خوبی آالله جان؟ در چشمانش خندیدم و گفتم:آھسته زیر گوشم گفت.بپاشم
خندیدم و سرم را روی ! چھارتاسرنگ و آمپول که درد نداره...من نه عزیز:با لبخند گفت... که

  .چه آغوش پر مھری داشت.دستھای گرمش گذاشتم
***  

چند وقتی بود که با ھم حرف .مان آمد تا به پدر سر بزندبعدازظھر،الله از محل کارش به خانه 
جواب مازیار را داده بود،خودش با من قھر  ،از ھمان روزی که در خیابان دست به کمر.نزده بودیم

خودش قھر می کرد و خودش : الله ھمیشه ھمانطور بود.کرده بود و جواب تلفنھایم را نداده بود
که ھیچوقت به  اندر و پدر تو انقدر بی آزار و ساده ماد:ھمیشه می گفت.ھم آشتی می کرد
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یچاره ھا اون ب!فکرشونم نمی رسه تو یه ھمچین غلطی بکنی و با ھمچین آدمی آشنا باشی
منم نباشم تو ھمه چیز رو سر این !ه می آیھمیشه فکر می کنن تو آسه می ری و آس

  !احساساتی بودنت به باد می دی
اما من به عنوان یک راھنما و خواھر بزرگتر قبولش !ھم نهشاید ھم راست می گفت و شاید 

ھمیشه اوقات ھم درست نمی .داشتم و در تنگنا که قرار می گرفتم،با او مشورت می کردم
زرگتر بود و تجربه آنچنانی نداشت و ممکن بود برخی اوقات گفت چون فقط چند سال از من ب

  .شدت عمل به خرج دھد و اشتباه کند
این چند وقته که شیطونی نکردی؟ به قھقھه :خل شد در آغوشم کشید و گفتاز در که دا

... تلفن می زدم جوابمو نمی دادی این چند وقته کجا بودی تو؟!خیلی پررویی:خندیدم و گفتم
اگه : آھسته در گوشش گفتم !باید یه کم تنبیه می شدی! حقت بود:سرم را ھل داد و گفت

ه مقنعه اش را از سر در می آورد و دکمه ھای مانتوی زیتونی در حالیک! بدونی چه کوالکی کردم
تو و کوالک؟چی کار کردی حاال؟ در ھمین : چشمانش از تعجب گرد شدرنگش را باز می کرد،

چی تو گوش ھم پچ پچ ... چرا اونجا وایستادی بیا تو....الله جان: حین مادر از آشپزخانه گفت
الله پدر را بوسید و چند دقیقه کنارش .ذیرایی آمدیمھر دو نخودی خندیدیم و به پمی کنین؟ 

نشست و بعد در حالیکه می کوشید اشتیاقش را برای دانستن شاھکاری که زده بودم،پنھان 
  کی وقت عمل دارین؟ ...مریمعمو زن :کند،رو به مادر گفت

رش گفته ھر دکت...باید اول جواب آزمایشا بیاد ...ھفته دیگه ست دو: مادر سری تکان داد و گفت
  ...چه زودتر بھتر

  ...دکتر کمال خیلی عجله داره: پدر لبخند کمرنگی زد و گفت 
بابا که اینطوری شد،سریع آنژیو کرد و االنم که خوب ! خوب راست می گه عمو:الله دوباره گفت 

الله با چشم به من اشاره کرد که به اتاقم .را جلویمان گذاشتچای  لیوانھای بزرگمادر ! خوبه
ابرویی باال انداختم که نمی .او دنبالم بیاید اما من دوست داشتم کمی اذیتش کنمبروم و 

من می رم لباسمو عوض کنم االن می آم و  مریمعمو زن :عصبانی شد و با کالفگی گفت.روم
چی کار : تا در اتاق را بست بی تاب گفت.بعد به زور دست مرا گرفت و به دنبال خودش کشاند

  کردی؟چی شد؟ 
ز تحریر یخط کشم را از روی م چیه؟داری از فضولی داری می میری؟:موذیانه خندیدم و گفتم

! فقط دوست دارم بدونم اون یارو چی بھت گفته: روی بینی ام زد و گفت با انتھای آن برداشت و
  ...که بھت پیشنھاد ازدواج داده میعنی اگه بفھم

اون منو می خواد چی کار؟ !ج؟؟دلت خوشه ھاپیشنھاد ازدوا: با خنده حرفش را بریدم و گفتم
اول قول بده داد و بیداد راه : پس چی شده؟ با خنده گفتم:دوباره دستش را به کمرش زد و گفت

با طمانینه جریان ! بگو! کشتی منو تو:الله پشت چشمی نازک کرد و گفت! نندازی بعد می گم
واستگارم را پرانده و بعد من حسابی از خ" استاد را برایش تعریف کردم و گفتم که مازیار عمدا

  .لیاقتش بوده،به او گفتمخجالتش در آمدم و ھر چه 
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اما حیف شد که آدم به اون ...حقا که دست پرورده خودمی:با پیروزی خندید و گفت الله ھم
ناراحتم و خجالت می کشم که نمی از اون جھت انقدر : با تاسف گفتم...خوبی رو از دست دادی

باالخره کاریه که :الله دستی به موھای بلندم کشید و گفت... بھش فکر کنم خوام حتی
دیگه نمی شه کاریش ...نه این به دردت می خورده نه اون!شاید صالحت ھمین بوده...شده

کشیدم و  یبا تاسف آھ! شاید استادت ببینه تو حلقه دستت نیست دوباره بیاد جلو...کرد
خیلی جلوی اون خرابم کرده و اون ھم آدم مومن و با چون مازیار ...فکر نمی کنم:گفتم

  ...بعید می دونم ھمچین کاری کنه!شخصیته
وقتی ما را .پدر داشت حافظ می خواند.با صدای مادر ھر دو به پذیرایی رفتیم و کنار پدر نشستیم

  :با ھم دید خواند
  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

  ی نو دراندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرح
باید طرحی نو ! حافظ با توئه! آال تو گوش کن: الله انگشتش را باال برد و رو به من گفت

  ...دراندازی
  ...دختر من مثل اسمش گله:امی گفتپدر به آر

زود به زود دلم چقدر  این روزھا با خجالت به صورت مھربانش نگاه کردم و با خودم فکر کردم 
  .چقدر مھربانتر شده است برایش تنگ می شود و او

***  
وقتی استاد کیا با ماژیک بزرگ عنوان درس جدید و آخر را روی تخته سفید نوشت و از درس قبل 

مبحث قبل را چون من .سوال پرسید،دانشجویانی که در حال پچ پچ و گفتگو بودند،ساکت شدند
ھمه به یکدیگر نگاه .دمو فوت آب بو و سیما با ھم کنفرانس داده بودیم،خوب یاد گرفته بودم

ھمه ھاج و واج و گیج به و دوباره سوال را مطرح کرداما استاد عصبانی شد .کردند و جواب ندادند
 جوابش را نمی دانست چون سوال بیشتر مفھومی بود تا مستقیمھیچ کس .اه کردندیکدیگر نگ

یم میخکوب شد و تا بناگوش نگاه استاد کیا رو.ریزان دستم را باال بردم  با ترس و عرق.و بی آرایه
... مثل لبو شد:سیما که کنارم نشسته بود،سقلمه ای به پھلویم زد و زیر لب گفت.سرخ شد

استاد نگاھش را .بی توجه به او جواب سوال را با صدایی لرزان گفتم و سرم را پایین انداختم
سرم .رف من چرخیدو بعد ھمه سرھا به ط ...ممنون...درسته:دزدید و سرش را تکان داد و گفت

چند دقیقه بعد کالس تمام شد و ھمه به طرف در .را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم
به سرعت کتاب و کیفم را جمع کردم و پایم را از کالس بیرون نگذاشته .ھجوم بردند و بیرون رفتند
نم می داشتم قالب تھی می کردم و بد... خانم عظیمی یک لحظه: بودم که استاد صدایم زد

پشت تریبون جا به جا شد و با طمانینه و مکثی عمیق .با سری افکنده جلویش ایستادم.لرزید
در مورد اون اتفاقی که اون روز افتاد ھم خیلی فکر ...من خیلی در مورد شما فکر کردم:گفت
عد و ب ...اشکالی نداره استاد:م و گفتمبه میان حرفش آمد... اما به نتیجه خوبی نرسیدم...کردم

اون اتفاق خیلی نظر ھر چند که : نگاھش را از صورتم دزدید و گفت.دوباره سرم را پایین انداختم
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من نسبت به !با خانواده ھم صحبت کردم اما اونھا نظر مساعدی نداشتن... من رو عوض کرد
دوست ندارم که خدای ناکرده از حرف و پیشنھادی که به شما دادم،احساس تعھد می کنم و 

نمی دونم چطوری ...نمی دونم چی بگم...اون مساله دروغ بود:با تاسف گفتم... جیدمن برن
اگر دروغ ھم بود،برای من قابل قبول نیست که ھمسر آینده م :دوباره ادامه داد... توجیھش کنم

ھر :در حالیکه بغض گلویم را می فشرد،گفتم ...قبل از من با مرد دیگه ای مراوده داشته باشه
اگر زمانی خبر ازدواج من به گوش :در حالیکه صدایش می لرزید،گفت... ح بدونیدجور شما صال

دلم .نزدیک بود زیر گریه بزنم... قصد رنجش شما رو ندارم" شما خورد،حاللم کنید چون من اصال
فوقش خبر این ھم گفتن داره؟!آخه مرد حسابی:می خواست به صورتش زل بزنم و بگویم

گه چی می شد؟من که از اول می دونستم تو پیشنھادت رو م!عروسیت به گوشم می خورد
ای بھم یادآوری می خومی خوای دل منو بیشتر بسوزونی؟...دیگه گفتن نداشت!!پس گرفتی

! ھمه تون اذیتم کنید! کنی که دختر بدی ھستم که به درد ازدواج نمی خورم؟باشه عیب نداره
ثانیه بعد به تندی چند ! برو بابا!!کنماحساس تعھد می ...ھمه تون یه جوری دلمو بسوزونین

اشکھایم بی محابا روی گونه ھایم روان بود و نمی .خداحافظی کردم و از کالس بیرون آمدم
سیما که بیرون کالس منتظرم بود،با دیدن صورت قرمزم جلو دوید .جلویشان را نگه دارم توانستم 

مرا بگو که .طرف دستشویی دویدم چی شد؟ با دست کنارش زدم و به دو به: و با نگرانی گفت
از او فکر می کردم مازیار آدم اعصاب خرد کن و بی محلی ست اما استاد کیا ھم دسته کمی 

درست است که دلم .ھر کدام به نوعی دل مرا سوزانده بودند و تنھا رھایم کرده بودند.نداشت
یک تماس  داشتم وقعتبعد از آن ماجرا نمی خواست دیگر مازیار را دوست داشته باشم اما 

فکر می کردم از او باشخصیتر و !استاد کیا ھم که دیگر جای خود داشت.بگیردخشک و خالی 
  !عاقلتر نیست اما او ھم خواسته و ناخواسته دلم را با جمالت خودخواھانه اش شکسته بود

طوری چی شده؟چرا این: سیما مدام می پرسید.شیر آب را باز کردم و تا می توانستم زار زدم
و بعد از شستن ... بھت می گم " بعدا...خیلی داغونم...سیما ولم کن: می کنی؟ با اشک گفتم

در راه آنقدر .اشکھایم از دستشویی کنار حیاط دانشکده بیرون آمدم و از دانشکده بیرون زدم
 گذشتند،فکر می کردند خودخوری کردم و با خودم حرف زدم که عابرین پیاده ای که از کنارم می

  .دیوانه ام
نه را با یک تاکسی دربست طی کردم و وقتی کلید انداختم و درب حیاط را باز خا مسیر

دلم می خواست تمام !خونم به جوش آمد.کردم،ماشین مازیار را پارک شده جلوی پارکینگ دیدم
آن خط  سورمه ای متالیک شیشه ھای ماشینش را بشکنم و با دسته کلیدم روی بدنه

سرعت از پله ھا باال رفتم و به در راھروی طبقه دوم به کسی که نباید برخورد به ...بیندازم
ازت ...!چه اشتباھی کردم:چند لحظه در چشم ھم خیره شدیم و بعد من با خشم  گفتم.کردم

متنفرم و بعد دوباره زیر گریه زدم و به صورت مبھوت مازیار که بر جا خشک شده بود،نگاه 
پدر داشت کتاب می خواند که من .دوتا یکی کردم و به خانه پناه بردم به سرعت پله ھا را.نکردم
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مقنعه ام را از سرم در آوردم .سرآسیمه وارد شدم و یکراست به اتاقم دویدم و درب را قفل کردم
  .و بعد آنقدر اشک ریختم تا روی تختم،خوابم برد

  فصل ھفتم
قدر مظلوم و معصوم شده پدر در لباس سبز اتاق عمل که پشت گردنش گره می خورد،چ

رنگش پریده بود .وقتی لبخند زد و به من و مادر نگاه کرد،احساس کردم چقدر پیر شده است.بود
مادر با .بی دلیل اشک در چشمانم جمع شد.و گویی قامت بلند و کشیده اش خم شده بود

ر خواباندند پدر را که روی تخت چرخدا.گوشه دستمال کاغذی تند و تند اشکھایش را پاک می کرد
من و مادر کنار تخت .آن را به طرف اتاق عمل ھل دادند،قلبم پایین ریختدو بھیار سفیدپوش و 

دو پرستار تخت را گرفتند و به درب سفید اتاق عمل باز شد و .دویدیم و دست سرد پدر را گرفتیم
به زور .کردپدر دستش را باال برد و ھمانطور که عقب عقب می رفت،خداحافظی .درون ھل دادند

جلو دویدم و در مقابل اعتراض پرستارھا،سکوت کردم و خم شدم و پیشانی بلندش را بوسیدم و 
  .بعد اشکھایم سرازیر شدند

دیگر ھمراھان  .ب اتاق عمل با آن عالمت صلیب سرخ بزرگش بھمان دھن کجی می کرددر
به انتظار ایستاده ته ایستاده و نشس پدرم به اتاق عمل رفته بودند زمان بابیماران که ھم

چند ساعتی بود که منتظر بودیم و ھر چه از طریق آیفن اتاق عمل از پرستار سوال کرده .بودند
آنقدر این پا و آن پا شده بودیم .جواب درستی دریافت نکرده بودیمبودیم که کی تمام می شود،

ول کشید؟ مادر سری تکان داد چرا اینقدر ط: با نگرانی به مادر گفتم.که آه از نھادمان بر آمده بود
از خانم چادری ... ایشاال که سالم بیرون می آد... نمی دونم واال:و بینی اش را باال کشید و گفت

مریض شما ھم عمل قلب دارن؟ زن با خوشرویی :که کنارم روی مبلی نشسته بود،پرسیدم
 2بابا : اه کردم و گفتمبا تعجب به مادر نگ... نیم ساعت پیش رفت برای آنژیو! آره عزیزم:گفت

صدای ظریفی .دکمه را فشردم .و به طرف آیفون رفتم! طول کشید چقدر...ساعت تو اتاق عمله
! خیر:زن دوباره گفتآقای عظیمی عملش تموم نشده؟ :بله؟ گفتم: عصبی و بداخالق گفت

شکھایش مادر ا.پیش مادر رفتماز درب فاصله گرفتم و ... تشریف داشته باشید صداتون می کنن
قلبم بی جھت می زد و عصبی و کالفه ... خدا کنه اتفاقی نیفتاده باشه:را پاک کرد و گفت

چند دقیقه .خانم چادری من و مادر را به آرامش دعوت کرد و لیوان آبی به دست مادر داد.بودم
طرف  گفت که در طبقه ھمکف بیمارستان است و از کدامبعد الله به گوشی ھمراھم زنگ زد و 

تا دیدمش خودم را در آغوشش .طفلک مرخصی گرفته بود و آمده بود تا ما تنھا نباشیم.ایدبی
آخه خیلی وقته تو اتاق :با ھق ھق گفتم چته تو؟! دیوونه:با تعجب گفت.انداختم و گریستم

در ھمین حین  این حرفھا چیه؟...زبونتو گاز بگیر دختر: مادر جلو آمد و گفت...نکنه...عمله
ھر سه  ...ھمراه آقای عظیمی: سن و سال بیرون آمد و خیلی خونسرد صدا زدپرستاری کم 

طبقه سوم اتاق ... دکتر مجد کارتون داره:با صورتی سرد و بی لبخند گفت.سرآسیمه جلو دویدیم
دیگر نفھمیدم چه .با پرسش به یکدیگر نگاه کردیم و چیزی مانند پتک بر سرمان خورد... اول

دکتر سری تکان داد و شمرده .م دیدم رو به روی دکتر جوان نشسته اموقتی به خودم آمد.کردم
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مادر بی صدا روی صندلی اش از حال ... اما...ما سعی خودمون رو کردیم:شمرده گفت
اشک به چشمانم  .الله جلو دوید و مادر را از جا بلند کرد.پاھایم شل شد و بدنم سرد شد.رفت

مگر می مرده بود؟مگر مردن به ھمین راحتی ست؟من  آرامیعنی پدر مظلوم و .ھجوم آورد
تورو خدا :تمام قوایم را در صدایم جمع کردم و گفتم !دروغ...دروغ است! نه...شود؟خوب خوب بود

ھیچوقت دوست نداشتم سفیر :دکتر سرش را پایین انداخت و گفت بابام مرده؟...راستشو بگین
و بعد اشکھایم با فشار و سوزش از چشمانم  یخ کردم.تمام بدنم به لرزه افتاد... خبر بد باشم
از اتاق دکتر .الله داشت شانه ھای مادر را ماساژ می داد و حواسش به من نبود.جاری شدند

افتان و خیزان به .ھمه چیز برایم غریبه بود.ھمه چیز بوی الکل و بیماری و مرگ می داد.بیرون زدم
فکر .باورم نمی شد.ند نفس عمیق کشیدمچ دیماهطرف صحن بیمارستان رفتم و در ھوای سرد 

یک اشتباه .می کردم االن می آیند و خبر می دھند که پدر زنده است و اشتباه شده است
روی .مرگ با چنگالھای بی رحمش پدر شریف و مظلوم مرا گرفت و با خود برد!اما نه... بزرگ

شده اند و ھاج و واج نمی دانستم ھمه دورم جمع .نیمکتی نشستم و تا می توانستم زار زدم
فوتی !دخترم:جلو آمد و گفتمردی از میان جمعیت .گوش سپرده بودندبه ناله ھای دیوانه وارم 

در ھمین حال،دستھای ظریف الله روی شانه ھایم قرار ... بابای من نمرده!نه:جیغ زدم داشتی؟
. رسیده بودکمالعمو وقتی داخل راھرو رسیدیم،.کشید و بلندم کرد گرفت و از پشت در آغوشم 

برید !تورو خدا عمو: خودم را در آغوشش انداختم و گفتم.و موھایش ژولیده چشمانش قرمز بود
به خدا حالش خوب ...خندید...قبل از اینکه بره اتاق عمل ،خودم دستشو گرفتم... بابامو بیارید

زش کرد و به ش گرفت و موھایم را از روی روسری نوامحکم مرا در آغو عمو کمال...عمو...بود
به کمک الله روی ! پس مادرت چی بگه...تو باید قوی باشی...گریه نکن دختر:آرامی گفت

که در اورژانس  مادر از بس حالش بد بود.باره اشکھایم جاری شدندوصندلی نشستم و د
فشارش افتاده بود و بیھوش شده ... باالی سرش بود مریمعمو زن .بیمارستان بستری شده بود

  ...بود
الله اشک می ...و الله دنبال کارھا بودند تا جسد پدر را از سردخانه تحویل بگیرند مو کمالع

ریخت اما سعی می کرد محکم رفتار کند و بالفاصله اشکھایش را با دستمال کاغذی پاک می 
پدری که تا آن روز صحیح و سالم بود و می خندید حال به یک بدن .کرد تا من و آیدا آن را نبینیم

اینکه .خیلی سخت.ضربه سختی بود.روح تبدیل شده بود که باید به خاک سپرده می شد بی
عشق .پشت نداشته باشد.آدم پدر نداشته باشد،مانند این است که سایه سر نداشته باشد

  .یعنی بی کس شدن.نداشته باشد
زشکی ھر د و تیم پیکی از رگھای اصلی قلب پدر در حین عمل پاره شده بود و خونریزی کرده بو

  ...و او از دست رفته بود کاری کرده بود نتوانسته بود جلوی خونریزی را بگیرد
از .مانند مرده ای متحرک شده بودم که نه آب می خورد و نه غذا.از روز خاکسپاری ھیچ نفھمیدم

وقتی به اصرار صورت کبودش را پیش از خاکسپاری در سردخانه دیده بودم،حالم خراب شده 
آمد و ما را به بھشت  عمو کمالفقط یادم می آید که صبح زود سیاه پوشیدیم و ...دمگیج بو.بود
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دیدن قامت بلند پدر و را به خاطر دارم هللا  الاله الی محکم صدایاز مراسم تشیع،فقط .زھرا برد
تمام بدنم را می پیچیده در کفنی سفید که روی آن با خطی نستعلیق چیزھایی نوشته بودند،

دور و برم را سایه ھای سیاه گرفته بودند که صورتھایشان محو .ز ھم می پاشاندلرزاند و ا
یا شاید ھم بود و .انگار نبود.آیدا را نمی دیدم.لبھایشان تکان می خورد و بعد محو می شدند.بود

تسلیت می .ھمه می آمدند می رفتند.م پدر دور و برمان شلوغ بودچھلتا .من نمی دیدمش
قدرت .مادر به شدت وزن کم کرده بود و ضعیف شده بود.زوی صبر می کردندگفتند و برایمان آر

برگزاری مراسم .م بودا داییو الله و  مریمعمو زن تمام کارھا به عھده .ھیچ کاری نداشت
خانواده آرام  با ضربه مھلکی که به پیکر ...ختم،رزرو مسجد،خرید برای پذیرایی از مدعوین و غیره

بعد از چھلم،مادر به سختی سعی کرد تا ما .به آسانی از ھم پاشیده بودما آمده بود،ھمه چیز 
روز بود که مدرسه نمی رفت و مدام در رختخواب بود و از اتاقش  چھلآیدا .را جمع و جور کند

الله .او مانند پدر به شدت درونگرا بود و ھر چه غم داشت درون خود می ریخت.بیرون نمی آمد
بیرونش کشیده بود و برایش تلویزیون را روشن کرده بود،اما او  گیج و چند بار به زور از اتاق 

جای جای .مبھوت چند دقیقه ای به صفحه آن خیره شده بود و بعد دوباره به اتاقش خزیده بود
و جای خالی اش به شدت محسوس بود و از درون مرا می خورد و تھی  خانه بوی پدر را می داد

خانه را برایمان مرتب کردند و چندین  سلماو خاله  مریمعمو زن و چند روز اول زندایی .می کرد
باالخره آنھا ھم برای خودشان زندگی داشتند .وعده غذا پختند اما روزھای بعد تنھایمان گذاشتند

تا ھمانجا ھم که ما را جمع و جور و پشتیبانی کرده .و نمی شد زیاد ازشان توقع داشت
  .که دیگر چشمه اشکمان خشک شده بود ر اشک ریخته بودیممن و مادر آنقد.بودند،کافی بود

***  
که پدر مظلوم و شریفم را از ما و آن روز کذایی زمستانی ماه از رفتن پدر  شنبه بود و دودو

من .فرستاده بودیممن و مادر صبح زود ھمان روز ،به زور آیدا را به مدرسه  .می گذشت گرفت،
را افتاده  اختصاصی چند واحدشده بودم و دانشکده حاضر امتحانات سر جلسات  یک در میان ھم

ا از بچه چند ت.استاد کیا ھم یک روز مرا به دفتر اساتید خواند و فوت پدر را تسلیت گفت.بودم
دیگر .به در خانه مان فرستادندچھلم  روزرا  سفید از گلھای داوودی یھای دانشکده ھم سبد

ھیچ کس و .بودند و بی روح سایه ھایی تار در نظرم ھمه.ھیچ چیز مھم نبود! برایم مھم نبود
حتی وقتی خانم قریشی و ملیحه خانم به خانه مان آمدند و صورتم را .ھیچ چیز را نمی دیدم

نیامد که در جواب ھمدردیشان بدھم یا حتی از آنھا ،چیزی به ذھنم و تسلیت گفتند بوسیدند
بی .نگاری و خالی از عشق و احساسیعاری از ھر نقش و .ذھنم خالی خالی بود.تشکر کنم

را  اری که به نوعی اولین فرصت زندگی و آینده امحتی به مازی.به ھمه چیز.تفاوت شده بودم
وقتی برایم روی گوشی ھمراھم پیامک تسلیت فرستاد،با بی تفاوتی و بی آنکه .حرام کرده بود

خاطره ای دور افتاده در دورترین  برایم.دیگر ازش متنفر نبودم.جوابی به آن بدھم،آن را پاک کردم
دلم ھیچ چیز و ھیچ .گویی ھرگز در زندگیم نبوده و نقشی نداشته است.نقطه ذھنم شده بود
فقط دلم می خواست بلوزی یقه گرد مشکی ای را که سرآستینھایش .کس را نمی خواست
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ز به تنم کشیده رو چھلا شلوار کتان مشکی ای که تمام آن وری بود و بازوانم را می پوشاند بت
بودم، بپوشم و روی کاناپه قھوه ای رنگ جلوی تلویزیون،ھمانجایی که مدت کوتاھی میزبان پدر 

بود،بنشینم و به صفحه رنگی جلوی رویم که با تصاویر محو و شکلکھای رنگی،جان می 
 درصبحھا برای آنکه بیش از آن ما را ناراحت نکند، مادر بی صدا و آرام .گرفت،چشم بدوزم

به آن .ضربه ناگھانی و ھولناک بود.اتاق خوابش اشک می ریختشبھا مخفیانه در آشپزخانه و 
ھنوز سیاه به تن .زمان می برد تا رفتن پدر را باور کنیم.زودی ھا نمی شد ھضمش کرد

زور سیاه را به و الله  مریم عموزن آیدا ھنوز نوجوان بود،نباید سیاه می پوشید اما وقتی .داشتیم
ش درآوردند و بلوز کرم رنگی به او پوشاندند،چنان الم شنگه ای به راه انداخت که از او که از تن

  .کردو پریشان ا و ساکت بود،بسیار بعید می نمود و ھمه را متعجب دختری کم و حرف و درونگر
استاد کیا در دو درسی که با او .دیگر دلم نمی خواست به دانشکده بروم یا حتی درس بخوانم

واحد باقی  6اما .م،به من نمره قبولی داده بود تا دیگر مجبور نباشم،دوباره ھمانھا را بخوانمداشت
برای ترم جدید که ھمان ترم آخر بود،ثبت نام مانده را باید چه می کردم؟به اصرار الله و سیما 

بیش از آن کشش و ظرفیت .واحد آن تکراری بود ششواحد برداشتم که  چھاردهکردم و فقط 
حوصله ام  حوصله بحث فلسفی و کالس و ادبیات و شعرخوانی را نداشتم و به شدت.اشتمند

مال برای آنکه از نظر مالی در عمو ک.نیمه رھا می کردم -  نصفهو  کالفهکالس را سر می رفت و 
به ما تعلق در حال انجام کارھای اداری بود تا حقوق پدر از طرف محل کارش مضیقه نباشیم،
برای مادر باز کرده بود و ماھیانه مبلغی به آن واریز می  ھم حساب پس اندازی بگیرد و خودش

اما واحدھای دانشگاه من،به خصوص اختصاصی ھا، کمی گران بودند و خرج و کتاب و رفت و .کرد
کفاف خرج خورد و خوراکمان را ال به حسابمان می ریخت،عمو کمآمدم ھم جدا بود و مبلغی که 

تا کارھای اداره پدر جور می شد و مستمری اش به .ه خرج دانشکده مننمی داد چه برسد ب
حال !اما به قول مادر چاره ای نداشتیم جز صبر.ی طول می کشیدشد،اندک حسابمان واریز  می

 که ھمه چیز با ھم شده بود و بال از زمین و زمان برایمان می بارید،کاری از دستمان برنمی آمد
گاھی اوقات .طوفانی که زندگیمان را به ھم پیچیده بود، فرو کش کندجز آنکه منتظر بمانیم تا 

آنقدر در تندباد حوادث خاکستری و مصیبت بار زندگی،گیج و گم می شوی که چاره ای جز نظاره 
  .کردن و به انتظار ماندن برای روزھای روزھای آفتابی و روشن،نداری

****  
  

م،دوباره اتومبیل از دانشکده به خانه باز می گشت اواخر فروردین بود که یک روز بعدازظھر وقتی
با انزجار رویم را برگرداندم و کلید را در قفل انداختم و .مازیار را پارک شده،جلوی در پارکینگ دیدم

دلم نمی خواست،قیافه نحسش را ببینم یا حتی در ھوایی که او نفس " اصال.وارد حیاط شدم
آیدا به .زنگ زدمپشت درب آپارتمان رساندم و  به سرعت خودم را.کشیده است،تنفس کنم

بعد با سر به طرف پذیرایی اشاره کرد که . را باز کرد و لبخند کمرنگی زد و سالم کرد رآرامی د
بی اعتنا کفشھایم را در آوردم و ... خاله راضیه ست" حتما: با خودم گفتم.یعنی مھمان داریم
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دی نشسته اند و مادر رو به روی آنھا خیلی دو زن را دیدم که پشت به در ورو.داخل شدم 
از صورتش رسمی و صاف نشسته و موھایش را که تارھای سفیدش از دور خودنمایی می کرد،

صورت دو .به آرامی سالم کردم.گویی معذب است و آن دو زن،او را گیر انداخته اند.کنار می زند
ا شناختم و چیزی مانند خنجر در بالفاصله ملیحه خانم و خانم قریشی ر.چرخیدزن به سمت من 

ملیحه خانم با صدای بلند جواب سالمم را  چه می کردند؟ باھم در خانه ما آن دو: قلبم فرو رفت
به زور لبخند زدم و به وضوح  ...چقدر مشکی بھش می آد...ھزار ماشاال...ماشاال : داد و گفت

آالله :مادر گفت.رو برگرداند من از دیدم که خانم قریشی لبھای نازکش را با نخوت جمع کرد و
آیدا را صدا زدم و .به اتاقم رفتمبا تکان سر اطاعت کردم و ! دست و روتو شستی بیا اینجا ...جان

چشمان درشت سیاه رنگش را به مانتوی اینا چرا اومدن اینجا؟چه خبره؟ آیدا :آھسته پرسیدم
برای :م را باال انداختم و گفتمبا تعجب ابروی! فکر کنم اومدن برای تو:دوخت و گفت سیاھم

ملیحه خانم می گه یکی می خواد زن !چه می دونم: من؟آیدا شانه ای باال انداخت و گفت
آیدا ھیس ھیسی  نمی بینن؟ ؟کورن...ما عزاداریم!غلط کرده:وسط حرفش پریدم و گفتم... بگیره

به :و گفتم مانتویم را با حرص روی تخت پرتاب کردم! چته؟االن می شنون:کرد و گفت
آالله :مادر صدا زد... من بیرون نمی آم!نمردیم و خیرخواھی ملیحه خانم را دیدیم!درک
بیا ... ناراحت می شن!زشته:کجایی عزیزم؟ آیدا دستش را روی بینی اش گذاشت و گفت!جان

و موھایی که به خاطر سر  که به تنم زار می زدند شرت و شلوار مشکی با ھمان تی.بریم بیرون
مادر با دلخوری نگاھی به سر و .،به سالن رفتم و کنار مادر نشستمنامرتب بودند ن مقنعهکرد

نا نداره ...طفلی از دانشکده که می آد،خسته و کوفته ست:وضعم انداخت و رو به مھمانان گفت
برای  دانشگاه می رن!دخترای حاال که درس نمی خونن!وا:خانم قریشی گفت! به خودش برسه

دلم می خواست با چاقوی میوه ... !خسته نمی شن که!براشون بیشتر تفریحه!دنشوھر پیدا کر
کردم و سرم  اخم!به خاله اش رفته بود دیگرھرچه که بود،مازیار !تیزش برسمخوری خدمت زبان 

بعضیا ! خانم قریشی ھمه رو با یه چوب نزن:ملیحه خانم به طرفداری از من گفت.را پایین انداختم
پس این !خیلیھا ھم درس خون می شن و تا دکترا ھم می رن...نمی خونناینطورین و درس 

 ...دکترای رشته ھای دیگه رو دارن...ھمه دکتر از کجا می آن؟ھمه شون که پزشکی نخوندن
دلم می خواست بپرم و ملیحه خانم را ببوسم که آنقدر واضح پشتیبانی مرا کرده بود و دھان 

رو به من یشی گره روسری پلنگی اش را کمی شل کرد و خانم قر .خانم قریشی را بسته بود
آدم درستیه و دنبال یه ...با مادرت حرف می زدم د پسر دوستمپیش پات داشتم در مور:گفت

دو تا  تازه فوت شده و گفتم آقای عظیمی.من ھم شما رو معرفی کردم!دختر خوب می گرده
ش ھم از من اجازه خواست که بیان مادر! که یکیش تو سن ازدواجه دختر مجرد تو خونه دارن

من که تا سال اون مرحوم ...واال خانم قریشی:مادر من و منی کرد و گفت... خواستگاری
خانم قریشی بادی به ...ماھه که فوت شده چھارتازه ...دلم نمی خواد ،آالله رو شوھر بدم"اصال

اگرم خواستگاری پیدا !ی کنهکسی ازدواج نمتو این دوره و زمونه :غبغب انداخت و با افتخار گفت
جوونای این دوره ھمه از زیر بار مسوولیت !شد و خواست بیاد خونه تون،شگون نداره راھش ندین
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اما ھر دفعه  و ھمه چی داره  سالشه سی!نمونه ش ھمین مازیار ما...شونه خالی می کنن
ی ریزش را به صورت و بعد نگاه تیز چشمھا! اسم ازدواج می آد یا مسخره می کنه یا اخم و تخم

به سختی از فشرده .در مقابل شنیدن نام مازیار در صورتم ببیندمن دوخت تا عکس العملم را 
بدبختھای تازه به دوران :بگویمدلم می خواست .جلوگیری کردمشدن دندانھایم روی ھم،

می آی  حاال برای من پز...خودم تمومش کردم" اصال!من از خدامه مازیار دورو برم نباشه!رسیده
بدبخت اون کسی که می خواد زن این آدم وقیح و !به جھنم!که اھل ازدواج نیست؟خوب نباشه

  !درب داغون بشه
قلبم از عصبانیت به تپش افتاده بود و اعصابم متشنج .فقط لبخندی زدم و ھیچ نگفتم ظاھر در اما

پس !م قریشی جانخوب اشتباه می کنه خان:ملیحه خانم باز طرفداری مرا کرد و گفت.بود شده
گیریم که یه دختر !سالش شد و عزب اوقلی موند،دیگه ازدواج بھش مزه نمی ده که 40فردا که 

 ساله ای،ازدواج یه لذت 30وقتی ...آدم که دوبار به دنیا نمی آد!ساله ترگل و ورگل ھم گرفت 20
. ه و کنار بیادراحتتر می تونه تحمل کن...آدم حوصله ش ھم بیشتره...دیگه ای داره و شیرینی

اینا رو به مادرش بگو که عین :خانم قریشی که حسابی کنف شده بود،با بی تفاوتی گفت
عظیمی  خانم:ملیحه خانم رو به مادر گفت! تا ببینیم قسمت چی باشه...خیالشم نیست

باالخره که آالله می !می خواد یه کاری برای کسی کرده باشه.خانم قریشی نیتش خیره!جان
من و من کنان  ...چه بھتر که با کسی ازدواج کنه که شناسه و معرفی شده...کنه خواد شوھر

مادر نچ نچی کرد و ... االن نمی تونم به ازدواج فکر کنم...من ھنوز درسم تموم نشده...آخه:گفتم
اجازه بدید،تا چند ماه دیگه که اوضاع رو به راھتر ...منم غصه دارم!بچه م ھنوز غصه داره:گفت

خانم قریشی به سرعت از جایش ... کم روحیه مون بھتر شد،خودمون خبرتون می کنیم شد و یه
مادر ھمراه او بلند شد و سری ... تا اون موقع مرغ از قفس پریده!باای با:بلند شد و شاکی گفت

قسمتش ھر چی باشه ھمون ...سالشه 22آال فقط ...ما که عجله ای نداریم: تکان داد و گفت
ایشاال که ھمه دخترای :م به سرعت مانتویش را پوشید و با لبخند گفتملیحه خان.می شه

چند دقیقه بعد به دنبال مادر به .رفتندو بعد ھر دو خداحافظی کردند و . جوون خوشبخت بشن
... خیلی گلی!دوستت دارم!مامان گلم:گفتماز پشت در آغوشش کشیدم و آشپزخانه رفتم و 

به ھمه کسونش !به کس کسونش نمی دم:کرد و گفتمادر دستھایش را روی دستھایم قفل 
چند .و بعد ھر دو خندیدیم ...پیرھن تنش اطلس باشه!به کسی می دم که کس باشه...نمی دم

  .چشمھای مادر پر از اشک شد و بینی اش را باال کشیدلحظه بعد،
  فصل ھشتم
تک نفره نارنجی انتزی ف من اگه نخوام ازدواج کنم،کیو باید ببینم؟ الله روی مبل: با غیض گفتم

ار طاق و جفت داشتم،کالھمو واال اگه من مثل تو اینقدر خواستگ: اتاقش ولو شد و گفت رنگ
تو دیگه چرا الله؟کدوم خواستگار؟ اون یارو چھل : با ناله گفتم! خیلی دلتم بخواد!می نداختم ھوا

دش پا پس کشید؟ الله که زن طالق داده بود یا اون استادم که خوآشنای خاله مازیار سالھه 
مادرت حاال می گی که چی؟ !صداتو بیار پایین!خوبه! خوبه:حبه انگوری به دھان گذاشت و گفت
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زن دست و پا ! می ترسه...سختشهفھمی؟می !ه دو تا دختر جوونو اداره کنهتنھایی نمی تون
انداخت به پیشانی سفیدش  یچین وارد اتاق شد وعمو کمالزن  ن حال،یدر ھم!داری که نیست

دوست نداری عروس بشی؟ وای که چقدر از کلمه عروس شدن متنفر !آال جان: با خنده گفت و
من از مامانم !مریمعمو زن : با دلخوری گفتم .و احساس احمق بودن به من دست می داد بودم

زن  نوقت شما ھم ھی می گین شوھر کن؟وا!قھر کردم اومدم اینجا که خواستگاره رو راه نده
و خوشدوختش را تکاند و کنار دستم روی تخت بزرگ الله که با  قھوه ای رنگدامن  ممریعمو 

تو ھم خوشگلی و ھم خوش قد و ...عزیز دلم:نشست و گفتروتختی آبی پوشیده شده بود،
مادرت ھم ..ماه پیش به رحمت خدا رفت 9پدرت ھم که ! خود به خود خواھون ھم زیاد داری...باال

اون بنده خدا اضافه کاری وامی !و خرجتون فقط از مستمری شھرداریه که منبع درآمدی نداره
خدای نکرده فکر نکنی که ما از کمک کردن به شما دریغ می ...ستاد تا خرج دانشگاه تو رو در آره

اما باالخره باید یه روزی ازدواج کنی حاال چه بھتر که زودتر باشه و خیال مادرت از بابت !نه...کنیم
اون طفلک ھمه ش می ترسه تو دست یه آدم عوضی و ناشناس بیفتی و حیف ...تو راحت بشه

ھمه دنبال یه طعمه ن تا چنگ بندازن روش و حیف و میلش !االن دوره و زمونه فرق کرده!بشی
چه طعمه ای بھتر از یه دختر جوون و خوشگل و تحصیلکرده  و !انسانیت و شرف دیگه مرده!کنن

با عصبانیت رو به او که .الله پقی زیر خنده زد... مک دل می بازهساده ای مثل تو که با یه چش
با تکانھای کوچکی به بازوی من یش را نوک انگشتان پا"حاال روی تخت دراز کشیده بود و عمدا

خوب :حبه انگور دیگری به دھان گذاشت و گفت !پاتو جمع کن!خیلی رو مخی الله:می زد،گفتم
 !ساتی ھستی که ھر کی گفت دوست دارم خر می شیتو اینقدر اخسا!راست می گن دیگه

تو به کسی چیزی گفتی؟ ناگھان پاھایش را جمع کرد و :با عصبانیت گفتم
تا ! خیلی زود باور و ساده ای!ھمینجوریشم می شه فھمید تو چه جور آدمی ھستی!نخیر:گفت

ما از خدامونه ...عزیزم:صورتم را به سمت خودش برگرداند و گفت مریمعمو زن آمدم حرف بزنم 
: الله با اعتراض گفت! یه آدم خوب مثل اینی که قراره برای تو بیاد،پیدا شه و الله رو بدیم بھش

سرم را در آغوش کشید و  مریمعمو زن ! من زیادیم! نه:مگه من زیادیم؟ با ناراحتی گفتم!مامان
وشبختی تو در پای خ!بحث بحث آینده توئه عزیزم...ھر بچه ای عزیز دل خونواده شه:گفت
شماھا : فرو کرد و گفت مریمعمو زن را در بغل الله با حالتی لوس و بچه گانه سرش ... میونه

ا بوسید و خندید و بعد روی موھای مشکی او ر مریمعمو زن ... رو لوس می کنینھمه ش آال
و  ...من ھمسن شماھا بودم یک بچه رو تر و خشک می کردم!زشته!پاشید دخترای گنده:گفت

  .بعد خرامان خرامان به طرف آشپزخانه رفت تا به غذایش سر بزند
گفت که به نفع .برایم گفت ازدواجکه آمد و شام خوردیم،کلی نصیحتم کرد و از مزایای  عمو کمال

چون داماد مثل پسر آدم می ماند و اگر مسوولیتی روی .ازدواج کنمھمه خانواده ام است اگر 
خواستگار را نمی .اری از روی دوش خانواده ام بردارددوش ما نگذارد،شاید بتواند ب

و از قضا اصلیتشان  دور آقای ملکی بود ھایاز فامیل.ملیحه خانم معرفیش کرده بود.شناختم
آنطور که ملیحه خانم با آب و تاب و اصرار برایمان گفته بود،جوانی بود که در حال .شیرازی بود
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از یک  شدن کترا و بورسیهواست برای خواندن دتحصیل فوق لیسانس الکترونیک بود و می خ
تا او اگر خدای  رش می خواست برای پسرش زن بگیردماد.در ھلند پذیرش بگیرد دانشگاه واقع
که به قول ملیحه خانم ھمه شد،چند سال بعد با عروس فرنگی  خارج از کشورناکرده راھی 

باز نگردد و خانواده ای را ،خ بسته بودو قلبھایشان مثل کشورشان ی شان مو بور و لنگ دراز بودند
برادر کوچکتری .پدرش از فرش فروشان معروف بازار بود و مادرش ھم که خانه دار.به عزا ننشاند

ھر چه که  .داشت که دانشجوی دوره لیسانس عمران بود و می گفتند حسابی تیزھوش است
اما اینطور که .به ازدواج شوم پایشان به خانه ما باز شود و من مجبور خوش نداشتم" بود،اصال

بویش می آمد،ملیحه خانم آنقدر از محسنات آنھا برای مادر گفته بود که مادر ساده من به شدت 
و حسابی از ھیجان  مشتاق دیدار شاخ شمشاد بود و ندیده و نشناخته جواب مثبت را داده بود

  .لبریز بود
ش من خوانده بودند که خودم را حفظ کنم و شنبه بعدازظھر بود و آنقدر ھمه به گو 5روز موعود 

اگر خوشم نیامد،نشان ندھم و اگر آنھا جوابشان مثبت بود،نه نیاورم که سرم اندازه یک کوه 
" اصال.سنگین شده بود و دوست داشتم زودتر این مراسم به پایان برسد و من خالص شوم

  .حتی خودم را حوصله ھیچ کس را نداشتم
اتاقم را  کرم رنگ و باد مالیمی پرده ھای توری ھوا رو به خنکی می رفتو ماه بود  یورشھراواخر

پاییز بودم،دلم گرفته بود با اینکه ھمیشه عاشق ھوای اواخر شھریور ماه و .به رقص در آورده بود
  .و غمگین بودم

سینی لیوانھای باریک و بلند شربت آلبالو با قاشقھای باریک و شیشه ای روی پیشخوان 
ظرف میوه ھای تابستانی و براق روی میز بزرگ میان مبلھا خودنمایی می .ه آماده بودآشپزخان

خانه از تمیزی برق .را آیدا به دقت زیر محفظه شیشه ای میز،چیده بودھمه کارد و چنگالھا .کرد
سیاه پوشیده بود اما لبھایش را رژ لب کمرنگی پوشانده .می زد و چشمھای مادر می خندید

بودم و پیراھن سورمه ای رنگم که باالتنه آستین بلندی  ش سیاھم را در آوردهبه اصرار.بود
چون حوصله .داشت و دامنش ترک می شد و با بندی پشت کمرم گره می خورد،پوشیده بودم

نداشتم ھمانطور شلخته وار روسری مشکی رنگی را از کمد در آوردم و بی توجه به چروک 
حوصله خودم را ھم !صورتم مالیدم و نه برق لبی نه کرمی به.بودنش،بر سر انداختمش

زنگ درب آپارتمان که به صدا در آمد،مادر دستپاچه و ھول آیدا را بعدازظھر، 6ساعت .نداشتم
و خوشبختانه روسری چروکی را که بر سر انداخته بودم و مایه آبروریزی بود  جلوی درب فرستاد

صدای علیک سالم خانوم و سالم کرد و بعد  از اتاق صدای آیدا را شنیدم که آھسته.را ندید
جوان باریک و بلندی با سبدی .از الی درب باز اتاق نگاه کردم.احوالپرسی با مادرم به گوش رسید

در زیاد .ته دلم اندکی گرم شد.تیپ و جوان بودچقدر خوش .در صورتش دقت کردم. گل وارد شد
نشین،مادر را بوسید و پشت سرش با صورتی دل میان سال خانمی.نکردمدقت دیگری  صورت

طرف آیدا به .مردی قد بلند که سرش اندکی طاس بود اما چھره مھربانی داشت،وارد شد
آھسته درب را که باز کرد،.به طرف اتاق آمد راھش را کج کرد و آشپزخانه دوید اما با اشاره مادر
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ینه نگاھی ین آنکه در ابدو! شربت ببر براشون...زود بیا بیرون:چی شد؟ ھول ھولکی گفت:گفتم
بیرون آمدم و رو به دختر شلخته ھای بی قید مانند بیندازم،صندلھای مشکی ام را پوشیدم و 

ھمه به پایم بلند شدند و سنگینی نگاھشان را روی سرشانه ھایم حس .روی آنھا ایستادم
بتھا را شر .و سینی را برداشتم زیر لب سالم کردم و به سرعت به طرف پیشخوان رفتم.کردم

با تشکر لیوانھا را برداشتند و نگاھی به سر  شیبانیآقا و خانم .یکی یکی جلوی ھر کدام گرفتم
تشکر .دوال شدم و سینی را جلوی پسر جوانتر گرفتم.تا پایم انداختند و به یکدیگر لبخند زدند

رتم به صو نگاھی بی روح... بفرمایید:گفتمبه جوان آخری رسیدم و .کوتاھی کرد و برداشت
نگاھش  کرد مدر چشمانم نگاه کرد که مجبور بی قابشطبی انداخت و بعد از زیر عینک 

را به طرف باال شانه زده  لختشپر و مشکی  صورت بیضی شکلی داشت و موھای.کنم
بود و  بینی اش صاف و بی قوس.پنھان شده بودعینکش  ابروان پرپشتش در پشت شیشه.بود

روی ھم رفته زیاد جذاب نبود و بیشتر .کدیگر چفت شده بودندآرواره ھایش با فکی محکم به ی
خوشم  ھیچ به خصوص که عینکی ھم بود و من از مردان عینکی!شبیه معلمھای دبیرستان بود

بعد از اینکه سینی را جلوی مادر ! در دل خدا را شکر کردم که او خواستگارم نیست !نمی آمد
ھمه اش حواسم به جوان کوچکتر بود اما .شستمن شیبانیگرفتم،کنار دستش رو به روی آقای 

فقط چشمھای جوان عینکی را می دیدم که از پشت دو شیشه .مرا نگاه نمی کرد" او اصال
  .از تعارفات معمول ھیچ نفھمیدم. کوچک مرا می پایند

ما  شھرام: کی اشاره کرد و گفتوع به حرف زدن کرد و به جوان عینکه شر شیبانیآقای 
حالم گرفته آنچنان ! شصتم خبردار شد که او داماد استسالشه  27و  یسانسهدانشجوی فوق ل

جوان خوش تیپ بنیامین برادر .شد و منقلب شدم که نزدیک بود،وسط مجلس زیر گریه بزنم
دلم می خواست ھمانجا زمین دھان باز می .بود و من چه اشتباھی کرده بودم شھرامکوچک 

آخر من از آن تیپ پسرھا خوشم نمی !جوابم نه بود" امطمئن!کرد و مرا در خودش می بلعید
با اینکه قامت کشیده ای داشت و درشت ...و مثبت بودنش تو ذوق می زد زیادی مثبت بود!آمد

 شیبانیا راضی به نظر می رسید و با خانم مادر ام.به دلم ننشسته بود" اندام بود اما اصال
و از پشت سر آنھا به من اشاره می کرد که  آیدا به اتاقش رفته بود.سرگرم خوش و بش بودند

به صورت مادر و ! و حرص مرا در آورده بود و ریز ریز می خندید بنیامین چقدر جذاب و مردانه است
چشمان عسلی رنگ و درشتی  شیبانیخانم .ھر دو دلنشین و مقبول بودند.کردمپدرش نگاه 

بینی ظریف و کشیده و لبھای .ه بودندداشت که ابروان نازک و قھوه ای رنگش باالی آن خیمه زد
ھم با آنکه اندکی از موھای  شیبانیآقای .نداشتند شھرامقلوه ای و زیبایش ھیچ شباھتی به 

سرش ریخته بود،وقتی می خندید،کنار چشمش چال می افتاد و بی نھایت مھربان می 
و و مھربان یا آن فک مربع شکل و چشمھای کشیده .بنیامین ھم که دیگر جای خود داشت.شد

که بی اختیار یاد یک ھنرپیشه آنقدر خواستنی و شیرین بود ،موھای ژل زده و سیخ سیخش
چقدر دلم می خواست آن مجلس زودتر تمام می .قدیمی ھالیوودی را در ذھنت زنده می کرد

که بعد از نیم ساعت عینکی  شھرام می رفتند و من از شر نگاھھایشد و آنھا به خانه شان 
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ن افکار بودم یدر ھم!خالص می شدمی روح و سرد بود،حال خیره و مستقیم شده بود،اول که ب
خودتون دو تایی یه  شھرامبھتر نیست شما و ...عزیزم:گفت شیبانیصدای مھربان خانم که 

: چی؟من؟ مادر به بازویم زد و گفت:جایی خلوت کنید و حرفھاتون رو بزنید؟ گیج و منگ پرسیدم
با طمانینه و اکراه از جا بلند شدم و  !جنگ اول به از صلح آخر:گفتشیبانی  ایآق! آالله جان پاشو

فحش و ناسزا دادم و لعنت فرستادم که چرا نه در دل به خودم ھزار جور .به طرف اتاقم رفتم
 یرا پشت سرم م شھرامصدای قدمھای آرام و محکم ! و دربست قبول کرده ام نگفته ام
به آرامی وارد شد و  شھرام.روی تخت نشستمو م و وارد شدم چراغ اتاق را روشن کرد.شنیدم

تک .سرم را پایین انداختم و ھیچ نگفتم.صندلی کنار پنجره را پیش کشید و روی آن نشست
: دوباره پرسید! بله: اسمتون آالله ست؟ با بی میلی گفتم:گفت با صدایی آرام سرفه ای کرد و

معیارھاتون برای انتخاب ھمسر چیه؟ با خود :ز پرسیدبا! بله: سال آخر ادبیاتید؟ دوباره گفتم
 50مثل این مردای !اه!انگار داره پرسشنامه پر می کنه!!عجب سوال احمقانه و کلیشه ای: گفتم

چون یک دفعه این ...معیار خاصی ندارم: جواب دادم !!ساله که می خوان یه زن بیوه بگیرن
: چھره اش در ھم رفت و گفت.را باال گرفتمرم و بعد س. موضوع پیش اومد،درباره ش فکر نکردم

وگرنه ...پدر و مادرم خیلی اصرار دارن که ازدواج کنم.ن موضوع فکر نکردمیراستش منم درباره ا
من که ھمه چیزم به !!چه از خود راضی: حرصم در آمده بود... وسط درسمه و زیاد راغب نیستم

ابروانش ! ازدواج برای من زوده! نم ھمینطورم:گفتم !پررو!او سر بود،تازه کالس ھم می گذاشت
پیش از ...!که خیلی مھمه من باید یه مورد رو بھتون بگم...راستش: را باال انداخت و گفت

یکبار ...ھمکالسی دوره لیسانسم بود...شما،من کسی رو دوست داشتم که ھم طبقه ما نبود
من خواست تا ازدواج کنم بلکه فکر  این بود که مادرم به اصرار از!ھم خواستگاری رفتم اما نشد

می خواستم من ھم خودم را لو دھم و از مازیار برایش بگویم که یاد ... اون از سرم بیرون بیاد
یه و غرور رو لج و لجبازی ! تا از گذشته ت نپرسیدن،بندو به آب نده: حرف الله افتادم که گفته بود

دوباره . فقط سرم را تکان دادم.نگفتم برای ھمین لب فرو بستم و ھیچ! وقت گند نزنی ھا
یه بار عاشق شدم ...پس اگه این وصلت سر گرفت،بھتره بدونید که من عاشق نمی شم:گفت

شاید به خاطر ... االنم فکر و ذکرم فقط درس و بورسیه ست!که برای ھفت پشتم بس بود
ندارم که درگیرش  حسی دیگه عنیی!ساسمو درگیر نمی کنمم تن به ازدواج بدم اما احخانواده 

" دم،حتمایاگر از عاقبت کار نمی ترس.از شدت عصبانیت و خشم داشتم منفجر می شدم... کنم
با اون !!فکر کرده کیه!پسره از خود راضی زشت.کردم یخرد م در صورتش راشیشه عینکش 

ن بعد از فوت پدر م...مطمئن باشید در مورد من ھم ھمینه:با اخم گفتم! چشمای ورقلمبیده ش
پس ھر کدوم به نوعی نمی !چه جالب:خنده ای کرد و گفت! خیلی افسرده و بی تفاوت شدم

البته اگر من کارم درست شه و بخوام برای ادامه تحصیل ... خوایم احساسمون رو در گیر کنیم
پدر من آدم پولدار و ..حق و حقوقتون رو ھم کامل می دم...برم،مجبورم شما رو اینجا بزارم و برم

از به سرعت برق حاال با این حال حاضری با من ازدواج کنی؟ در یک آن فکری ...اسیهسرشن
از شر رابطه بستم و ھم  یبا او ازدواج می کردم ھم در دھان مردم را ماگر : مخیله ام گذشت
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فوقش !چه بھترخودش ھم که نمی خواست درگیر شود ،پس .ھای احمقانه خالص می شدم
و با پول آن،برای خودم و خانواده ام یک زندگی درست و  گرفتم ق مھریه ام را میبرای طال

مھر  شنیده بودم کهاز ملیحه خانم !گر ھشتمان گروی نھمان نبودیحسابی تشکیل می دادم و د
پس دیگر غمی نبود و .نندتی از شناسنامه پاک می کھم بعد از اثبات باکرگی ام به راحطالق را 
  !از آن تنگنای عظیم بودن فرصت برای خالص شدن یاین بھتر

یعنی قول می :پوزخندی زد و گفت!با این شرایطی که گفتید حاضرم:خیلی آنی و سریع گفتم
ولی شما خیلی از !ببخشید:دی که درگیر من نشی و احساست رو کنترل کنی؟ بی تامل گفتم

مطمئن باشید که ! من ھیچوقت از آدمھای از خود راضی خوشم نیومده!خود راضی ھستی
با شنیدن کلمه عاشق جا خورد و بعد از چند ثانیه خندید و ... چوقت عاشق شما نمی شمھی

  .شاید در دلش به حماقت و سادگی من می خندید.سرش را پایین انداخت
در گوش  یبه سمت پدرش رفت و چیز شھرام.از اتاق که بیرون آمدیم ھمه به رویمان لبخند زدند

بعد از تعارفات معمول .یه اشاره کرد تا بلند شونداو گفت و بعد پدرش برخاست و به بق
: گفتمشتاقانه مادر روسری را از سرش کند و موھایش را خاراند و .خداحافظی کردند و رفتند

از ! خوب بود!ھیچی:چی شد؟خوب بود؟ روسری چروک را در آوردم و روی کاناپه انداختم و گفتم
و بعد بغض گلویم ! برسی مامان جون آرزوت فکر کنم امروز فرداست که به ...من خوشش اومده

ھای ھای گریه روی تختم دراز کشیدم و را فشرد و به طرف اتاقم دویدم و در را قفل کردم و 
نمی دانستم چرا از آن روز کذایی که مازیار آن کار را با من .به بخت بد خودم لعنت فرستادم.کردم

و بنا بود ھر کسی که می آمد .به باد دھدرا کرد،دنیا علیه من می تاخت و می خواست دودمانم 
که  شیبانی شھراماستادم و حاال ...مازیار!می لنگید کارش یکجایجوری در زندگی من قرار گیرد،

ی می خواست از طریق من از شر اصرارھای خانواده اش برای ازدواج راحت شود و با فراغ بال برا
ت و اقبالی بود که گریبان مرا گرفته بود،نمی این چه بخ.دادامه تحصیل به آن سوی آبھا بگریز

  .دانستم
**** 
چرا درو قفل کردی ! آالله:گیره در اتاقم چند بار باال و پایین شد و بعد صدای مادر شنیده شددست

چرا گریه می کنی؟ ...عزیزم: با دلخوری گفتمادر؟ در را باز کردم و وقتی او مرا در آن حال دید،
دیگه چی ...جوون به این محجوبی و درس خونی...اده به این خوبیخونوواسه خاطر ایناست؟

می خوای؟ وای که اگر مادر می دانست من دارم سر زندگیم ریسک می کنم  و می خواھم 
در حالیکه اشکھایم .می شکست و خرد می شد ھمه چیز را با دست خودم خراب کنم،چقدر

مادر کنارم نشست و دستی ... ی ازدواج ندارممن االن آمادگ: آرام روی گونه ھایم روان بود،گفتم
تو ترم !ازدواج که آمادگی نمی خواد...ھمه دخترھا اولش ھمینن: به موھایم کشید و گفت

می رم : بعدش می خوای چی کار کنی؟ با گریه گفتم...دانشگاھت داره تموم می شه...آخری
تو چه کاری پیدا می شه؟  آخه برای رشته: مادر در آغوشم کشید و گفت! مثل الله! سر کار

اگر این خونواده دیگه ...ھر طور تو راحتی!باشه عزیز دلم: دوباره گفت... تدریس می کنم: گفتم
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به ... ھر کاری دوست داری بکن!پیت برای ازدواج نمی شمنزدن و  تو رو نپسندیدن،دیگه پا زنگ
ادر دستش را در ھوا یعنی از من خوششون نیومده؟ م: تندی اشکھایم را پاک کردم و گفتم

خیلی با من  مادرش ھم...پسره که چشم از تو بر نمی داشت!نمی دونم واال:چرخاند و گفت
کاش خوششون نیومده : با خوشحالی گفتم... تا قسمت چی باشه!می خندید گرم گرفته بود و

خنده مادر  !قول می دم نصف درآمدمو بدم به تو و آیدا..به خدا می رم سر کار! مامان! باشه
من ...تا ھفته دیگه معلوم می شه! نمی خواد درآمدتو به من بدی...عزیز دلم:بلندی کرد و گفت

پس فردام که بخواد بره خارج،تورو ھم ... ھمه چیش خوب بود!که خیلی از پسره خوشم اومده
گفتی ! مامان:دوباره لب و لوچه ام آویزان شد... می بره و دیگه سر جاھازگیری اذیت نمی شیم

مادر شانه ای باال انداخت و از جا بلند شد و ! شاید خوششون نیومده باشه ...اگه زنگ زدن
یه سیب رو که باال می ندازی ھزار تا چرخ !خدا رو چه دیدی: بیرون رفت و در ھمان حال گفت

بستگی به  نھا دو راه پیش رو داشتم که ھر دوت.با نا امیدی رو تخت دراز کشیدم ! می خوره
اگر مرا می پسندیدند،باید تن به ازدواجی اجباری می دادم و بعد : داشت شیبانینواده جواب خا

دیده بودم،آدم منعطف  شھرامبا آن چیزی که من در جلسه اول از ! ھم جدایی روی شاخش بود
اگر .دوست داشته شد" دلش رخنه کرد و دوستش داشت و متعاقبا و نرمی نبود که بشود در

ترین حالت ممکن اتفاق افتاده بود و من آزادانه برای خودم تصمیم می نمی پسندیدند که بھ
 !به ھر دو حالت راضی بودم و صد البته به حالت دوم راضیتر.گرفتم

طاق باز با لباس مھمانی ،خوابم  ھمانطور که با افکار جور و ناجورم دست و پنجه نرم می کردم،
 .برد

به طرفش رفتم .ود و مادر داشت نماز می خواندشب گذشته ب یازدهوقتی بیدار شدم،ساعت از 
چادر و مقنعه سفید با گلھای سبز رنگ چقدر به او .و کنار سجاده تمیز و خوش بویش نشستم

وقتی سالم نماز را داد و شروع به تسبیح گرداندن کرد،از پشت ...می آمد و نورانی اش کرده بود
شامت رو گاز : ا نوازش کرد و گفتدستانم ر.بغلش کردم و سرم را روی شانه اش گذاشتم

دعا کن : چه دعایی؟ گفتم:گفت! برام دعا کن مامان...شام نمی خورم: گفتم... برو بخور...حاضره
عروس ھمچین خونواده ای  ھمه از خداشونه:مادر لبھایش را گزید و گفت! اینا منو نپسندن

پرسید برادری که به  تا شنید ھمچین کسی می آد خواستگاری تو مریمعمو زن ھمین ..بشن
مادر ! خیلی خشکه!پسره عینک می زنه: سن الله بخوره نداره؟چرا تو خوشت نیومده؟ گفتم

اگه ایشاال قرار مدار گذاشتن،بعد از عقد ھمه چی درست می :خنده ای کرد و گفت
! می گن ھمین خطبه عقد،مھر دو طرف رو به دل ھم می ندازه! مھرش به دلت می افته...شه

سری تکان . رو تو خیلی حساس بود...ا بیامرزت خیلی دوست داشت تو زودتر ازدواج کنیپدر خد
مادر اخمی کرد ! ایشاال که خوششون نیاد: دادم و دستھایم را به طرف آسمان بلند کردم و گفتم

 .ایشاال ھر چی صالحه پیش بیاد! بیخود دعا نکن: و گفت
*** 



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

40 | P a g e  

 

ھر بار .می جوشید،ھر لحظه منتظر زنگ تلفن بودم آخر ھفته بود و دلم داشت مثل سیر و سرکه
پذیرایی زنگ می خورد،دلم ھری پایین می ریخت و گوشھایم تیز می تلفن که گوشی 

خوشبختانه تا یک ھفته خبری نشد و ملیحه خانم ھم ناراحت از اینکه این وصلت سر .شد
و روی پا بند  و می شکستمبا دمم گرد که من اما آنقدر خوشحال بودم .نگرفته به خانه مان آمد

ھا در بازار فرش فروشھا معروفند و خیلی سخت عروس  شیبانی:ملیحه خانم می گفت.نبودم
از اینکه انتخاب نشده بود،سرخوش  اما من عین خیالم نبود و بیخود و بی جھت .می گیرند

درسم تمام  تاواحدم باقی مانده بود  4واحدھای افتاده را در تابستان گرفته بودم و فقط !بودم
می سپردم تا برایم در دبیرستان یا  عمو کمالبعد از آن ھم به الله یا .لیسانس بگیرم شود و

  .موسسه ای کار پیدا کنند
  

*** 
پنجره اتاقم را باز گذاشته بودم تا بوی نم برگھای .ھفته اول مھر ماه بود و من مست پاییز بودم

نسیم خنکی از طرف حیاط به دورن می وزید و من .سرخ و زرد،مشامم را نوازش کند باران خورده
من یه ! ناھار آیدا رو گازه!آال جان: گفت از پذیرایی مادر صدای در خلسه آرامی فرو رفته بودم که

در حالیکه با بند پیراھن بلندم بازی می ... سبزی بخرم.دقیقه می رم سر کوچه و بر می گردم
صدای " ی بسته شدن درب آپارتمان آمد و متعاقباصدا !باشه: کردم و کتاب می خواندم،گفتم

صدای  ...بفرمایید: در حالیکه زیر لب آواز می خواندم گوشی را برداشتم.زنگ تلفن ھم  بلند شد
شما؟ مکثی کرد و !نیستن:خانم عظیمی ھستن؟ گفتم...عزیزم سالم: خانم جاافتاده ای گفت

: آب سرد روی سرم خالی کردند سطل شما آالله جان ھستی؟ گویی یک!مشیبانیمن :گفت
می خواستیم آخر ھفته خدمت برسیم برای ...ممنون عزیزم: خوب ھستین؟ زن دوباره گفت...بله

خشک شده  لبھایم... مامان کی خونه ست؟من یه ساعت دیگه زنگ می زنم...صحبتھای نھایی
گوشی .من حرام شدتمام آن روز خوش و رویای خوش به .بود،کاخ آرزوھایم در حال فروریختن بود

آخر بعد از سه .را که قطع کردم  بھت زده روی مبل نشستم و به بخت بدم لعنت فرستادم
ھفته،برای چه می خواستند به خانه مان بیایند؟اعصابم خرد شده بود و دستم به جایی بند 

را دوست نخواھم داشت و می دانستم که من ھم دختر مورد  شھراممی دانستم که .نبود
 ...اما! او نخواھم بودعالقه 

ی رفت و زنگ نمی زد اما از خوش یادش م شیبانیشاید .رسید،چیزی به او نگفتم از راه مادر که
مادر به اصرار از آنھا خواسته .من سر ساعت زنگ زد و قرار مدار شب جمعه را گذاشتند اقبالی

مادر خوشحال بود و داشت .دبود که برای شام به خانه مان بیایند تا روابط نزدیکتر و صمیمیتر شو
به وضوح چشمانش می خندید گویی دنیا را .می کرد برای خودش ھزینه شام مھمانی را برآورد

چون .زنگ زد و شرح ماوقع را به او گفت و آنھا را ھم دعوت کردعمو زن به " فورا.به او داده بودند
بعد از او الله  .باید نظر می داد قیم من بود و عمو کمالبه قول خودش اگر قرار بود،اتفاقی بیفتد،

ایشاال ھمینطوری : آنقدر لجم در آمده بود که گفتم.گوشی را گرفت و ھرھر کنان،تبریک گفت
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تا باشه از این حناھا : قھقھه ای زد و گفت !دستت بمونه تو حنا تا بفھمی من چی می گم
 !د نخورهھر چی باشه بھتر از اون مازیار سوسول و به در!کی بدش می آد!باشه

و الله و ملیحه خانم با یک قواره پارچه لیمویی رنگ و یک پیراھن  مریمعمو زن شنبه برسد، 5تا 
مادر با دیدن پارچه و .در آورند عزاشیک آبی آسمانی برای من به خانه مان آمدند تا ما را از 

ی چه عمر کوتاھ...کجاست تا این روز رو ببینه جمال: لباس،اشک می ریخت و می گفت
دلمان برای پدر خیلی تنگ شده .به گریه افتادیم با شنیدن این حرفھا، من و آیدا ھم... داشت

این روزھا .یکبار به سر خاکش می رفتیم ھم ،دلتنگیمان برطرف نمی شد حتی وقتی ماھی.بود
مجبور شاید اگر او بود،به این ازدواج اجباری تن نمی دادم و ! فقط  وجود او را کم داشتیم و او نبود

وقتی چیزی  . چقدر آدمھا قدر یکدیگر را دیر می فھمند.نبودم این بار سنگین را به دوش بکشم
ھمیشه باید چیزی را از .یا کسی را دارند،قدر نمی شناسند و بی اھمیت از کنار آن می گذرند

می مانند ساعتی بر سر طاقچه که بودنش ما را به یاد زمان .قدر آن را بدانیم دست بدھیم تا
اندازد و ما ھر روز صبح که از خواب بر می خیزیم ،نگاھی به آن می اندازیم و بی اھمیت رد می 

ھمه چیزمان به !شویم اما اگر ھمین ساعت،روزی از کار بیفتد،نه وقت را می دانیم و نه زمان را
 .تندای کاش آدمھا زودتر از موعد مرگ،قدر یکدیگر را می دانس.ھم می ریزد و کالفه می شویم

*** 
به پوستم و رنگ  چقدر آبی کمرنگ.پیراھن آبی رنگم را پوشیدم و رو به روی آینه ایستادم

 پیراھنم نصفه آستین بود و از جلو روی سرشانه ھایم دو ساسون می خورد.چشمھایم می آمد
با صندلھای سفیدم ست  الله برایم کمربند سفید چرمی خریده بود تا.که تا کمر ادامه داشت

موھای قھوه ای رنگم را که خیس .دامن پیراھن بلند بود و تا ساق پاھایم می رسید.شود
کنار صورتم رھا را  چتریھایمو  بود،سشوآر کردم و با کلیپسی آبی رنگ پشت سرم جمع کردم

دلم می خواست در بھترین شکل و قیافه ممکن .و بعد شال ھماھنگی را بر سرم انداختم کردم
ست مرا پله می خوا.یش کینه به دل گرفته بودمنیامده از او و حرفھا.انمرا بسوز شھرامباشم و 

البته من ھم ھمین ھدف را داشتم و می خواستم ھم از شر حرف و !ترقی خودش کند
دخالتھای مردم خالص شوم و ھم به قول خودش با حق و حقوقی که می گرفتم،مشکل مالی 

 .خانواده ام را حل کنم
کاش منم زودتر برم !! چقدر خوشگل شدی:تاقم سرک کشید و گفتدر ھمین حین،آیدا به ا

من دانشگاه ھم رفتم دست به صورتم : خندیدم و گفتم !دانشگاه و این سیبیال رو بردارم
آیدا از این حرفم حرصش گرفت و بالشم را از روی ! مثل تو پشمالو نیستم که!چون کم موام!نزدم

ھر دو با سر و صدا  با برس دنبالش دویدم و.خراب کرد تخت برداشت و به صورتم زد و موھایم را
! زشته: مادر که در حال چیدن میوه در ظرف کریستال پایه بلندش بود،گفت.به پذیرایی دویدیم

آیدا در ... من این آیدا رو می کشم: جیغ زدم و گفتم !االن سر می رسن...آالله ! دخترای گنده
م در بره و بترشی؟ سرش شھرامچیه؟می ترسی : حالیکه می دوید و جا خالی می داد،گفت

مادر  با دست به گونه . در ھمین ھنگام زنگ درب آپارتمان به صدا در آمد! ساکت شو: جیغ زدم
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من و آیدا خودمان را جمع کردیم و به طرف ! پشت درن!خاک بر سرم: اش زد و آھسته گفت
اینبار ھم بخت با من یار نبود و ! ما نهباشد ا عمو کمالخدا خدا می کردم که .اتاقھایمان دویدیم

که حسابی به خودش  شیبانیخانم .ھمگی پشت در به انتظار ایستاده بودندشیبانی خانواده 
و رسمی ای به تن کرده بود وارد شد و صورت مادر را  و کار شده رسیده بود و پیراھن مشکی

را  و شالم اسمم را خواند،موھاوقتی مادر ! در پایین باز بود ،دیگه زنگ نزدیم:بوسید و گفت
اگر حرفھای ما را شنیده .خجالت آب می شدم داشتم از.درست کردم و بیرون آمدم

شیک و اتو  کت و شلوار.پشت سر پدرش وارد شد شھرام!بودند،حسابی آبروریزی می شد
قیافه اش ھمان .به رنگ سورمه ای پوشیده بود و پیراھن سفیدی به تن داشت کشیده ای

بنیامین را ھم ھمراه .نبود پیدا نک بی قاب و ابروانی پرپشت که مدلشان از پشت عینکعی.بود
و کنار یکدیگر  خوش قیافه تر شده بود،گویی خدا تمام اجزای صورتش را تراشیده.خود آورده بودند

من که دختر !چه می شد اگر داماد بنیامین بود و من اینقدر غصه نمی خوردم.قرار داده بود
آنقدرھا !اما بعد فکر کردم که نه...کنم دم که بخواھم با پسری با قیافه معمولی ازدواجزشتی نبو

تمام می شود و ھمه چیز به حالت  شھرامچون این ازدواج با گرفتن بورسیه !ھم مھم نیست
ھا نمی دانستم آن روز.عادی خود باز می گردد و من ھم می توانم به دلخواه خودم ازدواج کنم

 .است و توھماتی بیش نیست و بی پایه و اساس کودکانه چقدر که این افکار
وقتی ھمگی نشستند،به اذن مادر به آشپزخانه رفتم و سینی فنجانھای طرحدار چای را دور 

آنقدر خشک و  شھرام،خریدارانه و با لبخند نگاھم می کردند اما شیبانیخانم و آقای .گرداندم
 به من توجھی نداشت،گویی کور بود و" اصال.فته شدرسمی و بی اعتنا رفتار کرد که حالم گر

با جعبه ای شیرینی سررسیدند و کنار مھمانان جای  عمو کمالخانواده .نمی دید زیباییھای مرا
با  به تن داشت، بود و بلوز و شلوار قھوه ای رنگ و شیکی که آرایش مالیمی کرده الله.گرفتند

با آن  شھراممن نمی دانم چرا !دم حسابی ستخیلی آ شھرامچشم و ابرو به من فھماند که 
به دل آنھا  برعکس من، قیافه معمولی،آنقدر در چشم ھمه آدم حسابی جلوه کرده بود و

پیش از آنکه کسی .نشسته بود؟صحبتھای معمول رد و بدل شد و در مورد مھریه صحبت شد
د؟ھمه چیز مورد خان حرفاتون رو زدی شھرامبا !آالله جان:گفتعمو مبلغی را مطرح کند،

به صدا در آمد و  شھرام.قبوله؟حرفی ندارید با ھم؟ سرم را پایین انداختم و ھیچ نگفتم
از بی آنکه منتظر جواب بماند،و  ؟ھست هاجاز...من چند کلمه حرف با ایشون داشتم" اتفاقا:گفت

ند بره ای مان سرم را پایین انداختم و.ھمه با تعجب به او و من نگاه کردند... جایش برخاست
مطمئنی که تمام :شروع کرد شھرام مانند روز اول رو به روی ھم نشستیم و.آرام،به اتاقم رفتم

حرفھای :دوباره پرسید.شرایط منو قبول کردی و می خوای باھام عقد کنی؟ سرم را تکان دادم
 به اینم بگم که...شاید مصممتر ھم شده باشم!من ھمون حرفھای قبلیه و تغییری ھم نکرده

چون می دونم ممکنه مشکل مالی !یک وقت تصور غلط برات پیش نیاد... اصرار خانواده اومدم 
اشک به ... داشته باشین،مطمئن باش که حق و حقوقت رو  تا جایی که بتونم پرداخت می کنم

اما بدونید که ھدف من اینه که !قبوله:چشمانم ھجوم آورد اما خودم را نگه داشتم و گفتم
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جاییه که می آم برای  اینجا دومین:خنده آرامی کرد و گفت... ونواده م حل شهمشکل مالی خ
گفتم خیلی باید بگردم تا دختری ...فکر نمی کردم به این راحتی شرط منو قبول کنی!خواستگاری

تو چقدر احمقی که به :داشت با زبان بی زبانی می گفت !...مطابق شرایط خاصم پیدا کنم
 !!زندگیت،شرط بندی می کنیسر معلوم نیست نصیبت بشه،داریھوای پول و پله ای که 

شاید داشت به ریش من و حماقتم .دوباره خندید! شاید شانس آوردی...نمی دونم:دوباره گفتم
حتی الله ای که آنقدر محرم اسرارم بود و  حماقتی که از آن با ھیچ کس نگفته بودم.می خندید

 !ھیچ چیز از نظر او پنھان نمی ماند
مبارکه؟ من :گفت شیبانیآقای .تی به سالن بازگشتیم،ھمه با لبخند به ما نگاه می کردندوق

ایشاال : گفت عمو کمالو بعد .نفھمید ھیچ کس اما تلخی آن را.لبخندی زدم که از زھر،تلختر بود
چشمان مادر می خندید و امیدوارانه نگاھم می .ھمگی کف زدند و... که خوشبخت بشین

 .دامادم شده شھراممی کرد که گویی ھمان لحظه لباس عروس پوشیده ام و  طوری نگاھم.کرد
عمو ھم به زور لبخند کمرنگی زد و از شیرینیھای تری که  شھرام!و داریم به حجله می رویم

انگار .مزه شیرینی داشت حالم را به ھم می زد.آورده بود و آیدا آن را دور گرداند،برداشت کمال
فکر نمی کردم آنقدر سخت باشد و من آنقدر احساساتی و دل !ت بودچقدر سخ.زھر می خوردم

به فکرم رسید وقتی مھامانان رفتند،ھمان فردا به مادر بگویم که ھمه چیز را به ھم .نازک باشم
دلم نمی آمد مادر را !دونمی ش!بعد فکر کردم که نه اما.بزند و من نمی خواھم ازدواج کنم

از طرفی ھم نمی خواستم که کسی را از دست بدھم که .بگیرم و دلخوشی اش را از او برنجانم
دو راھی .و مادر با او به ھمه پز می داد از نظر ھمه عالی بود و موقعیت اجتماعی باالیی داشت

ھر چه آینده آن را می کاویدم،به نتیجه درستی نمی  دو راھی ای که.عجیب و مبھمی بود
 .رسیدم و بیشتر در ابھام فرو می رفتم

مادر خیلی سلیقه .،روی میز ناھار خوری ساده مان چیدیممریمعمو زن ام را به کمک مادر و ش
مرغ شکم پر،قورمه سبزی،سوپ سفید و ساالد فصل از جمله غذاھایی بودند :به خرج داده بود

ھمه از عطر قورمه سبزی مادر،تعریف می .که مادر برای پختنشان حسابی زحمت کشیده بود
،دستور پخت مرغ شکم پر شیبانیخانم .دد که دست پخت زنان ترک،حرف ندارنکردند و می گفت

من  شھرامایشاال که عروس خانوم ھم دستپختش خوب باشه و :را از مادر پرسید و بعد گفت
به اندازه کافی سھم  شھرام! مامان جان:بنیامین خنده ای کرد و گفت!حسابی چاق و چله بشه

در حال خودش " اصال.شھرامھمگی خندیدند به جز ... کنیدیگه نمی خواد لوسش ! منو خورده
،به او اشاره کرد،از جا پرید و قاشق را در بشقابش گذاشت و ھاج و شیبانینبود،وقتی حاج آقا 

شانه ای باال انداختم .الله ابرویی باال انداخت و پرسشگرانه به من خیره شد.واج ھمه را نگاه کرد
دلم می خواست قاشق را .ما درونم غوغای وحشتناکی برپا بودا.با بی اطالعی سر تکان دادم و

برای او ھیچ چیز " گویی اصال اما! آدم عاقل!الاقل حفظ ظاھر کن:بکوبم و بگویم شھرامبر سر 
در آن  فرو رفتن در حال حال این چاھی بود که خودم با دستھای خودم کنده بودم و.مھم نبود

 .بودم
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اعالم تمام بھار آزادی سکه چھارصد آن را  شیبانیصورم آقای مھریه ام تعیین شد و برخالف ت
مادر در ھم  و  عمو کمالاخمھای ... خیلی زیاده!پدر جان: وقتی مبلغ را شنید،گفت شھرام.کرد

چقدر تحقیرم می .سرم را پایین اندختم و به زحمت از ریختن اشکھایم جلوگیری کردم.رفت
بود که آنطور سر مھریه من چانه میزد که یکوقت به ضررش انگار مادرم مرا از سر راه آورده .کرد

سینه اش را صاف  شھرامچرا؟ :گفت شھرامنگاه کرد و بعد رو به عمو به  شیبانیحاج آقا .!نشود
ھر ! جان شھرام:گفت شیبانی! من استطاعتشو ندارم...چون عندالمطالبه ست :کرد و گفت

وقتی آقا : گفت عمو کمال... ه شو می دمجدایی افتادی،خودم بقی موقع خدای ناکرده،یاد
من برای خانواده :گفت شیبانی ھنوز نیومده حرف جداییه؟داماد،راضی نیستن چه اصراریه؟

اگه روزی دختری ...دخترشون مثل دختر خودم می مونه...عظیمی خیلی احترام قائلم
را ادامه  برای اینکه این بحثعمو . تا مھرش کنن چھارصداشتم کمتر از گذداشتم،نمی 

به میان  شھرام... شیبانیقدر و قیمت دختر با این چیزھا معین نمی شه جناب : ندھد،گفت
،دخالت شھرامشیرین خانم مادر  ...آقای عظیمی درست می فرمایند:حرف پدرش دوید و گفت

... فکر من نیستیبه شما :معترضانه گفت شھرام! دیگه رو حرف پدرت حرف نزن!جان شھرام:کرد
صحبت در مورد مھریه را ختم کردند  ھمه بی توجه به او.لت قھر سرش را پایین انداختو به حا

بعد به .به اتاق خواب مادر رفت و از کیفش چیزی برداشت و به سالن آمد شیبانیبعد از آن،خانم 
نزدیک شد و کنار گوشش چیزی زمزمه کرد و جعبه مخملی کوچکی را در دستش  شھرام

لبخندی زد و زیر لب چیزی  شیبانیکرد اما وقتی حاج آقا فتن آن امتناع از گر اول شھرام.گذاشت
دلم می خواست سر به تنش !وای که چقدر از او حرصم گرفته بود.گفت،جعبه را نگه داشت

به زودی ناسالمتی قراره !برو بشین پیش آالله...جان شھرام: با لبخند گفت شیبانیخانم .نباشد
دن کلمه زن و شوھر گوشھایم زنگ خوردند و گویی سرم گیج با شنی! با ھم زن و شوھر بشین

؟شوھر من؟ من که ھرگز آمادگی ازدواج را نداشتم و بعد ھم به زور  شھراممن؟زن او؟.رفت
ھم  شوھر قراردادی بود و حرکاتش به دلم خنجر می زد،دیگر چه  شھرامپذیرفتم و حال که 

د که من با دستان خودم برای وجودم چاھی بوچه آخر این .شلم شوربایی می خواست بشود
 کنده بودم؟

آیدا با الله ریز ریز .می خواستم زیر گریه بزنم.که کنارم نشست،داشتم دیوانه می شدم شھرام
دلم می خواست ھمان لحظه،گردنش را .می خندیدند و چشم و ابرو باال می انداختند

شیبانی خانم .و ھمگی دست زدند... مبارک باشه ایشاال: مادر لبخندی زد و آرام گفت.بشکنم
بی تفاوت و سرد حلقه ظریف با  شھرامنمی خوای نشون رو دستش کنی؟ !جان شھرام: گفت

بیرون آورد و به طرفم را درون جعبه بود، ودو ردیف برلیان که نگین زیبایی میان آن می درخشید، 
چه طرز حلقه دست کردنه این !مثل اینکه پسر من خیلی خجالتیه:حاج آقا خندید و گفت.دراز کرد

 شھرامرا به ھم نزدیک کرد و به  شھرامجلو دوید و دستھای من و  مریمعمو زن پسر جان؟
که در رودر بایستی مانده بود،به زور انگشتان مرا با  شھرام.اشاره کرد که انگشتانم را بگیرد

. اددستان سردش گرفت و با دست دیگرش حلقه ظریف را در انگشت دست راستم جای د
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نزدیک بود،سر ھمه شان داد بزنم که ساکت .صدای ھلھله و کف زدن ھمه مھمانان بلند شد
و کار شده ای  پارچه براق شیبانیبعد از آن،خانم .شوند اما انگار دھانم را قفل بزرگی زده بودند

گذاشت و صورت ھردویمان را  شھرامرا که به رنگ سبز کاھویی بود،روی میز جلوی من و 
چقدر سریع !شنبه استپنجار عقد ھم آنقدر سریع گذاشته شد که نفھمیدم کدام قر.بوسید

باشه،انقدر  شاگه کسی قسمت: ھمیشه می گفت: به یاد حرف مادر افتادم!اتفاق افتاده بود
ھمون  شھرامحاال :از خودم پرسیدم... ھیچ گره ای ھم نمی خوره!کارھا زود جور می شه

رتت برم خدا که این قسمت گوش تلخ رو نصیب من قسمتیه که نصیب من شده؟قربون قد
 آدم ھم اینقدر نرو و بداخالق؟!کردی

حوصله ھیچ کس !دلم می خواست ھر چه زودتر مراسم تمام شود و ھمه به خانه ھایشان بروند
  !حتی الله را!را نداشتم

می  شیبانیخانواده وقتی .مراسم شیرینی خوران من،به ھمین سادگی پایان یافت
زودتر از ھمه سوییچ ماشین را از پدرش گرفت تا ماشین را گرم کند و بقیه به او  ھرامشرفتند،

سردی رفتارش به خوبی مشھود .ین خیالش ھم نبود که آالله ای وجود داردع" اصال.ملحق شوند
 شیبانیخانم .چیزھایی دستگیرش شده اما به روی خودش نمی آوردعمو مطمئن بودم که .بود

دفعه ...عین ماه می مونه!ماشاال:ر آغوشش فشرد و صورتم را بوسید و گفتدر لحظه آخر مرا د
ش انو بعد به دنبال شوھر و پسر...با اجازه... بعد دیگه نوبت شماست که تشریف بیارید خونه ما

وقتی درب آپارتمان بسته شد،کالفه شالم را از سر باز کردم و کمربندم را شل .از خانه بیرون رفت
با لج !خانوممبارکه عروس :الله ھم به دنبالم آمد و خنده کنان گفت.اتاقم رفتمکردم و به طرف 

خانوم دوماد :با تعجب گفت! حالم به ھم خورد!تورو خدا اینقدر عروس عروس نکنین:گفتم
می شه اینقدر :چی؟خوبه؟با حرص بلوز و شلوار راحتیم را از کمد دیواری بیرون کشیدم و گفتم

تو :از پشت شانه ھایم را گرفت و به طرف خودش برگرداند و گفت! شوخی نکنی؟حوصله ندارم
ھمه تو ھمچین شبی ذوق دارن اما تو یه !مشکوک می زنی!یه چیزیت ھست و به من نمی گی

خیلی خسته !من ھیچ جوریم نیست!تو ھم وقت گیر آوردی ھا:بی حوصله گفتم! جوری ھستی
وای به حالت اگه دروغ :انش را ریز کرد و گفتالله چشم... از صبح دارم کمک مامان می کنم...م

ھمه ش می !به خدا خیلی دلت خوشه:خودم را از دستانش آزاد کردم و گفتم! گفته باشی
بی !ھیچ خبری نیست!جیمز باند دو صفر ھفت!مارپل!پوآرو!بابا!خوای جیمز باند بازی در بیاری

میدوارم این چیزی که ھست و به فقط ا!خود دانی:الله شانه ای باال انداخت و گفت! خیال شو
پاییزی به یکباره صورتم داغ شد و پنجره را باز کردم تا ھوای آزاد ! من نمی گی،به ضررت نباشه

  .ه دورن نفوذ کند و اندکی از آتش درونم را مھار کندب
 

 نھمفصل 
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واحد  4 باید برای ھمان. واحد عمومیم مانده بود تا درسم تمام شود و لیسانسم را بگیرم 4فقط 
ای لعنت بر این .روز در ھفته را راھی دانشکده می شدم 2جا مانده بود، 8و  6که ھر کدام از ترم 

 .بازشان کرد می خورد که با دندان ھم نمی شدو گره چ بخت بد که ھمه چیز آنقدر به ھم پی
کس با این حال و بر ع.حتی به سیما ھم نگفته بودم.ھیچ کس نمی دانست که نامزد کرده ام

با اینکه شاید در آینده ای نزدیک آن را پس می .انتظارم، حلقه نشان و زیبایم را دوست داشتم
دلم می خواست ساعتھا به آن خیره شوم  و پلک اما فرستادم و به دردم نمی خورد،

 .،عجب خوش سلیقه و با کالس بودشھرامشیرین خانم،مادر .نزنم
اما خیلی بی انگیزه و .ا در دفتر غیبت نخورماز ھفته سوم مھر،سر کالسھایم حاضر شدم ت

کالس داشتم و عجب مصیبتی بود،در  5 ساعت شنبه ھا 3بعدازظھر و  4شنبه ھا .کسل بودم
 .آن ساعتھا که واحدھا ارائه می شد،من باید سر کالس حاضر می شدم

کردم،دیدم ه ابه شماره که نگ:شنبه بود که سر کالس اخالق،زنگ گوشی ام به صدا در آمد 3روز 
با .بعد جواب دادم آمدم و گوشی را در جیبم گذاشتم و از کالس بیرون .استشیرین خانم 

داریم می آیم دنبالت برای خرید حلقه  شھراممن و ...عزیزم: صدایی گرم و نوازشگرانه گفت
ما ش!ای بابا:خندید و گفت! کاش زودتر گفته بودین!آخه من آمادگی ندارم: با تعجب گفتم... بریم

! و از خونه کشیدم بیرونشھرامدو تا چرا ھر چی من می گم می گید آمادگی نداریم؟به زور این 
ھر !نه عزیزم:دوباره خندید و گفت شیبانیخانم ... خوب شاید ایشون کار دارن:حرصم در آمده بود

کی کالست تموم می ... فقط از ھم خجالت می کشید!دوتون کاری به جز درس خوندن ندارید
بلدی که عزیزم؟ با ناراحتی ...کریم خان باش و نیم پس ھفت: گفت... ھفت:با اکراه گفتمشه؟ 
پس آدرس بده می آیم :می شه بزارید یه روز دیگه؟ کمی دلخور شد و گفت...خیلی راھه:گفتم

به مادر زنگ زدم و گفتم که می خواھند دنبالم .ادرس را دادم و گوشی را قطع کردم! دنبالت
 .با او ھماھنگ کرده اند" ر با خیال راحت خندید و گفت که قبالو ماد.بیایند

ھیچ دلم نمی خواست بچه ھا .،از دانشکده بیرون زدم و سر خیابان ایستادم7زودتر از ساعت 
 .آنھا را ببینند و من مجبور شوم بھشان توضیح بدھم که آنھا که ھستند و از کجا آمده اند

مثل ھمیشه معمولی و اخمو بود و پیراھن  شھرام.ه رسیدندیک ربع ساعت منتظر ماندم تا از را
حسابی به خودش رسیده بود و مانتو بر عکس مادرش که .ود با شلوار مردانهآبی پوشیده ب

اخمھای .نشستم آرام سالم کردم و در ماشین مدل باالیشان.روسری شیکی به تن داشت
م حرف نمی زد فقط زیر لب جواب سالمم را در ھم بود و در آیینه نگاه نمی کرد و الم تا کا شھرام

 .اما شیرین خانم حسابی قربان صدقه ام رفت و شوخی کرد.داد
جریمه م ...من دیگه پیاده نمی شم:ترمز کرد و آمرانه گفت شھرامبه اولین مغازه که رسیدیم،

ھم ؟مثل اینکه تو شھرامتو چته : شیرین خانم اخمی کرد و گفت.برید و زود برگردید!می کنن
گفتم که جریمه م می :با صدایی که اندکی باال رفته بود،گفت شھرام... باید نظر بدی!دامادی

شیرین خانم به من نگاھی انداخت تا عکس ! فقط زودتر...من سلیقه شما رو قبول دارم!کنن
 .ببیند،اما من بی تفاوت و خونسرد فقط لبخند زدم شھرامالعملم را در مقابل حرفھای 
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بعد از آنکه شیرین خانم چند مدل را .فاق پیاده شدیم و به سمت طال فروشی رفتیمھر دو به ات
اما شیرین خانم .چقدر ظریف و زیبا بودند.انتخاب کرد،آنھا را در انگشت دست چپم امتحان کردم
ھمانطور امتحان می کردم و لذت می .رضایت نداد و مرا به دنبال خود به مغازه دیگری کشاند

چه می شد که این ازدواج واقعی بود و من با مرد رویاھایم  حلقه می ! من وای خدای!بردم
حلقه جفت زیبا پیدا کرد و از من نظر  ست خریدم؟بعد از گشت زدن در چند مغازه،شیرین خانم یه

خیلی خوشم آمد و با خریدش .حلقه من زیبا و درشت بود و چند ردیف برلیان داشت.خواست
آقا داماد کجان؟حلقه رو به دست : ردی میانسال و خوشرو بود،گفتفروشنده که م.کردم تموافق

: شیرین خانم خندید و رو به من گفت! بزرگ و کوچیک باشه هممکن...ایشون ھم امتحان کنین
من و من کنان ... ھستیم خودش رو برسونه... بزن بگو ما گالری شھرامیه زنگ به گوشی !عزیزم
ھمین دیروز شماره تو !ای بابا: دوباره گفت... رو ندارممن شماره گوشیش ...آخه...آخه:گفتم

شیرین .زنگ نزده؟سرم را به نشانه منفی تکان دادمبھت یعنی ازون موقع تا حاال ...بھش دادم
خانم شماره را برایم خواند و من در گوشی ام وارد کردم و بعد با اکراه و خجالت،به آن زنگ 

به ... بفرمایید...بله:در گوشی جواب داد شھراممردانه  بعد از چند بوق ممتد،صدای آرام و.زدم
مادرتون ...آالله م...سالم:تته پته کنان گفتم.طرز عجیبی صدایش مھربان و مردانه و پر کشش بود

گفتم : بلند گفت" صدایش رنگ خشونت گرفت و تقریبا... سر نبش پاساژ...گفتن بیاین گالری
شیرین خانم که صدای فریاد او را از !! ن چیزھا رو ندارممن وقت ای! ھر چی شما بخرید،قبوله!که

ممکنه به دستت کوچیک ! جان شھرام:گوشی شنیده بود،آن را از دست من قاپید و گفت
اخمالو و رو ترش کرده از راه  شھرامبعد از چند دقیقه .و تماس را قطع کرد! زود بیا...باشه
ناسالمتی !اخماتو باز کن!اد شاخ شمشادماشاال آقا دام: فروشنده لبخندی زد و گفت.رسید

شیرین خانم .از عصبانیت تیره و کبود شد و ھیچ نگفت شھرامصورت ... اومدی خرید عروسی
: به تندی حلقه را در انگشتش کرد و رو به ما گفت شھرام.پشتش به ما بود و این صحنه را ندید

با دو جعبه مخملین و زیبا بیرون  ما شیرین خانم بی اعتنا به او و رفتارش کارت کشید و! خوبه
نمی دانم عقل در کله این آدم نبود که اینقدر تابلو و .را کتک بزنم شھرامدلم می خواست .آمدیم

 !احمقانه رفتار می کرد؟چقدر سخت بود تحمل چنین آدمی
*** 

بلند می  شھراموارد رستوران بزرگ و سنتی که شدیم،به وضوح می دیدم که دود از کله 
ر چقدر ادعای مریضی و دل درد کرده بود که رستوران را بپیچاند،به خرج مادرش نرفت که ھ.شود
ھمه جا بوی کباب و سبزی .سرازیر شدمرستوران بی صدا و آرام دنبالشان از پله ھا !نرفت

انتخاب کردیم و روی آن را وقتی تختی .اشتھایم به شدت تحریک شده بود.خوردن می آمد
با خجالت سرم را .گره خورد شھرامدر نگاه از پشت عینک طبی اش اھم نشستیم،به ناگھان نگ

پایین انداختم و رویم را برگرداندم و در دل آرزو کردم که ای کاش با مرد زندگیم در آنجا شام می 
 !که مرد زندگی من نبود شھراماما .خوردم
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ه به ھمراه ماست چکیدکباب چرب و فرد اعلی :غذا را که آوردند،با اشتھا شروع به خوردن کردم
ن و شیری شھرامدیدم که  در یک لحظه .شود از آنھا گذشتو نان سنگک چیزھایی نبودند که ب

که  با تعجب به لقمه ھای بزرگ کباب و سبزی خوردن و ناندست از خوردن کشیده اند و خانم 
دید و سرش را ھم خن شھرام.از کار خودم خنده ام گرفته بود و خندیدم.می بلعیدم نگاه می کنند

چقدر تو ساده و ماھی :؟شیرین خانم چانه ام را گرفت و گفت"خندید؟واقعا شھرام.تکان داد
 .ھیچ نگفت و دوباره اخم کرد شھراماما !دختر

پرسیدند و  و خرید  و مادر شھرامشب که به خانه رسیدم،مادر و آیدا کلی خوشحالی کردند و از 
دی خیلی شانس آورده ام که ھمچین خانواده مقی: تمادر می گف.من با بی میلی جواب دادم

 .را اینقدر سریع فراھم کرده اند خواستگارم شدند و مقدمات عقد
به اصطالح تحقیق کرده بود،راضی بود و برای مادر از حسن شھرت جو ھم که پرس و عمو کمال

  .این خانواده گفته بود
از شماره ای .گوشی ھمراھم کشاند وقتی به رختخواب خزیدم صدای زنگ پیامکم ،مرا به طرف

مادر من خیلی !تا ھمینجا ھم که پیش رفتیم بسه!من نمی خوام عقد کنم...سالم:ناشناس بود
و نمی شھرامبه مادرت بگو .دستی دستی داره بدبختم می کنه!موضوع رو جدی گرفته

که می ھمانطور ! ھمه چیز تمومه...من ھم به مادرم می گم!ھمه چیزو به ھم بزن...خوام
فکر کردی کی !چه بھتر:خیلی تند برایش نوشتملجم گرفت و . خواندم اشکم سرازیر شد

خیلی زود !این حرکات از یه آدم تحصیلکرده بعیده!ھستی؟حداقل حفظ ظاھر ھم نمی کنی
 .ھر چه منتظر شدم،جوابش نیامد و بعد خواب چشمھایم را در ربوداما ... تمومش می کنم

*** 
این بار که .دوباره خوابیدم.افسرده و خسته بودم.د شدم،تمام بدنم درد می کردصبح که از جا بلن

مادر روی پیشخوان به  یادداشتو  به آشپزخانه رفتم.بود ظھر 12از خواب بیدار شدم،ساعت 
با لیوانی شیر روی . ظھر بر می گردم...من رفتم دنبال خیاط برای لباست!آال جان: چشمم خورد

ناجور چقدر ھمه چیز .،اشک ریختم شھرامپدر و بدبختیھا و نامھربانیھای  مبل نشستم و به یاد
  !به نظر می رسید

گوش به زنگ بودم تا شیرین خانم تماس . افتادم شھراممادر که آمد تازه یاد حرفھای دیشب 
اما .و ما ھم ھدایا را برایشان پس بفرستیم بگیرد و با یک دنیا عذرخواھی،ھمه چیز را بر ھم بزند

را نمی  شھرامبا خودم قرار گذاشتم اگر زنگ زدند،من ھم می گویم که .نتظارم طوالنی شدا
دیک می شدیم و من ھر لحظه انتظار یک به روز عقد نز.ا گذشت و خبری نشداما روزھ.خواھم

  . ع بپیونددومثل اینکه آن اتفاق نمی خواست ھرگز به وق!اما نه.اتفاق را می کشیدم
 فصل دھم

 موقع بیرون آمدن از ساختمان بزرگ و شیک چند طبقه،.ه در محضر برگزار شدمراسم عقد ک
ھنوز باورم نمی شد که شوھر دارم و حال .شیرین خانم زیر گوش مادرم پچ پچی کرد و خندید

دنباله لباس بلندم که به رنگ سبز بود را جمع کردم .وارد شناسنامه ام شده است شھراماسم 
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و عمو کمالکنار خانواده بیرون محضر یرین خانم برایم خریده بود،حریر سفیدی که ش با شنلو 
روی سرم گل می ریختند و  ،مارال،ساله ام 15و دخترخاله الله و آیدا .منتظر ماندمو دایی خاله 

ماشینھایی که از خیابان مقابل محضر گذر می کردند،برایمان بوق می .می خندیدند بلند بلند
چه خبر است؟چه خوش فکر می کردند !ھه.ان را زیاد می کردندصدای ضبطھایش" زدند و بعضا

تند عروسی که امروز در بعدازظھری پاییزی در لباسی سبز رنگ مقابل دفتر نمی دانس!!خیال
  !ازدواج ایستاده،قرار است چند ماه دیگر بیوه شود و مھر طالق در شناسنامه اش بدرخشد

یادم آمد .یی خریده بود و آن را به تن کرده بودبه زور مادرش کت و شلوار مشکی و زیبا شھرام
خودش خواسته !برایم مھم نبود.وقتی بله را گفتم،چقدر نگران و مضطرب نگاھم کرده بود

تقصیر من چه بود؟شاید آنقدر شیرین خانم .خودش گفت که به ھم می زند و به ھم نزده بود!بود
بود و راضی شده بود که عقد را به ھم به گوشش خوانده بود و نصیحتش کرده بود که ارام شده 

الله زیر گوشم .شاید ھم باز نقشه تازه ای کشیده بود و قرار بود آن را با من در میان بگذارد.نزند
با غرور ! نمی دونستم آرایش می تونه اینقدر تاثیر گذار باشه!خیلی خوشگل شدی:گفت
خوب شد ما یه چیزی :مشتی حواله بازویم کرد و گفت !من بی آرایشم خوشگلم:گفتم

اللمونی گرفته !وقتی آقا خطبه رو خوند،یه لبخند نزد! چقدر بدعنقه شھراماین راستی !گفتیم
نزدیک شد و لبھا زیبای آغشته به رژ صورتی  مریمعمو زن ! زیر لفظی رو ھم که مادرش داد...بود

تو به ...فھا نمی زنممن که مادرتم ازین حر!حرف خاله زنکی دیگه بسه:را از ھم باز کرد و گفت
کور ! خوب راست می گم دیگه! مامان!اٍ : الله با دلخوری لب ورچید و گفت! کی رفتی،خدا داند

حرف الله  !شما دخالت نکن: ھیس ھیسی کرد و لبش را گزید و گفت مریمعمو زن  !که نیستم
ر احمقانه و بعضی حرفھا آنقدر به نظ.خاله زنکی بود اما حقیقتی تلخ را در خود نھفته داشت

سطح پایین می آیند که فکر کردن به آن ھم،عین نادانی است اما شاید ھمین حرفھا منبع 
 .فھماندن حقایق تلخ پشت پرده باشد

بنیامین ھم پشت سر آنھا .ھمراه حاج آقا و شیرین خانم بیرون آمدند شھرامبعد از  چند دقیقه 
مادر صورتم را بوسید ...شھرامبرعکس !بودچقدر این پسر خوشرو و دلنشین .بود و لبخند می زد

در .و بعد اشک در چشمانش جمع شد! الھی که مادرت بمیره برات ...الھی فدات بشم:و گفت
شیرین .آغوشش کشیدم و موھای خوشبویش را از زیر روسری ساتن و کرم رنگش بوسیدم

برو تو ماشین ! زمبرو عزی...ماشاال...چه عروسی :خانم جلو آمد و دستی به سرم کشید و گفت
ندیده بودیم !وا:مادر اخمی کرد و گفت...اینا برمعمو می خوام با !نه:من و من کنان گفتم! شھرام

 !جالتم حدی داره دیگهخ!اشین داماد،سوار ماشین عموش بشهروس تازه عقد کرده،به جای مع
الود پشت بق کرده و اخم شھرام.شیرین خانم بی درنگ دستم را گرفت و به سوی ماشین برد

می ترسیدم دوباره چیزی بگوید که .راستش می ترسیدم نزدیکش شوم.فرمان نشسته بود
به آرامی درب ماشین را باز کردم و روی صندلی .اما چاره ای نبود.ناراحتم کند و دلم را بشکند

ن آنکه به من نگاه کند،استارت زد و وفقط بد.عکس العملی نشان نداد شھرام.جلو نشستم
و فامیلھای  و حاج آقا و خاله و دایی و عمه عمو کمالدور و برمان را ماشینھای .حرکت کرد
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بنیامین پشت ماشین حاج آقا نشسته بود و الیی .،گرفته بودند و برایمان بوق می زدند شیبانی
افتاده بود  عمو کمالالله ھم از صندلی عقب روی شانه .زد یمی کشید و جلوی ما روی ترمز م

نه .مثل مجسمه خشکش زده بود و گویی ھیچ چیز را نمی دید شھراما ام.و بوق می زد
منطقه کمی گذشت و کم کم به محل زندگیشان که در باال شھر تھران !نه حرفی!لبخندی

از بقیه جدا شد و به داخل خیابان فرعی پیچید  شھرامن حین،در ھمی.بود،نزدیک شدیمزعفرانیه 
یگر چه می خواست بگوید؟باز می خواست داد و د!وای خدای من.و کنار جدول کشی ایستاد

چی شد؟چرا اومدی اینجا؟ صورتش به یکباره قرمز شد و :با ترس و لرز پرسیدم ھوار راه بیندازد؟
با شنیدن این حرف نزدیک بود ھوار بزنم اما جلوی خودم را نگه  چرا به ھمش نزدی؟: گفت

ما :در چشمانم خیره شد و گفت! بگی نهتو چرا به ھمش نزدی؟قرار بود تو اول :داشتم و گفتم
اما مادرم !من گفتم:دوباره گفتم... گفتم که به مادرت بگو منو نمی خوای!ھیچ قراری نداشتیم

تازه وقتی ھم که !اما مادرت ھیچوقت زنگ نزد...گفتم تو ھم می خوای به ھم بزنی!باور نکرد
تش را باال برد و روی بینی ام انگش!محضر و مھمونی رو ھماھنگ کردآزمایش و زنگ زد قرار 

من خر بشو !فکر نکن با این کارات می تونی منو خر کنی!ببین دختر جان:گذاشت و گفت
گفتم که من عاشق کس دیگه ای بودم که ھرگز بھش ...امثال تو زیاد دیدم!نیستم

به ھی ...عقب وایستی مبه نفعته از زندگی!خوشم بیاد غیر اون محاله از کس دیگه ای!نرسیدم
مادر !!من به تو نچسبیدم: ترس را کنار گذاشتم و برای اولین بار سرش فریاد زدم! من نچسب

تو عقدم فکر کردی خیلی خوشحالم که ...خودت مدام داره منو به زور به تو وصل می کنه
گفتی می خوای به !من طبق توافقمون رفتار کردم!نه آقا جانکه شناسنامه م کثیف شده؟!کردی

دیگه تقصیر من چیه؟ در کمال تعجب صدایش را پایین آورد و !ه نزدیھمش بزنی ک
فوقش به ھم می زدم باید می رفتم خواستگاری یکی ...می خواستم به ھم بزنم!نشد:گفت
اردیبھشت ...منم اعصاب جنگیدن ندارم!دوباره باید می جنگیدم!اینا که ول کن من نیستن!دیگه

! به من ھیچ ربطی نداره:حالیکه از خشم می لرزیدم گفتمدر !باید حواسم جمع باشه...دفاع دارم
اما یادت باشه که ...ھر موقع ھم که بگی حاضرم بریم و طالق بگیریم...من زیر قول و قرارم نزدم

پس فقط به خاطر پوله :با شنیدن این حرف از دھانم،قھقھه ای زد و گفت! حق و حقوق منو بدی
عاشق چشم !پس نه:تکان دادم و حق به جانب گفتمکه حاضر شدی باھام عقد کنی؟ سرم را 

با شنیدن لفظ عینکی به یکباره آتش گرفت و  فکر کردی خیلی خوشتیپی عینکی؟!و ابروت شدم
لذت بردم از اینکه عصبانیش کرده بودم، تو خونه تون به تو تربیت یاد ندادن؟!بی ادب!ساکت:گفت

ربیت شدم و جلوی این و اون تابلوبازی در نمی ھر چی باشه از تو بھتر ت: با پیروزی گفتمو بعد 
خیلی زبون :با دست چپش روی فرمان کوبید و دندانھایش را روی ھم فشرد و گفت !آرم

دسته گل قرمز رنگم را به صندلی پشت پرتاب کردم و ...در ھمین حدی!ھرچند بچه ای...درازی
نفس  !که بقیه شک می کنن حاالم زودتر حرکت کن!ھرچی باشم از توی آقا بزرگ بھترم:گفتم

  .عمیقی کشید و بی حرف حرکت کرد
***  
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شھر  خریدشمالی ترین مرکز ،در بھترین نقطه خیابانی واقع شده بود که به طرف شیبانیخانه 
خانه .زرد و سرخ،آن را نقاشی کرده بودند خیابانی آرام و پھن که درختان چنار با برگھای.می رفت

سازی شده بود و دیوارھای ساختمانش به رنگ سفید استخوانی که تازه باز بود یک طبقه شان
حیاط زیبا و دلباز آن با درختان بید مجنون و بوته ھای گل سرخ،آراسته شده بود که البته در .بود

اما باز ھم شکوه و طراوت از آن می بارید و می توانستی تصور .آن موقع سال،گلی در باغچه نبود
پارکینگ در پشت خانه قرار داشت و توسط پله ای .ه پا خواھد شدکنی که در بھار چه محشری ب

نزدیکھای غروب بود و تمام چراغھا روشن .مارپیچ به حیاط و درب ورودی ساختمان متصل می شد
وارد سالن .چقدر حالت سقف شیروانی اش را دوست داشتم.غرق در نور و زیبایی بودبود و خانه 

با سینی که ھمه به اسم زری خانم صدایش می کردند،ل یزه اندام و میانسارکه شدیم،زنی 
اسفند گرداند و در  شھرامگفت و دور سر من و  یاسفند و گل به سویمان آمد و ھزار هللا اکبر

  .منقل نقره ریخت
شیرین خانم با ھیجان جلو آمد و صورت ھر .وارد خانه که شدیم،ھمه از جا بلند شدند و کف زدند

رفته بودین شیطونی؟ بی درنگ سرخ شدم و سرم را !کجا بودین ناقالھا:دویمان را بوسید و گفت
چه .شنیدمرص و عصبانیت بود،حکه از روی را  شھرامو فقط صدای نفس عمیق  پایین انداختم

جای جای .خانه ای دوبلکس با چند اتاق خواب که مشخص بود بزرگ و جادارند!خانه بزرگی بود
چند دست مبلمان سنگین قھوه ای کرم و دکورھای زیبا و و خانه اشیا عتقیه به چشم می خورد 

  .تراش خورده جلوه زیبایی به آن بخشیده بود
ساس حسنگینی می کرد و ا شلنم را در آوردم چون روی شانه ھایم.میھمانی شروع شد

کالفه تر از کالفه  شھرامھرچقدر بقیه خوشحال و بی خیال بودند،من و .خفقان می کردم
کره و گره کتش را درآورد .به چشم می خورد شھرامعرق روی پیشانی ای درشت دانه ھ!بودیم

با لج ! چرا تمومش نمی کنن بره!خفه شدم:سورمه ای اش را شل کرد و زیر لب گفت وات
ھمه میھمانان مشغول خوش و بش و  !دیگه حوصله م سررفته...خسته شدممنم !آره:گفتم

بنیامین حسابی با الله گرم .ک می زد و می خندیدپایکوبی بودند و الله از دور به من چشم
مادر از فاصله نزدیک ھرچند وقت یکبار به رویم .گرفته بود و می خندید و آیدا حسودی می کرد

  .لبخند می زد و قربان صدقه ام می رفت
شام با کمک دو پیشخدمت که لباسھای مخصوص به تن داشتند،روی میز ناھارخوری بزرگ و 

نواع و اقسام اغذیه ھایی که اسم خیلیھایشان را نمی دانستم،روی میز به ا.شیک چیده شد
میگو و باقالی پلو با گوشت و ساالد از دو بشقاب پر الله و بنیامین برایمان .چشم می خورد

اشتھا نداشتم و فقط با کمی بازی بازی ،دو سه دانه میگو خوردم " اما من اصال.وردندمخصوص آ
دولپی می ،تند و تند لقمه ھا را فرو می داد و شھراماما برعکس من !که ببینم مزه اش چیست

حق  شھرامنگفتم این :نگاه می کنم،گفت شھراممن با تعجب به خوردن بنیامین که دید !خورد
کی جلوتو !خوب تو ھم بخور:خندید و گفت شھرام! بیخود نیست اینقدر غول شده!منو خورده

ورزش ھم ...ماشاال ھیکل دارین!فقط قدتون نیست: و گفت الله خندید!گرفته؟من فقط قدم بلنده
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فقط صبحھا تا پارک دم خونه نیم ساعت !نه زیاد: سرش را به عقب برد و گفت شھراممی کنین؟ 
کشید و نچ نچی کرد و  شھرامصاف و دست روی شکم  بنیامین جلو آمد.. .پیاده روی می کنم

تو خونه نشستن و درس می !ھیکلشون رو فرمهپرخورن اما ...مردم شانس دارن!تخته!تخته:گفت
البد بعدشم !می گیرن و می گن بفرما اینم یه ماشین صفر خوب زنیه خونن ،یه دفعه براشون 

با شنیدن ... الش برای ما می آدیبورس می شن و می رن اونور آب و فقط کارت پستالش و ایم
حسودی می !ه برادر جانچی:گفت شھرامبعد .رف ھر چھار نفرمان زیر خنده زدیماین ح

ھمه ساکت ،شھرامبا شنیدن کنایه واضح  !بگو برای تو ھم ازین زنا بگیرن!کنی؟کاری نداره
الله اخمھایش را در ھم کشید و به .شدیم و من سرم را پایین انداختم و بغض راه گلویم را بست

اب کرده است از به تته پته افتاد و فھمید که بدجوری خر شھراممنظورتون چیه؟ : گفت شھرام
می خواستم بگم بنیامین اراده کنه،براش زن می ! منظور خاصی نداشتم:این رو گفت

و بعد رو به بنیامین ! آھان: الله دوباره گفت...پدر من که ندار نیست!خودش نمی خواد...گیرن
چشم : بنیامین سرش را خم کرد و گفت... شما درستو تموم کن بعد ادعای زن گرفتن کن:گفت

  .و بعد ھمه خندیدیم !بانقر
دلم می خواست ھرچه زودتر به خانه بازگردیم و من روی تخت .ی روی پاھایم بند نبودماز خستگ

سبز براق  دلم می خواست ھمه آن سنجاقھا و تل.راحتم،دراز به دراز بیفتم و به خواب فرو روم
  .را از سرم بکنم و به گوشه ای پرتاب کنم رنگ

با .و خاله و دایی به ھمراه مادر و ایدا ھم عزم رفتن کردندعمو ند،خانواده نان رفتوقتی ھمه مھما
را پوشیدم و شالم را روی سرم مرتب کردم و به طرف شیرین خانم رفتم  حریرمشنل خوشحالی 

امشب رو باید ...تو کجا عزیزم!ای بابا: تا خداحافظی کنم،شیرین خانم  طور خاصی خندید و گفت
شاید دیگه نتونیم براتون !هشھرامالمتی امشب اولین شب ازدواج تو و ناس...پیشمون بمونی
آخه شیرین :مادر نگران گفت.نگاه کردمعمو ناباورانه به مادر و ! بمون !حیفه...عروسی بگیریم

ای : ی گفتیشیرین خانم خندید و با خوشرو! باید بخونه...آالله شنبه امتحان داره !خانم
واال ما رسم نداریم :گفتعمو ...ه اون قدیما خانواده ھا راحتتر بودنمثل اینک...خانم عظیمی!بابا

جناب !ای بابا:وارد بحث شد و گفت شیبانیحاج آقا ... دختر رو شب عقد تنھا بزاریم
سرش را  عمو کمال...اگه اجازه بدین که ما رو خوشحال کردین! این جوونا ھم دل دارن...عظیمی

اگه زن داداش موافق باشه منم حرفی ...ح بدونینھرجور شما صال: گفتپایین انداخت و 
وای فقط ھمینمان کم بود که با این ھمه تنفر در یک اتاق کنار ھم !تمام بدنم به لرزه افتاد.ندارم

را پاییدم که داشت با گره کرواتش ور می رفت و می دانستم که  شھرامزیر چشمی !بخوابیم
بدعنق ...حقش بود!ن بد نبود که حرص بخورداز طرفی ھم ھمچی.دارد خون خونش را می خورد

  !تابلو
ورودی وقتی تا دم درب .مادر سرم را بوسید و زیر گوشم چیزی گفت که از خجالت آب شدم

بدرقه شان کردم،الله یواشکی آھنگ بادابادا مبارک بادا را خواند و نخودی ساختمان 
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،اگر ھمدیگر را شھراممن و  داشت که آن شبخبر ن.خفه اش کنم منزدیک بود با دستان.خندید
  !نمی کشتیم،شانس آورده بودیم

بنیامین خیلی سریع لباس عوض کرد و به طرف حمام بعد از آنکه ھمه رفتند و خانه خالی شد،
دو خانم .رفت و شب بخیر گفتبعد از چند دقیقه به اتاق سمت راست سالن پذیرایی  رفت و

ض نیم ساعت ھمه جا را تمیز و مرتب کردند و کار می کردند،در عر شیبانیمیانسالی که برای 
  .خداخافظی کردند و رفتند

برای اولین بار بود که از خانواده جدا می شدم و جایی غیر از .احساس غریبی می کردم
دستم  کناربغض کردم و لباس راحتی خوشرنگی را که شیرین خانم .تختخواب خودم می خوابیدم

برافروخته و  شھرامدرب را که باز کردم،دیدم .باال رفتم گذاشته بود،برداشتم و به طرف اتاق
رنگ نشسته  راه راه سورمه ای آبیعصبانی روی تخت دونفره و تمیز با روتختی مخمل 

صورت گندمگون  نیمی ازرنگ روی عسلی کنار تخت روشن بود و نور آن  سفیدفقط آباژور .است
من نمی دونم چی تو سر این : کنان گفت تا مرا دید،ایستاد و غرغر.بود را روشن کرده شھرام

و بعد بالش و پتوی اضافی را از روی تخت برداشت و بیرون  !موندم،این کارھا برای چیه !مادر منه
احساس .سرم درد می کرد.به سرعت برق لباس راحتی را پوشیدم و تل را از سرم باز کردم.رفت

چند دقیقه ای .دلم گرفته بوده بودم،چون از مادر و آیدا دور شد.غریبی و ناراحتی می کردم
بیام تو؟ از :را شنیدم که آھسته می گفت شھرامدرب اتاق،صدای  به نگذشته بود که با دو ضربه

غرغرکنان وارد ... آره:ند،مگر نمی خواست در اتاق کناری بخوابد؟ آھسته گفتمتعجب دھانم باز ما
ه بیرون اتاق کشیک می ده ببینه من چه یعنی این مادر من وایستاد!هللاله الی  ال:شد و گفت

از غرغرھایش خنده ام گرفت و از اینکه شیرین خانم آنقدر آگاه و حی و  !غلطی می خوام بکنم
بی توجه به او تند و تند سنجاق موھایم را باز کردم و بعد آنھا را تکان دادم تا .حاضر بود،لذت بردم

و سرم را کمی کردم  ال به الی موھایم فروانگشتانم را .تابشان بخوابد و اندکی سبک شوم
خیره خیره نگاھم  شھرامو دیدم که ماساژ دادم  و در ھمان حال به طرف درب اتاق نگاه کردم 

چرا من ازش خجالت نکشیدم؟با اینکه :زود خودم را جمع و جور کردم و با خودم گفتم.می کند
یدک می کشید در اتاقی تنھا شده برای اولین بار بود که با مردی جوان که لقب شوھرم را 

م یا شاید ھم چون حسی نسبت به او گویی برادرم را دیده باش!نبودھم عین خیالم " اصالبودم،
خجالت اما با نگاه خیره ای که به من انداخت،.رفتار می کردمنداشتم،آنطور راحت و بی تکلف،

از فرط خستگی ند دقیقه بعد چ.را روی خودم انداختم و خود را به خواب زدمرو تختی کشیدم و 
  .چشمانم گرم شد و به خوابی عمیق فرو رفتم

***  
صبح با صدای ضربه ھای آرامی که به درب اتاق می خورد از خواب پریدم و به اطرافم نگاه 

بعد صدای .نیم خیز شده بود و داشت چشمانش را می مالیدپایین تخت در جایش  شھرام.کردم
که تازه موقعیتش را تشخیص داده  شھرام آماده این؟بیام تو؟:شیرین خانم از پشت در گفت

تویش روی تخت کنار من پرید و لش و پاز جا برخاست و با باو در عرض چند ثانیه به سرعت بود،
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به سرعت خودم را عقب کشیدم و از او فاصله گرفتم اما او آستین بلوزم را .زیر روتختی فرو رفت
انداخت و سرم را به سمت سینه   دور شانه ھایمش را دستگرفت و به طرف خودش کشید و 

اش گذاشت و  یچی کار می کنی؟ دستش را روی بین: ھاج و واج و معذب گفتم.اش چرخاند
تا خواستم ! حوصله تو ندارم" من بیاد و بره اونوقت بپر اونور که اصالبزار این مامان !ھیس: گفت

بیا :بعد با صدای بلند اعالم کرد!ھیس: اعتراض کنم،دستش را جلوی دھانم گرفت و گفت
،با سینی تی لیمویی رنگراح در لباسشیرین خانم آراسته و آرایش کرده،! بیا! مامان جان!تو

خوب خوابیدین؟ در !صبح مرغ عشقای من بخیر!به به: د شد و لبخند زنان گفتبزرگ صبحانه وار
حس خوبی زیر پوستم  می کردم و را به وضوح احساس شھرامای دست و بدن حالیکه گرم

به مرحمت :ھم گفت شھرام ...مرسی...شما ھم بخیر صبح:ده بود،لبخند پھنی زدم و گفتمدوی
خندید و نگاھی به ھردویمان انداخت و جور خاصی شیرین خانم ... شما دیشب تخت خوابیدیم

: ت و گفتپایین پایمان گذاش یتختپابعد سینی صبحانه را روی  ...معلومه از قیافه ھاتون :گفت
با بھت و حیرت  !بخور قوت بگیری...اون کره عسل و کاچی مال شماست...آالله خوشگلم

چقدر : الی موھایم فرو کرد و گفت صورتش را نمایشی شھرام چی؟کاچی؟برا منه؟:گفتم
شیرین خانم ... دستتون درد نکنه!مرسی مامان جون: با لبخند گفتم ...بگو باشه!!شوتی تو دختر

و سفید را کنار زد تا نور آفتاب به درون اتاق نفوذ  آبیره رفت و پرده ھای ضخیم به طرف پنج
حس خوب و خوشایندی که از .آفتاب پاییزی کمرنگ و رقصان،به روی ھر دویمان نور پاشید.کند

حس کردم .برابر شددر من به وجود آمده بود،چند  شھرام قدرتمند مردانه و تماس با دستان
این آدم با آن اخالق یخ و عنق " واقعا.دنیا ھمانجا بمانم و از جایم تکان نخورمدوست دارم تا آخر 

  چنین آغوش پدرانه و گرمی داشت؟
بیرون بعد ... لباس خواستی تو کمد ھست!آالله جان:،گفتشیرین خانم بعد از کنار زدن پرده ھا 

له گرفت و از تخت مرا از خودش جدا کرد و فاص شھرامدر عرض چند ثانیه،.رفت و درب را بست
و دربی را باز کرد و وارد آن  پایین رفت و حوله ای از کمد دیواری بزرگ سمت راست اتاق برداشت

دلم می خواست ببینم بدون عینک !کنجکاویم به شدت تحریک شده بود.بعد صدای دوش آمد.شد
شاید م؟پس چرا من ندید!خوب االن ھم عینک نزده بود:بعد با خودم فکر کردم!چه شکلی ست

 !میان من و او ھیچ داستانی نبود! اما نه... اگر 
تخم خیلی گرسنه بودم،آن سینی پر از ظرفھای کریستال خامه و مربا و کره و عسل و پنیر و 

از جا بلند .اشتھایم را تحریک کرده بود!! و صد البته کاچینان مختلف انواع مرغ عسلی به ھمراه 
پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمدم  .ت و رویم را بشورمشدم که به طرف دستشویی بروم و دس

" یک در که کامال!و طبقه باال را گشتم اما ھر دری را که باز می کردم،نه حمام بود نه دستشویی
می شه بیام تو؟می خوام دست و :ناامیدانه به داخل اتاق بازگشتم و درب حمام را زدم!قفل بود

تو حالت خوبه؟دستشویی ھمین !!وا مصیبتا: گفت شھرام صدای آب قطع شد و!صورتمو بشورم
م خودم را به او قالب کنم،اب از خجالت آنکه او فکر کرده که من می خواھ !برو اونجا!در بغله

چرا تصور کردم که ممکن این چه کار نسنجیده ای بود که من کردم؟. شدم و به غرورم بر خورد
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درب دستشویی را باز کردم و صورتم شده باشد؟ است دستشویی حمام از دوش با پاراوان جدا
با استفاده از شیرپاک به سرعت ...شب قبل،آرایشم را پاک نکرده بودم!خدای من.را شستم

بدنم عرق .دلم می خواست دوش بگیرم.کنی که در کمد پشت آیینه بود،آرایشم را پاک کردم
بعد از آنکه  ...ن،بعدش من می رمبزار بیاد بیرو: با خودم گفتم.کرده بود و حسابی کالفه بودم

در حالیکه  شھرام.صورتم را خشک کردم،روی تخت نشستم و با اشتھا شروع به خوردن کردم
با خجالت .از حمام بیرون آمدحوله ای دور باالتنه اش پیچیده بود و شلوار ورزشی به پا داشت،

تی پدرم را ھم با حوله حمام ح به آن روزآخر تا .سرم را پایین انداختم و به صورتش نگاه نکردم
... برای منم چایی بریز: روی لبه تخت نشست و گفتبرای خودم چای ریختم که  .ندیده بودم

زیر لب .آن را گرفت و سر کشید.فنجانی را برداشتم و برایش چای ریختم و به طرفش گرفتم
اسھایش را و بعد به طرف کمد رفت و لب!نه:صبحانه نمی خوری؟ با بی تفاوتی گفت: گفتم

دلم از این حرکتش گرفت و بغض چند روزه ام شکست و ھای ھای گریه .برداشت و بیرون رفت
و ش اب گرم باز اشکھایم جاری شدند زیر دو.سبک شدم ،به طرف حمام رفتم بعد از آنکه.کردم

  .زار زدم
***  

ایش کمی بی انگیزه بودم که به زور یک دست لباس مناسب از کمد بیرون کشیدم و آرآنقدر 
حاج آقا و شیرین خانم در حال خوردن چای بودند و گل می گفتند و گل می .کردم و پایین رفتم

سالم کردم و کنارشان . مرا که در آستانه پله ھا دیدند،لبخند زنان سالم کردند.شنفتند
آنھا با خودشان چه فکری می !خدای من.آوردو میوه برایم چای و عسل  زری خانم.نشستم
خوب خوابیدی دخترم؟ : حاج آقا نوازشگرانه گفت ه مدام عسل به خورد من می دادند؟کردند ک

ه اما اگه ب! ما یه کم نجوشه شھراماین : دوباره گفت... بله! مرسی پدرجان: لبخندی زدم و گفتم
نبودی ؟چی می گی حاج آقا: شیرین خانم خندید و گفت! یکی عادت کنه،دیگه ول کنش نیست

چقدر روابط .سرخ شدم و سرم را پایین انداختم .چطوری بغلش کرده بود شھرامینی بصبح ب
تا به آن روز ھیچ کس مھم بودن روابط خصوصی .خصوصی و عشقی برای این خانواده مھم بود

  .آدمھا را به من گوشزد نکرده بود
و تو ...من و حاج آقا برای تعطیالت ھفته دیگه می خوایم بریم ویالی شمال:شیرین خانم گفت

خانوم : شیرین خانم گفت!شمال؟آخه من درس دارم: برق از کله م پرید! رو ھم می بریم شھرام
 !تا واحد بیشتر که نداری 4عظیمی که می گفت 

ناراحت و مغموم با خودم فکر کردم،مسافرت با ھمچین آدم عنق و بداخالقی که نمی خواھد سر 
 !اشتباھی کردمعجب .ه تن من باشد،چقدر اعصاب خرد کن خواھد بودب

چقدر :شیرین خانم  در حالیکه موزی را  در بشقاب گذاشته بود و تکه تکه می کرد،رو به من گفت
شما :ذوق زده از تعریفش گفتم... رنگ چشمھاتو قھوه ای روشن کرده...لیمویی بھت می یاد

مان خوشم می یاد بھم می گی ما...چقدر تو شیرینی:خندید و گفت! مامان جون...لطف دارین
 2چون بیشتر از .با شنیدن این حرف کمی فکر کردم و فھمیدم چقدر زود صمیمی شده ام! جون
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شاید ھم رفتار شیرین خانم و حاج آقا آنقدر .کردیم که ما با ھم معاشرت میبود بار ن 3یا 
 .صمیمی و گرم بود که من خیلی زود احساس راحتی کردم  و با آنھا خودمانی شدم

از آن را برداشتم و به دھان ای تکه ! مقویه...بخور عزیزم: فم گرفت و گفتپیشدستی را به طر
دخترم دوست داری باھامون : چند دقیقه بعد حاج آقا گفت.گذاشتم اما به زور فرو دادمش

خنده ای کرد که کنار چشمھایش ...اما درس دارم...بله:مسافرت بیای؟ سری تکان دادم و گفتم
در ھمان آن،اشک در چشمھایم جمع شد و سرم را پایین .انداخت چروک شد و مرا به یاد پدرم

چی شد عزیزم؟ غریبی می کنی؟ بینی ام را باال : شیرین خانم به آھستگی گفت.انداختم
حاج آقا با ناراحتی رو به ! نه: دلتنگ مادرتی؟ با بغض گفتم: دوباره گفت... نه...نه:کشیدم و گفتم

... سنش کمه و ...ین طفلکی رو به زور شب نگه نداربھت گفتم ا!خانوم:شیرین خانم گفت
یه روزی از خانواده ش باید ...باالخره عروس ماست!حاج آقا!وا: شیرین خانم با حالت قھر گفت

شاید ھمین ...پس فردا تو غربت فقط ھمدیگه رو دارن! اینا باید به ھم عادت کنن... جدا بشه
و بعد نزدیک من شد و موھایم ... شون اونطرفدرست شد و خواستیم بفرستیم شھرامفردا کار 

با تکان سر جواب مثبت  که اومد،بگم برسونتت خونه؟ شھراممی خوای !عزیزم: را نوازش کرد
حس می کردم خیلی .را تحمل کنم شھرامدیگر یک دقیقه ھم نمی خواستم آنجا بمانم و .دادم

مگر من ! دیگه حوصله تو ندارم: پیچیددوباره جمله اش در سرم . آن حرفھا را زده تحقیرم کرده که
 !خودش از مادرش می ترسدخواسته بودم که روی تخت بیاید و به من بچسبد؟

زود کفشھایش را در آورد و بعد .خیس عرق با لباس ورزشی از راه رسید شھرامنیم ساعت بعد 
ته مگه دوش نگرف:در ھمان حال،حاج آقا گفت.از سالمی بی تفاوت از پله ھا باال رفت

واال ما ندیده :بودی؟دوباره خودتو خیس آب کردی؟ شیرین خانم دنباله حرف او را گرفت و گفت
بی جھت خنده ام گرفت و  !نتو کوچه خیابون بدوئن و ورزش ک بودیم مردم فردای شب عقدشون

ًنده از طرف اونگاه کردم که جواب نگاھم فقط ی شھرامبا لبخند به  ٌر  !شد ک چشم غره ب
بعد از اینکه جمع و جور شدی ...عروستون دلش گرفته!داماد بعد از این:م دوباره گفتشیرین خان
من ھم بعد از چند دقیقه به دنبالش باال .زیر لب غرغری کرد و باال رفت شھرام ...ببرش خونه

بعد .وقتی به اتاق رسیدم،صدای شیر آب حمام می آمد.رفتم تا لباسھایم را بپوشم و حاضر شوم
لباس عقد آمده ام و به جز شال و شنلم چیزی ھمراھم  م آمد که من با ھمانناگھان یاد

ھمانطور که فکر می کردم،درون کمد دیواری را گشتم تا ببینم می توانم چیزی برای .نیست
 بی لباس،با حوله ای که به دور کمرش بسته بود،از شھرامدر ھمان حال،.پوشیدن پیدا کنم یا نه

از شرم سرم را پایین .ن من چنان جا خورد که ھاج و واج بر جای مانداز دید! حمام بیرون آمد
چرا اعالم حضور نمی :خودش را به درون حمام پرتاب کرد و گفت... ببخشید: انداختم و گفتم

غرغر کنان با تی ! چه می دونستم تو اون تویی...خوب:گفتم... یھوناویه ....ینکنی تو؟یه اھ
در حمامو؟ با  :با ساده لوحی گفتم! زین به بعد باید در بزنیا:شرت سفیدی بیرون آمد و گفت

دونم مادر من از چی تو خوشش  من نمی! از خنگی به میرزا نوروز گفتی زکی: عصبانیت گفت
ھر چند اگرم از تو خوشش نمی اومد باید یکی دیگه رو می !اومد که جت گرفت ھمینو بگیر
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انقدر بدعنق و بداخالقی که : جانم زد و گفتمھمین حرفش آتش به  !گرفتم و ھمین بساط بود
کی گفته به من دستور !نه بابا:پوزخندی زد و گفت! زود منو ببر خونه مون! می بینمت می ترسم

من درس دارم و بعد با شدت درب را به !حوصله تو ندارم" بدی؟خودت اومدی خودتم برو که اصال
نمی دانستم :و بر حال خودم گریه کردم مستاصل و درمانده روی تخت نشستم.ھم کوبید و رفت

اینقدر بد و توھین آمیز با من چ کس تا به حال ھی!یک ازدواج قراردادی انقدر می تواند تحقیرم کند
آخر این چه کاری بود  چقدر احمق بودم که نردبان ترقی او شده بودم!حتی مازیار!حرف نزده بود

  که من با زندگی خودم کرده بودم؟
چون به سرعت باال آمد و داخل شد و .انم صدای کوبیده شدن درب را شنیده بودگویی شیرین خ

چیزی گفت؟ با تکان سر جواب  شھرامچی شد؟چرا گریه می کنی؟:اشکھای مرا دید و گفت
 شھرام!زن و شوھر دعوا کنند و ابلھان باور...عیبی نداره:موھایم را نوازش کرد و گفت.مثبت دادم

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم بعد  خوبه؟دوباره...ی گم حاج آقا ببرتتم!ما یه کم لوس و تنبله
من بھت قرض ...این که غصه نداره:شیرین خانم خندید و گفت! من مانتو و شلوار ندارم: گفتم

  ...می دم
چند دقیقه بعد من با مانتو و شلوار مادرشوھرم که اندکی برایم گشاد بود و کفشھای سفید 

،مادر در آغوشم داخل شدمکه  ب خانهاز در.ماشین حاج آقا راھی خانه شدمپاشنه بلند،در 
خندیدم و ... تو نبودی خونه خالی بود:آیدا ھم جلو آمد و گفت.کشید و چندبار صورتم را بوسید

  !ھیچوقت...دیگه ھیچوقت از پیشتون نمی رم: گفتم
  .به نشانه منفی تکان دادممادر دوباره بیخ گوشم سوالی کرد که از خجالت آب شدم و سرم را 

  فصل یازدھم
رفتار و حرکاتش اعصاب خرد کن بود و از ھمه مھمتر دوستت  چقدر سخت بود،تحمل کسی که

ساده لوحانه  چه خوش خیال بودم من که آنقدر ساده لوحانه تن به این بازی داده بودم و!نداشت
 .برای کسی این راز را فاش نکرده بودم آنکه تر

با چتر و با " خیابان دانشکده پر از عابرانی بود که بعضاکالسم تمام شده بود و .باران می آمد
 .قدمھایی تند از مقابل یکدیگر می گذشتند تا باران خیسشان نکند

آنقدر ...دلم می خواست زیر باران پاییزی خیس خیس شوم!من اما از دورن یک پارچه آتش بودم
ند بند قلبم که از بی توجھی و بی مھری می خیس که آتش درون سینه ام فرو نشیند و ب

در حالیکه به طرف انتھای خیابان پیاده می .سوخت،فروکش کند و تبدیل به خاکستر شود
برایم  شھرامدیدم که  با کمال تعجب.،مرا به خود آوردرفتم،صدای زنگ پیامک گوشی ھمراھم

پایین کردم که ببینم منظورش  تو چی به مادرم گفتی؟ با تعجب صفحه پیام را باال و:نوشته است
! قاطی داره:اعتنایی نکردم و با خودم گفتم !اما جمله ھمان بود که بود!را توضیح داده است یا نه

دلم نمی خواست .این بار دیگر گوشی را نگاه ھم نکردم.دوباره صدای زنگ پیامکم به گوش رسید
آرام قدم می زدم و مقنعه و  ھمانطور که آرام.اسم نحسش را روی صفحه پھن گوشی ام ببینم

با بی تفاوتی دکمه برقراری .کاپشنم خیس شده بود،صدای زنگ گوشی ھمراھم بلند شد
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به محض بله گفتن،صدای آشنایی در ! ناشناس بود" چون شماره کامال.تماس را فشار دادم
ی نه میان صدا و گذشته ا کمی به مغزم فشار آوردم تا ارتباطی خوبی؟...سالم: گوشی پیچید

برای چه به .در ذھنم نقش بست شھرامگرمی صدایش،ناگھان اسم  حس با.چندان دور پیدا کنم
شمایید؟ نفس عمیقی ...مرسی: با تردید گفتماز خانه شان زنگ می زد؟من زنگ زده بود؟

چی رو چی گفتم؟ صدایش را باال برد :به مادر من چی گفتی؟ من و من کنان گفتم:کشید و گفت
بی ... آخه...خوب...آھان: دوباره گفتم! موقع که از خونه ما رفتی،مغز منو خورده از اون:و گفت
 ولیغکردی می تونی با چتو چی فکر کردی؟فکر !تازه آھان:به میان حرفم پرید و گفت ادبانه
کاری پیش ببری؟فکر کردی خبری می شه؟ دیگر نزدیک بود ھر چه دلم می خواھد نثارش  کردن
فکر کردی کی ھستی؟ھمچین اون روز درو به :در صدایم جمع کردم و گفتمتمام قوایم را !کنم

خیال کردی مادرت که اون پایین نشسته بود،نشنید؟خودش اومد باال !ھم کوبیدی که از جا پریدم
پس کی آبغوره گرفته :پشت گوشی فریاد زد! من چیزی نگفتم!و پرسید که اذیتم کردی یا نه

باز می خواست اعصابم را خرد کند،دوباره ! ی نمی پرسه کهبود؟مامان من الکی از کسی چیز
نمی !با اون رفتارای احمقانه ت توقع داری ھرھر بخندم؟خوب به منم بر می خوره: گفتم

 تن چرا درو به ھم کوبیدی؟با صدایی گرفته در حالیکه از!نمی بردی!خواستی منو ببری خونه مون
 در !سر اینکه نرسوندمت!سر تو پدر منو در آورده!شناسی تو مادر منو نمی:آن کم شده بود،گفت

خوب من چی کار کنم؟ازم خوشت نمی آد،یه : و بعد گفتم! دستش درد نکنه!حقته: دل گفتم
منم زیاد ازت خوشم نمی یاد اما اینقدر تابلو !خیلی تابلویی به خدا!کاری نکن ھمه بفھمن

برای اولین بار بود که ! آالله خانم ببین: به طرز شگفت انگیزی آرام شد شھرامصدای  !نیستم
مادر و پدر من خیلی !من از اول ھم گفتم این موضوع خیلی جدی نیست: اسمم را صدا می زد

از !بعضی وقتا لجم می گیره" اما واقعا...خوبه که تو ھم مثل من جدی نیستی!جدیش گرفتن
وقیح بود که آنطور علنی به خیلی ... اینکه مادر و پدرم برام لقمه گرفتن،حالم به ھم می خوره

شما اگه تابلو بازی در نیاری،ھیچ کس چیزی نمی : بالفاصله گفتم !من ابراز نفرت می کرد
و بعد گوشی را ... خداحافظ!تو خیابونم...دارم می رم خونه!بعدشم من زیاد وقت ندارم...فھمه

 !و درسته قورت داده بوداگه این شیرین خانوم نبود،این من:قطع کردم و با پیروزی زیر لب گفتم
یک لحظه دلم از .تمام لباسھایم خیس شده بود و چاله ھای آب زیر پایم چلپ چلپ می کردند

از ھمه بدتر اینکه .چقدر از خود راضی و پررو بود.،گرفتشھراماین ھمه حرفھای منفی و احمقانه 
ھم در غربت بیچاره کسی که می خواست با او زیر یک سقف،آن .عبوس و بداخالق ھم بود

ھمانطور که کنار خیابان برای تاکسی ایستاده بودم،بغضی بزرگ در گلویم جا خوش .زندگی کند
از پس پرده . صدا در آمد در ھمین حین گوشی موبایلم به.کرد و اشکھایم زیر باران جاری شد

ود سریع برداشتم و با صدایی بغض آل.اشک که به شماره آن دقت کردم،دیدم الله زنگ می زند
بینی ام را باال کشیدم و  چی شده؟ آال خودتی؟:کجایی؟ صدای الله از تعجب پر شد...الله:گفتم
کنار ! آره: داری گریه می کنی؟دانشکده ای؟ گفتم: کجایی؟ دوباره پرسید...آره:گفتم

یه تاکسی بگیر،بیا باال، من خودمو می ...بیا میدون اصلی: الله گفت...منتظر ماشین...خیابونم
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من که !زھرمار:بھم توپید... حوصله ندارم" االن اصال!تو رو خدا ول کن:با بغض گفتم! بدو...نمرسو
در ھمان حال  !نه تو!به خدا اگه نیای دیگه نه من !می دونم تو یه مرگیته و به من نمی گی

سرتا پا خیس درون ماشین نشستم .تاکسی زرد رنگی جلوی پایم ترمز کرد  و من مسیر را گفتم
به  توسط اتوموبیلھا منظره ریزش باران پاییزی و عبور تند رھگذران و پاشیدن آب گل آلود و به

انگار در شھر خودم،میان مردمان .چقدر احساس غربت می کردم.کناره جدول پیاده رو خیره شدم
به .باالی میدان منتظرم بود سفید رنگش به میدان که رسیدم،الله با پراید.خودم ھم غریب بودم

در حالیکه لبھایش را از حرص می .داخل ماشینش نشستم و او آن را به حرکت در آورد سرعت
انگار مرا از !کیه؟چیه؟چرا اینقدر عنقه؟درست وسط خال زده بود شھرامتو چته؟این : جوید،گفت

من اعصابم از یه چیز دیگه ...ھیچی...به خدا: با صدایی گرفته گفتم.خودم بھتر می شناخت
در خیابان اصلی،برای آنکه از ماشین جلویی سبقت  برف پاک کنھایش را زد و هدکم الله! خرده

با صدایی کشیده شدن الستیک روی  ماشین .بگیرد،جلوی یک ماشین شاسی بلند پیچید
چه خبرته؟داری :آن سرش را بیرون آورد و با عصبانیت گفت و راننده جوان آسفالت،متوقف شد

راننده ! بزن کنار! می خوام ببینم فضولم کیه:وبید و گفتسر می بری؟الله با حرص روی بوق ک
و بعد از ماشین پیاده ! تو رو چه به رانندگی!جوجه!آخه:جوان که از صورتش خشم می بارید غرید

الله بی اعتنا به !...اون مرده !دعوا نکنی ھا!ولش کن!جون مادرت برو! الله: با وحشت گفتم.شد
ز ماشین پیاده شد و رو در روی مرد جوان وسط خیابان ا به شتاب چیزی زیر لب گفت و من

پسر  یک لحظه عصبانیت در عرض.چیه؟به کی گفتی جوجه؟ھان؟ :بارانی،دست به کمر ایستاد
اگر مشکلی  من با تعجب شیشه را پایین کشیدم تا.فروکش کرد و چھره اش از ھم باز شد جوان

چون پسر جوان سرتا پای الله را ! در کار نبوددعوایی ! اما نه.پیش آمد الله را به ماشین بکشانم
الله ھمچنان .و لبخندی نصفه نیمه گوشه لبش نشسته بود با نگاھی خریدارانه،برانداز می کرد

مثل " اما دقیقا.او را تیرباران می کرد آسمان و ریسمان می بافت و بند کو داشت ی اخم کرده بود
پوشیده بود،به الله زل زده بود و گویی در  یرنگ فیلمھا،مرد که کت و شلوار اسپورت مشکی

عابران با چتر دور و برمان جمع " ھمه ماشینھا بوق می زدند و بعضا.عوالم دیگری سیر می کرد
به داخل ماشین پشت فرمان ھل  دست الله را کشیدم  و او را به ناچار پیاده شدم و.شده بودند

الله راضی نمی شد و مقاومت می کرد و  !دخترآبرومون رفت ...بیا بریم!زشته! بسه دیگه: دادم
دو قورت و !فکر کرده کیه؟اون انحراف اومده!مردک: بعدش ھم به زور داخل نشست و گفت

مگه ندیدی بھم گفت : با حرص گفت! اون که چیزی نگفت!دیوونه: با خنده گفتم !نیمشم باقیه
نه را از کیفش در آورد و نگاھی آیی! راست گفته !خوب جوجه ای دیگه:خنده ام گرفته بود! جوجه

به آن انداخت و با دستمال کاغذی زیر چشمھایش را که سیاه شده بود،پاک کرد و زیر لب 
او ھم آنجا .به ھمان نقطه ای که مرد جوان ایستاده بود،نگاه کردم.ناسزایی گفت و به راه افتاد

ر اعصابمان مسلط شدیم،الله وقتی ھر دو ب!بدبخت روش کم شده و در رفته:نبود و با خودم گفتم
من ھم چون .شاپ دنجی در ھمان حوالی برویم و با ھم صحبت کنیم یپیشنھاد کرد که به کاف

وارد شدیم و روی یکی از  وقتی.حسابی سردم شده بود و سرتا پا خیس بودم،قبول کردم
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بودیم و ھر دو مثل موش آب کشیده .صندلیھا جای گرفتیم،از سر و وضع خودمان خجالت کشیدیم
در انجا نشسته بودند و  بر عکس تمام دخترانی که.مقنعه ھایمان از خیسی برق می زد

حسابی به خودشان رسیده بودند و غرق عطر و آرایش بودند،من و الله مانند قھرمانھای 
درب داغان و وصله ناجور که زیر سیل باران مانده اند و کج و کوله شده اند،کارتونھای تلویزیونی 

ھر دو دو فنجان بزرگ .خواست که سفارش را بنویسد پیشخدمت سریع سر میزمان آمد و.مبودی
الله به چشمانم خیره شد و .نسکافه داغ با کیک شکالتی سفارش دادیم و منتظر نشستیم

این ! باز طفره می ری ھا:چی بنالم؟دوباره گفت: شانه ای باال انداختم و گفتم! حاال بنال: گفت
خواستگار :یه دفعه سر و کله ش تو زندگی تو پیدا شد؟ با بی تفاوتی گفتم کی بود که شھرام

اما تو چرا اینقدر این چند وقته دمغی و تو مھمونی عقدت ! بعله:خندید و گفت! می دونی که!بود
سعی کردم زیاد خودم را لو ندھم و بعد  نمی شد با یه من عسل خورد؟ھان؟ ھیچ کدومتون رو

که در عرض چند دقیقه پر شد و چھره ای آشنا پشت آن جای گرفت،خیره  به میز خالی رو به رو
پیشخدمت لیوانھای سرامیکی خوش تراش و بزرگ نخودی رنگ را مقابلمان گذاشت و بعد .شدم

طرف !اونجا رو:با لبخند به پشت سر الله اشاره کردم و گفتم.کیک شکالتی را روی میز قرار داد
ھمونی که : دستم را روی لبم گذاشتم و گفتم کدوم خریه؟طرف : الله با تعجب گفت! اومد

الله با تعجب و چشمان گشاد شده اش سرش را چرخاند و به محض ... ھمون!جلوش پیچیدی
الله اخمی کرد و رویش را .لبخندی زد و ابرویی باال انداختمرد آنکه نگاه مرد جوان به او افتاد،

گند دماغ که خوش  شھرام ھر چی باشه از: گفتم با خنده! چه سیریشیه این: برگرداند و گفت
مرد جوان با شجاعت و لبخندی پھن که تمام صورتش بیضی شکلش را گرفته بود،از جا  !تیپتره

بلند شد و سر میز ما آمد و کیفھایمان را که من و الله روی صندلی سوم میان خودمان روی ھم 
رداشت و روی میز گذاشت و روی ھمان صندلی ب چپانده بودیم،مانند دو جنازه وا رفته و آویزان

رفتار پخته او را تماشا می کردیم و منتظر بودیم تا  من و الله ھاج و واج، حرکات و.نشست
شما اجازه : بالفاصله گفت الله.صدایش دربیاید و حرفی بزند تا بداینم دلیل رفتارش چیست

دوم اینکه صندلی ...اول سالم: تگرفتید که اینجا نشستید؟ مرد جوان لبخندی زد و آرام گف
ما کار !مزاحم نشید!آقای محترم: صورت الله در ھم رفت... ،اجازه نمی خواست خالی بود

کت خوش  و بعد کارتی را از جیب! کار من از کار شما واجبتره: جوان خندید و گفت... داریم
ستم با خانواده برای می خوا...محمدی ھستم پیمان :دوختش خارج کرد و به طرف الله دراز کرد

من تند و تند ! خیرهخیر قصدم !عالفی و سر کاری ھم نیست ھیچ...امر خیر مزاحم شما بشیم
:... شماره ھمراه:...آدرس.... مدیر فروش لوازم خانگی برند - محمدی پیمان: روی کارت را خواندم

آن ھاله ای از  میان رد و بعد به آرم زیبا و آبی رنگ گوشه کارت خیره شدم که مثلث تیزی بود و
جوان ! من به شما زنگ نمی زنم: الله به کارت دست نزد و گفت .رنگ قرمز به چشم می خورد

الله با  !شماره تون رو بدید به من شما ...خوب: است گفت که حاال می دانستیم نامش پیمان
 پیمان !استبا ایما و اشاره به الله فھماندم که خیلی خر ! شرمنده!نمی تونم:لجبازی گفت

 لجبازیالله با  چه کار کنم؟ وقتی از یکی خوشم اومده باید پس بنده:پوفی کرد و گفت
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نگاھش کردم اما الله دست بردار نبود و داشت  با تعجب دوباره !تشریفتون رو ببرید!ھیچی:گفت
به آرامی دستھایش را در ھم قالب کرد و روی میز گذاشت و  پیمان.بچه بازی در می آورد

 شما دخترھا چرا اینطوری ھستین؟اگه پیشنھاد آشنایی بدیم،می گید!عجب گیری کردم:گفت
من  پس اگه من بخوام ازدواج کنم،باید چی کار کنم؟!نھاد ازدواج بدیم،ناز می کنینشپی! عالفیه

انتظار نداشتیم کسی اینطوری پیشنھاد ازدواج ...آخه خیلی غیرمنتظره بود: دخالت کردم و گفتم
پیمان از جا بلند ! نوبره!اینطوریشو دیگه ندیده بودیم:له پشت چشمی نازک کرد و گفتال ...بده

البته اگه شما ھم نظر من رو داشته ...منتظر تماستون می مونم...اجازه پس با:شد و گفت
وقتی که سوار بر .بیرون رفت کافی شاپ و بعد از درب شیشه ای! باشید و موافق باشید

ای آن در پشت شیشه باران خورده،روشن خاموش می شد،از آنجا دور ماشینش که نور فالشرھ
 .لعنت فرستادم و بختم شد،در دل کلی به الله حسادت کردم و بر خودم

: با خنده گفتم! با اون کله کچلش!خیلی پررو بود:الله بی توجه به کارت پیمان رو به من گفت
معلوم بود از سی : له دوباره با لج گفتال... کجاش کچل بود؟فقط یه کم جلوی موھاش ریخته بود

نکه ...بھتره سن باال که!بزنه!الله خیلی بی لیاقتی:جواب دادم دوباره! زده باال سنش
الله  !ایشاال که آخری باشه!این اولیه.دم خونه تون صف کشیدن پتخواستگارای جوون و خوشتی

حاال گیریم که من ...ی خوادمثل تو داشته باشه دیگه دشمن نمعمو ختر آدم یه د:با حرص گفت
با بی ... یه خواستگار درست و حسابی نداشتم،اما قرار نیست از تو خیابون یکی رو پیدا کنم

... زنگ بزن ببین کیه...این مورد بدی نبود بعدشم...نه تو اونو! اون تو رو پیدا کرده:حوصلگی گفتم
حاال بزار سبک :را نوشید و بعد گفتالله کارت را از روی میز برداشت و جرعه ای از نسکافه اش 

ما !فکر نکن می تونی قصر در بری ھا:و بعد در چشمھایم خیره شد و گفت! بعد!سنگین کنم
خیلی دلم می خواست با ... تا نگی جریان چیه،من از جام جم نمی خورم! واسه تو اومدیم اینجا

ستی شناسنامه ام را کسی درد و دل کنم و بگویم چه خرابکاری کرده ام و چگونه دستی د
غصه دار بودم و حرفھایی را که در دلم تلنبار شده بود،در عرض نیم ساعت بیرون .کثیف کرده ام

شوکه شده بود و از تعجب مات و مبھوت مانده !الله باور نمی کرد.ریختم و خودم را راحت کردم
ام را فروخته نده فکر نمی کرد موضوع آنقدر جدی باشد و من به خاطر مشکل مالی آی.بود

چرا .چرا باید این کار را با دختری مثل من بکند و با زندگیم بازی کند شھراممی گفت .مباش
چرا می خواھد سر خودش و خانواده اش کاله !آنقدر خودخواه و سوء استفاده چی است  شھرام

ان از پشت میز من کالفه و اشک ریز بگذارد و بعد فرار کند؟ باالخره آنقدر چرا و اگر و مگر کرد تا
باران بند آمده بود و ستاره ھای شب چشمک می .بلند شدم و از کافی شاپ بیرون رفتم

 .نفس عمیقی کشیدم و از سر درماندگی دوباره گریستم.زدند
 دوازدھمفصل 

با اینکه خودم .اندیشیدم شھرامتمام آن روز را در تختخواب استراحت کردم و به حرفھا و حرکات 
این رابطه چیزی نخواھد بود و از ھمان روز اول با من طی کرده بود که در  شھرامخواسته بودم و 

 .بد تمام می شود اما باز دلم شکسته بود"مطمئنا آخر داستان
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برای .صبح که از خواب برخاستم،تازه یادم آمد که کتاب برای دانشکده نخریده ام شنبهسه 
ه میدان انقالب بروم و کتاب نه بیرون زدم تا بناھار خورده نخورده زودتر از خانزدیک ظھر ھمین 

به میدان که رسیدم دور زدم و به سمت پاساژ فروش کتب .بخرم و از آنجا به دانشگاه بروم
کمی میان مغازه ھا چرخ زدم تا باالخره کتاب مورد نظر را پشت ویترین مغازه .دانشگاھی رفتم

شخوان مغازه گذاشتم تا از کیفم پول در وارد مغازه شدم و کتاب را برداشتم و روی پی.دیدم
گردنم را چرخاندم تا .من حساب می کنم: در ھمین حین،صدایی از پشت سرم گفت.بیاورم

دستپاچه سالم کردم .استاد کیا موقر و مردانه و سر به زیر سالم کرد.صورت صاحب صدا را ببینم
و بعد چند ...اختیار دارید:دوباره گفت! خودم حساب می کنم...ممنون:و من و من کنان گفتم

در آن لحظه خیلی دلم می خواست حلقه ام را به دست .اسکناس تا نخورده به فروشنده داد
فکر نکن که تو تنھا مرد دنیا بودی و :داشتم تا جلوی چشمان از حدقه در آمده اش بگیرم و بگویم

اتفاق می طالق  اگر در ھمین چند ماه آینده ...اما نه !من ازدواج کردم!شوھر تمام شد
پس بھتر ھمان بود که پنھانکاری کنم .افتاد،خیلی ضایع می شدم و اعصابم بیشتر خرد می شد

  .و دم برنیاورم
! تا 4: شما چند تا واحد دارید این ترم؟ گفتم:و گفت کرد در کنارم شروع به قدم زدن

د راھش را کج موفق باشید و بع: سری تکان داد و گفت !نه: اختصاصی که نیست؟ گفتم:گفت
  .راستش از ھر چه مرد بود بیزار شده بودم.کرد و رفت

او قبل از من با استاد کیا کالس داشت و کالسش تمام .به دانشکده که رسیدم،سیما را دیدم
 چه خبر دختر؟دیگه رفتی حاجی حاجی مکه؟: با خوشحالی به طرفم دوید و گفت.شده بود

مقنعه کجش ! نه:می دونی چی شده؟ گفتم...آره: فتبا خنده گ تو ھم ھنوز واحد داری؟:گفتم
از موقعی که استاد کیا دیگه بھت محل نمی ده،خودشم :را روی سر مرتب کرد و گفت

چیزی ...درست و حسابی به اشکاالت جواب نمی ده...سر کالسا دیر می آد!افسردگی گرفته
مگه آخرین !حل نمی دهبه درک که م:با عصبانیت گفتم چرا نیومد خواستگاری؟...شده؟راستی
بینتون چی شد که دیگه دور و برت نیومد؟ھان؟ !جون من:سیما با سماجت پرسید مرد دنیا اونه؟

دوباره ! تو ھم حوصله داری ھا ...به درد ھم نخوردیم!چون من نخواستم:با کالفگی گفتم
انه مازیار داشت اشکم در می آمد،یاد کار بی شرم ...خوب چرا؟آدم به این خوبی و مومنی:گفت

منم بی خیال !دوست بودم و خوشش نیومد" چون فکر کرد من با کسی قبال:افتادم و گفتم
االن چی؟ حرفی را که می خواستم بگویم ،قورت دادم و : سیما با عجله پرسید... االنم...شدم
و بعد راھم را کج کردم و از درب  !من که رو دست مامانم نمی مونم...االنم مھم نیست:گفتم

در ھمین اثنا ھمراھم زنگ .سیما دنبالم دوید و نگذاشت تنھا راھی شوم.انشگاه بیرون زدمد
سیما ھم ھمانطور با .با دستپاچگی گوشی را جواب دادم .شیرین خانم پشت خط بود.خورد

سالم و احوالپرسی .نگاھی مرموز به دھانم زل زده بود ببیند من با چه کسی صحبت می کنم
آخه !برنامه شمال رفتنمون این ھفته منتفی شده...عزیز دلم: وھرم گفتگرمی کردیم و مادرش

این ھفته ھم ھواشناسی گفته شمال ...دنبال کاراشیم...یه عمل کوچیک داره شھرام
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باشه مامان :نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم! ایشاال می زاریم دفعه بعد!بارندگیه
این کی :سیما با کنجکاوی پرسید.س را قطع کردمو بعد از خداحافظی تما! ایشاال دفعه بعد!جون

مادربزرگت از کی تا حاال زنده شده و :سیما دوباره گفت!مادربزرگم!ھیچ کی: بود؟ عصبانی گفتم
نکنه : دوباره پرسید.که گفته بودم،خنده ام گرفت نه؟ از دروغ واضحیبه گوشیت زنگ می ز

دوباره خنده ام بودی واسه ھمین بود؟ شوھر کردی و ما خبر نداریم؟این چند ماھه گم و گور
تاکسی گیرمون !زود باش!بیا بریم که دیرم شده...بیا ...شوھر کدومه سیما جان!نه بابا:گرفت

پرسید اما کنجکاوی و پرسش از وجنات و سکناتش می بارید و به سیما دیگر چیزی ن !نمی آد ھا
  .دیدمسرش در حال تاب خوردن می  وضوح عالمت سوال بزرگی را روی

***  
ملیحه خانم خوشحال و .به خانه که رسیدم،ملیحه خانم با مادر در پذیرایی در حال گفتگو بودند

: داد سخن دادن شیبانیخندان صورتم را بوسید و تبریک گفت و شروع کرد از محسنات خانواده 
شانس آوردین که از آالله خوششون اومد و عقدش !اینا خیلی مردمون خوب و نجیبین

آالله باید حواسشو جمع کنه !ھمچین موقعیتی برای دختر پولدارای آنچنانی ھم غنیمته...کردن
اولش یه کم دلخوری پیش می آد اما بعدش ھمه چی درست می !که قاپ پسره رو بدزده

بعد رو به من که داشتم برای خودم چای در لیوان بزرگی ! به خداوب آدمایی افتادین گیر خ...شه
خیلی زن :ادرشوھرت خوبی آالله جان؟ سری تکان دادم و گفتمبا م:می ریختم،گفت

مادر خندید و  !نگفتم...نگفتم سولماز خانم: خندید و رو به مادر گفت!ھمیشه ھوامو داره...خوبیه
ھمیشه دعات می کنیم ملیحه ...ھر چی باشه ما که محبت شما یادمون نمی ره: گفت
  !اونم چه دعایی:زیر لب گفتم...ثواب کردی!جان

مدتی بعد،ملیحه خانم با دلی خوش و لبی خندان و خجسته از جا بلند شد و خداحافظی کرد و 
عروس :دستی به موھایم کشید و گفتمادر به طرفم آمد و روی کاناپه کنارم نشست و .رفت

خیلی بدعنقه !یکی دیگه بود شھرامکاش به جای !!خیلی خوبه: خانوم چطوره؟ با اکراه گفتم
اونور که برین ...بعدش درست می شه!مردا اولش ھمینن...قربونت برم:ا لبخند گفتمادر ب! مامان

حتی اگه قبلش ...ازدواج دلھا رو نزدیک می کنه!فقط ھمدیگه رو دارین و محبتتون بیشتر می شه
مادرشوھرت ...راستی:مادر دوباره گفت.پوزخندی زدم و در فکر فرو رفتم!عالقه ای در میون نباشه

عمل داره؟ با تکان سر جواب  شھرامکه تو می دونی ...کمی ھم ازت گله داشتیه !زنگ زد 
! شوھرته شھرامنا سالمتی !چرا نرفتی پیششون ببینی چه خبره!وا: با تعجب گفت.مثبت دادم

پدر و مادرش ھستن !خوب عمل داره که داشته باشهرفتن من چه تاثیری داره؟:با غیض گفتم
شیرین ...باید خودت زنگ بزنی و ازشون پرس و جو کنی!زشته!آالله: مادر عصبانی گفت! دیگه

این چه وضع شوھر داریه؟دیگه !خانم می گفت وقتی اسم عمل رو بردم آالله حتی نپرسید چرا
دوران بی عاری و بی خیالی به سر ...باید یه کم عقلتو به کار بندازی!از دوران مجردی در اومدی

ھمه ش می ...دوستش ندارم" اصال!خیلی بداخالقه مامان شھرام:با ناراحتی گفتم! اومد خانوم
چی؟ھنوز ھیچی نشده؟مگه دیوونه ست؟ :مادرم ھاج و واج نگاھم کرد !خواد باھام کل کل کنه
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به من :بعد با خودم فکر کردم...و بعد به اتاقم خزیدم! دیگه" حتما: شانه ای باال انداختم و گفتم
یه دقیقه منو تا خونه مون اون دلش نمی آد !اشهعمل داره؟داشته ب شھرامچه مربوط که 

و در ھمان حال روی تختم غلتی زدم و چشمھایم را ... برسونه حاال من حالشو بپرسم؟بی خیال
  .بر ھم گذاشتم

***  
می :صبح با مادر در حال صبحانه خوردن بودیم که الله از محل کارش زنگ زد و پچ پچ کنان گفت

ھنوز زنگ نزدی؟ الله ھرھر خندید و :گفتم به زور لقمه در گلویم پرید و !خوام زنگ بزنم به اون یارو
اینم می پره !خاک بر سرت:با دھان پر گفتم! چه خبره حاال...زود زنگ بزنم پررو می شه:گفت

الله دوباره ... باید راه بیفته و برات بره خواستگاریعمو کمالاونوقت ...می ره و دیگه می ترشی
. خداحافظ و بعد گوشی را قطع کرد...االنم کار دارم ...می رسم" و بعداحسابت:خندید و گفت
مادر در حالیکه ظروف صبحانه را جمع .از چای شیرینم را سر کشیدم و لبخند زدم آخرین جرعه

دیروز ! شھرامبه  :به کی؟ این بار با تشر گفت: زنگ زدی؟ بی حواس پرسیدم:می کرد،پرسید
ھر دفعه ھم یا جنابعالی خودتو به خواب زده بودی یا از در ...ممن دوبار زنگ زد! عمل داشته

حاال کجاشو ! ھر عملی داشته،فوقش خوب می شه دیگه: با بی خیالی گفتم! پریدی بری بیرون
انگار نه انگار دانشگاه رفتی !! قباحت داره به خدا:عمل کرده؟ مادر در چشمانم براق شد و گفت

کالفه سر تکان  اھا چی یاد می دن؟بی عاری و بی خیالی؟تو اونجا به شم...و تحصیل کردی
حاال من نخوام زنگ بزنم کی رو باید ببینم؟ مادر در ...دیوونه م کردی! وای مامان: دادم و گفتم

تو قدر عافیت نمی :حالیکه تلفن بی سیم را برداشته بود و تند و تند شماره می گرفت،گفت
از مقابلش فرار ! هشیبانیخونه !بیا:کرد و به تندی گفتو بعد گوشی را به طرفم دراز ... دونی

چی بگم آخه؟ مادر گوشی را به گوشش چسباند و مشغول سالم !دلت خوشه ھا: کردم و گفتم
دستھایم را مشت کردم و روی سرم . و علیک گرمی شد و بعد آن را به طرف من دراز کرد

اما مادر با غیظ جلو آمد و .مگذاشتم و بی صدا شکلک در آوردم که من گوشی را نمی گیر
به زور با شیرین خانم سالم و علیک کردم و او ھم از  .گوشی را در دستانم رھا کرد و رفت

... اینجاست شھرام!گوشی رو نگه دار: یش مشھود بود که از من دلخور است بعد ھم گفتصدا
که مانند قرنی طول  چند دقیقه بعد.چقدر از اینکه صدایش را بشنوم اکراه داشتم!وای خدای من

خوبید؟ کسالت ! خان شھرامسالم : بله؟ گفتم: در گوشی پیچید شھرامکشید،صدای بی جان 
ببخشید عمل چی داشتین؟ به : دوباره گفتم! خوبم...ممنون:با بی میلی گفت شھرامرفع شد؟

 با .و بعد خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد ...لیزر کردم!چشم: وضوح صدایش خشمگین شد
چشمشو عمل کرده؟ مادر با دلخوری پشت  شھرام: پرسش به پذیرایی رفتم و از مادر پرسیدم

با بی ! شماره عینکش زیاد شده بود،لیزر کرده!خانوم سر به ھوا!بعله:چشمی نازک کرد و گفت
افسردگی گرفته بودم از بس این و .و دوباره به اتاقم رفتم... مبارکش باشه ایشاال: خیالی گفتم

دلم می خواست ھیچ کس را نبینم و !ه من امر و نھی می کردند که چه کنم و چه نکنمآن ب
  .صدای ھیچ کس به گوشم نرسد
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***  
راه خانه تا دانشکده و  بعداز ظھرھا روزھا از پی ھم می گذشتند و من افسرده و خسته

  .می پیمودم و بی توجه به اطرافم دانشکده را تا خانه در سکوت و بی حوصلگی
حدس می زدم که با پیمان محمدی آشنا .ه از آن روز دیگر غیبش زده بود و زنگ ھم نمی زدالل

احمش شوم و نقشی من ھم نمی خواستم زیاد مز.شده است و دیگر مرا یادش رفته است
برسد و او فتنه جدیدی به  شھراممدام منتظر بودم تا جواب پذیرش .آویزان و سربار داشته باشم

من منتظر آخر آرامشی عجیب و مرموز بر ھمه چیز حکمفرما بود و .تمام شودپا کند و ھمه چیز 
  .بودم شیبانیخبر بدی از جانب خانواده 
تاریک شده بود و سوز سردی می وزید،مادر خنده رو به اتاقم آمد و به " آن روز عصر که ھوا کامال

 اما مادر شوھرت مشھرازنگ زدم بریم برای عیادت : ،گفتمن که روی تخت دراز کشیده بودم 
منم !نرفتی شھراماز تو ھم گله کرد که برای عیادت از ...دعوتمون کرد شام برای جمعه شب

باز شروع :آھی کشیدم و گفتم !رفتیم اونجا خراب نکنی ھا!درس و سرماخوردگیتو بھانه کردم
ی من نمی دونم چرا شما دوتا اینقدر از ھم فرار م:مادر با تعجب و نگرانی گفت... شد

! ازدواج اجباری ھمین می شه دیگه!خوب:با دلخوری گفتم! کنید؟شیرین خانم ھم نگران بود
وقتی من دلم نمی خواست ازدواج کنم،حاال باید ھمدیگه وقتی شماھا برای ما لقمه می گیرین،

خوب چرا از ھمون اول نه نگفتید؟ کالفه : مادر پشت دستش زد و گفت ...رو تحمل کنیم
از بس : اون پسره چرا قبول کرد؟ گفتم: مادر با ناله گفت! شما قبول نکردی!همن گفتم ن:گفتم

مادر ... می خواست از دست حرفھای مامانش راحت شه!شیرین خانوم رو مخش راه رفته بود
! نه من!نه اون !نه: یعنی از ھم خوشتون نیومد؟ گفتم:گفتکه گیج و مبھوت بر جا مانده بود،

نمی شه به جوی برش ...آبیه که ریخته شده!حاال:و جور کرد و گفت اینبار مادر خودش را جمع
نمی دانستم مادر چه .پوزخندی زدم و ھیچ نگفتم... ازین به بعدشو باید درست کرد!گردوند

  اصراری داشت که مرا به آنھا بچسباند؟
تا .دشنبه شب برای من و آیدا لباس بخر 5مبلغی پول قرض گرفت تا برای مھمانی عمو مادر از 

از است آن روز نمی دانستم آنقدر وضع مالیمان خراب است که مادر برای خرید لباس ھم مجبور 
م و حداقل حق و یمن ضرر نکن شھرامفقط امیدوارم بودم که آخر داستان من و .پول قرض کندعمو 

  .حقوقم را بگیرم
ه آستین بلند بود و با پارچه ای لخت خریدم ک ه اصرار مادر، یک دست بلوز و دامن یاسی رنگب

ھر .در راه سردم نشودلباس بلندی انتخاب کرده بودم تا چون زمستان بود،.کمرش چسبان بود
شالی سفید قبول نکردم و  و خانواده غریبه نیستند چه مادر اصرار کرد که کمی باز تر بپوشم

ھایم را با ریختم و زلف موھایم را بی حوصله سشوآر کشیدم و دورم.برای لباسم انتخاب کردم
فکر کند برای او زیاد خودم  شھرامو خیلی کم آرایش کردم دلم نمی خواست  باال زدم کلیپسی

کیف کوچکی ھم از الله قرض گرفتم و با پالتوی مشکی .کفش ھم از قبل داشتم.را ساخته ام
 آیدا در بلوز و شلوار جین و.از الله قرض گرفته بودم،راھی شدیم آن را ھم شیک کوتاھی که
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به خصوص که بنیامین ھم آن شب حضور نداشت و به اردویی .زیبایش احساس ناراحتی می کرد
  .و مشخص بود که آیدا مشتاق است که او را ببیند درسی رفته بود

سرایدار که درب را .رسیدیم یشیبانشب بود که ھر سه با آژانس به درب خانه ویالیی  8ساعت 
و روبوسی حاج آقا و شیرین خانم به استقبالمان آمدند .پیدا شدخانه پر نور از دور برایمان باز کرد،

خان کجاست؟ شیرین خانم لبخندی زد و  شھرام: مادر چشم گرداند و با خوشرویی گفت.کردیم
تا شما تشریف بیارید ...یه کم چشماش اذیت می شد،تو اتاقش تاریک کرده و خوابیده: گفت

شیرین .وارد خانه مجلل شدیمشت سرش من و آیدا مادر وارد شد و پ...تو،اونم بیدار می شه
بگم برای این دخترت اسفند دود ...ھزار ماشاال:و قربان صدقه ام رفت خانم پالتو و شالم را گرفت

چندی بعد ھمه با ھم مشغول  !خوبی از خودتونه...خواھش می کنم:مادر با خجالت گفت! کنن
تور آوردن چای داد و خودش کنارم زری خانم دسحرف زدن شدند و بعد شیرین خانم به 

از حاال می خوای برای ما ناز کنی؟از ! عروس خانوم:لبخندی زد و دستم را گرفت و گفت.نشست
به این شوھر بیچاره ت یه زنگ نزدی بگی !به ما نزدییه سر شب عقدت که یک ماه پیش بود،

مزاحم : انداخت و گفتاالابرویی ب... گفتم مزاحم نشم...آخه:من و من کنان گفتم !چطورهحالت 
: سری تکان دادم و گفتم !یه سری بھمون بزن...منم مادر دومت! ؟حاج آقا مثل پدرتهدختر کدومه
پس :با اشاره به شیرین خانم گفت آقا حاج.و تکه ای خیار برداشتم و به دھان گذاشتم ...چشم

به پشتی بلند و راحت  این آقازاده ت کو؟ھنوز خوابه؟ ناخودآگاه اخمھایم را در ھم کشیدم و
شیرین خانم از جا بلند شد و از پله ھا باال رفت و بعد درب ھمان .صندلی ام تکیه دادم یمخمل

چند .در آن جای گرفته بودیم را باز کرد و ال به الی آن گم شد شھراممن و  ،اتاقی که شب عقد
 کمی چسبان بود،که  ضخیمینیمه در شلوار جین و بلوز یقه گرد توسی  شھرامدقیقه بعد 

وقتی نزدیک شد .خوب که دقت کردم،عینک به چشم نداشت.ھمراه مادرش از پله ھا پایین آمد
صورت .چقدر شبیه بنیامین شده بود.تا سالم و احوالپرسی کند،ناخودآگاه چشم در چشم شدیم

چشمان درشتش که بی شباھت به چشمان مھربان بنیامین بیضی شکلش،می درخشید اما 
کمانی و .باالخره حالت ابروان پر پشتش خودش را نشان داد.حالت داشت و قرمز بود نبود،کمی

یعنی یک عینک آنقدر در قیافه او تاثیر گذاشته بود که االن با برداشتنش آنقدر تغییر کرده .مشکی
دستش را که برای خوشامد گویی دراز کرده .یک لحظه ھول شدم  و گونه ھایم گر گرفت بود؟

: گفت شھرامیرین خانم که مترصد فرصت بود،جلو آمد و آھسته زیر گوش ش.بود،فشردم
به وضوح پیشانی ... یک ماه اومده دیدنت از نمی خوای ببوسیش؟بعد!این زنته ھا...عزیزم

از دور منتظر عکس العمل  شیبانیو آیدا و آقای  مادر.سرخ شد و سرش را پایین انداخت شھرام
بوسه ای سرش خم کرد و جلو آورد و بعد ناچاری  از روی وبا درماندگی  شھرام.بودند شھرام

من مسخ شده بر جای اما .و کنار پدرش نشست سرسری روی موھایم انداخت و بعد دور شد
در به ھنگام خم شدنش، در بینی ام پیچیده بود،که  شھرامبوی ادکلن گران قیمت مانده بودم و 

اما مگر می .ی کردم به او نگاه نکنمروی صندلی نشستم و سع.ه بودمشامم به جای ماند
و یک ماه پیش اسمش در شناسنامه ام نشسته  شوھر من بودچند که قراردادی بود، ھرشد؟او 
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خدا می داند که چقدر در آن لحظه به خودم بد و بیراه گفتم که آنقدر زود تحت تاثیر قرار !بود
من خواستم صندلی میز رفتیم و میز شام که چیده شد،با تعارف شیرین خانم به طرف .ماگرفته 

جلوتر از من دستش را پیش آورد و صندلی را برایم عقب کشید و  شھرامرا پیش بکشم که 
دلم می .!چقدر مھربان شده بود:  از تعجب داشتم شاخ در می آوردم.خودش ھم کنارم نشست

د را بردارم دست بردم تا قیچی ساال.خواست،دوباره به صورتش نگاه کنم اما خجالت می کشیدم
خون به صورتم ھجوم آورد و داغ کردم و بعد ...بزار من برات بکشم: که با صدای آرامی گفت

دیگر دلم طاقت نیاورد و به .منتظر شدم تا با دستھای محکم و مردانه اش برایم ساالد بکشد
کمتر نشان می  از قبل و گویی سنش چقدر معصوم و دانشین بود.نیمرخ مردانه اش زل زدم

: به تته پته افتاده بودم فسنجون دوست داری؟: در ھمان حال بودم که نگاھش غافلگیرم کرد.ادد
خورش  وی میز رنگارنگ که چند جورو از آن سشد از جایش بلند ... مرغ می خوام!نه...نه...چی؟

تکه ای مرغ برایم با چنگال مخصوص و چاقوی ھمرنگش روی آن چیده شده بود،و ساالد و برنج 
چند شیرین خانم مرا به خود آورد و دیدم که خندان سنگینی نگاه .و در بشقابم گذاشتکند 

سرم را پایین .را خیره خیره نگاه می کنم شھرامتمام رفتارھا و حرکات  با دھانی باز، دقیقه است
  .انداختم و به تپش وحشیانه قلبم گوش سپردم

تشنه بودم تا دوباره با من .شدم شھرام به زور یکی دو لقمه فرو دادم و بعد منتظر حرکت بعدی
بعد از .اما او تا آخر شام چیزی نگفت و ھمگی شام را در نھایت سکوت صرف کردیم!حرف بزند

شام ،وقتی شیرین خانم به کمک زری خانم میز را جمع می کردند،من حال خودم را نمی 
ته بودیم و حاج نشسسالن در قسمت نشیمن .بی جھت سردم شده بود و می لرزیدم.فھمیدم

یک لحظه با .و زندگیش چیده بودند، حرف می زد شھرامآقا داشت در مورد برنامه ھایی که برای 
الاقل باعث شدند !باشدزیر تسلط خانواده اش  شھرامھمچین بد ھم نیست که : خودم فکرکردم

ود و درست رو به روی من نشسته ب شھرام یعنی می شود که طالقم ندھد؟!با من ازدواج کند
این داماد ما که اینقدر بی معرفته که نه :مادر تکانی به خودش داد و گفت. سرش پایین بود

سینه اش را صاف کرد و سرش را باال گرفت  شھرام !مادر زنشاز سراغی از زنش می گیره نه 
دو ھفته ست که از خونه بیرون ...شرمنده:که باز چشم در چشم شدیم،در ھمین حال گفت

تازه امشب !تو خونه ھم عینک آفتابی می زنم که نور لوستر اذیتم نکنه!طر نورنرفتم به خا
وقتی حرف میزد،داشتم ھمانطور بی ... خدمت می رسم ایشاال...تونستم از تاریکی بیام بیرون

شیرین خانم از نگاھھای من فھمیده بود چه خبر .وقفه بدون آنکه پلک بزنم ،نگاھش می کردم
 ترخوش تیپ خیلیبی عینک  ما شھرام: مقدمه رو به من پرسید شده است برای ھمین بی

و بعد دوباره  ...نمی دونم:نه آالله جان؟ نفسم بند آمد و در جایم جا به جا شدم و گفتم!شده
خان از اولشم خوش تیپ  شھرامماشاال بزنم به تخته : مادر دخالت کرد.نفسم را حبس کردم

ھیچ نگفت و دوباره  شھرام.د و سقلمه ای به پھلویم زدآیدا نخودی خندی! حاال بھترم شده!بود
  .سرش را پایین اندخت
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امشب من جور : گفتوقتی عزم رفتن کردیم ،حاج آقا سوییچش را از جا کلیدی برداشت و 
مادر اصرار کرد که خودمان آژانس می گیریم اما شیرین خانم و .بفرمایید...پسرم رو می کشم

ما ھستیم خوبیت ندارد یک زن تنھا با دو دختر جوان،شب بیرون  حاج آقا خندیدند و گفتند تا
  .بمانند و با آژانس به خانه بروند

وقتی در صندلی عقب جای گرفتیم،ذھنم از افکار ضد و نقیض و قلبم از احساسات مثبت و 
با من شرط کرده بود که درگیرش نشوم و به قولی  شھرامپس بیخود نبود که !منفی ماالمال بود

و اخالق تندی خودش می دانست که جدا از داد و ھوارھایی که راه می اندازد .او دور بایستماز 
وای که چقدر حالم خراب !مجذوب کندمن ساده دل را جذبه خاصی دارد و می تواند که دارد،

ین بیرون بگیرم و تا می دلم می خواست سرم را از پنجره ماش...از دورن آتش گرفته بودم!بود
  .فریاد بزنم یزمستان آن شب سرد آسمان سرد و خاکستری توانم زیر

نمی دانستم برای چه .شب که به زیر روتختی گرم و نرمم خزیدم،اشکھایم بی اجازه روان شدند
  .نمی دانستم چرا آنقدر مضطربم و نگرانی نامفھوم در قلبم بیداد می کند!گریه می کنم

  فصل سیزدھم
" اصال.و به خاطر دوری راه من یک ھفته به دانشکده نرفتم شروع شده بود زمستانی برف و باران

در آن برف یخ با چکمه ھای کوتاه و کھنه ام پا بکوبم و در جورابھایم آب جمع  حوصله نداشتم
شیرین خانم که .مادر ھمه را برای شام به خانه مان دعوت کرده بودشب یلدا نزدیک بود و .شود

و مادر ھم برای جبران،به شام شب یلدایی بیاورد  خودش می خواست به قول معروف برایم
  !ھم که ھمیشه پای ثابت مھمانیھای ما بودندعمو خانواده .دعوتشان کرده بود

برای اینکه .که بسیار به اندامم می امدقھوه ای رنگی پوشیده بودم  یقه قایقی پیراھنی بافتنی
م جلب کنم،آرایشم را زیاد کردم و زیبا جلوه کنم و توجھش را ھرچند کم به خود شھرامدر چشم 

دلھره داشتم و قلبم .آنقدر موھایم را سشوآر کشیدم تا صاف و لخت بر روی شانه ھایم لغزید
نشمرده تا به حال آنقدر در تب و تاب دیدار کسی،ثانیه ھا را . داشت از دھانم بیرون می زد

اینم بمون !اینم رفتنیه!بیخود دلتو خوش نکن دختر: بار به خودم نھیب زدم که چند.بودم
مگه نگفت عاشق من نشو که آخرش بد تموم می مگه از اول خودش باھات شرط نکرد؟!نیست

که چندی قبل وارد  کسیھان؟ اما مگر می توانستم به او فکر نکنم؟مگر می شد به !شه
حال اسمش در شناسنامه ام می درخشید و به طرز عجیبی مھربان شده زندگیم شده بود و 

آخر مگر می شود یک دختر مثل من که پدرش را به تازگی از دست داده و دلبسته نشوم؟بود،
ھمه چیز تمام از نظر ظاھر،دارد و به تازگی به عقد کسی در آمده که ی مرد مایتاحتیاج به ح

این چه سرنوشتی ! رزوی ھر دختری ست،دلبسته و عالقمند نشود؟خدایاآاست و بودن با او 
و بعد  .حل ناشدنی به نظر می رسدگره می خورد که پیچ و تاب و نچنان بود؟چرا ھمه چیز آ

آن گره ای وجود از آنقدر به راحتی از ھم باز می شود و مقابلت قرار می گیرد که گویی تا قبل 
  مگر می شود بی عشق ھم زندگی کرد؟!نداشته است
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ھنم می رفتند و آنھا را انگشتان دستم مدام در ھم گره می خوردند،و به طرف بندھای یقه پیرا
ای کاش ھمه چیز ھمانطور که !ای کاش این ھمه حس متقابل بود.به طرف پایین می کشیدند

  ...ای کاش!من می خواستم پیش می رفت
فرصت .و الله بودند مریمعمو زن و عمو .به صدا در آمد کار غوطه ور بودم که زنگ آیفندر ھمین اف

از در که وارد شدند،با خنده روبوسی .و از او در مورد پیمان بپرسمخوبی بود تا الله را گیر بیندازم 
مادر سریع جعبه را باز کرد و نان .جعبه شیرینی را روی پیشخوان گذاشت عمو کمالکردیم و 

جلو آمد و  مریمعمو زن .خامه ای ھای ترد و تازه را در ظرف گردی چید و روی میز سالن گذاشت
ایشاال سال دیگه شب یلدا ھم تو سر خونه زندگیت رفته : و گفت پالتویش را از تن به در آورد

با خنده معنا داری دستھای الله را که از سرما نوک بینی اش سرخ شده  !باشی ھم الله
آره : یعنی تو خبر نداری؟ زیر خنده زدم و گفتم: خبریه؟ الله با صدای بلند گفت: بود،گرفتم و گفتم

جلو " ھنوز که رسما:خندید و گفتعمو و صدات در نمی آد؟  پس چرا گم و گور شدی!جون خودت
مادر  !خودش تنھایی اومد با من صحبت کرد و قراره ایشاال عید بیان خواستگاری" فعال! نیومدن

بگو ھمین روزا بیان و !چقدر دیر!اووووه: که کمی از اینکه به او دیر گفته اند،دلخور شده بود،گفت
موھای باال جمع شده اش را ال به الی موھایش چپاند و  زا طره ای مریمعمو زن  !خالص
مسافرت کاری یکی دوتا !آقای خواستگار یه کم کار داره  و باید برنامه ش رو جور کنه:گفت

به !دیدی گفتم آدم حسابیه:بی حواس رو به الله گفتم!داره،باید بره و پول و پله ای جمع کنه بعد
نمی داند پیمان با او کجا عمو و ابرو باال انداخت که یعنی الله لب گزید ! که می خورد ش قیافه

در ھمین حین .بقیه حرفم را قورت دادم و کنارشان نشستم تا برایم تعریف کنند!آشنا شده است
قلبم .دستپاچه به طرف آیفون دویدیم من و آیدادوباره زنگ درب ساختمان به صدا در آمد و اینبار 

و توان ایستادن نداشتم و پاھایم می لرزید گویی اولین بار بود تاب .به شدت در سینه می کوفت
بزرگی از میوه جعبه طلقی .رسیدنده از را ،با دست پر شیبانیخانواده .را می دیدم شھرامکه 

بود و ھندوانه شیرین خانم ھای زمستانی که با روبانھای رنگارنگ تزیین شده بود،در دست 
به  تور دوزی شده ای ھم سبد بزرگ شھرام.بنیامیندرشت و سنگین تزیین شده ای در دست 

در آن چند دست لباس و کیف و کفش بود و رویش را با پارچه ترمه پوشانده دست داشت که 
مادر با خجالت و تعارف پشت دستش .ھمگی ھن و ھنشان در آمده بود اما لبخند می زدند.بودند

یه نفسی تازه !ورو خدا بفرمایید توچرا این ھمه زحمت کشیدید؟ت! خدا مرگم بده: زد و گفت
به سرعت به طرف آشپزخانه دویدم و با قلبی ماالمال از .چند تا چایی داغ بریز!آال جان...کنید

 هبود که چ شھراماما تمام حواسم به .احساسات ضد و نقیض،در فنجانھای چینی چای ریختم
دوباره به ھمان قیافه و آیا مثل آن شب،مرا جذب می کند یا !چه شکلی شده استپوشیده و 

  !اخالق قبلی بازگشته است
رسیدم،دیگر نمی توانستم جلوی خودم را نگه دارم و در  شھرامفنجانھا را دور گرداندم و به 

حالتی که دور چشمان و بینی اش به خاطر عینک به وجود آمده بود،از بین رفته .صورتش زل زدم
: و به بنیامین گفتکرد اما بعد رویش را برگرداند لحظه ای نگاھم .بود و صورتش جذابتر شده بود
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کی بود !نزار جلوی زنت ضایعت کنم: بنیامین خندید و گفت چیه پھلوون؟ھن و ھنت در اومده؟
بی اختیار زیر خنده زدم و نگاه ھر دویشان به ... داشت نق نق می کرد،من اینا رو باال نمی آرم

این خیلی تی تیش !ه قد و ھیکلش نکننگاه ب: بنیامین آھسته گفت.سمتم کشیده شد
و ! پسر به این خوبی! تورو خدا نگین: با خنده گفتم !النگوھاش نشکنه هھمه ش مواظب!مامانیه

عرقم سرد شد و .مانند برق گرفته ھا به صورتم نگاه کرد و اخم کرد شھرام!بعد زبانم را گاز گرفتم
دارد  شھرامم که دزیر چشمی دی.ردماز مقابلشان دور شدم و سینی خالی را به آشپزخانه ب

برای ھمین ھول شدم و قوری چای از دستم رھا شد و با سر و صدا .سرتا پایم را برانداز می کند
در ھمین حال الله و آیدا به آشپزخانه .دستانم می لرزید و قلبم می کوبید.کف آشپزخانه افتاد

طرف : در ھمان حال،الله آھسته گفت.کمکم کردندکه کرده بودم،آمدند و در جمع آوری خرابکاری 
ابروانش را باال ! خودت مثل بزی: براق گفتم !مثل بز بود" قبال!قیافه ش خیلی عوض شده ھا

خوب شد؟ با تکان سر به ! برد پیتهاالن شبیه !ز بودگفتم ب: گرفت و چشمانش را ریز کرد و گفت
کابینت برداشته بود تا زمین را با آن با دستمالی که از چند دقیقه بعد الله .نشانه مثبت،خندیدم

می بینم که از وقتیکه طرف عینکشو برداشته ھم اون تو رو بھتر : گفت به بازویم زد و تمیز کند
با ھمان دستمال تو سرم ! تا بترکه چشم حسود: نخودی خندیدم و گفتم !!ھم تو اونو! می بینه

ًه: انداختم و گفتمروابط حسنه شده؟ آره؟چطور؟ شانه ای باال : زد و گفت با او دستمال کثیف ! ا
ز جمله ای که به زبان و بعد ا! من ازش خوشم اومده! ھمچین حسنه ھم نشده!به موھام نزن

باید برام " بعدا: الله در قوری شسته شده چای خشک ریخت و زیر لب گفت.رانده بودم ،ترسیدم
و بعد از ! م تا تو خماری بمونینمی گ: خندیدم و گفتم! تعریف کنی،چی شده که اینطوری شده

  .آشپزخانه بیرون رفتم
نشستم و خواستم میزبانی مھمانی قبل را برایش جبران  شھرامسر شام به عمد کنار 

بزار سر ...خودم می کشم: چی می خوری؟زیر لب گفت: بشقابش را برداشتم و گفتم.کنم
با !عجب دو رو بود.پایید،لبخند زد و بعد به مادرش که چھره ما دو تا را از آنطرف میز می! جاش 

دست .دلسردی بشقاب را مقابلش روی میز گذاشتم  و در بشقاب خودم کمی ساالد کشیدم
و در ھمین حین،انگشتش به پشت دستم خورد .برد تا کفکیر را بردارد و برای خودش برنج بکشد

حال و  ھمه مشغول خوردن بودند و ھیچ کس حرکت غیر عمد او.گویی پشت دستم سوخت
عطر گران قیمتی زده بود .به خودم بد و بیراه گفتم و در جایم جا به جا شدمدر دل .خراب مرا ندید

یقه پیراھن سورمه ای اش از زیر پولیور آبی بیرون زده بود با .که رایحه آن با قبلی فرق داشت
و جلوی میز بعد از شام،به تندی به اتاقم رفتم .شلوار جین شق و رقش ھماھنگی زیبایی داشت

دلم می .توالتم رژ صورتی ام را تجدید کردم و کمی رژ گونه به گونه ھایم زدم و بیرون آمدم
نمی دانم چرا قلبم آنقدر بی !آن ھم با تحسین و تمنا و نه چیز دیگر.نگاھم کند شھرامخواست 

تعبیر  و نداین حاالت برایم تازگی داشت!رحمانه،ھر دقیقه و ھر ثانیه در سینه ام می کوفت
  .دل من بی قرار شده بودوقتی عزم رفتن کردند،.نداشتم اندرستی برایش
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دوباره کی قرار بود ببینمش؟شیرین خانم نزدیکش رفت و زیر گوشش چیزی گفت اما !خدایا
من که متوجه نشدم به چه چیز نه می گوید اما بھتر دیدم  !نه: اع کرد و با اخم گفتنامت شھرام

  .از آن نرنجم ترم تا بیشفکرم زیاد درگیرش نکن
***  

نشد یه شب تو خونه : با اعتراض گفتم.الله داشت زیر گوشم پچ پچ می کرد که از خواب پریدم
جمعه  اگه! صبحه 9ساعت !خجالت بکش: با تشر گفت! ما بمونی و صبح زود منو از جا نپرونی

برگرداندم و روتختی را روی با بی میلی رویم را  !تا کار کرده بودم 10نبود من تا االن تو شرکت 
در رویایی که چند دقیقه پیش آن را خواب می دیدم،غرق دوباره خودم کشیدم و سعی کردم 

می خوام ...زودی تعریف کن!پاشو ببینم:الله با سماجت روتختی را از سرم کشید و گفت.شوم
مان کی قرار مدار مگه تو گفتی با پی! نمی گم تا بمیری: با حرص گفتم! ببینم چه خبره این وسط

تو دنبال چی ! ھنوز خواستگاری ھم نیومده! واال بال:کنارم روی تخت نشست و گفت گذاشتین؟
پاشو اون صورت : دوباره گفت!! تعریف کن ببینم چی شد و کی بھش زنگ زدی: ھستی؟ گفتم

شدم از جا بلند .دست و رو نشسته ای مثل تو چیزی تعریف کنمبرای " چرکتو بشور که من عمرا
در ھمان حال مادر از .و به دستشویی رفتم و آبی به سر و صورتم زدم و به اتاق بازگشتم

ھمون روزی که بھت گفتم بھش زنگ : الله شروع کرد... صبحانه حاضره ھا: پذیرایی گفت
اما بعد انقدر اصرار کرد که قرار شد بعد !اولش خواست منو بیرون ببینه که قبول نکردم.زدم

شتر می گذره از انتخابش بیشتر می گفت ھر چی بی.بریم رستوران و شام بخوریمشرکت با ھم 
از " اصال!می گفت یه دختر محکم و قوی می خواد مثل منباورت می شه؟!ئن می شهمطم

با خنده ! مثل شیر باشه شدلش می خواد زن زندگی...دخترھای ترسو و بزدل خوشش نمی آد
چند بار :با مشت به بازویم زد و ادامه داد! یبش شدهچه شیر بی یال و کوپالی ھم نص: گفتم

می دونی چند ...دیگه ھم با ھم حرف زدیم و بیرون رفتیم تا ھمه چیمون رو برای ھم رو کردیم
با بی تفاوتی ! سی و یک!!نخیر: دوباره براق شد و گفت! سی و پنج...سی: سالشه؟ گفتم

!! فقط جلوش یه کم خالیه: ا عصبانیت گفتب! موھاش ریخته دیگهحاال چه فرقی می کنه؟: گفتم
مچ  ...باشه! باشه بابا: باز تو ضد حال زدی؟ از خنده روی تخت غش کردم! خیلی ھم خوش تیپه

االنم ...از اولشو که می دونی: گفتم! حاال نوبت توئه...خوب: دستم را گرفت و بلندم کرد و گفت
الله ! ه ھمینم من ازش خوشم اومدهواس! چشماشو لیزر کرده و عینکش رو برداشته شھرام

رفته ! نه: فقط ھمین؟یعنی فقط قیافه برات مھمه؟ گفتم!وا:مشتش را جلوی دھانش برد و گفت
برام غذا کشید،صندلی را رو برام عقب کشید و پیشم !بودیم خونه شون،نمی دونی چی کار کرد

اونی که من اون شب :گفتاز من خوشش اومده به نظرت؟ الله ابرویی باال انداخت و ... نشست
کجا از تو خوشش اومده؟ ممکنه به تحریک مادرش خوش رفتار شده !دیدم مثل برج زھرمار بود

چرا فرمالیته :با لب و لوچه ای آویزان گفتم !چه می دونی ھمه اینا فرمالیته باشه!باشه
عروس  ناراحت نمی شی یه چیزی بگم؟ تو: باشه؟آخه مگه من چیم کمه؟ پوزخندی زد و گفت

اگه یکی دیگه به زور براشون تیکه !مردا دوست دارن خودشون انتخاب کن!زورکی ھستی
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یعنی محاله از من : اشک در چشمھایم جمع شد! بگیره،معلوم نیست بتونن قبولش کنن
خیلی باید زرنگ باشی ! محال نیست اما احتمالشم ضعیفه: خوشش بیاد؟ الله با آب و تاب گفت

سعی کن حرفھای قشنگ !چه می دونم: گفت چطوری؟: باره گفتمدو! تا قاپشو بدزدی
سر دربیاری اون از چه رفتاری خوشش می !بدونی اون چی دوست داره که براش بخری...بزنی

حتی نمی دونم چه !بدبختانه من ھنوز درست نمی شناسمش: گفتم ...آد که تکرارش کنی
یه جوری از : گفت! نه: ت؟ گفتممی دونی دانشکده ش کجاس: الله گفت !غذایی دوست داره

از حرف نپخته ! بگو داشتم گذری رد می شدم!برو دانشکده ش پیشش.زیر زبون مامانش بکش
! خوب بفھمه: الله پشت چشمی نازک کرد و گفت! مگه خنگه؟ می فھمه: الله خنده ام گرفت
ه نه رد باید دنبال زن باشمگه تو نبودی که گفتی م: با پرخاش گفتممگه چی می شه؟

اون شوھر ! موقعیت تو خیلی فرق داره...تو فرق می کنی: برعکسش؟ الله دوباره گفت
 از طرفی نباید بزاری خر خودشو برونه و!نباید به این آسونیا از دستش بدی...شناسنامه ای توئه

تو ! اونم باید تاوان خودخواھیشو بپردازه...تاوان داره  ھر کار بدی! ھر کاری دلش خواست بکنه
گیرش : آخه چطوری؟ گفت: با درماندگی گفتم! باید وادارش کنی مسوولیتتو قبول کنه...زنشی

اون خیلی بعالوه اینکه  !خجالت می کشم خوب: گفتم! نگو که بلد نیستی! دلبری کن...بنداز
سالمه  بیست و پنج ششمن االن ! دیوونه: الله گوشم را گرفت و گفت !خشک و بی احساسه

 ...قربونش برم تو که تجربه داری! قدر از مردھا گریزون بودم،االن بلدم چی کار کنمو با اینکه این
بعدشم من اینقدر بی !نمی دونم چی کار کنم:تکان دادم و گفتم به عالمت منفیسرم را 

دختر : الله بی حوصله گفت مگه خودمو از سر راه آوردم؟!شخصیت نیستم که آویزونش بشم
باید !نباید به این سادگیھا از دستش بدی! زندگیته! شوھرته!یستت ندوستاون که االن !جون

اگرم آخرش ...به امتحانش می ارزه! یه بار تو زندگیت شده به حرفم گوش کن...براش بجنگی
به  بعدم...ضرر کردی،خیالت راحته که تمام تالشتو کردی و یه عمر ای کاش ای کاش نمی کنی

یاال پاشو که حسابی گرسنمه و ظھر ھم می خوام ...کنیموقع تو ذھنت می آد که باید چی کار 
  ...می خوام صبحانه بخورم!زود باش...برم خونه
این دیگر .رفت و من دوباره با افکارم تنھا شدم 11ساعت ساده خوردیم و الله حوالی  یصبحانه ا

افکار ضد و  کالفه و عصبی با.چه بیماری ای بود که گرفته بودم؟مرتب قلبم می تپید و منتظر بودم
نقیضم دست و پنجه نرم می کردم و مدام به خودم نھیب می زدم که اینبار ھم مانند دفعات قبل 

 و بی تاب گویی قلبم فرمانبرداری از مغز را فراموش کرده بود و عصیانگر!اما نمی شد.خود را نبازم
د اما نمی شوھر قانونی و شرعی من بود،ھیچ شکی نبو شھراماینکه .راه خودش را می رفت

چقدر تحقیر می .دانستم چگونه او را به راه بیاورم که به فکر بیرون کردن من از زندگیش نیفتد
  .شدم اگر برای جلب کردن توجھش،ھمه کاری می کردم و بعد ھمه چیز یکدفعه تمام می شد

  .با ھمان افکار روی تخت خوابم برد
***  
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م انعامی که به مناسبت سالگرد فوت مادرش ملیحه خانم من و مادر و شیرین خانم را برای خت
حوصله نداشتم بین عده ای از زنھای در و ھمسایه بروم که ھیچ " اصال.گرفته بود،دعوت کرده بود

از مادرم پرس و جو کنند و با در مورد من شد، از آنکه مراسم تمامکدام را نمی شناختم و بعد 
حاال بگیم ! به ما لطف کرده و دعوتمون کرده این ھمه! زشته: اما مادر می گفت.ھم پچ پچ کنند

من بیام چی کار؟ مادر باز !که نمی آد شھراممامان : نمی آیم؟ من ھم با بی میلی می گفتم
  ...شاید بیاد! اون گفته معلوم نیست: تشر می زد

ای پیراھن مشکی .خره مرا راضی کرد تا با او به مجلس برومآنقدر با مادر یکه به دو کردم که باال
از در که وارد .ھمراه مادر شدمبه تن کردم و با مانتو و روسری مشکی، که از قبل داشتم را 

ملیحه خانم ھمان .غول پچ پچ شدندششدیم،ھمه نگاھھا به طرف ما برگشت و ھمه با ھم م
کنار مادر نشستم و به قرآن خواندن زن .ما را به داخل دعوت کردمقابل درب با ما روبوسی کرد و 

ن مجلس دعوتش کرده عام به آگوش سپردم که برای ختم سوره ان اله خوش صداییس 40
ھر کسی ھر حاجتی داره،ھمین االن با دل پاک از :واندن آیه ای خانم جلسه گفتبعد از خ.بودند

،حتی اگه محال ھم باشه،بھش  به چیزی امید داشته باشیدمطمئن باشین اگه ...خدا بخواد
ای گرمم جمع شد و وقتی نوحه شروع شد،اشکھ شک در چشمانمبا این حرف ا... می رسین

رکت نکرده بودم و ھمیشه فکر شالسی جتا به حال در چنین م.به آرامی روی صورتم روان شدند
اما آن روز نمی دانم چه شد که آنقدر با مجلس .می کردم برای زنھای مسن و سالخورده است

آرامش روح پدرم دعا کردم و بعد از آن دیگر  برای.خو گرفتم و در تمام دعاھای جمع حل شدم
ن دیگر کارم از دعا ھم گذشته بود و خجالت می چو.نخواستم که برای خودم دعایی بکنم

در قاموس زندگی تو " اصال گاھی اوقات چیزھایی که فکر می کنی.کشیدم از خدا چیزی بخواھم
و دریچه ای  تو ھدیه دھند روزی آرامش را به ممکن استنیستند و بھتر است طرفشان نروی،

  .جدید را پیش چشمت بگشایند
ھمه زیر چشمی .آپارتمان به صدا در آمد و شیرین خانم از درب وارد شد اخر مجلس بود که زنگاو

شیرین خانم با خنده به ملیحه خانم گفت که کاری .زیبای او را پاییدند موقر و من و مادر و چھره
بعد از مجلس مادر به .و مادر روبوسی کرد و کنارمان نشست بعد ھم با من.داشته و دیر رسیده

تو ماشین  شھرام: به خانه بیاید اما شیرین خانم تشکر کرد و گفتاو تعارف کرد که 
مادر که نمی خواست به این راحتیھا وا دھد تا  !اومدم اجازه این دخترتو بگیرم و ببرمش...منتظره

و بعد با  ...باید برای شنبه امتحان بده...س دارهآالله در!واال: احترام من حفظ شود،گفت
دلم مثل سیر .من ھم با تکان سر تایید کردم و ھیچ نگفتم.انگشتش به بازویم زد که تاییدش کنم

چھره مردانه .را ببینم شھرامو سرکه می جوشید و دلم می خواست برای چند لحظه ھم شده 
در تب و تاب این بودم که .فکر می کردمو دلنشینش در ذھنم نقش بسته بود و مدام به آن 

به خانه مادر رضایت نداد و در عوض آنھا را !اما نه.بروم شیبانیشرایط جوری بشود و من به خانه 
قبول کرد و  طفره رفتنشیرین خانم با کمی .مان دعوت کرد تا یکی دو ساعتی پیشمان بمانند

بعد از .و به جمع ما بپیوندد تظر نماندگرفت تا او ھم در ماشین منرا  شھرامبعد شماره ھمراه 
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مثل اینکه :با ناراحتی گفت چند دقیقه که به خانه رفتیم، شیرین خانم پشت سر ما وارد شد و
و بعد روی مبل پذیرایی نشست و به من خیره ... زیاد خوب نیست و باال نمی آد شھرامحال 
مثل روز برایم روشن بود که .کتفا کردمباز لب ورچیدم اما به روی خودم نیاوردم و به لبخندی ا.شد

چایش را چند دقیقه بعد که شیرین خانم .دلش نمی خواھد مرا ببیند و بھانه آورده است شھرام
خورد و با مادر گپی کوتاه زد،در حالیکه سعی می کرد نشان ندھد که به نتیجه خاصی رسیده 

عطل می شه،برو پایین بیارش تو ماشین خیلی م شھرامبچه م !آالله جان:است،رو به من گفت
به :با بی حوصلگی گفتم! حرف من و مادرت طول می کشه!شاید به حرف تو گوش کنه...باال

یرین خانم نشسته بود با شمادر که کنار ...حالش خوب نباشه" واقعاشاید !حرف شما گوش نکرد
م می تپید و در حالیکه قلب.به من فھماند که زیاد بحث نکنم و اطاعت کنماخم و چشم غره 

به اتاقم دویدم و رژ لب صورتی رنگم را به لب زدم و .لرزشی خفیف تیره پشتم را درگیر کرده بود
اما .پالتوی مشکی ام را پوشیدم و به شتاب به طرف کمد دیواری رفتم تا شال مناسبی پیدا کنم

و بیرون  شال پشمی مشکی را بر سر انداختمبه ناچار ھمان .چیزی پیدا نکردمھر چه گشتم 
با اعتماد به .و بعد خندید! چقدر مشکی بھت می آد...ماشاال: شیرین خانم با دیدنم گفت.رفتم

نفسی که حرف شیرین خانم به من داده بود،از در بیرون زدم و با قدمھایی محکم از ساختمان 
وقتی نزدیک .قابل تشخیص بود شھرامرو به روی ساختمان کمی آنطرفتر،ماشین .خارج شدم

تا به حال .حرف می زد و می خندیدداشت با تلفن ھمراھش  پشت فرمان نشسته بود و مشد
 سرم را دوال کردم و.چقدر دلنشینتر و خواستنی تر می شد.خنده اش را آنطور واضح ندیده بودم

حس کرد سایه ای را دیده است،به اولش متوجه نشد اما بعد که .با دو انگشتم به شیشه زدم
شیشه را پایین داد و .ول با تعجب نگاھم کرد و بعد ابروانش به ھم گره خوردا.صورتم خیره شد

داشت از حلقومم بیرون می  واسه چی اومدی اینجا؟ قلبم: پیش از آنکه من حرفی بزنم ،گفت
شیرین خانم نگفت من حالم خوش : دوباره گفت !شیرین خانم گفت من بیام دنبال شما:پرید

از پیشانیم شروع شد و به روی چشمانم تم به گردش در آمد و بعد چشمانش روی صور نیست؟
در حرکتی سریع درب  در عرض چند دقیقه!لغزید و بعد پایینتر آمد و نمی دانم کجا گم شد

به پیشانیم می خورد و به وضوح نفسھای گرمش .پیاده شد و مقابلم ایستادماشین را باز کرد و 
نفسم بند آمده بود و .می کرد ذوبمی شود، آبشید مرا چون گلوله برفی که زیر اشعه داغ خور

االن !معلومه:دم و گفتمبه خودم جرات دا.نمی دانستم باید چه عکس العملی نشان دھم
تو مگه :گویی با این حرف من آتش گرفت!حرف می زدی و ھرھر می خندیدی داشتی با گوشیت

وگرنه ! اصرار کرد بیام پاییناالنم مادرت !ھیچ کس:به تندی گفتم تو چی کاره منی؟فضول منی؟
خیلی :فکر کردی تحفه ای؟ دندانھایش را به ھم فشار داد و گفت!بخوام تو رو ببینم" من عمرا
ھر :با تمسخر خندیدم و گفتم مادرت چی یاد تو داده؟نگفته به بزرگترت احترام بزاری؟!بی ادبی

فشو زمین می ندازی؟ با غیظ تو چرا به مادرت احترام نمی زاری و حر!چی باشه از تو مودبترم
پدر که باالی سر آدم ! بعدشم این فضولیا به تو نیومده! برای اینکه مادر من زور می گه: گفت

درست دست .گر گرفتمبا این حرفش خنجری به قلبم فرو رفت و !! نباشه ھمین می شه دیگه



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

75 | P a g e  

 

زبانم بند آمد و نفسم تند !بود ی نقطه حساس زندگی من گذاشته بود و آن را فشار دادهرو
اشکھایی .بالفاصله اشکھایم جاری شدندبغضی بزرگ در گلویم نشست و گیج و منگ .شد

باید می !دیگر ماندن و تحقیر شدن جایز نبود.کردم اسحسارا روی لبم درشت که مزه شوری آن 
برای زدن حرفھای یاوه  باید از وجود مردی که مرا به آن راحتی تحقیر می کرد و از نبود پدرم!رفتم

 ود و این رفتارھا و اتفاقات بر این مسالهمال من نب شھرام.دل می کندمسواستفاده می کرد،
به سرعت به طرف ساختمان دویدم و زنگ درب را چند قدم عقب رفتم و .صحه می گذاشت

 به آنکه دزدگیر لگد محکمی به الستیک ماشینش زد  شھرام از گوشه چشم دیدم که.فشردم
از پله ھا که باال می .و وقتی سوار شد درب ماشین را محکم به ھم کوبیدصدا در آمد 

با شدت بیشتری شروع به گریه کردم و قدمھایم را تند کردم تا با او .رفتم،صدای مازیار را شنیدم
سر چرا ھر بار من مستاصل و آزرده بودم مازیار .در راه پله ھا برخورد نکنم و مرا در آن حال نبیند

بود،وجود نحسش حالم را بد می ھر چه که می رسید و با وجود و صدایش بیشتر آزارم می داد؟
  .کرد و به آزردگی من دامن می زد

تاقم مادر که درب را باز کرد ،خودم را به داخل انداختم و بی توجه به شیرین خانم به طرف ا
ه بعد؛مادر و شیرین خانم چند دقیق.زار زدمروی تختم نشستم و دویدم و درب را بستم و 

چی شده؟ در حالیکه ھق ھق می کردم : ھر دو یکصدا پرسیدندسراسیمه به اتاقم آمدند و 
بالمرده چیزی بھت  شھرامباز این : شیرین خانم رو به رویم نشست و گفت! ھیچی: گفتم

پس چرا : موھایم را نوازش کرد و گفت !نه: گفته؟آره؟ سرم را به عالمت نفی تکان دادم و گفتم
شیرین خانم دوباره ! ھمینطوری!ھیچی به خدا:گریه می کنی؟بینی ام را باال کشیدم و گفتم

مادر با لیوان آبی رو به رویم ایستاد و ! آخه ھمینطوری که نمی شه عزیزم!ای بابا:گفت
ن مادر نگرا.جرعه ای آب خوردم و دوباره اشکھایم سرریز شدند! اینور بخور تا حالت جا بیاد:گفت
! معلوم نیست چی تو کله شون می گذره!واال ما سر از کار جوونای امروزی در نمی آریم: گفت

حرفش را ناتمام ... وگرنه!فقط خدا کنه تقصیر این پسر نباشه:شیرین خانم ناراحت و عصبی گفت
چه خوب شد که خودم را نگه : در ھمان حال با خودم فکر کردم .گذاشت و از در بیرون رفت

جواب پس می  شھرامتا یک ھفته باید به خود وگرنه !چه حرفی زده شھرامو نگفتم که داشتم 
مادر پچ پچ .شودمی مه چیز را کف دست مادرش می گذارم و اوضاع دوباره خراب دادم که چرا ھ

مادر نباید می ! نه: دعواتون شد؟ اشکھایم را با پشت دست پاک کردم و گفتم: کنان پرسید
چقدر تحقیرمان کرده است،اوضاع خرابتر می شد و ھمه چیز  شھرامفھمید چون اگر می .فھیمد

! چیزیم نیست...تو راه پله ھا خوردم زمین و پام درد گرفت:در ادامه حرفم گفتم !پیچ می خورد
چرا زودتر نگفتی؟داری دروغ می گی آالله؟ ایدا که از سر و !وا:مادر روی گونه اش زد و گفت

آدمی که : و نیمی از حرفھایمان را شنیده بود،داخل اتاق شد و گفتصدای ما بیدار شده بود 
و بعد ! برو بیرون!تو دیگه فضولی نکن آیدا: با تشر گفتم !زخمی شده اینطوری گریه نمی کنه که

شیرین خانم و مادر در پذیرایی چند دقیقه بعد .به طرف دستشویی رفتم و صورتم را شستم
از رفتار .و چشمانی قرمز کنارشان نشستمورت با ص.می کردند پچ پچبا نگرانی نشسته بودند و 
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ادم تا و به کسی نشان نمی دقلبم شکسته بود اما باید حفظ ظاھر می کردم   شھرامو حرف 
شتاب زده عمل کردن .درست نبوده است شدر موقعی مناسب تالفی کنم و به او بفھمانم حرکت

پر مدعا حق را به خودش بدھد و مرا  شھرامکن بود جایز نبود و ھمه چیز را خرابتر می کرد و مم
  .کند ترضایع

می خواستم یه حرفی بزنم و یه :وقتی اوضاع آرامتر شد شیرین خانم لبخندی به رویم زد و گفت
طفلک االن نیم ! خان که باال نیومد شھرام: مادر با نگرانی گفت! چیزی بگم که پاک از یادم رفت

بزار یه !از یه طرفم می گم حقشه!آره واال:یرین خانم خندید و گفتش...ساعته اون پایین منتظره
  !کم معطل شه تا دیگه حرف گوش کنه

حاج آقا تو شیراز دعوت داریم ،خیلی  شماه دیگه عروسی یکی از اقوام:رو به مادر گفتو بعد 
: فتمتندی گ بهو  مپریداز جا ... ید آالله رم ببریمبد هاگه اجاز!دلشون می خواد عروسمونو ببینن

بزارید ...ماه دیگه حاال کو تا! ای بابا: مادر خندید و گفت!نمی تونم بیام!دارم ترم من امتحان میان
دلیلی .از اینکه مادر باز ھم طاقچه باال گذاشته بود،خوشم آمد .سر فرصت بھتون خبر می دیم

شیرین .شیمو به قولی پا سبک بانداشت ھمیشه در مقابل ھر خواھشی جواب مثبت بدھیم 
وقتی صورتم را می بوسید .خانم کمی دلخور شد و از جا برخاست و خداحافظی کرد و رفت

تو راه پله ھا ! ھیچی به خدا:با لبخند گفتم... کاش بھم می گفتی ناراحتیت سر چی بود:گفت
  ...زمین خورده بودم

! ا نوبرشو آوردهپسره انگ: بعد از رفتنش،مادر فنجانھای چای را جمع کرد و غرغر کنان گفت
بعد  !دختر مثل دسته گلمو دادم بھشون اونوقت ھر روز دارن براش یه بامبول در می آرن!بدعنق

می خوای به ھمش بزنیم؟ با بی : ناگھان مثل اینکه چیزی به نظرش رسیده باشد،گفت
اتفاقی برات ھم ھنوز !کادوھا رو پس می فرستیم !عقدتو: چیو؟ دوباره گفت: حواسی گفتم

چی داری می گی؟مگه !مامان: ھان؟ با حیرت گفتم...راحت شناسنامه تو پاک می کنن! فتادهنی
یه !اما این پسره نروئه!من دوست ندارم تو طالق بگیری:دوباره گفت به این راحتیاست؟

من که از اول بھتون : روی کاناپه دراز شدم و گفتم... اخالق نداره! ھمه ش نه می آره...جوریه
می خوای ! جلوی ضررو از ھر جا بگیری منفعته: مادر دوباره گفت... باور نکردینشماھا !گفتم

نه :و بعد در دل گفتم! نه" فعال! نه:کان دادم و گفتمھفته بعد بھشون بگیم نمی خوایم؟ سری ت
 بعد لبخندی و...جا بیارم و تالفی حرفش رو سرش در بیارم قبل از اینکه من حالش رو اساسی

  .نقش بست گوشه لبم کمرنگ
  فصل چھاردھم

گویی .بعد از ماجرای آن روز مادر دیگر برای پس دادن کادوھا و به ھم زدن عقد من،اصراری نکرد
رام کرده باشد چنین پیشنھادی فقط برای آنکه مرا آخودش ھم زیاد به این مساله راغب نبود و 

بخورد و بی جھت  می دانستم که خودش ھم نمی خواھد مھر طالق در شناسنامه من.داد بود
  .مادرم زن ساده ای بود و حرف مردم برایش بیش از مسایل دیگر اھمیت داشت.مطلقه شوم
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بود و من در رختخواب چپیده بودم و دوست نداشتم در آن ھوای سرد و جمعه ھفته بعد صبح 
که  مانند روزھایی.صدای زنگ پیامک ھمراھم به گوشم خوردکه زمستانی از زیر پتو بیرون بیایم،

 شھرام.با مازیار آشنا بودم،دلھره به سراغم آمد و با ترس و لرز قسمت صندوق پیامھا را باز کردم
اگه ناراحت .سالم:نوشته بود!!بعد از یک ھفته از آن در افشانی و کلمات قصارشبود،

حقش .دلم غش رفت اما جوابش را ندادم!زحمت کشیده بود...شدی،ببخش که حرف بدی زدم
  .دوباره به خواب فرو رفتمبی اعتنا جواب ندادم و .یقه گوشی ام زنگ خوردچند دق بعد از! بود

یدا ھم به آ.ت تا بشویدشر سفره را جمع کرد و ظرفھا را در سینک گذاناھار را که خوردیم،ماد
مادر از ھمانطور که کانالھای تلویزیون را باال و پایین می کردم ،.اتاقش رفت تا درس بخواند

می خوای چی کار کنی؟باھاشون می ری شیراز؟ من بی حواس ! آال جان: فتآشپزخانه گ
مگه : گفتم! شھرامبا خانواده ! تو ھم پرتی ھا مادر!ای بابا:با کی؟ مادر اعتراض کنان گفت:گفتم

اما اگه اصرار کرد چی بگم بھشون؟خودت دوست داری بری؟ !نه: حرفی زدن دوباره؟ مادر گفت
من صالح نمی دونم :گفت اینبار با صدای آھسته ایمادر ! شاید رفتم! دبدم نمی آ: دوباره گفتم

اما ھر جور باشه فکر نمی کنم بھت دست .میهچه جور آد شھراممعلوم نیست این ...بری
مادر ... یعنی نمی دونم!...نه: نه؟از تصور حرف مادر صورتم داغ شد و من و من کنان گفتم!بزنه

خودت دوست داری باھاشون بری یا نه؟ :شست و گفتدستھایش را شست و رو به رویم ن
مادر در چشمانم خندید و ... می خوام شیرازو ببینم...می رم: شانه ای باال انداختم و گفتم

مادر ! خیلی بد اخالقه آخه...نمی دونم:خجالت زده گفتمو دوست داری؟ شھرامتو ! ای بال: گفت
مادر از جایش بلند .ه؟ جواب ندادم و فقط خندیدماما مثل اینکه دلت پیشش گیر کرده؟ن...آره:گفت

آخ که چقدر حس مادرانه مادر را دوست می  ...پس اگه زنگ زدن بگم می ری:شد و گفت
  .عاشق لحظاتی بودم که بو می کشید و می خواست اعتراف بگیرد.داشتم

***  
بود و صبح  شب قبل برف سنگینی باریده.از دانشکده که به خانه برگشتم،سرتا پا خیس بودم

مستفیض می گل آلود ھمه جا یخبندان بود و ماشینھا ھم عابرین پیاده را با پاشیدن قطرات آب 
با دست به لباسھایم اشاره کرد که ھرچه زودتر آنھا را .ت با تلفن حرف می زدشمادر دا.کردند

  .خیسم را عوض کردم به حمام رفتم و لباسھای.عوض کنم
خسته و بی .در تلفن را قطع کرد و با لیوانی شیر داغ به اتاقم آمدتا من روی تخت دراز بکشم،ما

مادر دستی به سرم  !سرم خیلی درد می کنه مامان: نیم خیز شدم و گفتمدر جایم .حال بودم
تو ھم ...مردم شوھر دارن : بعد غرغر کنان گفت .گرمت می کنه...بیا اینو بخور:کشید و گفت

نمی گه این زن من ! قت نیومد از دانشگاه بیارتت خونهیه دفعه تو این چند و.شوھر داری
نمی گه تو این برف و سرما چه جوری باید بیاد و بره ؟ لیوان شیر را !کجاست و چی کار می کنه

گفتم این  !به مادرشم امروز گفتم: مادر با ناراحتی گفت... شانس منه دیگه: سر کشیدم و گفتم
شیرین : دوباره گفت !دارم براش:گفتم... و نمی پرسهحال زنش!کرهتشپسر شما خیلی از خود م

شونه ...می گه مسوولیت پذیر نیست...می ناله شھرامخودشم از دست این ! خانم بنده خدا
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حاال چی شد؟ می رن شیراز یا نه؟ مادر با تکان سر جواب : با بی تفاوتی گفتم ...خالی می کنه
! برای تو ھم بلیط گرفتن...دیگه سه شنبه شب ھفته! منتھی با ھواپیما! آره: مثبت داد و گفت

قند توی دلم آب !حاال خدا کنه تا اون موقع ھوا خوب شه که پروازتون کنسل نشه
چیزی :کی می آن دنبالم؟ مادر از جا بلند شد و بیرون رفت و در ھمان حال گفت:گفتم...شد

تختم گذاشتم و با خودم  لیوان شیر را باالی!ساکتو جمع کنصبح شنبه یکحاال تو از سه !نگفت
  .و بعد به خواب عمیقی فرو رفتم... آماده باش که دارم می آم!شھرام: گفتم

انم به خانه مان زنگ زد و گفت که برای سه شنبه بعدازظھر یکشنبه بعد از ظھر بود که شیرین خ
باران متوقف  خوشبختانه بارش برف و.حاضر باشم تا به دنبالم بیایند و از آنجا به فرودگاه برویم

باز من عزا گرفته بودم که در .بود و آفتابی ابرینیمه ماه کم و بیش  شده بود و آسمان بھمن
ھمان لباس قبلی دوباره کیف و پالتوی الله را قرض گرفتم و ! چه بپوشم شیبانیعروسی فامیل 

جود نداشت در واقع انتخابی و.پوشیده بودم،انتخاب کردم مرا که برای میھمانی خانه مادر شوھر
مادر خیلی ناراحت بود و دلش .نداشتم یاسی رنگو من لباس شب مناسبی به جز ھمان لباس 

بدرخشم و بھترین باشم اما با این حال روی این را  شیبانیفامیل می خواست من در عروسی 
راستش من ھم به اندازه .پول قرض کندعمو از من  برای لباسخرید برای نداشت که دوباره 

روی لباسھایش حساس است  الله الله کیف و کفش قرض کرده بودم و می دانستم که کافی از
باید به ھمان لباسی که داشتم !چاره ای نبود.دوست ندارد کسی دیگری از آن استفاده کندو 

را در  صبح سه شنبه با ذوق و شوق لوازمم.بسنده می کردم و دندان روی جگر می گذاشتم
مسواک ،لوازم آرایش و برس و لباس راحتی صورتی رنگی که حوله،.ساک کوچکی جمع کردم

داخل ساک چپاندم کیف و کفش میھمانی را .شیرین خانم شب یلدا برایم آورده بود را برداشتم
آبی رنگم خودم مانتوی ضخیم زمستانی و شلوار لی و کاپشن در کاور گذاشتم و را پالتویم بعد 

حسابی پیدا نکردم و به ناچار از آیدا شال سورمه ای ھر چه گشتم شال درست و .را به تن کردم
چقدر رنگ آبی و سورمه ای به من می .در آیینه به خودم نگاھی انداختم.رنگش را قرض گرفتم

کمی رژگونه صورتی رنگ به .چشمھایم را درشتتر می کرد و پوستم را شفافتر نشان می داد.آمد
صدای زنگ آیفن مرا از .خودم در آیینه خیره شدمبه  با رضایت بیشتریگونه ھایم زدم و دوباره 

مادر با قرآن جلوی درب آپارتمان ایستاده بود و زیر .خیاالتم بیرون کشید و به دنیای حال پرتاب کرد
مادر دستی به گونه ام کشید .صورت او و آیدا را بوسیدم و از زیر قرآن رد شدم.لب ذکر می گفت

ستم خودت دیگه باید از خودت مراقبت من نی...لمخیلی مواظب خودت باش عزیز د: و گفت
نزدیک بود اشکھایم سرازیر .و بعد در آغوشم کشید !بزرگ شدی مادر...دیگه شوھر کردی...کنی
  .آنقدر از خانه و مادر دور می شدمآخر برای اولین بار بود که !شود

شین حاج آقا آنجا نبود اما ما.از ساختمان خارج شدم و به دنبال ماشین حاج آقا در خیابان گشتم
پشت فرمان به را دیدم که  شھرامو در عوض در پشت شیشه بخار گرفته اتومبیلی آشنا سایه 

با آنکه آنقدر از حرف آن روزش رنجیده بودم که می خواستم سر به تنش .انتظار نشسته است
م و خودم را اما سعی کردم ماسک بی تفاوتی بر چھره بزن.ذوق کردماز دیدن دوباره اش نباشد،
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کافی بود بفھمد ذره ای به او تمایل دارم،تا حالم را بگیرد و .سرد نشان دھمتا آخرین حد ممکن 
قفل مرکزی را زد و .آرام آرام نزدیک شدم .اذیتم کند و ھمان حرفھای ھمیشگی را تحویلم دھد

ساکم را در صندلی پشت گذاشتم و بی آنکه سالم کنم روی صندلی جلو .درب باز شد
اما او ھم خونسرد بود و به .نفسم در نمی آمد و منتظر عکس العملی از جانب او بودم.نشستم

بش را ندادم و رویم را برگرداندم و به منظره غبار گرفته و خاکستری پیاده جوا.آرامی سالم کرد
ضبط را کمی که گذشت .چیزی نگفت و ماشین را روشن کرد و حرکت کرد.خیره شدم ی خیسرو

کم کم داشت خوابم .و موسیقی مالیمی که گوش را نوازش می کرد،از آن پخش شد روشن کرد
 .از دست من ناراحتی؟ باز جوابش را ندادم:می گرفت که یکدفعه سینه اش را صاف کرد و گفت

این یعنی چی؟نمی خوای حرف بزنی؟ شانه ھایم را باال انداختم و نگاھش :دوباره پرسید
 خیلی دلم می خواست دوباره چیزی بگوید تا سرش داد بزنم و.چیزی نگفت و لب دوخت.نکردم

نزدیک فرودگاه که رسیدیم،گوشی ھمراھم زنگ .او زرنگتر از این حرفھا بود! اما نه.تالفی کنم
به مادرش زنگ زد که ما نزدیک  شھرامبعد ! می خواست بداند رسیده ایم یا نه.خورد،مادر بود

مرا جلوی درب اصلی فرودگاه .اشین را در پارکینگ بگذارددرب فرودگاه ھستیم و او می خواھد م
جبازی درب عقب را باز کردم و با ل! خودم می آرمش...نمی خواد ساکتو ببری: پیاده کرد و گفت

صدایش را شنیدم و در ھمان حال را برداشتم و آن را محکم به ھم کوبیدم  ساک و کاور لباسھایم
بی توجه به اعتراضش راھم را  !گاراژ که نیست دردیوونه شدی؟؟دختر چته: که می گفت

برای ھمین به گوشی شیرین خانم زنگ زدم و او بنیامین را .فرودگاه را بلد نبودم.کشیدم و رفتم
بنیامین خنده رو و سرحال در شلوار جین شیک و کاپشنی مشکی رنگ و براق .دنبالم فرستاد

چه خبرا؟ ...آالله خانوم!به به: م کردکه دور کالھش خز توسی رنگ داشت،از راه رسید و سال
عجب : و بعد با خودم فکر کردم! ممنون...سالم می رسونن: با خنده گفتم مامان اینا خوبن؟

،بنیامین شوھر قراردادی من بود؟ چقدر تفاوت شھرامچی می شد به جای ! شانسی دارم من
ساکم را از .ابل مقایسه نبودنداز زمین تا آسمان با ھم فرق داشتند و ق! برادر بود بین این دو

بنیامین ... االن می یاد...رفته ماشین رو پارک کنه:گفتم کجاست؟ شھرام: دستم گرفت و گفت
: تو چطوری این برادر بد عنق منو تحمل می کنی؟ خندیدم و گفتم:شانه به شانه ام شد و گفت

سفید و مرتبش را به قھقه ای زد که ردیف دندانھا  !زیادم بد اخالق نیست...چی بگم خوب
یا غر می زنه یا ! خوب نیست و ھمیشه رو مخه" با ما که اصال! شاید با تو خوبه: نمایش گذاشت

صبح تا شب پای .االنم به زور و با التماس آوردیمش فرودگاه...یا می گه درس دارم!گرسنه شه
ما با رار داشت شیرین خانم اصپس بیخود نبود !عجب:با خودم گفتم !لپ تاپشه و ول کن نیست

  !رو دستش بمونه و بترشهھم عقد کنیم،می ترسید پسر بداخالقش 
به شیرین خانم و حاج آقا که رسیدم،با لبخند و گشاده رویی رویم را بوسیدند و در آغوشم 

عروس خوشگلم گرسنه که نیستی؟ با تکان سر جواب منفی دادم و :حاج آقا گفت.کشیدند
در حال گپ  ...تو ھواپیما برامون شام می آرن عزیزم: رین خانم گفتشی... ناھار خوردم! نه: گفتم

از دور نمایان در لباسھای اسپرت و شیکش  شھرامقامت بلند و درشت و گفتگو بودیم که 
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اما چند ثانیه بعد .نمی دانم چرا دلم برایش ضعف رفت و بی اختیار خیره خیره نگاھش کردم.شد
باید طوری به او و خانواده .و رویم را بالفاصله از او برگرداندمیادم آمد که به چه قصدی آمده ام 

شیرین خانم رو به .اش می فھماندم که از دستش دلگیرم و حرفش برایم سنگین بوده است
؟بنیامین به کنایه مگه کشتیات غرق شدناخمات دیگه چرا تو ھمه؟!وا؟مادر: گفت شھرام

به  شھرام! بعضیا و یه من کره و عسلهقی بدعن قضیه!کشتی نیست قضیه!اننه مامان ج:گفت
تو حرف نزنی می میری؟ حاج آقا به ! بسه:تندی لپ بنیامین را بین دو انگشتش گرفت و گفت

ا که اعالم کردند،ھمگی به طرف شماره پرواز ر.من اشاره ای کرد و سینه اش را صاف کرد
ر شدن در انتظار ایستاده بودند عده زیادی برای سوا.فرودگاه رفتیم تا سوار اتوبوس شویم محوطه

با حرکتی  شھرامساک من ھنوز در دست بنیامین بود که .پشت سر من و بنیامین بود شھرامو 
آن را از دست بنیامین در آورد و در مقابل نگاه پرسشگر من سریع بدون آنکه کسی را متوجه کند،

بنیامین  !ستت درد نکنهد:و برادرش لبخند کمرنگی گوشه لبش نشاند و رو به بنیامین گفت
من ھم اھمیتی ندادم و بی تفاوت کنار شیرین خانم .چیزی نگفت و رویش را برگرداند

به ناچار ھمگی .ھمه جاھا برای نشستن پر شده بود.اتوبوس آمد و ھمگی سوار شدیم.ایستادم
توبوس تکانھای ابا .سرش را پایین انداخت بین من و برادرش ایستاد و شھرام.ایستادیمسر پا 

برخورد کردم و ھر بار به زور خودم را جمع و جور کردم و از او فاصله  شھرامبدن محکم چند بار به 
در ھمان فاصله ھم که ایستاده بودم،صدای نفسھای تندش را می شنیدم و گرمای .گرفتم

چقدر دلم می خواست ھر دو در ھمان حال بمانیم و اتوبوس .بدنش را احساس می کردم
چند دقیقه بعد بدنه ھواپیمای غول پیکر از دور نمایان شد و بعد از .رگز به مقصد نرسدفرودگاه ھ

ھوای سرد به .سافرین پیاده شدیم و از پله ھای مخصوص باال رفتیمتوقف اتوبوس ھمراه م
شیرین خانم و حاج و آقا و بنیامین .صورتم می خورد و پوست صورتم را به گز گز می انداخت

کمی گذشت تا در صفی باریک که به .پشت سر من حرکت می کرد شھرامند و جلوتر از ما بود
سمت پنجره صندلی مرا به با اشاره  شھرام.تھی می شد،جای خود را پیدا کنیمنصندلیھا م

خمیازه ای کشیدم و به صدای ظریف و جیغ .ھدایت کرد و خودش بین من و بنیامین نشست
به مسافرین گفت و طرز استفاده از ماسک اکسیژن را مانند مھماندار ھواپیما که خوش آمد می 

آن ھم در آن فضای  شھرامبرای اولین بار از نشستن کنار دست .آموزش می داد،گوش سپردم
من به " و عمالمی از دسته صندلی مرا گرفته بود درشت اندام بود و نی شھرام.تنگ،معذب شدم

و بنیامین  شھرامکمربندھایمان را ببندیم،قبل از آنکه .پنجره چسبیده بودم و مچاله شده بودم
شیرین خانم از ردیف .من ھم به پیروی از آنھا ھمین کار را کردم.کاپشنھایشان را در آوردند

با لبخندی حرفش را تایید کردم و  جات راحته عزیزم؟:صندلیھای بغل برایم دست تکان داد و گفت
و اینکه او آنقدر به من نزدیک  خجالت می کشیدم شھراماز .به پشتی صندلی تکیه دادم

به آرامی  شھرام.اما باید تا آخر راه تحمل می کردم.عرق شرم بر پیشانیم می نشستبود،
قرص ضد : دوباره گفت.اولین بارته سوار ھواپیما می شی؟ با تکان سر جواب مثبت دادم: پرسید

زبون نداری؟ تو :رامی گفتبا حرص اما به آ! دوباره سرم را تکان دادم که یعنی نه تھوع خوردی؟
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داشت  اگه حالت !خدارو شکر: دوباره گفت! نه:در حالیکه خودم را بی میل نشان می دادم،گفتم
بر ھم گذاشتم و سرم را  دادم و چشمانم را سرم را تکان... به ھم می خورد،کیسه اینجا ھست

،دل پررویم ھنوز خاطر بودم  رنجیده آنقدر از او به این فکر کردم که با اینکه.به پنجره تکیه دادم
در ھمین افکار بودم که خواب مرا در  عاشقش شدم؟" واقعا: از خودم پرسیدم. برایش می تپید

  .ربود
***  

یک لحظه از یاد بردم که کجا و با .اطرافم نگاه کردم هبا تکانھای دستی چشمانم را باز کردم و ب
است و او ھم سرش را به  ھرامشوقتی به خود آمدم دیدم سرم بر شانه .چه کسی ھستم

سریع خودم را کنار کشیدم و سعی کردم به .عقب به صندلی تکیه داده است و نگاھم می کند
اما .بوده است شھرامتمام سرم بر شانه  دقیقه 45و من روی خودم نیاورم که چه اتفاقی افتاده 

چشمانم را مالیدم و .م رفتاو ھم راضی به این کار بوده است و چیزی نگفته،زیر دندانلذت اینکه 
وقتی مھماندار اعالم کرد که در حال فرود .شیرین خانم را دیدم که از آنسو به ما لبخند می زند

و  شھرام.ایستادھواپیما به آرامی نشست و .در فرودگاه شھر شیراز ھستیم،کمربندم را بستم
سر مسافرین پایین بنیامین به سرعت کتھایشان را پوشیدند و ساکم را از محفظه باالی 

از وقتی پدر رفته .احساس غریبی می کردم و چقدر به حمایت یک مرد نیاز داشتم.آوردند
دلم می خواست .گویی ناقص شده بودم و احساس خال آزارم می داد.بود،پشتم خالی شده بود

خیلی گزینه خوبی  شھرام.می توانستم به کسی تکیه کنم و او مرا در ھمه جا حمایت کند
  .ن جلب شودفتار کرده بود که اعتماد ماما در سفر شیراز طوری ر.نبود

  فصل پانزدھم
در زمستان ھم این شھر .گفته اند که شیراز شھر شعر و شاعری و لسان الغیب است تراس

و درختان سر به خیابانھای پھن و خانه ھای ویالیی . جلوه ھا و زیباییھای خاص خودش را دارد
دلم می خواست بھار بود و من .ی به پا خواھند کردبود در بھار محشرفلک کشیده ای که معلوم 

مست عطر بھار نارنج می شدم و در رویاھای دور و دراز غرق می شدم و به آسمان می 
تاکسی دربستی گرفتیم و از دروازه .اما چقدر حیف که زمستان بود و زمین پوشیده از برف.رفتم

خار گرفته تاکسی بیرون را تماشا می کردم،دلم می ھمانطور که از پنجره ب.قرآن رد شدیم
و بزرگ رزرو کرده شب اول حاج آقا دو اتاق در ھتلی شیک .خواست منظره درختان بلند را ببلعم

آنقدر محو تماشای البی .باورم نمی شد قرار است شب را در چنین ھتل بزرگی اقامت کنم.بود
فقط شنیدم که .ه نفھمیدم بقیه کجا رفتندزیبا و چراغانی شده با ھالوژنھای سقفی بودم ک

ت ملی شان کار حاج آقا داشت.بنیامین بود.یر صدا نگاه کردمبه مس...بیا این طرف: صدایی گفت
ھمگی با چمدانھایشان و من با ساک کوچکم از پله ھا .را تحویل ھتل می داد و کلید می گرفت

می گفت ما در باالترین طبقه رو به  آنطور که شیرین خانم.باال رفتیم و سوار آسانسور شدیم
بنیامین خیلی سریع یکی از اتاقھا را اشغال کرد و .منظره شھر زیبای شعر،اتاق گرفته بودیم

حاال تا ھر وقت که دلم بخواد می خوابم و درس و !آخیش: چمدانش را در آن گذاشت و گفت
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ست و بی توجه به ھم خیلی سریع کنار بنیامین روی تخت نش شھرام!دانشگاه ھم تعطیل
و درب را  ر و پدرش بدنش را کش و قوسی داد و به طرف حمام رفتنگاھھای پرسشگرانه ماد

بنیامین سرش را به .که بیرون بیاید و به اتاق دیگر برودشیرین خانم به بنیامین اشاره کرد .بست
آقا آب می  داشتم از خجالت جلوی حاج.نشانه اطاعت خم کرد و خندید و با چمدانش بیرون آمد

تا خدای نکرده اتفاقی  ھر دو با ھم در یکجا باشیم شھرامآخر چه اصراری بود که من و .شدم
نمی شه من پیش : در حالیکه صورتم داغ شده بود و دستانم سرد،آھسته گفتم؟بینمان بیفتد

شیرین خانم خنده ای کرد و گونه ام را میان دو انگشتش فشرد و شما بمونم مامان جون؟
قلبم از کلمه ...باید پیش شوھرت باشی و بھش عادت کنی...تو دیگه ازدواج کردی...عزیزم:گفت

مرا  شھراممی دانستم که اگر !فکر اینجایش را نکرده بودم" اصال.عادت فرو ریخت و به تپش افتاد
ن حاال ای:دوباره گفتم.آنجا ببیند، باز می خواھد چرندیات به ھم ببافد و اعصابم را به ھم بریزد

من می رم : دفعه رو می شه تو اتاق شما باشم؟بنیامین با ساکی از اتاق بیرون آمد و گفت
اگه : و بعد مرا به داخل برد و گفت... تو برو!نه: که نمی آد؟ شیرین خانم گفت شھرام! سونا

چقدرم : در دل گفتم ...برای شام صداتون می زنمخوبه؟...رو زمین بخوابه شھراممعذبی می گم 
با تکان سر موافقت خود را اعالم کردم و ساکم را کنار ! به حرف مادرش گوش می کنه مشھرا

اتاق ھتل آنقدر زیبا و لوکس بود که بی اختیار فکر می کردی .پنجره سرتاسری اتاق گذاشتم
دیگر زیباتر از این اتاق کجای دنیا پیدا می شود؟اتاق تمام شیشه بود و پرده ھای ضخیم قرمز آن 

دو گچ بری ھاللی شکل دو قسمت تختخواب و حمام را از یکدیگر جدا می کرد و .وشاندرا می پ
زیر پایم موکت پرز بلند قھوه ای .ال سی دی کوچکی جلوی تخت دو نفره خود نمایی می کرد

روی عسلیھای کنار .رنگ با روتختی تمیز و قرمز و مخملی ھماھنگ بود و چشم را خیره می کرد
کنار درب حمام میز توالت .رنگ روشن بود و جلوه خاصی به آن می بخشیدتخت،دو آباژور کرم 

بعد از آنکه خوب تماشا کردم و سیر .قھوه ای رنگی بود که آباژور قرمزی آن را روشن می کرد
شدم به آرامی لباس راحتیم را پوشیدم و جلوی میز توالت نشستم و موھایم را برس 

قلبم به افتادم و  شھرامر ناگھان یاد حضو.مت بخوابخیلی خسته بودم و دلم می خواس.کشیدم
اگر از حمام می آمد و مرا آنجا می دید و دوباره باید چه کار می کردم؟.دستانم یخ زد.تپش افتاد

این ھمه من این : غرغر می کرد،باید چه عکس العملی نشان می دادم؟آیا با خودش نمی گفت
پوست کلفته؟ در و من؟نمی گفت این چقدر پررو  حاال پا شده اومده پیش دختره رو کوبوندمش

صدای شیر آب قطع شد و کلید در قفل حمام ھمین افکار دست و پا می زدم که 
قلبم داشت .سرآسیمه روی تخت رفتم و رو تختی را رویم کشیدم و خود را به خواب زدم.چرخید

ه چیزی نگوید تا فقط خدا خدا می کردم ک.از شدت تپشھای وحشیانه و ھیجان،منفجر می شد
صدای باز شدن درب حمام آمد و چند دقیقه بعد ... حرفی بزنم و لو بروماز لجم من مجبور نشوم 

مھایش را صدای قد...این که باز اینجاست! اٍ : گویی که مرا دیده باشد،زیر لب و به آرامی گفت
ایستاده سایه ای جلوی نور را گرفت و فھمیدم که باالی سرم .شنیدم که نزدیک می شد

نه او چیزی گفت و نه من !اما نه.غرغر کند سرم ھر آن می ترسیدم که لو بروم و او دوباره.است



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

83 | P a g e  

 

چشمھایم را باز زیر کمی جرات کردم و .فقط چند دقیقه بعد سایه از جلوی نور کنار رفت!لو رفتم
... یتنومند و عضالن: اندام بی نقصی داشت.دیدم و او را در حال پوشیدن تی شرتش کردم 

به آرامی چراغھا را .خجالت کشیدم و چشمھایم را بستم و منتظر عکس العمل بعدی اش شدم
بی اختیار می لرزیدم و بدتر از .ترس تمام وجودم را پر کرد.روی تخت خزید خاموش کرد و بی صدا 

کمی که گذشت،صدای تنفس آرام و .ھمه این بود که می ترسیدم او متوجه لرزش بدن من شود
نفس راحتی کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم و ! خوابیده بود.برخاست منظمش

را در حال باز کردن در  شھرام.با ضربه ای که به در خورد،از خواب پریدم و در جایم غلتیدم.بخوابم
آھسته  شھرام؟ برای شام پایین نمی آین؟ خوابین: ی شیرین خانم به گوش رسیدصدا.دیدم
! باشه: شیرین خانم خنده پیروزمندانه ای کرد و گفت!منم گرسنه نیستم...آالله که خوابه: گفت

دوباره کنار من  شھرامدرب بسته شد و  !به مادرش اعتراض نکرد!چه عجب ...شب بخیر
و به زور سعی داشت ھیکل درشتش  فاصله اش با من زیاد بود و لبه تخت دراز کشیده بود.خزید

  .که به خواب عمیقی فرو رفتمدر ھمان افکار بودم .را مچاله کند
***  

وقتی چشم باز کردم ،مادر شوھرم با لبخند  به .صبح با صدای درب اتاق از خواب بیدار شدم
سالم کردم و سعی نیم خیز شدم و در حالیکه چشمانم را می مالیدم،.تخت نزدیک می شد

یکی به تن کرده بود و و روسری ساتن ش ن خانم آراسته و زیبا بود و پالتوشیری.کردم لبخند بزنم
گفت  شھرامتو ھنوز خوابی؟: با خنده پاسخم را داد و گفت.بودشده بوی عطرش در اتاق پراکنده 

روی آن  شھرامکه دیشب  آره؟ زیر چشمی به آن قسمت تخت!ھر چی صدات زده بیدار نشدی
: با تردید گفتم .حاضر شده و بیرون رفته است کردم و فھمیدم که او زودتر از من خوابیده بود،نگاه
شاید :شیرین خانم در اتاق چرخی زد و گفت! آخه من خوابم خیلی سنگینه!بله مامان جون

از رختخواب بیرون  اما می خوای برای عروسی چی بپوشی؟! خوشت نیاد ازت بپرسم عزیزم
االن بھتون نشون می : خودم را لوس کردم که نشان دھم از حرفش دلخور شده ام" آمدم و عمدا

و بعد دست و رو نشسته،سر کاور لباسھایم رفتم و لباسم را بیرون کشیدم و جلویش ... مد
ھر چی گفتم بیاد !گوشش بدھکار نیست شھراماین :چھره اش اندکی در ھم رفت و گفت.گرفتم

یعنی : با دلخوری گفتم !خیلی یه دنده و قده! دنبالت و ببرتت واسه عروسی خرید زیر بار نرفت
 شیبانیاما تو عروس خونواده ! خیلی ھم خوبه! نه عزیز دلم: با خنده گفته؟ این لباسه بد

پسرتون ھم مثل : در دل گفتم! لیاقتت باالتر از این حرفھاست...باید بھتر از اینا بپوشی...ھستی
به تندی جمع کردم و در  را لباس !انگار کین اینا!!شیبانیخونواده !! پر مداعا و خودخواه! خودتونه
 شھرامیزان کردم و به سمت دستشویی رفتم تا ھم آبی به صورتم بزنم ھم برای چزاندن کاور آو

چطوریش را نمی !بود و بس شھرامتمام ھدفم انتقام از .و خنک کردن دلم،نقشه ای طراحی کنم
جا می آوردم و حالش را دانستم اما ھر طور که بود باید ھمانطور که در مورد من قضاوت کرده بود،

و اگر بر حسب  فھماندم که پدر نداشتن از قدر و منزلت یک دختر چیزی کم نمی کند به او می
را از دست داد،اگر ذات درستی داشته باشد،به اشتباه نمی  ،سایه سرش ،اتفاق کسی پدرش
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وقتی از دستشویی بیرون آمدم و صورتم را با حوله ای که .افتد و به شان پایین سقوط نمی کند
،خشک کردم،شیرین خانم ھنوز وسط اتاق ایستاده بود و به فکر فرو رفته روی میز توالت بود

 !قربون اون صورت خوشگلت که بی آرایشم مثل ماھه:ھمانطور که نگاھم می کرد،گفت.بود
به سمتم آمد و موھایم را .تعریفش را نشنیده گرفتم و به طرف تخت رفتم تا آن را مرتب کنم

چرا ناراحت !نه: شدی؟ القید شانه ای باال انداختم و گفتماز حرفم ناراحت :نوازش کرد و گفت
خوب پس باھام می ای :گفتبی توجه به جواب دو پھلویم ... باشم؟شاید شما راست بگی

: در آغوشم کشید و گفت ...باشه:خرید؟ برای اینکه موضوع را بیشتر از آن کش ندھم،گفتم
با دلخوری  !ین صبحانه خورده منتظر توانکه ھمه پایزودی حاضر شو ...ه من قربونت برمالھی ک

پدر و .سریع حاضر شدم و به طبقه پایین رفتمبودم، شھرامدر حالیکه فقط در فکر سوزاندن دماغ 
: نگاه کردم شھرامزیر چشمی به .پسرھا در البی ھتل نشسته بودند و با یکدیگر گپ می زدند
از خودم به خاطر تصمصیمی که .الیدپلیور توسی و شلوار لی پوشیده بود و چشمھایش را می م

با دیدن نگاه سرد و بی روحی که به من گرفته بودم،خجالت کشیدم اما بعد از چند دقیقه 
وقتی برای خرید به بازار .دوباره حس انتقام و ستیزه جویی در وجودم زبانه کشیدانداخت،

جب دھانم باز مانده معروفی در شیراز رفتیم،از دیدن مدلھای به آن مدرنی و زیبایی از تع
ر زیبا یی و جدید بودن،از لباسھایی که در تھران می لباسھای زیبا و گرانقیمتی که از نظ.بود

لباس را به  دست به درون چندین پاساژ رفتیم و و چند.خریدیم به مراتب بھتر و شیکتر بودند
: نم می گفتھر مدلی را که انتخاب می کردم،شیرین خا.درخواست مادرشوھرم امتحان کردم

من دوست دارم عروسم ! این مھمونی زنونه مردونه ش جداست! اینا خیلی پوشیده ن!مادر
وقتی به آخرین مغازه .آخر سر خسته شدم و اجازه دادم تا او برایم مدل انتخاب کند !بدرخشه

و  تا باالی زانوانم می رسیدرا که  تنگیدکلته یاسی رنگ وارد شدیم و من لباس طرحدار و براق 
آنکه شیرین  بعد از .در اتاق پرو پوشیدم،برق رضایت را در چشمانش دیدماز آن به بعدش تور بود،

در حالیکه !ھمین خوبه...عین ماه شدی...ماشاال: خانم را صدا زدم و او در آیینه مرا دید زد،گفت
مشتش را جلوی دھانش برد و  !من خجالت می کشم!اخه این خیلی بازه: گفتممعذب بودم،

این کجاش بازه؟تو نمی دونی دخترا واسه مراسم عروسی چقدر خودشونو می کشن !وا: گفت
حاال تو می خوای این تن و بدن سفید و بی نقص !که به چشم بیان و و مجردا خواستگار پیدا کنن

پشت چشمی نازک  !قیمتشو دیدی؟ خیلی گرونه...آخه مامان جون: گفتم خوشگلو قایم کنی؟
زود لباساتو بپوش بیا بیرون که دیرمون !بدوپس من اینجا چی کاره م؟!ارت نباشهتو ک: کرد و گفت

وقتی شیرین خانم .بیرون آمدمبه سرعت لباس پوشیدم و  !وقت آرایشگاه گرفتن برامون 5!شد
آن را حساب کرد و کارت کشید و بیرون آمدیم،از قیمت سرسام آور آن مغزم سوت کشید اما ته 

صاحب چنین لباس شیک و گران قیمتی می شدم و میان جمع می دلم خوشحال بودم که 
و بنیامین و پدرش در یک ماشین کرایه ای نشسته بودند و من و شیرین  شھرام .درخشیدم

وقتی سوار ماشین خودمان شدم،شیرین خانم کنارم .ھم جدا ماشین گرفته بودیمخانم 
را از ماشین بیرون  شھرامکرد و را باز  شھرامدرب طرف .آنھا رفتننشست و به طرف تاکسی 
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کنار درب ماشین ایستاده بود و از پنجره  شھرام.کشید و خودش جای او کنار بنیامین جای گرفت
با حرص تکان می خورد و دست ال به الی  شھراملبھای  .ماشین سرش را داخل برده بود

آمد و  ف تاکسی منگاز داد،با عصبانیت به طر ماشینکه بعد از چند دقیقه .موھایش می کشید
با .صورتش از خشم سرخ بود و نفس نفس می زد.کنار راننده جای گرفت ،روی صندلی جلو

 تو ھر دفعه چی به مادر من می گی اینقدر به من پیله می کنه:خشم به طرفم برگشت و گفت
بازیا با این موذی :دوباره صدایش را باال برد و گفت چی؟من؟:با تته پته گفتم ؟ھان؟پیش تو باشم

فھمیدی؟ حاال موقع انتقام بود،با لحن سردی !دندون واسه من تیز نکن!به ھیچ جا نمی رسی
از تو بھتر نبود من واسه ش دندون تیز کنم؟با این اخالق !!خیلی خودتو جدی گرفتی: گفتم

زبون ...ھر چی از دھنت در می یاد بھم می گیخوشگلت،فکر کردی خیلی ازت خوشم می یاد؟
فقط به احترام مادر و پدرته که دارم تحملت می ! اینقدر بده که نمی شه تحملت کردو اخالقتم 

وگرنه ھمون یه ماه پیش که در مورد پدرم اون : وگرنه چی؟ گفتم: با فریاد گفت... وگرنه...کنم
راننده که با تعجب و نگرانی داشت به مشاجره لفظی و بچه  ...حرفو زدی،ازت طالق می گرفتم

یواشتر :مان نگاه می کرد و ھمزمان رانندگی می کرد،با لھجه با مزه ای گفتگانه ھردوی
وقتی به زور زنت : با عصبانیت گفت شھرام! ما دو تا چقدر بلندهشصدای ! سرم پوکید!بابا

زودتر برو طالق بگیر که حالم داره ازین : بعد رو به من کرد و گفت !بدن،ھمین می شه دیگه آقا
: در حالیکه فریاد می کشیدم،گفتم! مسوولیت و ناخواسته به ھم می خورهرابطه احمقانه و پر 
می خوای چه " مثال!نه بابا:پوزخندی زد و گفت ...نشونت می دم!صبر کن! صبر کن بریم تھران

بچه می ترسونی؟ راننده که :دوباره قھقھه زد و گفت! حاال می بینیم:گفتم جوری نشونم بدی؟
دو تا جوون به این !جل الخالق:،با مالیمت و لھجه با مزه ای گفتساله ای بود 40" مرد حدودا

شما که تازه اول !سن کم،به جای اینکه با ھم خوش باشن،ببین چه شاخ و شونه ای می کشن
با غم و ناراحتی  !!دارین سر ھمدیگه رو می بریناین چه وضعیه؟!جوونیتونه و باید حال کنین

ادرش بھش ایراد می گیره که چرا منو تحویل نمی ھمیشه وقتی م...اون شروع کرد: گفتم
که حاال  شھرام اینا گفتن نداره مگه بقیه کورن که نمی بینن؟ !گیره،دادشو سر من می زنه

ازدواج " من اصال! دفعه به این مادرم گفتم من زن نمی خوام 100:اندکی آرام شده بود،گفت
ام گرفت که صدتا جوابمو بده و مدام زیر رفت این جیغ جیغو رو بر! به حرفم گوش نکرد!نمی کنم

راننده .دلم شکست و بغض راه نفسم را بست از طرز حرف زدنش !آبمو پیش خوانواده م بزنه
این طفلی که از قیافه ش :میانسال در ایینه نگاھی به صورت و چشمان سرخم انداخت و گفت

 !ونین چه آب زیر کاھیهنمی د!خیلی: پوزخندی زد و با تاکید گفت شھرام! پیداست،مظلومه
راننده ! نه: گفت شھرام یه چی بھت بگم ناراحت نمی شی؟: راننده صدایش را صاف کرد و گفت

باید یه کم ...با زن که اینطوری حرف نمی زنن! شما خیلی عصبی و بداخالقی: دوباره گفت
جمم سنتی ساله با زنم ازدواج کردم و ازدوا 10من ! باھاش راه بیای...عطوفت داشته باشی

سال ازم بزرگتره و مادرم برام انتخابش  2با اینکه !بوده اما خوشبختر از ما کسی نیست
با شنیدن کلمه خاطر خواھی و عشق و عاشقی،اشک از  !کرده،خیلی خاطرشو می خوام
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راننده دوباره از آیینه به من  .ساکت شده بود و صدایش در نمی آمد شھرام.چشمانم سرازیر شد
شبھا ھم آژانس وا می ستم اما تا حاال نشده با ...من راننده تاکسی ام:خت و گفتنگاھی اندا

اما این طفل معصوم معلومه !بھت برنخوردا... یه تو بھش نمی گم!خانومم اینطوری اختالط کنم
سرش را پایین  شھرامطالق چیه ؟!آرامش داشته باش...یه کم مالحظه کن! خیلی دلش ازت پره

حتما باید غریبه ھا .خنک شده بود از محکوم شدنش، دلم.رخش سرخ شده بودانداخته بود و نیم
کمی گذشت تا از یاوه گویی دست بردارد؟به او می گفتن که از دیوانه بازیھایش خجالت بکشد و 

دیگر آرام شده  شھرامھر دور سرمان را پایین انداخته بودیم و .اراممان کند راننده توانست
که داشت کرایه را حساب  شھرامم،از راننده تشکر کردم و بی توجه به وقتی به ھتل رسیدی.بود

بعدازظھر بود و باید ھر  3ساعت نزدیک .به ھتل رفتممی کرد و باز راننده به گوشش می خواند،
خانه مادر عروس می  آرایشگاه و بعد چه زودتر ناھار می خوردیم و اتاقھا را تحویل می دادیم و به

به  "امتناع کردم و علنا شھرامناھار دور ھم نشتیم،من از نشستن کنار وقتی سر میز .رفتیم
بنیامین به .ابروان حاج آقا باال رفت اما ھیچ نگفت.نشان دادم که از او کینه به دل دارم ھمه

چرا : اما سرد و بیروح گفت شھرام.چشم دوخت شھراممادرش نگاه کرد و مادرش با عتاب به 
باز که گردو خاک : کنین؟مگه جن دیدین؟ بنیامین به شوخی گفتھمه تون اینطوری نگام می 

کی تا حاال تو کار برادر بزرگترش دخالت کرده که تو می کنی؟ : غرید شھرام! کردی شاپسر
 شھرامشیرین خانم چشم غره تندی به .و باز به مادرش نگاه کرد نیامین شانه ای باال انداختب

در ھمان دقیقه از جا بلند شدم و به طرف پذیرش  !شد دیرمونغذاتونو بخورین که :رفت و گفت
و به سرعت داخل حمام  به اتاق رفتم.را تحویل گرفتم و سوار آسانسور شدم اتاقمان رفتم و کلید

بعد بیرون آمدم و موھایم را خشک .زیر دوش آب گرم،آنقدر اشک ریختم تا سبک شدم.خزیدم
مین حین،ضربه ای به درب نواخته شد و من بی در ھ.کردم که از ھوای سرد بیرون سرما نخورم

نیم نگاھی به من انداخت و بعد .بود شھرام.درب را باز کردمتوجه به آنکه حوله حمام به تن دارم،
تازه فھمیدم .از آنچه دیده بود،تعجب کرد و دوباره با چشمان گرد شده اش،سرتاپایم را برانداز کرد

و کینه ای که به دل گرفته ام،حواسم به خودم نبوده  که حوله به تن دارم و از فرط ناراحتی
حاال که او !خدای من!وای.به سرعت از جلوی درب کنار رفتم و به کنار میز آرایش گریختم.است

 بی صدا روی صندلی رو به روی میز توالت نشستم وآمده بود،باید چطوری لباس می پوشیدم؟
تا او به حمام برود و من ھر چه سریعتر لباس می خواستم معطل کنم .به موھایم ور رفتم لرزان

داشت محتوی چمدانش را به ھم می ریخت و غرغر کنان .او خیال رفتن نداشت! اما نه.بپوشم
در ھمین حین تلفن روی عسلی  ژلمو چی کار کردم؟این خمیر ریش کوفتی کجاست؟:می گفت

دقیقه آن را سر جایش گذاشت و کنار تخت زنگ خورد و او غرغرکنان آن را برداشت و بعد از چند 
دیگر رویم به او باز شده ! زود باش لباس بپوش! دم در منتظرهمامان :بی آنکه نگاھم کند،گفت

می شه : از این رو حق به جانب گفتم. بود و دلم می خواست ھر چه لج دارم،سرش خالی کنم
برو ھمون :ه بود،گفتبا تعجب ھمانطور که روی زمین زانو زد بری بیرون تا من لباس بپوشم؟

با چشمان ! برو بیرون: جیغ زدم ...من کار دارم!! پشت کمد دیواری درو باز کن،و لباس بپوش
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چون درشت . میم ایستادتا یک قد به طرفم خیز برداشت وگشاد شده اش از جا بلند شد و 
سعی کردم لرزان با پاھایی و از این حرکتش جا خوردم اما خودم را از تک و تا نینداختم ھیکل بود،

" اصال... پاتو زیادتر از گلیمت دراز کنی:باال برد و گفتمقابل چشمانم انگشتش را  .در جایم بمانم
جنگ و جدالھای اخیرم دختر ضعیفی نیستم و دیگر نمی خواستم کوتاه بیایم،باید می فھمید که 

نمی تواند تا است و  ختهابا جنس مخالف،از بره ای مظلوم و بی زبان،پلنگی درنده و جنگنده س
خوب؟ از حاضرجوابیم :برای ھمین دستم را به کمرم زدم و گفتم.آن حد خوار و خفیفم کند

به پیشانیم خوش بویش  گرم و نفس "ھی"با گفتن کلمه و !روتو برم ھی:برآشفت و گفت
از خشم بود یا از .گویی کوره زیر پوستش روشن کرده بودند.از بدنش حرارت می بارید.خورد

تا به حال ھیچ ...اما چقدر خوشم آمد بود که اینقدر به من نزدیک شده بود!یجان،نمی دانستمھ
اگه زنم بودی،حالتو اساسی جا ...اگه : دوباره گفت.مرد جوانی تا این حد به من نزدیک نشده بود

تو یه :گویی از گفته خود پشیمان شد و گفت مگه نیستم؟حاال !خوب:با تمسخر گفتم! می اوردم
دوباره دلم  !تو که زن من نیستی!که خیلی راحت می تونم پاکش کنم سمی تو شناسنامها

اما اینبار به جای آنکه در خود فرو روم و حرفھایش را به جان .شکست و بغض راه گلویم را بست
اگه به خاطر مادرت فکر کردی خیلی مھمی؟!تو ھم فقط یه اسمی تو شناسنامه من:بخرم گفتم

حس ! من کسی مثل تورو می خوام چی کار!ظه ھم تو صورتت نگاه نمی کردمنبود،حتی یه لح
درجه سانتی گراد رسیده  1000کردم از گوشھایش دود بیرون می زند و حرارت بدنش به 

چنان محکم به بازویم را محکم گرفت و ری بروم،را برگرداندم تا به طرف کمد دیوا وقتی رویم!است
وحشتزده از اتفاقی که ممکن بود .با شتاب در صورتم ریختطرف خودش برگرداند که موھایم 

در چی از جونم می خوای؟ !ولم کن:صورت بگیرد،گفتم که بینمان پیش بیاید و زد و خوردی
ولت :متوقف شد،گفت ھمانجا حالیکه نگاھش از روی چانه ام به روی یقه باز حوله کشیده شد و

یه بار دیگه پررو بازی در !من حرف می زنیفقط دفعه آخرت باشه که اینطوری با ...می کنم
بازویم را از دستش در آوردم  چی می گم؟ فھمیدی!بیاری،بھت قول نمی دم اتفاق خوبی بیفته

بعد از چند دقیقه،صدای .و به طرف ساک لباسھایم رفتم  موھایم را از صورتم کنار زدمو بی حرف 
  .رفته بود شھرام:درب اتاق به گوشم رسید

  
  ھمفصل شانزد

  
  

چند تن از فامیلھای تھرانی،مانند ما برای آماده .خانه مادر عروس با ھتل فاصله چندانی نداشت
بنیامین با تاکسی به آرایشگاه آمد و من و شیرین خانم  7راس ساعت .شدن به آنجا آمده بودند

سمت باال به گفته مادرشوھرم،آرایشگر ماھرانه موھایم را به .را با خود به خانه مادر عروس برد
وقتی ھم که .جمع کرده بود و مقداری از آن را روی شانه ھایم به صورت لوله لوله در آورده بود

فقط ...عروسم خوشگل ھست: پرسید صورتش را چه کار کنم،شیرین خانم با خنده گفت



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

88 | P a g e  

 

و آرایشگر ماھر به کمک سایه ھای بنفش و کبود مالیم چشمانم را درشتر و  !خوشگلترش کن
م،شیرین خانم دست دور وقتی ھر دو جلوی ایینه ایستاده بودی.م را برجسته تر کردگونه ھای

حقا که انتخاب !ھمیشه ارزوی داشتن چنین عروسی رو داشتم:ه بودو گفت هشانه ھایم انداخت
  !کاش با این انتخابت عمر من رو تلف نکنی:و من در دل گفتم... خودمی

را پوشیدم و کفشم را به پا کردم و  جدیدمیع لباس به خانه مادر عروس رسیدیم و من خیلی سر
یکی از زنان فامیل که دو دختر دم بخت داشت و دخترانش .بعد پالتوی بلندم را روی آن پوشیدم

دست  شھرامکنم خود خوشگلو از کجا آوردی شیرین؟گمون این عروس :به غایت زیبا بودند،گفت
حرف  شھرام!خودم دیدم و پسندیدمش!ر عزیزمنخی: نه؟ مادرشوھرم با افتخار گفت!به کار شده

پس ما چی؟چرا مارو دعوت :زرین خانم دوباره گفت !روی مادرشو زمین نمی ندازه...گوش کنه
اینا عروسی !یه عقد خصوصی گرفتیم و تمومش کردیم: نکردی؟شیرین خانم حق به جانب گفت

رین خانم که از دیگری زیباتر بود یکی از دختران ز!می خوان برن انور آب قربونت برم!نمی گیرن که
! بپرس: یه سوال بپرسم؟ با لبخند گفتم: سال بیشتر نشان نمی داد،به کنارم خزید و گفت 25و 

این حرفا چیه؟ آھسته زیر گوشم ! نه: گفتم! نگی این دختره چقدر پرروئه ھا: دوباره گفت
یعنی چی؟ دستی :ش کردمناباورانه نگاھ و دزدیدی که عقدت کرد؟شھرامتو چطوری قاپ :گفت

ھمینجا ! من ھمه چیم درست و حسابیه: به خرمن زیبای موھای فرش کشید و گفت
تو ! به من نگاه ھم نکرد شھراماما ھر کاری کردم ! بابامم وضعش خوبه...میکروبیولوژی می خونم

چه تیکه نچسب و درب  شھراماگر بدونه : با خودم گفتم چی کار کردی که ازت خوشش اومد؟
آخه :لبخندی زدم و گفتم !داغونیه،ھر روز از اینکه زنش نشده،ھزار مرتبه خدارو شکر می کنه

شوھر پس خوش می گذره؟نه؟: نخودی خندید و گفت! اخالقش خاصه! ه دیگهشھرامچی بگم؟
د و بدون در نظر آنقدر بی پرده حرف می ز نیامده و از اینکه اومنظورش را فھمیدم خوبی ھست؟ 

و سرم را پایین ... دونم نمی: یات از من سوال می کرد،تعجب کرده بودم،گفتمگرفتن محدود
ھر روز داریم !اگه بدونی که چه شوھر تکیه: من دوباره در دل گفتم باز ریز ریز خندید و.انداختم

شیما که حجب و حیای مرا به جواب مثبت برداشت کرده !ھمدیگه رو دندون دندون می کنیم
  .و بعد از کنارم بلند شد و پیش مادرش نشست! دخوشبخت باشی:بود،گفت

***  
وقتی در تاکسی مقابل عمارت بزرگ و دو طبقه زیبایی که عروسی در آن برگزار می شد،توقف 

ته حیاط بزرگ را با ریسه ھای فروان و رنگارنگ آذین بس.شب گذشته بود 8ساعت از کردیم،
تاده بودند و به مدعوین خوشامد می قابل درب ورودی ایسبودند و بستگان عروس و داماد م

قه کرده داشتم و او دستش را در دست من حل من در کنار مادرشوھرم قدم بر می.گفتند
در بدو .به صورتش نگاه ھم نکردم" اما من اصال.بودندو پدر و برادرش پشت سر ما  شھرام.بود

ھمه زنھا .زنانه بود،رفتیم ورود سالم و علیک گرمی با ما کردند و بعد ما به طبقه باال که سالن
با .د را به بھترین شکل آراسته بودند و شاد و خوشحال تا آمدن عروس پایکوبی می کردندخو

ورودمان صاحب مجلس که مادر عروس و داماد بودند،به طرفمان آمدند و با رضایت و احترام ،ما را 
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نم بینی اش را باال گرفته بود و ھمه نگاھھا به ما خیره مانده بود و شیرین خا.به میان جمع بردند
شیما ھم غرق در آرایش و جواھراتی به رنگ آبی فیروزه .حسابی شاد و مغرور به نظر می رسید

ای که به رنگ لباسش می آمد،مشغول رقص بود و با دختران ھمسن و سالش می 
چای داغ از به لرزه انداخته بود،با خوردن لیوانی پاھایم را موقع آمدن ھوای سردی که .خندید

بعد از حدود نیم ساعت عروس زیبا در لباسی زیباتر از راه رسید و با .بدنم بیرون رفت و گرم شدم
باران ھلھله و نقل و .ساله به نظر می رسید،وارد سالن زنانه شدند 35" داماد که مردی حدودا

رفتن اسپند بر سرشان باریدن گرفت و جمعی از زنان محرم،شروع به رقصیدن و شاباش گ
لحظه ای از خاطره سوت و کور جشن عقدی که ھمان ھم به قولی شده بود،عروسیم .کردند

اما بعد به خودم نھیب زدم .چقدر ھمه چیز در بی خبری و ھول ھولکی برگزار شده بود.دلم گرفت
اون کجاش شبیه شوھره که بخوای با جشن عروسی معمولی یا آنچنانی با او زیر یک سقف که 

 شھرامبا اینکه حس می کردم کم کم از !ھمان بھتر که زیاد جدی برگزار نشدزندگی کنی؟
به احساساتم اجازه خوشم آمده و کمی دوستش دارم،اما دلم راضی نمی شد که بیشتر از این 

در رابطه با مازیار،یاد گرفته بودم زیاد به خودم وعده ھای بیجا ندھم و از با اینکه .پیشروی دھم
اما باز ھم به اقتضای سنم،در ھپروت فرو می رفتم و ھر حرکتی را مثبت .ارمرویابافی دست برد

  .تعبیر می کردم
بعد از حدود یک ساعت،شام خوشمزه که از انواع و اقسام غذاھای سنتی شیراز تھیه شده 

از ھر .ودند سرو شدبروی میز بزرگی که وسط سالن به صورت تزیین شده گذاشته بود،
زیاد با آنکه پدرم اصلیتی شیرازی داشت اما .مزه ھا عالی بودند.خوردمکدامشان کمی کشیدم و 

در مورد رسم و رسومات و غذاھایشان نمی دانستم و حال خوشحال بودم که به چنین عروسی 
 شھرامکه با  جدا از مجادله ھا و جر و بحثھای اعصاب خردکنی.با شکوه و جالبی آمده بودم

با دستمال خوشرنگ عد از آنکه دلی از عزا در آوردم و ب.داشت کم کم خوش می گذشتداشتم،
با چشم به !شیبانیخانم !شیبانیخانم : از میان جمعیت گفت یدور دھانم را پاک کردم،صدای

می خندید و آرام آرام دسرش را دنبال مادرشوھرم گشتم،اما او در میان حلقه ای از زنان فامیل 
را صدا زده بودم با اشاره می کرد و حال ما به زن جوانی که پذیرایی .به دھان می گذاشت

او ھم میان آن ھمھمه و شلوغی به من فھماند که کسی در حیاط .پرسیدم که چه کار دارد
رخت کن شده بود و چوب لباسیھای فراوان با  به سرعت به طرف اتاقی که آن موقع.کارمان دارد

 لباسھای ضخیم وھیتم از میان انب،رفتم اما ھر چه گشپالتوھای گران قیمت در آن آویزان بود
خانمی که جلوی ایینه ایستاده بود و داشت تجدید آرایش می .،پالتوی خودم را پیدا نکردمزنانه

دم در ! پالتومو پیدا نمی کنم:می گردی؟ با کالفگی گفتمدنبال چی !عزیزم:کرد،رو به من گفت
بیا :به طرفم دراز کرد و گفترا چادر نماز سفیدی که گلھای ریز صورتی رنگ داشت ! کارم دارن

تشکر کردم و چادر نماز را به سرم ! سر فرصت پیداش کنی" تا بعدا...اینو سرت کن" فعال!
  .انداختم و با عجله بیرون رفتم و روی تراس ایستادم و در حیاط چشم گرداندم
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واستم خ.کسی نبود و فقط چند کودک بازیگوش مشغول جیغ کشیدن و بازی در ھوای سرد بودند
به مامانم بگو کی می خواد راه بیفته؟بابا زیاد :صدای آشنا و مردانه ای گفتبه داخل بازگردم که 
در پاگرد پله ھای سالن زنانه  شھرامبه طرف صدا برگشتم و دیدم که ! حالش خوب نیست

ردم و تا دھان باز کردم که حرفی چادر را زیر گردنم سفت ک.ایستاده و نگاھم می کند
و به سرعت به پشت  مشوکه شده بود.با تمام قدرت چادر را از سرم کشید سی از پشت،کبزنم

سرم نگاه کردم و دیدم شیرین خانم با لبخند مرموزی پشت سرم ایستاده و چادر را پشت 
بدش ! سرده! مامان جون: شانه ھای عریانم را با دست پوشاندم و گفتم.خودش قایم می کند

 آدم که از شوھرش رو نمی گیره: گفتآرام نزدیک گردنم آورد و  شیرین خانم سرش را! به من
بازوان و چشمانش را از روی .داشتم از خجالت آب می شدم شھرامزیر نگاه تیز و متعجب  !دختر

با شرمساری از جا کنده شدم و با کفشھای .و جور خاصی نگاھم می کرد پاھایم بر نمی داشت
از ھیجان و حیرت نفس کم آورده .می زد،داخل سالن دویدمپایم را  انگشت پاشنه بلندی که نوک

چند دقیقه بعد شیرین خانم با خنده به سالن .بودم و احساس می کردم،صورتم گر گرفته است
یکی از خانمھای مسنی که حدس  !خوشگل خودمی:آمد و چانه ام را در دست گرفت و گفت
ن خوش اخالقی دیده بودین؟راه می ره مادرشوھر به ای:می زدم از فامیالن نزدیکتر باشد،گفت

کجا شو دیدی حاال :شیرین خانم پیروز مندانه گفت !قربون صدقه قد و باالی عروسش می ره
حالم ھنوز جا نیامده . ت تا چادر نماز را آنجا بگذاردو بعد به طرف اتاق رخت کن رف !عصمت جان

چادر را از سرم !!رده بودمادرشوھرم عجب کاری ک!احساس می کردم بدنم یخ زده است.بود
شاید از جر و بحثھای ...نشان دھد؟اما ما که با ھم ھم اتاقی بودیم شھرامکشیده بود که مرا به 

در ھمین افکار بودم .داشت و می دانست محال است ما با ھم به آشتی و صلح برسیم ما خبر
در ھمین حال .فتن کردکه شیرین خانم باالی سرم ظاھر شد و پالتویم را به دستم داد و عزم ر

،سرآسیمه به طرفمان دوید و که ھمه نسیم خانم صدایش می زدند مادر عروس
رفع زحمت می کنیم و ایشاال فردا برای پاتختی  :کجا؟ مادر با خنده گفت! یرین جانش!وای:گفت

! نه بابا:البد ھتلو پس ندادین؟ مادرشوھرم خندید: دوباره گفتخانم میانسال .خدمت می رسیم
امشب باید خونه !به خدا اگه بری ھتل ناراحت می شم:رای چی آخه؟ نسیم خانم دوباره گفتب

از  !انوقت شما غریبی می کنی و می ری ھتل؟خاک عالم...داریمما این ھمه اتاق ...ما بمونی
ناز بشه :ام را دید گفتنسیم خانم که خنده .خاک عالم گفتنش خنده ام گرفت و نخودی خندیدم

 شھراماز تعریفش غرق در لذت شدم و یاد نگاھھای تیز ! خیلی خوش اب و گله!این عروست
  .افتادم

***  
پس دھند و تسویه حساب کنند و ھتل رفتند تا اتاقھایمان را به اتفاق به  شھرامبنیامین و 

به عمارت من و مادرشوھرم و پدرشوھرم ھم سوار بر ماشین یکی از فامیلھای نزدیک،.بازگردند
حاج آقا اندکی نفس تنگی گرفته بود و رنگش .د رنگ و بزرگ خانواده عروس رفتیمزیبا و سفی

وقتی قرصھایش را که در کیف شیرین خانم بود،به دھان .پریده بود و شیرین خانم نگران بود
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گویی ازدحام جمعیت و اختالط عطرھای مختلف نفسش .گذاشت و چند اسپری زد،حالش جا آمد
نه که شدیم شیما و خواھر و مادرش ھم آمده بودند و ھمگی خواب آلود وارد خا.را بند آورده بود

اتاق در طبقه پایین داشت که با پله ھای زیبا و مارپیچی به رنگ  3خانه نسیم خانم .بودند
آشپزخانه شیک و مدرن که با دو پله پایینتر از طبقه اول .طالیی چوب با طبقه باال پیوند می خورد

نسیم خانم بعد از .آشپزخانه تجھیز شده بودبا آخرین مدل وسایل می شد، از ھال و پذیرایی جدا
طفلک آنقدر بدو بدو کرده بود که پاک خسته و کالفه .و بنیامین رسید شھرامنیم ساعت ھمراه 

و دلم می خواست ھمان وسط  من کنار شیرین خانم روی مبلھای استیل زیبا نشسته بودم.بود
راه رسید،با چشم به از  با ساک من و چمدان خودش که رامشھ.پذیرایی جا به جا بخوابم

من خودم را جمع و جور کردم و شال .چشمان قرمزش برقی زدوقتی ما را دید،دنبالمان گشت و 
شیما به ھمراه مادر .نمی خواستم بیشتر از این مستفیض شود.جلو کشیدمپشمی و سبکم را 

حاج آقا به خاطر حال بدی که .ما رسید نوبت بهو خواھرش،در طبقه پایین جای گرفتند و 
شیرین خانم به بنیامین اشاره کرد و .داشت،زودتر از بقیه در اتاق طبقه پایین خوابیده بود

زنونه مردونه ش کردین دیگه؟نه؟ نسیم خانم با دو انگشت تپلش آرام به گونه اش زد و :گفت
که و بعد دختر و پسر کوچکش  ....کی گفته؟شما پیش حاج آقاتون بخوابین!خاک به گورم:گفت

دخترک سبزه .صدا زد تا برایمان رختخوابھا را در طبقه باال بیندازند سال بیشتر نداشتند را 17،18
به کمک شکچه ھای رنگارنگ را از انباری رختخوابھا،تو نمکین با لبخند به طرف طبقه باال رفت و 

شیرین خانم که می خواست از بابت  ھمگی به طبقه باال رفتیم و.بیرون کشیدبرادر نوجوانش 
نسیم خانم با .باال آمد از پله ھا جای خواب ما خیالش جمع شود،علی رغم پاھای دردناکش با ما

یه دست رختخواب دو نفره واسه پسر ! گلناز جان:چادر نماز آبی آسمانی اش باال دوید و گفت
و رویش را  ین پقی زیر خنده زدبنیامبا شنیدن این حرف،! تو اتاق کناری بنداز شیبانیخانوم 

که کت توسی رنگش را به دست گرفته بود و  شھرامپیشانی .اما صدایی از او بلند نشد برگرداند
ضی به نقشه ھای که را ییمانند تازه دامادھا بالتکلیف در میان راھرو ایستاده بود،سرخ شد و
نه بر عکس دفعات پیش،.نداختسرش را پایین ا ،دونفره ای اند که اطرافیان برایشان می کشند

نبود  شھراممگر .وردمداشتم از تعجب شاخ در می آ.اعتراضی کرد نه اخمھایش را در ھم کشید
از ھول آنکه که ھر بار از اینکه با من یکجا باشد،رو ترش می کرد و مدام زیر لب رجز می خواند؟

باشد،بدنم شروع به او از من خوشش آمده " احیانا!! ممکن است خدای نکرده خدای نکرده
  .لرزیدن کرد و لبریز از شوق شدم

با لبخندھای مرموز و معنی دار  شھرامبنامین در اتاق چسبیده به ما جای گرفت و من و 
پنجره قدی آن رو به حیاطی پر ...چه اتاق زیبایی بود!خدای من.مادرھا،راھی اتاق کناری شدیم

مھتاب .،بسیار زیبا بودنددر زمستان ر بودنشاندار و درخت باز می شد که علی رغم بی برگ و با
کتابخانه ای بزرگ در قسمت .ھمه جا را روشن کرده بود و اتاق بوی عود مخصوصی می داد

راست قرار داشت که انواع و اقسام کتب شعر از شاعران قدیم و جدید در آن جای گرفته 
اشکال مختلفی را  کمرنگ بازی نورلوستری آویزی و شاعرانه با نور کم از سقف آیوزان بود و .بود
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پھنای اتاق کم بود و تشک دونفره نو و تمیز را در درازای اتاق .به جا گذاشته بود روی دیوار
ھمه !خیلی درشته شھرام!ما دو تا که اینطوری جا نمی شیم: با خودم گفتم.انداخته بودند

سنگینی .یستاده بود،زل زدمچھره متفکرش که پشت پنجره او بعد نگران به ! رختخوابو می گیره
ھیکلت  تو!ما که اینجا جا نمی شیم: با ناراحتی گفتم.نگاھم او را وادار کرد که نگاھم کند

 ؟باز لوسبازیات شروع شده من چقدر جا می گیرم؟مگ:حرفم را برید و گفت...!درشته
انداخت ندلی بالفاصله کت و پالتویش را روی ص !شب نفسم بند می یاد کنار تو بخوابم!نه:گفتم

من حوصله کل کل !د بخوابتو ھر جا دلت می خوا:و دکمه ھای پیراھنش را باز کرد و گفت
با عصبانیت به حرکات سریعش نگاه کردم که داشت جلوی چشمھای  ...خیلی خسته م!ندارم

ن صحنه باشم و حجب و حیا نگذاشت که بیش از آن نظاره گر آ!لباسش را تعویض می کرد من
دوست نداشتم با پیروی .به دنبال راھی بودم که بتوانم لباس راحتیم را بپوشم.گرداندمرویم را بر

خانه مردم بود .وداز او من ھم ھمان کار را بکنم یا دوباره با مشاجره از او بخواھم از اتاق بیرون بر
با ترس و لرز به طرفش برگشتم .،صورت خوشی نداشتاگر نصفه شبی صدایمان باال می رفت و

خجالت پالتویم را در آوردم  با.یدم که در میان رختخواب خوابیده و لحاف را روی خودش کشیدهو د
می شه روتو برگردونی؟ :به آرامی گفتم.و به چشمانش دقت کردم تا ببینم خوابیده یا بیدار است

به سرعت برق !خوابید و سرش را در بالش فرو برد که یعنی من ھیچی نمی بینمبی حرف دمر 
را تغییر دادم و لباس مھمانی را به چوب رختی درون کاور آویزان کردم و بعد با دستمال  لباسم

بالتکلیف وسط اتاق در ھمان حال موھایم را باز کردم و بعد مرطوب آرایشم را پاک کردم و 
من باید در آن ھوا،روی زمین سرد بی انصاف ھمه جا را گرفته بود و .حرصم در آمده بود.ایستادم
ھوا به غایت سرد بود و .دت خستگی روی زمین زانو زدم و ھمانجا نشستمشاز .ابیدممی خو

جمع کردم و زانوانم را بغل کردم  پاھایم را در شکمم.شوفاژ کنار دیوار ھم جان گرم کردن نداشت
سرش را در متکا فرو برده بود و از نیم  چند ثانیه بعد،ھمانطور که.و سرم را روی آنھا تکیه دادم

سرما می خوری !چرا اونجا نشستی؟بیا زیر لحاف:پیش به ھمان حال مانده بود،گفت ساعت
سرش را مگه تو اونجوریم می تونی ببینی؟:با تعجب گفتم! اونوقت این مامان مخ منو می ترکونه

چقدر بدجنس و .از خجالت و شرم به خود پیچیدم !کورم!نه پس:از روی بالش برداشت و گفت
اما نباید باز با او مشاجره می کردم و آبرویمان !واست تا می خورد بزنمشدلم می خ!دروغگو بود
از آنجایی که اما .عیبی نداشت و زیاد ھم او شوھر شرعی و قانونی من بود...خوب.را می بردم

حیا ھم خوب چیزیه که :زیر لب گفتم!نا آشنا بودبرای من ھنوز این یک ازدواج مصلحتی بود،ھنوز 
خودم کشیدم و  م و گوشه لحاف را رویچھار دست و پا به طرف رختخواب رفتد و بع! بعضیا ندارن

  .پشت به او خوابیدم
تا خواستم حرفی بزنم،جلوی دھانم را با دست .کشید خودش یدر یک آن،دستش مرا به سو

ناباورانه به او که نیم خیز شده بود و به جز شلوارک چیزی به  !صدات در نیاد!ھیس:گرفت و گفت
اما .،شروع به تقال کردمبیفتدردم و از شوک اتفاقی که ممکن بودبین من و او شت،نگاه کتن ندا

از تماس دستش با دھانم  !او آنقدر قدرتمند بود که من مانند گنجشکی در قفس شیر بودم
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یم مانند تکه ای چوب سعی کردم جیغ بزنم اما گلو.به شدت ترسیده بودم.داشتم خفه می شدم
چشمھایش می درخشیدند و روی لبش لبخندی .ایی از آن در نمی آمدخشک شده بود و صد

ھان؟االنم من مگه نگفتی زن منی؟چه خبرته؟:جلو آورد و گفترا سرش .موذیانه نقش بسته بود
عطری که به خودش زده بود دل .و بعد سعی کرد مقاومتم را در ھم بشکندحرفیه؟ !شوھرتم

ه این فکر کردم که چقدر وجودش خوشبو و دل انگیز ب،ز بود و من در اوج حیرت و ناراحتیانگی
چادرو از سر !مگه دستم به اون مادرت نرسه:در دل به مادرش لعنت فرستادماما بالفاصله .است

سرش را  نمی دونست که پسرش وحشیه و حمله می کنه؟!بفرمامن کشید که اینطوری بشه؟
  ھم باز کرد ودستھایم را به زور از  پایین آورد و دستش را برداشت و

صورتم را برگرداندم که باعث شد لبھای داغش روی گردنم فرود .سعی کرد لبھایم را ببوسد 
آنقدر خجالت می .داغ روی پوست ملتھبم نشست و آرامم کردو بوسه ای نرم و آرام .بیایند

کنجکاوی عجیبی در وجودم .کشیدم که به چشمانش نگاه نکردم و منتظر حرکت بعدیش شدم
 با زانوانش سعی کرد پایم را باز.زد و به شدت مشتاق بودم بدانم بعدش چه می شود موج می

زبانم تو بلد نیستی با آدم ھمکاری کنی؟:کند و بدنم را به طرف خودش کشید و آرام و داغ گفت
و بعد !من خیلی خشنم...اون رانندھه راست می گفت:موھایم را نوازش کرد و گفت.بند آمده بود

به من دست :دستش را پس زدم و گفتم.دکمه ھای پیراھن خوابم را باز کندتا  دست برد
می خوام بھت نشون بدم چقدر ...شوھر داشتن خیلی سخته:ا خندیدمانند غریبه ھ!نزن

پھلوھایم آویخت و بدنش را روی به و بعد با زور دکمه ھایم را پاره کرد و دستھایش را !! سخته
صورتم !بلند شو!ولم کن:گفتم که نفسم باال نیامد و با نفس تنگیبود  بدنم قرار داد،آنقدر سنگین

و از رویم بلند ! مگه نگفتم صدات در نیاد!ھیس:با دو دستش گرفت و گفترا که خیس عرق بود،
کھایم روان اش.گرفته بود و احساس خفگی می کردم زیر دستان سنگینش نفسم.شد
عقب ھمانطور .دستش را برداشتا دید،سعی کردم دستش را پس بزنم و او تا اشکھایم ر.شد

آنقدر ترسیده بودم و شوکه شده .عقب رفتم و در جایم چھارزانو نشستم و ھای ھای گریه کردم
که کسی  مچ دستھایم درد می کرد و مجبور بودم بی صدا گریه کنم.بودم که مثل بید می لرزیدم

به پھنای  بی زاللمانند سیالگلویم از ھق ھق درد گرفته بود و اشکھایم .صدایمان را نشنود
فقط منتظر بود تا من حرفی  !وحشی!دیوونه:تن صدایم را قورت دادم و گفتم.صورتم می دویدند

تازه این یه چشمه کی حیا نداره؟من؟برای من زبون درازی می کنی؟: بزنم و دوباره شروع کند
" اتفاقا:دوباره گفت !گمبه مادرت می !ازت حالم به ھم می خوره:میان گریه گفتم !مونده!ش بود

جرات !چون از ازدواج تحمیلی بیزارم من خیلی خوشحال می شم که حالت از من به ھم بخوره
بعد با حرص بالشش  و! خداشهکه از خوای چی بگی؟مادر من می بعدشم  !داری به مادرم بگو

بر خالف  نمی دانم چرا.روی زمین کوبید و پشتش را به من کرد و لحاف را روی سرش کشیدرا 
با اینکه در وجودش نسبت به من .حرفی که به او زده بودم،از دستش زیاد ناراحت نبودم 

نیروی عجیبی مرا به طرفش می .عطوفتی نبود،اما این باعث نمی شد که از او متنفر باشم
با این حال از .کمتر شود شدت ھر حرکت مغرضانه و خشنی از طرفش کشید و موجب می شد
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دلم .غریب بی مادر و خانواده ام چنین رفتاری با من شده بود،قلبم شکسته بودآنکه در شھری 
و حرکات احمقانه و طلبکارانه اش  شھرامو از دست  می خواست ھر چه زودتر به تھران بازگردم

  .راحت شوم
و من ھم  تبرایم باقی گذاششک تاه نیامد و فقط جای کمی روی تاز موضع خودش کو شھرام

  .به خواب رفتمس حقارتی که سراسر وجودم را به درد آورده بود،و احسابا اشک 
  

  فصل ھفدھم
  

دور یکدیگر مجلس پاتختی در حالی برگزار شد که ھمه زنان فامیل در لباسھایی آراسته و زیبا 
عروس جوان و کم سن و سال،با لباسی کوتاه و قرمز مشکی .می رقصیدند و ھلھله می کردند

چقدر به حال خوبش .شترھای بزرگ و کوچک شاد بود و می رقصیدغرق در سرویس طال و انگ
چه می شد من ھم مانند .دلگیر بودم و کینه به دل داشتم شھرامچقدر از .غبطه خوردم

دخترھای معمولی دیگر ازدواج می کردم و یک مراسم ساده و معمولی داشتم و آنقدر از دست 
خصومت دارد و اذیتم می کند،حرص نمی که معلوم نبود چرا آنقدر با من  شھرامکسی مثل 

در دستش گرفته بود تا شیرین خانم در تمام طول مجلس دستم را .خوردم و ناراحت نمی شدم
برای پسری که نمی خواست ازدواج کند و چرا .اما از او ھم دلگیر بودم.احساس غریبی نکنم

مه دختر رنگ و وارنگ و ر بود،زن گرفته بود؟حال چرا از بین این ھھدفش درس و خارج از کشو
رعه به نام من بیچاره افتاده بود،معمایی بود که قرا داشتند، شھرامی ھمسری زوشیمایی که آر

چقدر یاوه  شھرامچند بار در طول مجلس خواستم به او بگویم که .حل ناشدنی به نظر می رسید
م تا به تنھایی می گوید و اذیتم می کند،اما ھربار حرفم را خوردم و در ذھنم نقشه کشید

تنبیھش کنم یا حداقل نقطه ضعفش را پیدا کنم و بر آن بتازم تا تالفی مجنون بازیھایش در آمده 
  .ر آن شرایط چقولی کردن،جایز نبود و کار کودکانه ای به نظر می آمدد.باشد

وقتی عزم رفتن کردیم و به فرودگاه رسیدیم،مجبور شدیم چند ساعتی برای پرواز معطل 
مادر از ھواپیما می .ر این فاصله مادر و الله آنقدر زنگ زده بودند که کالفه شده بودمد.شویم

ترسید و حادثه ھایی که در تلویزیون و اخبار و روزنامه ھا می دید و می خواند،او را بدجوری 
 چند بار مجبور شدم برای جواب دادن به الله از جایم بلند شوم و به آنطرف سالن.ترسانده بود

دفعه آخر که از دستشویی باز می گشتم،دوباره الله زنگ زد و من برای آنکه .بروم ظار فرودگاهانت
پشت سرش  به کنار بوفه رفتم تا یک دل سیرشکوه و شکایت کنم، شھراممی خواستم از رفتار 

باید بگی که می خواسته باھات چی !باید این موضوعو به مادرش بگی: الله می گفت.غیبت کنم
! تا دیگه اینقدر شما دو تا رو یه جا نندازه و اصرار نداشته باشه شما دو تا با ھم باشین کار کنه

! داشتم خفه می شدم...مثل بوکسوراست!اگه بدونی چه دست سنگینی داره الله: من نالیدم
نمی تونی بگی به من دست !باالخره شوھرته!دیگه گنده ش نکن!خوب تو ھم:الله دوباره گفت

وقتی بھش گفتم من زنتم،این بال رو سرم !اون شوھر قراردادیه!!نخیر:صبانیت گفتمبا ع !نزن که
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: مدوباره گفت!! بال چیه دختر؟تو خیلی نازک نارنجی ھستی:الله پشت گوشی قھقھه زد !آورد
چه پررو !اوه!اوه: دوباره خندید و گفت! شب درازه...صبر کن!تورم می بینیم!باشه الله خانوم

من ببو :گفتم! اینقدر ببو بازی در نیار...ن این خریته که واستی و نگاش کنیبه نظر م!شدی تو
مطمئن :الله دوباره قھقھه زد !چند دفعه جوابشو دادم،حسابی حالمو جا آورد...بازی در نمی ارم

فقط یه !فقط می خواد بترسونتت که دیگه زبون درازی نکنی!باش اون نمی خواد بھت صدمه بزنه
مگه من بچه م که بخواد ...اینقدر ازش بدم اومده! غلط کرده: با غیظ گفتم ...ھمین!کم خشنه

این ھمه داری ازش پیش من !آره مرگ خودت: الله گفتبترسونتم؟مگه اینجا مدرسه ست؟ 
تو اگه جلوش !اینجا مدرسه نیست...برو!برو آالله خانومحرف می زنی،اونوقت بدت می آد؟
یه موقعھایی ھم مالحظه !ی،جرات نداره اینطوری بچزونتتوایستی و اینقدر شوت بازی در نیار

را بدھم که  شخواستم جواب چقدر حرف می خوری و می ترسی صدات باال نره؟!نکن و جیغ بزن
با قیافه ای در ھم  شھراماز دیدن .دستی روی شانه ام قرار گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند

بعد آھسته به الله .با انزجار پشتم را به او کردم شانه ام را از دستش در اوردم و.تعجب کردم
و ... االن شک می کنه! برو دیگه:الله در گوشی پچ پچ کرد! پشت سرمه!اومده اینجا:گفتم

راھم را به طرف بوفه کج کردم و کیک و شیر سفارش  شھرامبی اعتنا به .گوشی را قطع کرد
ھزارتومانی را  5م  یک اسکناس دستش از پشت سر.وقتی خواستم پولش را حساب کنم.دادم

با قھر شیر و کیک را گرفتم و به طرف جایی که بقیه نشسته . به طرف صندوقدار دراز کرد
: دوباره گفت! دوستم: با کی حرف می زدی؟ بی اعتنا گفتم:دنبالم آمد و گفت.بودند،رفتم

به تو مربوط :مدوستت این موقع شب باھات چی کار داشت؟ از این فرصت استفاده کردم و گفت
تو مگه :به طرفش برگشتم و در چشمانش زل زدم و گفتم! که مربوطه" فعال:دوباره گفت! نیست

حوصله تو " برو کنار که اصال...ھیچ کاره ای:گفتم یعنی که چی؟:آشکارا جا خورد چی کاره منی؟
ر اون ھنوز به خاط:دستم را گرفت و روی صندلی نشاند و باالی سرم ایستاد و گفت! ندارم

این که ھر کاری می کنه می گه خوب !پشیمون شد!!چه عجب:با خود گفتمشب،ازم ناراحتی؟ 
تو خیلی زبون :دستش را به سینه زد و گفت.شانه باال انداختم و جواب ندادم !کردم

که بھت  ز خوبیخدا ھر چی:با حیرت گفتم ...عصبانیم کرده بودی!تقصیر خودت بود...درازی
باالخره !ھر کی یه جوره!ھمینیه که ھست:در چشمانم خیره شد و گفت !داده زیاد بھت نداده،رو

برآشفت و  !چون ربطی به یه آدم غریبه نداره!نه:دوستت کی بود؟ محکم گفتماین نمی گی 
اما من بالفاصله از جایم .نفس عمیقی کشید و دست الی موھایش فرو برد و کنار من نشست

بنیامین تا مرا با شیر و کیک .رفتم نشسته یود، جایی که مادرشبلند شدم و به طرف 
برای ھمه ببخشید و بعد برگشتم تا !یادم نبود" اصال! وای: تنھا تنھا؟ با خجالت گفتم:دید،گفت

می خوایم بریم رستوران شام ...دخترم:شان شیر و کیک بگیرم که حاج آقا با اعتراض گفت
قدمھایی تند به طرفمان می  دم که از دور بارا دی شھرامدر ھمان حال ... بیا بشین ...بخوریم

وقتی در .یم را از او برگرداندم و این از چشمان تیز بین بنیامین و شیرین خانم دور نماندرو.آید
مدام کنار بنیامین نشستم و او ھم که شوخی اش گل کرده بود،" تیم،من عمداسرستوران نش
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تیکه ای می انداخت و  شھرامھم به  ال به الی حرفھایش.لودگی می کرد و مرا می خنداند
چشم غره ھای شیرین خانم فایده نداشت و او به مزه پرانیھایش در .را عصبی می کرد شھرام

بعد از شام شماره پروازمان اعالم شد و ما به محوطه فرودگاه رفتیم .حین شام خوردن ادامه داد
ی خواستیم روی صندلیھای دوری کردم و وقتی م شھراماز " من عمدا.و سوار اتوبوس شدیم

ھواپیما بشینیم،جلو جلو دویدم تا کنار راھرو بشینم و تعیین کننده باشم و نتواند وسط بشیند 
ند و من چاره نفره بشین 3باھوشتر از این حرفھا بود و راھم را سد کرد تا بقیه روی صندلی او اما 

پیروزمندانه لبخندی حواله ام نشست و  و بعد طرف پنجره.نداشته باشم ای جز کنار او نشستن
بی اعتنا به او پشتم را کردم و کیفم را روی پایم گذاشتم و سعی کردم .حرصم در آمده بود.کرد

وقتی سرمھماندار اعالم کرد تا کمبرندھایمان را ببندیم،قبل از !بخوابم تا چشمم به صورتش نیفتد
ی که با ایم بست و مرا در بھت و حیرتآنکه من اقدام کنم،او دستش را پیش آورد و کمربندم را بر

ھرچقدر به او کم محلی می !خوشم می آمد.باقی گذاشت عطر خوش بدنش آمیخته بود،
شیرین خانم از ردیف !بودمپیدا کرده نقطه ضعفش را !کردم،او یک قدم به جلو بر می داشت

را به ما جلب و با این حرفش توجه حاج آقا و بنیامین ! گل پسرم چه زن دوسته :کناری گفت
پس باالخره :حاج آقا روزنامه را پایین گذاشت و خندید و بنیامین ابرویی باال انداخت و گفت.کرد

دیدن !می دونی:با خنده گفت شھرام !می شه با ده من کره و عسل و خربزه خوردت شادوماد
 شھرام ھمه با ھم خندیدند و من با تعجب به صورت! من چشم بصیرت می خواد که بعضیا ندارن

او اما .اما باز به او روی خوش نشان ندادم و چشم بر ھم گذاشتم.که سرخ شده بود،نگاه کردم
من غریبه م ؟آره؟ جوابش را :آخر سر،زیر گوشم گفت.کالفه بود و مدام در جایش وول می خورد

ون از ھم: آھسته و خونسرد گفتم از کی تا حاال من بی غیرت و غریبه شدم؟: دوباره گفت.ندادم
اون که حقت :نفسش را فرو خورد و گفت !شبی که دھنمو بستی و دیوونه بازی در آوردی

تو که الالیی بلدی چرا خوابت نمی : با لبخند گفتم! آدم باید مواظب حرف زدنش باشه!بود
با لج ! تمومش کن...اون موضوع دیگه گذشت :دوباره گفت بره؟یادت نیست به بابام چی گفتی؟

! خوب نگذشته باشه: پوزخندی زد و گفت! برای من ھنوز نگذشته حضرت آقا:اما آھسته گفتم
خونم به جوش آمده بود،نمی توانستم ! تو خودتو لوس کردی...من معذرت خواستم! چی کار کنم

او کی معذرت خواھی کرده بود و من نمی دانستم؟ با غیض ! به این مساله بی تفاودت باشم
با خونسردی  ...خیلی...پدرم برای مکن خیلی مھمه!طلبکاریھمیشه ! روت خیلی زیاده: گفتم
در ھمین حال ھواپیما از ! من ھیچوقت بدھکار کسی نیستم و نمی شم!بله که طلبکارم: گفت

یکه به دو می  شھرامجا کنده شد و به سمت راست پیچید و من ھمانطور که داشتم با 
بی اختیار استخوانھای دستم درد بازویش آنقدر محکم بود که .کردم،روی بازویش افتادم

دلم می خواست،نیشگونش می گرفتم یا حداقل کاری می کردم که اندکی دردش بیاید .گرفت
اما او آنقدر ستبر و محکم بود که من با آن حرکت تھاجمی فقط خودم را خوار و خفیف می 

وشم نمی یاد بغل ھیچ خ:با لج به سر جایم باز گشتم و رویم را از او برگرداندم و گفتم.کردم
از ھمین االنم من و تو با ھم ! کسی جلوتو نگرفته!خوب نشین: زیر خنده زد !دست تو بشینم
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و بعد در دلم ! ھمه چی زوری بود!از اولشم نداشتیم: با خنده گفتم! ھیچ نسبتی نداریم
  .ای کاش زوری نبود و من می تونستم اونطوری که می خوام دوستت داشته باشم:گفتم

چی شد؟شما دو تا دوباره چتون شد؟االن داشتین قربون صدقه : خانم از ردیف بغل گفت شیرین
بزار یاد بگیرن خودشون مشکالتشون ! ولشون کن! خانوم: حاج آقا خندید و گفت! ھم می رفتین

! ابلھان باور: و بنیامین دنبال حرف پدرش را گرفت و گفت... زن و شوھر دعوا کنن! حل کنن
یعنی ما ابلھیم؟ بنیامین جلوی دھانش را : م غره ای به بنیامین رفت و گفتشیرین خانم چش

را در آورده باشم، زیر لب  شھرامبرای آنکه لج ! منظورم چیز دیگه ای بود!نه: گرفت و گفت
با خونسردی پوزخندی  شھرام! من دلم بخواد ھمچین شوھری داشته باشم" عمرا!اوه!اوه:گفتم

  .اشت و سرش را به پشتی صندلیش تکیه دادزد و چشمانش را بر ھم گذ
به ساکم دست بزند و آن را برایم  شھرامھنگام آمدن به محوطه پارکینگ فرودگاه،نگذاشتم 

دت حرکات و رفتارمان را می پایید اما چشمان نگران شیرین خانم به ش.او ھم اصراری نکرد.بیاورد
ا داریم و او زیاد از من خوشش نمی مدام با ھم دعو شھرامو مطمئن بودم می داند که من و 

  .اید
  

***  
به خانه که رسیدم،آیدا خواب بود اما مادر ھمانطور نگران در جایش روی تخت نشسته بود و زیر 

: وقتی با کلید درب را باز کردم،از اتاق بیرون پرید و در آغوشم کشید و گفت.لب ذکر می گفت
شما که ! مامان جان:خواب آلود و خسته گفتم !دیگه اگه من گذاشتم تو بی مادر بری مسافرت

چرا اینقدر می ترسی؟دیگه بدون تو جایی نمی !دفعه زنگ زدی 10از موقعی که تو فرودگاه بودم،
بدون من  !موندم چه جوری بزارم بری خارج...الھی قربونت برم: مادر صورتم را بوسید و گفت! رم

: با پوزخندی گفتم! ای خدا... ر راه می رهمن دلم ھزاتو غربت چه جوری می خوای زندگی کنی؟
مگه با ! وا؟چه حرفا: مادر مانند برق گرفته ھا گفت... به اونجاھا نمی رسه! نترس مامان من

دعوات شده؟ چه جوری بودن باھات؟ از اینکه آنقدر زود دستم را رو کرده بود و بی ھوا  شھرام
! ولش کن...ھمینجوری یه چیزی گفتم...نه: تمچیزی را که نبابد می گفتم،به زبان آورده بودم،گف

  .و بعد برای آنکه زیاد سوال و جوابم نکند،با ساکم به طرف اتاقم رفتم و درب را بستم
لباسھایم را مرتب کردم و لباسی را که شیرین خانم برایم خریده بود،درون کاور زیپ دار گذاشتم 

گ و مدلش،یاد خاطره دو شب پیش افتادم و بی با دیدن رنناخودآگاه .و آن را در کمد آویزان کردم
لبخندم را خوردم و  روی تخت دراز کشیدم و زیر لحاف گرم و نرمم اما بعد .اختیار لبخند زدم

  .خسته تر از آن بودم که دوش بگیرم و ھمانطور خوابم برد.رفتم
  

  دمفصل ھج
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و  مه تازه وارد و خندان بودند و درھ.ه بوددر راھروی دانشکده پر از دانشجویان ورودی بھمن ما
و سه ایھا رفتار می کردند ھنوز مانند بچه مدر" دیوار دانشکده برایشان تازگی داشت و بعضا

با خنده ھای  برخی ھم.مقنعه ھایشان فرق سرشان بود و گوشھایشان را بیرون انداخته بودند
روزھایی .ه یاد روزھای اول دانشکده افتادمب. کش دار و بلند توجه بقیه را به خود جلب می کردند

دلم می خواست دکترای ادبیات .ھای بزرگ بودموسال بیشتر نداشتم و پر از ارز 19-18که 
یکی از عشقھای بزرگ من .ادبیات تدریس کنم استاد شوم و در دانشکده  و بعد فارسی بگیرم 

یادم می آمد که ارزو .ده بودمسال،به آن نرسی 4در زندگی تدریس بود که ھنوز بعد از گذشت 
دنی روزی برسد که من دست در دست عشقم به ھمه جای دنیا سفر کنم و جاھای دیداشتم 
شاید انتخاب مازیار،کسی که از طبقه مرفه جامعه بود،به دلیل ھمین ظواھر بود و .را ببینم

بی  بی ازارم را اشتم؟ پدر مظلوم واما حاال چه د. رسیدن به یک زندگی ایده آل از نظر خودم
چشم بسته  کمک به خانواده ام برای بستن دھان مردم و  و دست داده بودم بھانه و ناگھانی از 

مانند باتالقی بی انتھا مرا بیشتر و بیشتر تن به ازدواجی اجباری داده بودم که ھر روز و احمقانه 
زیار به دانشکده مان ای کاش آن روز ما.دکرمی  یدر خودش می کشید و روحم را ازرده و زخم

ای کاش با ھمان استاد کیا ازدواج !نمی امد و مرا جلوی استاد کیا ،تحقیر و کوچک نمی کرد
ببین کی !به به: در ھمین افکار بودم و که صدایی مرا به خود آورد ...ای کاش...کرده بودم
انداخته از  به طرف صدا برگشتم و سیمای چاق و تپل را دیدم که با گونه ھای گل! اینجاست

سیما ھم .دیگر را پرسیدیمیکدیگر روبوسی کردیم و احوال یک با .سرمایش،به رویم می خندید
خوش و بشی کردیم و  با ھم به طرف .مثل من برای تسویه حساب و گرفتن مدرکش آمده بود

 آموزش دانشکده رفتیم تا برگه تسویه حساب بگیریم و پرینت باقی مانده بدھکاری به واحد درب
کارمند آموزش بالفاصله برگه تسویه را جلوی رویمان .برای پرداخت به ما بدھنددانشکده را 

وقتی پرینت حساب را دیدم و رقمش به چشمم . گذاشت و پرینت حساب را به دستمان داد
ھیچ یادم نبود که من از !نصف آن ھم نمی شد که آورده بودممبلغی ! خورد،آه از نھادم در آمد

گرفته بودم و به خاطر شرایط خاصم،قسطھای آن را یکی در میان پرداخت کرده  دانشکده وام
  .حسابی قرض باال آورده بودم ،بودم و حاال موقع تسویه حساب

می دانستم که مادر بیشتر از آن ندارد و اگر از او بیشتر بخواھم مجبور است از دایی قرض کند و 
جورش  عمو کمالالله زنگ بزنم تا برایم از بالفاصله به ذھنم رسید به .کلی غصه می خورد

اعصابم خرد شده . را گرفتم،در دسترس نبودند مریمعمو زن اما ھر چه تلفن ھمراه الله و .کند
در حالیکه از سرما در خودم فرو رفته ! عیبی نداره که! خوب برو یه روز دیگه بیا: سیما گفت.بود

دیگه ! می خوام امروز تمومش کنم...و پیاده بیام دوباره باید این ھمه راھ! وای نه :بودم،گفتم
می دانستم که .ناگھان فکری به مغزم خطور کرد در ھمین حین، ...حالم ازینجا به ھم می خوره

فکر درستی نیست و زیاد صورت خوشی ندارد،اما برخی اوقات آدم مجبور است کارھای بر خالف 
اما .سریع به مادرشوھرم زنگ زدم. ری کندجلوگی حادتر بروز مشکالتاز میلش انجام دھد تا 
چه زودتر پیش از آنکه ظھر نزدیک می شد و من باید ھر بعداز 2ساعت به . گوشی را برنداشت
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به خانه  .انجام می دادمتسویه ام را کارھای موزش به خانه بروند و بانک ببندد کارمندان آ
به خودم جرات دادم و .پیچید در گوشی شھرامزنگ زدم و از بخت بد یا خوشم،صدای  شیبانی

چی کارش ...نه: ھست؟ صدایش بی حال و بی رمق گفت...با شیرین خانوم کار داشتم:گفتم
خیلی  !!من نمی دونم کجا رفته: او ھم با سماجت گفت! با خودش کار دارم: دوباره گفتمداری؟ 

استم پول قرض می خو :گفتم با اکراه اب دھانم را قورت دادم و !مھمه بگو من بھش می گم
من و من کنان در حالیکه بر چقدر الزم داری؟پول؟: اندکی مکث کرد و بعد از چند ثانیه گفت... کنم

باید با ! تومن 400: گفتم خودم لعنت می فرستادم که چرا دارم مشکلم را به او می گویم،
! نه: ؟ گفتمکارت عابر داری: صدایش در گوشی پیچید ...دانشکده م تسویه کنم تا مدرکمو بدن

می ! ولش کن! نمی خواد...نمی دونم: پس چه جوری پولو بھت برسونم؟ گفتم: دوباره پرسید
می کردم چقدر حقیر شده ام که  حس.و بعد گوشی را قطع کردم ...مرسی... زارم یه روز دیگه

 نرسیده می! با خودش می گفت عجب دختر بتیغیه" حتما.لو داده ام شھراممشکل مالیم را نزد 
به کسی که از ھمه  رایر از کار گذشته بود و من مساله ام را باما دیگر کا! خواد خالیمون کنه

چی : سیما که آنطرفتر ایستاده بود،با نگرانی گفت.غریبه تر بود،باز گو کرده بودم من
امروز و بی خیال ! می زارم یه روز دیگه! نه: شد؟تونستی از کسی قرض کنی؟ نا امیدانه گفتم

ا ردکمه برقراری تماس ! بود شھرامدر کمال ناباوری : در ھمین حال موبایلم زنگ خورد... می شم
دانشکده ت کجاست؟اون دفعه تا سر خیابون بیشتر : که فشار دادم ،بی مقدمه گفت

: اما او دوباره محکم گفت! زحمتت می شه...مرسی...خواد مین:گفتم! بلد نیستم...نیومدم
حسابی جا آدرس را به او دادم و در حالیکه از این کارش  به ناچار؟آدرسو می دی یا قطع کنم

: غرید! اینجا طرحه...نمی تونی ماشین بیاری: و اندکی ته دلم گرم شده بود،گفتمحورده بودم 
باورم نمی شد که او .قلبم به تپش افتاد !یه جریمه ست دیگه...تو به اونش کاری نداشته باش

: سیما دوباره جلو دوید و گفت.ند روز آنقدر مھربان شده باشدباشد و در عرض چ شھرام خود
دستم را در ھوا ! این کی بود بھت زنگ زد؟ نکنه خبراییه و ما نمی دونیم! مشکوک می زنی ھا

دانشکده و بعد راھم را کج کردم و به طرف درب حیاط ! تو ھم حوصله داری ھا: تکان دادم و گفتم
را  شھرامکردم به نتیجه قابل قبولی که رفتار رو نم را زیر و ھر چه ذھ.رفتم و منتظرش ماندم

چقدر دلم می .مقابل درب دانشکده پارک کرد شھرامنیم ساعت بعد،ماشین .توجیه کند،نرسیدم
خواست در آن لحظه او را با افتخار به ھمه نشان می دادم و می گفتم که ازدواج کرده ام اما صد 

پالتوی مشکی رنگ و شلوار لی . د و حالت واقعی نداشتافسوس که ھیچ چیز جای خودش نبو
ریشش را کوتاه کوتاه کرده بود و .ابی رنگش به موھای مشکی و چشمان درشتش می آمد

از ماشین پیاده شد و بی درنگ،بی آنکه جواب سالمم را بدھد، کیف .پوستش می درخشید
 50و در آخر ھم دو چک پول  تومانی را کف دستم گذاشت 100 چک پولھایپولش را در آورد و 

تومن  100اون !می دونم: محکم گفت... تومنه 400:با خجالت گفتم.تومانی را روی آنھا گذاشت
پوزخندی زد و ! من گدا نیستم! اینا فقط قرضه ھا: سرم را پایین انداختم و گفتم....مال خودته

تو :پایین انداختم و گفتمسرم را  !حاال زود برو تسویه کن،می رسونمت! معلومه که قرضه: گفت
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خودتو لوس نکن واسه :با یک حرکت در ماشینش نشست و گفت! ممکنه طول بکشه! برو
در آن  چقدر.از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم !می رسونم دیگه..گفتم می رسونم!من

به با خوشحالی به بانک رفتم و مبلغ را .به چتر حمایت مردانه اش احساس نیاز می کردم شرایط
با . بعد ھم فرم تسویه حساب را پر کردم.حساب دانشکده واریز کردم و فیش را به آموزش بردم

جز یکی .فرم مھر و امضا شده به طرف دفتر استادان رفتم تا از مدیر گروھم امضای آخر را بگیرم
م و در کسی در دفتر نبود،مدیر گروه که امضا را پای ورقه انداخت،بیرون آمد از استادان، دو نفر

شوم که  سالم کردم و خواستم رد.مقابلم سبز شدجلوی درب دفتر،حین بیرون آمدن،استاد کیا 
باید ! استاد...دیرم می شه: تتونو بگیرم؟ سری تکان دادم و گفتممی تونم چند لحظه وق: گفت

راستش خجالت کشیدم که ... باھم بریم! منم ھمونجا کار دارم...خوب:دوباره گفت! برم آموزش
با . به ھرحال برایش احترام خاصی قایل بودم و دلم نمی خواست بار دیگر از من برنجد! نه: بگویم

به خانه  شھرامبرود و من کارھایم را انجام دھم و با ھم ھمراه شدیم و خدا خدا می کردم زودتر 
م را نداشتم و می خواست شھرامجر و بحث با  بروم چون آن روز حسابی سرد بود و من حوصله

له ھای دانشکده پا به پای من برای تسویه حسابش پ سیما که تا آن لحظه.زودتر به خانه برسم
خداحافظ و بعد چشمکی زد و ...پس من می رم:را باال و پایین کرده بود، از پشت سرم گفت

استاد کیا کمی این پا . در راھرو گم شدسیما در عرض چند دقیقه .خندید و به استاد اشاره کرد
برای چی؟ دوباره : گفتم... من یک معذرت خواھی به شما بدھکارم: پا کرد و گفت و آن
من فکرای بدی راجع به شما کردم ! با خودش برد رو برای اون روز که اون آقا اومد و شما:گفت

ھمانطور که داشت برایم سخنرانی می کرد و من چیزی از آن سر در ... فکر پلید خودش گناھه!
م و بعد به اتفاق استاد یبود،به صحن حیاط رفت شھرامکس ھمه حواسم پیش نمی آوردم و برع

وقتی کارم تمام شد و مدارک شخصی ام را تحویل دادم تا مدرکم را . شدیم آموزش داخل اتاق
صادر کنند،استاد کیا ھمراھم بود و من نمی دانستم با چه زبانی به او بگویم که کسی منتظرم 

پا به پای من تا بیرون .دست بردار نبوداو ! اما نه!کردم تا زودتر برود کمی این پا و آن پا! است
دانشکده آمد و ھمانطور یکریز داشت از اینکه آن روز نباید به آن زودی خودش را می باخته و به 

نوش دارویی بعد از مرگ (اھمیت می داده،داد سخن می داد حرف آن جوانک ژیگول
سر و لبخندی  نایستاده بودم و با تکان داد ،جلوی دربشکدهمن ھم مقابلش بیرون دان!).سھراب

بعد از کمی ایستادن، صدای بوق ماشینی حرفش را قطع کرد و .تاییدش می کردم" اجباری مثال
با را پایین کشیده بود و ماشین ی بچرخاند که شیشه شھرامموجب شد سرش را به طرف 

... تو ماشین منتظرمن!ببخشید استاد :از فرصت استفاده کردم و گفتم.خشم نگاھش می کرد
ن تته پته کنا شما برادر نداشتید؟داشتید؟: استاد کیا دستی به موھایش کشید و با خنده گفت

چرا ...خوب :به وضوح جا خورد و قدمی عقب رفت و گفت! نامزد منن... بله... یعنی...نه:گفتم
که روی شانه اش  و چرمی که یف بزرگو بعد بقیه حرفش را خورد و با ک... زودتر نگفتین؟ چه زود

با قدمھایی تند از من فاصله گرفت و در اولین پیچ خیابان که از خیابان دانشکده انداخته بود،
: از جا خوردنش لذت بردم اما بعد دلم برایش سوخت و با خودم گفتم .منشعب می شد،گم شد
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استادم بھترین گزینه برای ازدواج داد،اگر مازیار آن روز بازی اش نمی گرفت و مرا آنطور بازی نمی 
  .بود و من در دام چنین ازدواج اجباری ای نمی افتادم

یشه و رفتم و کنار دستش نشستم و به بیرون ش شھرامسالنه سالنه به طرف ماشین 
  .را رنگ خاکستری زده بود،چشم دوختم زمستان یخ زده ای که ھمه درختان

: چند دقیقه بعد پشت ترافیک چراغ قرمز به حرف آمد.ه افتادبیل را روشن کرد و به رااتوم شھرام
 :خطاب کرده بود،عصبانی شدم و گفتم" یارو"اون یارو کی بود؟ از اینکه استاد به آن محترمی را 

آدم با استادش این : با عصبانیت گفت! دیگه بھش نگو یارو.یعنی چی این حرف؟اون استادمه
دلم نمی خواست زیاد جر و بحث کنم چون به .ز او برگرداندمرویم را ا ھمه ھرھر کر کر می کنه؟

دوباره .اما او دست بردار نبود. خاطر محبتی که در حقم کرده بود،باید حرمت نگه می داشتم
منظورم : ی چی؟ با پوزخندی گفتیعن:با اخم گفتم!تو ھم خوب بلدی چی کار کنی ھا: پرسید
اگه بلد ...تو راست می گی! آره:تحمل کنم و گفتمدیگر نتوانستم .دلبری و این حرفا...واضحه

می " مثال: روی ترمز زد و گفتبعدی پشت چراغ قرمز چھارراه  .ودم دلبری کنم االن اینجا نبودمب
ھر جا بودم بھتر از سین جیم شدن تو :خواستی کجا باشی؟ شانه ای باال انداختم و گفتم

نه؟ خیلی .یعنی اینکه چشم نداری منو ببینی این:ابرویی باال انداخت و گفت... بودتو ماشین 
دلم می خواست در چشمانش نگاه کنم و بگویم که کم کم از او خوشم آمده و حس می کنم 

" دقیقامی دانستم که فایده ای ندارد و او مغرورتر می شود و دوباره دارم دل از کف می دھم اما 
منو بگو این ھمه : ایین انداخت و گفتسرش را پ... نه زیاد:جمله بر عکسش را به زبان آوردم

اونوقت اینطوری ...راھو از نیاوران کوبیدم اومدم اینجا به خاطر اینکه خانوم مشکلش حل شه
خوشحال از اینکه حس کردم .از این حرفش ھم خوشحال شدم و ھم ناراحت. جواب می شنوم

برای ھمین .بودرفتارھایم برایش مھم است و ناراحت از اینکه خودش اینطور خواسته 
االنم اون پول مگه از ھمون روز اول باھام ھمه چیزو طی نکردی؟...خودت اینطوری خواستی:گفتم

و شیشه بخار گرفته را پایین کشید بی حرف ! اینقدر منت نزار.بھت برش می گردونم...یه قرضه
دختر نشسته  4ی که پشت چراغ قرمز کنار ما متوقف شده بود،در ماشین کنار.به بیرون نگاه کرد

زیر شالھای از بیشتر موھایشان از کنار گوشھا و گردن .بودند که به شدت خود را آراییده بودند
بافتنی سوراخ سوراخ نازک،بیرون ریخته بود و پشت سرشان را طوری درست کرده بودند و گیره 

مشان به به محض آنکه چش.باال آمده بودزیر روسری زده بودند که با برآمدگی اغراق آمیزی 
از کجا آوردی؟سوییچو می دی باھاش  این عروسکو!آق پسر:ان با خنده گفتافتاد،یکیش شھرام

! می ترسم بزنی در و دیوار و بیاری پایین !به شما نه: با تمسخر گفت شھرامیه دور بزنیم؟ 
 دوباره ھمان دختر که چشمانش از زیر.ددخترھا از خنده ریسه رفتند و ھر کدامشان چیزی گفتن

عیبی ...خانوم اجازه بدن:گفتبا صدای زیری عشوه ای آمد و ریمل باز نمی شد، الیه سنگین
شوھر من می خندید،حرصم گرفته بود و با اخم به از اینکه آنقدر وقیح بود و داشت با ! نداره که

 یقین زیدش االن! اوه!اوه:یکی از آنھا که مواظب ریز حرکات من بود،گفت.صورت دخترک نگاه کردم
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خون به  !ازین خبرا نیست!زیدم؟نه بابا: اینبار قھقھه زد شھرام! در می آرهاز کاسه چشمامونو 
پس بیا اینو بگیر ،داشته !ایول بابا: دوباره دخترک ریملی ،گفت .چشمانم دوید اما لب فرو بستم

نیم نگاھی به من که  شھرام.دراز کرد شھرامو بعد کارتی را به طرف  !الزمت می شه! باش
انداخت و بعد دستش را و به سر حد جنون رسیده بودم، چشمانم داشت از حدقه در می آمد

و به دنبال آن قھقھه  آن کارت کذایی را از دست دخترک وقیح گرفت در کمال ناباوری دراز کرد و
در ھمین حین چراغ سبز .و ریز ریز فرو ریخت در ھم شکستھم ھمه شان بلند شد و غرور من 

سوت و کف و قھقھه ھای چندش آور  پایش را روی پدال گاز فشرد و در میان شھرامشد و 
گوشه لب .نمی دانستم باید چه عکس العملی نشان دھم .،از جا کنده شداجق وجق دخترکان
در یک . لبخند موذیانه ای نشسته بود و کارت به دست فرمان ماشین را می چرخاند شھرام

تش دس انگشتم روی پوست 4ساس کردم ناخن حرکت کارت را از دستش چنگ زدم و اح
این رفتارھا از من !نمی دانستم خودم ھستم یا نه!نمی فھمیدم چه کار می کنم.کشیده شد
که از پنجره بیرون بیندازم  کارت را شیشه را پایین کشیدم و خواستمبالفاصله ... بعدی بود اما

! بدش به من!کار می کنی چی:گفتمچ دستم را محکم گرفت و مرا به طرف خودش کشید و 
به طرفم ھجوم آورد و فرمان را رھا کرد و در ھمین حال ! برو خوب چیزایینخجالت و آ: زدمفریاد 

: طوریکه جیغم به ھوا رفت.دو دستم را در میان دستان قدرتمندش گرفت و انگشتانم را فشار داد
ستش خارج شد و به سمت کنترل ماشین از دمیان کشمکش بودیم که ! تو دیوونه ای...ولم کن

تا به خودم بجنبم به .به سپر خودروی جلویی برخورد کردسپس با صدای مھیبی راست رفت و 
با اینکه دستم را ھاله صورتم کردم تا و دلیل نبستن کمربند ایمنی به طرف شیشه پرت شدم 

 و تازه آنوقتکوبیده شد  بینی ام با شدت به شیشه قطوراسیبی نبینم اما بدبختانه انگشتان و 
ه ھیچ چیز نفھمیدم و سرم گیج رفت و در یک لحظ...بود که ایربگ صندلی جلو زیر گردنم باز شد

سرم داغ شد و بعد .و گرم و شور مزه ای روی لبھایم راه گرفته استحس کردم مایع لزج 
ھمه و بعد  در لحظه آخر صدایی که اسمم را را صدا می زد،در گوشم پیچیدفقط .دستانم یخ کرد
  .چیز سیاه شد

***  

تم دستم را نتوانسخواستم تکانی به خود دھم،اما .چشم که باز کردم ھمه چیز سفید بود
و بدنم  گلویم خشک شده بود.کیلویی به آن آویزان کرده بودند 10گویی وزنه ای  !حرکت بدھم
از کردم و در به زور چشمانم را بدوباره .چند لحظه بعد سایه سیاھی باالی سرم آمد.درد می کرد

فقط دست .خواستم چیزی بگویم که زبانم یاریم نکرد.تار بود شھرامصورت .سایه سیاه دقت کردم
! خدا بھت رحم کرده دختر...چیزی نیست: گرمی روی پیشانیم نشست و زمزمه کنان گفت

روی صورتم دوال  شھرام سایه نفسم باال نمی آمد،سعی کردم سرم را از روی تخت بلند کنم که
مسبب تمام دردھایم او .خوبی؟ دلم می خواست با مشت به صورتش بکوبم: د و ارام گفتش
سمت بزرگ کیسه یخی را روی کبودی : چشمانم را بستم و دوباره باز کردم تا بھتر ببینمش .بود
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آنقدر به خودم فشار .ھیچ چیز یادم نمی امد.چپ صورتش نگه داشته بود و نگران نگاھم می کرد
خواستم بگویم از جلوی چشمم دور شود که صدایی .آوردم که ما تصادف کرده ایم یاد آوردم تا به

برای ھمین زیر .و فکر می کردم الل شده ام قدرت تکلمم را از دست داده بودم.از گلویم در نیامد
دوباره  شھرام.و روی الله گوشم چکیدند اشکھایم از گوشه چشمم سرازیر شدند.گریه زدم

کنی؟درد داری؟با اینکه دلم می خواست سر به تنش نباشد،اما سرم را به  چرا گریه می:گفت
پرستار بعد از چند دقیقه باالی سرم .با صدای مبھمی پرستار را صدا زد .نشانه مثبت تکان دادم

نفسم را در  ...تا دوباره ببریمت رادیولوژی االن دقیقا بھم بگو کجای بدنت درد داری: آمد و گفت
پرستار ! نمی تونم حرف بزنم!من الل شدم: و یک دفعه بیرون دادم و گفتم سینه حبس کردم

رو به پرستار  شھرامحرف می زنی؟داری پس االن چه جوری ! عزیزم:جوان زیر خنده زد و گفت
االن می : اکسیژن دارین؟ پرستار جوان با صدای گرمی گفت...خیلی بد نفس می کشه: گفت

از تصور اینکه مادرم بیاید و .دوباره زیر گریه زدم! خیلی نازنازیه ھا این دختر خانوم...گم براش بیارن
تو چرا : کنار تخت نشست و گفت شھرام.مرا در این حال و روز ببیند و غصه بخورد،بر خود لرزیدم

و بعد رویم را از ... برو...تقصیر توئه...ھمه ش:ھی گریه می کنی؟اینقدر دردت زیاده؟ به زور گفتم
بھیار با کپسول اکسیژن به اتاق اورژانس آمد و زیر .درد بینی ام ھم اضافه شده بود.ماو برگرداند

پرستار بخش آمد و با در ھمین حین .سرم را باال آورد و ماسک را روی بینی و دھانم گذاشت
اسم و .تند سوال کردنشروع کرد به تند تعدادی کاغذ که با گیره مرتب به ھم چسبیده بودند،

ایشون چه نسبتی با شما : و سنش را پرسید و وقتی نوبت به من رسید ،گفت شھرامفامیل 
اول جواب نداد و وقتی پرستار  شھرام.،گوشھایم تیز شدنددارن؟ با آن ھمه دردی که داشتم

نفسی  ...نامزدمه...نه...مفامیلی: من کنان گفت من و شھرام،دوباره عامرانه سوالش را تکرار کرد
توانستم .ی باال می آمد،یکدفعه ازاد شد و احساس سبکی کردمکه تا آن لحظه به سخت

انگار .گویی دردھایم آرام شده بودند.انگشتان دست راستم را که تا باال گچ گرفته بودند،تکان دادم
ھنوز  شھرام.برگردانده بود معجزه کرده بود و آرامش را به روح زخمیمناخواسته این یک کلمه 

شاید خوش نداشت عکس العمل کلمه نامزد را در چھره  .اه نمی کردبه من نگ" مردد بود و اصال
نامزدش ھستم،انکارناپذیر  یش لبخند بزنم و اون تایید کند اینکهمن به رو" ام ببیند یا احیانا

انگار چند نفر با ھم .چند ثانیه بعد صدای قدمھای تندی را در راھروی اورژانس شنیدم.است
در کسری از ثانیه چھره وحشتزده و رنگ پریده مادرم در .ویدندمی ددر امتداد راھرو داشتند 

سر  و بھت زده پشت سرش آیدا و شیرین خانم با چھره ھایی در ھم.آستانه در نمایان شد
نگاه  شھرامچی شده؟ و بعد به ! خاک به سرم: مادر روی گونه اش کوبید و گفت.رسیدند

و شیرین خانم ھم جلو آمد .یچ نگفتسرش را پایین انداخت و ھ شھرام.غضبناکی انداخت
کرد و  شھرامو بعد رو به ! پناه بر خدا:به من آویزان بود،کرد و گفتکه نگاھی به دم و دستگاھی 

می خواستم برسونمش خونه که : گفت شھرامتو کی با آالله بودی و کی تصادف کردی؟ :گفت
ب داغون و اجق وجق من رو تا دختر در 4سر : خیلی دلم می خواست جیغ بزنم... اینطوری شد

مادر داشت موھایم را نوازش .اما باز لب فرو بستم و اشکھایم جاری شدند! به این روز انداخته 
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: شیرین خانم رو به من گفت.می کرد و آیدا با نگرانی دستم را در دست گرفته بود و می بوسید
ن صدقه رفتنھایش به تنگ درد داری؟چرا گریه می کنی؟ وای که دیگر از دست قربا!قربونت برم
را  شھراماو .یاد پسرش می داد و انسانیتبه جای قربان صدقه ،باید می رفت رفتار !آمده بودم

و بی  ھم با کلمات و جمالتی کوتاه شھرام.کنار کشید و پچ پچ کنان شرح ماوقع را از او پرسید
اتاق شد و ھمه را به  دکتر وارددر ھمین حین  .جواب داد و اصل ماجرا را پنھان کرد حوصله

شه شکسته و مچ آرامش دعوت کرد و توضیح داد که استخوان بینی من بر اثر اصابت با شی
ساعت تحت  24از عدم خونریزی داخلی مطمئن شوند،باید دستم ھم آسیب دیده و برای آنکه 

جز اما نگاه ھمه به .نگاه غضبناکی انداخت و چیزی نگفت شھراممادر دوباره به .نظر باشم
ھم عین خیالش  شھراماما .روی صورتم ثابت بود و دنبال چیزی می گشتند! خان شھرام

دکتر .برایش مھم نبود که ھمه او را سرزنش می کنند و مادرش به توپ و تشرش بسته!نبود
شیرین خانم .ساعت تمام شود 24اعالم کرد ھر کسی که می تواند شب را پیش من بماند تا 

دستش :مادرم با ناراحتی گفت! خودش می مونه سولماز خانم جون مشھرا: دوید و گفت جلو
و به این ! شما بفرمایید...خودم ھستم!ھمینقدر که از دخترمون مراقبت کرده بسته...درد نکنه

" اصال!از سنگ بود شھرامگویی ! دلم خنک شد.تذکر داد شھرامھم حرفش را زد و ھم به ترتیب 
ھمراه شیرین خانم خداحافظی چشمھای نگران و متعجب من،در مقابل به روی خودش نیاورد و 

مادر گوشه تختم  .بود شھرامبی معرفتی مرام !البته ھیچ تعجب ھم نداشت.کردند و رفتند
دختر  انیگا ب...کاش زبونم می برید و به اینا بله نمی دادیم!ای خدا منو مرگ بده: نشست و گفت

ادر بگویم که چگونه این بال سرم آمده اما باز در خیلی دلم می خواست به م!! من چی کار کردن
کاری از دستش بر نمی ذھنم دو دو تا چھارتا کردم و به این نتیجه رسیدم که نگرانتر می شود و 

برای مادری که به تازگی شوھرش را از دست داده بود و امید به بخت .آید جز غصه خوردن
یعار،دردی را دوا نمی کرد و فقط بار دیگری بر دخترش بسته بود،بد گفتن از داماد بی خیال و ب

وقتی مادر زیر لب و مظلومانه غرغر می کرد دلم .تمام بدنم کوفته شده بود.دوشش می گذاشت
را  شھراماینقدر ناراحت شده بود و چشم نداشت او که برای یک تصادف .برایش می سوخت

که مظلوم بود اما باالخره آنقدرھا مادر با ایناگر طالق پیش می آمد،می خواست چه کند؟ببیند،
نباید چیزی می .ھم بی زبان نبود که بگذارد بر سر دخترش ھر بالیی دلشان می خواھد بیاورند

آیدا .فقط استخوان صورتم درد می کرد و دستم ذوق ذوق می کرد.گرسنه ھم نبودم.خوردم
ماجرا سر در  پاھایم را ماساژ می داد و کنجکاوی می کد و می خواست از چند و چون

ادر ھم مثل من لب به ھیچ چیز نزد و تا م.شب بود که با آژانس به خانه بازگشت 8نزدیک .بیاورد
تا فردا بعدازظھر که تحت نظر بودم و شیرین  .صبح باالی سرم نشست و آیه الکرسی خواند

تخت لعنتی در  زودتر می خواستم از آن.من کالفه بودم ،ندخانم با آیدا و بنیامین به مالقاتم آمد
با برانکارد یا پا برھنه به این طرف و  دم به دقیقه کسی را خونین و مالین که از جلویشاورژانس 

طاقت دیدن .آنطرف می بردند و ناله ھا و فغانھایشان مو به تن آدم راست می کرد،خالص شوم
صادف موتوریھا آمار ت!چھره ھای خونین و استخوانھای شکسته و از گوشت بیرون زده را نداشتم
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مادر با دیدن ھر کدام .آنقدر زیاد بود که ثانیه به ثانیه بر تعدادشان در اتاق اورژانس اضافه می شد
از این جوانکھای موتوری که سرشان شکافته بود یا استخوانشان از پوست بیرون زده 

  !بود،چشمانش را می بست و نمی دانم به چه کسی لعنت می فرستاد

شیرین خانم خدا .رم ،دوباره روی ویلچر مرا به رادیولوژی و سیتی اسکن بردندبه در خواست ماد
به را ھزار مرتبه شکر کرد که آن بیمارستان دستگاه اسکن دارد و ما مجبور به رفت و آمد 

خوشبختانه : عکس که آماده شد،دکتر کشیک گفت.با آن حال خراب من نیستیمبیمارستان دیگر،
با کمک مادر و شیرین خانم لباسھایم را به تن  ...می تونه مرخص بشه! خونریزی داخلی نداشته

کشیدم و در حالیکه ایدا زیر بغلم را گرفته بود و بنیامین وسایل دانشگاھم را که از صندوق 
با مادر و آیدا .به طرف درب خروجی بیمارستان رفتیمبیمارستان تحویل گرفته بود،می آورد،

ه ماشین را روشن کرده بود و کمی آنطرفتر داشت از کوچه ای به ک شھرامھمانجا ایستادیم تا 
اواسط بھمن ماه،تن خسته ام را می  بعدازظھر خاکستری سوز.طرف ما می آمد،نزدیک شود

بغل دست حاج آقا شدند و من در جلوی ماشین بنیامین بنیامین و مادرش سوار ماشین .لرزاند
با حالی پریشان رویم را  شھرامه دلیل بی مھریھای ب.و مادر و آیدا در عقب جای گرفتند شھرام

نشستن  شھراماز بغل دست .به طرف شیشه کرده بودم و پیشانیم به شیشه چسبیده بود
ھر گاه که پشت چراغ قرمزی توقف می کرد،یاد روز پیش .خاطره بدی در ذھنم نقش بسته بود

ماشین پر از دخترھای اجق در ذھنم تداعی می شد و می ترسیدم دوباره مثل ھمان روز،یک 
مادر که در ھمان بدو ورود زیاد .بخواھد لج مرا در بیاورد شھراموجق کنارمان بایستد و دوباره 

را تحویل نگرفته بود و با او مثل دفعات قبل روبوسی نکرده بود،سکوت را شکست و  شھرام
د که یه دفعه چطور ش! خان شھرامماشاال شما دست به فرمونت خیلی خوبه !ماشاال: گفت

من ! دیگه! پیش اومده: به وضوح جا خورد و سینه اش را صاف کرد و گفت شھرامتصادف کردین؟
نفس عمیقی در ھم رفت و  شھرامباز دعواتون شده بود؟ : چی بگم؟ آیدا غیر مستقیم گفت

باالخره تصادف  .نتونستم ماشینو کنترل کنم.ماشین کناری بد پیچید جلوم...نه:کشید و گفت
که حسابی به خودش  شھرامنیم نگاه غضبناکی به ... مکنه برای ھر کسی پیش بیاد دیگهم

! راست می گه ایدا! آره:داشت،انداختم و گفتممالقات با کسی قرار  آن روز رسیده بود و گویی
نفرم سرنشین داشت که یکی از یکی حال به ھم زن تر  4!یه وانتیه مثل یابو پیچید جلومون

بیا قربونت : مادر پاکت آبمیوه ای را به طرفم دراز کرد و گفت.ا بناگوش قرمز شدت شھرام !بودن
برای دلجویی که  شھرام! ھیچی از گلوش پایین نرفتهتموم بچه م یه روز ! بخور جون بگیری...برم

ھمین دورو برا یه تھیه غذای خوب می خواین براش شام بگیرم؟: از او بعید به نظر می آمد،گفت
 ...می ریم خونه .دستتون درد نکنه! نه: با صدایی که از ته چاه در می آمد،گفت مادر .ھست

ه خوردم تازه معده ام به ھم ریخت و آن را نیمه خورده به سطل آشغال داخل کمی از آبمیوه را ک
بو می  .من ھیچوقت زباله تر تو اون سطل نمی ندازم: به آرامی گفت شھرام.ماشین انداختم

ما رفتیم شما  .حاال عیبی نداره که: ه این حرف را شنیده بود،با بلبل زبانی گفتایدا ک... گیره
می دانستم از اینکه توسط ما دوره شده و کم و .از خشم به خود پیچید شھرام! پاکتو بنداز بیرون
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سالم به آن روز مگر من آدم نبودم؟ ! اما حقش بود.بیش کنایه می شنود،خونش به جوش آمده
آنھم به چه .بودم و با دست شکسته و صورت له شده به خانه باز می گشتم دانشگاه رفته

خان فیلش ھوای ھندوستان کرده بود و می خواست مرا که با  شھرامدلیل؟به خاطر آنکه 
  !استادم گپ می زدم،بچزاند

شیرین خانم جلو دوید و زیر بغلم را گرفت و با قربان ،درب ساختمانمان رسیدیمجلوی وقتی به 
برو اون .تو نمی خواد بمیری: در دل گفتم! الھی که من بمیرم و این روزو نبینم: ه گفتصدق

ھمه با ھم به ! پسرتو درست کن که با این دسته گلی که به آب داده،تازه طلبکارم ھست
مادر اما با صورتی در ھم .ه انداختاایدا جلو جلو دوید و بساط پذیرایی را به ر.آپارتمان ما رفتیم

ز تعویض لباس در اتاق خوابش به پذیرایی آمد و با چھره ای در ھم رو به روی آنھا ،بعد ا
بنیامین می خواست با مزه پرانی به آیدا کمی جو را عوض کند اما جو به شدت سنگین .نشست

من به اتاقم رفتم و بعد از آنکه به سختی لباسم را عوض  .بود و مادر من ھم قیافه گرفته بود
با ناباوری به تصویر .بینی ام ورم کرده بود و گویی قوز در اورده بود.نه آیستادمجلوی اییکردم،

یعنی بینی ام شکسته بود؟ سر آسیمه بیرون دویدم و رو ! وای خدای من.خودم در آیینه زل زدم
مادر چشمان خسته اش را با بی حالی باال گرفت و دماغ من شکسته؟آره؟ !مامان: به مادر گفتم
سرش را پایین انداخت و بنیامین اخم کرد و  شھرام.شا کرد و لبھایش تکان خوردصورتم را تما

برات از یه ! عزیز دلم:شیرین خانم به طرفم آمد و گفت.را نشانه رفت شھرامچشمھای سیاه 
را  شھرامدیگر نزدیک بود ! نگران نباش! می برم عملت می کنم...جراح پالستیک وقت گرفتم

که روی مبل نشسته بود و سرش را پایین  شھرام،رو به ه حتی فکر کنمبدون آنک! حلق آویز کنم
و بعد در حالیکه اشکم جاری شده ! تو کردی! ھمه اش تقصیر توئه: انداخته بود،فریاد زدم

و بعد به طرف اتاقم ! صورتمو داغون کردی: دوباره در بینی ام احساس درد می کردم،گفتمبود،
این چه کاری ! زشته! آال: مادر پشت سرم وارد شد و گفت.دمرفتم و درب را محکم به ھم کوبی

یه ! صورتم داغون شد!مامان:لیکه به سختی می گریستم،گفتمابود که کردی؟ھان؟ در ح
! نه:مادر شانه ھایم را ماساژ داد و گفت...ازم گرفت شھرامخوشگلی داشتم که این 

استم ھمه ماجرا را تعریف کنم که خو...خوب می شه! چیزی نشده که!می ره! اون ورمه...عزیزم
چرا ...ازت توقع نداشتم" اصال!عروس خوشگل من:شیرین خانم با دلخوری وارد اتاق شد و گفت

حاال من با این ! مامان جون:اینقدر بزرگش می کنی؟در حالیکه اشکھایم را پاک می کردم،گفتم
انم لبه تختم نشست شیرین خ!دیگه خوب نمی شه! صورت چطوری برم بیرون؟دماغم پھن شده

خودم می برمت به یه دکتر جراح !بزار گچ دستتو باز کنی:و از پشت در آغوشم کشید و گفت
! این دیگه درست بشو نیست! نه:خوب؟ به طرفش برگشتم و گفتم! پالستیک نشونت می دم

اینکه !با ھم میریم دکتر: مادر به من چشم غره ای رفت و دستش را روی لبش گذاشت و گفت
آخر مادر نمی دانست که از وقتی با  پس طاقتت کجا رفته؟!تو که اینطوری نبودی!ه ندارهغص

چقدر روح مرا می  شھرامعقد کرده ام،چقدر عصبی و پرخاش گر شده ام و رفتارھای  شھرام
شیرین خانم با دستمالی که در دست داشت،اشکھایم را پاک کرد و . رنجاند و اذیتم می کند
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سرحال ...یه کم بخواب!االن عصبی ھستی:مرا در تختم خواباند و گفت صورتم را بوسید و
به صورتم فکر و  روی تختم دراز کشیدم  .و بعد دست مادر را گرفت و از اتاق بیرون برد...شی
اگر تا آخر عمر ھمانطور می ماندم چه؟اگر استخوان بینی ام درست نمی شد چه؟اگر .کردم

ود چه؟ای خدا من به کدام گناه داشتم تقاص پس می ده بشیرین خانم فقط وعده سر خرمن دا
  م؟داد

ھمین که چشمھایم داشت گرم می شد و در خواب و بیداری بودم،با ضربه ای به درب اتاقم از 
یه !خانوم: بنیامین با خودکاری در دست در آستانه درب اتاقم ایستاده بود و می خندید.جا پریدم

آیدا با ظرفی سوپ پشت سر ! نه:داندم و با بی حوصلگی گفتمامضا به ما می دی؟ رویم را برگر
! پاشو! یه سوپی برات درست کردم که انگشتاتم بخوری آال! به به: بنیامین وارد شد و گفت

بنیامین با خودکار باالی سرم ایستاد و ایدا روی تختم نشست و قاشقی از سوپ پر کرد و آن را 
نیم خیز  اشتھا نداشتم،" با اینکه اصال ز جا بلند شدم وبه ناچار ا. فوت کرد و به طرفم گرفت

گچ دستم بنیامین ھم از فرصت استفاده کرد و با خودکار روی  .شدم و قاشق را سر کشیدم
کمی که از سوپ  .و بعد چندین شکلک کشید و آن را خط خطی کرد 1390بنیامین بھمن : نوشت

آنقدر بدنم کوفته .یدند که باید از اتاق بیرون بروندخوردم دوباره دراز کشیدم و بنیامین و آیدا فھم
  .خیلی زود خواب مرا در ربودبود و اعصابم به ھم ریخته بود که 

  فصل نوزدھم 

چه : مادر در حالیکه ناھارم را در سینی گذاشته بود و  برایم تا تختم می آورد،با خنده گفت
الله اینا می خوان بیان دیدنت نمی خوای بری یه دوش بگیری که ! خوشگل شدی آالله جان

مادر سینی بزرگ را که ! ھمینطوری خوبم دیگه:،ترگل ورگل باشی؟ شانه ای باال انداختم و گفتم
ناھارتو خوردی،پاشو برو یه : یک ظرف پر از پلو و خورش قیمه بود را روی پاھایم گذاشت و گفت

ج و خورش که روی پایم بود،نگاه سرم را کج کردم و به کوھی از برن... قربونت برم! دوش بگیر
مادر ظرف ماست و خیار را روی میز ... زیاد ریختی! این ھمه رو نمی تونم بخورم:کردم و گفتم

با ... بعدم می برمت حموم ... ھرچقدرشو که خواستی بخور: تحریر باالی سرم گذاشت و گفت
به .و از تخت پایین آمدم بی میلی یکی دو قاشق خوردم و بعد سینی را روی میز تحریر گذاشتم

کمک مادر حمام کردم و با اینکه استخوان دستم کمی درد می کرد،جلوی آیینه میز توالت 
ورم بینی ام خوابیده بود اما وقتی از نیمرخ نگاه می کردی،کمی .کوچکم کمی آرایش کردم

 شھرامنثار  با دیدن آن قوز کوچک روی بینی ام ناسزایی...برآمده بود و به عبارتی قوز داشت
گلی با جعبه ای شیرینی و دسته  عمو کمالو  مریمعمو زن الله و .کردم و از جا بلند شدم

سارافن پشمی و کرم رنگش زیبا الله در .یکی یکی صورتم را بوسیدند، از راه رسیدند و کوچک
 یکی دور روز من نبودم: کنارم که نشست،طلبکارانه گفت.صورتش باز شده بودپوست .شده بود

 !تو ھم بودی نمی تونستی جلوی اون تصادفو بگیری: گفتم! ببین چی به سر خودت آوردی!ھا
این چند روزه مگه تقویت ! چقدر الغر شدی تو!وای:نگاھی به صورتم کرد و گفت مریمعمو زن 
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! دماغم! ھمه ش می گه دماغم! ھیچی نمی خوره: نشدی؟ مادر با دلخوری و شاکی گفت
مگه چی :نگاھم کرد و دستی به ریش پرفسوری اش کشید و گفتپرسشگرانه  عمو کمال

خوب می ! یه کم ورم داره...آره: شده؟ بینیش ھم شکسته؟ الله به دقت نگاھم کرد و گفت
مادر با لحن ! شده یه جوجه آدم!به این دختر برس! سولماز خانم: گفت مریمعمو زن ... شه

مادرشوھرش قراره ببرتش پیش ! می زنهمگه می شه بھش نرسم؟لب به غذا ن: ناراحتی گفت
سردم شد و از جا بلند شدم تا به  اما این مگه طاقت می یاره؟!یه جراح پالستیک برای بینی ش

مرموزانه به .شد و درب را بست ارداتاقم بروم و ژاکتم را بیاورم که الله به سرعت پشت سرم و
الله با  ...تصادف کردیم دیگه!ھیچی: چی شده آال؟ با بی تفاوتی گفتم:حرکاتم نگاه کرد و گفت

سرم  گوش تلخه بودی و تصادف کردی؟ شھرامحاال با این !من تورو می شناسم!! اٍ :پوزخند گفت
تظر سوال و نو روی تخت نشستم و م ه ای رنگم را به دور خودم پیچیدمرا تکان دادم و ژاکت قھو

الله موھای  .اورد،ول کن معامله نیستمی دانستم که الله تا ته و توی قضیه را در نی.جواب شدم
نکنه این پسره : کوتاه شده و سشوآر کشیده اش را پشت گوشش زد و دست به کمر ایستاد

تو ماشین دعوا کردیم ،اونم حواسش رفت،زدیم به !! نخیر: زده لت و پارت کرده؟ ھان؟ گفتم
 ...سر یه چیز بیخود!چیھی: حاال سر چی بود دعواتون؟ گفتم! آھان: الله گفت...ماشین جلویی

تو ھم : کالفه گفتمسر یه چیز بیخود اینطوری درب داغون شدی؟ : الله ابرویش را باال انداخت
بعد آب دھانم را قورت  !!شدی کالنتر محل؟مامانم اینقدر سوال جواب نمی کنه که تو می کنی

تالفی در آورد و از چند من با استادم داشتم حرف می زدم و اونم  .سر چند تا دختر: دادم و گفتم
آدم مگه جلوی زنش ازین غلطا می  یعنی چی؟:چشمھای الله گرد شد. تا دختر شماره گرفت

! کدوم زن؟اونکه منو قبول نداره! دلت خوشه ھا!زنش!زنش: کنه؟ بی حوصله شکلک در آوردم
رتش با اگه قبولت نداره پس چرا روت تعصب داره؟ رگ غی! عزیز من: الله کنارم نشست و گفت

نیست اونکه غیرت  ...ولش کن: دستم را در ھوا تکان دادم و گفتمدیدن استادت زده بیرون؟ھان؟ 
می ترسه گیر کنه و از اھداف متعالیش عقب ! نمی خواد نشون بده .داره: فتالله دوباره گ ...که

به وجود  دلبستگی!دیر یا زود باید بره! ھر جوری که دوست داری فکر کن: دوباره گفتم! بمونه
یعنی چی؟ مگه نمی خواستی : را گرفت و تکانم داد و گفت ی سالممالله بازو! نیاد بھتره

من نمی خوام خودمو به کسی تحمیل : مگه زندگیت نیست؟ با بغض گفتمش داری؟ھنگ
چقدر تحملش کنم؟چقدر حرکات احمقانه ...بزار بره دنبال زندگیش .اون منو نمی خواد.کنم

الله چانه ام را به سمت خودش برگرداند ! له؟خود تو بودی تا حاال بریده بودیببینم؟بس نیست ال
: مگه نگفتی ازش خوشت اومده؟مگه نمی خواستیش؟ بینی ام را باال کشیدم و گفتم: و گفت

الله دوباره ! تصمیم گیرنده اونه .زی مال تو نیست،باید ولش کنی برهیوقتی یه چولی ! چرا گفتم
من .نمی تونم! نه: اشکھایم را پاک کردم و گفتم! می تونی پابندش کنیتو با سیاست : گفت

افتادم که گفته بود از استادم  شھرامو بعد یاد حرف ! عشوه و لوندی بلد نیستم...بلد نیستم
و بعد  !یادت باشه! از من اصرار بود و از تو انکار.خود دانی: الله با حرص گفت .دلبری می کنم

از بیرون برایمان غذا .بودیم عمو کمالآن شب،شام را مھمان .تاق بیرونم برددستم را گرفت و از ا
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من اما غم بزرگی بر سینه ام .گرفت و در میان شوخی و خنده ھای آیدا و الله شام خوردیم
  .سنگینی می کرد و عاقبت آن رابطه نافرجام را در غبار و مه ای خاکستری و سرد می دیدم

***  

او از .برای عیادتم آمده بود.ملیحه خانم بود.دیم که درب آپارتمان را زدنددر حال نوشیدن چای بو
آدم بعد از ازدواج چاق می شه : زیر لب به من گفت.اینکه آنقدر الغر شده بودم،تعجب کرده بود

راضی ھستی؟خونواده خوبی : دوباره پرسید.خجوالنه خندیدم و چیزی نگفتم! نه الغر آالله جان
بدترین مرد دنیاست،تو می تونی برام  شھراماگه بگم راضی نیستم و : ھستن؟ در دل گفتم

اما برعکس کاری بکنی؟اگه بگم می خواد ولم کنه و بره اونور آب ،تو می تونی جلوش رو بگیری؟ 
ملیحه خانم دستانش را رو به سقف گرفت و ! شیرین خانم خیلی خوبه .بله:فقط جواب دادم

سرم را برگرداندم تا پوزخندم را .باعث خیر شدیمشکر که !رھزار مرتبه شک 100خدارو : گفت
  .نبیند

فقط یکبار با گوشی ام تماس گرفته بود که  شھرامدر آن یک ھفته ای که از تصادف می گذشت،
دوباره می خواست پشت تلفن !چه فایده داشت.ندیده بودم،ھم آنقدر گیج و خسته بودم را آن 

  .ھم به ضرب و زور مادرش بود آن تماس البد.به من اخالق بفروشد

چھار ھفته بعد با بنیامین و شیرین خانم و مادر به بیمارستان رفتیم و گچ دستم را باز 
منتظر بودم تا شیرین خانم از جراحی .پوست دستم سبز شده بود و دستم الغر شده بود.کردم

ادر ھم حاضر نبود،گوشه ای م!خبری نبود! اما نه.که قولش را داده بود،حرف بزند و مرا نزد او ببرد
ھمینکه بنیامین شده بود تاکسی سرویس ما .به قول خودش ما که گدا نبودیم.تحقیر شودبزند و 
را می گرفت،شیرین  شھراموقتی ھم مادر سراغ !را می کشید،خودش خیلی بود شھرامو جور 

سخوان بود خیلی در شھرام!راست می گفت.درگیر دفاع و پایان نامه اش است: حانم می گفت
  .و به قول الله ھمین درسخوان بودنش،از او آدمی نچسب و گوش تلخ ساخته بود

ه شده از من شیرین خانم با اصرار می خواست مرا به خانه شان ببرد و برای یک شب ھم ک
اما شیرین خانم از رو نمی رفت و با .خودش را ناراضی نشان داد "مادر مخصوصا.پرستاری کند

حاج آقا چند .ش حاج آقا ببرد تا او ھم مرا ببیند و خیالش راحت شودت مرا پیمی خواس اصرار 
مغازه  کارھا و رتق و فتق اموروقتی بود که قلبش مریض بود و در خانه استراحت می کرد و تمام 

بعد از باز شدن گچ دستم،بنیامین اول مادر را به .فرش فروشی را بنیامین به عھده گرفته بود
به محض وارد .ضعف بدی داشتم.رفتیم شیبانیبعد ھمراه مادرش به خانه خانه رساند و 

به  ی که روی لباس خانگی اش پوشیده بود،با رومبدو شامبری تمیز و راه راھ حاج آقاشدن،
! نه: این پسر من باز دسته گل به اب داد؟ خندیدم و گفتم: سویم آمد و در آغوشم کشید و گفت

کسالت  .ببخش که نرسیدم بیام ببینمت:شید و گفتدستی به سرم ک...چیزی نشده که
 .من پیرمرد ھمیشه کسلم: خنده ای کرد و گفتکسالتتون رفع شد؟ : مودبانه پرسیدم .داشتم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

110 | P a g e  

 

طبقه باال به  .زنت اومده ...بیا! شھرام! شھرام: و بعد صدا زد .این قلب من درست بشو نیست
شیرین خانم برای ماستمالی کردن قضیه ! ودنب شھرامھیچ اثری از جنبده ای به نام .نگاه کردم

و بعد دست مرا گرفت و به طرف ! حاج آقا بعد ھمه رو خبر کن!بزار از راه برسه این دختر:گفت
بعد بالفاصله .آویزان کرد زیر پله و شالم را گرفت و در اتاق پاییننشیمن برد و آنجا نشاند و پالتو 

من کنار .ریخت و چای دم کرد خشک چای اشقچند ق به آشپزخانه رفت و در چایساز شیکش
دستم و ھمچین حاج آقا نشسته بودم و به نصایح بلند باالیش مبنی بر مراقبت از 

طبقه باال رفت و به درب اتاق مطالعه بنیامین بعد از تعویض لباس به .،گوش می دادمسالمتیم
ھرچند که !برای چیست اراضیو به ظاھر ن بعد از آن دیگر نفھمیدم آن مکامله نامفھوم.زد شھرام

در بلوز و شلوار سورمه ای  شھرامچند دقیقه بعد .نمی خواھد پایین بیاید شھراممی دانستم 
بر خالف .پشت سر بنیامین پایین آمد،و جذابش کرده بود ھره اش را باز کرده بودورزشی که چ

،کسی از بر عکس؟بھتر شدی: با لبخند به طرفم آمد و دستم را فشرد و گفت شھرامانتظارم،
برای ھمین فقط به سالمی . درونم به من گفت که زیاد محلش نگذارم  و رویم را از او برگردانم

شیرین خانم که چای آورد،با ولع شروع ... بد نیستم: زیر لب جواب دادم زیر لبی بسنده کردم و
دم چون به کر میشه در ظرفی بلورین روی میز بود،ھ که شکالت خوشمزه ایگاز زدن به به 

با فاصله ای دو انگشتی کنارم لمیده بود و  شھرامدر تمام مدتی که .شدت ضعف کرده بودم
تلویزیون تماشا می کرد و گاه سر به سر بنیامین می گذاشت،حتی به صورتش نگاه ھم 

را  د،دستش را نگه داشتم و چنگال مخصوص مرغسر میز غذا ، تا خواست برایم غذا بکش.نکردم
کینه اش در دلم زبانه می کشید !زی کنم و بچزانمشمخصوصا می خواستم با او لجبا.تماز او گرف

ھر چند که او ادب پذیر .اما بدبختانه دستم به جایی بند نبود که بتوانم بیش از آن او را ادب کنم
شیرین خانم زیر چشمی حرکات سرد مرا نگاه می کرد و به .نبود و ھمیشه مرا می رنجاند

را اذیت کنم و تالفی در  شھراممی خواستم " نامن اما عل.خیره می شد شھرامی عکس العملھا
بعد از شام .با آن لجبازیھای کوچک در نمی آمد شھرامتالفی ھیچ یک از کارھای ھرچند که .آورم

چون خیلی ضعف داشتم و مثل آنکه از چھره ام می بارید که خیلی خسته ام،با تعارف 
فقط روتختی .ھمانطور مانند قبل بود شھراماتاق .فتم تا استراحت کنممادرشوھرم،به طبقه باال ر

ساتن آن عوض شده بود و با روتختی پشمی و راه راه سورمه ای سفیدی پوشانده شده 
با تمام کینه ه حسی بود که آن وقت شب مرا ترغیب کرده بود که خودم ھم نمی دانستم چ.بود

چقدر ساده بودم و با آن .دم،در اتاق او بخوابماحساس می کر شھرامای که در دل نسبت به 
  !ھمه تحقیر چه پوست کلفت شده بودم

به سمت کمد دیواری رفتم و بلوز و شلواری را که ھمیشه تمیز و خوشبو آنجا آماده و آویزان 
نمی دانم .و بعد زیر روتختی گرم و نرم خزیدم و چشم بر ھم گذاشتم .بود،در آوردم و به تن کردم

خسته تر از آن .از نیمه شب بود که احساس کردم کسی موھایم را به نرمی می کشد چه موقع
آزاد گیر کرده باشد، شھرامفقط غلتی زدم تا اگر موھایم زیر بدن .بودم که چشمھایم را باز کنم

به طرف گیج و منگ از خواب،.نگه داشته بود آنھا را با دست به نرمی شھرامانگار  !اما نه.شود
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از جا  ھا مثل برق گرفته.به صورتم خوردم و ناگھان نفسھای گرم و تندیرگشتم منبع کشش ب
. نیم خیز شده بودکنارم  شھرامسایه .و در تاریکی خیره شدم بلند شدم و در جایم نشستم

 بیدارت کردم؟ چیه؟ترسیدی؟:به آرامی گفت شھرامی بگویم،زتا خواستم چی .زبانم بند آمده بود
چی کار می کنی؟زده به سرت؟ و :ودم و سرم گیج می رفت،گفتمدر حالیکه مست خواب ب

پشتم را به .دست گرمش را پیش آورد و صورتم را نوازش کرد.در جایم دراز کشیدم طاق باز دوباره
چرا جواب تلفونامو نمی :بی توجه به حرکتم پرسید! ولم کن!می خوام بخوابم:او کردم و گفتم

آخر آن موقع !بود که چرا آنقدر خروس بی محل است دی؟ در ھمان حالت گیجی حرصم گرفته
موھایم را نوازش کرد و به وضوح نفسھای .ناله ای کردم و چیزی نگفتم شب وقت این حرفھا بود؟

و از جا بلند شدم و بالش و پتوی  بلندی گفتم" اه"با حرص .گرمش را پشت گردنم احساس کردم
د می فھمید که نمی تواند ھر موقع که می بای.اضافی را برداشتم و روی زمین دراز کشیدم

صدایش را در بین خواب و بیداری ! با من مھربان باشد و ھر وقت که اراده کند،بداخالقخواھد،
خسته تر از آن بودم ! ھر چیزی لیاقت می خواد! محبت بھت نیومده" اصال:شنیدم که می گفت

مین خودم را به نشنیدن زدم و برای ھ!که جوابش را بدھم و با او نصفه شبی بگو مگو کنم
  .لحظاتی بعد،خواب مرا در ربود

***  

رفته  شھراماما .صبح که از خواب بیدار شدم،صبحانه ام روی پاتختی باالی سرم آماده بود
کمی گذشت و من تا حالم جا آمد به طرف دسشتویی رفتم و آبی به سر و صورتم زدم و .بود

که به دیوار نصب  عزا در آوردم،جلوی ایینه کنسولی لی از آنکه د بعد از.مشغول خوردن شدم
حاج آقا داشت روزنامه می خواند و شیرین خانم در .بود،موھایم را برس کشیدم و بیرون رفتم

حاج آقا با خوشرویی .سالمی گفتم و از باالی پله ھا به زیر آمدم.آشپزخانه شیر داغ می کرد
کنار دستش نشستم و منتظر شدم تا زودتر .جوابم را داد و به مبل بغل دستش اشاره کرد

شیرین خانم از اشپزخانه بیرون آمد و لیوان شیر داغی را به طرف حاج .کسی مرا به خانه برساند
وقتی دید که کمی بی حالم و منتظرم تا زودتر از آن خانه فرار .اقا گرفت و قربان صدقه من رفت

شیرین  برای چی مامان جون؟: تعجب گفتم با! وقت دکتر گرفتم برات 3امروز ساعت : کنم،گفت
مگه ناراحت صورتت نبودی؟ با لبخند  .برای بینیت دیگه: خانم دستی به صورتم کشید و گفت

شیرین .و بعد خندید! عروس ما باید خوشگل باشه:حاج آقا دخالت کرد .دیگه خوب شد .نه: گفتم
با  ...ینه اگه الزم بود،عمل کنیبریم دکتر بب! معلومه که شکسته .نه دیگه:خانم دوباره گفت

: نمی شه ھمینجوری گچ بگیره؟ حاج آقا دوباره گفت .عمل نه .وای نه: شنیدن اسم عمل گفتم
وارد شد و  سالم کرد به از درب حیاط  شھرامدر ھمین حال ! بعد بگو نه.بزار دکتر ببینتت...عزیزم

ت چشمی برایش نازک کردم و پش بی توجه به حضور بقیه،دستت چطوره؟: طرفم آمد و پرسید
این چقدر ناز می کنه واسه پسر !وای: شیرین خانم از این حرکت من به خنده افتاد ...خوبه:گفتم

چشمانم گرد شد و با  ...و بال بال می زد بعد از تصادف اینقدر نگران بود شھرامھمینه که ! ما
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خیره شدم تا تایید  شھرامد به و بع !ش فیلمه ھمهاین و نگرانی؟  ...آره جون خودش: خود گفتم
  .به روی خودش نیاورد و مشغول خوش و بش با پدرش شد شھراماما .حرفھای دلم را از او بگیرم

پرچربی که زیبا خانم درست کرده بود و من بیش از دو لقمه نتوانستم از آن بعد از صرف ناھار 
بود جوانی ی سرھاز دختر و پمطب دکتر پر ا.و مادرش به مطب دکتر رفتیم شھرامھمراه بخورم،

بعضیھایشان .که برخی بینی ھایشان را چسب زده بودند و برخی دیگر تازه برای عمل آمده بودند
واقعا نیاز به عمل داشتند و زیبایی صورتشان با بینی بزرگشان به چشم نمی آمد اما بعضی 

داخل شدیم و من  نوبتمان که شد،ھر سه.دیگر بیخودی می خواستند دست در صورتشان ببرند
  .رو به روی دکتر جوان و خوشرو نشستم

اما یه شکستگی داره که باعث انحراف  .بینیت مشکلی نداره: جوان معاینه ام کرد و گفتدکتر 
اصال دلم نمی خواست زیر تیغ .اعصابم خرد شده بود...می تونی عمل کنی و گچ بگیری.شده
که دکتر مشغول توضیح دادن بود،تمام مدت  یکهھنگام.از بیمارستان حالم به ھم می خورد.بروم
به " ھم اصال شھرام.خفه اش کنمستم د با دوو دلم می خواست  نگاه می کردم  شھرامبه 

و سعی می کرد ھمه چیز را عادی جلوه  روی خودش نمی اورد و نگاھش را از من می دزدید
سری آزمایش قبل از عمل  دکتر برایم وقت عمل گذاشت و برایم یکبه اصرار مادرشوھرم،.دھد

از مطب که بیرون آمدیم و در ماشین نشستیم،دیگر نتوانستم .دلھره داشتم.می ترسیدم.نوشت
از آینه رو به رو روی چشمان من قفل  شھرامنگاه .خودم را کنترل کنم و اشکھایم جاری شدند

فقط .جه نبودمتوشیرین خانم .رویم را برگرداندم و جابه جا شدم تا چشمھایش را نبینم.شد
 شھرامشنبه خوبه؟بگم  5!تو این ھفته یه روز ناشتا باید بریم برای آزمایش! آالله جون:پرسید

  بیاد دنبالت؟ جوابی ندادم و 

در ھمین حال شیرین خانم به عقب برگشت و .و دوباره قطره اشکی روی گونه ھایم روان شد
تقصیر :؟ با اعتراض و جسورانه گفتموا؟چرا گریه می کنی:نگاھش به روی چشمھای پر آبم افتاد

: غرید شھرام! اون روز اگه تصادف نمی کردیم،من االن نباید عمل می کردم.این پسر شماست
بینی ام تا حاال کیو دیدی عروسشو ببره دکتر جراح پالستیک؟عوض تشکرته؟ !خیلی دلتم بخواد

شیرین خانم که از ! می شداگه احتیاط کرده بودی اینطوری ن:را با دستمال پاک کردم و گفتم
حرف من رنجیده بود و ھاج و واج نگاھم می کردپشت چشمی نازک کرد و رویش را برگرداند اما 

تو ھم ! ھیچ کس مقصر نیست! اتفاقیه که افتاده...عزیزم:دلش طاقت نیاورد و ھمانطور گفت
ز برخورد ارام و ا! یه کم دندون رو جیگر بزاری بینیت مثل روز اولت می شه!خودتو کنترل کن

شاکی بودم و دلم می خواست  شھراممنطقی مادرشوھرم،شرمنده شدم اما باز ھم در دلم از 
  .به او بفھمانم کار اشتباھی کرده است

به کوچه مان که رسیدیم،بی درنگ درب ماشین را باز کردم و زیر لب خداحافظی کردم و بیرون 
می دانستم خودم را در حد یک دختر لوس و از  می دانستم که نسنجیده رفتار کرده ام و.پریدم
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نمی خواستم بیش از آن !اما چه می توانستم بکنم؟قلبم شکسته بود.خودراضی پایین آورده ام
  .مترسک کسی نبودم که ھر بالیی بر سرم آمد،ساکت بمانم.تحقیر شوم

متوجه نشدم که  از خوشحالی.از پله ھا که باال رفتم؛جلوی درب آپارتمان،کفشھای الله را دیدم
الله با دیدن شور و شوق من به طرفم آمد و در .چگونه کفشھایم را در آوردم و به داخل دویدم

چه .ساله ھمو ندیدن 100حاال انگار !اوووه: آیدا که شاھد این صحنه بود،گفت. آغوشم کشید
با چشمانی چیه باز حسودیت شد؟ مادر جلو آمد و :خبرتونه؟ زبانم را برایش در آوردم و گفتم

چی شد؟دکتر چی گفت؟ و بعد دست آسیب دیده ام را در دست گرفت و : نگران نگاھم کرد
ھمه قصد داشتند خوشحالم کنند و .از این ھمه توجه و محبت به وجد آمده بودم.ماساژ داد

نمی دانستم چه دلیلی موجب شده بود آنقدر برای .مرا خندان ببینندنھایت سعیشان این بود که 
چرا مرا عقد کرده و بعد می خواھد چه  شھرامشاید ھم می دانستند که .ھم شومھمه م

  !اتفاقی بیفتد

سوال پیچم بعد از خوردن چای،با الله به اتاقم رفتیم تا الله دوباره بازپرسی اش را شروع کند و 
 شنیدم مادرشوھر عزیزت می خواد بینیتو:جلو پرید و گفتبه محض آنکه درب اتاق را بست،.کند

پسرشو درست کنه،نمی خواد ...نمی خوام! آره: دست راستم را ماساژ دادم و گفتم! عمل کنه
اونا می خوان محبت کنن تو چرا !بھتر: الله دستش را به سینه زد و گفت! دماغ منو عمل کنه

می دونی سر چی دعوامون شد و تصادف !هشھرامچون تقصیر اون : ناراحتی دختر؟ با غیظ گفتم
تا دختر آشغال که تو  4سر  نمی دونی؟مگه نگفتم؟:چی؟ گفتم: ه مبھوت پرسیدکردیم؟ الل

چی بگم : چشمان الله گرد شد! ماشین بغلی نشسته بودن و می خواستن به آقا شماره بدن
من :الله دستی به صورتم کشید و گفت ...انقدر از دستش شکارم:سری تکان دادم و گفتم...واال

دلت خوشه :پوزخند زدم !چه غلطااون مگه ازین کارا ھم بلده؟و شماره؟ شھرام!باور نکردم
پشت ماشین  حواسش رفت به دعوا و کوبوند!یمپس چی؟نمی دونی چه دعوایی کرد!ھا

و مادرشوھرت  مریمعمو زن به !آخ!آخ: الله روی دستش زد و گفت! منم رفتم تو شیشه...جلویی
من ازین پخمگی و :ھوا تکان داد و گفت دستش را در.تکان دادم به نشانه منفی گفتی؟ سرم را

واسه چی وایستادی تا ازین پسره ھی بخوری؟ھان؟ بی تفاوت !سکوت تو دارم دیوونه می شم
ر حاال بینیمو عمل کنم بعد در موردش تصمیم می خوب چی کار کنم؟بھش بگم برو؟بزا:مگفت

و گدایی؟عمل تو مگه ت!خجالت بگش:الله با عصبانیت دستش را به کمرش زد و گفت .گیرم
پسرش زده صورتمو :دوباره شانه ای باال انداختم و گفتم ...شخصیتتو نجات بده!سرشون بخوره

الله دوباره با عصبانیت ! گدایی چیه؟باید خودشون درست کنن .داغون کرده باید تاوانشم بده
و تو  کننمی ؟خجالت نمی کشی اینقدر اذیتت چرا وایستادی تا این ھمه بال بیاد سرت:گفت

مگه ھمین !بعد! نمی دونم می خوام چی کار کنم:با بی حوصلگی گفتمتحمل می کنی؟
الله ! و دوست داری زندگیتو نگه دار و به راھش بیارشھرامجنابعالی نبودی که می گفتی اگه 

تو منتظر چی ! اما دیگه نه تا این حد!من گفتم: کالفه رو به روی آینه میز توالتم ایستاد
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اینی که یه روز بگه دیگه نمی خوامت؟دمتو بگیره و از زندگیش بندازتت بیرون؟چرا ھستی؟منتظر 
خودت پیشقدم نمی شی؟چرا بھش نمی گی باید ازش جدا بشی؟ با شنیدن اسم جدایی و 

مگه طالق به این :طالق تیره پشتم لرزید و ھجوم افکار منفی را به ذھنم حس کردم
الله  .آخه الکی که نمی شه طالق گرفت .زوده الله مھر طالق برام .راحتیاست؟من سنم کمه

تو جون و  .طالق برای ھمین موقعھاست! بس کن: دوباره کنارم روی تخت نشست و گفت
و از شناسنامه ت پاک شھراممی تونی اسم  .تازه کاری ھم نکردی که! شخصیتتو نجات بده

الله چشمھایش را ریز ! بگیرم من نمی خوام طالق: با عصبانیت گفتم! فقط یه گواھی الزمه.کنی
: نکنه منتظری عاشقت بشه؟ھان؟ مشتم باز شده بود: کرد و صورتش را جلو آورد و گفت

و  تو شخصیتت مھمتر! خجالت بکش آال: منتظرم ببینم تھش چی می شه؟ الله با غیظ گفت!نه
ه این پسره ببرتت روزی رو می بینم ک! از این حرفھاست که زیر پای این مرتیکه له بشه با ارزشتر

سرم را خاراندم و ! و بگه من که بھت گفته بودم به ریشتم بخندهمحضر و طالقت بده و 
بفھمه  مریمعمو زن ! زشته به خدا:الله دوباره با حرص گفت! اما اون روز حاال نیست!شاید:گفتم

کردم سعی ! اگه بدونه تمام اینا زیر سر اون لندھوره خودش طالقتو می گیره!دق می کنه
اگه طالقم نداد و االن من برم بگم طالقم بده که چی بشه؟! الله جون: منطقی متقاعدش کنم

الله حرفم را ... شاید .آخرش تلخ نباشه" دو تا خانواده به جون ھم افتادن چی؟شاید اصال
می زنه می شکونه،طالقتم ! ترهاونی که من دیدم از سنگ ھم سخت!! لزھی خیال باط:برید

چی کار می تونم بکنم؟ازینجا رونده و ازونجا :تمام بدنم می لرزید .ببین کی بھت گفتم ...می ده
تو مثل : الله به طرفم آمد و بازوھایم را گرفت و گفت! به خدا غلط کردم!غلط کردم!مونده شدم

اول که گفتی ازش خوشت ! نمی تونم ببینم یکی بخواد ازت سواستفاده کنه!خواھرمی آال
ینطوری گفتی نمی خوام سر به تنش  اما االن که ا! ردم آدم قابل ارزشیهاومده،فکر می ک

... آخه چی تو اون کله داغونشه؟حیفش نیومد تورو حروم کنه؟تویی که مثل گل می مونی!باشه
حاال که !لش خودم نباید قبول می کردماز او! حیفش نیومد!نه:در آغوش الله فرو رفتم و گفتم

نمی خوای باور کنی که این آدم ! تو می ترسی آال:الله تکانم داد .قبول کردم چاره ای نیست
نمی خوام وضع بدتر !اما چاره ای ندارم.می دونم درست بشو نیست:گفتم .درست بشو نیست

انگاری داغون ! از بعد مرگ بابا،خیلی پیر شده! مامان پس می افته.از این بشه
گفتنیھا رو !خودت می دونی:عمیقی کشید الله سری از روی تاسف تکان داد و آهدیدیش؟...شده

پنھون کردی یه روز لو می ره و ھمه چیز رو خراب می از ھمه این چیزایی رو که تو !من گفتم
چند وقتی ست با من مھربان شده و  شھرام: می خواستم بگویم! ببین کی بھت گفتم!کنه

با مرور مھربانیش در و  امیدی ھست اما لب فرو بستم و ترجیح دادم مھر سکوت بر لب بزنم
  .ذھنم زیاد خودم را امیدوار نکنم

  فصل بیستم
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شنبه بعد ازظھر  5چون استطاعت مالی آنچنانی نداشتیم،.مراسم سالگرد فوت پدر برگزار شد
و چند ظرف غذا بیرون از خانه به مستمندان برای  مادر فقط یک ختم انعام زنانه برایش گرفت

بر  شیبانیو  و دایی و خاله عمو کمالعه صبح ھم با خانواده جم .خیرات و شادی روح پدرم داد
من و مادر و آیدا آنقدر اشک ریختیم که چشمانمان ورم کرد و دیگر نمی .سر مزارش حاضر شدیم

با اینکه ھوا .پدرم ما را تنھا گذاشته استھنوز باورم نمی شد که .توانستیم باز نگھشان داریم
آنطرفتر،دور از  شھرام.ن می درخشید و نورش چشم را می آزردا آفتاب بر فراز آسماسرد بود ام

،دست به سینه ی بلند مشکی با عینک آفتابی سیاه و خوش مدلشمن و خانواده ام ،در پالتوی
در کنارم بود و حداقل با چند کلمه ناقابل  در آن لحظات چقدر دلم می خواست.ایستاده بود

زیر بغل مادر را  و شیرین خانم مریمعمو زن الید و الله شانه ھای مرا می م. دلداریم می داد
به لبان قفل شده اش کمی گالب و آب قند می  از الی دندان کلید شده اش و ندگرفته بود

نشسته بود و بنیامین نیامده بود و حاج آقا متاثر روی چھارپایه ای که با خودش آورده بود،.ندریخت
له در آوردم و سر خاک پدرم ودم را از دست الخ.و دست به ریش سپیدش می کشید متفکر بود

روی سنگ قبر سفید و رنگ و رو رفته ای که شعرش لرزه بر اندام .نشست و ترمه را کنار زدم
زیر لب ...دستم گلی شد! از گالب و آب خیس خیس بود.دست کشیدمخواننده می انداخت،

اغ فیل مه اونجا وایستاده و از دمی بینی؟اون یارو ک .رفتی و من بدبخت شدم...بابا جونم: گفتم
چرا اینقدر زود رفتی که من شوھر ! اما یه قدم جلو نیومد دلداریم بده! افتاده،شوھر منه

بعد از روی شانه چند لحظه بعد دستی روی شانه ام نشست و  کنم؟اونم به یه آدمی مثل اون؟
واج و اشک آلود و نگاھش ھاج و ...بود شھرام.ام به روی بازویم سر خورد و از جا بلندم کرد

دستمالی از روی ترمه ای که روی قبر پدر کشیده .تکانی به خودش داده بود!چه عجب.کردم
دلم می خواست ھمانجا بغلش کنم و صورت .و کف دست گلی ام را پاک کردبودیم برداشت 

م قوی یک زن ھر چقدر ھ.نیازمند دستی حمایتگر...چقدر من نیازمند بودم.مردانه اش را ببوسم
باشد باز ھم نیازمند دستھای حمایتگری ست که او را با چیره دستی از تندباد حوادث و 

  .به سالمت به انتھای صبح برساند و قعر شب ناامیدی بحرانھای زندگی

ناھار ھمگی مان را به رستوران دوستش برد و  عمو کمالبعد از آنکه از بھشت زھرا بازگشتیم،
را پیش من می فرستاد و با چشم و ابرو سعی  شھرامرین خانم در تمام مدت شی.مھمان کرد

این رفتارھای مادرشوھرم ھر چه .می کرد،او را متقاعد کند که کنارم بایستد و از من مراقبت کند
حرکت اضافی ای نکرد و باز مانند  شھرامطی آن روز دیگر .که بود،مرا دلخوش و امیدوار می کرد

  .کام حرف نزد مجسمه،کنارم ایستاد و الم تا

***  
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ھمه لیوان به دست پشت درب دستشویی صف کشیده .شلوغ بود بیمارستان پارس ازمایشگاه
دیگر حالم را بھم می زد و نفسم به شماره افتاده  به خون و چیزھای آمیختهبوی الکل .بودند

مدرسه می آیدا که .تا تیمارداری بکند با من نبود شھرامدوباره ضعف کرده بودم و کسی جز .بود
تا بدتر  رفت و مادر ھم سرمای سختی خورده که در آن سوز و سرمای ھوا نباید بیرون می آمد

سرنگ درشت و کلفت را در رگ  سوزن آن شد زیر دست نمونه گیر،نشستم و اونوبتم که .نشود
ھمانطور که خدا خدا می کردم .سوزشش را حس کردم اما به روی خودم نیاوردم.دستم فرو کرد

یه چند :پرستار جوان بلند گفت.چشمانم سیاھی رفت و سرم به عقب رفتتر تمام شود،زود
چند لحظه ای گذشت تا متوجه شود حالم زیاد خوش نیست ! تموم شد!پاشو دقیقه صبر کن بعد

دوباره چشمانم سیاھی رفت و م کیه؟واین خان هھمرا:برای ھمین به طرف درب اتاق صدا زد
: آمد شھرامبعد از چند دقیقه صدای .بخواباند در ھمان گوشه تختی پرستار مجبور شد مرا روی

توانستم چھره لج درآورش را ببینم که طلبکارانه می چیزی شده؟ از پشت پلکھای بسته ام ،
اما در کمال ناباوری ام دستم را گرفت و انگشتانم را ماساژ .می خواھد مرا از سرش باز کند

ادا این رویای جرات نمی کردم چشمانم را باز کنم که مب.بودنددستانش چقدر گرم و پر قدرت .داد
  .شیرین از سرم بپرد و ھمه چیز دود شود

کیکی چیزی دارید براش بیارید؟ ما :ر دیگری بود،گفتاپرستار که مشغول نمونه گیری از بیم
می تونی بلند : با صدای گرمی زیر گوشم گفت شھرام.فشارش افتاده .شکالتمون تموم شده

ھنگامیکه دستانم .زیر بغلم را گرفت و از تخت پایینم آورد.؟سرم را تکان دادم و نیم خیز شدمشی
 و دلنشین بی حس بود و احساس ضعف شدیدی می کردم،بودنش در کنارم چقدر الزم

نگاھم می  چشمان درشتش،مھربان.ھش گره خوردنگاھم در نگاھنگام پایین آمدن از تخت،.بود
ه افتادم بعد از آنکه به سالن بزرگ بیمارستان رسیدیم،مرا روی صندلی در کنارش به را.کردند

خدای  ...بر می گردم! ھمینجا بمون: شالم را روی سرم مرتب کرد و گفتبا انگشتانش نشاند و 
چقدر .دیگر ضعف نداشتم .بود؟خودش بود؟من خواب نمی دیدم؟ گرم شده بودم شھراممن این 

گویی .وجودم را در برگرفت احساس نیاز شدیدی.ر تمنا بودمو چقدر پ به محبتش نیاز داشتم
ھر : بعد به یاد حرف مادربزرگم افتادم.رافیانم یک طرف بود و محبت او چیز دیگری بودمحبت اط

نمی شه و محبت شوھر مادر محبت پدر مثل ...ھر کسی یه محبتی داره...گلی یه بویی داره
ن نمی تونن و ھیچ کدومشو...اینھا احتیاج دارهانسان به ھمه ! مثل عشق پدر و مادر نیست

  ...جای ھمدیگه رو پر کنن

با آبمیوه و کیک بازگشت و من باز  شھرام.با به یاد آوردن حرفھای مادربزرگم ته دلم گرم شد
زرورق کیک را باز کرد و آن را مقابل دھانم نگه داشت و با مقابلم ایستاد و .غرق لذت شدم

گاز کوچکی شکالتی نطور که در چشمانش زل زده بودم،به کیک ھما.مھربانی نگاھم کرد
چقدر چھره اش ! فشارت بیاد باال!بخور: نی را در پاکت آبمیوه زد و به لبھایم نزدیک کرد.زدم
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به زور لبخند و به قول بنیامین با ده من کره و عسل ھم نمی  ی کهشھرام.دلنشین شده بود
  چند  .ن  و حمایتگرترین مرد دنیاشد تحملش کرد،حاال شده بود مھربانتری

سرش را  !میل ندارم...دیگه نمی خورم:گفتم با حالت خاص و زنانه ای قلپ از آبمیوه را خوردم و
و من صدای خندیدن دو دختر جوانی که  تکان داد و کنارم نشست و باقیمانده آبمیوه را خورد

با تعجب داشتم کارھایش  شانبی توجه به خنده معنادار.پشت سرمان نشسته بودند را شنیدم
دلیل این ھمه تغییر رفتار را نمی ! را در ذھنم تجزیه و تحلیل می کردم تا به نتیجه برسم اما نه

این رفتار به خودم نھیب زدم که .توجیه ناپذیر بود شھرامچون رفتار دمدمی !توانستم توجیه کنم
: آھسته پرسیدماشین که نشستیم،در .ھم گذراست و نباید زیاد دلم را به مھربانیش خوش کنم

به کمربند ایمنی اشاره کرد و .بھتر شدی؟سرم را به ارامی تکان دادم و به شیشه تکیه زدم
جوابش را ندادم چون ھنوز احساس سرما و ضعف ! ببندش تا مثل اون دفعه نری تو شیشه:گفت

باریدن کرده بود و وقتی به کوچه مان رسیدیم،برف شروع به .و نای حرف زدن نداشتم می کردم
د پوش می و زمین را سپی دانه ھای سپید و پنبه ای می رقصیدند و از آسمان پایین می آمدند

شیشه را پایین کشید و خواست چیزی بگوید که .قدم گذاشتم  و نرم روی برفھای تازه.کردند
ید و پیاده و بعد از مکث کوتاھی شیشه را باال کشبه شیشه جلو خیره شد  باال نمی یای؟:گفتم
آن کوچه  گویی زیر برف آن روز،میان!م نمی شدباور.به رویم خندید.در اوج ناباوری خندیدم.شد

داشتم خواب پھن و زیبا که خانه ھای نوساز دوطرفش را مانند حصاری سنگی در برگرفته بودند،
باز کرد و  مادر دستپاچه درب را.اول زنگ درب را زدم و حضورش را به مادر اعالم کردم.می دیدم

در ھمین حین،در پاگرد طبقه .دست زیر بازویم انداخت و مرا به باال ھدایت کرد شھرام
در اوج !فقط ھمین را کم داشتم. ھیکل بلند مازیار پدیدار شدھمینکه پله ھا پیچیدند،دوم،
 را به بادسالھای جوانیم سال از  2که و ھوسبازی با دیدن آن آدم از خودراضی  ی،آنطورحالخوش

 شھرامما را که در آن حال دید ،پوزخندی زد و رد شد و سعی کرد با ! در ذوقم بخورد داده بود،
ھش ھمانطور گستاخ و چندش آور بود یا اندکی چاق شده بود اما ھنوز نگا.تماس بدنی پیدا نکند

 شھرام!تا ھمان یکسال پیش که عاشق ھمان نگاه بودم.شاید ھم من اینطور تصور می کردم
باید .شانه ای باال انداختماین کی بود؟چرا اینطوری خندید؟:انداخت و گفت ابروانشبه اخمی 

ماجرا را  گرم شده بود که می خواستم تمام شھرامانقدر دلم به ...جلوی زبانم را می گرفتم
شاید این ھم به خاطر ساده .برایش تعریف کنم و به او بگویم که روزی او را دوست داشته ام

او ھم دستپاچه بود و .به آپارتمان که رسیدیم،مادر درب را نرسیده برایمان باز کرد.لوحی ام بود
که زیر بغلم را گرفته  شھرامبا .احوالپرسی کرد شھرامو با تردید با تعجب کرده بود

بینی و چشمان مادر قرمز بود و ھنوز .کفشھایمان را در آوردیم و روی مبل پذیرایی نشستیمبود،
پالتویش را در  شھرام.برقی را به برق زدھمان حالش به آشپزخانه رفت و کتری  با.حال ندار بود

دقیقه دیگه می  10من تا ! زحمت نکشین.خانم عظیمی:و روی دسته مبل گذاشت و گفتآورد 
حاالم !شھرامچه زحمتی آقا :گفت و تردیدی که می کوشید پنھانش کند، مادر با خوشرویی ...رم

از .لبخند آرامی زد و به من خیره شد شھراماینجا برات یه چایی نیارم؟  که یه روز تنھایی اومدی
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پشت سر من داخل .جایم برخاستم و به طرف اتاقم رفتم تا لباسھای بیرون را در آورم
لوازم آرایشی که روی آن چیده چرخی در اتاقم زد و روی میز توالتم را نگاه کرد و به .شد

چطور؟ شانه ای ...آره:؟ گفتموز ازینا به سر و چشمت می زنیتو ھر ر: پرسیدبودم،اشاره کرد و 
و بعد بی  ...منظورم اینه که قیافه ت ساده ش خوشگلتره...بدون اینا بھتری:باال انداخت و گفت

از شدت تعجب و شوق گر .حواس به چھره من که مثل انار رسیده ای سرخ شده بود،نگاه کرد
نرم از پشت سر نزدیک شد و .التویم را در کمد آویزان کردمسرم را پایین انداختم و پ.گرفته بودم

بدنش داغ چون !نمی دانستمخواب بودم یا بیدار؟.بین زمین و ھوا مانده بودم.در آغوشم کشید
بایستد و ما تا انتھای دنیا ھمانطور خیلی دلم می خواست زمان .تکه آھنی مذاب بود

را که دور کمرم حلقه شده بودند،نوازش دستانش .نفسھای عمیقش تند و داغ بودند.بمانیم
تا  چقدر می خواستمش و...چقدر تشنه بودم.او ھم در جواب،مرا بیشتر در آغوشش فشرد.کردم

تمام احساسات سرکوب شده ام،به قلیان در آمده بودند و دست به !نمی دانستم به آن لحظه
  .انقالبی پر آشوب زده بودند

رگرداند و انگشتانش را چون شانه الی موھایم فرو برد مرا به طرف خودش ب.بی حس شده بودم
بوی عطرش را .خودم را به دستش سپرده بودم و تقریبا از خود بیخود شده بودم.و نوازشم کرد

بوسه بعدی روی بینی ام نشست و بعدترش روی .پیشانیم را بوسید.ست داشتمچقدر دو
فقط مرا بین بازوانش می .ز نمی داداما او اجا...خیلی دلم می خواست من ھم ببوسمش.لبھایم

صورتم را برگرداندم تا .به سختی خودم را از او جدا کردم.می بوسیدمحکم فشرد و لبھایم را 
مردی که تا ھمان .اما او دست بردار نبود.بوسه بعدیش روی جایی که دلخواھش بود،ننشیند

بیشتر و  دھد و از خودش دیروز از من دوری می کرد و به ھر ترفندی متوسل می شد تا آزارم
حال مانند مردان رمانتیک قصه ھا داشت با من عشق بازی می کرد و شاید چیز براندم، بیشتر

می خواستم از شرم آب شوم .دستانش پایین رفت و به کفلھایم خورد.بیشتری ھم می خواست
از آن  گویی خودش ھم ؟شھرامچی کار می کنی :آھسته گفتم.من ھنوز با او غریبه بودم خرآ

به خودم جرات  !حواسم نبوداذیتت کردم؟: حرکت خجالت کشیده بود،ثانیه ای رھایم کرد و گفت
و بعد به چشمان شرمگینش خیره شدم و ... نه:دادم و تمام قوایم را در صدایم جمع کردم و گفتم

خوشت :لبخندی زد و ابروانش را باال داد و گفت از خدا خواسته... دوباره بغلم کن:گفتم
از  پرکاھی چون وبه طرفم یورش آورد .ر حرفش را تایید کردمبا تکان س اومده؟دوست داشتی؟

خواستن چیزی .وجودم پر از خواستن بود.گرم شدم.زمین بلندم کرد و روی ھوا لبھایم را بوسید
و کنارم نشست و در  نشاندمرا روی تختم .که نمی دانستم چیست و برایم تازگی داشت

دستھایم را .مو جسم گویی شده بود مالک قلب و روح...برای او بود مام وجودتم...آغوشم کشید
بعد در ...زن داشتنم بد نیست ھا:در دست گرفت و بوسید و نفس عمیقی کشید و گفت

از .می خواستم بدانم بعد از این چه خواھد شد. بدنم می لرزید.بی تاب بودم.چشمانم خیره شد
بعد دست برد و .رفت و کلید را از پشت چرخاند و آن را قفل کردجا بلند شد و به طرف درب اتاقم 

می ترسیدم اما می دانستم که عاشقش شده .پلیور قھوه ای بافت ریزش را از تن خارج کرد
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من ھمانطور مات و مبھوت رو به رویش . عریان شد" را ھم در آورد و کامالزیر پیراھنی اش .ام
ش نگاه می بدن ردم و به عضالت برجسته و تنومندبودم و کارھایش را نظاره می کنشسته 

نمی خوای شلوارتو در :جلوی پاھایم زانو زد و ساق پاھایم را در دست گرفت و گفت.کردم
 زبانم بند آمده بود و جز  نکنه می ترسی؟بیاری؟می خوای تا شب بشینی و منو تماشا کنی؟

حس .دکمه شلوارم را باز کرددست برد و  .تکان سر نمی توانستم حرکت دیگری انجام دھم
اشکالی که نداره :دوباره گفت.س شدخاصی زیر پوستم دوید و برای چند ثانیه پاھایم بی ح

لخت و عریان با لباس زیر رو فقط لحظه ای به خودم آمدم و دیدم که .ش کنم؟جوابی نداشتمازب
از .ی مرموز می زندبه رویش نشسته ام و او با چشمھای خمارش تمام بدنم را می کاود و لبخند

دیگر طاقت .بعد پر توقع لبھایم را بوسیدجا بلند شد و با پشت دست صورتم را نوازش کرد و 
تمام بدنم کش .شروع به بوسیدنش کردمدستھایم را دور گردنش حلقه کردم و نیاوردم و من ھم 

و ...نهچقدر شیری:نفس عمیقی کشید و زمزمه کنان گفت.و از شدت ھیجان می لرزید می آمد
مانند بره ای رام ،با او خوابیدم و او تمام بدنم را با دست .ز سعی کرد مرا روی تخت بخواباندبا

دستش که پایینتر رفت و من .من ھم نوازشش می کردم و او پرتوقع تر می شد.نوازش کرد
آن .و دوباره مرا به خودش فشرد ...دست نمی زنمبھت  !نترس:سر برداشت و گفت،امتناع کردم

دستھای او و بدن ستبر و نفسھای ...لحظات فقط نوازش بود و ذھن آرام و تن داغ و بی حس من
داغ شدم،سوختم و  شھراممن آن روز سرد زمستانی در آغوش گرم و خوش عطر ...تند و داغش

ال ،صدایش،لبھایش و انگشتان قدرتمندش را که :شده بودمھمه چیزش عاشق .خاکستر شدم
نمی دانم کی .می شد و مرا در خلسه ای آرام و بی وزن فرو می برد هبه الی موھایم شان

به  با وحشت به اطرافم خیره شدم و لرزان.خوابم برد اما وقتی چشمانم را باز کردم،کنارم نبود
را به من پوشانده لباسھایم گویی کسی در خواب ...ھمه چیز سرجایش بود: تنم دست کشیدم

د تمام آن آغوش گرم،رویایی بیش نبوده است و من به دلیل یک آن از ذھنم گذشت که شای.بود
وقتی از جایم برخاستم و درب اتاقم !اما نه.فرو رفته ام ی احمقانهمھربانی ناگھانی اش در توھم

بعد از مدتھا لبخندی گوشه لب .را باز کردم،مادر را دیدم که با دامادش در حال گپ و گفتگوست
روی مبل پذیرایی پایش را روی  شھرامبا احترام رو به روی مادر نشسته بود و خیلی مرتب و 

بوی زرشک .و سرماخوردگی اش را فراموش کرده بود پایش انداخته بود و با لذت چای می نوشید
پوست صورتم می درخشید و :در آینه به خودم نگاه انداختم.شامه ام را نوازش دادمادر پلو با مرغ 

چون .نمی خواستم به پذیرایی بروم.صویرم در آینه خجالت کشیدماز ت.گونه ھایم رنگ گرفته بودند
خودم را مرتب کردم سارافن بافتنی صورتی رنگی را که الله .از مادر ھم خجالت می کشیدم

گویی .موھایم را برس کشیدم و بعد آھسته درب سالن را باز کردم.برایم خریده بود،به تن کردم
در .را می کشیدند چون بالفاصله برگشتند و نگاھم کردند تھا بود که انتظارمساع شھراممادر و 

 به رویش لبخند.چیزی در نگاھش موج میزد که مرموز و ناگفته می نمود: مدقیق شد شھرامنگاه 
مادر قربان صدقه ام رفت و با عجله .زدم،با لبخندی پھن پاسخم را داد و سر تا پایم را برانداز کرد

خیلی دلم می خواست،به .نشستم شھرامکنار .جانی چای بیاوردبه آشپزخانه دوید تا برایم فن
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در لحظه ای که به اندازه یک ثانیه ھم .پذیرفته استاینکه مرا با آغوشی باز  به یقین.یقین برسم
از شعف و شادی می خواستم ھمانجا .دستم را در دست گرفت و فشردطول نکشید،

در ! کاری که ندارم...آره:شد و گفت ناھار می مونی؟در چشمانم دقیق:آھسته گفتم.برقصم
شکالت را در .و با لبخند به ھردویمان خیره شد ھمین حال مادر فنجان چای را مقابلم گذاشت

دھانم گذاشتم و اجازه دادم تا طعم شیرین و تلخش آرام آرام روی زبانم آب شود و در وجودم ذره 
به  شھرام! بح تا حاال چیزی نخوردیناھار بیارم؟تو از ص: مادر بی مقدمه گفت.ذره رخنه کند

اگه آالله گرسنه ست منم حرف ! و نیمه 12ساعت تازه : کرد و گفت ساعت مچی اش نگاه
دیگر آن بی حالی ناشی از با چابکی به طرف آشپزخانه می دوید و با تعجب به مادر که . ندارم

برف سپید و زمستان  آن روز،در دل آن.،نگاه کردم سرماخوردگی در وجودش به چشم نمی خورد
  ...سخت،چه کلبه گرمی نصیب من شده بود

نجویده قورت می با ولع و اشتھا تکه ھای مرغ و زرشک پلو را به دھان می گذاشتم و 
من اما گرسنه .کمرنگ می خندیدزیرچشمی به حرکات و دھان پرم نگاه می کرد و  شھرام.دادم

ھر دو !غریبه که نبودند شھرامر ثانی نه مادرم و نه د.تر از آن بودم که بخواھم رعایت آداب را بکنم
عزیزترینم شده  شھرامعزیزترین؟یعنی به ھمان سرعت ! از عزیزترین آدمھای زندگیم بودند

یعنی من آنقدر زود به او دلباخته بودم؟به یک آغوش گرم؟به آغوشی که فقط دو روز بود که !بود؟
  به روی من باز شده بود؟

وقتی می رفت جلوی درب آپارتمان .خداحافظی کرد و رفتن آیدا از مدرسه قبل از رسید شھرام
ھنگامیکه مانند دخترکی خجول که نمی داند چه کند و با ھمسرش چگونه رفتار کند،ایستاده 

: بودم و منتظر حرکت امیدوار کننده ای از طرفش بودم، دستم را به گرمی فشرد و با خنده گفت
  ...زنگ بزن بھم !می بینمت

  فصل بیست و یکم

مادر دستپاچه و ھول به طرف ایفن رفت و چند بار آن را صدای زنگ درب ساختمان که بلند شد،
چندبار درو می  !وا؟مامان: ایدا لقمه نان و پنیر را به دستم داد و رو به مادر گفت.فشار داد

مادر دستپاچه ساک کوچکی را که وسایل شخصی ام را در آن به  !!که باال نمی یاد شھرامزنی؟
اکفشی در آورد و از اتاق خوابش برداشت و کنار درب ،کفشھایش را از جدقت جاسازی کرده بود،

آیدا که به دلیل  !معطلش نکن!بدو! آالله بدو: ھول ھولکی پوشید و با صدای بلندی گفت
بود،قرآن کوچکی را از دراور داخل پذیرایی در آورد  دستپاچگیھای مادر، به کارھایش سرعت داده

مادر نفسی از سر خستگی کشید و  .قرآن یادت رفت .چقدر ھولی .وایستا!وای مامان: و گفت
از دست آیدا بعد قرآن را  !پاک خدا و پیغمبر یادم رفتمی بینی؟اینقدر ھولم که ! ای خدا: گفت

! آالله: کمه ھایم را می پوشیدم،گرفت و گفتباالی سر من که خم شده و چ و و بوسید گرفت
و آن را  دوبار از زیر قرآن رد شدملی لی کنان ھمانطور چکمه به دست ! مادر از زیرش رد شو
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از بخت بد،گویی .سعی کردم زیپ چکمه ام را باال بکشم دوباره خم شدم و.مبوسید
 ! نرفت و در جا پاره شدزیپ چکمه کھنه ام باالسرآسیمگی مادر به من ھم سرایت کرده باشد،

عین پت و مت دارن به !! تورو خدا مادرو دخترو نیگا: با خنده گفتایدا که شاھد این صحنه بود،
مادر گره روسریش  !ھمه چی رو درب داغون کردیناالن یه دقیقه دیگه ولتون کنم،! ھم می پیچن

من برافروخته و  !بیارکم مسخره بازی در !خیله خب تو ھم: را مرتب کرد و با چشم غره گفت
و به خیال خودم می خواستم  عجول در آستانه درب ایستاد بودم و با زیپ پاره شده ور می رفتم

مادر با  !در ھمین حین دوباره زنگ خانه به صدا در آمد و من و مادر از جا پریدیم.آن را درست کنم
اونا رو : آیدا براق شد! پوشهچرا داری منو نگاه می کنی؟کفشتو بده آالله ب: تشر به آیدا گفت

راه حل به خوشحال از اینکه مادر ! سایز ھم نیستیم که! تازه پای من از آالله بزرگتره!تازه خریدم
! پایینه شھراماالن  .تورو خدا بده کفشتو!ایدا : با التماس نگاھش کردمموقعی پیشنھاد داده بود،

ی حرف چکه ھای نواش را که از تمیزی برق ب،ای ترش  آیدا با اکراه و قیافه! صداش در می یاد
 طفلک خواھرم.به سرعت پایم را در آنھا فرو کردم.می زدند،از جاکفشی بیرون آورد و به من داد

به ھر ترتیبی بود ھمراه مادر از پله ھا سرازیر  !یک شماره به پایم بزرگ بود!! راست می گفت
دلھره .که ای ابر در آسمان دیده نمی شدصاف و آفتابی بود و ل آن روز ھوای اسفند ماه.شدم

با سر به او سالم کردم و کنار دستش .در ماشین منتظرمان بود شھرام.عجیبی داشتم
یعنی .طی دو ھفته اخیر او را ندیده بودم.لبخند کمرنگی زد و با مادر احوالپرسی کرد.نشستم

حتی با ھم حرف ھم نزده .دقیقا بعد از ھمان روزی که از آزمایشگاه به خانه بازگشته بودیم
در فکر بود و الم تا کام حرف نمی .بودیم و تماسھای من بر روی تلفن ھمراه بی پاسخ مانده بود

کم و زیاد کردن ضبط  اضطراب را می شد در لرزش دستان وصورتش آرام بود اما عجول بودن و !زد
قدر اضطراب دارد و خیلی دوست داشتم با من حرف بزند و من بدانم چرا آن.صوت ماشین دید

نه من کالمی از و  اما بدبختانه نه او زبان باز کرد نه مادر توانست به حرفش بگیرد.عصبی ست
دلم می خواست او ھمه جا ھمراھم باشد و قبل از اینکه زیر عمل .دلم شکست.دھانم در آمد

گریزی  شھرامبودن مثل اینکه از دمدمی مزاج ! مرا دلداری دھد و دوباره مھربان شود اما نهبروم،
  .نبود

***  

مادر باالی سرم ایستاده بود و شیرین خانم ھم در حال حرف زدن با دکتر .تمام بدنم درد می کرد
ھمین دیروز بود  .نگاه می کرد و زیر لب ذکر می گفتمادر با نگرانی به کبودیھای دور چشمم .بود

ھای خون و کبودی دور چشم و گونه دید زده بودم و لکه که پنھانی خودم را در آیینه دستشویی 
غش غش می  باال سر من و آیدا و الله داشتند لودگی می کردند.ام مرا خسابی ترسانده بود

چیزی به .بیمارستان شلوغ بودمعلوم نبود این دوتا از کی با ھم اینقدر خوب شده بودند؟.خندیدند
مرا رسانده  که با عجله ز دیروز صبحا.ھنوز پیدایش نبود شھراماتمام وقت مالقات نمانده بود اما 

با اینکه یک روز از عملم می گذشت ! بود و تا درب اتاق عمل با من نیامده بود،دیگر ندیده بودمش
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خراب  حسی در صورتم ندارم و اوضاعمو قرار بود ھمین فردا مرخص شوم، ھنوز حس می کردم 
دکتر گفته بود نباید تا دو .نمی آمدصورتم را انگار با چکش خرد کرده بودند و نفسم باال .است

من نمی ! حمام  ھم ممنوع بود .طاق باز بخوابم م را پایین بگیرم  و بایدھمانطورھفته سر
شاید می دانستم با چه جراتی من عمل کرده بودم و این ھمه سختی را به جان خریده بودم؟

فی آن تصادف شوم را را جبران کنم یا شاید ھم تال شھرامخواستم با این کارم بی توجھی 
اما با این حساب مثل اینکه خودم به زحمت افتاده بودم و زیر بار منتشان رفته ! سرش در بیاورم

اما با این حال ھیچ نمی گفت و لب فرو بسته .مثل ھمیشه ناراضی به نظر می رسیدمادر !بودم
ادادی من با یک دوست نداشت زیر بار منت کسی برود اما راضی ھم نبود که زیبایی خد.بود

  .بوده است،از بین برود شھرامشکستگی که در اثر احمال 

شیرین خانم با چشمانی خندان باالی سرم ایستاد و دستی به موھای پریشانم کشید و زیر 
الله که  نه؟! مارو ببره شھرامعروس خوشگلم می خواد خوشگلتر بشه تا دل : گوشم گفت

خان خیلی وقته که  شھرامدل :ناراحت بود،گفت امشھرصحبتش را شنیده بود و از نیامدن 
ن خانم خورد و لبھایش را جمع کرد و به وضوح در ذوق شیری! از امروز معلومه که نیومده!رفته

دختر عموی ما ھم !دنھمه شوھر کر: الله از موضع خودش پایین نیامد .ابروھایش را باال برد
وارد اتاق شد و مثل اینکه حرفھای آب میوه صرف با یک لیوان یکبار م مریمعمو زن ... شوھر کرده

چون چشم غره ای رفت و اخمی کرد و به الله اشاره کرد تا با او بیرون .الله را شنیده بود
می دانست در دل من چه غوغایی ست و " حتما.خیلی دلم می خواست الله را ببوسم.برود

  !دلگیرم شھرامچقدر از نیامدن 

ایشاال رفتی خونه حاج و :رین خانم صورتم را بوسید و آھسته گفتوقت مالقات که تمام شد،شی
نه : گفتم به سختی سری تکان دادم و ! یه وقت دلخور نباشی...می یان دیدنت شھرامآقا و 

و من به خاطر مسکنھایی که تزریق کرده بودم،به .مادر کنارم ماند!مامان جون دلخور نیستم
  .خواب عمیقی فرو رفتم

***  

برای دیدنم آمده  شھرامحاج آقا و .سرم گیج می رفت.ز جایم بلند شدمبه سختی ا
موھایم چرب بودو من خجالت می کشیدم نامرتب جلوی شوھر و پدر شوھرم ظاھر .بودند
با  شھرام.به کمک آیدا لباس پوشیدم و دستی ھم به موھایم کشیدم و به پذیرایی رفتم.شوم

خوبی خانم خوشگل؟ سری تکان :رتم را بوسید و گفتحاج آقا صو.نگاھی متعجب مرا برانداز کرد
مرا حاج آقا .بھتری؟ که باز سر تکان دادم: فقط زیر لب گفت شھرام.دست دادم شھرامدادم و با 

ایدا یک ... ما دسته گل به آب داده و حاال به نفعت شده شھراماین : پی خودش نشاند و گفت
مادر درب جعبه .ازین حرف خوشش نیامده بود گویی.ابرویش را باال داد و رویش را برگرداند

در ظرف شیشه ای  تا شیرینی تری را که برایمان آورده بودند،باز کرد و به دست آیدا داد
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مادر که تند و ! ما که غریبه نیستیم...بفرمایید بشینید...خانم عظیمی: حاج آقا تعارف کرد.بچیند
! کاری نمی کنم که! اختیار دارین حاج آقا: تند در حال ریختن چای در فنجانھای سفید بود،گفت

مھمونی زنونه دعوت !نشد: حاج آقا سری تکان داد و گفت... کاش شیرین خانم ھم می یومد
باید ...مولودی فامیل دورمون بود: سری تکان داد و گفت شھرام! فکر کنم مولودی بود...داشت

رد،سرش را بالفاصله پایین انداخت ک نگاھم که در نکاھش تالقی.و بعد به من نگاه کرد! می رفت
نمی دانم چرا اینقدر .ازین حرکتش قلبم به تپش در آمدنمی دانم چرا  را گزید پایینش و لب

حاج آقا : بعد از صرف چای،مادر گفتبودم یا نه؟یعنی ! دوست داشتم برای این مرد مھم باشم
خان  شھرامرنامه ب! چند وقته عقدن...کاش تکلیف این بچه ھا رو مشخص می کردین
ازم می  دارنھمه از دوست و آشنا ...چیه؟باالخره عقد کرده موندن زیاد خوب نیست

در آن موقعیت که  یکی نبود به مادرم بگوید!با تعجب به مادر نگاه کردم! پرسن،دخترت رفت یا نه
وش تا بناگ شھرام!یستبه آن حال بودم و صورتم گوش تا گوش کبود بود،جای این حرفھا نمن 

ھم من و ھم او .یعنی چیزی نداشت که بگوید.سرخ شد و سرش را پایین انداخت و ھیچ نگفت
می دانستیم که اینده مشترکی وجود نخواھد داشت و من چقدر از اینکه این لفظ را برای خودم 

عرق سردی روی بدنم .حتی فکر به طالق ھم تیره پشتم را می لرزاند.تکرار کنم،واھمه داشتم
آقا دوختم و منتظر بودم تا کلمه ای امیدوار کننده از دھانش خارج  به دھان حاج چشم.نشست

زیر یه  دایشاال چند وقت دیگه با ھم می ری:حاج آقا با خوشحالی گفت: ھمینطور ھم شد.شود
چند وقته دیگه می یاد  شھرامجواب پذیرش دانشگاه ! سقف و ھمه چیز درست می شه

کبود شد و به  شھراماینبار صورت  ...ھردوشونو می کنیم با ھم برناونوقته که کارھای !انشاهللا
با دست به مادر با تعجب .به سرعت از جا بلند شد و سراغ دستشویی را گرفت.تیرگی گرایید

فقط نیم نگاھی به .نشد شھرامحاج آقا متوجه تغییر حال ناگھانی .سمت چپ سالن اشاره کرد 
ای کاش ھرگز جواب .و به دھان گذاشت و به من لبخند زدای انگور برداشت او انداخت و حبه 

اشک در چشمانم حلقه زود و ! بورسیه نشود و نرود شھرامای کاش ! دانشگاه ھیچ احدی نیاید
نفسم بند آمد و به طرف آشپزخانه رفتم تا لیوانی آب برای خودم .بینی ام به شدت سوخت

پاھایم بدن سنگینم را .عزم رفتن کرده بودند و حاج آقا شھراملیوان آب را که سر کشیدم،.بریزم
به سرعت چکمه ھای مردانه و  شھرام.کشاندند تا به پشت درب بسته رسیدمبه دنبال خود 

صدای زیپی که باال رفت و قیژ صدا .باال کشیدخوشدوخت مردانه اش را پوشید و زیپ آن را 
او پیشانیم .ج آقا دراز کردمدستم را برای خداحافظی به سوی حا.کرد،روی روحم سوھان کشید

،انگشتانم را در دست گرفت و فشرد و برای لحظه ای نه چندان شھرامرا بوسید و پشت سرش 
به ھر دویمان نگاه کرد آیدا که متوجه طوالنی شدن دست دادنش شده بود،.طوالنی نگاه داشت

ھا روان  و پشت سر پدرش از پله ،زیر لب خداحافظی کردبه سرعت به خود آمد شھرامو 
در نگاھش گویی چیزی .وقتی در پاگرد پله ھا می پیچید،یک لخظه در چشمانم خیره شد.شد

  ...مثل یک آرزوی تاریک...چیزی مثل یک حس مبھم.زیر و رو شده بود



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

124 | P a g e  

 

این دامادت چش بود مامان؟چرا ھی قرمز و : آیدا وقتی درب را بست،دست به سینه زد و گفت
من که اوز کارھای این خونواده ! واال چی بگم: ال انداخت و گفتکبود می شد؟ مادر شانه ای با

منت سرم می زاره که ملیحه خانوم ھر روز تا منو تو در و ھمسایه می بینه،! سر در نیاوردم
زندگیش معلوم نیست می ! خبر نداره که دختر من ھنوز رو ھواست! دخترمو خوشبخت کرده

بردنش دکتر ! این ھمه به آالله می رسن! ن جونماما: ایدا با اعتراض گفت! خواد چی بشه
من که راضی :دیگه باید  براش چی کار کنن؟ مادر رو به من کرد و گفت....،دماغشو عمل کردن

االن جای ! مامان: به زور گفتم! تکلیفشو روشن کنن عمل پیش کشبیان ! نبودم ببرنش زیر عمل
پس کی وقتشه؟چند ماھه عقد کرده : ن گفتغرغر کنامادر ! تورو خدا ول کن... این حرفا نیست

تا کی می خوان دست رو دست بزارن؟ اومدیم و جواب اون ! اینام عین خیالشون نیست! ای
آیدا در تصدیق حرفھای ... من دیگه خسته شدماون وقت تکلیف چیه؟! دانشگاه حاال حاالھا نیومد

وقتی ھم که می یاد ...نمی یادھیچوقت طرف تو  شھراماین ! آال راست می گه مامان:مادر گفت
: ھان؟ مادر برافروخته گفت! نکنه می خواد قالت بزاره! انگار دنبالش کردن مثل کش در می ره

و برن؟مگه  ناین حرفا چیه؟قال کدومه؟ مگه اینجا الکیه؟دختر آدمو عقد کنن و بعد بزار! وا؟ آیدا
چرا دعواشو با ! ن چه می دونم مامانم: آیدا با دلخوری گفتاین دختر صاحب نداره خدای ناکرده؟

و بعد به حالت قھر روی کاناپه جلوی تلویزیون نشست و دکمه روشن را روی  من می کنی؟
چیزی  شھرام: مادر دوباره کنار من نشست و دستم را در دست گرفت و گفت.کنترل فشار داد

را به عالمت نفی تکان  سرم... از زندگیش و از اینکه می خواد چی کار کنهبھت نگفته تا حاال؟
 شھراممگه خود نمی گفتی که من نمی تونم برات جاھاز بگیرم ،ھمون بھتر که با : و گفتم دادم

ھمه دارن ! اما االن نظرم عوض شده!من گفتم: بری اونور آب؟مادر سرش را پایین انداخت و گفت
! مامان: گفتم! ستازم می پرسن باالخره این دخترو کی می برن؟در دھن مردمو که نمی شه ب

وا؟ مگه می شه؟یعنی : دوباره گفت! به منم چیزی نمی گه...معلوم نیست شھرامفعال برنامه 
سرش  شھرام:به سختی گفتم شماھا با ھم حرف نمی زنید؟ مگه زن و شوھر نیستین؟

یعنی برای زنشم چه ربطی داره؟! وا؟جل الخالق: مادر براق شد! ول کن توروخدا! شلوغه مامان
سرگیجه ام دوباره شروع شده .تکان دادم و از جا بلند شدم تا به اتاقم بروم رات نداره؟ سرم وق

ماجرا را شت صدای مادر را شنیدم که در پشت گوشی تلفن داوقتی روی تختم دراز کشیدم،.بود
  .ستد و از او کمک می خوااشرح می دعمو کمالبرای 

ھان دشدم و مسکنی را از باالی سرم برداشتم و به از جا بلند .سردرد دوباره به سراغم آمده بود
ھمانطور که از گوشه چشمانم قطرات .بعد اشک از چشمانم سرازیر شد...گذاشتم و بلعیدمش

ھمه چیز در غبار !عاقبتی نداشت.اشک سرازیر بود،به عاقبت کاری که کرده بودم،اندیشیدم
  .نابودی،فرو رفته بودنامیدی و غلیظی از 

  مفصل بیست دو 
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تامپونھای .ھمه مردم در حال خانه تکانی بودند.حال و ھوای عید به خانه ھا سرک کشیده بود
چسب زدن را دوست نداشتم یاد ھمان .بینی ام را برداشته بودم و رویش را چسب زده بودم

دخترھای اجق وجق و مزخرفی می افتادم که به خاطرشان تصادف کردیم و آن ھمه دردسر به 
وه ھیچ خوش نداشتم به خاطر چسبم به قول آیدا تیریپ بگذارم و به این و آن فخر به عال.بار آمد

الله .بینی ام کمی باد داشت اما آنطور که بر می آمد،نیمرخش از قبل ھم بھتر شده بود.بفروشم
من و مادر و ایدا ھر سه به جان خانه افتاده .می گفت بینی ام تیپ یونانیھا شده است

ھر سال مادر خانه .تمیز شود و خانه برق بیفتد" داشت که ھمه چیز کامالمادر اصرار .بودیم
فرشھا را .فقط در حد ھمان تمیزی و زیر و رو کردن آشپرخانه بود و بس.تکانی آنچنانی نمی کرد

می گفت خودتان .ھم شامپو می کشید و پرده ھا را می شست اما به اتاقھا دست نمی زد
  !ید اتاقش را خودش تمیز کنددختر ھمیشه با...تمیزشان کنید

یم زیاد حمن به واسطه عمل جرا.من و آیدا در حال بشور و بساب بودیم آخرین روز اسفند ماه تا
بیشتر در  بیرون بروم،به ھمین دلیل در سرما نمی توانستم سرم را پایین نگه دارم و برای خرید

  .خانه بودم و کارھای سبک را انجام می دادم

برایمان سبزی پلو با  مریمعمو زن .و خانواده اش به خانه مان آمدندعمو کمال،اسفند ماه 29شب 
ھمه دور ھم بودیم و می گفتیم و می .ماھی درست کرده بود و مادر ھم رشته پلو پخته بود

کنیم؟شما  رباالخره چی کا!آقا جمال: باز کردعمو کمالبعد از شام،مادر سر صحبت را با .خندیدیم
نمی خوای با حاج آقا حرف ...کمال که نیست شما حکم پدرشون رو داری! قیم این بچه ھایی

حاج آقا سرش : متفکرانه چایش را سر کشید و گفتعمو کمالبزنی تکلیف آالله رو روشن کنن؟
مادر چینی به پیشانی افکند و ... تو یه فرصت مناسب باھاش مطرح کنمباید ! خیلی شلوغه

ود شما می دونی دختر عقد کرده تو خونه ھزار و یک جور خ...ھر جور شما صالح بدونید: گفت
ران نگ! سولماز خانوم جون: ھربانی گفتبا م مریمعمو کمالزن ... حرف و حدیث دنبالش داره

که باید یه منم گفتم ... اتفاقا چند روز پیشا حرف االله بود! جمال باھاشو حرف می زنه! نباش
ی که من شھرامواال این : الله دخالت کرد ...یفش رو مشخص کننکم سفت بگیریم تا تکل

و بعد با اشارات ابرو و لبھایش به من اشاره کرد که ! دیدم،حاال حاالھا نمی خواد دم به تله بده
منتظر  شھرام! عمو:بی اعتنا به حرکاتش گفتم.. .خیلی بی عرضه ام و سفیه تشریف دارم

الله  !قع تکلیفمون معلوم می شهھر وقت جواب پذیرشش اومد، اون مو! جواب دانشگاھشه
البد داشت به ریش من ! می دانستم در دل چه می گوید.پوزخندی زد و دست به سینه نشست

  !اینقدر بشین تا خودش طالقت بده و رسوای عالم و آدم بکننت: می خندید و می گفت

وری بالتکلیف جواب ھرگز نیاد چی؟تو باید ھمینطبه قول مادرت اگه این :معترضانه گفتعمو کمال
ما باید خودمون رو !نباید بزاریم که مردم برای ما تصمیم بگیرن!باالخره تو ھم بزرگتر داریبمونی؟

عمو زن ! نه اینکه ھر جوری خواستن باھامون رفتار کنن!دست باال بگیریم تا رومون حساب کنن
اید بگذریم که ازینم نب:را آرام کند گفتعمو کمالبرای آنکه از داغی بحث کم کند و  مریم
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ھمین یه ماه پیش بود که تمام خرج ...خیلی به آالله می رسه! مادرشوھرش خیلی نازنینه
باالخره ھزینه عمل زیبایی باال بوده ... نباید اینقدر ھا ھم سخت گرفت! بیمارستانو داد جمال جان
مونو ببندیم مریم اما اینا دلیل نمی شه ما دھن: مادر با دلخوری گفت ...و نباید ازین مھم گذشت

زن نه : مشکل داره؟ الله با خنده گفت شھرامنکنه ... منکه کم کم دارم شک می کنم! جون
باید با گازنبر از ! خیلی کم حرفه:آیدا دخالت کرد! اونیکه من دیدم از من سالمتره! مریمعمو 

شما ! ا جاناید: مادر با تشر گفت! بعضی وقتا آدم فکر می کنه الله! دھنش حرف کشید بیرون
من :آیدا شکلکی در آورد و گفت! الل حرف خوبی نیست! مردم حرمت دارن... دخالت نکن مادر
الله سقلمه ای به پھلوی ایدا زد و  !ھیچ خوشم نمی یاد شھراممن ازین ! فقط نظرمو گفتم

چند .ایدا چشم غره ای به الله رفت و ھیچ نگفت نه؟! البد از بنیامین خوشت می یاد: گفت
حتما ھمه به این فکر می کردند که چگونه مساله .جمع در سکوت سنگینی فرو رفتظه بعد لح

از روی تاسف الله .از طرفی ھم من زیر دین محبتشان رفته بودم امارا مطرح کنند  شھراممن و 
  .سر تکان می داد و من می دانستم باالخره روزی رازم از پرده بیرون خواھد افتاد

***  

خبر داد،باید برای عید دیدنی  مریمعمو زن برویم که عمو کمالخواستیم به خانه  روز اول عید می
ل شدن سال جدید که پای ویبالفاصله بعد از تح .نیستند خانهبه خانه مادرش بروند و آن روز را 

سفره ھفت سین ساده مان برگزار شد،من به مادرشوھرم زنگ زدم و به او حاج آقا سال نو را 
پای تلفن نیامد و وقتی برایش  شھرامیامین ھم گوشی را گرفت و تبریک گفت اما بن.تبریک گفتم

رفتارش مانند .چقدر زجر آور بود.پیامک زدم و عید را تبریک گفتم فقط خشک و خالی تشکر کرد
گویی از ھمان ابتدا به جای یک جسم قرمز و خونین،سنگ در .سنگ خارا سرد و سخت بود

  .بودند کاشتهسینه اش 

مادر تعارف کرد و گفت که بگذارد برای .ین خانم ما را برای روز بعد به خانه شان دعوت کردشیر
اما شیرین خانم گفت که روزھای بعد از شیراز برایشان مھمان می  سوم و چھارم عیدروزھای 

 شوھرش را به راحتی از ما جدا کرد خود و یعنی حساب فامیلھای.آید و نمی تواند مھمانی کند
باز ھم مادر از .اینطوری ما راحتتر بودیم چون دوست نداشتم مثل عروسی که در شیراز بود،البته 

شیرین خانم قبول نکرد و بر خواسته او خواست که مھمانی را برای بعد از تعطیالت بگذارد که 
که آن ھم یک شلوار .برای عید فقط توانسته بودم  یک دست لباس بخرم .خود پافشاری کرد

وقتی با الله .لیمویی آستین کوتاهیقه گرد بلوز دست ی معمولی بود به ھمراه یک با جنس جین
قھوه ای بژ خریده بود که روی شلوار  پھن الله به عنوان عیدی برایم یک کمربندخرید رفته بودیم،

اصال .صبح با بی حالی از جا برخاستمروز دوم عید .جینم ببندم و از حالت معمولی بودن در بیاید
عوض کردن  عنق و نامھربان که به تازگی رنگ یصورت: را ببینم شھراممی خواست قیافه دلم ن

معلوم نبود در مغز خشکش چه می گذشت که آنقدر دمدمی و اعصاب !ھم جزیی از آن شده بود
  ...خرد کن بود
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ه بی توجه به صدا زدنھایش،ب.مادر بساط صبحانه را روی اپن چیده بود و من و آیدا را صدا می زد
ھوای لطیف و .و ھوای بھاری را به درون ریه ھایم فرستادمآن را باز کردم .کنار پنجره خزیدم

 انوار آفتاب طالیی و خوشرنگ...گویی آسمان و دنیا ھم با سال ایرانیھا نو شده بود...خنک
خودش را روی نمای سنگی حیاطی که منتھی به پارکینگ می شد،پھن کرده بود و بر تنھا 

صبحانه خورده .پنجره را بستمبی دلیل دلم گرفت و .حیاط گنجشکھا آواز می خواندنددرخت کاج 
مادر .خیلی بلند شده بود،به سختی شستشو دادم نخورده به حمام رفتم و موھایم را که حاال

موھاتو خشک ...بدو...دیر برسیمزشته خونه مردم ! زود باش دختر: به اتاقم آمد و تند و تند گفت
از بقل .لباس پوشیدم و خودم را مقابل آینه برانداز کردمبا بی میلی  ...آر بکشمکن برات سشو

نمی دانم چرا آنقدر نسبت به خودم بی میل .بعد از عملم بی اشتھا شده بودم.الغرتر شده بودم
جلو آمد و .حاضر شدی؟ با تکان سر جواب مثبت دادم: مادر با عجله وارد اتاق شد و گفت.بودم

موھایم را .کشوی میز توالتم بیرون آورد و موھایم را با برس گردی سشوآر کردسشوآر را از 
دردم می گرفت اما انگار حوصله اعتراض ھم .سشوآر می گرفتداغ محکم می کشید و زیر باد 

چقدر رنگ پریده ای مادر؟ زود : وقتی کارش تمام شد در آینه به صورتم نگاه کرد و گفت!نداشتم
با بی میلی کمی آرایش کردم و به  ...شد 12زود باش ! چشمت بمال سر ویه چیزی به !باش

یه : وقتی کارم تمام شد،مادر دوباره به اتاقم سرک کشید و گفت.گونه ھایم رژ گونه بژ زدم
به سرعت به اتاق ! ندارم: شانه ای باال انداختم و گفتم! تلی،گل سری چیزی به موھات بزن

بعد .کل پروانه آورد آن را روی یک طرف موھایم جای دادبه شو برایم سنجاق سری خودش رفت 
نزدیک بود .و بعد صورتم را بوسید...چه خانومی شدی: به میز توالتم چند ضربه نواخت و گفت

کدام دختری است که اینقدر از دیدن شوھرش منزجر باشد و مدام نگران ! دوباره گریه ام بگیرد
  د؟باشد که او حرکتی نکند که او را برنجان

***  

بنیامین به استقبالمان آمد و با .با جعبه ای شیرینی ایستاده بودیم شیبانیمقابل درب خانه 
حاج آقا سرم .در خانه شیرین خانم و حاج آقا منتظرمان بودند.لبخند با ھمه مان خوش و بش کرد

دیده بوسی که تمام .رین خانم ھزار ماشاالھی گفت و صورتم را بوسیدیرا بوسید و  ش
لباسھایش مرتب بود اما قیافه .از پله ھا پایین آمدلود،ای خسته و خواب آ با قیافه شھرامشد،

روزم آنقدر از او لج داشتم که نمی خواستم .به صورتش نگاه نکردم.اش گرفته به نظر می رسید
و زیر لب احوالپرسی رم را باال بگیرم با او دست دادم بدون آنکه س!خرابتر ازین شود

مانع نرم نگاھش را روی خودم حس می کردم اما کینه ای که ازو به دل داشتم، نیسنگی.کردم
ناھار که میان خنده و شوخیھای بنیامین و آیدا صرف شد،به صرف چای در .شدنم شده بود

: شیرین خانم جعبه چھارگوشی را روی عسلی مقابل دستم نھاد و گفت.پذیرایی مھمان شدیم
یک نیم سکه بھار ازادی در آن می : شحالی جعبه زیبا را باز کردمبا خو... عیدیته!ناقابله عزیزم

وقتی از جا بر می .لبخندی زدم و از مادر شوھرم تشکر کردم و صورتش را بوسیدم.درخشید
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می دانستم که رنگ لیمویی چقدر به .را بر بدنم حس می کردم شھرامخاستم سنگینی نگاه 
 ر او و کنا شھرامدر تمام مدت از .لنشینتر شده اممن می آید و در نگاه بقیه می خواندم که د

یل این ھمه تغییر رفتار را بدانم اما او به قول آیدا دلم می خواست دل. نشستن دوری می کردم
  !اللمانی گرفته بود

کمی روی  شانه ھایش به او بزرگ بود، سر در کت و دامن قھوه ای رنگ قدیمیش که اندکی مادر
مادر حرف  من منتظر بودم.وم بود می خواھد حرف مھمی را مطرح کندمعل.صندلی جا به جا شد

به قول الله مرگ یکبار و .کند رازمان را برمالباالخره ضربه آخر را بزند و ھم  شھرامتا  آخر را بگوید
چشم به دھان او برای ھمین !ایدا ھم می دانست که مادر چه در سر دارد! ن ھم یکبارشیو

می دانستم که ھمه چیز بستگی به صحبت امروز دارد و .د شده بودو چشمانش گر دوخته بود
شیرین خانم با خوشرویی رو به من کرد و .مادر می خواھد بعد از چند ماه عقده گشایی کند

چه خبر آالله جون؟بینی ت چطوره؟دیگه مشکل تنفس که نداری؟ سری تکان دادم و زیر :گفت
از او بت بود اما من به شدت می کوشیدم نگاھم را ھنوز روی من ثا شھرامنگاه .لب تشکر کردم

حاج آقا شما بزرگتر ما : مادر باالخره به حرف آمد.بدزدم تا در چشمانش گره نخورد
چه : حاج آقا خندید و گفت... دستتون بابت ھمه محبتی که به آالله کردین،درد نکنه...ھستین

آالله از ھمون موقعی که با ...دممحبتی خانم عظیمی؟ھر کاری ھم کردم برای دختر خودم کر
 شھرامواقعا من عقد ! چقدر نام عقد برایم ناآشنا بود! عقد کرد،شد دختر این خونه شھرام

ما به زور عقد بودیم و ...ھمه چیز بر عکس بودانگار ! احمقانه بود! نهبودم؟زن شرعی او بودم؟
! اینطور بود شھرامالاقل از طرف  ھیچ عالقه ای ھم در این چند ماه بینمان به وجود نیامده بود

اتفاقی ...اتفاقی افتاد...آن روز سرد زمستانی و پر برف...آن ھم فقط یکبار در اتاق من...فقط یکبار
می گذشت باز ھم برایم شیرین رویایی که اگر صد سال ھم از آن ...مثل یک رویا بودکه 
خطابی این را برای کسی بگویم، می دانستم که اگر...روزی ترکم می گفت شھرامحتی اگر !بود
مھم آن حسی بود که یک روز ...اما برایم مھم نبود.از دھانش در نمی آمد! جز دخترک احمق به

نمی .مرا از قعر سرما به اوج آفتاب کشانده بودپر برف زمستانی به زیر پوستم دویده بود و 
ن اگر حسی بود ،آنقدر چو...ه نداردمی دانستم ک! ھم دارد؟نه شھرامدانستم ھمان حس را 

یعنی پشیمان بود که آنقدر به من ...آنقدر فاصله نمی گرفت...خودش را از من پنھان نمی کرد
مھم حس ! مھم نبود" اصال؟و فاصله ھای عمیق این چند ماھه را برداشته بود نزدیک شده بود

دختران سر به ھوا و  زندگیم آن را تجربه کرده بودم و بر عکس خوب من بود که برای اولین بار در
آن روز بود که من ھمسر داشتن را تجربه کردم !به گناھی آلوده نشده بودمبی بند و بار آن روزھا 

و  از تجربه ام ھیچ پشیمان نبودم حتی اگر بعد از آن ھمه چیز می شکست و نابود می شد و
  .شکسته و مغبون من می بودم

اما تکلیف این بچه ھا چیه؟بیشتر از ...ا لطف دارینشم:مادر دوباره گفتدر ھمین افکار بودم که 
نجایی که من یادمه گفتین کمتر از سه تا او! ن،اما ھنوز سر و سامون ندارنماھه که عقد کرد 6
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اما مثل اینکه ھنوز ..بیاد شھراماونم تا جواب دانشگاه آقا .ماه دیگه می رن سر خونه زندگیشون
خوبیت نداره دختر عقد کرده با شرایطی که ما داریم،...یفیمما ھم بالتکلجواب دانشگاه نیومده و 

ا منتظر م...واال:حاج آقا چینی به پیشانی افکند و سری تکان داد و گفت... تو خونه داشته باشیم
که تا به آن  شھرام ...بچه ھا خودشون تمصمیم بگیرن بھتره!کار کنه یم تا ببینیم می خوادشھرام

می .یکباره قرمز شد و به پدرش نگاه شکوه گویانه ای انداختدقیقه ساکت نشسته بود،به 
ھیچ چیز از اول خودتون بریدیدن و دوختین و تنمون کردین حاال که :در آن می خواندمو دانستم 

سر جای خودش نیست،ما باید تصمیمی بگیریم؟مگه از اول ما تصمیم گرفتیم که آخرش ھم ما 
: انتظار شنیدن چنین حرفی را از زبان مادر نداشت،گفتشیرین خانم که  یم تصمیم بگیریم؟ابخو

 شھرامباید منتظر جواب پذیرش  ...این بچه ھاییم یتما خودمونم نگران وضع...سولماز خانوم
ھر وقت  تا به امید خدا شھرامھر چی دوست و اشنا داشتیم،بسیج کردیم برای کارای ...بشیم

: مادر به وضوح جا خورد... می فرستیم بره ھلند شھرامآالله جونم بعد !راھی بشه جوابش اومد
اونجا جاگیر بشه،طول  شھرامچون تا ! نه:شیرین خانم با خونسردی گفتیعنی با ھم نمی رن؟ 

اگه بورس بشه باید ...بعد ھم باید کارھای آالله رو اونجا درست کنه تا بتونه ببرتش...داره
جا بگیریم و وقتی ھمه چی  ششه،باید برارو ارائه بده و تا موقعیکه بورسش قبول بمدارکش 

ھمینه ! شھرام:اشاره ای کرد و گفت شھرامحاج آقا به  ...درست شد،آالله جونو می فرستیم
اما باز ...آره: این را فقط من فھمیدم. از حرص گشاد شد شھرامنه؟ پره ھای بینی ! دیگه

یگه نیازی به کار کردن اگه بورس کامل شده باشم،د! بستگی داره بھم چه نوع بورسی بدن
شیرین ... نیست اما اگه کامل نباشه باید یه کاری جور کنم و بعدش کارھای دانشگاه رو بکنم

می خواست  شھرامیعنی فعال معلوم نیست؟ :چینی به پیشانی اش انداخت و گفتخانم 
که نه بورس فعال !باید ویزام بیاد تا ببینم باید چی کار کنم! نه: خودش را بی تفاوت نشان دھد

حاج ! بعد از ھمه اینا تازه باید برم دنبال پذیرش دانشگاه و تو مرحله آخر ویزا...اومده نه جوابش
تا بری جاگیر بشی باید یه پولی چیزی بدیم ببری ! چقدر دنگ و فنگ داره پسر! ای بابا: آقا گفت

تا ! ز که جوابم نیومدهھنو!پدر من: را انگار آتش زدند شھرامعروستو کی می بری؟ ! تا خرج کنی
مادر به ! تا اون موقع خدا بزرگه! فعال که یه ساله خبری نیست...شاید قبول نشم! بیاد طول داره

و برای اولین بار در عمری که از خدا گرفته بودم،مظلومیت را کنار گذاشت و  وضوح ناراحت شد
جواب اومدید خواستگاری ...ما که رو دستمون نمونده بودخدای نکرده دختر ! شھرامآقا : گفت

ر شما جوری رفتا...درسته این دختر پدر نداره اما منم تو این چند وقته براش کم نزاشتم...گرفتید
نه سری می زنید نه تلفنی که احوال ما رو !دختر ما رو گرفتی می کنید که انگار به زور اومدی

ما عزیزن من ھر دفعه ھیچی نمی به احترام پدر و مادرتون که خیلی برای  ...رنت رو بپرسی! نه
ایشون محبت خودشون رو نشون دادن اما شما ھمیشه یا خودتو کنار کشیدی یا  نچو! گم

ھم سر و ! دختر من چیزی کم نداره! من متوجه منظور شما نمی شم...موضوع رو برگردوندی
انم قفل زب. دیگر کار داشت به جاھای باریک می کشید... شکلش خوبه ھم دانشگاه رفته ست

به شدت اذیتم می بود، منقبض را کردهشده بود و قیافه عصبی مادر که عضالت چھره اش 
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باالخره باید ! خوب شد.داشتم از خجالت آب می شدم و در عین حال دلم خنک شده بود.کرد
مات و مبھوت  شھرامقیافه ! از خود راضی و پررو حالی می کرد شھرامیکی این حرفھا را به این 

شیرین خانم ناراحت شده بود و حرفی نمی زد اما حاج آقا لبخند .به مادرش نگاه می کردبود و 
دختر ! دختر شما مثل دسته گله! تند نرید....تند نرید! خانم عظیمی: کمرنگی زد و گفت

بچه  شھرام! بوده،عمدی نبوده شھراماین قصورھایی ھم که می گید از طرف ...خودمه
اینا برای دختر شما ھم ...و اتاقش مشغوله یا دانشگاه می رهصبح تا شب یا ت! درسخونیه

روزی که اومدیم ...از اول برای اونور آب برنامه ریخته بود شھرام! برای آینده ھر دوشونه! ھست
ق رسیدن و بعد عقد اینا با ھم به تواف...تمام شرایطش رو برای دختر شما گفتخواستگاری 

من یه جشن ...اگرنه...صبر! االن ھم چاره ش فقط صبره! اید جای شکایتی باشهپس نب...کردن
کوچیک برای ھردوشون می گیرم و آالله بیاد ھمینجا با ما زندگی کنه تا برنامه شون جور بشه و 

گویی .در ھمین اثنا چشمم به قیافه بنیامین افتاد که ناباورانه به پدرش نگاه می کرد! برن ھلند
یا الاقل خودشان را به  ش می گذرد و پدر و مادرش خبر ندارنداو ھم می دانست چه در سر برادر

تا بناگوش قرمز شده بود  شھرام.شاید او بھتر از دیگران برادرش می شناختیا  بی خبری زده اند
و فقط  حاج آقا تمام شد ،سکوت سنگینی برقرار شدوقتی حرفھای .و الم تا کام حرف نمی زد

شیرین .به گوش می رسیداه با خس خس سینه اش بود،که ھمرصدای نفسھای عمیق حاج آقا 
نمی ...ما آالله رو مثل دخترمون دوست داریم! سولماز خانم: خانم سری تکان داد و لب باز کرد

باید سر و سامون  ناگه داره اذیت می شه و فکر می کنی! تونیم ببینیم اذیت می شه
ه بیان ھمینجا با ما زندگی کنن بگیرن،ھمین اردیبھشت براشون یه جشن کوچیک می گیریم ک

اگه آالله وسایلی داره می تونه ...شھرامغیر از اتاق ! دو تا اتاق باال خالیه! تا کارشون جور شه
من فکر می کردم تا چند ! قرار ما این نبود! واال چی بگم: مادر با ناراحتی گفت! بیاره اونجا بچینه

به خودم  ...ا مثل اینکه خیلی طول می کشهدرست بشه و با ھم برن ام شھرامماه دیگه کار 
" بعدا...بیاد  شھرامبزار جواب ! مامان: جرات دادم و با صدایی که از ته چاه در می آمد گفتم

نفسی که تا آن موقع به من خیره شده بود، شھرام! من االن عجله ای ندارم...تصمیم می گیریم
خودت ! خیله خوب: ان باز نگاھم کرد و گفتمادر با دھ .به راحتی کشید و به صندلیش تکیه داد

عزم رفتن برای ماندن،و بعد از جا بلند شد و در مقابل اصرارھای حاج خانم و حاج آقا ! خواستی
با من حرف نمی .با دلخوری بیرون آمدیم و مادر جلو جلو به راه افتاد و زیر لب غرغر می کرد. کرد
بنیامین از پشت سر در پیچ کوچه شان به .ر کرده بودیمان قھگویی با ھر دو.ھمینطور با آیدا! زد

! من می رسونمتون: رو برگرداندم،سوییچ به دست نگاھم می کرد! آالله! آالله: من نزدیک شد
اینقدر ! از دست این برادر تو بنیامین: با اخم گفتم! اینطوری تو خیابون ندوئه! به مادرت بگو برگرده

دلم می خواد می ! حداقل حفظ ظاھر نمی کنه! شاکی کرده اینقدر ترشه که مامان منم! ترشه
آیدا وقتی بنیامین را دید،به دنبال مادر دوید و او را زیر درخت بلندی متوقف کرد ... تونستم بزنمش

تو مثل خواھر من می ! با ما ھم ھمینه آالله جان: مانده گفتبنیامین در.و در آغوشش کشید
دیگه بعد چند ! اینقدر بدعنقه! من کره و عسل خورد 10ه با و نمی ششھرامبه خدا این ...مونی
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اما مادر من ! من اینو می دونم: با گله گفتم! گله نداره...وقت مادرت باید متوجه شده باشه که
می یان از داماداشون براش تعریف می کنن،اما در و ھمسایه ھمه ! چه می دونه...توقع داره

اھل این حرفا  شھرامچه می دونه ...لش می سوزه خوبد! مادر من حرفی برای گفتن نداره
درست ...من خودمم اخالقشو دوست ندارم! واال چی بگم: بنیامین خنده ای کرد و گفت! نیست

االن با اون موقعھا خیلی فرق می  شھرام!از ھمون موقعی که قرار شد براش زن بگیریم بدتر شد
گندش از با ھم بیرون می رفتیم اما اون اخالق ...می گفت می خندید...اوایل خیلی بھتر بود!کنه

من می : راھش را کج کرد و گفت .به اینجا که رسید،حرفش را خورد... روزی باال اومده که
البد از وقتی که با ! می دانستم منظورش چه بود ...به خانم عظیمی بگین برگرده! رسونمتون

  !من عقد کرده بود،اخالق خوشش نمایان شده بود

بنیامین .مادر بی حال و گرفته روی دست آیدا لم داده بود.ار دست بنیامین نشسته بودممن کن
ھمه تقصیرات اول متوجه من شاید ھم می ترسید اما تقصیر او چه بود؟.حرف نمی زد الم تا کام 

 شھراممن اشتباه کرده بودم که آن ازدواج احمقانه را قبول کرده بودم و بعد .بود شھرامو بعد 
احمقانه را مطرح کرده بود تا  یبود که با حماقت مرا دنبال خودش کشانده بود و پیشنھادمقصر 

  ...من ساده دل زندگی خودم را به خاطر تنگدستی تباه کنم

دلم مثل سیر و ...نگران بودم.به خانه که رسیدیم،مادر بعد از تعویض لباس از اتاقش بیرون نیامد
اش را گنار تختش پھن کرده بود و شانه ھایش می  سجاده.به اتاقش رفتم.سرکه می جوشید

آیدا پشت سرم ...صورتش را که برگرداند،خیس خیس بود! مامان: جلو رفتم و آھسته گفتم.لرزید
چی شده؟ : حاال مگه چی شده؟ مادر بینی اش را باال کشید...تورو خدا بسه! مامان: وارد شد

حاال پسرشون می خواد بره خارج و ! دا بی خبرادختر مثل دسته گلم رو بی پدر دادم به این از خ
آخه اونا کی ھمچین حرفی زدن؟کی گفت می خوان آال رو نبرن؟ : آیدا دوباره گفت! جاش بزاره

تا حرف بردن آالله شد،پسره ترش ...می فھمم! من خر که نیستم! معلومه: مادر دوباره گفت
و بعد کنارش ... مامان: صدایم لرزید! امیهجز...انگار دختر من وبا داره! رنگش شد عین لبو! کرد

من حرص تورو می ! تو پنبه کردی دختر...این ھمه من رشتم! برو: مرا از خودش راند...نشستم
اونوقت جلوی اونا می گی چیزی ! زندگی توئه...من خودمو برای تو به آب و آتیش می زنم...خورم

آیدا مادر را در آغوش گرفت و ! خوب! یعجله نداری؟ خوب منو سنگ رو یخ کردبرات مھم نیست؟
مال نیستی تا ج! ای خدا:بعد مادر با صدای محزونی گفت...مادر در آغوشش اشک ریخت

اشک در  مال؟جچرا ...چرا اینقدر زود گذاشتی رفتی...تا ببینی چه به سر دخترت اومده...ببینی
چی : ر در صورتم براق شدماد... من...من خودم خواستم! گریه نکن...مامان: چشمانم جمع شد

دیگر ادامه ندادم چون می دانستم به آتشی که برپا شده دامن  رو خودت خواستی؟خفت رو؟
را  ممادر با تشر ایدا را بیرون کرد و دست.کرد ضاع را از اینی که ھست بدتر خواھمخواھم زد و او

،اتفاقی افتاد؟ اون روز که از آزمایشگاه اومدین خونه: فشار سختی داددر دست گرفت و 
ھمون روز که با : اشکھایش را پاک کرد و گفت تند و تند کی؟ مادر...نه: گوشھایم سوت کشید
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با شرم سرم را ... نکنه...بیرون اومد،حالش به خودش نبود شھرامبعدش که ! ھم رفتید تو اتاق
اگه : رفتو نیشگون سختی گ دوباره دستم را فشار داد... نمی دونم: گفتمپایین انداختم و 

چیزی شده باشه،من چه خاکی به سرم کنم؟این پسره می خواد بره،تورو اینجا بزاره،معلوم 
یعنی چی؟ مادر نفس ! نه:شت گفتمحالت تھوع که نداری؟ھان؟ با وح...نیست کی برگرده

ماه  2حامله کجا بود؟ ! نه مامان:تمام بدنم یخ زد... اگه حامله شده باشی: کشید و گفت تندی
: لرزیدم... یه دفعه دیدی شدی...خوب اولش معلوم نمی کنه که :مادر دوباره غرید... ودپیش ب

بندو که آب : مادر بی رودربایستی پرسید... فقط...فقط! اما بھم دست نزد به خدا... نمی دونم
 مادر... شوھرمه شھرامخوب آخه ...نمی دونم: ندادی؟ھان؟ با ناراحتی آمیخته به شرم گفتم

شوھر بی غیرتی که یه حال ازت نمی پرسه تو بیمارستان به چه دردت ! خوب باشه :براق شد
گیریم که یه  ...آدم باید مواظب خودش باشه!عروسی که نکردی! دوران عقدهمی خوره؟ھان؟

سجاده حرفش را قطع کرد و استغفراللھی زیر لب گفت و بعد از جا بلند شد و ... یه وقت...وقت
وقتی از در بیرون رفت،من دلشکسته و کالفه بر جا مانده .لب ذکر گفتاش را جمع کرد و زیر 

  .بودم

***  

مادر نگران و مضطرب به دھان او چشم .پشت میزش نشستخانم دکتر با اخمھایی درھم 
خانم دکتر نسخه ای را روی کاغذ نوشت و به دکمه ھای مانتویم را که انداختم،.دوخته بود

چی شد دکتر؟ خانم دکتر بداخالق و :از این ھمه سکوت،گفتمادر کالفه . طرفمان دراز کرد
می شه شما  ...حامله نیست...دختر خانم شما ھیچ مشکلی نداره! چیزی نیست: مسن گفت

مادر ناامیدانه و عصبی چشم غره ای به من  ...چند دقیقه بیرون باشی؟من با دخترت حرف دارم
 اخمھایش! عقدم: یا عقد؟ با ترس و لرز گفتم نامزدی: خانم دکتر رو به من گفت.رفت و خارج شد

تو این دوران ممکنه بی !چون آسیب جدی نیست...پس مشکلی نیست: از ھم باز شد کمی
مخصوصا اگه خانواده آدم سنتی باشن و براشون اینجور چیزا مھم ...احتیاطی کار دستت بده

اما ازین به بعد رو ! حامله نیستی! این آمپول رو بزن تا بعد ببینم چی پیش می یاد" فعال ...باشه
از جا بلند شدم و تشکر کردم و ... به سالمت!تا عروسیت دیگه بی احتیاطی نکن...مواظب باش

با دستگیرم نشد و از حرفھای دکتر چیزی .من که نفھمیده بودم چه بر سرم آمده.بیرون رفتم
ی به راحتی و نفس! پس چیزی نشده...اگه گفته آسیب جدی نیست: خودم فکر کردم

: چی گفت؟ گفتم: دلی سالن انتظار کوچک منتظرم بودمادر پشت درب اتاق روی صن.کشیدم
:  مادر ناباورانه نگاھم کرد و گفت... یه آمپول تقویتی داد...گفت باید بیشتر مواظب باشم! ھیچی

با . ..اون چشمات داره دو دو می زنه! من مادرم می فھمم!! مطمئنی؟ آال به من دروغ نگوھا
گفت تا عروسیم مواظب ...به خدا گفت چیزی نیست! تو کشتی منو! مامان:دلخوری گفتم

: دیگه چی گفت؟ در حالیکه به طرف تزریقاتی می رفتم گفتم: مادر با سماجت پرسید... باشم
  ... دیوونه شدم! وای! ھیچی
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  فصل بیست و سوم

واسه چی؟ : الله دوباره پرسید! م دکتررفت: تو چی کار کردی؟ با خنده گفتم: الله با تعجب پرسید
این مرتیکه غلط اضافی  نکنه که چی بشه؟: یک ابروی الله باال پرید! برای چکآب:دوباره گفتم

چشمان الله گشاد ! تو این دوران! دکتر گفت باید بیشتر مواظب باشم: با بی خیالی گفتمکرده؟ 
... مایشگاه اومدیم خونه،پیش ھم بودیماون روز که از آز: مگه چی شده؟ با بی عاری گفتم: شد

آالله می : الله دوباره براق شد چته؟چرا جیغ می زنی؟: یعنی چی؟ گفتم: الله جیغ جیغ کرد
... دکتر بھم گفت حامله نیستم! ھیچی نشده!نترس: گفتم...فھمی چی داری می گی؟ اگه 

ازون پسره بیعار که ! رو خدانه تو! خدا بگم چی کارت نکنه: الله صورتش را با دستھایش پوشاند
ھیس ھیسی کردم و .... بچه دارم بشو!! فقط الی کتابای درسیش زندگی کرده و شده کاغذ

 :الله با عصبانیت گفت! اینجاست مریمعمو زن ...می فھمهعمو کمالاالن ! صداتو بیار پایین: گفتم
کاری بود که کردی؟  این دیگه چه! ھمه ش گند بزن...تو آخرش این مادر بدبختتو دق می دی

چرا ھمه تون دارید منو دعوا می کنید؟ الله در ! شوھرمه شھرام...شوھرمه! بابا: کالفه گفتم
تو چطور به ھمچین ! خجالت! خجالت بکش آال:طول اتاق کوچکش عصبی شروع به قدم زدن کرد

آدمی که نه روی تو غیرت داره،نه دوست داره،نه تو رو زن خودش می دونه،می گی 
برام ...منو برد ازمایشگاه آورد...خیلی بھم محبت کرد! اون روز اصال اینطور نبود:وھر؟ھان؟ گفتمش

دختر عموی من !خاک بر اون سرت: دو دستش را آرام و نمایشی بر سرم کوبید... خوراکی خرید
چرا چرت و پرت می گی؟ مگه چی :بھش توپیدم با یه خوراکی خر بشه؟ آره؟که  تهاینقدر شو

باز شما ! چه خبرتونه؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون: درب اتاق را باز کرد مریمعمو زن حاال؟ شده 
رو از  و خنگی یه نفر اینجا شوتی...آخه مامان: با حرص گفتدو تا به پر و پای ھم پیچیدین؟ الله 

دیگر بگذرد،موضوع  کمیچی شده مگه؟ دیدم اگر : با تعجب گفت مریمعمو زن ! حدش گذرونده
می  مریمعمو زن و می رود و الله برای آنکه حرصش را خالی کند،مساله را کف دست ل

دوباره باید برم ...من واحدامو افتادم مدرکمو بھم نمی دن! ھیچی: گفتمبرای ھمین گذارد،
صدات تا ! خیلی شلوغ می کنی ھا! الله: ناباورانه گفت مریمعمو زن ... معرفی به استاد بگیرم

می : گفتم. و بعد درب را بست و رفت !اینقدرم حرص نخور!یه کم آروم بگیر...یادتو پذیرایی می 
بزار بفھمن : الله با صدایی شبیه زمرمه گفت... شه صداتو ببری؟ می خوای ھمه بفھمن که من

وای چقدر تو می : حاال دکتر چی گفت؟ دوباره گفتم! اه...چقدر!چقدر خنگی!تو چقدر مونگلی
الله دوال شد و در ... باید بیشتر از این مواظب باشم...سیب جدی نیستپرسی؟گفتم که گفت آ

چه می : شانه ای باال انداختم یعنی آسیبی بوده اما جدی نبوده؟:چشمھایم دقیق شد
چطور تو تا حاال نفھمیدی اون چی ! پس یه چیزی بوده: الله دوباره جیغ زد! ھمینو گفت...دونم
دستھایش را به طرف باال گرفت و بعد از یک دور چرخیدن به دور  و بعد!! ای خدا!!! ای خدا! گفته

چی کار کنم؟ الله نفس پر سر و صدایی کشید و ...خوب: با ترس و لرز گفتم.نشست ماتاق کنار
فقط تو نابود کردن ... خدارو شکر تو این موردا شوت نیستی!فقط صدات در نیاد!ھیچی:گفت

حتی به ...به ھیچ کس چیزی نگو !بات چوبی گولت زدمی شه با یه آبن!خودت و زندگیت خنگی
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تو : به تندی گفتم ...صبر کن ببنیم چی پیش می یاد... اون طفلی دق می کنه! سولمازعمو زن 
این دفعه عیب بود؟ ...مامان که گذاشت من شب بعد از محضر اونجا بمونم!دیگه چی می گی

با دیدن حرکات و ...چه خرابکاری ای کردی منم نمی دونستم تو!اون موقع فرق می کرد:الله غرید
معلومه که دوست نداره برای تو اتفاقی افتاده ...رفتار این شازده پسر مادرت ھم شک کرده

اما ھر چه .شاید الله راست می گفت.بدنم یخ زده بود اونوقت چطوری درستش کنه؟ھان؟!باشه
ه از او منعم کرده بودند،تا اینک.بود شھرامشوھر شرعی من .که بود من دلیل موجھی داشتم

ھیچ کس نمی دانست که وقتی که .حدی درست بود اما ھیچ کس از دل من خبر نداشت
ھیچ کس نمی دانست که من معنای .محدودیتی نباشد،جلوی خیلی چیزھا را نمی شود گرفت

حس  مھم.نبودافکار دیگران مھم .ھمسر بودن را دریافته و حس خوب زن بودن را تجربه کرده بودم
اگرچه ھمه چیز غیرطبیعی بود و اگرچه احمقانه به ...فاق گرفته بودمتاخوبی بود که من از آن 

  .نظر می رسید

***  

. از راه رسید و جلسه بعله برانش برگزار شد ،پیمان محمدی،باالخره خواستگار سرسنگین الله
مادر .عده و درست بودھمه چیز به قا.ھم آمده بودند مریمعمو زن ھمه دعوت بودیم و فامیلھای 

نه بدجنس می زد و نه زیادی .پیمان خانم مسن و مبادی آدابی بود با قیافه ای معمولی
الله ازین بابت شانس آورده بود ،چون پیمان خانه .پیمان تک پسر بود و پدر ھم نداشت.مھربان

دیوار به ایه را پس از مرگ پدرش با ھمس شانحوالی منطقه امیرآباد در مرکز شھرویالیی کلنگی 
 یک واحد متری و 90آپارتمان  طبقه در آمده بود که دو 4ساختمان  تجمیع کرده بود و از آن دو دیوار

 80متریھا را فروخته بودند و آپارتمان  90یکی از آن .آنھا شده بودسھم  ،رو به روی ھم متری 80
چیز برای ازدواجش آماده ھمه .متری زندگی می کردند 90واحد متری خالی بود و مادر و پسر در 

 مریمزن عمو .ی به لب داشت و شبیه پدر شده بود لبخند پھن عمو کمال.بود و دیگر غمی نبود
در آسمانھا سیر .الله ھم که جای خود داشت.خودش را آراییده بود و ھیجانزده به نظر می رسید

پیمان قیافه .ته بودیکدست بلوز و دامن شیری رنگ پوشیده بود و موھایش را باز گذاش.می کرد
سال از الله  10حدود .خوش قیافه و آنچنانی نبودخیلی اما  مھربانی داشت و خوش پوش بود

خانواده ای معمولی داشت و از .بزرگتر بود اما مرد پخته و قابل اعتماد و با شخصیتی می نمود
م کاری به او نداشتند آنھا ھ.نددعوت کرده بودبرای بعله بران آنھا فقط دایی بزرگ و عمه پیرش را 

و فقط برای احترام و به جا آوردن مراسم آمده بودند و در بریدن مھریه و تعیین تاریخ عقد و 
درست برعکس مراسم .ھیچ دخالتی نکردند و ھمه چیز به خوبی و خوشی پایان یافتعروسی،

بیرون گرفت و در از  عمو کمالشام را .و اعصاب خرد من تمام شده بود شھراممن که با رفتار تند 
الله روی پا .را ترک کردند عمو کمالشب خانه  11ساعت و خانواده اش پیمان .شادی صرف شد

وقتی کنار ھم در  !بند نبود و به زور مرا پیش خودش نگه داشت تا سرم را با وراجی اش بخورد
می گفت چقدر منتظر چنین ...می گفت احساس خوشبختی می کندتختش دراز کشیدیم،
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می گفت شانس آورده که اولین خواستگارش آخرین بوده و شده مرد زندگی ...بوده است مردی
از چه باید برایش می گفتم؟از خرابکاریھایم یا !وقتی از من خواست حرف بزنم،خندیدم ...اش

به صدای خوشبختی کسی که از خواھر برای من ...لب فرو بستم و فقط گوش دادم بدبختیھایم؟
روی اصول و عاقالنه قدم برداشته بود و حال  در زندگی اش کسی که...دیکتردلسوزتر بود و نز

  .داشت نتیجه اش را می دید

***  

گویی که برای آمدن به بعله بران بھانه آورده بود و خودش را به مریضی و امتحان زده بود، شھرام
است دیگر او را بدبختی آن بود که مادر دلش نمی خو.قطره ای اب شده و به زمین فرو رفته بود

فقط .ببیند و از آن روز که کدورت به وجود آمده بود،ھیچ کدام سعی در رفع کردنش نکرده بودند
و پنھانکاری ھایش  شھرامبنیامین با من تماس گرفته بود و می گفت مادر و پدرش از دست 

ش را روشن حاج آقا تھدید کرده اگر برنامه و تکلیف.ناراحتند و چند روزی ست که با او قھرند
اما ھم من و ھم بنیامین می دانستیم که .نکند،یک قران پول برای رفتنش به او نخواھد داد

بنیامین می .کله شقتر و مغرورتر از این حرفھاست و اگر بخواھد کار خودش را خواھد کرد شھرام
نامه و  سال اخیر برای پایان سه ھر پولی را که حاج آقا طی این دو.پس انداز دارد شھرامگفت 

ھزینه پست و پذیرش به حسابش ریخته را پس انداز کرده و برای رفتن و خرید ارز،به اندازه کافی 
ماشینی ھم که تصادف کرده و تعمیر شده بود،به نام خودش بود و می توانست آن را .پول دارد
وردی و از نخبه عالوه شیرین خانم نمی گذارد پسر بزرگش در غربت آس و پاس بگردد و .بفروشد

گوش به زنگ رھا شدن و .این بود که من گوش به زنگ باشماینھا ھمه برای !بی پولی بمیرد
را به من می  شھرامای نمی دانستم بنیامین برای چه گزارشھ!گوش به زنگ جدایی...رفتن

د؟شاید احساس عذاب وجدان می کرد و شاید ھم خودش را به من نزدیکتر از دیگر اعضای دا
سردر گم و پر ھیاھو !ھم دلم می خواست بدانم ھم دلم نمی خواست.ی دیدم اش خانواده

به آب خوردنی می گذرد و بودن و برایم  شھراممنی که روزی فکر می کردم،ترک کردن ...بودم
آسان بود و در عمل ھمه به حرف .نبودنش پشیزی ارزش ندارد،حال به شدت به ھم ریخته بودم

  .ه نظر می رسیدچیز وارونه و سختتر از ھمیشه ب

بنیامین می .خواست مرا ببیند شھراموقتی بر پیکره این رابطه فرود آمد که  تر ضربه کاری
نمی خواستم .را مجبور کرده با من حرف بزند شھرامخودش به من گفته بود که به زور .دانست

سوزانم تا خودم حداقل دلش را ب...بروم و حرفھایم را به او بزنماما الله مجبورم کرد !ھرگز...بروم
  .شکنمکمتر ب نرواز د

دیگر از ھر چه کافی شاپ .نه طرف خانه ما بود نه طرف خانه آنھا.ملت بودقرارمان در پارک 
و دلم نمی خواست او را در آنجا ببینم یا با او قھوه و نسکافه بخورم  بود،حالم به ھم می خورد

من که حتی یک در میان بود؟ در ثانی مگر عشق و عاشقی.چون می دانستم کوفتم می شود
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حال اینبار نمی خواستم جای خاصی با او به گردش و خوشگذارنی نرفته بودم، شھرامبار ھم با 
از سرباالیی پارک که به .دنشوزنده  قرار بگذارم که اگر روزی از آنجا گذشتم،برایم خاطرات بد

ی بھاری به جای آنکه بوی گل و سبزه در بعدازظھر.استخر بزرگش منتھی می شد،باال رفتم
 تک منتظر بر.و چشمانم را بی جھت می سوزاند سرحالم بیاورد،بیشتر آشفته ام می کرد

قایقھای بازیگوش و جوان بر چند دختر و پسر .صندلی سبز رنگی رو به روی استخر نشسته بود
الشان به ح.می زدند پدالپدالی نشسته بودند و با شور و شوق به دنبال یکدیگر روی دریاچه 

آنقدر حال بدی داشتم که ...آنھا در فکر وصال بودند و من در اندیشه جدایی. غبطه خوردم 
ود و عصبی پایش را روی پایش انداخته ب.کنارش نشستمفقط !درست و حسابی براندازش نکردم

منتظر .حالم بدتر شد شصورت بی خیالاز دیدن .اما صورتش خونسرد و آرام بود تکان می داد
اما او فقط سکوت کرده بود و به رھگذران .چیزی بگوید و من حسابی از خجالتش در بیایم بودم تا

من دارم می :واسه چی منو کشوندی اینجا؟ به آرامی گفت: به ناچار لب باز کردم.نگاه می کرد
باید ...وقت ندارم...خودمو به دانشگاه معرفی کنم یک ماهباید در عرض !پذیرشم اومده...رم

شد و سعی کردم بی تفاوت باشم اما عصبی  دگرگونحالم ...ارز بگیرم و بعد.فروشمماشینمو ب
واسه ! چرا:سری تکان داد و گفتنبود؟...از اولم قرارمون ھمین بود! به من چه! خوب: گفتم

 :از عصبانیت گر گرفتم! منتظرم نباش...اومدم بگم فکر نمی کنم بتونم ببرمت...ھمین اومدم اینجا
اگه :با لبخندی گوشه لبش گفت شھرامفکر کردی خیلی مھمی؟ ...ھم نبودم ھیچوقت!نیستم

وقتی رسیدم اونور !ھیچ اتفاق خاصی نیافتاده! حاالم چیزی نشده...نبودم پاتو اینجا نمی زاشتی
پوزخندی ! به بابا می گم مھرتو پرداخت کنه تا بتونی با پولش ھر کاری دوست داری بکنی

و بعد از جا بلند شدم و با قدمھایی تند از آن محوطه  !!برو به درک!پولتونه تو رو می خوام نه :زدم
نمی دانستم چرا فکر می کردم روزی .و از وجودی که مرا رنجانده بود و مکدر کرده بود،دور شدم

چرا آنقدر عصبی و به ھم ریخته بودم با آنکه ھمه چیز را از روز اول می دلم برایش تنگ میشود؟
حاال به حرف الله رسیدم که می گفت ھر چه که باشد جدایی .خواسته بودمو خودم  دانستم

برایم سخت است و من دختر احساساتی ای ھستم اما احساسات جزیی از وجود من بود و 
  .می افتادندباالخره خود به خود به کار !نمی توانستم دور بیندازمشان

حتی روز .بی خداحافظی رفت رامشھبعد از آن دیدار کوتاه و بی حرف و سکوت آزار دھنده،
حتی ندانستم کی پرواز دارد و یا کی ویزایش درست می شود و آیا .رفتنش را ھم به من نگفت

شیرین خانم به موبایلم زنگ زد و با تاسف از !بازمی گردد برای ھمیشه خداحافظی کند یا نه
ت که ھمه حق دارند گف.دلگیر باشد شھرامگفت که مادرم حق دارد از .طرف او عذرخواھی کرد

حق با ما بود اما چه سود؟اینکه حق را به من می دادند،دردی .را دوست نداشته باشند شھرام
نداشت و نمی  ھیچ کس از قرار ما خبر...یا شاید ھم دردی نبود که درمان شود!را دوا نمی کرد

جبازی با آنھا و برای فرار از فشارھای خانواده اش و گریز از عشق قدیمی اش و ل شھرامدانست 
غرولندھا و استرسھای وارده از اینکه راه رفتنش باز شود،با من عقد کرده بود تا دمی به دور از 

  ...در آسایش تصمیم گیری کند و بعدطرف خانواده اش 
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به شیرین خانم گفتیم که .به خانه مان که آمد،مادر از درب اتاق خوابش بیرون نیامدشیرین خانم 
آیدا پذیرایی مختصری کرد و وقتی رو به روی .زندایی به خانه دایی رفته است مادر برای عیادت

به خدا من و حاج آقا : فتن آسمان و ریسمان کردشروع به با شیرین خانم نشست،شیرین خانم
در ...نمی دونم چرا اینطوری کرد!به خرجش نرفت که نرفت! خیلی...خیلی به گوشش خوندیم

: شیرین خانم گفت... حتی یه خداحافظی نکرد:شده بود گفتمحالیکه اشک در چشمانم جمع 
رو به ھم نزدیک  شھراممن تا تونستم خواستم تو و !چه کنم...می دونم...می دونم عزیز دلم

از ...بچه سرکشیه! نخواست! نشد اما!من چیزی کم نگذاشتم...خودت که شاھد بودی!کنم
نمی دونم چرا اما معلوم بود از ! ته تر شده بوداین اواخر عصبیتر و به ھم ریخ...اولش مغرور بود

و مدام سرش تو کتاب و مقاله ...خیلی تو خودش بود! می خواست بره...موندن راضی نیست
بچه  شھرام! به خدا آالله جان...بعضی وقتا غذا نمی خورد...پای لپ تاپش بودمدام ...بوداینترنت 

اما : زیر لب گفتم... نمی دونم!م نرسیدهازارش به یه مورچه ھ!لبش مھربونهق...بدی نیست
 ستنمی دون...حاج آقا قلبش مریضه: شیرین خانم سری تکان داد و گفت... آزارش به من رسید

وقتی حاج آقا باھاش بحث کرد که چرا تو تو فرودگاه ...بی خداحافظی با شما رفته شھرام
پسرمه آالله  !خورد ھر چی پدرش گفت سرش رو پایین انداخت و فحش.نیستی،ھیچی نگفت

ھیچ کدوم ! پذیرشش که اومد،خودش ھمه کارھاشو کرد...خیلی پریشون بود... مادرشم! جان
چون می دونستیم زودتر از اونی که باید ! چون می دونستیم داره فرار می کنه! کمکش نکردیم

به زور وادارش ون چ.زیر بار این ازدواج رفت چون ما خواسته بودیم! داره می ره و ما رو گول زده
مثل تو  و خانومی آرومگفتم با دیدن دختر !کم سنی! تو خوشگل و خوش قد و باالیی.کردیم

 ھاکار هخودت که دیدی من چ!اما نشد! شاید آروم بگیره و دیگه نره.شاید رام بشه
پسرت به :می خواستم بگویم.بغض سنگینی گلویم را آزار می داد.کردم؟نکردم؟سرم را تکان دادم

به ھر ! حاال کی می خواد تاوانش رو بده؟ اما باز حرفم را خوردم...زیر قولش زده! ست زدهمن د
: گفتم!" .شوھرت بوده"جوابش چه می توانست باشد،جز اینکه .کسی می گفتی می خندید

بھترین مادرشوھر بودین اما درست نبود به ...من انتظار داشتمشما بھتر از اونی بودین که ! چرا
زن نمی خواد چرا براش  شھرامشما که از اول می دونستی که .سرتون زن بگیریدزور برای پ

با اومدین خواستگاری؟ چرا؟ این خودخواھی نیست؟یعنی من باید این وسط قربونی می شدم؟ 
صدای نفسھای .اینکه خودم خواسته بودم اما نباید می گذاشتم به ھمین راحتی از من بگذرند

ترجیح می داد حرفی  کم سن بود،عصبانی و آشفته بود اما چون تند ایدا به گوشم می رسید
: شیرین خانم نالید.و ساکت ماند سکوت پیشه کردن،گوش کردو به توصیه مادر مبنی بر  نزند

نمی خواستم بزارم پسرم بی سر و ...م دوست دارمه من تورو مثل دختر نداشت! قربونت برم
نمی دونم چی شد که .به درد ما نمی خورن رنگ ی ھفتاین دختر خارجیا!ھمسر بره اونور آب

یعنی به شما گفته که نمی :در حالیکه اشک می ریختم گفتم! نمی دونم.تورو پسندید شھرام
شیرین خانم  !رفته و دیگر بازگشتی نیست او خواد منو ببره؟ گویی ھنوز باور نکرده بودم که

یعنی من باید : دوباره گفتم.یره شدسری تکان داد و با اخمھایی در ھم کشیده به نقطه ای خ
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باالخره ... براش صبر کن! نه عزیزم: طالق بگیرم؟ با شنیدن کلمه طالق شیرین خانم از جا پرید
سال دیگه؟تازه اون موقع معلوم نیست که این  10کی؟: با عصبانیت گفتم... که بر می گرده
شیرین خانم با  ...نو جا گذاشتهھرچند که االنشم نمی خواد و برای ھمین م! ازدواج رو بخواد

من چی کار کنم عزیزم؟ االن اینقدر من و حاج آقا درگیریم و اعصابمون خرده،که : تاسف گفت
بعد .مریضی قلبش بدتر شده.حاج آقا مدام داره قرص می خوره ...نمی دونیم باید چی کار کنیم

بعد از جا بلند شد ! هسمدکترش گفته استرس براش .دو شب خوابید بیمارستان شھراماز رفتن 
به ھر چی نیاز ...یزمعز...من برم: و مانتو و روسریش را برداشت و مقابل درب ورودی ایستاد

و ... دختر منی...تو ھنوز عروس منی! رو در بایستی نکنی ھا!داشتی و کار داشتی خبرم کن
  .بعد درب را باز کرد و بیرون رفت

مدام به خودم نھیب می .پھنای صورتم پر از اشک بود.با صدای به ھم خوردن درب به خود آمدم
  !خودم رزدم که خودم خواستم و لعنت ب

کتری را شست و روی اجاق .مادر با اخم از اتاق خواب بیرون آمد و به طرف آشپزخانه رفت
آیدا  چرا تکلیفتو روشن نکرد؟:ر که زیر لب چیزی می گفت،غیر مستقیم پرسیدطوگذاشت و ھمان

فکر ! می گه باباش مریضه! می گه پسرمه...می گه تقصیر من نیست! زنیکه: تبا پرخاش گف
زنیکه چه ...مردم حرمت دارن! ساکت آیدا: مادر با ھیس بلندی گفت! کردن اینجا شھر ھرته

: آیدا با حالت قھر گفت! حرفیه؟آدمھا ھر چقدر بد باشن تو نباید اینطوری در موردشون حرف بزنی
! اما من مثل آال نیستم که ھر کی از راه رسید یه لگد بھم بزنه و در بره!نھمه تون تو سری خوری

کم اعصابم خرده؟ مادر دستھایش را با حوله آشپزخانه ! آیدا صداتو ببر: فین فین کنان گفتم
حاال که :گفتمچرا بھش نگفتی تکلیفتو روشن کنه؟ ھان؟ : خشک کرد و به پذیرایی آمد و گفت

یه کلمه ...من دلجا ور بشین این بالتکلیف تا آخر عمرت! پس نه: غریدچی؟طالق بگیرم؟ مادر 
اگه اینطوریه چرا خودت نیومدی بیرون : با اشک گفتم... عرضه نداری از خودت دفاع کنی

: مامان؟چرا گذاشتی اینطوری بره؟ مادر به تندی بلند شد و به طرف تلفن رفت و شماره گرفت
باید ! چیزی نشده! نه...قت کردید امشب تشریف بیارید اینجاو خوبید؟...سالم! مال خانک! الو

به خاطر جھازگیری  عمو کمالمی دانستم سر .و بعد گوشی را قطع کرد... باھاتون مشورت کنم
برای ھمین دوست نداشتم از ماجرا خبردار شود و عذاب وجدان  .برای الله بسیار شلوغ است

  .بگیرد که چرا نتوانسته کاری بکند

  یست و چھارمفصل ب

مادر زیاد خوش .با تاسف سر تکان می دادمریم عمو زن .برافروخته شده بود عمو کمالصورت 
درگیر این مساله شده  خواه ناخواه مریمعمو زن وصی ما شود اما نداشت که او وارد مسایل خص

مستاصل بود و دلش نمی خواست به آنھا برای روشن کردن تکلیف من،التماس  عمو کمال.بود
دیدم حاج آقا حسابش ازین جداست اما ! من از روز اول دلم با این پسره نبود: فقط می گفت.کند
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: گفت مریمعمو زن  ...نمی دونستم... گفتم شاید بعد از عقد بچسبتر بشه و رفتارش درستتر
 دخترم حروم: مادر مثل مار به خودش پیچید...باید ازین به بعد مواظب باشیم! حاال کاریه که شده

می  ھفته دیگه: با تاسف سری تکان داد و گفتعمو  د مواظب چی باشیم؟بعازین به ! شد رفت
مگه من مردم بزارم برادرزاده م رو دستی ...ایشاال ھمه چیز درست می شه...رم مغازه حاج آقا

نرید تورو ...من کوچیک می شم! عمو جون: با ناامدی گفتم دستی ول کنن برن پی کارشون؟
! بابا: الله از دور چشم غره ای به من رفت و گفت ...دازه کافی ھمه چیز خراب ھستبه ان! خدا

اما الله رویش را .با التماس به الله نگاه کردم! اینجوری نمی شه...به نظر منم باید حرف بزنیم
زن عمو شام را که زرشک پلو با مرغ بود و بوی زعفران برنجش خانه را برداشته بود،روی .برگرداند

ھمه در سکوت شام خوردیم و من بی حال و خسته شروع به کمک به زن .چیدناھارخوری ز می
در .با من در آشپزخانه تنھا باشدالله بدو بدو آمد و ظرفھا را از دست زن عمو گرفت تا .عمو کردم

تو چرا اینطوری می  :حال آب کشیدن بشقابی بودم که الله با آرنجش تنه ای به من زد و گفت
آخه : قطره اشکی را از گوشه چشمم پاک کردم و گفتم! خره ھمینجوری که نمی شهکنی؟باال

دیگه الکی که نباید ! اون روز صاف تو چشمم گفت که منو نمی بره شھرامعمو بره چی بگه؟
خر نیستم که توھم برم داره که چیزی بینمون ...از اولشم قرارمون ھمین بود! دلمو خوش کنم

براشون مھم !اگه بابا با حاج آقا حرف نزنه،اینا می گن چه خانواده بیغی: دالله زیر لب غری! بوده
این ! یه چیزی می گی ھا: با حرص گفتم! نبود پسرمون چه بالیی سر دخترشون آورد و در رفت

الله ... که می دونیم شھراممن و !اونا نمی دونن.االن فقط با آبکش اب بردنه! قرار ھر دومون بود
ری خشک و خالی وھمینط!باالخره باید صدامون دربیاد یا نه: مالی کرد و گفت دیس برنج را کف

ھیچ می دونی که از وقتی عقد ! ھمون بھتر که رفت! تو ھم اینقدر آبغوره نگیر... که نمی شه
شانه ای باال  ؟و به این و اون می پری ی؟زودی اشکت در می یاد،چقدر عصبی شدکردی

نم ھمه ازدواج کردن،م .ھمه چیم غیر آدمیزاد بود! شانس نداشتم من از اولشم: انداختم و گفتم
ھی نگو ! خیله خوب:الله ھیس ھیسی کرد و گفت ...حاال ھم باید طالق بگیریم! مازدواج کرد

چرا مردم اینقدر از اسم طالق می : با خودم فکر کردم ...ھمه رو حساس می کنی! طالق!طالق
پس  ایا باید به ھر قیمتی زندگی کرد و زجر کشید؟دانند؟ ترسند؟چرا ھمه مطلقه بودن را بد می

قی که تو ازش ھمین طال !انقدر نگو ھیس ھیس: برای ھمین گفتم طالق به چه دردمی خورد؟
تو ھنوز : الله نفس عمیقی کشید و گفت! قت دیگه بیاد تو شناسنامه ممی ترسی،باید چند و

ھر چیزی لباس تن نیست که بشه به !! ھمیدیھنوز معنی و عمق این مساله رو نف! بچه ای آال
آخر شب بود که پیمان از راه .!اینو بفھم!این زودیھا عوضش کرد و از شرش خالص شد

در مغازه ای برای رتق و فتق امور تا دیروقت .آنقدر خسته بود که چشمانش باز نمی شد.رسید
نتوانسته بود برای شام  و دوندگی کرده بودکه لوازم خانگی شرکتشان در آن به فروش می رفت،

می .خوش رفتار بود و با من و آیدا شوخی می کرد.و زود برگردد فقط آمده بود تا الله را ببیند.دبیای
ھر شب باید از بیرون غذا سفارش ! اینطور که از الله معلومه،یه نیمرو ھم بلد نیست بپزه: گفت
سر کار خونه می رسم و جون ندارم  من از :الله ھم کم نمی آورد و در جواب می گفت ...بدیم
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تا چند دقیقه با ھم کل کل کردند و بعد  !خدا برکت بده رستورانای نزدیک خونه رو...غذا بپزم
عمو کمال خوشحال بود که چنین داماد گرمی نصیبش شده و می شد .پیمان عزم رفتن کرد

ی از داشتن چنین زن عمو ھم که دیگر جای خود داشت و حساب.خوشحالی را در چشمانش دید
  .دامادی به خودش می بالید

مشخص مادر گوشی را برداشت و از صحبت کردنش،.فته بعد از آن شب،تلفن زنگ خوردھ یک
از حاالتش معلوم بود که .به خانه مان آمد به شب نکشید که عمو.بود که عمو پشت خط است

به اتاقم .ش منقبض بودابروانش در ھم گره خورده بود و عضالت صورت.حامل خبر خوبی نیست
نمی دانستم چرا .حالم منقلب شده بود.گوشھایم را گرفتمروی تخت دراز کشیدم و پناه بردم و 

بعد از یک ربع ساعت مادر  .دآزار دھو  باید آنقدر رفتنش برایم مھم باشد که آنچنان مرا بسوزاند
بغضی .عمیقتر شده بود و گویی چروکھای ریز گوشه چشمشپلکھایش فرو افتاده بود . صدایم زد

عمو .راه نفسم را بسته بود و راه پس و پیش نداشتو  مانند پرتقال گلویم را فشار می داد
جواب سالمم را سرسری داد و .سرش را پایین انداخته بود و با سوییچ ماشینش بازی می کرد

این !گفتمبه مادرت ھم !ببین عمو جون: رفت سر اصل مطلب الفاصلهبدعوت به نشستنم کرد و 
کسی ! شوھر باید حامی باشه و پشت زن اما این پسر مرد نیست! برای تو شوھر بشو نیست

ودش ردی به جا نمی خدر میره خارج به بھانه ھای مختلف و از مثل این خالفکارا که دزدکی 
خودش نبود پسر .من دیروز مغازه حاج آقا تو بازار بودم! اره،آدم نیست چه برسه به شوھرگذ

می دونست می خوام چی .و تا منو دید تا آخرش رو خوندزنگ زد حاج آقا اومد ...که ش بودکوچی
ھنوز تو  شھرامگفت به خاطر این کار ...بگم،برای ھمین پیشدستی کرد و گفت که شرمنده ست

روز  3ھیچ آدرسی از خودش نداده و فقط  شھراممی گفت ...نمی تونه باور کنه! بھت و ناباوریه
مثل اینکه جاگیر تو این دو ماھی که رفته ،...می زنه که از حال خودش خبر بده یه بار زنگ

اینا مھم ...ویزای نمی دونم چی بھش دادن و تحصیلش مجانی افتاده! چه می دونم..شده
ول  .گفتم کار ناصوابی بوده...من خیلی با پدرشوھرت حرف زدم و بحث کردم .مھم توئی...نیست

 .حاج آقا ھمه رو قبول داشت...پناھش شوھرشه،کار آدمای نامردهکردن یه دختر که پشت و 
ابھت و  نبا او .مدام سرش پایین بود و ھیچی نمی گفت ...مرد با شخصیت و نازنینیهخداوکیلی 

این .می گفت خودش ھم تو کار پسرش مونده... شخصیت و موی سفیدش خیلی فھمیده ست
و اون کمک کرده،حاال تو کار پسر بزرگش ھمه حالل مشکالت این و اون بوده و به این 

اینقدر خودخواه باشه و با دختر ما این کار رو  شھراممی گفت باورش نمی شه ...مونده
 .با اون تربیتشون .نه تورو خدا بیاد حرفی ھم بزنه: گفتحرف عمو را برید و مادر با تشر ...بکنه

ت نیست که ھر کی از راه می درسته بی پدره اما بی سرپرس! گند زدن به زندگی بچه من
یه کم .زن داداش: تکیه داد و گفتعمو به پشتی صندلی اش ... یه اذیتی بکنه و در برهرسه،

دیدی  ...دیدی گفتم عمو جون: با بغض گفتم ..اینجوری کاری درست نمی شه که... اروم باش
جایش بلند شد و  عمو از.و بعد بغضم ترکید و اشکھای گرمم روی صورتم راه گرفتند... گفتم 

من بھشون گفتم باید جبران ! گریه نکن: باالی سرم ایستاد و دستی به موھایم کشید و گفت
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گویی از حرفی که می خواست .بعد مکثی کرد ...قرار شده... الکی که نیست!باید تئون بدن!کنن
زن : عمو ادامه داد.مادر چشمانش براق شده بود و عصبی نفس نفس می زد.بزند،ابا داشت

مادر برای اولین بار صدایش را بلند کرد و فریاد  ...مھر آالله رو بدن یک سومشده قرار  ...داداش
با این حرفا شناسنامه دختر من که سیاه شده،درست می شه؟ دیگه می ! غلط کردن:کشید

بعد اشک در ... می گن مطلقه ست! تونه زندگی کنه؟تو این سن اسمشو می زارن بیوه
خدا ایشاال باعث و بانیش رو به زمین گرم  ...خدا لعنتتون کنه: د و گفتچشمانش جمع ش

کنار دستم بود و  شھرامدلم می خواست .نفسم بند آمده بود صورتم داغ شده بود و  ...بزنه
مادر مھربان و مظلوم من چقدر درمانده و عصبی شده .بیفتدآنقدر کتکش می زدم تا به التماس 

ای ...دستم می شکست و آن دفتر بزرگ و مسخره را امضا نمی کردمکاش آن روز ! ای خدا.بود
چقدر بچه گانه فکر ...کاش به خاطر افکار احمقانه ام خانواده نازنینم را در دردسر نینداخته بودم

اشتباھی که ھمه را به دردسر انداخته بود و .می کردم و چه اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم
آن روز من صدای بلندش را نشنیده بودم،چه عصبی و پرخاشگرانه فریاد  مادری که تا.آزار داده بود

سرم را بوسید و بعد اشکھای گرمش روی .در آغوش مادر فرو رفتم.می کشید و نفرین می کرد
رگ گردنش .عمو مستاصل باالی سرمان ایستاده بود و گوشه لبش را می جوید.موھایم چکید

با کوله از راه رسید و آیدا  .رد و درون خود می ریزدمتورم شده بود و مشخص بود حرص می خو
ا ھوای این دو ت! آیدا: او گفتعمو رو به .پشتی اش وارد خانه شد و آن صحنه را که دید،جا خورد

آیدا کوله پشتی اش را به گوشه ای پرت ... من برم مریم و الله رو بیارم اینجا...رو داشته باش
  ...کرد و مادر را در آغوش کشید

***  

از ھمه بدتر نگاھھای تند و آزاردھتده الله بود که مرا سرزنش می کرد .حال مادر از من خرابتر بود
زن عمو مریم ! خودت کردی که لعنت بر خودت باد: نگاھی که می گفت.و از دورن می پوساند

باال  برای مادر که سر سجاده اش از حال رفته بود،آب قند درست می کرد و الله در طول پذیرایی
من .وید،فقط چشم غره تحویلم می دادو پایین می رفت و چون نمی توانست جلوی آیدا چیزی بگ
به .نوحه بخواند و سرزنشم کندبرایم از حرف زدن با او پرھیز می کردم و دوست نداشتم او ھم 

و  آیدا داشت سر گاز چیزی در ماھیتابه سرخ می کرد .دیگر بسم بود...اندازه کافی کشیده بودم
بر خانه حکمفرما جوی سنگین .شب سختی بود .مو کمال با کانالھای تلویزیون بازی می کردع

گویی ھمه چیز شکسته بود و به آنی به جوی آبی ریخته .کسی حرفی برای گفتن نداشت.بود
مادر با چادر نماز تمیز و سفیدش که روی آن گلھای ریز و صورتی ای جا خوش کرده  .شده بود

صورتش رنگ پریده به نظر می رسید و آنقدر گریسته بود که .بودشده فرشته ھا  بودند،مانند
شام که حاضر شد،زن عمو به زور لقمه ای به مادر .گویی چشمانش چروک و کوچک شده بود

الله  .من آنقدر بی اشتھا و عصبی بودم که لب به غذا نزدم.خوراند و او را روی تختخوابش خواباند
نه می گشت و گاھی با موبایلش حرف می زد و گاھی بی رمق سر به ھم برای خودش در خا
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گویی ھمه چیز در .سر آیدا می گذاشت تا این جو سنگین را تغییر دھد اما تالشش بیفایده بود
مادر که خوابید،زن عمو و عمو کمال رو به .خانه مان در سکوتی بی انتھا فرو رفته و یخ زده بود

تکلیف که .نمی دانم چه می خواستند بپرسند.ن خیره شدندبا پرسش به مرویم نشستند و 
عمو دستھایش ا در ھم گره .فقط باید به محضر می رفتیم و حکم طالق صادر می شد.معلوم بود

طالق .که اینور نیست پس باید پدرش طالقتو بده شھرام.یه چیزھایی رو باید بدونی...عزیزم: کرد
می گه باید .محضرداری که آشناست برات پرسیدم من از یه.غیابی ھم به این آسونیا نیست

معنی ... وکیل بگیری تا کارت زودتر راه بیفته و گرنه بادی تا دو سال تو این دادگاھھا بدوئی
برای چه وقتی دو طرف راضی به طالق بودند،باید در !حرفھای عمو را درست نمی فھمیدم

اگر کسی پول نداشت که به وکیل بدھد  دادگاھھا می دویدم؟آخر مگر ما پول وکیل داشتیم؟حاال
چی کار کنیم؟ عمو آھی ...ما که پول وکیل نداریم.عمو: با نگرانی گفتم تکلیفش چه می شد؟

اینا مراحل اولیه .باید برم بپرسم خودمم ھنوز نمی دونم باید چی کار کنیم : کشید و گفت
الله با  .به اینجور جاھا نیفته باید باز برم تحقیق کنم تا اصولی پیش بریم و تو ھم گذارت.ست

نه  شھرامپیمان می گه باید استشھاد جمع کنیم که !بابا: مویایلش به طرفمان آمد و اشاره کرد 
نفقه می ده و ترک زوجه کرده باید ثابت بشه که اینجا نیست وگرنه نمی تونه تقاضای طالق 

تو ...ود اول کاری به پیمان ھم بگیحاال الزم نب: زن عمو مریم چشم غره ای به الله رفت ... کنه
مگر طالق من چه تاثیری می توانست در .از برخورد زن عمو دلگیر شدم! چه دھن لقی دختر

مگر پیمان به خاطر ماجرای من الله را رھا می کرد؟اگر این موضوع زندگی الله داشته باشد؟
ر ھم رفت و الله ھم جا برای دختر خودشان پیش می آمد ھم ھمین ادعا را داشتند؟ اخمھایم د

الله راست می گه باید ثابت کنیم که اینجا : عمو دوباره گفت.خورد و راھش را کشید و رفت
حاال من دوباره باید برم بپرسم که اصال باید چی کار کنیم تا زودتر شر ...نیست و تو رو ترک کرده

کاش از ھمون روز !عمو: و گفت آیدا ناباورانه به عمو نگاه کرد! این قضیه رو بکنیم بره پی کارش
که االن ھمه بخوان ... اول نمی زاشتین اینا پاشونو تو خونه ما بزارن که حاال شر درست بشه

اما آیدا رویش را برگرداند و .متوجه کنایه حرف آیدا شدم و به او چشم غره رفتم... شرش رو بکنن
: عمو از در دلجویی در آمد... دپیشدستی خالی از پوست میوه را برداشت تا به آشپزخانه ببر

آخه دختر خوب من چه می دونستم اینا اینطورین؟دیدم خانواده خوب و خوشنامین گفتم کی ازینا 
رو دیدم  و خوشم اومد دیدم ھمه ازشون تعریف می کنن که پسرھای  شیبانیموی سفید بھتر؟

آیدا  .یاد و ناتو می شه چه می دونستم یکیشون تو زرد از آب در می..سر به راھی تربیت کرده 
: آمد و نشست و گفت الله دوباره کنارم.دیگر چیزی نگفت و به شستن ظرفھا مشغول شد

دوست پیمان یه وکیل خوب سراغ داره که مشکل خقوقیشون رو حل کرده می گه وکیله ..بابا
زن  ...زیاد نمی گیره.شاید بتونه برامون یه کاری بکنه.نوپاست و ھنوز لیسانسش خشک نشده 

من می ...مامان!وا: الله این با کوتاه نیامد... خودشون می دونن! شما دخالت نکن: عمو گفت
البد می ... نمی تونم بشینم ببینم اینا ھر بالیی دلشون می خواد سر آال بیارن.خوام کمک کنم

مو زن ع ...نیست ی کهھرک کیھر...خوان زرنگ بازی در بیارن و مھریه رم ندن و فلنگو ببندن
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تو االن باید فکر ! خیله خوب تو ھم: دھانش بسته شد و پشت چشمی نازک کرد و گفت
الله با .بنده خدا رنگ به صورت نداشت...پاشو برو ببین زن عموت بیدار شده...عروسیت باشی

بزار فردا با ھمین : عمو با درایت ادامه داد .دلخوری از ما فاصله گرفت به اتاق خواب مادر رفت
دیگه باید زحمتو کم کنیم و بعد رو ...ه الله می گه حرف بزنم ببینم چی کار می شه کردوکیلی ک

زن عمو پیش آمد و صورتم را ... این بنده خداھا خسته ن...پاشو...پاشو مریم: به زن عمو گفت
خبری شد بھت می ... ما پیشتیم! غصه نخوری ھا:بوسید و دستم را در دست گرفت و گفت

  .گیم

شده با .خودم ته و توشو در می یارم و بھت زنگ می زنم: رفتن پچ پچ کنان گفت الله ھم دم
تو واقعا مثل یه خواھری برام : در آغوشش کشیدم و گفتم .خود پیمان می رم پیش ھمین پسره

! خبه! خبه: الله گونه ام را کشید و گفت... تو نبودی نمی دونستم می خوام چی کار کنم...الله
خودم طالقتو ازین پسره : گفت با صدای کلفتی بعد دستش را به سینه زد و ...خودتو لوس نکن

  .وارفته و اسگل می گیرم و ریز ریز خندید

  فصل بیست و پنجم

عمو به دنبالم آمده .امضای من ھم برای محضری شدن سازشنامه بین من و پدرشوھرم الزم بود
تا به .م و سازشنامه را امضا کنیمحاضر باشیبود، شصبح در محضری که آشنای 10بود تا ساعت 

اصال نمی دانستم دادگاه  من کجا و دادگاه و محضر کجا؟.حال آنقدر زندگی را جدی نگرفته بودم
  اصال سازشنامه چه بود؟؟باید نوشته شود برای چیست و چرا سازشنامه

یھای چرم روی صندلحاج آقا و شیرین خانم زودتر از ما به آنجا رسیده بودند و خیلی سرسنگین 
شیرین خانم .به ھمراه عمو که وارد شدم،از جا پریدند و به طرفم آمدند.بودند جای گرفتهمحضر 

و بعد سرش را ... چقدر بده که باید اینجا ھمدیگه رو ببینیم...عزیزم: در آغوشم کشید و گفت
ضردار که مح... اگه جدا ھم بشی تو ھنوز دختر منی : حاج آقا نگاھم کرد و گفت.پایین انداخت

پیرمردی با محاسن سفید و عینکی ذره بینی بود،صدایمان زد و به منشی اش دستور 
تنظیم کرده به من داده بودند، شیبانیداد،لیستی را که عمو از تمام ھدایایی که خانواده 

امضا کرد که تمام ھدایا را به من  نوشت و در انتھای لیست حاج آقا.وارد برگه کند و مھر بزندبود،
چون به ھیچ وجه نمی .اما می دانستم که اگر مادر بداند الم شنگه به پا می کند.شیده استبخ

را عمو  نمبلغ آ سازشنامه که محضری شد.در زندگی من باقی بماند شھرامخواست چیزی از 
چه : فقط عمو در این بین از حاج آقا پرسید. با خداحافظی مختصری بیرون آمدیم حساب کرد و
چند روز پیش رفته کنسولگری : حاج آقا گفت نامه؟آقا پسرتون فرستادنش یا نه؟ خبر از وکالت

ھیچ دلم نمی خواست از حرفھایشان  ...قرار شده ھر وقت آماده شد برامون پست کنن...ھلند
ع چقدر سری شھراماینکه فقط .با این ھمه عناوین و اصطالح سرم گیج می رفت.سر در بیاورم

  .رصم را در آورده بوداقدام کرده بود،حسابی ح
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***  

روزھای بھاری به سرعت از پی ھم می گذشتند و موعد عروسی الله ھم نزدیکتر می 
چند روز پیشش جاھاز برون الله بود و . دل و دماغ نداشتم تا برای عروسیش خرید کنم" اصال.شد

عمو و آیدا آنجا  من با قلبی شکسته و پر از غم به خانه زیبا و نقلی اش رفته بودم تا با کمک زن
بود،برایمان وسایل  وھرش که زنی پیر و مھربان و خونگرمسر کار بود و مادرشخود الله  .را بچینیم

در طول مدتی که .پذیرایی چیده بود و با حظ به وسایل نو و شیک جھیزیه عروسش نگاه می کرد
با خودم می : حرف می زدآنجا بودیم و وسایل را جا به جا می کردیم،برایمان از پیمان و اخالقش 

انقدر که از دخترای مردم ایراد می گرفت و ! گفتم من می میرم و عروسی این پسر رو نمی بینم
یکی قدش ...ھر جا می رفتیم یه عیبی رو دختره می زاشت...کسی رو قبول نداشت

ی یک!یکی خیلی الغره و نمی تونه بچه دار بشه!یکی درازه...یکی زیادی خوشگله....کوتاھه
بھش می ...خالصه دیوونه م کرده بود...یش بیارهاون یکی مادرش ازون مادر زنھای آت!لوسه 

انقدر که من نگران بودم،خودش نگران این حرفھا ...گفتم بیا بشین ور دل خودم تا ترشیت بندازم
حاال که :زن عمو با لذت می خندید و می گفت ...نمی ترسید سنش باال بره یا ھر چی.نبود

الله منم کم خواستگار ...شکر رضایت داد و به امید خدا دارن سر و سامون می گیرنخدارو
من و آیدا که در حال چیدن ظروف چینی داخل کابینت شنیدن این حرف، ھنگام! نداشت

اونم :زن عمو ادامه داد...آشپزخانه بودیم،به ناگھان از جا پریدیم و با پوزخند به ھم خیره شدیم
من و آیدا . خداروشکر پسر شما رو دید و پسندید..ومد عیب می زاشتروی ھر کی که می ا

آیدا که نزدیک بود .و ریز ریز به حرفھای زن عمو خندیدیم چمباتمه زدیمپشت پیشخوان آشپزخانه 
الله خواستگاری نداشت که زن عمو با آن .قھقھه بزند اما جلوی دھانش را گرفت و نفس نکشید

ھیچ مادری دوست .او حق می دادم که بازار گرمی کند پز بدھد اما از طرفی ھم به
ندارد،دخترش تحقیر شود یا حداقل مادر شوھر اینده اش بداند که تا به آن روز او خواھانی 

حقیقت آن بود که الله با آنکه خواستگاری قبل از پیمان نداشت اما با ھمان اولین  .نداشته است
  ...م بودھمین مھ.و آخرین خواھانش خوشبختی می شد

سعی خانم محمدی در جواب حرفھای زن عمو فقط لبخند زد و بعد با ھمان پا دردی که داشت 
من به طرفش دویدم و .کرد گلدان سنگینی را که برای گوشه سالن خریده بودند ،جا به جا کند

  .آن را از دستش گرفتم و لبخند زدم

پر چرب و پر  خوش عطر و بیا پلوییلو.آن روز ناھار مھمان خانه ساده و صمیمی محمدی بودیم
مھایم را فراموش مه غبرای چند ساعتی ھ.مالت پخته بود که من از خوردنش سیر نمی شدم

برای پدرش فرستاده  شھرامی که نامه ا ھمین چند روز پیش وکالتکرده بودم،انگار نه انگار که 
ار بود من با وکیلی که دوست ھا رسیده بود و قر شیبانیبود و او را وکیل خود کرده بود،به دست 

  .مالقات داشته باشمبرای جدایی پیمان بود،
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***  

می شد با تای  اللهبه قول .سال نداشت 25دوست پیمان جوان خوش پوشی بود که بیشتر از 
پیمان .چھره معمولی داشت اما بسیار زیرک و باھوش بود.شلوارش ھندوانه درشتی را قاچ کرد

نام .به دیدنش برویم،برایش از شرایط من گفته بود ھمراه خودش به قبل از آنکه من و الله
  .می زدو مثبتھا فامیلش نورائی بود و عجیب به بچه درسخوانھا 

از معرفی خودش صورت گرفت و او پس  رو به روی مرکز خرید تیراژهدیدار ما در رستوران کوچکی 
ار رو یکسره کنیم و اونھا رو سر لج ببینید ما باید تا اونجایی که ممکنه ک: سراغ اصل مطلب رفت

خانواده شوھر آالله خانم آدمھای " ظاھرا: پیمان سینه اش را صاف کرد و گفت... نندازیم
پدرشوھرش ھم حاضر شده نصف مھریه رو بھش بده تا ضرر رو .لجباز نیستن ..سازشکارین

اما این ھمه ماجرا ! درسته: آقای نورائی نگاھی به من و الله انداخت و گفت... جبران کنه
ایشون باید به صورت تشریفاتی نیمی از مھریه ش رو به شوھر فعلی بذل کنه تا اونھا ...نیست

شما شوھرت رو دوست داری؟ جا خوردم و با : بعد دوباره رو به من گفت .مجبور به طالق بشن
نورائی در جایش . ..توافق کرده بودن"!اصال!نه:الله به جایم جواب داد... ؟خوب...چی: لکنت گفتم

من منظورم ...اگر غیر از این بود جای تعجب داشت...اون که مشخصه خانم: جا به جا شد و گفت
یعنی چی؟ پیمان رجوع : اینه که به ھیچ وجه نمی خوای رجوع کنی؟ با تعجب نگاھش کردم

! نه: میعنی نمی خوای دوباره باھاش ازدواج کنی تحت شرایط خاصی؟ با تردید گفت: توضیح داد
من این آدم رو ! بله:تصمیم آخرتونه؟ اینبار محکم گفتم: نورائی دستی به موھایش کشید و گفت

پس باید از دادگاه در خواست ! اوکی: نورائی لبھایش را به ھم فشرد... از زندگیم بیرون کردم
ر د...نتونه بعد از سه ماه رجوع کنه یه موقع طالق خلعی کنیم که می شه ھمون غیابی که

ھر ...نمی دونم: حالیکه سرم از این ھمه کلمات قلنبه و سلنبه به دوران افتاده بود،گفتم
آقای نورایی تورو خدا شر این : الله نگذاشت ادامه دھم... ھمون کار رو بکنید کدومش که بھتره

ف دست زده باشد،از جا بلند شد و کی قھوه اشنورایی بدون آنکه به ... یارو رو از سر ما کم کن
یه قرار بزارم تا توافق  شیبانیپس من باید با وکیل ! خیله خوب: دستی اش را زیر بغل زد و گفت

یعنی واقعا .بی جھت دلم گرفت یک لحظه ...کنیم که دو طرف راضی برای انجام طالق بشید
! ای بابا: یعنی شناسنامه ام دوباره سیاه می شد؟ پیمان تعارفش کردمی خواستم جدا شوم؟

و بعد با پیمان دست ... باید زودتر برم! ممنون: نورایی سری تکان داد و گفت! ردیرو نخو قھوه ت
خوش عطری که مقابلم میان  چیپس و پنیرنتوانستم به .و از ما با تکان سر خداحافظی کرد داد

اسنکش را به دھان می پیمان در حالیکه تند و تند .قرار داشت،لب بزنم سس قرمزبشقابی پر از 
چشم به ھم بزاری ...زود تموم میشه! چیزی نیست...آالله خانوم: ،گفتو می خورد گذاشت

الله با آرنجش به پھلویم زد و ...چون تازه کاره زیاد نمی گیره...نگران ھزینه ش ھم نباش! تمومه
  چرا ماتت برده؟...بخور دیگه دختر: گفت
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مان نامزد الله چه آدم با فھم و پی.به خانه که رسیدم،خسته و کوفته بودم،گویی کوه کنده بودم
و در  کنار آمدهکماالتی بود که به ھمین راحتی با مساله طالق دخترعموی زنش که من باشم،

فتیش نمی کنه به من اعتماد داره و تو عقایدم ت پیمان: الله می گفت.صدد کمک برآمده بود
و بابا خیلی اصرار مامان .چون می دونه که درست می گم.بھم چیزی رو دیکته نمی کنه...

بھش گفتم و ازش کمک ! داشتن اول کاری مساله تو رو بھش نگم،اما من گوش نکردم
من رو قبول .آدم با درک و فھمیه.از ھمین اخالقھاش خوشم می یاد.اون ھم دریغ نکرد...خواستم

  .. .داره و ھمین خودش خیلیه

د و ازدواجی مناسب و از روی اینکه ھمه چیز در دستش بو.به این حال الله غبطه می خوردم
خود در این دنیای وانفسا و پر عقل انجام داده بود که کم و بیش عشقی ھم در آن جریان داشت،

  .دروغ خوشبختی بزگی بود

***  

ھمه در خانه زن عمو جمع بھشت ماه،یدر بعدازظھری اواخر ارد از عروسی الله، شیک ھفته پی
و  من خیالم راحت بود که این مساله آنقدر بغرنج نیستپرسید و زن عمو از مراحل طالق ن.شدیم

مادر پیمان ھم اصال به روی خودش نمی آورد و با من مانند .در چشم کسی جلوه بدی ندارد
مدام با عمو پچ پچ .مادر اما خیلی گرفته و پریشان به نظر می رسید.دختران مجرد رفتار می کرد

و مادر  مادر را آرام کند،نتوانست ه کرد تا زن عمو ھر چ.می کرد و سرش را تکان می داد
آیدا با آن سن کمش از این جدایی خوشحال بود و .ھمانطور به ھم ریخته روی مبل نشسته بود

از این طرف به آن طرف می رفت الله سرحال و قبراق مانند تازه عروسھا .راحت شدی: می گفت
چی از سیب سرخی را به دھان قا.و در مورد لباس عروس و مدل موھایش از ما می پرسید

با ھمه .زنگ درب ورودی به صدا در آمد و پیمان از راه رسید.گذاشتم و به پشتی مبل تکیه زدم
خوش و بشی کرد و  بعد از دست و رو شستن برای به تن کردن لباس راحتی ای که زن عمو 

الله به ھمه گرم بود،در کسری از ثانیه وقتی سر .برای او آماده گذاشته بود،به اتاق الله رفت
یلی آرام به درب اتاقش من با کنجکاوی به ھوای دستشویی رفتن،خ.اتاقش خزید و بیرون نیامد

نزدیک شدم درب دستشویی را باز کردم  و در ھمان حال از الی درب نیمه باز اتاق به درون 
آرام خودش را الله مانند بره ای .پیمان الله را در آغوش کشیده بود و می بوسید.سرک کشیدم

یک لحظه آتش حسادت .لبخند می زدسر بر سینه ستبر او،به نوازشھای نامزدش سپرده بود و 
در وجودم زبانه کشید و از آنکه من با آن ھمه حسن تا آن روز مورد توجه و عشق مردی قرار 

بود نمی دانستم تقدیرم آنقدر به من سخت گرفته بود یا قرار .نگرفته بودم،غرق در حسرت شدم
الله ای که ھرگز در خط ازدواج و شوھرداری نبود و حتی .تا ابد بی عشق و سر و سامان بمانم

یکبار ھم با جنس مخالفی دمخور نشده بود و ھمه شان را دروغگو و دورو می خواند،حال آنچنان 
برخی اوقات اگر .غرق عشقی پاک و واقعی شده بود که به قول خودش خوابش را ھم نمی دید

تو در سکوت آن غوطه ور باشی،عشق فقط یکبار درب خانه قلبت را یت خالی باشد و زندگ
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زمانی که نمی دانی و .خواھد زد و ھمان یکبار برای عمری بس است و عین خوشبختی ست
ھرگز نخواھی دانست،عق مانند ساقه ترد پیچکی سبز و خوشرنگ بر درخت زندگی می پیچد و 

  .ھمانجا گل می دھد و می شکفداخه که رسید،به دورترین ش بعد.باال می رود

خیلی سریع به دستشویی .با صدای بسته شدن در اتاق به خودم آمدم و از خجالت آب شدم
تا آخر میھمانی حرفی نزدم و در چشمان الله و پیمان نگاه .رفتم تا با آنھا برخورد نداشته باشم

  .مغان می آورددیدن شادیشان فقط برایم حسرت و افسوس را به ار.نکردم

***  

به چھره مادر که نگاه کردم،از ! بیا بگیر عموته: مادر با ناله گوشی را به طرفم دراز کرد و گفت
و حدس زدم که خبر خوشی انتظارم را نمی  سایه یاسی که در آن افتاده بود، ترسیدم

می آمد  خوبین؟ عمو با صدایی که از ته چاه در!سالم عمو: گوشی را به گوشم چسباندم.کشد
پس فردا قراره صیغه طالق تو محضر خونده بشه،باید با طھارت باشی و وضو داشته : گفت

دیرتر نشه که کلی برای عروسی الله کار .می یام دنبالت.حاضر باش 9صبح راس .باشی
برای .تا عادت ماھانه ام یک ھفته مانده استکمی با خودم حساب و کتاب کردم و دیدم .داریم

الله ! نه عزیز من:الله ھم می یاد؟ عمو با ناراحتی گفت.حاضر می شم...اشهب: ھمین گفتم
کار خیر که نیست ھمه براش .برای چی بیاد؟من دو تا شاھد از طرف خودم می یارم محضر

  .خود منم نمی خوام شاھد باشم! بسیج شن

ادثه جھان برای ھمه آنقدر ناالن و گریان بودند که گویی مصیبت بارترین ح.دلم از حرف عمو گرفت
رفتار محبت آمیزی با من و خانواده ام نداشت و از ابتدا ھم  شھرامبا آنکه .من اتفاق افتاده بود

مشخص بود که روزی ممکن است ھمه چیز از ھم بپاشد،اما باز برایشان غیرقابل باور می 
ر دلم چقد.گویی من بعد از طالق دختر بی مصرفی می شدم و به ھیچ دردی نمی خوردم.نمود

برخی اوقات الزم است که از آدمی !! طالق جزام نیست: می خواست سر ھمه شان فریاد بزنم
چه !جدا شوی،و نادیده ات انگاشته  بی وفا و بی توجه که تو را برای ھمیشه ترک کرده است

  لزومی دارد بسوزی و بسازی فقط برای آنکه مھر طالق در شناسنامه ات نخورد؟

رفتار اطرافیانم،مرا می بیش از جدایی،.انوانم را بغل کردمزیون نشستم و زروی زمین کنار تلوی
غصه ! پاشو. پاشو قربونت برم:مادر باالی سرم ایستاد و موھایم را نوازش کرد و آرام گفت.رنجاند

ھمچین حرف می زنین انگار  این منم که غصه می خورم یا شماھا؟: ناباورانه نگاھش کردم! نخور
تو نمی دونی که مردم ! تو چه می دونی دختر: مادر کنارم نشست و گفت. سیدهدنیا به آخر ر
فکر کردی یه دختر بیوه به این راحتیھا می تونه  !ھنوز سنت کمه نمی فھمی!چی می گن

تو که .ازدواج کنه؟ روز و روزونش دخترای مجرد به این زودیھا خواستگار ندارن و ازدواج نمی کنن
تورو خدا بس ! آخه ازدواج که ھمه چیز نیست! مامان: حتی و عجز گفتمبا نارا! جای خود داری

مادر به سمت اتاق آیدا رفت تا او را از خواب بیدار کند و در  !من دیگه ھرگز سراغ ازدواج برم!کن
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می خوای تا آخر عمرت با من زندگی .باالخره که باید سر و سامون بگیری: ھمان حال گفت
و به بیرون خم شدم تا مشامم از بوی  مو پنجره پذیرایی را باز کرد سری تکان دادم کنی؟ اره؟
  . سبزی ھمسایه پر شود و اندکی از دلتنگیم بکاھدسیر و خوش آش 

سه شنبه صبح از شدت اضطراب و .روز قبل از روز عروسی الله بود 2روز محضر دقیقا 
تاثیر پذیر بودم و حرفھا و  از اینکه آنقدر.صبح بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد 7استرس،ساعت 

از جا بلند شدم و وضو .نگرانیھای عمو و مادر به من سرایت کرده بود،از خودم لجم گرفت
نمی دانم چه شد که به سراغ سجاده ام که ماھھا در کمدم خاک .نفسم باال نمی آمد.گرفتم

لوع کرده بود و دیگر آفتاب ط.چادر را سرم انداختم و قامت بستم.می خورد،رفتم و آن را باز کردم
نیاز داشتم که با خدا راز و نیاز کنم و کلمات نماز صبح قضا شده بود اما نمی دانم چرا آنقدر 

وی سجاده قرمز دو رکعت نماز به نیت آرامشم به جا آوردم و بعد ر.نیایش با او را به زبان بیاورم
م،نفھمیدم که ھمانجا اندکی که آرام شد.رنگ و مخملم نشستم و اشکھای گرمم جاری شدند

منم می خوام .دیر می شه...پاشو دیگه: با بوسه مادر از جا پریدم.روی سجاده خوابم برده است
تو بی کس و کار : مگه کجا می خوام برم؟ مادر با اصرار گفت! نمی خواد:گفتم.بیام باھاتون
بعد از وضو،برای آنکه از از جا برخاستم و ... دوباره وضو بگیر که خوابت برده بود!پاشو !نیستی که

  .کمی آرایش کردم و لباس پوشیدمبی حالی و بی رنگی در آمده باشم،

مادر به اصرار عمو در ماشین ماند و . عمو به دنبالمان آمد راس ساعت نه و نیم در محضر بودیم
آقای نورایی آمده بود و کیفش را روی پایش گذاشته بود و از زیر عینک مرا می  .داخل نیامد

حاج آقا ھنوز .ی پروفسوری بود،ھم حضور داشتیشکه پیرمردی آرام با ر شھراموکیل .پایید
یک ربع معطل شدیم تا دو شاھد ما و .نیامده بود و محضر دار دفتر را نوشته و آماده نشسته بود

پشت سرش شیرین .اژ می دادنفس نفس می زد و قلبش را ماسحاج آقا .از راه رسیدندحاج آقا 
ھر دو با متانت جوابم را دادند اما .سالم کردم. د شد و ناباورانه به من و عمو نگاه کردخانم وار

دو شاھدی که با .صورتش کمی الغر شده بود.و صورتم را نبوسید شیرین خانم دیگر جلو نیامد
ت دفتر را امضا کردند و تمام مراحل انجام شد و بعد من روسریم را جلو عخود آورده بودند،به سر

صیغه طالق میز بزرگ و قھوه ای رنگ محضر دار نشستم و  مقابل یدم و روی صندلی کنارکشی
بیرون که آمدیم  .حسھایم را گم کرده بودم.آنقدر گیج و منگ بودم که نفھیمدم چه شد.جاری شد

ھا خداحافظی  شیبانیعمو دستم را به سرعت کشید و دنبال خودش کشاند و نگذاشت با 
تعھد دادن : ستیم،در حالی که کمربند ایمنی اش را می بست،گفتوقتی در ماشین نش.کنم

با  ھمون شماره حسابیه که داده بودی دیگه ؟نه؟.ریزن به حسابتتا دو ماه دیگه بمھریه ت رو 
مھریه تو سرشون : مادر به تندی گفت.تکان سر تایید کردم و سرم را به شیشه پنجره تکیه دادم

اینو می ! حاال با ھیچی سفید نمی شه! منو سیاه کردندسته گل شناسنامه دختر ! بخوره
آب ...کاریه که شده! زن داداش: گفتخوان چی کار کنن؟ عمو در حالیکه دنده را عوض می کرد،

حاالم که جبران کردن و .دیگه درست بشو نیست ھر کاری بکنیمما ...رفته به جوی بر نمی گرده
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کر کرد که اینا آدمھای شباید خدا رو .رو گرفتخسارت دادن،دیگه بیشتر از این نمی شه پیش 
ما مجبور بشیم شکایت کنیم تا خسیس و ناتویی نبودن که خودشونو صد تا سوراخ قایم کنن و 

می دونی طالق یه دختر عقدی بی وکیل و .توافقی و راحت جدا شد رفت.طالق دخترتو بگیریم
چه بھتر که خودش کنار .ی خورداون پسر به درد زندگی نمبی توافق چند سال طول می کشه؟

مادر به جای جواب با بال روسری ! خدا رحم کرد با یه بچه دخترتو ول نکرد و نزد به چاک.کشید
نفس عمیقی کشیدم و در دل  .سیاھش،گوشه چشمش را پاک کرد و بینی اش را باال کشید

دم پول مھریه رو بع...ازدواج توافقی و بعد ھم طالق توافقی! ھمینو می خواستی دیگه: گفتم
اینطوری می خواستی کمک خانواده ت ...بزاری تو جیبت و راست راست بچرخی و خرج کنی

می بینی؟داغونشون !اومدی ابرو رو درست کنی زدی چشمشم کور کردی!باشی خیر سرت
  !دختره ندونم به کار!گور بابای اون پول!کردی 

  فصل بیست و ششم

ن آنقدر خسته شده بودند،که حال و حوصله مھمانی دوباره او و پیما.راسم پاتختی نگرفتمالله 
شب قبل ھمگی در سالن،ھدایایشان را داده دو .ھرچند که پاتختی مھمانی زنانه بود.نداشتندرا 

چون .در به الله نیم سکه طال داده بود و زن عمو ھر چه کرد،مادر قبول نکرد آن را برگرداندما.بودند
شب عروسی بعد از .ش آن را برای الله کنار گذاشته بودبه قول خودش از خیلی وقت پی

صبح زود از . مشایعت عروس و داماد،من به اصرار زن عمو در خانه عمو ماندم  تا آنھا تنھا نباشند
زن عمو داشت تند و تند .صدای به ھم خوردن فنجان و نعلبکی در آشپزخانه از خواب برخاستم

من در تعجب بودم که او با آن خستگی .مو را صدا می زدوسایل صبحانه را روی میز می چید و ع
دست و رویم . چطور آنقدر انرژی دارد و برای چه صبح به آن زودی،می خواھد به ما صبحانه دھد

! بدو آالله جان: زن عمو با لبخند جوابم را داد و گفت.را شستم و به سالن رفتم و سالم کردم
چی؟ زن عمو  رایچی؟ب: با تعجب گفتم... ھم صبحانه ببریمصبحانه ت رو بخور که باید برای الله 

بچه رو ...ما باید براش صبحانه ببریم...پریشب عروسی الله بودهوا؟ نا سالمتی : با خنده گفت
با شنیدن صدای  شھرامھمان روزی که .به سرعت به یاد صبح عقد خودم افتادم... تقویت کنیم

از خجالت سرم را پایین انداختم و . وشحال را در آوردادرش روی تخت پرید و ادای دامادھای خم
در لباس عروس .خیلی دلم می خواست الله را در خانه خودش ببینم.به کمک زن عمو شتافتم

دیگر از آن ابروھای پھن که فقط زیرشان را تمیز می کرد و حوصله نازک .که بینظیر شده بود
ش ابروھا و موھایش را به رنگ قھوه ای شب عروسی.کردنشان را نداشت،در صورتش خبری نبود

صورتش باز شده بود و زیر آرایش مالیم .درجه تغییر کرده بود 180روشن در آورده بود و قیافه اش 
بر عکس الله من صورت بی مو و سفیدی داشتم و زیر ابروھایم دیر به دیر در می .می درخشید

آنقدر گیج و منگ جو دفتر .چ نفھمیدمچقدر بد بود که من از شب عروسی عزیزترین کسم،ھی.آمد
فقط !طالق و گریه ھای شبانه مادر و بداخالقیھای عمو بودم که یادم رفت عروسی الله است

نه .کمی به مرغ و ماھیچه ای که آیدا برایم در ظرف کشیده بود،نوک زدم و بعد آن را کنار گذاشتم
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در ھم بودم  .ن فامیل و عروس راصدای شاد موسیقی سالن را می شنیدم نه صدای پایکوبی زنا
وقتی اشاره کرد و کنارش نشستم و دستم را در دست گرفت،تازه .و الله ھم این را فھمیده بود

: لبخندی زدم و در صورتش دقیق شدم.چشمم به ناخنھای زیبا و تمیز و فرنچ شده اش افتاد
از یه حالت؟چی چی خوش به : الله اخمی کرد و گفت! خوش به حالت!خیلی خوشگل شدی

منظورم :گفتم طرف می گی دیگه ازدواج نمی کنی و از یه طرف به من می گی خوش به حالت؟
اتفاقا االن باید بری برای خودت :الله با خنده گفت !این بود که به سرنوشت من دچار نشدی

 شیبانیبی مصرفترین عضو خانواده !اون کی بود تو زندگی تو؟یه آدم بی مصرف!جشن بگیری
شانه ای باال انداختم و دوباره یاد روزھای سختی که گذرانده بودم،در خاطرم  !و افتاده بودگیر ت

  .زنده شد

زن عمو از چشمانش شوق و خوشحالی می .بود 12الله که رسیدیم تقریبا ساعت به درب خانه 
رفتیم و وسایل صبحانه مفصل را به دست گ.بارید و عمو متفکرانه در فکر فرو رفته بود و پیاده نشد

: بعد از چند دقیقه کشدار،صدای خواب آلود الله در آیفن تصویری پیچید.زنگ درب را فشردیم
پشت در حالیکه خنده ام گرفته بود و می دانستم چرا صدای الله خواب آلود است،... بفرمایین

 ھنوز روکش ھود و مایکروفرش را.خانه اش از تمیزی و نویی برق می زد.سر زن عمو وارد شدم
خانه ای نقلی و نوشاز در شرق تھران که با : ھمه چیز تمیز و اشتیاق برانگیز بود.در نیاورده بود

ھمه چیز به رنگ زرشکی و سفید بود و وسایل نوی .جھاز آبرومندانه و شیک الله پر شده بود
 ھنوز کفشھای عروس و داماد کنار درب ورودی.آشپزخانه ھمه از یک مارک و به رنگ سفید بودند

لباس ساده عروسی الله با تور بلندش،روی کاناپه .افتاده بود و گویی دو روز بود که در خواب بودند
که پیراھنی بلند و سفید الله با لباس خانه اش .زرشکی رنگ لمیده بود و به بیننده لبخند می زد

  .م کردرنگ بود،از درب اتاق خواب خارج شد و در حالیکه کمربند لباس را می بست،ژولیده سال

زن عمو جلو دوید و در آغوشش .زیر چشمانش گود افتاده بود و گویی کمی ھم الغر شده بود
! دیگه داشتم بیدار می شدم: الله خمیازه ای کشید و گفت خواب بودی؟! قربونت برم: کشید

مثل : الله با اخم گفت .است 12تازه داشتی بیدار می شدی؟ساعت : خنده ای کردم و گفتم
در حالیکه ھنوز باور نمی کردم که الله عروس شده و دیگر آن دخترک !! زه عروسم ھااینکه تا

و بعد بی پروا و بی ! کشتی تو ما رو با عروس شدنت:گجوی خانه عمو نیست،گفتمنزرنگ و ج
حاال عروس شدی؟ زن عمو لب گزید و خوشش نیامد و وسایل را به : مالحظه زن عمو گفتم

می !آال: الله با لج به طرفم آمد و لپم را کشید و گفت .در سینی بچیند برایشانآشپرخانه برد تا 
نوبت من : با دلخوری گفتم !این زبونتو از بیخ و بن می کشم بیرون!بزار نوبت تو بشه!! کشمت

خیله : الله کنارم نشست و دوباره خمیازه کشید. و بعد بغض کردم !تموم شد...دیگه نمی رسه
خدا رو چه دیدی؟حاال شاید .باالخره ھر کسی یه سرنوشتی داره.گهخودتو لوس نکن دی! خوب
دیگه ازونا حرف ! مار بگزه اون زبونتو: با حرص گوشت بازویش را چالندم! اومد گرفتت شھرامبرادر 

سر و صدا .اون بنده خدا خوابهباز شروع کردید؟! دخترا: زن عمو از آشپزخانه به آرامی گفت! نزن
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زن و شوھر انگار .پیمان از اتاق بیرون آمد و با ریش نتراشیده اش سالم کرد در ھمین اثنا .نکنید
با حوله حمامش به  پیمان با اجازه ای گفت و این دیگر چه جورش بود؟!از جنگ برگشته بودند

خوب خسته : الله گفتاین چرا اینطوری بود؟ : من نخودی خندیدم.اتاق خواب رفت تا دوش بگیرد
و ... البد اینقدر چک و لگد خورده که به این روز افتاده: ؟ پچ پچ کنان گفتماینم سوال داره!شده

آخه مگه ھمه مثل تو شل و وارفته ن؟ : الله دوباره گونه ام را کشید. بعد خنده ام بلندتر شد
  .و بعد ھر دو قھقھه زدیم! یه ابھتی!باالخره یه غروری

نفره  6را روی میز ناھار خوری  زن عمو با سینی خوش عطر صبحانه وارد سالن شد و آن
الله دست .و من ھم سر میز نشستم با اینکه صبحانه خورده بودم،اشتھایم تحریک شد.گذاشت

الھی قربونت برم : و صورت نشسته سر میز نشست و با دھان پر از لقمه نان و نیمرو گفت
ھیچی ! وا: زن عمو با تعجب گفت. دو روزه از گرسنگی ھالک شدم! به دادم رسیدی!مامان

من که به جز ! نه بابا: درست نکردی بدی این بنده خدا بخوره؟ الله جرعه ای از چای را نوشید
پلو .پیمانم ھیچ کدومشو دوست نداره.بیج بیجی و کوکو چیزی بلد نیستم درست کنم

: من ھم ھمراھش خندیدم.تو ھم که یه خورش یاد ما ندادی و بعد از خنده غش کرد!خورشتیه
حاال واقعا ھیچی ... بل می گیره! اینارو جلوش نگی ھا: زن عمو چشم غره ای رفت! دیوونه

اما شام پیمان منتظر بود .دیروز از بیرون ناھار سفارش دادیم! چرا: نخوردین؟ الله دوباره گفت
و ! غذاو  مامانشم رفته مشھد،طفلی موند بی قیمه.براش قیمه درست کنم که دید بلد نیستم

این چرا اینطوری ! زن عمو: به عقب ھولش دادم و گفتم.روی من ولو شدو خندید دوباره کرکر 
پس فردا که صدای پیمان در .سرخوشه بچه م: زن عمو پوفی کرد و گفت! می کنه؟خل شده

االن اون چیزی بھش نمی ! اومد،اونوقت باید از سر کار که می یاد،تا شب سر گاز وایسته
و بعد به ... براشون دو وعده قیمه می زارم امروزحاال من ...یاد بعد از دو روز صداش در می...گه

در ھمین .سراغ فریزر رفت و چند بسته گوشت و بادمجان سرخ شده یخزده بیرون کشید
! خوب کردی اومدی آالله: حین،پیمان،آراسته و عطر زده سر میز آمد و با لبخند رو به من گفت

 ...قبل از شما خودش اعتراف کرد:با خنده گفتم .کنمباید یکی رو پیدا کنم که چغلیشو بھش ب
و بعد رو به  پس جلو جلو تبرئه شد!چه زرنگ! اوھو: گفتپیمان با چاقو کره را روی نانش مالید و 

زن  !دست به چیزی نزنی ھاشما داری چی کار می کنی؟! مامان: زن عمو در آشپزخانه گفت
یه چیی دارم سرھم بندی می ه من غریبه م؟مگ! وا؟پیمان جان: عمو با صدایی مھربان گفت

پیمان خورده نخورده از سر میز بلند شد و به آشپزخانه رفت و دست زن عمو را گرفت .کنم براتون
و بعد به الله اشاره کرد و ... شما زحمت نکشید! ناھار امروز مھمون من: و بیرونش آورد و گفت

الله با دلخوری ... عھد پارینه سنگی شدی مثل زنای!پاشو برو یه دوش بگیر ژولی پولی: گفت
  ...چقدر ایراد می گیری؟حاال می رم دیگه! پیمان:گفت
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زندگی من و دختر عمویم،چقدر از ھم .آنقدر در فکر فرو رفتم که بقیه مکالمه شان را نشنیدم
او کجا من کجا؟او چه دل خوشی داشت و من دل خونی .فاصله داشت و چقدر در تضاد بود

  !داشتم

***  

صدای ! پولو ریختن!عمو: با عجله به عمو زنگ زدم،وقتی گوشی را برداشت،بی معطلی گفتم
اول باید بیام اونجا ببینم،باید باھاش چی  !تا من نگفتم ازون پول برداشت نکن: عمو تغییر نکرد 

در حالیکه از  .یکارت یه حساب بریزش تو.بعدم تو حساب جاریت نباید نگه داری.کار کرد
فقط ما زود بیاین !چشم: لی روی ابرھا بودم و غم دو ماه پیش فراموشم شده بود،گفتمخوشحا
  .مامان خیلی نگرانه! خونه ما

ما این : مادر با عصبانیت که چاشنی آن کمی ناله بود،می گفت.دو روز بعد عمو در خانه مان بود
 تدختر من از دس. تو سرشون بخوره.برش گردونین به خودشون! پوال از گلومون پایین نمیره

شما چرا اینقدر بدقلقلی می ! آخه زن داداش:عمو با ناراحتی گوشه لبش را می جویید!رفته
چرا احساسی برخورد می کنی؟یه کم .این پول حق این دخترهچقدر شلوغش کردی؟کنی؟

پسره مال ! اینا تئون بی مباالتی پسرشون رو باید یه جوری پس می دادن که دادن! منطقی باش
ه بنده خدا گرفت و کحاالم پدرش باید گردن می گرفت ! باید می رفت که رفت.دگی با آالله نبودزن

این دادگاھھا نشد و شخصیتش  بازم می گم برو خدارو شکر کن که دخترت اسیر.خسارت داد
رو ندیدی تو دختر آقا صادقی،ھمسایه مون،پس . توافقی با وکیل و محترمانه جدا شد!رد نشدخ

سال تموم طول کشید  2.ان عقدکردگی،فھمید یارو قرصیه و تو آسایشگاه بستری بودهکه تو دور
و صالحیت زندگی رو نداره با اینکه تمام حق با دختره تا تونستن ثابت کنن پسره مشکل داشته 

انقدر پدر و دختر از پله ھای این دادگاھھا باال و پایین رفته بودن که داشتن بی خیال طالق .بود
اینقدر گفتی که !یه کم منطق داشته باش.. .پسره ھم طالق نمی داد! خونواده ناتو.می شدن

: و بعد با دست به من که کنارش نشسته بودم،اشاره کرد! نگاش کن.این دختر افسرده شده
بیا .شما ھم اینقدر شورش نکن!کاریه که شده!،این طفلکم افسرده شدهببین چقدر الغر شده

شما دیگه به قبلش فکر .ھم این پول رو برداریم و به یه زخمی بزنیم بشین اینجا تا با ھمفکری
پایین،با سینی چای،باالی  یمادر با دلخوری و سر. نکن که این پول از کجا اومده و چرا اومده

نمی دانم چرا مادر آن روزھا آنقدر شاکی بود و .سرمان آمد و چای جوشیده را تعارف عمو کرد
مادری که ناھار و شامش ھمیشه به موقع بود و ھر .توجه شده بودچرا نسبت به ھمه چیز بی 

وقت از راه مدرسه یا دانشگاه سر می رسیدیم،عطرچای تازه دم ھلدارش مستمان می 
مان می میھ کرد،حال دو روز یکبار ناھاری دو وعده ای درست می کرد و چای جوشیده به خورد

سرحال بود ا بود که مانند قدیم شلوغ می کرد و در آن خانه فقط اید.او ھم افسرده شده بود.داد
  .و می خندید
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پیشنھاد من اینه که با یه مبلغیش برای ! زن داداش:عمو چایش را نخورد و رو به مادر گفت
وا؟کی رانندگی کنه؟ ما ھیچ کدوم : مادر به میان حرفش پرید.. .خودتون یه ماشین بخرید

از کی تا حاال : عمو خندید... من رانندگی می کنم!! من: ریدایدا از اتاق بیرون پ! گواھینامه نداریم
خودت باید بری کالس ! آالله جان: و بعد رو به من گفت ساله ھا گواھینامه می دن؟ 17-16به 

من نمی من عمو؟: با حیرت گفتم! رانندگی و آیین نامه رو امتحان بدی،بعدشم بشینی پشتش
یعنی چی؟مگه الله نیست؟عین : خمی کرد و گفتعمو ا... از جاھای شلوغ می ترسم! تونم

تو باید .از تغییر فرار نکن عمو جون!شیر تو این چھارراھھا رانندگی می کنه و از من حرفه ای تره
می خوای عاطل و باطل بچرخی که چی؟با حقوق پدرتون که .ازین بعد روی پای خودت وایستی

ستتون اومده که می تونین باھاش یه شکر خدا یه مبلغی د.نمی تونین زندگی رو بچرخونین
تونین  میتا آخر عمر که ن.پول الزم دارهپس فردا آیدا دانشگاه قبول می شه،.کارایی بکنید

می .اومدیم و من دیگه نبودم!باید بتونی گلیمتو از آب بکشی بیرون دختر.اینجوری زندگی کنین
! کمال خان! ای بابا: مادر گفت! موخدا نکنه ع: خواین چی کار کنین؟ ایدا سرش را پایین انداخت

آدمیزاده : عمو به پشتی صندلیش تکیه داد! ما جز شما کسی رو نداریم کهاین حرفا چیه؟
! اومدیم و منم مثل برادر خدابیامرزم قلبم گرفت و رفتم اون دنیا!امروز ھست و فردا نیست...دیگه

الله که سر .خونواده خودم خیالم راحتهمن از بابت : عمو دوباره ادامه داد. من و مادر بغض کردیم
و یه سقفی باالی  و سامون گرفت به امید خدا و مریم ھم می تونه بعد از من با حقوقم سر کنه

 باید یه فکری به حالتون بکنم که...کسی باال سرتون نیست.دغدغه االن من شمایید.سرشه
  .ر بیرون نمونهبعدھا دلم قرص باشه که وظیفه م رو انجام دادم و دستم از گو

من ھم قطره اشک کوچکی را که از .از فین فینی که مادر کرد،فھمیدم باز اشک ریخته است
  .گوشه چشمم سرازیر شده بود،با نوک انگشتم پاک کردم و دوباره سرتاپا گوش شدم

دت بری کالس رانندگی ثبت نام کنی یا می تونی خو! آالله جان: عمو بعد از مکثی دوباره گفت
عمو نفسی به راحتی کشید و ... خودم می رم! نه:اھات بیام؟ سری تکان دادم و گفتممنم ب
و بعد ... پس من باید دنبال یه پراید تمیز برات باشم که بتونی پشتش بشینی! خیله خوب: گفت

زن داداش ،بقیه پولتون رو یه حساب مشترک با آالله باز کنید و بزارید اونجا که : رو به مادر گفت
خودم باھاتون می یام که کارای بانکی رو انجام بدیم و .تون حق برداشت داشته باشیدھر دو

 کحدود ی.درصدی باشه خیلی خوبه 14-12اگه .ببینم چند درصد سود بھش تعلق می گیره
نظر من اینه که .نو می گیره که از این تنگدستی،راحت بشیددستتو در ماه میلیون و خرده ای

اینطوری ھم پولتون راکد نمی مونه .باز پس انداز کنیدیه مبلغیش رو !نیدھمه این سود رو خرج نک
ت دیگه صاحب در آمد بھتری می شید و ازین مستمری گرفتن خالص می ھم تا چند وق

نمی شه که به اصل .ھاز بخوانالله و آیدا بخوان ازدواج کنن و جفردا پس فردا شاید ھمین آ.شید
  .اینا رو برای راحتی خودتون می گم...هنباید از دست بر.اون پول دست زد
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من ھم که زیاد از .حرف نمی زد و سرش را پایین انداخته بود ،مادر ساکت برجای مانده بود 
فقط در فکر آن بودم که چطور گواھینامه بگیرم و پشت ماشین .سر در نمی آوردم ھاچیزاینجور 

از .احت بودم و ھم خوشحالھم نار.حس خوبی نداشتم.برایم تجربه جدیدی می شد.بنشینم
آینده ھم به شدت در ھراس بودم،به خصوص که اعتماد به نفس الزم برای یک تغییر جدی را 

  .نداشتم

  فصل بیست و ھفتم

اصال دوست نداشتم بدانم که آن .چقدر کالسھای تئوری آیین نامه کسالت بار و خسته کننده بود
چه معنی ای دارند و وقتی رنگشان تغییر شوند،جاده ھا نصب می کنار مثلثھای بی قواره که در 

پس چه لزومی داشت که .ما که زیاد به مسافرت نمی رفتیم! می کند،باید احتیاط کنم یا نه
  !مسدود جاده لغزنده می شود یا کی بدانم 

ساعته آموزش عملی شروع  20بعد دوره .قبول شدمتئوری را به زور امتحان دادم و بار دوم 
ھم برای تعلیم  بعدازظھر 4و  3ساعت ز بود و ھوا خنکتر شده بود و می شد اوایل پایی.شد
اعتماد .خیلی کند و گیج بودم.یکی دو جلسه اول با تشرھای معلم خانم آموزشگاه گذشت.رفت
،از جا می پریدم و دست و پایم را خودرویی از مقابلو دیدن ھر نفسم پایین بود و با ھر بوقی به 

رانندگی در .بی جھت پایم روی ترمز می لرزید.را تا آخر فشار می دادمو کالچ  گم می کردم
الله چطور ھر روز صبح زود با .خیابانھای شلوغ و آلوده تھران چقدر سخت و طاقت فرسا بود

  !آن ھم به مرکز شھرماشینش به شرکت می رفت و باز می گشت؟

با ،جلوی درب آرایشگاه ن آن روز عصر خسته و کالفه از کالس باز می گشتم که سرکوچه ما
منتھی کمی چاق .آراسته و مرتب!مازیار مثل ھمیشه بود.سینه به سینه شدم، کسی که نباید

به ماشینش تکیه داده بود و منتظر .شده بود و لبخندش ھم پھنتر و احمقانه تر به نظر می رسید
چند .درون کوچه خزیدمبی اعتنا راھم را کج کردم و به .مدل عینک آفتابیش تغییر کرده بود.بود

حرفش را مزه مزه کردم و از ! شنیدم طالق گرفتی: قدم بیشتر نرفته بودم که صدایش را شنیدم
نمی دانم ملیحه خانم به خانم .اینکه آنقدر بی پروا مشکلم را به رخ کشیده بود،عصبانی شدم

بود و دوست چون مادر روی این مساله بسیار حساس .قریشی گفته بود یا خودش فھیمده بود
مکثی کردم و به طرفش برگشتم و با پرخاش .ا خبر باشدباز مسایل خصوصی ما نداشت کسی 

شوھر در نمی برای تو ون دراز بی قواره ا از:پوزخندی زد و گفت! به کسی مربوط نیست: گفتم
و کردم دندانھایم را به ھم فشار دادم و آرز! زوری اومده جلواز اولشم معلوم بود ! اومد دختر جان

اما بدبختانه تنھا بودم و اگر .که ای کاش الله آنجا بود و حقش را کف دستش می گذاشت
بی عار ھر چی که بود،از توی :دوباره جواب دادم.جوابش را نمی دادم،خودم را نمی بخشیدم

با اون گشتی،درستت کرده؟ ھمچین می گفت با ! بلبل زبون شدی: برافروخته گفت  !بھتر بود
تو : بی اختیار خونم به جوش آمد! دوست پسر من بود نه شوھرم شھرامکه انگار  اون گشتی
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 !من عاشقش بودم: و برای آنکه بسوزانمش گفتم! حق نداری در موردش اینطوری حرف بزنی
: نمی دانم این حرف چگونه از دھانم در آمد اما حس کردم تا مغز استخوان مازیار تیر کشید

ولم :چند قدم جلو رفتم تا مقابلش قرار گرفتم ؟پس چرا ولت کرد؟عشق کیلو چند! اوھو!اوھو
و  !حاالم گم شو از جلوی چشمم! چشمت در می یادھلندوقتی بعد از عید رفتم ! نکرده

بشنوم،حس کردم با زنی در  یاما به جای آنکه جواب.قدمھایم را تند کردم تا صدایش را نشنوم
سر چرخاندم و دیدم که درب ! به به!خوشگل کردی چه! عزیزم: حال خوش و بش کردن است

دختری که تمام موھای بلندش از شال .ساله باز می کند 22-20را برای دختری  ی اتومبیلشجلو
 سانتی 10دخترک باریک و بلند بود و با ھمان بلندی،کفش پاشنه بلند .سیاھش بیرون ریخته بود

ابش را داده بودم و دلم را خنک کرده بودم،باز با اینکه جو.دیگر نگاھشان نکردم.پوشیده بود ھم
از کنار درب آپارتمان خانه قریشی که رد می .و وارد ساختمان شدمکلید انداختم .بغض کردم 

  .ان زدم و از پله ھا باال دویدمچوبی ش شدم بی اختیار لگدی به جاکفشی

***  

  ! بل کنو پارک دوتو خیابون اصلی بعد برگرد ! خانم بپیچ تو این کوچه_ 

استرس دل و .پایم روی کالچ می لرزید.ریزان،فرمان را چرخاندم و در کوچه پیچیدم خسته و عرق
با افسر مسن زیر چشمی تمام حرکات مرا می پایید و می خواست .روده ام را به ھم ریخته بود

م مسلط ھشدار داده بود که بر خود" اما معلم تعلیم رانندگیم قبال.بیشتر ھولم کندنچ چ کردنش،
با ھر جان کندنی بود خودم را .باشم و به فرمانھای افسر ممتحن خوب گوش کنم و ھول نشوم

دفعه قبل سر ھمین پارک .پارک دوبل کردم ،در یک وجب جا،به خیابان رساندم و بین دو ماشین
  .دوبل رد شده بودم

با ! قبولی! برو: اد و گفتباالخره افسر،برگه قبولی را به دستم دبعد از کمی این پا و آن پا کردن،
سریع پیاده شدم و تشکر ! خوشحالی برگه را گرفتم و یادم رفت ماشین را خاموش کنم

چرا ماشینو ! ردت کنم دختربه خاطر این کارت باید :خندید و گفتبا صدای خشداری افسر .کردم
 ماشین را خاموش کردم و بعد به سویروشن گذاشتی؟ھان؟ با ترس دوباره برگشتم و 

: در حالیکه نفس نفس می زدم،به منشی آموزشگاه گفتم.گویی رھا شده بودم.موزشگاه دویدمآ
حاال .می یارم به خدا:شیرینیش کو؟ گفتم! مبارکه: منشی جوان و زیبا خندید! من قبول شدم

: مرد مسنی که مدیر آموزشگاه بود و در آستانه درب ایستاده بود ،گفتگواھینامه م کی می یاد؟
شیرینی یادت ...ما بدیم اداره راھنمایی رانندگی! باید لیستو اعالم کنن! می یاد! کن دخترعجله ن

درب شیشه ای آموزشگاه را که باز .سری تکان دادم و به سمت درب رفتم با شوق و ذوق! نره
گویی باری از روی دوشم برداشته شده .پاییزی پوستم را قلقلک داد خنکھجوم ھوای کردم،

نفس عمیقی کشیدم و با پولی که به .دوباره از سد کنکور رد شده بودم.بودمسبک شده .بود
مادر در حال .جعبه ای شیرینی خریدم و تا خانه را پیاده رفتمتازگی از کارت عابرم گرفته بودم،
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نه سالم مشتاقا.پخت و پز بود و صدای سوت زودپز از ھمان ابتدای درب خانه به گوش می رسید
جلو رفتم و .ری داد و با عجله دسته ای کاھو را در کاسه ساالد خرد کردجوابم را سرس.کردم

با ! مامان قبول شدم: روی پیشخوان گذاشتمشال کلفتم را از سر باز کردم و جعبه شیرینی را 
راست می گی؟تورو خدا؟ با خوشحالی : تعجب و برای اولین بار در آن چند ماه لبخند پھنی زد

خامه ای و و بعد درب جعبه را باز کردم و شیرینی ھای تر و تازه ! اینم شیرینیش! آره: گفتم
الھی قربونت : ھا کرد و بالفاصله در آغوشم کشیدمادر چاقو را ر.شکالتی،به نمایش در آمدند

در حالیکه شیرینی را به دھان می  ...ار زنگ بزنم به عموت بگمذب! مبارکت باشه...برم
: مادر دوباره گفت... دنبال ماشیناز فردا باید بریم ! می گم...خودم زنگ می زنم: گذاشتم،گفتم

حاال که یه کم پول دستمون اومده،گفتم زودتر یه .شنبه ابن ھفته می خوام الله رو پاگشا کنم 5
داییت اینارم دعوت !خیلی وقته که عروسی کرده،خوبیت نداره.مھمونی بدم و دعوتشون کنم

  ...انباید یه شب بگم اونا ھم بی...نکردم

با یک موفقیت کوچک من چقدر به وجد آمده بود و می خواست میھمانی .مادر چقدر ساده بود
  .بگیرد

***  

موھایش را به تازگی رنگ کرده بود و گویی پوستش شفافتر ابروھا و .الله چقدر زیبا شده بود
ھر دوتون ! ازدواج بھتون ساخته ھا: آیدا خیلی بی پروا گفت.پیمان ھم چاق شده بود.شده بود

ماشاال :اما زن عمو مریم،لبخندی زد و گفت.عمو اخمی کرد و به روی خودش نیاورد! چاق شدین
ایشاال : اما الله با خنده گفت.مادر از پشت سر عمو به آیدا چشم غره رفت! تو ھم یاد گرفتی ھا

ختگی کرده آیدا که دید به قولی ھوا پس است و ناپ! نوبت تو که شد،حالتو می پرسم آیدا خانوم
اما وقتی مادر در حال چیدن میز ناھار بود،باز چیزی .سرش را پایین انداخت و ھیچ نگفتاست،

شوید : تمام گذاشته بودسنگ مادر به اندازه خودمان .پراند که چشمان ھمه از تعجب گشاد شد
ھمیشه بوی غذاھای مادر به ھنگام .باقالی پلو با گوشت به ھمراه کوکوسبزی و مخلفات

زن : سر میز غذا عمو پرسید.ھمانیھا،غوغا می کرد و ھوش از سرمان می بردمی
آالله تو چه کار کردی : بعد رو به من پرسید... ھمه چیز به اندازه! دستپختت حرف نداره!داداش

نگفت بھتون؟ با آرنجم به پھلویش ! قبول شده: عمو؟امتحان دادی؟ آیدا با حاضر جوابی گفت
 حاال مگه چی شده؟! وا: آیدا لقمه اش را قورت داد! م می خواستم بگمچرا گفتی؟خود: کوبیدم

ھمین ناھاره : کو شیرینیش؟ آیدا به جای من جواب داد...مبارک باشه: پیمان به خنده گفت
یه دقیقه زبون به دھن :مادر که دیگر از حرفھا و حرکات ایدا خونش به جوش آمده بود،گفت! دیگه
: زن عمو جانبش را گرفت.آیدا بق کرد و به صندلیش تکیه داد! ی کنیامروز چقدر بلبلی م! بگیر

الله با خنده  ...دوست داره ابراز وجود کنه...بچه ست دیگه! ولش کن ...سولماز خانوم جون
بدو برو سر خیابون ازین قنادیه یه جعبه نون خامه ای !ما شیرینی می خوایم! زود باش! آال: گفت

دٍ نه : عمو با لبخند گفت! حاال باشه بعد.چه خوش اشتھایی تو: ده گفتمبا خن !بدو...بگیر و بیا
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این حرفا ! آقا کمال: مادر برای اولین بار خندید و گفت... باید شیرینی بدی،بگو چشم! دیگه نشد
پولشو : پیمان دستش را به طرفم دراز کرد.اختیار دارین.ھمه اینا به خاطر محبتای شماست! چیه

فقط آیدا بود که .ھمه با ھم خندیدیم .می رم برات از گل بن می خرم می یارم بده خودم می پرم
  .ھنوز بق کرده بود

و پنھان از   را به تن کردم ضخیمم مانتویبعد از برچیده شدن میز ناھار و شسته شدن ظرفھا؛
چقدر از .بیرون رفتمقیه که گرم صحبت در مورد خریدن یک ماشین خوب برای ما بودند،چشم ب

بی رنگی و گویی دنیایم عوض شده بود و از آن .بودم سرحالو ن موفقیت کوچک خوشحال ای
نفھمیدم به کجا می روم و سر از قنادی آنقدر سرخوش و سرمست بودم که .ماتی در آمده بود

از خوشحالی قنادی گلبن با آنکه در شمال غرب تھران بود،به ما کمی دور بود اما  .گلبن در آوردم
قنادی شلوغ بود و مردم برای انتخاب و .ی به راننده آدرس شھرک غرب را داده بودمنمی دانم ک

به سرعت پای کانتین رفتم و به .حساب کردن فیش پای کانتین و صندوق صف کشیده بودند
زودتر ! خانوم: ا پیشبند و کاله سفید،بلند گفتجوانی ب.دسرھای شکالتی و موزی خیره شدم

تا دسر  10کیف پولم را در آوردم و تخمین زدم اگر ... غ می شهاالن شلو.بگو چی می خوای
 5دسر شکالتی و  5با ھمین اوصاف .ھزارتومان می ماند 5تاکسی،آخرش برایم  بخرم با پول

به مبلغ فیش .موزی انتخاب کردم و جوانک برایم در جعبه گذاشت و بسته بندی کرد و فیش داد
مبلغی که داشتم را باید می دادم و پول تاکسی برایم  ھمه.که نگاه کردم،آه از نھادم در آمد

در ثانی اصال دوست نداشتم که دسرھا را دوباره برگردانم و جلوی مردم خیط و .باقی نمی ماند
فقط داشتم دو دو تا .با حرص و فیش به دست پای صندوق رفتم و در صف ایستادم.ضایع شوم

تومان ھم  500به ھای درب داغان ته کیفم که چھارتا می کردم تا ببینم می توانم با اسکناس
تو خجالت ! بنیامین: صدایی از پشت سرم گفتنمی رسید،با اتوبوس به خانه برگردم یا نه که 

خوب !ما شام خواستیم!نمی کشی که می خوای با یه شیرینی سرو تھش رو ھم بیاری؟بابا
دم و ناخودآگاه نگاھم با نگاه بی اختیار برگشتم و به پشت سرم نگاه کر! داری می پیچونی ھا
به سرعت نگاھم را دزدیدم اما دیگر دیر شده بود چون .گره خورد شھرامآشنای بنیامین برادر 

زیر لب جواب سالمش را دادم و با غرور فیش و پول را .بنیامین بالفاصله سالم کرد و آشنایی داد
بالفاصله دستی پول را  !نجا ببینمفقط ھمین را کم داشتم که بنیامین را آ.روی پیشخوان گذاشتم

چقدر شد؟صندوق ! من حساب می کنم آقا: از روی پیشخوان برداشت و با صدای آرامی گفت
عتراض باز تا دھان به ا.او کرد و بعد فیش را برداشت و مبلغ را برایش خواندو دار نگاھی به من 

به ھمین دلیل .دین آنھا باشماصال دلم نمی خواست باز ھم زیر .کنم،پول را پرداخته کرده بود
من از شما : بنیامین که بیرون آمد،با عصبانیت گفتم.اخم کردم و از شیرینی فروشی بیرون زدم

من گدا : اشکالی داره؟ دوباره پرخاش کردم...خوب:خواستم حساب کنی؟ بنیامین جا خورد
... فقط فکر کردم من...معلومه که نیستی: بنیامین ابروھای خوش حالتش را باال برد! نیستم

داریم؟ انگار نقطه ضعف من ھمین !من و شما که با ھم نسبتی نداریم دیگه: حرفش را بریدم
حاال یه : بنیامین با تعجب و کمی عصبی گفت! عقده داشتمیک جورھایی .نسبت داشتن بود
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از خیلی ممنون :جری تر شدمطرف کس دیگه ایه اونوقت شما به من می توپی؟ ...اتفاقی افتاده
و بعد تمام پول را کف دستش گذاشتم و به سرعت خودم را به ... بفرمایید.اینکه حساب کردید

با اینکه می دانستم پول کرایه تاکسی را ندارم اما باز کوتاه .کنار خیابان رساندم تا ماشین بگیرم
م تا مقابل درب خانه می روم و بعد از عمو می خواھ دربستبا خودم فکر کردم که با .نیامدم

در ھمین فکر بودم که صدای بنیامین از پشت سرم .این بھترین راه چاره بود.کرایه را حساب کنم
دوست بنیامین لبخندی زد و کنار گوش او .جوابش را ندادم... می رسونمت آالله خانم: گفت

! چقدر لجبازی: بنیامین دست بردار نبود و دوباره گفت.چیزی گفت و در صندلی جلو نشست
الزم :با اکراه به سمتش برگشتم... بذار یه کاری برای جبران بدخلقیای داداشم بکنم حداقل
موقعیکه درب اما درست  ...دربست... پونکمیدون : و به اولین ماشین سواری گفتم! نیست

با عصبانیت در .سواری پراید را باز کردم تا روی صندلی عقب جا بگیرم،دست بنیامین آن را بست
! ای بابا: و با صمیمیت گفت چرا زور می گی؟ بنیامین خونسردانه خندید: ردمچشمانش نگاه ک

شانه ای باال انداختم و به ناچار ...اشکالی داره؟ در ضمن کارت دارم..من دوست دارم برسونمت
  .تسلیم شدم

بنیامین خیلی ...شک برم داشته بود.قلبم به شدت می زدوقتی در صندلی عقب نشستم،
امکان !؟نه...نکند.و بش کرده بود و حاال به زور می خواست مرا برساند صمیمی با من خوش

مگر دیوانه است که بخواھد با ھمسر مطلقه برادرش دوست شود؟یعنی این خانواده ...ندارد
اینقدر ظاھرنما و پلید ھستند که پسرھایشان اینطور از آب در می آیند؟ اگر الله اینجا بود به 

این پسره با اون تیپ و قیافه و پول و ماشین !چقدر تو ساده ای آال:ریشم می خندید و می گفت
مگه من چمه؟ : تو رو می خواد چی کار؟ در ذھنم از دست الله عصبانی شدم و به خودم گفتم

: چی کم دارم؟ آخرین جمله را که با خودم تکرار کردم،صدای بنیامین در گوشم پیچید
: به زور از الی دندانھای کلید شده ام گفتم له؟خوبی؟خانواده خوبن؟ایدا خانم چطوره؟ال

: با کی؟ در دل گفتم ...مبارک باشه! اٍ : بنیامین خندید... الله ازدواج کرد...خوبن ھمگی...مرسی
شما چی کار داشتی که اصرار کردی من رو : با بی صبری گفتم. جوابی ندادم! به تو چه

جان به سر شده ... می خواستم بگم...ھمینطوری...خوب: بنیامین با خنده گفت برسونی؟
چند وقتی تو بیمارستان بستری ... قلبش...حاج آقا مریضه:ھمینطوری؟ دوباره گفت:پرسیدم

به من چه ربطی داره؟ و بعد از بی : با خودم گفتم. رفته،داغون شده شھراماز وقتی ... بود
آخر .،خجالت کشیدمدمنسبت به پیرمردی که جز خوبی و سخاوت از او چیزی ندیده بو رحمیم

حاال پسرش .حاج آقا چه تقصیری داشت؟او که از ھمه چیز برای من سنگ تمام گذاشته بود
خوب  ترایشاال زود:به آرامی گفتم از آب در آمده بود،گناه او چه بود؟ سرکش و بی مسئولیت

ونم مجبور اما ا! نباشه شھراممی دونم االن دلت می خواد سر به تن : دوباره ادامه داد... شن
اما نفس عمیقی .چیزی بشنوم شھراممی دونی چرا؟ ھیچ دلم نمی خواست در مورد ...بود

آخه مامان اینا : چرا؟ دستش را ال به الی موھای مشکی و صافش برد و گفت: کشیدم و گفتم
اونم کس دیگه ای رو می خواست اما مادر من زیر بار ! به زور می خواستن زنش بدن



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

159 | P a g e  

 

اونور آب برنامه ھا  شھرامواسه خودش و .دختره خیلی ھفت خط بود.اشتخوب حق د...نرفت
از خیر ازدواجش با  شھرامدعوا کرد و قھر کرد که  شھراممادرم وقتی دیدش انقدر با .داشت

؟ بنیامین تعریف می کنیچرا داری اینا رو واسه من :شانه ھایم را باال انداختم. دختره گذشت
دوست ندارم از دست ما ناراحت : ه کرد و بعد گفتسرفه ای کرد و به دوستش نگا

پیدا کرده  یه حسیھمون اوایل که عقد کردید،انگار بھت ...پسر بدی نیست شھرام.باشی
حال اما از شیراز که اومدین،! شاید من اشتباه می کنم و زده بودم جاده خاکی! نمی دونم...بود

ھر کاریش کردم چیزی بروز .می چپیدمدام تو خودش فرو می رفت و تو اتاقش ! خوشی نداشت
حال و ھواش مثل ھمون وقتایی بود که از سر قرار !بردارمه...نداد اما من حالتاش رو می شناسم

تو چیزی فھمیده ! خیلی توداره! اما من نتونستم ازش حرف بکشم...با اون دختره می اومد خونه
آشنا در گلویم جا خوش کرده تیره پشتم می لرزید و بغضی نا .بودی؟ گویی داغ شده بودم

  ...؟به من حس پیدا کرده بود؟یعنیشھرام.بود

فکر می کنم شما اشتباه می ...ما ھمه ش دعوا می کردیم! نه: به زحمت خودم را کنترل کردم
دوست بنیامین که حاال متفکر دستش ... از اولش ھمدیگه رو نمی خواستیم شھراممن و ...کنی

! از شما دخترا بعیده: کیه داده بود،به سمتم برگشت و گفترا به چارچوب شیشه ماشین ت
مگه شما ھم خبر داشتی؟ با : رفتارش تغییر کرده؟ با تعجب گفتم شھراممتوجه نشدی که 

خوب شما چرا االن داری : کمی که گذشت،با بدخلقی گفتم.تکان سر تایید کرد و ساکت شد
بنیامین شانه ای باال انداخت ال من داره؟ چه فایده ای به ح! ازش حرف می زنی؟اون دیگه رفته

نمی تونم حرف .شھراممن آدم برونگرایی ھستم بر عکس !راستش خودمم نمی دونم:و گفت
به ... دیگه تموم شده اما خوب... گفتم شاید بد نباشه بدونی.نگه دارم و زود قافیه رو لو می دم

از اولش برای  شھرامری؟ می شه دیگه اسمش رو جلوی من نیا:سرعت حرفش را قطع کردم
اما اون یه ! ای بابا: بنیامین با ابروھای از تعجب باالرفته،در آینه نگاه کرد و گفت! من ھیچی نبود

من چی؟ جلوی درب : گوشھایم تیز شدند... فکر می کرد تو...جور دیگه فکر می کرد
   ...رسیدیم! ھیچی: ساختمانمان ترمز کرد

نشان  شھرامحرفھای سریع پیاده شدم و نخواستم خودم را پیگیر برای آنکه غرورم را حفظ کنم، 
یعنی ھمان سفری که ...بنیامین می گفت سفر شیراز.اما به شدت فکرم مشغول شده بود.دھم

دیوانه شده بود؟یا بنیامین چه می گفت؟.با ھم دعوا کردیم و سر رختخواب او مرا حسابی چزاند
اگر  !ھرگز! چی؟مگر او به من نظر داشت؟نه می خواست جلب توجه کند؟جلب توجه برای

  .برایم نمی گفت شھراممنظور خاصی داشت که از احساسات 

ھمه .با جعبه شیرینی زنگ زدم و باال رفتم.افکار گوناگون به مغزم ھجوم آورده بودند و کالفه بودم
لی نداره و قاب: گیج گفتم.. ولخرجی کردی خانم: پیمان گفت.منتظر نگاھم کردند و لبخند زدند

وقتی روی تختم نشستم،حس کردم بوی ادکلن مردانه .بعد برای تعویض لباس به اتاقم رفتم
به این حسم ھیچ وقعی .که مخلوطی از شکالت و سیگار بود،در اتاق پیچیده است شھرام
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آخر این حرفھای مسخره چه بود که در مورد .بدتر از حرفھای بنیامین لجم در آمده بود.نگذاشتم
  گفته بود؟االن چه فایده ای به حال من داشت؟ مشھرا

چرا تو : الله ظرف دسر را به سویم گرفت و گفت.گیج و منگ به پذیرایی رفتم و کنار الله نشستم
چطور؟ الله قاشقی از دسر ! نمی خورم: گفتمآن را پس زدم و فکری؟چته؟ با بی میلی 

حال لمباندن تکه شکالتی،مثل آنکه  بعد در !چشمات داره دو دو می زنهآخه : و گفتبرداشت 
 اون مازیار مزخرف بازنکنه :چیزی یادش آمده باشد،چشمانش را گرد کرد و زیر گوشم گفت

مازیار کیه دیگه؟حرف صد سال پیشو !دلت خوشه ھا:با عصبانیت می گویم؟ھان؟ مزاحمت شده 
و گفتی و منم باور ت:الله ناباورانه چشمانش را ریز کرد و گفت! می زنی؟ سرم درد می کنه

 !اگه االن شوھر نداشتم،تا ته و توی قضیه رو در نمی آوردم پامو از اینجا بیرون نمی ذاشتم.کردم
  !باز دنبال شر می گرده:بی تفاوت از جا بلند شدم و زیر لب گفتم

***  

من یه آشنا دارم که تو کار خرید و فروش ماشینه،نمایشگاھی نیست که :عمو رو به من گفت
ماشینو که .بھش می گم یه پراید دست دوم تمیز برات جور کنه.د دوال پھنا حساب کنهبخوا

الله .خریدیم،بعداز ظھرھا می یام،یه چند ساعتی باھات تمرین می کنم تا دستت سفت شه
من باید به خونه :الله شانه ای باال انداخت و گفت... ھم می تونه بیاد البته اگه کار نداشته باشه

ھمین تو نبودی داشتی با من تو ماشین کل کل : پیمان با تعجب از الله پرسید...مزندگیم برس
حاال نظرم عوض : الله با موذیگری گفت می کردی که خودت می خوای رانندگی یاد آالله بدی؟

دلسوز و .مثل خواھرم بود.او را نداشتمطاقت قھر .رویش را از من برگرداندو بعد با دلخوری . شده
اگر او نبود،معلوم نبود مازیار می خواست چه بالیی به سرم بیاورد و شخصیتم را  شاید.بی ریا

چقدر :کنارش نشستم و دستم را دور گردنش حلقه کردم.باید از دلش در می اوردم.لگدمال کند
من اگه چیزی می گم به :خودش را کمی کنار کشید و گفت مگه من چی گفتم؟! لوسی تو

آقا : د و از عمو پرسیدلبخند ز به رو ی من و الله مادر. را بوسیدم جلوی ھمه رویش !خاطر خودته
عمو دستی به ریشھای تازه در آمده اش کشید و  کمال انشا کی می ریم ماشین ببینیم؟

مادر سری . ھر موقع آشنای من برامون چند تا مورد پیدا کرد می برمتون ماشین رو ببنید:گفت
بایدم به نام :پیمان حرف مادر را تایید کرد و گفت... الله بزندیشحتما به نام آ: تکان داد و گفت

زن عمو مریم دوباره دسر را دور . که اگه یه چیزی شد،خودش بتونه بره دنبال کاراش!آالله باشه
! آخ جون: آیدا موذیانه گفت ...به سالمتی...مبارک باشه ایشاال: گرداند و در ھمین حین گفت

  !ر شددیگه تاکسی سرویسمون جو

  .دلم غنج رفت و حس کردم چند سال بزرگتر شده ام

  فصل بیست و ھشتم
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ته دلم شوری عجیب برپا .خودکار مشکی و براق بین انگشتانم می درخشید.امضای آخر را زدم 
پراید .حس بزرگ شدن،بودن و کامل شدن ذھنم را ماالمال شوقی وصف ناپذیر کرده بود.بود

عمو با لبخند با محضر دار و فروشنده دست داد و .شده بود سفید رنگ مقابل درب محضر پارک
عمو پشت فرمان نشست و به سوی .مدارک و سوئیچ را تحویل گرفت و ھمراه ھم بیرون آمدیم

من دیگر آن .گویی فصل جدیدی در زندگیم آغاز شده بود.ھمه چیز برایم تازگی داشت.خانه راند
می نشستم که  اتومبیلیه داشتم و به زودی پشت گواھینام.آالله بی دست و پا و ساده نبودم
 ھایییک جوربا آنکه حق مسلم من بود،پولی که حالل بود اما .با پول مھریه ام آن را خریده بودم

دستم به قول معروف سفت شد و توانستم ماھی طول کشید تا  ی دویک.به دل نمی نشست
ھای مختلف اتومبیلھا رانندگی کنم و در خیابانھا و اتوبانھای شلوغ و بین خیل عظیمی از مدل

اولش خیلی سخت بود اما بعد راه افتادم و سعی کردم از ماشینھایی که از من سبقت .نترسم
سخت بود اما باید به خودم .می گیرند و یا جلویم می پیچند نترسم و اضطرابم را مدیریت کنم

  .فشار می آوردم که بتوانم

مادر تصمیم داشت .آرام ما در جریان بود" نسبتابودند و زندگی روزھای سرد آذر ماه از راه رسیده 
دلش می .مراسم دومین سالگرد فوت پدر را مفصل و آبرومندانه تر از سال پیش برگزار کند

نمی .و پیمان و خانواده اش را ھم دعوت کند خودش خواست رستورانی رزرو کند و فامیل
داشت برای پدر سنگ تمام بگذارد تا تالفی  شاید حاال که پولی دستش آمده بود،دوست.دانم

  .روزھای بی پولی و سادگی در بیاید

روزھای من ھم به خوردن ، خوابیدن ، چرخ زدن با ماشین و خرید کردن برای مادر می 
وقتی مادر لیست مایحتاجش را به دستم می داد تا آنھا را از ھایپر استار بخرم،سر از پا .گذشت

رنگارنگ قدم میان قفسه ھای با ترولی از اینکه .کردن در ھایپر بودم عاشق خرید.نمی شناختم
  .بزنم و از ھر آنچه که می خواھم در آن بریزم،خوشحال بودم

چون ھم احساس دین می کردم و از رانندگی لذت .از خرید کردن برای مادر خسته نمی شدم
خرده ریزھایی مثل روسری،کیف ال به الی خرید خوار و بار برای خانه،برای خودم می بردم و ھم 

آزادی که به قیمت .گویی از این آزادی لذت می بردم.و شامپو بدنھای مختلف بر می داشتم
  .ارتم در حصار طالق تمام شده بود و بوی رھایی نمی داداس

درب حیاط را که باز کردم .ھوا آفتابی بود اما سوز سردی می وزید.ظھر یک روز سرد پاییزی بود
باز مازیار خانه خاله اش اتراق کرده .شنایی توجھم را به سوی خودش جلب کرداتومبیل آ

او و پدرش دفتر مھندسی داشتند اما او اکثر اوقات یا خانه خانم قریشی بود یا در !جالب بود.بود
پر از خوار و بی اعتنا پالستیکھای آرم دار  ماشین را در پارکینگ پارک کردم.محله ما گشت می زد

کمی طبقه اول که رسیدم،پالستیکھا را زمین گذاشتم تا به .برداشتم و از پله ھا باال رفتم راو بار 
مام و شامپو بدن جدیدی که در پالستیک جا خوش کرده بود،نگاه با ذوق به .خستگی در کنم
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و دغدغه ام رفتارھا  دیگر افکار سابق به سراغم نمی آمدند.دلخوشیھایم ھم تغییر کرده بود.کردم
 در ھمین حین صدای مازیار از طبقه باال به گوشم رسید.نبود شھراممل اخالق فروشیھای و تح

از اگر دست من بود و پول کافی داشتیم،ھر چه زودتر .که با خانم قریشی در حال خداحافظی بود
با خودم فکر کردم .ریخت و قیافه او را نبینمبیش از این این خانه اثاث کشی می کردیم تا دیگر 

  !ستاسال عاشق او بودم؟مسخره  2من  چطور

چند قدم بیشتر نرفته بود که روی پاگرد پله ھای پایین چرخید و آھسته .از کنارم گذشت
کمک می خوای؟ جوابش را ندادم و به سرعت کیسه ھا را برداشتم و دوان دوان از پله ھا :گفت

  .دانم او چه گفته استاما عالقه ای نداشتم ب.صدای زمزمه نامفھومش را شنیدم.باال رفتم

تو اینجا چی : با تعجب پرسیدم.مدرسه درب را به رویم باز کرد روپوشدرب آپارتمان را زدم و آیدا با 
... مادرشوھرت زنگ زده!ھیس: صدایش را پایین آورد و گفت! کار می کنی؟زود برگشتی

شاره اش را دوباره انگشت ا... کی؟مادرشوھر من؟من شوھرم کجا بود که: چشمانم گرد شد
خبرته؟ و بعد نیمی از کیسه ھا را برداشت و به داخل چه ! ھیس:روی بینی اش گذاشت و گفت

مادر متفکرانه و مغموم در حال صحبت با تلفن بود و با کلماتی مانند : به سالن سرک کشیدم.برد
پرسشگرانه آھسته به آیدا .پشت خطی را می دادجواب ..." شفاشون بدهخدا ...ایشاال"
ج آقا اتفاقی افکر کنم برای ح: چی شده؟شیرین خانمه؟ آیدا سری تکان داد و گفت:فتمگ

تا خریدھا را داخل آشپزخانه حاج آقا؟راست می گی؟ : کیسه ھا از دستم افتادند... افتاده
چی شده؟حاج آقا : با ترس پرسیدممادر که گوشی را گذاشت،.بگذارم،قلبم به دھانم آمده بود

بنده :گفتعصبی ساکت در حالیکه چشم از گلھای قالی برنمی داشت، طوریش شده؟ مادر
بستری مثل اینکه حاج آقا قبل از اینکه ...زنگ زده بود حاللیت بطلبه... تو آی سی یوئه! خدا

بی اختیار اشک در ! انگاری نفسھای آخره... ،به شیرین خانم گفته بیاد از ما حاللیت بطلبهبشه
چقدر سخت .در بیمارستانزمستانی در افتادم و آن روز سرد یاد مرگ پ.چشمانم حلقه زد

طالق من .مرگ ناگھانی پدر ضربه مھلکی بر پیکره نحیف خانواده چھار نفره مان وارد آورده بود.بود
وقتی پدر با پای .ھم مزید بر علت شده بود و اوضاع زندگیمان آن سال حسابی به ھم ریخته بود

رستان رفت و بعد جسد او را تحویلمان دادند،چقدر ضجه زدیم و خودش برای آنژیوگرافی به بیما
آنقدر ناراحت و اندوھگین بودم که نیمی از خاطرات آن روزھا به کل از ذھنم پاک شده .گریه کردیم

حال آن لحظه گویی .ھاله بسیار کمرنگی از مراسم خاک سپاری و مسجد در ذھنم مانده بود.بود
ھمه را در مرگ پدر مقصر می دانستم و به .رایم ایستاده بودخودم را نمی فھمیدم و زمان ب

دو سال پیش دوباره و گزنده با یادآوری خاطرات تلخ .کسانی که پدر داشتند حسادت می کردم
چند : شیرین خانم چی می گفت؟ مادر با غیظ گفت: از مادر پرسیدم.اشک در چشمانم حلقه زد

آیدا شانه ای باال انداخت و . ج آقا حالش خوب نیستزنگ زده بود بگه حا!بار می پرسی؟گفتم که
شما دو تا چقدر : مادر رو به آیدا چشم غره رفت !خوب به ما چه: مقنعه اش را از سر کشید

. برید به کارتون برسید که این حرفا واسه فاطی تنبون نمی شه! امروز بی معنی حرف می زنید
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اما جایش .چیزی به مادر گفته یا نه شھرام خیلی دلم می خواست بدانم شیرین خانم در مورد
  .نبود که بپرسم چون مادر را عصبیتر می کرد

***  

باورم نمی شد آن مرد خوشرو و قوی بنیه که با .خبر فوت حاج آقا خیلی زود به گوش ما رسید
احساسات .،از دنیا رفته باشدو چھره اش مھربانتر ھر لبخندش گوشه چشمانش چروک می شد

کاش قبل .کاش برای یکبار ھم که شده به مالقاتش می رفتم: به سراغم آمده بودندضد و نقیض 
حس .کاری از دست کسی بر نمی آمد او دیگر رفته بود...اما نه... کاش .از مرگ می دیدمش

گویی دوباره ھمان صحنه ھای زشت و تاریک مرگ پدر پیش چشمانم زنده شده .خیلی بدی بود
به قول .را به ما اطالع داد خاکسپاری ن روز و ساعت و مکان مراسمملیحه خانم با یک تلف.بود

آیدا حاال که من از پسرشان طالق گرفته بودم،چه لزومی داشت در مراسم شرکت کنیم؟نمی 
بدی ای در حق من  ھیچ چون این مرد شریف.اما من جوری احساس دین می کردم !مستدان

مادر بین رفتن و نرفتن مردد .او می دانسترا مسبب مرگ  شھرامنکرده بود و ملیحه خانم 
ین خانواده داشت که بخواھد در مراسمشان ا چه دل خوشی از! خوب حق ھم داشت.بود

که در تی با ھم نداشتیم ما کامال قطع بود و دیگر نسبدر ثانی ارتباط خانوادگی ؟شرکت کند
 شھرام.نھیب می زداما چیزی در دل من می جوشید و به من .مراسمھای یکدیگر شرکت کنیم

به قول الله با آن . با من بد کرده بود اما خانواده اش ھیچ گاه مرا نرنجانده بودند،حتی مادرش
،شیرین خانم باید ھم آنقدر به من احترام گذاشت و دوستم داشت،چون به ھر شھراماخالق بد 

نیازی به توجیه و بدیھی و واضح بود و حال داشتم پسرش را تحمل می کردم و این چیزی بود که 
  .توضیح نبود

صبح  8ملیحه خانم گفته بود ساعت .روز خاکسپاری حاج آقاست،می دانستم آن روز ،چھارشنبه 
به خاک می حاج آقا را در غسالخانه بھشت زھرا غسل می دھند و در قبر تازه خریداری شده 

نم می سوخت و پر آب چشما.خواب از چشمانم رفته بود.صبح کالفه و بی تاب بودم 7از .سپارند
از .با مادر در ذھنم بود و اذیتم می کرد شب پیش ھنوز تاثیر جر و بحث. اضطراب داشتم.می شد

می دانستم که اگر بخواھم در .به دستشویی رفتم و آبی بر صورتم زدم.تختخواب برخاستم
گفته ملیحه خانم شب قبل زنگ زده بود و .استمراسم خاکسپاری شرکت کنم،دیگر وقت رفتن 

  .بود اگر بخواھیم با شوھرش دنبالمان می آید تا به بھشت زھرا برویم

شماره .کتری را به برق زدم تا آب جوش بیاید و در این فاصله خوب فکر کنم.ھنوز دو دل بودم
موبایل ملیحه خانم با خط کج و معوجی روی جلد دفتر تلفن نوشته شده بود و بدجوری مرا جدید 

آیدا طرف .چقدر سر ھمین مساله با مادر جر و بحث کرده بودمشب پیش  .به فکر انداخته بود
بعالوه گفته بود این مساله آنقدر .کوتاه بیایدمادر را گرفته بود و مادر به ھیچ وجه نمی خواست 
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ما نباید به : نتیجه واضح و روشن بود وکنیم  ارزش ندارد که بخواھیم در مورد آن بحث و جدل
  .نسبتی نداشتیم شیبانین لزومی نداشت و دیگر با خانواده مراسم می رفتیم چو

بعد از آنکه چای ریختم و با .مغزم داشت از افکار مزاحم و جور و ناجور می ترکیدآب که جوش آمد،
ظرفیت شرکت در مراسم خاکسپاری را " اصال.نان و پنیر خوردم،تصمیم خودم را گرفتم

وی برانکارد می گذارند و روی شانه ال اله الی هللا آنطور که مرده را کفن می کنند ، ر.نداشتم
  .می گویند،تنم را می لرزاند و نفسم را می گرفت

  .در رختخواب دراز کشیدم،مطمئن بودم که از ھمان قبلتر میلی به رفتن نداشتمدوباره وقتی 

با حرص این کوله پشتی آبیه من کوش؟ مادر !! مامان: سر و صدای آیدا از خواب ناز بیدارم کرد
به خدا : مگه اون روز خودت جا به جاش نکردی؟ آیدا دوباره فریاد زد! تو کمد...ھمونجاست: گفت
چند دقیقه بعد درب اتاقم به شدت باز .صدای مادر غرغرکنان دور شد...بیا خودت بگرد! نبود
می خوام برو ! نخیر: تو کوله پشتیمو ندیدی؟ در جایم غلتیدم! آال: ایدا در آستانه در بود.شد

چیه؟نرفتی مراسم؟ با بی :آیدا گویی چیزی به یاد آورده باشد،دوباره با تمسخر گفت! بخوابم
از دھانم . نبایدم می رفتی...خوب کاری کردی:آیدا خندید و گفت! اه! برو بیرون: حوصلگی گفتم

و بعد .... ای تو دیوونه: ایدا ناباورانه ابرویش را باال انداخت و گفت... سومش می رم مسجد: پرید
  .درب را محکم به ھم کوبید

ھر چه نازش را .حتی نگاھم نکردوقتی سر میز ناھار می خوردیم،.مادر با من سرسنگین بود
  .کشیدم،باز ھم با حالت قھر رویش را از من برگرداند

***  

م را روی بافتنی ظریف شال.رنگ مشکی چقدر به پوست و چھره ام می آمد.مقابل آینه ایستادم
دکمه ھای پالتوی مشکی که تا .م مرتب کردم و موھایم را به سمت باال زیر آن پنھان کردمسر

ماه اخیر،زیاد به  6در .چقدر الغر و کشیده به نظر می آمدم.روی زانوانم می رسید را بستم
  !نمی دانم چرا.اصال بعد از جدایی،با آینه ھا بیگانه شده بودم.ظاھرم توجه نکرده بودم

نیای آه و  .اما ھر چی شد دیگه به من مربطو نیست .برو: اق را با عصبانیت باز کردمادر درب ات
چی می گی مامان؟چه ربطی داره؟ برای چی باید آه و ناله بکنم؟ : با تعجب گفتم! ناله بکنی ھا

اونجا نیست؟فکر کردی برای مراسم پدرش نمی  شھرامتو فکر کردی :مادر پوزخندی زد و گفت
  ؟ یاد ایران؟ھان

پسر حاج  شھراماحتماال . چرا فکر اینجایش را نکرده بودم؟مادر راست می گفت! خدای من! وای
واقعا دوست داشتم با او رو به رو شوم؟تحملش را داشتم؟اعصابش را داشتم؟نمی !آقا بود

  ...دانم
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در  شیبانیمراسم ختم روز سوم حاج آقا .روی تخت نشستم و فکر کردم.دو دل شدم
مشکلی از .می توانستم ماشین ببرم.برگزار می شد 7تا  5یدان نیلوفر ساعت مسجدالرضای م

پس به احتمال .با خودم فکر کردم مراسم که زنانه مردانه است.لحاظ رفت و آمد نداشتم
در ثانی آنقدر شلوغ پلوغ می شود که خود به خود ھمه چیز منتفی .را نمی بینم شھرامزیاد،
  .نمی آورم و نگاھش نمی کنماگر ھم دیدمش به روی خودم .ست

از وقتی !باریکال: به ذھنم سراند در حال پوشیدن چکمه ھای بلندم بودم که مادر کنایه آخر را ھم
و بعد غرغر کنان در حالیکه روی میز پذیرایی را ! پشت ماشین می شینی سرخود شدی دختر

  .قیه حرفھایش را نشنیدمدیگر ب... حاال...قدیما بدون اجازه آب نمی خوردی:مرتب می کرد،گفت

ترافیک در آن موقع از .تا میدان نیلوفر ،یک ساعت راه بود.بیرون آمدم و از پله ھا پایین رفتم
از  چند بار تصمیم گرفتم که دور برگردان را دور بزنم و به خانه بازگردم اما.بعدازظھر بیداد می کرد

راننده .ترافیک کالفه ام کرده بود رانندگی در.منصرف شدم و مصمم رانندگی کردم فکر برگشتن
به مراسم مسجد دیر .ھا به زور می خواستند از بین سیل ماشینھا برای خود راھی باز کنند

یک ربع می شینم و بعد ھم ! چه بھتر: با خودم گفتم.ساعت نزدیک شش و نیم بود.رسیدم
سختی در دو کوچه به .جای پارک ماشین نبود مقابلمسجد و خیابان مقابل .خداحافظی می کنم

داغی عرق را از سر و رویم جاری با آنکه ھوا سرد بود اما احساس  .باالتر جای پارک پیدا کردم
  .کرده بود

کیف دستی کوچکم را از صندلی عقب برداشتم و قدم زنان پایین آمدم تا به مسجد 
را  شیبانیآقا  سر در مسجد آویزان بود که کسبه بازار فوت حاج برپارچه بزرگ و سیاھی .رسیدم

جمعیت .انواع و اقسام ماشینھای مدل باال مقابل مسجد پارک شده بود.در آن تسلیت گفته بودند
بعضیھا شیک و ساده بودند و برخی از زنان .مردان و زنان سیاه پوش،در گوشه و کنار موج می زد

که با  ل بزرگچند تاج گ.دیگر آنقدر خود را آراسته بودند که گویی که به مجلس مد آمده اند
حاج آقا عجب اعتباری .بیرون مسجد خودنمایی می کرد گلھای گران قیمت تزیین شده بود،

  !داشت

روی صندلیھایی که .خوشحال از اینکه کسی مرا در آن ازدحام نخواھد شناخت،وارد مسجد شدم
 با صورت بیرنگ و چشمانی.گذاشته بودند،شیرین خانم را شناختمیک  درجهبرای داغداران 

زنی دیگر که چھره اش برایم آشنا بود اما .قرمز،در لباسی سیاه،بی رمق اشک می ریخت
نزدیک شدم،دستھایم می .اسمش را به خاطر نداشتم،شانه ھایش را ماساژ می داد

در  ...من...تسلیت می گم...شیبانیخانم ...سالم: خم شدم و آرام کنار گوشش گفتم.لرزیدند
نفس عمیقی کشید و سرم .به خون نشسته اش،نگاھم کردبا چشمھای بی حالت  ھمان حال

اشکھایش روسری ام را خیس .به ناچار دو زانو روی زمین نشستم.را روی سینه اش گذاشت
دیر : آھسته و مرتعش با صدایی که به زحمت به شیرین خانم آن روزھا شبیه بود،گفت.کرد
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نمی ...ش می گفت آالله دخترمهھمه ...داشت دور از حاال تخیلی دوست...دیر...اومدی دختر
زن آشنا .شدند رسرم را بلند کردم و اشکھایم سرازی... خوام  از دست ما ناراحت باشه

ی زد و دردناک ؟ شیرین خانم پوزخنددیگه عروسته :گفت رو به شیرین خانم چھره،نگاھم کرد و
  .ای ھای گریه کردو دوباره دستمالش را روی چشمانش گذاشت و ھ ...بود: و گرفته گفت زیر لب

دختری دستش را برایم تکان داد و .متاثر از جا بلند شدم و با چشم به دنبال صندلی خالی گشتم
مسافرت آن که در بود ھمان دختری .چھره دختر را به یاد آوردم.مرا به سوی خود فراخواند

خانم دختر زرین .پرسیده بود شھراماز من در مورد در شب جشن عروسی، به شیرازمنحوس 
کنارش نشستم .کنار دست شیرین خانم نشسته بود زرین خانم ھم ھمانی بود که ھمانجا.بود

نمی دانستم خان اومدی؟  شھرامچقدر دیر اومدی؟با : خونگرم خندید و گفت.و با او دست دادم
آنھا می دانستند و به روی خود نمی یا شیرین خانم از ماجرای طالق ما به کسی نگفته بود یا 

آخر مجلس نمی آمدم و حداقل برای استقبال آخر اگر من ھنوز عروس آن خانوده بودم که !ندآورد
  !از مدعوین کنار درب می ایستادم

  .طول کشید...کار داشتم...تنھایی اومدم! نه:در جوابش لبخندی زدم

ردش کردم اصال به چیزی میل .زنی مقابلم خم شد و آب پرتقال و شیر کاکائو تعارفم کرد
چند لحظه بعد زن دیگری حلوای تزیین شده با نان بستنی و بیسکوئیت را برایم .تمنداش

  .اصال دوست نداشتم،حلوای حاج آقا رو بخورم.آورد،حالم داشت به ھم می خورد

از دعا می خواند و از لیست بلند باالیی .صدای نوحه خوان از بلندگوی مسجد به گوش رسید
ھمه از جا برخاستیم و دعا  .مجلس ختم،تشکر می کرد رد حضور به ھم رساندنبرای مدعوین 
چه مظلوم و بی دفاع .دلم برای شیرین خانم می سوخت.چشمانم خیس شده بود.خواندیم

دختر زرین خانم منتظر .بعد از آنکه مراسم به جا آمد،ھمه به طرف در زنانه ھجوم بردند.شده بود
اما به او مجال ! من برایش اعترافی بکنمبه من زل زده بود تا بلکه چیزی دستگیرش شود یا 

با خداحافظی کوتاھی به سرعت به جمعیتی که مقابل شیرین خانم برای عرض تسلیت .ندادم
از میان آن موج سیاھرنگ،به زحمت برای خودم جایی باز کردم و بی .پیوستمصف کشیده بودند،

: بعد رو به او گفت.اه داشته بودزرین خانم زیر بغل او را نگ.ھوا شیرین خانم را در آغوش کشیدم
شیرین خانم بینی اش را با دستمالی گرفت و ! با کی می ری شیرین جان؟ماشین ما خالیه ھا

بدنم ،گویی شھرامبا شنیدن نام  ...ھست ھم شھرام...بنیامین ھست!قربونت برم! نه: گفت
و را کاش ھرگز ا.کرد بی اختیار شروع به لرزیدن انداممتمام .یکباره به گویی آنشین مبدل شد

رستوران ...عزیزملطف کردی : صورت شیرین خانم را بوسیدم و تا دھان باز کردم،گفت.منبین
مامان ...ممنون!نه: برای آنکه ناراحت نشود گفتم می آی دیگه؟.گرفتیم برای شام

شیرین خانم دستم را گرفت و  ...ایشاال یه فرصت دیگه...حالش خوب نیست...منتظره
با التماس ... نمی شهف می کنی؟این ھمه راه رو اومدی گرسنه و تشنه بگذارم بری؟تعار:گفت
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 رساندن سالم(!سالم برسونید...ایشاال غم آخرتون باشه...باید برم...نمی شه...نه به خدا:گفتم
.خود را به درب ورودی مسجد رساندمو در چشم بر ھم زدنی، )!!به چه کسی را نمی دانم  

بنیامین با ته ریشی در آمده و چشمانی پف .آمدم،نگاھی آشنا غافلگیرم کرداز مسجد که بیرون 
با سر به او سالم کردم و از ھمانجا راھم را کج کردم تا از مقابل درب ورودی .دار نزدیک شد

در مردانه بودند،نمی دانم چه شد که در بین آن جمعیت که در حال خارج شدن از .مردانه گذر کنم
بر . بفرمایید...رستوران تشریف بیارید...فدم رنجه کردید...لطف کردید: یدمرا شن شھرامصدای 

در ماشین که .اما بدون آنکه دنبال صاحب صدا بگردم،به سرعت دور شدم.جای خشکم زد
بعد .چند دقیقه سرم به پشتی صندلی تکیه دادم تا آرام شوم.نشستم،نفس راحتی کشیدم

می که ھمیشه موجب آرامشم می شد،شروع به آھنگ مالیم بدون کال.ضبط را روشن کردم
از کوچه به سمت پایین ترافیکی سنگینی درست .به نرمی از پارک خارج شدم.کرد پخش شدن

ھمه شرکت کنندگان در مجلس عزا،سعی داشتند زودتر خود را به خیابان اصلی .شده بود
. سوی خیابان ھدایت کنم پایم را روی پدال گاز فشردم که ماشین را بهراه که باز شد،.برسانند

ھیچ .چشمھایم را بستم و بعد باز کردم.راھم را با زیرکی سد کرداتومبیل آشنای بنیامین اما 
شیرین خانم کنار دست راننده،بی حال روی صندلی .واسشان به من نبودحاز سرنشینان کدام 

 شھرامصورت کشیده  به نیمرخ راننده نگاه کردم و خواستم برایش بوق بزنم که دیدن. لمیده بود
ریش .چقدر الغر شده بود.یک آن،صورتش را برگرداند و نگاھم کرد.ین کار بازم داشتا از

تمام اینھا را در عرض دو ثانیه دید زدم و بعد به سرعت پشت .پروفسوری پر چقدر به او می آمد
را بر سنگینی نگاھش به وضوح حاال .نگاھم را به سمت دیگری چرخاندمچشمی نازک کردم و 
ناخودآگاه دوباره !اما نشد.به سویش نگاه نکنمبا خودم کلنجار رفتم تا .صورتم حس می کردم

بی حواس دستم را روی بوق گذاشتم و در .اما او به سرعت از من روی برگرداند.نگاھش کردم
دلم می خواست برای تالفی  !!خل!دیوونه!لعنتی!راه بیفت دیگه:فضای خالی ماشین فریاد زدم

به سختی سعی کردم در ھنگام دور  .اما جایز نبود راننده بکوبم سمت به درببا ماشین  کارش
بر عکس  شھراماما مثل اینکه .زدن فاصله ام را با آنھا حفظ کنم و آینه بغلم به بدنه ماشین نخورد

کاری " به چشم خودم دیدم که عمدا.من اصرار داشت،در آن موقعیت بماند تا با من تصادف کند
با دیدن این صحنه،جیغ خفیفی کشیدم و .که بدنه اتومبیل با آینه بغل ماشینم برخورد کند کرد

بعد دوباره مانند این راننده ھای بی اعصاب سر چھارراھھا،دستم را روی .روسری از سرم افتاد
و به خودم ناسزا  روسری ام را روی سرم مرتب کردم.عرق از سر و رویم جاری بود.بوق گذاشتم

ه ھنوز از پس شوھر قراردی سابقم بر نمی آیم و او به آنی می تواند ھر کاری که دلش گفتم ک
.می خواھد بکند  

آپادانا به در خیابان خود را نفسی به راحتی کشیدم و به خیابان اصلی گریخت، شھراموقتی 
.دست ترافیک سپردم  

 فصل بیست و نھم
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مادر خانواده عمو را .ان مھمانمان بودندزندایی و خاله ام با دخترھایش.مھمانی زنانه داشتیم
  .دعوت نکرده بود،چون الله که سرکار می رفت و زن عمو ھم تنھایی جایی نمی رفت

  .ھمین جمعه ھفته قبل،خانواده عمو به ھمراه پیمان شام مھمان خانه ما بودندبعالوه 

ترک کرده بود؟چرا می  چرا مرا آنطور زھره.به شدت ذھنم را مشغول کرده بود شھرامرفتار آن روز 
  پدرش ؟مرگ نه بگذارد و اذیتم کند؟آن ھم در بحبوحه مراسم گمرا در من" خواست مخصوصا

یا ھنوز به من فکر آاین پسر چه در سر داشت؟از جان من و زندگیش چه می خواست؟!خدای من
که  می کرد؟مرا می خواست؟بنیامین چه گفته بود؟راست گفته بود؟اما ادامه تحصیلش چه؟او

دیگر نمی خواھم چیزی در ...خدای من سرم از این افکار به دوران افتاده است!ساکن ایران نبود
کاش اصال ماشین نبرده .کاش مجلس ختم را نرفته بودم.با او رو به رو شومموردش بشنوم یا 

  .بودم که آنقدر درگیر ترافیک شوم

خوندی،عربی و تاریخ ادبیات رو چند  شما که ادبیات! آالله جان: با صدای زندایی به خود آمدم
درصد  50اما فکر کنم باالی ! یادم نمی یاد!نمی دونم:درصد زدی؟ شانه ای باال انداختم و گفتم

امسال کنکور ساناز می خواد : دختر دایی ام،ساناز،انداخت و گفتزندایی نگاھی به ... بود
و  من! کنی؟ ھدیه ت ھم محفوظهمی تونی باھاش تاریخ ادبیات و عربی کار .ادبیات قبول شه

وا؟تو که : زندایی روی دستش زد و گفت! سختمه...خونه شما دوره زندایی!آخه:من کنان گفتم
بقیه آیدا که تازه از راه رسیده بود و در حال احوالپرسی با  ناز می کنی؟...ماشین زیر پاته دختر

؟آالله این ھمه راه تا زعفرانیه بیاد چرا ساناز و نمی آرین اینجا...خوب: میھمانان بود،جواب داد
می خواستم براش معلم خصوصی بگیرم که ! اینم حرفیه: زندایی لب برچید و گفت چی کار؟

برای ریاضی معلم خصوصی ...می گه برای درسھای حفظی که معلم نمی گیرن...داییت مخالفه
اد این ساناز ما برسی؟ با آمادگی داری؟می تونی به د...آالله جان: بعد رو به من گفت. می گیرن

بابا نمی ! تورو خدا!آالله: ساناز با التماس گفت! ببینم چی می شه: بی میلی سری تکان دادم
باید یکی باشه که ! کالس کنکورم می رم اما من که جزوه بخون نیستم.بگیرمغریبه گذاره معلم 

  ...تو مغزم فرو کنه ھمه چی رو

قبول می کنی؟بابت ھر ساعت ھم بھت پول می :زندایی دنباله حرف دخترش را گرفت
پول کدومه؟ایشاال ...شما خودی ھستی! این چه حرفیه آیناز جان:دیم،خوبه؟ مادر دخالت کرد

اون موقع ما می ریم زیر !نه:زندایی اخمی کرد و گفت. ساناز قبول بشه،اون موقع شیرینی بده
سری تکان دادم و دوباره  ...دلم  می خواد آالله ھم راضی باشه.درست نیست...دین شما

ناراحت شد و به صندلیش تکیه داد و ساناز ھم دیگر  زندایی به وضوح. بھتون خبر می دم:گفتم
  .اصراری نکرد

***  
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تو چرا اینقدر خنگی آال؟ به : الله در حالیکه تکه ای پنیر و خیار را الی نان لواش می پیچید گفت
الله لقمه ای برایم گرفت و ! علم سرخونه بشمخوب دوست ندارم م!خودت خنگی: تندی گفتم

دوست نداشتی یه زمانی کار کنی؟ھان؟ با بی میلی مگه تدریس رو دوست نداشتی؟:گفت
الله لقمه  ...االن از عربی و تاریخ ادبیات چیزی یادم نمی یاد! نه اینطوری! اما االن نه! چرا: گفتم

تو پیشرفته ترش رو تو ...اه کنی یادت می یادکتابو نگ! برو بابا: دیگری در دھان گذاشت و گفت
  ..مال دبیرستانو دیگه فوت آبی...دانشگاه خوندی

پس چی؟پیمان که : الله ابرویی باال انداخت و گفتشام ھمینه؟: مسیر بحث را تغییر دادم
منو حساب نکردی؟پس واسه چی : با دلخوری گفتم! منم که زیاد گرسنه نیستم! ماموریته

کارد بخوره به !خیله خوب: شت که شب تنھا نباشی؟ الله پقی زیر خنده زد و گفتگفتی بیام پی
و قوسی روی کاناپه دراز شدم و بدنم را کش  ...االن زنگ می زنم برات پیتزا بیارن! اون شکمت

الله مشتی حواله شانه ام کرد و  !!اشتباھی مخلوط نیارهمثل اون دفعه ! باشه لطفاتاکو : دادم
قھقھه ای سر  !تاکو خوردی دیگه ول کن نیستی ھاتو عمرت حاال یه بار خوب؟!م کنروتو ک: گفت

الله  می دونی رفته بودم مراسم ختم؟:خبری را که نباید به او دادمبی حواس و بدون فکر دادم و 
مراسم ختم کی؟ در جوابش : بی خیال پرسید.در حال جا به جا کردن پنیر و نان داخل یخچال بود

تو چی کار کردی؟ : گھان سر برگرداند،چشمھایش را ریز کرد و به پیشخوان نزدیک شدنا. خندیدم
!! تو بیجا کردی: از ھمانجا نمکدان را برایم پرت کرد! رفتم مراسم سوم حاج آقا:با خنده گفتم

شانه ای باال  اونوقت تو کفش و کاله کردی و رفتی؟!ھمه عالم و آدم جمع شدن و بھت گفتن نرو
مگه من !شاید ھمه عالم و آدم به من بگن برو تو چاه:نمکدان را از زیر پایم برداشتم انداختم و
خوب؟من اعصاب ! ازین به بعد ھر کاری کردی،به من نگو!آال :الله سری تکان داد و گفت باید برم؟

ت برو ھر کاری دل! تا حاال به زندگیت گند زیاد زدی،ازین به بعد ھم مختاری....کارای تو رو ندارم
اون .پسرش آدم خوبی نبود!اون آدم که به من بدی نکرده بود:با دلخوری گفتم !می خواد،بکن

حاج آقا پدر ھمین آدمی بود که تو : الله با خشم گفت. پیرمرد بدبخت ھمیشه ھوای منو داشت
یادت رفته که چقدر چزوندت؟ھان؟پس !رو به امون خدا ول کرد و رفت و مثل آب خوردن طالقت داد

 یباباش نتونست جلوی کارھای پسرش رو بگیره؟ تربیتش درست نبوده که ھمچین پسرچرا 
کالفه ! تحویل داده که دختر مردم رو اسیر و ابیر خودش کنه و شناسنامه ش رو سیاه کنه

چرا اینقدر گنده ش .ھمه چی توافقی بود...یعنی چی؟من خودم از اول باھاش طی کردم:گفتم
! خجالت بکش: قع که طلبکار می شد،دست به کمر مقابلم ایستادمی کنی؟ الله مثل ھمه موا

یعنی تو اینقدر احمق بودی؟واقعا راضی بودی که این بال رو سرت بیاره و مثل یه شی باھات 
دوباره ارتباط رو باھاشون از سر واسه چی !رفتار کنه؟ حاال گیریم که ھمه چی تموم شده

اومد با ماشینش پیچید جلوی من و ...م بودشھرامخود  تازه: بی خیال گفتم... گرفتی؟مثل اینکه
با شنیدن این حرف از دھانم خون به صورتش ! نزدیک بود از قصد بزنه بھم...نگذاشت گاز بدم

واقعا ! بگو خودم کرم دارم و خالص! یعنی اگه مھمونم نبودی ھمین االن بیرونت می کردم:دوید
یه بار دیگه از شیرین کاریھات برام تعریف ! ی آالروی دخترای شوت و توسری خورو تو سفید کرد
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دختر عموی ...مثال تو دوست منی:اخمھایم را در ھم کردم و گفتم خوب؟! کنی،نکردی ھا
وقتی به حرفم گوش نمی :من به تو نگم آخه به کی بگم؟ نفس عمیقی کشید و گفت...منی

! اسم اونو نیاری ھادیگه دی واسه چی می آی تعریف می کنی و اعصابمو خرد می کنی؟
الله گوشه بینی اش را چین ... برگشته اونور...دیگه االن نیست!! باشه! باشه بابا جان: گفتم

  !بچه پررو!بره که دیگه برنگرده پسره بی مسوولیت سوءاستفاده چی:داد

گویی ھر چه بیشتر از رفتن به مراسم ختم حاج آقا می گفتم و به .دیگر بحث را ادامه ندادم
ل موجه جلوه دادن آن بودم،کمتر نتیجه می گرفتم و موضوع پیچیده تر و بغرنجتر می دنبا
چقدر سخت بود مخالف .ھمه دنیا بر علیه کار من بودند و کسی بعد مثبت قضیه را نمی دید.شد

منی .گویی داشتم کم کم تغییر می کردم و شخصیتم دچار تحول می شد.جھت آب شنا کردن
اذن مادر آب نمی خوردم،سرخود به مراسم ختمی رفته بودم که خطای که تا به آن روز بدون 

نمی دانستم در آن شرایط چرا من دوست داشتم خطا کنم و به حرف ھمه پشت .محض بود
  کنم؟

***  

بوتیک .دایی مرد متمول و کوشایی بود.خانه دایی در منطقه شمال تھران،زعفرانیه،قرار داشت
ساناز و سینا پسر .که از فروش خوبی برخوردار بودان داشت بزرگی در مرکز خریدی در شرق تھر

  .کوچکش در رفاه کامل بودند و زیاد درسخوان نبودند

ھر چه بیشتر برایش توضیح .ساناز دختر دایی ام،پایینترین سطح ھوشی را در حفظیات داشت
را دوست  تاریخ ادبیات و عربی.بعضی وقتھا کالفه ام می کرد.می دادم،کمتر نتیجه می گرفتم

داشتم مخصوصا صرف فعلھایش را که با یک مرور کوتاه توانسته بودم به یاد بیاورمشان اما 
ھمه کتابھای دوره سالھای اول تا سوم را .داشتن شاگردی کم ھوش معضلی بود حل نشدنی

بدھکار با ھم دوره می کردیم اما او گوشش به کلمات کلیدی و جزواتی که برایش می نوشتم 
می شد،ھمه چیز را یا برعکس حفظ می کرد اس ام اس ھای موبایلش اسش که پرت حو.نبود

کال ساناز قصد درس خواندن نداشت و نمی دانم برای چه آنقدر .یا از بیخ و بن اشتباه می کرد
و من متعجب بودم از اینکه چرا اینقدر .بازیگوش و بی توجه بود.اصرار داشت معلم خصوصی بگیرد

  !آن ھم در دانشگاه سراسری! قبول شودفارسی ته ادبیات اصرار دارد در رش

برایش .ھفته ای سه روز به خانه دایی می رفتم و حدود سه ساعتی برایش وقت می گذاشتم
مو به مو تاریخ ادبیات را تعریف می کردم و به ضرب و زور از او می خواستم که نت بردارد و 

یم خیلی سخت بود که به حرفھایم گوش نمی داد اوایل برا.جلسه بعد از او تکلیف خواھم پرسید
وجدان کار داشتن .و راه خودش را می رفت اما بعد بی تفاوت شدم و از تالش دست برداشتم

حدود دو ماھی از این .برای کسی که درسخوان نبود و فقط وقت می گذارند،حماقت محض بود
ی دادم و دیگر برایم مھم نبود و من ھمچنان به تالش بی نتیجه ام ادامه م موضوع گذشته بود
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فوقش آخر تمامی .شاگردم چقدر یاد می گیرد و چقدر می خواھد به حرفھایم گوش دھد
اولین بار بود که .جلسات مبلغی را می گرفتم و از حرص خوردن از دست ساناز خالص می شدم

  .تممعلم سرخانه می شدم و چقدر برایم زجر آور بود که شاگردی به تنبلی ساناز داش

مادر خیلی دلش می خواست آن سال برای .دی ماه سرد از راه رسید و دوباره سالگرد پدر شد
به خصوص که از نظر مالی وضعمان .پدر سنگ تمام بگذارد و مراسم درست و حسابی ای بگیرد

راستش خود .نداشتیمو خرید وسایل پذیرایی بھتر شده بود و دیگر مشکلی برای رزرو رستوران 
ھر چند که !ر می کردم آنقدر که باید و شاید برای پدرمان مراسم به جایی نگرفته ایممن ھم فک

اما به این دلخوش بودم که ھر فاتحه ای که خوانده می .دیگر فایده ای نداشت و او رفته بود
عمو .شنبه دی ماه افتاد 5قرار به آخرین .او را آرامتر می کندروح شود،به روح بزرگش می رسد و 

حوالی سردار جنگل رزرو کرد تا دسترسی اش بھتر باشد و بعد از رستورانی راسم م برای
 در بھشت زھرا مدعوین دعوت کردیم تا ناھار میھمان ما باشند و بعد از ناھار به سر خاک

و الله آن را البه الی نانھای ریز و فانتزی آیدا  ،من شب قبلش مادر حلوا درست کرد و .برویم
دایی خریده بود،در  ھسته خرماھایی که.سینی بزرگ گذاشتیم و تزیین کردیم ریختیم و درون دو

 به خصوص که ھر کدام ھر ھنر.از کارمان راضی بودیم .آمد و به جای آن گردو گذاشته شد
سر ظھر مادر و آیدا را .داشتیم روی سینی ھای خرما و حلوا پیاده کرده بودیم که یدخترانه ا

ظھر بود و میھمانان  12حدود .ھنوز زود بود.رستوران حرکت کردیم سوار ماشین کردم و به سمت
اطمینان من و مادر با صاحب رستوران صحبت کردیم و از اینکه ھمه چیز آماده است،.نیامده بودند

مادر و ھمو مقابل درب ایستاده بودند و خوشامد .میھمانان یکی یکی از راه رسیدند.حاصل کردیم
مادر به من نگفته بود اما ھیچ خوشم نمی آمد او زیاد با ما .دعوت بودملیحه خانم ھم .می گفتند

در ھمین .ما نیز مشغول خوردن شدیموقتی ھمگی سر میز جای گرفتند،.رفت و آمد کند
خودم را جمع و جور .حین،ملیحه خانم خیلی آرام نزدیک شد و با لبخند کنار من و آیدا نشست

اجراھای کش و قوس دار دوست نداشتم زیاد با ملیحه بعد از آن م.ژست گرفتم" کردم و مثال
چه خبر آالله جان؟رفتی ختم؟ سرم را :کمی این پا و آن پا کرد و گفت.خانم ارتباط داشته باشم
ھم بود؟ بر  شھرام: دوباره پرسید.از فضولی اش ھیچ خوشم نمی آمد.به نشانه تایید تکان دادم

می دونی که : ملیحه خانم دست بر نمی داشت.اما با ھم کاری نداشتیم! بله بود:آشفتم
می خواد بمونه می خواد !به من مربوط نیست ملیحه خانم:برگشت استرالیا؟ با ناراحتی گفتم

بیاید و  شھرامواقعا این زن پیش خودش چه فکری می کرد؟فکر می کرد من منتظرم تا ! برگرده
ھیچ حوصله .و کنار مادر ایستادم با گفتن ببخشید از کنارش برخاستم!جالب بودبچسبد به من؟

،بی شھرامنمی دانم چرا از شنیدن خبر برگشت .شنیدن خبرھای بیخود و بی فایده را نداشتم
شاید ھم ته قلبم دلم می خواست حداقل حرکتی می کرد که من دلم .جھت حرصم گرفته بود

  .خنک شود یا حرفھای بنیامین درست از آب در بیاید
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ار بر اتومبیلھا راھی بھشت زھرا شدیم تا بر سر مزار پدر،جمع شویم در آخر مراسم،ھمگی سو
وارد بھشت زھرا که .ھمگی پشت سر اتومبیل عمو حرکت می کردیم.و دیداری تازه کنیم
انگار .ھنوز داغش تازه بود.گویی ھمین دیروز بود که پدر را از دست داده بودیم.شدیم،دلم گرفت

آمد و مرا از زمین  شھرامھمان روزی که .فوتش  را برگزار کردیمھمان دیروز بود که اولین سالگرد 
ھر چه که می شد،ذھنم به طرفش کشیده !چقدر احمق بودم.بلند کرد و خاکھای پالتویم را تکاند

عمو و دایی چند صندلی اجاره کرده بودند و نوحه خوانی در حال وصل کردن بلندگویش .می شد
روزھایی .دانم چرا بی جھت به یاد روزھای سخت زندگیم افتادمنمی .بود تا برایمان روضه بخواند

که مانند آسفالتی ناھموار و پر از چاله،پاھایم را زخمی کرده بودند و حال آن زخمھای کھنه سر 
به ھم زدنم با مازیار و آن دعوای سخت،خواستگاری استاد کیا و بعد پس :باز کرده بودند

نمی خواستم .و بعد ھم طالق شھراماجی اجباری با .ازد زدنش،فوت ناگھانی پدر،و سر آخر ھم
صدای نوحه .مقاومت کردم.اشک تا پشت پلکھایم آمد و رفت.اما نمی شد! یعنی نباید!گریه کنم

نفس عمیقی کشیدم و بغضم را فرو .خوان در گوشم پیچید اما باز به اشکھایم اجازه ریزش ندادم
ستی و بلندیھا آنقدر زیادند که جوان و پیر نمی این پ.زندگی چقدر پست و بلندی دارد.دادم

تو را تو گویی طبق برنامه ای از پیش تعیین شده،چنان بر صحنه زندگیت می تازند که :شناسند
  ...ھدف گرفته اند تا آماج شکنجه و اتفاقھای ناگوار شوی

احساس تنھایی عجیبی بر دلم چنگ می .مراسم که برگزار شد،ھمه قصد رفتن کردند
با .چقدر دوست داشتم در آن لحظه کسی را داشتم تا دلداریم بدھد و نازم را بکشد.اختاند

ھمیشه ھر !اما نبود.کلمات عاشقانه لبریزم کند و لبخندش گرمی بخش سردیھای زندگیم باشد
  !بی دلیل.چیزی را که با تمام وجودم می خواستم،نداشتم

  فصل سی ام

احساس رھایی می .از این مساله خوشحال بودمآخرین جلسه را با ساناز داشتم و چقدر 
  .اگر زندایی پولم را ھم نمی داد،آرامش خاطرم برایم از ھمه چیز مھمتر می نمود.کردم

االن یه .ساناز واقعا آماده نبود! دستت درد نکنه: زندایی برایمان چای آورد و نشست بغل دستم
  .کم بھتر شده

ببخشید رک ...اذیت زیاد می کنه! عی کردم زنداییخیلی س:لیوان چای را به لبھایم چسباندم
  ...اما! می گم

یک ھندز فری ھم توی گوشش بود و .ساناز داشت با موبایلش بازی می کرد و البد مسج می زد
لنز طبی آبی می گذاشت و چشمھایش .موھای بلندش را زده بود پشت گوشش.قھقھه می زد
  .قرمز شده بود
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  چقدر بھت بدم که راضی باشی؟...م زحمت کشیدیخیلی ھ! نه عزیزم:زندایی گفت

  !من قیمت ندارم...ھر طور که خودتون صالح می دونید...نمی دونم:سرم را پایین انداختم

؟دوستت چقدر برای معلم خصوصی داده بود اون !سانی:زندایی خندید و به ساناز اشاره کرد
  دفعه؟

از من بپرس امروز صبح چی ! مامانچه می دونم :ساناز سرش توی گوشی بود و ھمانطور گفت
  !خوردی،یادم نمی آد

  !معلوم نیست کین! بچه نیستن که اینا:زندایی لبھایش را جمع کرد

چیزی ھست تو خونه که ...دارم غش می کنم! مامان گیر نده:ساناز چشمھای قرمزش را مالید
  بخورم؟

  !نی برداریه شیری: زندایی به شیرینی توی ظرف کریستال روی میز اشاره کرد

تخم مرغ بذار فقط سفیده شو یه !نمی خورم! شکم در میارم:ساناز دست به شکمش کشید
  !بخورم

  این سفیده تخم مرغ به چه دردت می خوره؟ارزش غذایی داره؟:زندایی چشم غره رفت

  .در را که بست،صدای قھقھه اش بلند شد.ساناز شانه باال انداخت و رفت توی اتاقش

  .رخانه بیرون آمد،من حاضر شده بودم که بروم خانهزندایی که از آشپ

دارم آخر ھفته دیگه مھمونی میدم،به مامان اینا بگو ! راستی آالله جون:کنار در نگھم داشت
  ...حاال خودم به مامان زنگ میزنم!برادر و بچه ھاش ھم،تولد سانازه...بیان

ری که توی آموزشگاه کار می بچه ی برادرش؟ھمان پس.سرم را چرخاندم و شالم را مرتب کردم
به ذھنم فشار ...شاید ده سال...کرد؟ان موقع ھا که من دیده بودمش خیلی از من بزرگتر بود

  .فقط قد بلندش توی ذھنم مانده بود.آوردم تا قیافه اش را مجسم کنم اما چیزی به یاد نیاوردم

  الناز و فرشید؟...دیدمشون! آھان:گفتم

چقدرم !اوھوم:جای یخ شده اش را بنوشد د به دھانش گذاشت تاخندید و حبه ای قنزندایی 
  ...فقط...تحصیلکرده مثل خودت...با شخصیت!مثل ماه! آقا...پسر خوبیه

فقط چه؟نکند زندایی فکرھایی توی سر داشت؟سعی کردم ذھنم را از .توی دلم خالی شد
  .فعال آمادگی فکر کردن به ھیچ مردی را نداشتم.حرفش خالی کنم
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اگر برنامه ای ...حتما به مامان میگم:ایم را پوشیدم و کیفم را روی دوشم انداختمکفشھ
  ...نباشه،می آیم

  ...بشی مثل دافای تھران! خوشگل کنی ھا! آالله:از ته سالن ساناز در اتاقش را باز کرد

  مگه من بدتیپم؟:ابروھایم را باال دادم

  ! کنمنظورم اینه که خوشگلیاتو قایم ن! نه:ھرھر خندید

فضوای تو کار !ھر کسی یه جوره! انقدر حرف بیخود نزن! سانی:زندایی چشم غره رفت به او
  !مردم نکن

شماره کارت :زندایی ھمانطور که دستم را می فشرد گفت.لبخند زدم و صورت زندایی را بوسیدم
  بسته؟...بریزم 300بده برات 

  ...مرسی: جھی شده بودتوی دلم غنج رفت از اینکه دسترنج زحماتم مبلغ قابل تو

  !شماره کارتتو برام اس ام اس بزن:زندایی سرش را تکان داد

نمی دانستم .دلھره داشتم.ست و من ھم از پله ھا پایین رفتمبعد از خداحافظی در را ب
  .نگران بودم و بی تاب.چرا

د و توی ترافیک پشت چراغ قرمز گرفتار شده بودم و از آنکه ھمه چیز به ھم گره خورده بو
بی حواس .ماشینھا یک میلی متر ھم جلوتر نمی رفتند،حرص می خوردم که مویابلم زنگ خورد

  بله؟:دکمه را فشار دادم و جواب دادم

  خوبی دختر؟! سالم مادر جان:صدای غمگین شیرین خانم آمد

  خوبید شما؟! ممنون! سالم شیرین خانم:دستھایم لرزید

دنیا مگه حال برای آدم می ذاره؟زنگ زدم ازت تشکر کنم این :صدایش از ته چاه در می آمد انگار
  .ممنونم عزیزم...که اومدی ختم

  ...کاری نبود! خواھش می کنم:آب دھانم را قورت دادم

  ...می خواستم...می خواستم...شھرام برگشت استرالیا:صدایش دوباره گفت

  ...به سالمتی:قلبم تند تند می زد.مکث کرد

  ...رو ببینه می خواست تو:دوباره گفت
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  منو؟: نفسم در نمی آمد.قلبم ھری ریخت پایین

می خواست ببینه وضع و اوضاعت چطوره، که فرصت نشد و انقدر کار داشتیم که بی ! آره:گفت
  ...فقط...خداحافظی رفت

  .نمی توانستم حرف بزنم.از استرس می مردمداشتم 

اینطوری ...ی وقتھا بھش ایمیل بزنیبعض...ایمیلش رو داد که بھت بدم:شیرین خانم فین فین کرد
  .گفت

ایمیل؟من وقت :حالم اصال خوب نبود.یک جوری شده بودم.توی دلم به ھم خورد.دستھایم یخ کرد
  ...خیلی سرم شلوغه! ایمیل ندارم شیرین خانوم

  ...حاال ! من که سر در نمیارم مادر...ایمیلش رو می دم بنیامین برات تو پیغام بزنه:با اصرار گفت

  خدا داشت با من چه کار می کرد؟.نفس عمیقی کشیدم.صدایش مدام قطع و وصل میشد

می دانستم که دلم نمی خواھد .دنده را که عوض کردم، ھمه چیز توی ذھنم درھم و برھم شد
ھر کاری می کردم،کارھایش از .اصال نمیشد.شھرام را ببینم و یکبار دیگر با او ارتباط برقرار کنم

 یک مدتته دلم می دانستم که شاید حسی به او داشته باشم چون .رفت ذھنم بیرون نمی
اما اینکه بخواھم خیلی زیاد دوستش داشته .اسمش توی شناسنامه ام بود و حاال نبود

راست می .الله می گفت از دل برود ھر آنکه از دیده برفت.باشم،کمی ھضمش برایم سخت بود
  .توی دل من بوده قبال یا نه اما ھنوز مطمئن نبودم که شھرام.گفت شاید

نمی .مغزم ھنگ کرده بود.استرس لحظه ای رھایم نمی کرد.نفس عمیقی کشیدم و گاز دادم
من ھنوز از بحران نگذشته بودم که به ورطه .کاش ھمه چیز آرام می ماند.توانستم فکر کنم

  .بحران دیگری بیفتم

توی پارکینگ که .خانه ام ھمانطور که فکر می کردم،متوجه شدم که جلوی در پارکینگ
داشت با موبایلش حرف میزد و قربان صدقه شخص آنطرف خط می .رفتم،صدای مازیار بلند شد

  :رفت

بیا بیرون ! دیگه نشد! چی؟نه...حاال یه دقیقه بیا بیرون بھت بگم! تو جون بخواه! ای جان دلم_
! اون من نبودم! بھت گفتناشتباه ! پشت تلفن نه! نه...اینطوری که نمیشه...برات توضیح بدم

گوشتو ...انقدر بھم اطمینان نداری که حرف این ملت دھن لقو باور می کنی؟ای بابا! دروغه دختر
  ...بده به من یه دقیقه
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او  حاال نوبت.باید کمی اذیت میشد.حقش بود! چه التماسی می کرد.بی جھت خنده ام گرفت
  .بیاوردش و حسابی حالش را جا بود که دختری قال بگذارد

نچرخید که نگاھم .کیفم را برداشتم و از کنارش رد شدم.ماشین را قفل کردم و دزدگیر را زدم
من که ! به درک.اما مطمئن بودم به روی خودش نمی آورداز گوشه ی چشم مرا دیده بود .کند

که خداحافظی می کند،بی  ماز پله ھا که خواستم باال بیایم،شنید.دل خوشی از او نداشتم
نا باال رفتم و دیدم پشت سرم آمد باال و از من جلو زد و روی پاگرد پله ھای باال اعت

  خوبی؟:ایستاد

  تو چی کار به کار من داری؟:یعنی چی؟ اخم کردم:خندید! نه زیاد:سر باال دادم

فرھنگ داشته باش درست جواب آدم رو ! حالت رو پرسیدم! کاری ندارم که: دوباره پوزخند زد
  !بده

  حاال می ری کنار رد شم؟...گفتم خوب نیستم:را جمع کردملبھایم 

پشت سرم نیامد .خودش را کنار کشید و من پله ھا را تند و تند باال رفتم تا به آسانسور برسم
  .اما حس کردم دارد سرتا پایم را دید میزند

آنقدر .به خانه که رسیدم بوی خورش قیمه ھوش از سرم برد.دکمه را زدم و رفتم توی آسانسور
  .با ساناز سر و کله زده بودم که گرسنه و تشنه بودم

وقتی سر یک میز با مادر نشستم،گفتم که زندایی دعوتمان کرده خانه اش برای جشن 
گفت من و آیدا برویم که دایی از دستمان ناراحت .مادر حال و حوصله آمدن نداشت.تولد

آنکه برایش مراسم گرفته بودیم و با .اخر دلش می خواست شب جمعه برود سر خاک پدر.نشود
  .دو ھفته یکبار می رفتیم سرخاک اما مادر انگار باز دلتنگ بود

ِ : وقتی سفره را از روی میز جمع می کرد،سرش پایین بود بزن و  من حال و حوصله میھمونی
 از طرف منم یه!من بیا نیستم مادر.تو ھم آیدا رو بردار و ببر.می خوام تنھا باشم.بکوب ندارم

  ...به زنداییت زنگ میزنم عذرخواھی می کنم...کادویی بگیر

  .سر تکان دادم و آخرین برگ کاھو را به دھان گذاشتم و جویدم

***  

 مھمانھا بیشتر.بوی عطرھای مختلف قاطی شده بود.مھمانی زندایی شلوغ بود مثل ھمیشه
آیدا رفتیم توی اتاق تا من و .از نیامدن مادر پرسیدو مان آمد تقبالدایی به اس.فامیل بودند

  .ساناز با دوستھایش یک جا جمع شده بودند و می خندیدند.پالتویمان در بیاوریم و آویزان کنیم
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وقتی توی .لباسھای تنگ و کوتاھی که تا باالی زانویشان بود.ھمه مثل ھم لباس پوشیده بودند
دو سالم کردیم و او ھر .ت جلوی آینه روی موھایش دست می کشیدشاتاق رفتیم،مرد جوانی دا

ھمان فرشید بود که چند سال پیش در مراسم .از توی اینه به من لبخند زد و چرخید و نگاھم کرد
  .آن وقتھا کنار ایستاده بود و جز صاحب عزاھا بود.ختم یکی از فامیلھا دیده بودم

با وقار ،بیشتر از آنکه خوش تیپ باشد.لحظه ای نگاھش کردم و در جواب لبخندش سر تکان دادم
  !داره می گه خوشبختم! با تویه ھا:آیدا زد توی پھلویم.بود

  .ممنون..منم:به خودم آمدم و رو به فرشید گفتم

  !فعال!می بینمتون:خندید به طرف در رفت و گفت

چی شد؟این ھمونی نبود که :آیدا دوباره زد توی پھلویم.به قد و قامتش نگاه کردم،بلند بود و الغر
  ختم دیدیمش؟تو آموزشگاه کنکوره؟چند سال پیش تو 

  چند سالش بود؟! آره فکر کنم: سر تکان دادم

  .ھمچین جوون نیست...واال االن سی و پنج رو داره:آیدا ابروھای پرش را باال انداخت

لباسم را جلوی اینه مرتب .چقدر دوست داشتم در موردش بیشتر بدانم.نفس عمیقی کشیدم
بلوز سفید و حریرم را مرتب .ستم تا کمرم تا باریکتر نشان دھمکردم و کمربند شلوارم را سفت ب

  .آیدا ھم به دنبالم آمد.کردم و بیرون رفتم

بشقاب یکبار مصرف را .ھمه چیز سلف سرویس بود و باید غذا را از روی میز بر می داشتیم
الله بکش آ:دستی از باالی سرم،دیس پر از ناگت را جلویم گذاشت.برداشتم تا کمی غذا بکشم

  !از خودت پذیرایی کن!جان

فرشیدو :چشمکی زد و گفت.سرم را چرخاندم و زندایی را در لباسھای شیک و گرانش دیدم
  دیدی؟

  چطور؟...یعنی دیدم...بله:زبانم بند آمد 

خیلی پسر :خوشبویش کشید دستی به موھای براشینگ کرده و.دلم ھری می ریخت پایین
  بھش معرفی کنم؟نبال مورد می گرده،تو رو د! خوبیه

  !من قصد ازدواج ندارم به خدا:گفتم.تیری توی قلبم فرو کردند

  !برو خجالت بکش:ایدا خنده اش گرفته بود

  !چقدر بی مزه ای! ھیس:با اخم گفتم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

178 | P a g e  

 

  !بھم بگو, ھر وقت قصدشو پیدا کردی: زندایی یقه ی کتش را درست کرد و گفت

ان جا گیر آوردیم و نشستیم،فرشید آمد و از وقتی با آیدا بین آن ھمه مھم.بعد از ما دور شد
  .دفعه دوم  که رد شد،حدود چند دقیقه بعد بود.به من انداخت ینیم نگاھ.جلویمان رد شد

! نه است بگه میخوام بگیرمتاالیعنی !نه دیگه واقعا چشمش تو رو گرفته:ایدا ھرھر می خندید
  !آدم دلش مور مور میشه...یه جوریه! چقدرم باحاله

صدای ضبط بلندتر شد و کیک را با شمع و فشفه آوردند و ھمه ھورا .رنج کوبیدم توی پھلویشبا ا
فرشید پشتش به ما بود و ھمانطور که کف میزد عقب عقب آمد .من و آیدا ھم کف زدیم.کشیدند

  ؟..واقعا از قصد این رفتارھا را می کرد یا.قلبم داشت از جا کنده میشد.و به ما نزدیک شد

کمی توی .گفتم نکند ناگھان فکر کند که چیزی شده و من از او خوشم آمده است.ردمنگاھش نک
این .چشمھای کشیده ای داشت و مژه ھای پر.معمولی بود.قیافه اش خوب بود.فکر فرو رفتم

موھای پر کالغی و پرش ھم از .ھمان عضو مثبتی بود که در نگاه اول مرا متوجه او کرده بود
روی ھم رفته بد به دلم ننشسته .لباس پوشیدنش ھم اسپورت بود.دھمان پشت سر معلوم بو

ھمانطور که داشتم فکر می کردم،ساناز جلو آمد و دستھایم را گرفت و بلندم کرد تا با او .بود
حتی توی مھمانی عقدم ھم درست .بلد نبودم.اصال نمی توانستم خودم را تکان دھم.برقصم

  .نرقصیده بودم که حاال بلد باشم

زور خودم را تکان دادم و به خنده ھای زیر زیری ایدا که به فرشید اشاره میزد،بی اعتنا به 
فرشید کنار ایستاده بود و ھمه را .ساناز با دوستھایش آن وسط می رقصید و می خندید.ماندم

نگاه بعد از آن به آیدا .زیر چشمی نگاھش کردم،بالفاصله نگاھم را غافلگیر کرد.تماشا می کرد
زود خودم را جمع و جور .آن وسط گیر افتاده بودم.که داشت با دوستھای ساناز می خندیدکردم 

تحمل آنجا برایم سخت شده .دلم می خواست زودتر بروم خانه.کردم و آمدم نشستم سر جایم
  چیزی که کم و کسر ندارید؟اوضاع خوبه؟:سرم را بوسید و گفت.دایی آمد و کنارمان نشست.بود

  !بد نیست...مرسی:ان دادیممن و آیدا سر تک

  ...فرشید بھم گفته که :دایی به فرشید اشاره کرد

جمع .به خودش دید از گوشه ای که در تاریکی فرو رفته بود،بیرون آمد رو فرشید که اشاره را
  !شاھد از غیب رسید! بیا:دایی گفت.مھمانھا را دور زد و باالی سرمان ایستاد

  خوبید؟:نگاھش کردم،او بالفاصله کنارم نشست.م بند آمده بودنفس.بعد از کنارم بلند شد و رفت

  !مرسی:گفتم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

179 | P a g e  

 

حرصم را با .می خواستم بروم و ساکتشان کنم.صدای خندیدن آیدا و دوستھای ساناز بلند شد
فرشید سینه اش را صاف کرد و انگار فھمیده باشد که من .خنده ھای معنا دارشان در آورده بودند

می شه بریم یک جایی که شلوغ ! حمل بر بی ادبی نشه...کوچیک دارممن یه کار : معذبم،گفت
  نباشه؟

  ...چه کار کوچیکی؟ھمینجا بگید: گفتم

  بینیتون رو عمل کردید؟:مکث کرد.سر تکان داد و به صورتم نگاه کرد

  ! بله: گفتم.معطلش کرده بود که فکر کردم چه می خواھد بگویدآنقدر .از سوالش خنده ام گرفت

  ...به صورتت میاد...خیلی خوب عمل کرده:را صاف کرد و آرام گفت سینه اش

  !بله دکتر خوبی بود:گفتم

! خوب شده:روی تیغه ی بینی ام کشید.دستش را نزدیک صورتم کرد اما صورتم را لمس نکرد
  ...دکترای االن خرابکاری زیاد می کنن

شما قیافه ت ...فقط می خواستم بگم...بگذریم:خواستم جوابش را بدھم که گفت
  .آشناست...خیلی...خیلی

  شبیه کیم مگه؟:لبخند زدم

  ...منظورم اینه که به دل می شینه! نمی دونم:گوشه ی لبھایش را پاک کرد با دست

: شام خوردین؟ سر تکان دادم:دوباره گفت.می خواست چه بگوید معلوم نبود.خنده ام گرفته بود
  ! بله

شما معلم خصوصی سانازید؟عمه :گفت.زیر گوشم بودھنوز صدای ریز ریز خنده ھای دخترھا 
  !می گفت البته

  ! بله: گفتم

تو آموزشگاه کنکوری که من شیمی تدریس می کنم،یه آموزگار زن می خوان برای تاریخ : گفت
  شما رو معرفی کنم؟.ادبیات و تست زنی

شم،من اما حتما باید فوق لیسانس داشته با: آموزشگاه کنکور؟ گفتم.چقدر عالی میشد
  ! لیسانسم
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اول شاگرد خصوصی بدن ! اگر مسلط ھستی من سفارشتونو می کنم! عیبی نداره: سر باال داد
  حاضرید؟!بعد توی کالس چند نفری تدریس کنید

اما قبول ! خوبه:گفتم.از اینکه فعلھایش مدام مفرد و جمع میشد،می خواستم غش غش بخندم
  می کنن؟

حرفم برو زیاد نیست اما ! خودم اونجا یک سھام کوچیک دارم من! باید بکنن:سرش را پایین آورد
  !داره

  آخه چرا من؟:قلبم تند تند می زد و ذوق کرده بودم.سینه ام را صاف کردم

چون شما رو فقط می شناسم که بلدید این :خندید و لیوان نوشابه اش را به لبھایش نزدیک کرد
  !با ساناز خوب سر و کله زدید مثل اینکه.از عمه تعریفتون رو شنیدم.رشته رو تدریس کنید

از .حس می کردم دارد ھیکلم را نگاه می کند.معذب شده بودم.کج نگاھم کرد.لبخند زدم دوباره
اگر او تا این سن مجرد مانده  اما آیا می دانست که من یکبار طالق گرفته ام؟.او بدم نیامده بود

  .فتم؟از زندایی ھم رویم نمی شد که بپرسمچطور باید به او می گبود،اگر حرفی پیش می آمد،

  شماره من رو می زنید توی گوشیتون؟:در ھمین حین ،موبایلش را در آورد

  !حاال قطعی که نیست: گفتم

  !باالخره یک روز باید باھاتون تماس بگیرم بیاین برای مصاحبه! چرا ھست دیگه: ابرو باال داد

  !هبھم میگ!به زندایی روزش رو بگید:طفره رفتم

من روز مصاحبه رو به .ھر طور که میل شماست! باشه: سرش را نزدیک آورد!  ای بابا:پوزخند زد
  خوبه؟...بھتون خبر بده!زندایی می گم

وقتی حرفش تمام شد از جا بلند شدم و به طرف اتاق رفتم تا پالتویم .سر تکان دادم و لبخند زدم
چیه؟ می خوای : خندان سرک کشید توی اتاق آیدا با قیافه ای.ایدا را ھم صدا زدم.را بردارم

  بریم؟

از سر خاک برگشته تازه کلیم گریه ...مامان تنھاست! شبه 11ساعت ! آره زود باش:گفتم
  !گناه داره بدو!کرده

  ! وایستا! آالله؟داری میری؟ھنوز کادوھا رو باز نکردن که! اوا: زندایی آمد توی اتاق

  .از بھشت زھرا اومده می خوام پیشش باشم...ان تنھاستمام...باید بریم! نه زندایی: گفتم 
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یک تکه کیک را که  توی بشقاب یکبار مصرف گذاشته بود و رویش را سلوفون کشیده بود،به 
  !اینطوری که بد شد...الاقل کیک رو بگیر ببر خونه برای سولماز: طرف آیدا گرفت

تازه داشت خوش ! میشه لوسه و عجله دارهاین آالله ھ:آیدا با قیافه ای آویزان پالتویش را پوشید
  !می گذشت ھا

  ...من باید برم! تو بمون: گفتم

ساناز میگه تو آموزشگاه ! چقدر این پسره باحاله:زندایی که از اتاق بیرون رفت،آیدا پچ پچ کرد
  ! به خاطر اون میان ثبت نام! کنکور براش می میرن دخترا

  !به ما چه: چشم غره ای به او رفتم

  اگه خوب نیست چرا شماره تو دادی؟! االن داشت مختو میزد که! وا: غش خندیدغش 

  ! ھر کاری کرد،نتونست شماره بگیره! شماره ندادم:گفتم

چقدر تو خودتو لوس ! اه اه:آیدا بینی اش را چین داد.بعد زبانم را برایش در آوردم و چشمک زدم
  حاال می مردی شماره بدی؟!می کنی

اونوقت می گن !آدم به این راحتیا به ھر کسی شماره نمیده: دم دم در اتاقدست به کمر ایستا
  !وارفته ست! چقدر شله

  !تو خل و چل شدی! برو بابا:دستش را توی سرم زد آرام

  تو چی کار به زندگی من داری؟! انقدر فضولی نکن آیدا!بیا برو : ھولش دادم جلو

  ! اصال به من چه! به جھنم: شانه باال انداخت

دختر از او کوتاھتر بود و .موقع خداحافظی فرشید مشغول حرف زدن با یکی از دوستان ساناز بود
به آیدا .به چشمھای او زل زده بود و چشم از صورت فرشید برنمیداشت.ایستاده بود کنارش

  حاال من باید شماره می دادم؟! دوست دخترشو پیدا کرد! بیا:اشاره زدم

! چه ربطی داره؟یارو داره به تو نخ میده! برو بابا: ایین و ھمانطور گفتایدا از پله ھا تند دوید پ
  !رو مخی! اون دختره؟چقدر حرصم می گیره ازت آاللهاونوقت تو داری می گی 

  !فضولی ھم نکن! حرف بیخود نزن: کیفم را برداشتم و از پله ھا پایین رفتم

صندوق .دیدم اس ام اس دارم.نگ بزنمپشت فرمان که نشستم،موبایلم را در آوردم تا به مادر ز
  :پیامکھا را باز کردم و دیدم شماره ناشناس است
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  .ممنون.مایل بودی باھاش تماس بگیر.این ایمیل شھرامه.بنیامینم!سالم

: آیدا کمربند ایمنیش را بست و گفت.تکیه دادم عقب.سرم تیر کشید دلم ھری ریخت پایین و
  چی شد؟ھان؟

  !میل بزنمشھرام گفته بھش ای:گفتم

  آدم فرشیدو ول می کنه می چسبه به شھرام؟! اون کیه بابا!اگه بزنی خری:جیغ زد

نمی دانستم باید چه کار کنم؟حسی قلقلکم می داد تا یکبار که شده ھم .ھیچ نمی دانستم
اما چطور؟من به او به ایمیل بزنم که چه؟که سالم من .شانسم را با شھرام امتحان کنم

ویی ھمان می شود؟یعنی من منتظر یک اشاره بوده ام تا با تو ارتباط برقرار آمدم؟ھر چه تو بگ
  .کنم؟استارت زدم و پایم را روی پدال گاز گذاشتم

  فصل سی و یکم

مجبور بودم با تاکسی بروم آموزشگاھی که .گذاشته بودمش تعمیرگاه.ماشینم خراب شده بود
می گفت فرشید .ی زنگ زده بود خانه مانیک ھفته بعد از مھمانی زندای.فرشید آدرس داده بود

  .گفته باید برای مصاحبه بروم

  !پولشم بد نیست! این یه فرصته نصیب ھر کس نمیشه! آالله جان_

  ! زندایی می ترسم بگن نه_

تو این سن فعالیت نکنی و کنج خونه ! حیفه...چه اشکالی داره؟تو تالش خودتو کردی!خب بگن_
  !ماع باشتو اجت! یه کم بجنب...بشینی

  ...آخه مامانم_ 

  !باید روی پای خودت باشی...مامان؟تو االن یه مرحله از زندگیت گذشته_

جلوی در آموزشگاه شلوغ .گوشی را که گذاشتم،مصمم بودم که بروم آموزشگاه برای مصاحبه
بیرون ریخته و مانتوھای جلو باز تق تق آدامس می جویدند و با دخترھای نوجوان با موھای .بود

آموزشگاه نسبتا بزرگی .از بینشان رد شدم و رفتم توی راھروی آموزشگاه.ھم می خندیدند
که چشمم افتاد به اتاق .به دنبال اتاق مدیریت بودم.دو طبقه با چند کالس در طبقه ھمکف.بود

چند دختر و پسر جوان و .سرک کشیدم توی اتاق.راھم را کج کردم آنطرف.اساتید انتھای راھرو
سالم که کردم و اسم فرشید ناظمی را .افتاده نشسته بودند و چای می خوردند یک مرد جا

  .ھمه ی سرھا به طرفم چرخید و ابروی یکی از دخترھا باال رفتآوردم،
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از پله ھا باال رفتم و به سوال دختری که ... تو اتاق معاونت! برو طبقه ی باال:یکیشان گفت
  .شما؟ جواب ندادم: پرسید

کنارشان زدم و چند ضربه .دخترھا در ھم می لولیدند.وی در اتاق معاون شلوغ بودطبقه ی باال جل
  بله؟:صدای فرشید گفت.به در زدم

  خوبید؟! سالم: در را باز کردم و ایستادم در چارچوب در

  !به موقع اومدی: سرش را باال گرفت و تا مرا دید لبخند زد

و من ریز ریز خنده ھایشان را .ھمان می کردنددخترھا نگا.بعد از جا بلند شد و با من آمد بیرون
خوشم !اصال به ھم نمی خورن! دوست دختر جدیدشه؟ایش:یکی که ارام گفت.می شنیدم

  !نیومد

فرشید آنقدر از من تعریف کرد که مدیر راضی شد یک شاگرد خصوصی به من بدھد که در ھمان 
  .اضی بودند،ھمانجا کالس بردارممحیط آموزشگاه با او کالس داشته باشم تا بعد اگر از من ر

چرا می خواست مرا به زور .از اینکه فرشید آنقدر در مورد من اغراق کرده بود،تعجب کرده بودم
  ؟...آنجا استخدام کند؟یعنی انقدر

از کوچه آموزشگاه .باید آن ھمه راه را دوباره با تاکسی می رفتم.از او تشکر کردم و بیرون آمدم
سر برگرداندم و دیدم فرشید توی یک ریو نشسته است .ی برای بوق زدکه سرازیر شدم،ماشین

  .و نگاھم می کند

  بله؟چیزی شده؟: دوال شدم

  !گفتم برسونمت! دیدم بی ماشینی شما! کالس ندارم! نه: خندید

اگر این آغاز آشنایی ما میشد،اگر من و فرشید با ھم دوست .قلبم میزد.تردید داشتم
نمی دانستم می توانم ...سال بزرگتر 12حداقل ! خیلی بزرگتر از من بود او! نه...اگر ...میشدیم

از الله و بقیه شنیده بودم که مردھایی که فاصله سنیشان با زن زیاد .به او اعتماد کنم یا نه
الله که از پیمان راضی .اما از آنطرف ھم زود از پا و ظرفیت می افتند.است،قدر می دانند

  .کردخیلی ھم تعریف می .بود

  !بفرمایید: صدای بوقش از جا پریدمبا 

در را باز کردم و روی صندلی کنار .به خصوص که فامیل بودیم! اگر نمی رفتم بی ادبی بود
شما ناھار که :گفت.گرم شدم.بوی ادکلن مردانه اش پیچید توی بینی ام.دستش نشستم

  نخوردی؟
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  ! مزاحم نمیشم! میرم من رو تا یه جایی برسونید خودم! نه باید برم خونه:گفتم

می خوام یه کم ! ببخش من اینطوری صدات میزنم! آالله جان...آالله:سر باال داد و گاز داد
  !من می خواستم باھات حرف بزنم...فامیلیم! غریبه که نیستیم...خودمونی باشیم

  چه حرفی؟:قلبم دوباره شروع کرد به تند زدن

سنم ! اشم یا مساله ی زندگیم رو کش بدممن االن فرصتی ندارم که بخوام دوست ب:گفت
  !باید زود برم صر اصل مطلب! ایجاب نمی کنه

  کدوم اصل مطلب؟:دلم ھری ریخت پایین

  .بریم اینجا بھت بگم:فرمان را چرخاند و جلوی یک کافی شاپ نگه داشت

احساس می کردم،چرا وقتی رو به روی ھم نشستیم،.کافی شاپ خیلی ساده و کوچک بود
اما انگار وجود فرشید ! ود وا داده ام؟باید کمی ناز می کردم یا مثال می گفتم باشد بعداآنقدر ز

وقتی یکنفر جاذبه : "توی یکی از کتابھای روانشناسی دانشگاه نوشته بود.جاذبه اش زیاد بود
اش بیشتر از دافعه اش باشد،ناخودآگاه جذبش میشوی و به حرفھایش گوش میدھی،و او ھر 

  ."ھد می تواند تو را به دنبال خودش بکشاندطور که بخوا

دستش را .با بند کیفم بازی کردم.وقتی پشت میز نشستم  چشم در چشم شدیم،معذب شدم
  سفارش نمی دی؟:روی میز جلو آورد و منو را گذاشت کناز آرنجم

می شه زودتر بگید من برم خونه؟مامان نگران :سرم را باال گرفتم و توی چشمھایش نگاه کردم
  !االن ساعت یکه...گفتم تا قبل از ظھر برمی گردم! میشه

  .اب دھانم را قورت دادم.یک بری خندید و یکی از گونه ھایش چال افتاد

  کال عجولی؟نه؟! تو مغزم چیهمثل اینکه خیلی عجله داری ببینی من ! زود حرفمو میزنم! باشه_

  !کار دارم! می خوام زودتر برم! نه: خنده ام گرفت

از ھمونا که آدمو گیج ! من یه دمنوش داغ میخورم:باز کرد و تویش را نگاھی انداختمنو را 
  ...میکنه

  ...من یه قھوه ی ساده می خوام:تندی گفتم

خیلی بامزه ...مثل چیزی که االن سفارش دادی...ھمه چیزت ساده ست: ابرویش را باال گرفت
  !ای
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من خیلی مشکل داشتم تو ! ببین:تسفارشمان را که آوردند،گف.از این تعریفش خوشم آمد
از بچگی ھم تو ارامش و رفاه ! سعی کردم حلش کنم که شد...یه مشکل بزرگ داشتم! زندگیم

ھمیشه ! خیلی ھم بدخبت و بیچاره نبودیم...خیلی پولدار نبودیم! یک رفاه نسبی.بزرگ شدم
  ...اما!خالصه عقده ای نشدم! ھمه چیز داشتم

  !یه چیزی ھست که باید بھت بگم...اما:را می جوید نگاھش کردم،داشت گوشه لبش

  ؟...این حرفا رو االن شما برای چی میزنی؟منظورتون: وسط حرفش پریدم

از ھمون اوایل که تو مھمونیا می ...من ازت خوشم آمده:صاف توی چشمھایم نگاه کرد
خیلی منتھی ! اخالقت چطوریه...دیدمت،خیلی وقت پیش دوست داشتم ببینم چطوری ھستی

  .مکث کرد...تا اینکه...دبیرستانی بودی...کوچیک بودی

  تا اینکه چی؟:نگاھش کردم کنجکاو.قلبم داشت می آمد توی دھنم

  ...تا اینکه ازدواج کردم:نفس عمیقی کشید

  ازدواج؟واقعا؟: از جا پریدم

  تا این سن باید مجرد می موندم؟! بله:سر تکان داد و لبش را جوید

خود من مگر یکبار ازدواج نکرده بودم؟یعنی جریان طالق من را نمی حاال .راست می گفت
  دانست؟

  ...خب...نه:قھوه ام را خوردم

  جا خوردی؟:گفت

  فقط چرا جدا شدید؟!به من ربط پیدا نمی کنه! نه: گفتم

می خواست بره اونور آب،قبل از ! تفاھم نداشتیم:دمنوشش را ارام ارام فرستاد توی گلویش
از من طالق ...دواج کنه،اقدام کرده بود که بره کانادا، وقتی دید اصرارش فایده ندارهاینکه با من از
  !تو ھم اگر چیزی تو گذشته داشتی به من بگو! چرا ربط پیدا می کنه.گرفت و رفت

  من چی بگم االن؟! آخه ھنوز چیزی نشده:گفتم

  مگر زندایی به او نگفته بود که من جدا شده ام؟.دلم لرزید

حاضری بعد از یک مدت ...می خوام تکلیفم رو بدونم:زرگ دسته دار را کنار گذاشتلیوان ب
  دوستی اگر ھر دو طرف موافق بودیم،باھام نامزد کنی؟
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  اونوقت به من می گی عجول؟! چقدر شما عجله داری:دوباره جا خوردم

  !سالمه 34من االن ...اما دوست ندارم وقتو تلف کنم...عجله ای نیست! نه:گفت

  !تو آموزشگاه ھمدیگه رو می بینیم دیگه.باھاتون تماس می گیرم: وه ام تمام شده بودقھ

به درد آینده ت می ! از دستم نده...اما من مورد خوبیم! اشکالی نداره! باشه:یک بری خندید
  .خورم

من چی؟من به درد شما :خنده ام گرفته بود از اعتماد به نفسش.توی چشمھایش نگاه کردم
  می خورم؟

حاال یه مدت باید آشنا ..وگرنه مگه دیوانه بودم بیام سراغت! معلومه:ندید و سرش را عقب دادخ
  ...بعد..باشیم

کیفم را که برداشتم،حس کردم گوشی ام توی آن می .از جا بلند شدم و تشکر کردم برای قھوه
وقتی توی .ددوباره زنگ ز.جواب ندادم.عجیب و غریب بود.در آوردم و شماره را نگاه کردم.لرزد

گوشی را که برداشتم،صدای آنطرف .ماشین فرشید نشستم تا برساندم،موبایل دوباره زنگ خورد
  .خطی قطع و وصل میشد

  ...الو؟آالله؟خودتی_ 

  بله شما؟_

  ...من شھرامم...من: صدای مرد کلی خش خش داشت

  .دستھایم سرد شد شھرام دیگر چه از جان من خواست؟.دلم ھری ریخت پایین

  ...اشتباه گرفتید: مگفت

  می تونی حرف بزنی؟...من یه کار شخصی باھات دارم...آالله! آالله:تندی گفت

  کیه؟چی شده؟:فرشید داشت با کنجکاوی نگاھم می کرد

  ...دوستمه!ھیچ کس : گفتم

نگاھم می ھمانطور که داشت رانندگی می کرد، زیر چشمی دیگر چیزی نپرسید اما فرشید 
  .کرد

  !زنگ میزنم االن گرفتارم! بعدا: پشت گوشی گفتم
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ھر چه که بود اخالقش بھتر .بودنشسته  بغل دستمآدم به این موجھی .بعد موبایل را قطع کردم
آنوقت من باید دوباره با شھرام شروع می کردم؟مگر دیوانه بودم که دوباره بروم .از شھرام بود

! ھا و اخمھا و تو سری زدنھا؟نهھمان بداخالقیسراغش و دوباره ھمان آش باشد و ھمان کاسه؟
دلم می خواست طرف مقابلم مرا با جان و دل بخواھد نه آنکه تحقیرم کند و ! من آدمش نبودم
  .غرورم را بشکند

دست .با او دست دادم.وقتی به او آدرس دادم و رساندم،در خانه،دستش را به طرفم دراز کرد
مثل بارانی که .وجودش ارام بود. د به منفشار دستھایش ھم آرامش میدا.گرم و مھربانی داشت

مثل یک چشمه ی آب که .بر تن یک کویر می بارد و تشنگی اش را می شوید و با خود می برد
در بیابان سرگردانی به لب خشک من گوارا باشد و من بنوشم و بعد مست شوم از خنکی و 

  .فرشید به دلم نشسته بود.پاکی این اب

نفسی به .برایم دست تکان داد و عینکش را روی چشم زد و رفت.مخداحافظی کردم و پیاده شد
از اینکه ھنوز وقت داشتم و می توانستم برای زندگیم خودم تصمیم بگیرم،انگار .راحتی کشیدم
ھمین یک سال پیش ھمه چیز درھم بر ھم و اجباری بود و مثل چنگال جادوگر .ازاد شده بودم

  .ر گلویم فرو می برد و راه نفسم را می بستداستان ھانسل و گرتل چنگالھایش را د

و ھمه چیز دوباره در خلسه و ...تا یک ماه دیگر ھم عید بود و بھار.اما حاال انگار رھا شده بودم
لباسھایم را در آوردم و دراز کشیدم .مادر نبود.کلید انداختم و وارد خانه شدم.زیبایی فرو می رفت

را مرور کنم در ذھنم که یکدفعه صدای دیلینگ دیلینگ پیغام خواستم تا اتفاقات آن روز .روی تختم
  .این دیلینگ دیلینگ مثل قبلیعا نبود.تلگرامم آمد

اگر نمی تونی پشت تلفن حرف بزنی، ...سالم:شماره ی عجیب و غریبی برایم نوشته بود
  .ھمینجا برات می گم

  دلخوری؟چرا جواب نمی دی؟از من :دوباره نوشت.خود شھرام بود.جواب ندادم

می تونی ھر .نوشته بود.بازش کردم.دوباره صدای زنگش آمد و پیچید توی مغزم.تلگرامم را بستم
من عذاب ! ھر چی که رو دلته بگو! بدو بیراه بگو...فحش بده! چی تو دلته برام بنویسی اینجا

ت فکر می کنم تو رو خیلی اذی.عذاب وجدان ولم نمی کنه آمدم اینوراز وقتی .وجدان دارم
چرا ایمیل نزدی؟گفتم ایمیل .منم کم اذیت نشدم.کارام مدام به ھم گره می خوره ینجاا.کردم

من ...توی تلگرام عکس ھمدیگه رو می بینیم...بزنی که راحتتر باشی و فاصله حفظ بشه
؟جواب ...آالله.و جاگیر شدن خیلی سخت بود موندنھلندفقط تو ! ھیچی...دیدم که عکست رو
  نمی دی؟
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دلجویی کند؟اذیتم کرده بود،طالقم دادم بود و حاال بعد از چند وقت می خواست .غض کرده بودمب
شناسنامه ام را سیاه کرده بود و با من رابطه داشت،حاال چه می خواست بگوید؟نمی توانستم 

از یک طرف فرشیدی وجود .توی بد مخمصه ای گیر افتاده بودم.انگشتھایم می لرزید.جواب بدھم
شوھر که خواھان آشنایی با من بود و خیلی ھم به ھم می خوردیم،از یک طرف داشت 

  !قراردادی سابقه م می گفت عذاب وجدان دارد از اینکه زجرم داده

  خدای من باید چه می کردم؟

  اما آیا حرفی ھم مانده بود؟.حرفھایم را به او می گفتمبه جوابش فکر می کردم و تمام باید 

نمی توانستم به شھرام جواب بدھم چون مادرم مطمئنا مخالفت .ویم بوددوراھی عجیبی پیش ر
یعنی توی خانواده ی ما ھیچ کس شھرام را نمی .او از شھرام خوشش نمی آمد.می کرد

به خاطر بداخالقیھا و بی مھریھایی که قبال کرده بود،توی ذھن من و .خواست و دوست نداشت
ھا خاطره ی خوشش ھمان روز برفی بود که مرا توی تن.بقیه خاطرات خوشی به جا نگذاشته بود

  .اما بعد از آن ھم اتفاقی نیفتاد او مرا طالق داد و رفت آنور آب...بغلش گرفت و بوسید

توی دلم .حالم دگرگون بود.دوباره پیغامش را خواندم.چشمھایم را مالیدم.نفس عمیقی کشیدم
در ھمین فکرھا بودم، که .ین می کشیداین چه گردابی بود که مرا داشت پای.به ھم می خورد

  .مادر در اتاق را باز کرد

  اومدی مادر؟:روسری ھنوز سرش بود

  ...خیلی خسته م! اره مامان:گفتم

  االن اومدی؟:نگاھی به ساعت باالی تختم انداخت

  چقدر طول کشید؟! چقدر دیر:روسری را از سرش باز کرد.سر تکان دادم

  ...زعفرانیه ست! مسیر دوره:گفتم

پول زیاد می خوای چی کار ! باید یک عالمه پول بنزین بدی! ولش کن نرو:آمد توی اتاق
  !ھستیم دیگه...دختر؟داریم ھمینطوری زندگی می کنیم

می ! موقعیت خوبیه! تورو خدا نه نیار...دلم می خواد مستقل باشم! مامان:روی تخت نشستم
  ! ای کنکور تدریس کنم یا نهببنیم می تونم بر...خوام برم شانسم رو امتحان کنم

من ھمه ش می ترسم تو تصادف ! اما خیلی مواظب باش! مادر ! باشه:مادر ژاکتش را در آورد
می یان می شینن تو ...دزدی از زنای جوون زیاد شده!خیلی مواظب باش! تو این اتوبانا.کنی
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وز دارم صدقه من ھر ر !ملیحه خانوم می گفت! ماشین پشت چراغ قرمز،کیف زنا رو می زنن
  ...می ترسم.میدم

  شما مگه با ملیحه خانوم حرف می زنی ھنوز؟:گفتم

غذا میاره ...چند دفعه رب انار درست کرده بود برام آورد! اومد دلجویی:دست الی موھایش کشید
خیلی معذرت ! من محلم نمی دم اما بنده خدا نمیره...نذری می یاره...چند وقت یکبار

مام آدمیم از سنگ که ! چی بگه به مردم؟زشته! آدم روش نمیشه دیگه...خیلی...خواست
  حاال بگو ببینم این کالسه چند روز در ھفته است؟! نیستیم

  ...ھر بار دو ساعت! دو روز در ھفته:گفتم

  می ارزه؟:سرش را پایین آورد

  !آره مامان جون:لبخند زدم

واست تا ھمیشه داشته دلم می خ.چقدر مادرم را دوست داشتم.بعد رفتم و بغلش کردم
بعد از فوت پدر خم به ابرو نیاورد و .مادری که از اول تا آن روز ھمیشه پشتم بود و حامیم.باشمش

ھر چند آن اوایل ناراحت بود و به جانم غر می زد اما حاال .پای خواسته ام ایستاد تا طالق بگیرم
ر نه انگار که شھرامی بوده و آمده و انگا.قبولم کرده بود و مثل قبل از عقدم با من رفتار می کرد

  .رفته و شناسنامه ام را سیاه کرده است

***  

پشت .داشتم با شاگردم سر و کله میزدم که آبدارچی در کالس را باز کرد و برایم چای آورد
وا؟چه خبره؟مگه اینجا رستورانه که برای :سرش یک دختر خوشگل ارایش کرده،سرش را کرد تو

  ی و قھوه می بری؟این کالس مدام چای

  !برو به اون بگو! آقا نظامی گفته:آبدارچی کاله بافتنیش را جا به جا کرد

  خانم عظیمی؟:یک پالتوی شیک پوشیده بود.از من قدبلندتر بود.دختر آمد تو ایستاد

  بله؟:من و شاگردم و نگاھش کردیم

کالس می ای  بعد از! یه کار کوچیک داشتم! ببخشید مراحم میشم:به سینه ایستاددست 
  دفتر؟

  !االن درس دارم ببخشید! باشه:خودکارم را توی دستم چرخاندم

  !پس می بینمت: ابروی کلفت و رنگ شده اش را باال انداخت
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اصال ازش ...ھمه ش فضولی می کنه!انقدر این دختره لوسه: شاگردم عینکش را زد باالی سرش
  ...خوشم نمیاد

  کی ھست حاال؟:گفتم

  به نظرت من امسال کنکور قبول میشم؟:ا مالیدنازنین چشمھایش ر

  این کی بود؟! بخونی آره:گفتم

شاگرداشم دوستش ! فوق لیسانس فیزیکه...شاکری فیزیک درس میده! درس میده دیگه:گفت
  !من ازش خوشم نمیاد!اه ! لوسه! دارن اما رفتارش بی مزه ست

  !کتابتو باز کن! ولش کن:شانه باال انداختم

شد رفتم توی دفتر تا وسایلم را بگذارم و گزارش کار را به مسوول دفتر تحویل  کالسم که تمام
کیفم را .مرا که دید،دنبالم آمد.شاکری پا روی پایش انداخته بود و با مسوول دفتر می خندید.دھم

  !یه سوال داشتم ازت:ھمپای من آمد تا دم در آموزشگاه.روی دوشم انداختم و بیرون آمدم

  ...رماییدبف:چرخیدم طرفش

  شما با آقای نظامی نسبتی داری؟فامیلید؟: گفت

  ...فامیلیم! بله:خنده ام گرفت

فقط ! خب:چشمھای قھوه ای اش زیر نور آفتاب زمستان می درخشید. سرش را تکان داد
  چیز دیگه ای بینتون نیست؟...فامیلید؟یعنی

  به شما ربط پیدا می کنه؟: لبھایم را جمع کردم

خواستگاری ! من و فرشید با ھم دوستیم...اره خب:می کرد عصبانی نشودانگار سعی .خندید
  !من منتظرم تا کاراش جور بشه با ھم بریم محضر! ھم اومده

  واقعا؟:مغزم داغ شد.سرم سوت کشید

  !از خودش بپرس! به خدا:دست به سینه ایستاد جلویم

  !چهاما اینا به من ! خب مبارکه:عرقم سرد بود.توی دلم خالی شده بود

یک وقت سوتفاھم ..گفتم شاید الزم باشه شما بدونی:و لبخندی کشدار زد دست به کمرش زد
  ...می دونی قانون نسبیت می گه ...پیش نیاد عزیزم
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  !ببخشید من دیرم میشه باید برم:گفتم

  !خسته نباشی عزیزم:لبھایش را مکید

انگار یک تکه از کوه را گذاشته .مدست تکان دادم و در سنگین آموزشگاه را باز کردم و با صدا بست
اگر فرشید زنگ میزد می دانستم به !شانس نداشتم ھیچوقت شانس نداشتم.بودند روی پشتم

  !او چه بگویم

***  

الله آمده بود .من ھم زیاد اھمیت نمی دادم.آفتابی نمیشد توی آموزشگاه چند روز بود که فرشید
می گفت عروس شده ام .باس زیر خوب می گشتدنبال ل.دنبالم تا برویم خرید کنیم برای عید
باید خوب بپوشم چون پیمان به اینجور چیزھا اھمیت .نباید شلخته و لنگه به لنگه باشم

ماشین را که توی کوچه پشتی مرکز خرید گلدیس توی میدان صادقیه پارک کرد،بیرون .میدھد
ھیچ کس .به او نگفته بودم من چیزی از جریان فرشید و پیغامھای شھرام.آمدیم و راه افتادیم

چون دلم نمی خواست کسی حرفی بزند که روی من تاثیر .حتی مادرم.چیزی نمی دانست
دلم می خواست به مرور زمان یاد بگیرم که با .بگذارد و دوست داشتم اینبار خودم تصمیم بگیرم

شاید برگشت .آدمھای اطرافم چطور رفتار کنم و چه چیز برایم خوب و چه چیز برایم بھتر است
شھرام برایم زیاد ھم بد نمیشد اما واقعا او می خواست برگردد؟فقط گفته بود عذاب وجدان دارد 

  .و من ھم جواب نداده بودم

شاکری چه می گفت؟ھمان .اما فرشید ھم مشکلدار بود! معلوم نبود مرا دوست دارد یا نه
  .من سر بود دختری که فوق لیسانس بود و خیلی ھم از نظر تیپ و قیافه به

بعد به مغازه ی ! بدو بریم این تو تا شلوغ نشده: توی ھمین افکار بودم که الله روی شانه ام زد
سفید و قرمز .وارد شدیم و الله چند تا برای خودش برداشت.لباس زیر زنانه فروشی اشاره کرد

  ...و

اینکه چه بپوشم  انگار تازه تمایالت زنانگی ام و.من ھم برای خودم یک ست صورتی برداشتم
از مغازه ی توی پاساژ که بیرون آمدیم،چشممان به یک مغازه ی لوازم .نمود پیدا کرده بود

یک مرد جوان پشتش به ما بود و داشت از دختر فروشنده عطر می .رفتیم تو.آرایشی افتاد
 نگاھم را از او گرفتم و به دختر.یکی یکی در عطرھا را بر می داشت و بو می کشید.خرید

  ! خیلی ھم چرب نباشه! ماندگاریش زیاد باشه...یه رژلب خوب میخوام:فروشنده گفتم

برای یه دختر :صدای مرد بلند شد.دختر فروشنده چند تا مارک مختلف از رژلب را جلویم ردیف کرد
  ...بیست بیست پنج ساله می خوام
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له داشت رژلبھا را ال.دستپاچه شدم.فرشید بود.به طرفم برگشت.نگاھش کردم.صدایش آشنا بود
الله .نگاھمان که در ھم گره خورد،سالم کردم.پشت دستش می کشید و امتحانشان می کرد

  خوبید؟اومدی خرید؟:فرشید جلو آمد و لبخند زد.سر باال گرفت و با تعجب نگاھمان کرد

  بریم یه مغازه ی دیگه؟: الله اخم کرد و سالم کرد و دستم را کشید.سر تکان دادم

فقط زودتر دیرمون !خب بکن:یک ابرویش را باال برد!دارم خرید می کنم ھا! نه بابا:کشیدم دستم را
  ...ماشینو بد جایی پارک کردم! شده

کدوم یکی رو بر :فرشید دست به رژلبھا کشید.بعد ایستاد کنارم و انگار گوشھایش را تیز کرد
  ...فعال نمی خوام بخرم! نه:میداری؟ ھول شده بودم

  ! ن می خوام برات ھدیه بخرمم! بگو:گفت

الله لبھایش را کج کرده بود و انگار می .دختر فروشنده زل زده بود به ما و نگاھمان می کرد
  ؟!این دیگه کیه باز دنبال خودت راه انداختی:خواست بگوید

  !ایشون دوست داره برات یکیش رو بخره! خب بگو:دختر فروشنده که مکث مرا دید،گفت

فرشید از دختر .می خواستم منصرفش کنم.گرانترین رژلب مارک لورآلدست گذاشتم روی 
  چقدر می شه؟:پرسید

  !تومن 60:دختر گفت

می .فرشید بی درنگ رفت سمت صندوق و عابر بانکش را کشید توی دستگاه کارت خوان
بعد عطر و رژلب را برداشت و .خواستم بگویم خودم حساب می کنم اما نگذاشت حرف بزنم

ھر سه .الله ھم اخم کرده بود.وی لب فروشنده ھا لبخند بود و به ھم نگاه می کردندر.طرفم آمد
  !اینم عیدی شما: که بیرون آمدیم،فرشید پالستیک را به طرفم گرفت

  آخه به چه مناسبت شما باید بھم عیدی بدی؟! نمی تونم قبول کنم:گفتم

  ؟میشه زودتر؟! آالله !بریم: الله آنطرفتر ایستاده بود و پایش را زمین می کوبید

  !عجله دارید،شما برید خودم می رسومنشون: فرشید به روی او لبخند زد

  !با ھم اومدیم با ھم برمی گردیم! نخیر: چشمھای الله درشت شد

  ! نمیشه!اینا خیلی گرونن:گفتم
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اومدم اینجا ...دوست داشتم برات ھدیه بگیرم! اینا ھدیه ن! نه:پالستیک را گذاشت توی بغلم
ھمین دور رو برام کار داشتم،اومده بودم دفتر دوستم سر بزنم،گفتم یک چیزی ...برات عطر بخرم

  عطر دوست نداری؟...ھم برای شما بخرم

  !ولی عطر دوری میاره!نه:از دھانم در رفت

  !آن ھم چقدر بی موقع! این حرف از کجا آمده بود توی ذھنم،خدا می داند

  !من ازت دور نمیشم! نترس: خندید

  !من یه سوال دارم...ببخشید: به زور پالستیک را قبول کردم

  ! بگو:ھمانطور که کنارمان قدم بر میداشت و از پله ھای مرکز خرید پایین می آمد،گفت

  ...با شما...خانم شاکری کیه؟می گفت با شما:گفتم

کنم  دلم می خواست حرفھایم را تف.حرفھای شاکری توی ذھنم بود و حرصم را در آورده بود
  !با شما دوست بوده:بیرون

  .نفسی به راحتی کشیدم

  دوست بوده؟خودش به شما گفت؟:صورتش قرمز شد.پایین پله ھا خشک شد یک لحظه

مامانت نگران ! زودتر! آالله:او ھم داشت حرص می خورد.الله داشت گوشه ی لبش را می جوید
  !پیمان االن میاد خونه!شب شد...میشه

  !الله چقدر غر می زنی! یقه وایستایه دق: رو به او گفتم

  دقیقا چی بھت گفت؟:فرشید بازویم را گرفت و کشیدم یک گوشه

  !رفتی خواستگاری...گفت شما باھاش دوست بودی، رفتی :گفتم

من ! چه حرفھایی زده! دختره ی دیوانه! بیخود کرده:پیشانیش قرمز شد.لبھایش را برد تو و جوید
  !می دونم و اون

تو اموزشگاه یه وقت یه چیزی ...اصال نگید من گفتم! ھیچی نگیدنه بھش :گفتم
  !ھمکاریم با ھم...میشه

من با غزال شاکری دوست !واقعیت چیز دیگه ایه:دور دھانش را پاک کرد و دست به سینه زد
  ...به ھم نمی خوردیم!باھاش تموم کردم! بودم اما خواستگاری نرفتم
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آنطرفتر .این پا و آن پا کردم که ببینم الله کجاست.مردم رد می شدند و نگاھمان می کردند
  .داشت از یک دستفروش تاپ و شلوارک می خرید

  ...خب چرا به من نگفتی؟اون روز اومده می گه ما قرار با ھم ازدواج کنیم_

می دونم ! اینم اومده دروغ بافته که اذیت کنه! چی رو بگم آالله جان؟اون مال گذشته بوده_
  ! دختره ی دیوانه!کنمباھاش چی کار 

  ...تورو خدا بھش چیزی نگید: التماس کردم

  !ران نباشگن...خودم درستش می کنم! شما کارت نباشه! نه: ابرو باال انداخت

تا ! به پیشنھادم جدی فکر کن! ببخش وقتتو گرفتم...خب من باید برم:بعد به ساعتش نگاه کرد
  ...خواممن جواب می...عید بھت وقت می دم فکر کنی روش

  !بیشتر فرصت می خوام! تا عید کمه...فعال معلوم نیست...باید فکر کنم:گفتم

  ...مورد خوبیم ھا! اما من وقت ندارم...بیشتر! باشه:فرشید خندید

  !چقدر پرتوقع بود.مات نگاھش کردم

حاال برو مثل اینکه دوستت خیلی ناراحته !اما جواب می خوام...شوخی کردم! خیله خب: خندید
  !اگه پسر بود،زده بود من و کشته بود!دارم باھات حرف میزنم من

این کی بود؟باز دوباره تو :به الله که رسیدم،غرغرش شروع شد.خندیدم و خداحافظی کردم
بذار سرت ! سرت خلوت شد،فیلت یاد ھندستون کرد؟تو اروم نمی تونی بشینی؟آالله بس کن

  ...این یکی که سنش باال ھم بود! مه ھم یکجورنماشاال ھ...باد بخوره،بعد برو سراغ یکی دیگه

  مگه پیمان سنش باال نیست؟! خیلیم خوش تیپه! برو بابا: مشت زدم توی بازویش

این کی بود؟با اون پالتوی گرون و ...مرد زندگیه! اون از اول خواستگاری کرد! برو بابا:استارت زد
به خدا با این !اصال خوشم نیومد! اه!ازش می بارید واسه چی می خواد تورت کنه! بوتھای چرم

  !دوست شی نه من نه تو

  ...من بدم نمیاد ازش! اینم قصدش ازدواجه! خیلی غر می زنی الله:صدای ضبط را بلند کردم

! اون عطره کلی قیمتیشه! نباید ازش قبول می کردی: به پالستیک روی صندلی عقب اشاره کرد
  مگه تو نداری؟! زشته

  !؟ دوست داشته بخره!چی کار کنم...کردخودش اصرار : گفتم
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با ! چی می گفت حاال؟داشت مخ میزد؟خامش نشی ھا: پشت چراغ قرمز که ترمز کرد،گفت
  ...مگر اینکه از اول بیاد خواستگاری!فقط فکر یه چیزن! مردای سن باال دوست شدن خطر داره

  !تورو خدا!ھنوز چیزی نشده! بسه الله! وای:سرم را گرفتم

  بله؟:حین موبایلم دیلینگ دیلینگ کرد،گوشی را جواب دادمدر ھمین 

  خانم عظیمی؟:صدای ظریف دختری گفت

  شما؟...بله:با تعجب گفتم

  آالله؟: دوباره گفت

  !شما؟: گفتم

انقدر !من دوست دختر بنیامینم! راستش خیلی بھم اصرار کردن بھت زنگ بزنم...من...من:گفت
  ...بھم گفته بھت زنگ بزنم

  دوست دختر بنیامین؟:بلند گفتم

  برای چی به من زنگ زدی؟...خب:دو دقیقه طول کشید تا حرفش را ھضم کردم

  کی بود؟بنیامین کیه؟: الله پرسید.مکث کرد و قطع کرد

  !مزاحم بود! ولش کن!ھیچ کس:گفتم

اگر دوباره .نمی دانستم با این ھمه مساله پیش آمده چه کنم.گر گرفته بودم و استرس داشتم
دوباره زنگ بزند که چی بشود؟مگر اینجا شھر ھرت بود که شھرام ھی به من ! زد چه؟نهزنگ می

وقتی جواب .زنگ بزند با واسطه و بی واسطه؟خود به خود از این مسایلش خوشم نمی آمد
می ...اشتباه کردم! الاقل برنمی پشت بگوید،من پشیمانم! عذاب وجدان!نمی دادم،یعنی که برو
خیلی زن خوبی بود بر عکس .دلم می خواست از شیرین خانم خبر بگیرم.مگفت عذاب وجدان دار

اگر تماس می گرفتم ھمه چیز دوباره به ھم .نمی شد...به من محبت زیاد کرده بود اما.پسرش
باید می گذاشتم یک مدت از این جریان کمی می گذشت تا ھمه چیز سر جای .می ریخت

کردنشان ھم اعصاب مرا خرد می کرد،ھم اعصاب  جستجو در اینجور مسایل و باز.خودش بیاید
  .اطرافیانم را

  بنیامین ھمون برادر شھرام نبود؟ھان؟:الله ول کن ماجرا نبود

اشتباه بود ! ولش کن! نه...اره:از اینکه آنقدر بلند اسمش را گفته بودم،بر خودم لعنت فرستادم
  الله جونم؟ ! بی خیال! کال
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دیگه با من حرف ! دروغ گفته باشی به خدا اگه:شانه اشیک دسته ی شالش را انداخت روی 
  !نزن

  تو چی؟! بریم ایس پک بخوریم؟من نسکافه ای! ول کن این حرفا رو:دست انداختم دور شانه اش

از من به تو نصیحت،دور این شھرامو ! خوب بلدی بزنی کوچه علی چپ:الله لبھایش را جمع کرد
ادم از یه سوراخ دوبار گزیده ! گ زد،ریجکت کناز فک و فامیلشم ھر کی بھت زن!خط بکش

  خب؟! نمیشه

  .اما توی دلم آشوب بود.سر تکان دادم و خندیدم

  فصل سی و دو

برنج زعفرانی توی  دانه ھای فرشید داشت با.نشسته بودیم توی یک رستوران کوچک و دنج
ن رفته بودیم، وباز به رستورابه اصرار او .غذای من دستنخورده مانده بود.بشقابش بازی می کرد

اصال میلم نمی .جوجه سفارش داده بودم اما نتوانستم به آن لب بزنمھم به اصرار او 
نمی دانم شاید نزدیک سیکل ماھانه ام بود و بی جھت عصبانی بودم و کم غذا شده .کشید

ی دو روز در ھفته ای که برا.از طرفی حرفھای ھرباره ی غزال شاکری توی مغزم می پیچید.بودم
تدریس خصوصی می رفتم موسسه،می آمد توی دفتر کنارم می نشست و یک بند از رابطه اش 

وقتی .می گفت خیلی ھمدیگر را دوست داشتند و فرشید برایش می میرد.با فرشید می گفت
فھمید فرشید به من چه گفته،آمد مساله را ماستمالی کند و گفت که فقط سر یک اختالف 

به ھم زده،و رابطه شان شکرآب شده و گرنه ھمه چیز خوب است و  کوچک خود غزال با فرشید
  .او نمی داند که چرا فرشید،به من دروغ گفته است

  !من نمی تونم فعال جواب بدم! ولی خانم شاکری چیز دیگه ای می گه! من حرفی ندارم_ 

وع ترم کالسام تموم شده،تا شر! چی میگه؟من این چند وقته درست نتونستم بیام آموزشگاه_
  !این دفعه می سپرم به مدیر که گوشش رو بپیچونه...زیاد تو موسسه نبودم! موندهجدید،

من االن واقعا نمی دونم کدومتون راست می گید؟خانم شاکری می گه شما فقط یه اختالف _
  ! ھمه چیز اوکیه! کوچیک دارید

یه ! ھمیشه! تھمیشه دروغ می گف:قاشق را توی بشقابش زد و دست به پشانی اش کشید_
االنم داره از نبود من تو موسسه ! عادت بدی که داره، به کارگر توی کوچه ھم دروغ میگه

  تو باور کردی؟! سواستفاده می کنه

وقتی انقدر اصرار داره،من باید چی کار کنم؟نمی تونم که ھمه چیزو نادیده ! بله:گیج و منگ بودم
  !بگیرم
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  ؟...چرا نخوردی آالله جان:ه کردبه بشقاب پر از جوجه و مخلفاتم اشار

  !به اصرار شما اومدم اینجا وگرنه گرسنه نبودم! میل ندارم: گفتم

االن این دختر اومده یه گره کور تو زندگی من زده و داره : نفس عمیقی کشید و تکیه داد عقب
  !اعصابم رو به ھم ریخته! می کشتش

تو به ! ھیچوقت فامیلم رو سر کار نمی ذارممن ...ما فامیلیم آالله جان:توی چشمھایم نگاه کرد
  من اطمینان داری؟

ابروھای از ھم فاصله گرفته .چقدر چھره اش مھربان و خندان بود بر عکس شھرام.به او نگاه کردم
  .موھای پر.و پرپشت

  ! اطمینان ندارم! نه_

ه زیر آب اون دختره دار! چرا؟تو نباید حرف ھر کس و ناکس رو باور کنی: چشمھایش درشت شد
  ...تو باید عاقل باشی! منو پیش تو میزنه

از ھر چه مرد بود،بیزار .اصال حوصله ی توجیھات او را نداشتم.از جا بلند شدمکیفم را برداشتم و 
  !ھمه شان.ھمه شان دروغ می گفتند.شده بودم

یه کم صبر کن به حرفام گوش کن،بعد ھر جا ! کجا؟؟چقدر عجولی:فرشید از جایش بلند شد
  !خواستی برو

  ...حوصله ندارم!بسه دیگه! به اندازه ی کافی گوش دادم:گفتم

 وقتی آمدم بیرون،.از جیب بغل کتش چک پولی در آورد و روی میز انداخت و دنبالم آمد بیرون
آمدم شالم را مرتب کنم که لبه شالم را گرفت و آورد جلو .سوز سرد پیچید توی یقه ی باز پالتویم

  کم نیست عزیزم؟لباست ! سرما نخوری: ر شانه امو بعد انداخت دو

  !ممنون برای غذا...من باید برم! فعال...مرسی! نه:گفتمدستش را کنار زدم و 

  ! یه کم بیشتر فکر کن...آالله ! تو که چیزی نخوردی:خندید

  !خیلی سرم شلوغه...اما االن نمیشه! باشه فکر می کنم:گفتم

  ونی دارین؟کارگر بفرستم براتون؟خونه تک:دنبالم آمد تا دم ماشینم

ھر سال ھمینه ! خودمون از پس کارا بر می ایم! نه ممنون:دزدگیر را زدم و توی ماشین نشستم
  ...دیگه
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  !بفرمایید:شیشه را پایین دادم.به شیشه اشاره کرد که پایینش بکشم

  !داشت حوصله ام را سر می برد،ول کن نبود

  .چشمھایم را ناخودآگاه بستم.ادکلنش پیچید توی بینی امدوال شد و صورتش را جلو اورد،بوی 

  حاال چی می گی؟...ھر وقت تو بگی من می تونم بیام با مادرت حرف بزنم_

  اصرا می کنی؟تو می دونی من یه بار عقد کردم و طالق گرفتم که انقدر :نفس عمیقی کشیدم

تو فکر کردی،بدون اینکه ...معلومه که میدونم! از دست تو: خندید و چال صورتش معلوم شد
  آمارتو در بیارم،اومدم دنبالت؟

فامیل بودیم و از نوجوانی ! خب غیرطبیعی ھم نبود.ھمه چیز مرا می دانست! عجب کنه ای بود
  .خودش گفته بود که منتظر فرصتی بوده که با من حرف بزند و پیشنھاد بدھد.مرا می شناخت

خواھش می کنم بذار یه کم ...تونم به ازدواج فکر کنم من االن اصال نمی...ولی! نه: استارت زدم
مھر طالق شناسنامه م ھنوز ! یه کمی بیشتر به خودم به زندگیم فکر کنم...سرم خلوت بشه

  ! خشک نشده

ازت ...ولی تو ھمیشه توی ذھن منی! ھر طور میلته! باشه:راست ایستاد و پالتویش را تکاند
  ...تر میشهاگر بھم فکر کنی ھم بھ...خوشم میاد

اما نمی .می دانستم.به او تمایل داشتم.حرفھایش گرم و داغ بودند.توی دلم خالی می شد
  .خیلی زیاد.دوازده سال تفاوت سنی زیاد بود.خواستم به روی خودم بیاورم

  ! ھنوز نمی دونم با خودم چند چندم! خیلی باید فکر کنم!نمی دونم_

من تا ھر وقت که ! باشه عزیزم:رد دم گوشش،گفتموبایلش زنگ خورد،ھمانطور که گوشی را ب
خوشم میاد،دورا دور یکی رو دوست ...اصال صبر کردن رو دوست دارم! بخوای صبر می کنم

  !داشته باشم

  !چقدر شما راحتی:دلم ھری ریخت پایین و بعد خنده ام گرفت

  ؟!جانم :لبخند زد و بعد توی گوشی اش گفت

ھمانطور که توی .باال کشیدم و پایم را گذاشتم روی گاز شیشه را.بعد برایم دست تکان داد
دانه برفھای سبک و پنبه ای که می .خیابان خلوت می راندم،برف زمستانی شروع شد

ته .خورد،توی شیشه جلوی ماشین،من انگار ھمه چیز را سفید می دیدم و زندگیم را سفیدتر
کاش ھمه چیز زودتر ! یا دروغکاش می فھمیدم که غزال راست می گوید .دلم گرم شده بود
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کاش من راه خودم را بعد !ور دنیا،برایم رادار نمیزدکاش این شھرام انقدر از آن...برایم روشن میشد
  ...از این ھمه بحران پیدا می کردم

***  

نمی ذارن ما ! اه! باز دوباره مزاحما اومدن:شاگردم،خودکارش را روی کتاب کوبید.در کالس باز شد
  !لوسه! بازم ھمون شاکریه! بخونیم یه لقمه درس

  !حتما کار دارن! زشته! ھیس:دست روی بینی گذاشتم

خانوم عظیمی،آقا ناظم :ژاکت کھنه اش را دورش پیچیده بود.آبدارچی بود.به طرف در برگشتم
  ! برو باال! کارت داره

  !ر داره استادچقدر این آقای ناظمی با شما کا:نازنین،از جا بلند شد و بدنش را کش و قوس داد

  !چی فکر کردی! می خوان بھم تشویقی بدن:از لفظ استاد خنده ام گرفت

من که از عربی متنفر بودم حاال داره ازش ! خدایی بایدم بدن:زد زیر خنده و رفت طرف پنجره
  !خوشم میاد شما خیلی خوب درس میدی

در .شید سر و صدا می آمداز اتاق فر.و رفتم بیروناز جا بلند شدم و سرو وضعم را مرتب کردم 
  !بیا تو:از پشت در گفت.فرشید انگار داشت با کسی تند حرف میزد.زدم

در را که باز کردم،غزال را دیدم که روی صندلی کنار میز فرشید نشسته و صورتش پر از اشک 
چرا ھمه چیز آنقدر در .استرس گرفته بودم.قلبم تند می زد.مرا که دید رویش را برگرداند.است

  ریخته بود توی آن دفتر؟ ھم

به من .موھایش به ھم ریخته بود و صورتش قرمز بود.به فرشید نگاه کردم،حال خوشی نداشت
تو چرا به این دروغ :غزال با صدایی بغض آلود گفت.از قیافه اش ترسیدم.اشاره کرد که بنشینم

  می گی فرشید؟

م؟من کی به تو قول ازدواج من دروغ می گم؟من کی خواستگاری تو اومد:فرشید زد روی میز
  دادم؟

اختالف شماھا به من :گفتم.می ترسیدم کار به جاھای باریک بکشد.توی خودم جمع شده بودم
  آقای ناظمی برای چی من رو صدا کردید؟به من مربوطه؟! ربطی نداره

خودش بگه  بونگفتم بیای اینجا تا خانوم شاکری خودش با ز:ناظمی صورتش را با دست گرفت
  !روغ گفتهکه د
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دختری با آن سن و سال برای یک مرد گریه می کرد؟خب شاید خیلی عاشقش .غزال زد زیر گریه
  .شاید رویش زیادی حساب کرده بود یا شاید ھم فرشید به او قول و وعده وعید زیاد داده بود.بود

اله مثل این دخترای چھارده س! بسه دیگه! بیا:فرشید جعبه ی دستمال کاغذی را گرفت طرفش
  !یه کم خودتو حفظ کن! گریه نکن

  !خیلی نامردی فرشید:غزال دستمال را گرفت

چرا دروغ می گی؟از ھمین چیزات بدم می ! عجب گیری کردم:فرشید با حرص تکیه داد عقب
  برای چی رفتی تو گوش این دخترو پر کردی؟! اومد

  ! ر چی ھستمن اصال نمی دونم موضوع س! باید برم! ببخشید من شاگرد دارم:گفتم

یه مدت باھات دوست ! این آقا:به فرشید اشاره کرد! نه وایستا:غزال بینی اش را پاک کرد
اینو بدون اگه گفته میاد با ! میشه،بعدم ولت می کنه بدون اینکه بیاد با خانواده ت حرف بزنه

 خودشم نمی دونه چی! ثبات شخصیتی و اخالقی نداره!! مادرت حرف می زنه،ھمه ش چاخانه
  !می خواد

چون به ھم نمی خوردیم و به مشکل خوردیم و خودت رفتی،االن باید :فرشید سرش داد زد
! کالسھای این ترمتو که تموم کردی،به سالمت! اینطوری من رو خراب کنی؟حق نداری

  اوکی؟!تسویه

میز فرشید انداخت و با پاشنه ھای غزال از جا بلند شد و دستمال کاغذی مچاله شده را روی 
طوریکه پرده ی گوشھایم .بلندش محکم به زمین کوبید و بیرون رفت و در را محکم به ھم زد

  .لرزید

دست .یقه ی پیراھن سورمه ای اش را مرتب کرد و شروع کرد به قدم زدن.فرشید از جا بلند شد
! به حرفھای غزال ھم توجه نکن! من ھیچ قولی به کسی ندادم:توی موھای پرپشتش کشید

  !که چی گفت خودت دیدی

  ! ولی فعال حوصله ندارم،به اینجور چیزا فکر کنم! من نمی دونم:از جا بلند شدم و طرف در رفتم

تصمیم خودت می تونی .ھر جوری که راحتی.اومدم درستش کنم،خرابتر شد:فرشید نگاھم نکرد
  ...مرسی.تالش خودم رو کردم! من زورت نمی کنم.بگیری

اعصابم با جو متشنج دفتر خرد .دیک بود در را محکم به ھم بکویمنز.بدون تشکر از در بیرون زدم
ھیچ از او خوشم نمی ! این غزال عجب آدم ضعیفی بود.سرم دنگ دنگ می کرد.شده بود
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پس اگر جای من بود که درگیر یک ازدواج سوری شده ! نازنین راست می گفت! لوس بود!آمد
  ! اشد پی کارش،چه می کردو شوھرش سوری اش طالق داده باشد و رفته بباشد 

فرشید فقط توقع .ھمه چیز انگار بر عکس شده بود.به کالس که بر گشتم،می لرزیدم
مغزم بسته شده ! من اصال نمی توانستم کاری بکنم.فقط می خواست بگوید من خوبم.داشت

  .از این ھمه تنش نمی دانستم سھم من چیست.بود

***  

فقط در .فرشید دیگر دور و بر من نمی آمد.مشغول بود ھمه ی فکرم.روزھای آخر اسفند ماه بود
اما تعداد شاگردھایم در موسسه بیشتر .حد یک سالم و خداحافظی ھمدیگر را می دیدیم و بس

می توانستم ھمه چیز بخرم،ارایشگاه بروم و برای خودم .بھتر شده بودحقوقم ھم .شده بود
که از ھزینه ھا بترسم،راحت می اگر ماشینم خراب میشد،بدون آن.خریدھای حسابی کنم

مادر ھم خرد خرد دور از چشم ما داشت برای ایدا .گذاشتمش تعمیرگاھی که آشنای عمو بود
ایدا می دید که ھر روز ظرف و واسیل برقی .از من ناامید شده بود به کل انگار.جھاز می خرید

یم اما مادر انگار با این ما به روی خودمان نمی آورد.کوچک را می خرد و قایم می کند توی کمد
  .تصورات خوش بود

آن روز خسته از کالس توی ترافیک شب عید اسیر بودم که شماره ی خانه دایی افتاد روی 
  .گوشی موبایلم

  جانم؟_

  خوبی آالله جان؟_

  دایی و ساناز خوبن؟!مرسی زندایی_

  این فرشیدو چی کارش کردی؟نشد؟! ممنون عزیزم_

  چی نشد؟_ 

  م باھاش به توافق رسیدی یا نه؟می خوام ببین_

  !اصال نمی دونم باید چی کار کنم! انقدر سرم شلوغه...نمی دونم_

  .خب من بھت می گم عزیزم_
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مثل دو تا آدم ! یه روز بیا خونه ی ما بشین باھاش حرف بزن:صدایش را پایین آورد و پچ پچ کرد
از تو ! خوبه و به تو می خوره ھمه چیش...خیلی ماھه! من بزرگش کردم واال! پسر خوبیه.بزرگ

  ! برای ازدواج آماده ست...ھم خوشش اومده

نمی دانستم چرا ھمه می خواھند مرا به زور شوھر دھند؟مورد خیلی خوبی بودم یا توقعاتم کم 
  بود یا زیادی مظلوم بودم؟

  ...ھنوز! من خیلی گیجم! ببخشید! قبل از عید نه زندایی:گفتم

اون یه ...خیلی پسر خوبیه! از طرف من تضمین! نگران نباش! د فکر کنبعد از عی! عیب نداره_ 
! اما به ھم نخوردن! ھم این خوبه ھم دختره خوب بود! بارم که ازدواج کرده؛به ھم نمی خوردن

االن این ساناز می گه دخترا تو آموزشگاه ...بیا! ھم تیپ داره ھم قیافه،وضعشم که بد نیست
  !براش می میرن

  !بھش فکر می کنم! چشم! باشه زندایی: ست گوشی را توی پنجره بکوبمدلم می خوا

  وقتی یکی یک چیزی رو نخواد باید بھش تزریق کرد؟:توی دلم گفتم

بعد از آن دعوا و مرافعه و حرفھای غزال شاکری .نمی دانم چرا نمی توانستم به فرشید فکر کنم
  .د فکرم مشغول کارم شده بودبیش از ح.اصال دلم نمی خواست به بودن با او فکر کنم

دو .توی پوشه ام گذاشتمگزارش کارم را نوشتم و .روز اخر کاری بود و ھفته بعدش عید بود
به ساعتم نگاه کردم،نزدیک .ھوا کم کم داشت تاریک میشد.شاگردم زودتر از من رفته بودند

اکثر اوقات .میزد داشت بلند بلند با تلفن حرف.صدای فرشید از طبقه ی باال می آمد.ھفت بود
وقتھایی ھم که کالس داشت سر .وقتی مدیر نبود،او به جایش توی موسسه می نشست

وسایلم را که توی .گوش کردم ببینم چه می گوید اما حرف زدنش گنگ و نامفھوم بود.کالس بود
رفتم توی دستشویی و آبی به دست دفتر گذاشتم و گزارش کارم را روی میز مسوول آموزشگاه،

نگران آیدا ھم .سرم ھم کمی درد می کرد.نمی دانستم چرا بی جھت می لرزم.رتم زدمو صو
رشته اش ریاضی بود و حسابی اعصاب می .این چند وقته،فشار درسی رویش زیاد بود.بودم

  .خواست سر و کله زدن با درس و کتاب

روزی ھم چند .چند وقتی بود که می گفت قلبش تند می زند و باالی سینه اش درد می گیرد
مادر ترسیده بود و برایش گل گاوزبان درست کرده بود،موقتا .می گفت دست چپش تیر می کشد

باید ایدا .الغر شده بود صورتم چقدر:توی آینه نگاه کردم.خوب شده بود اما درد ھنوز ادامه داشت
که اما مادر ترسیده بود من ھم می ترسیدم .به ھیچ کس ھم نگفته بودیم.را می بردیم دکتر

  .یکوقت مشکل قلبی نباشد
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کیفم را برداشتم و بیرون رفتم تا ھوای اسفند .نفس عمیقی کشیدم و دوباره آب زدم به صورتم
دلم می خواست بروم تنھایی توی یک کافی .ماه حالم را جا بیاورد و کمی از فکر و خیالم کم کند

ه ھمان فالی که ته قھوه می ب.شاپ دنج بنشینم و برای خودم قھوه بخورم و به زندگیم فکر کنم
  .افتاد و ھمیشه خط خطی بود

تا مجبور نشوم با او حرف  پاتند کردم.از پشت سرم آمدوقتی بیرون آمدم،صدای فرشید ھم 
خیالم راحت .صدایش دنبالم بود،تا دور شد و بعد صدای دزدگیر ماشینش از پشت سرم آمد.بزنم

  .شد که دیگر با من حرفی ندارد

وقتی داشتم قفل فرمان را برمی داشتم و در نیمه باز .رفتم و در را باز کردم به طرف ماشین
دستی نشست روی شیشه آمدم پایم را ازاد کنم که .بود،چکمه ام الی در گیر کرد

  !سالم:ماشین

گلویم می .تنم می لرزید.حدسم را قورت دادم.آشنا و به قدر یکسال غریبه بود. صدایش آشنا بود
  .شھرام بود.سرم را باال گرفتم و مات شدم.خورده بودم انگار سرما.سوخت

پایم را گذاشت توی .رعشه افتاده بود به جانم.نمی توانستم حرف بزنم.زبانم بند آمده بود
انگار این باران که رحمت خدا .قلبم مثل یک گنجشک اسیر باران میزد.ماشین و در را رویم بست
من این باران رحمت را می .د و مرا بکوبد بر زمینریدنم را خیس کنپبود،می خواست بال و پر 
  .خواستم و نمی خواستم

دستم روی فرمان خشک شده بود و صدایم در نمی .ماشین را دور زد و آمد توی ماشین نشست
  .آمد

باز به .اما ھیچ تغییری نکرده بود چشمھایش ھم قرمز بود.چقدر الغر شده بود.به طرفم چرخید
  .شیرین خانم است ذھنم آمد که چقدر شبیه

! االنم که ھمچین زل زدی انگار آدم ندیدی! چیه؟جواب سالم که ندادی:زیر چانه اش را خاراند
  نمی خوای بری خونه؟

  اینجا چی کار می کنی؟...تو...آخه تو! نه:گفتم

  بده؟! اومدم ھواخوری ایران:توی صندلی فرو رفت و دستھایش را توی جیب کاپشنش کرد

  .از ماشین برود بیرون اما نتوانستم،زبانم قفل شده بود می خواستم بگویم

نزدیک بود بزنم به ماشین پشتی .دنده را عوض کردم و دنده عقب گرفتم تا از پارک بیرون آمدم
  .که پارک شده بود کنار جدول
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کار ھم !حسابی ھم کاربلد شدی...راننده شدی! ماشین خریدی:داشت بیرون را تماشا می کرد
  !شدی االله خانوم بزرگمی کنی؟

بطری اب معدنی را از عقب .زبانم به ته حلقم چسبیده بود.اصال نمی توانستم جوابش را بدھم
مگه اینجا چیز خوردن : بطری را از دستم گرفت.ماشین برداشتم و حین رانندگی سر کشیدم

  !پاک یادم رفته بود! نه نیست! پشت فرمون غدقن نیست؟اھا

  ...چرا اینطوری می کنی؟باز:گفتم.ببطری را انداخت صندلی عق

  !حواست به اونجا باشه! جلوتو نگاه کن:به ماشین جلویی اشاره کرد

منتظر بودم .حاال داشت تعیین تکلیف ھم می کردانقدر بی مقدمه آمده بود،.حرصم را در آورده بود
برای :دم روی ترمزکنار و بعد کوبی زدماتوبان که پھن شد،.به کناره برسد و من نگه دارمتا اتوبان 

  چی اومدی؟

  .انگار انتظار نداشت کنار خیابان نگه دارم.از جا پرید

  !اومدم ھواخوری:صاف در جایش نشست

  برای چی اومدی دم آموزشگاه؟کی بھت آدرس داد؟:نزدیک بود یقه اش را بگیرم

  مھمه؟! پرسیدم: خونسرد گفت

  ی؟فقط چرا برگشتی؟از جون من چی می خوا...مھم نیست:گفتم

دوباره باھات حرف دارم قبل از اینکه :کامل به طرفم برگشت و دستش را گذاشت پشت صندلیم
  !برم

خلوت بود و ھیچ بنی بشری آنجا  کناره ی اتوبان.به اطراف نگاه کردم.او جلوتر آمد.عقب رفتم
توی یک محوطه ی سبز در آنطرف گارد ریل خورشید داشت غروب می کرد و درختھای چنار .نبود

  برای چی اومدی؟! ندارم یمن باھات حرف:خشک و بی برگ بودنداشیه ی اتوبان چمران،ح

  رو نمی دادی؟چرا جواب مسجام :را گرفتدستم مچ 

  مگه زوره؟! دوست نداشتمکدوم مسج؟:دستم را کشیدم.مچ دستم داغ شد

 من! فقط اومدم بگم عذاب وجدان داره منو می کشه...نه زور نیست:دست کشید به صورتم
  ...بعد...ول کنم...یکی رو!آدمی نبودم که انقدر بی رحم باشم

  !بدترین کارو کردی!بودی:دستش را پس زدم
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  !بیخود داستان نباف! از اول قرارمون ھمون بود:عقب رفت

! خیلی پررویی:زدم توی سینه اشاصال نفھمیدم چه کار می کنم،آنقدر حرصم در آمده بود که 
  !گی عذاب وجدان دارم؟خودت خواستی اومدی دم آموزشگاه می خودت پیغام دادی،حاال! خیلی

  !جالب شد! باریکال! دست بزنم که پیدا کردی: دستم را روی سینه اش گرفتمچ 

  !دست به من نزن! نکن شھرام: دستم را کندم از توی پنچه ی قدرتمندش

داشت .دور شد.پرید آنطرفرفت طرف گارد ریل و .خودش را عقب کشید و در ماشین را باز کرد
نمی دانستم برای چه .سینه ام سنگین بود.می رفت طرف جایی که خورشید غروب کرده بود

  !برای چه آمده تا دم در آموزشگاه! آمده

دلم نمی خواست .اشکھایی درشت و شورمزه.اشکھایم پایین آمدند.سرم را روی فرمان گذاشتم
بغضم .گلویم دیگر جا نداشت.را نگه دارم گریه ی مرا ببنید اما نمی توانستم بغض این چند وقته

توی آینه نگاه کردم،چشمھایم .که تمام شد،با ھمان اب معدنی صورتم را آب زدم و خشک کردم
  .قرمز بود

پشت به .ال به الی درختھا ایستاده بودنگاه کردم به راھی که شھرام از آن گذشته بود،
از ماشین پیاده شدم و صدایش .مدمی خواستم جایش بگذارم و بروم اما دلم نیا.اتوبان

  ! من دارم می رم...من...شھرام...شھرا:زدم

دست  ،شانه اش را به یک درخت تکیه داده بود.دوباره داد زدم.به طرفک برنگشت و جواب نداد
خیلی دلم .گوشش بدھکار نبود.دوباره داد زدم.غروب را تماشا می کردتوی جیبھایش کرده بود و 

پشیمان شدم از اینکه .باید از او می پرسیدم.ی چه آمده در آموزشگاهمی خواست بدانم برا
  .گفتم با او حرفی ندارم

یک دسته گنجشک نشسته بودند .ھوا سرد بود و بخار از دھانم می آمد.پریدم آنطرف گاردریل
  نمی آی؟...من دارم می رم: جلو رفتم.روی درختان چنار بی برگ

نور سرخ خورشید پاشیده بود روی نیمی از .مو زل زد توی چشمھای به طرفم برگشت
دیرم ...خونه کار دارم...دارم میرم...من ...من: حس کردم چیزی توی دلم تکان خورد.صورتش

  !میشه

  ...من می خوام یه کم اینجا بمونم! برو:چشمھایش را پایین انداخت

  ! فعال! باشه: دوباره بغض کردم
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چیه :از جا پریدم.انگار به برق فشار قوی وصل شده بودم.لج چرخیدم که بروم،بازویم را چسبیدبا 
  باز؟

  ؟ھستی؟!مثل اینکه از برگشتنم خوشحال نیستی:توی چشمھایم خیره شد

مگه خودت تمومش نکردی؟طالق برای چی باید خوشحال باشم؟!نه:بازویم را از دستش در آوردم
  غیابی مگه قرارمون نبود؟

  تو باید این حرکاتو بکنی؟!محاال من یه غلطی کرد:لبھایش را مکید

یک غلطی کردم؟طالق دادن من ،یک غلطی بود؟انقدر ساده و احمقانه بود که میشد با چند 
او چه می دانست من چه کشیده ام،چه ! کلمه حرف ماستمالیش کرد و از میان برداشتش؟نه

ام سیاه و  شناسنامه.حرفھا که نشنیده ام و خانواده ام چقدر عکس العمل بد نشان داده اند
  .دار شده بود هاحساساتم جریح

بوی برگ .گنجشکھا روی درخت انگار عروسی گرفته بودند،صدای جیک جیکشان باال رفته بود
جلوتر رفتم و سرم را باال گرفتم و با . بوی خاک نم خورده داشت گیجم می کرد.خیس می آمد

انقدر بھش برخورده ! ورداون یه غلطی بود؟یعنی چی؟انقدر مادرم غصه خ:صدای بلند گفتم
  یادت نیست؟! سکته کرد...پدر خودت! دو تا خانواده رو به ھم ریختی...بود

پدر ...انقدر عذاب وجدان دارم! یادم نیار! می دونم:عقب کشیدممی خواست دستم را بگیرد که 
  ...منم...ناراحتی قلبی داشت...بیچاره م

  !ھنوز داغونم! یادم نیار:سرش را پایین انداخت

  یادته به من گفتی بی پدر و بی سرپرست؟یادته؟:گفتم

  .حقش بود.داشتم حرصم را خالی می کردم سرش

  کی؟! یادم نیست:سرش را باال گرفت

  !من رفتم خداحافظ! من حوصله کل کل با تو رو ندارم:گفتم

  !بعد برو خونه...اول من رو برسون سر محمودیه:دنبالم آمد

  !شبم خونه نمی رسم 12تا ! نی چه ترافیکیه؟شب عیدهچی؟االن می دو:چشمھایم گرد شد

! واقعا که...برسون تا دم یه کرایه ماشین،خودم میرم! خیله خب:سرش را توی دو دستش گرفت
  !ھنوز ھمونطور لوس و قدی
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می دونستم باز ! لعنت به من که اومدم دنبالت:توی ماشین که نشستیم،گفت.جوابش را ندادم
شاید ...اما پیش خودم گفتم شاید بزرگ شده باشی! لوس بازیمی خوای لجبازی کنی و 

  !درست شده باشی

  ...تو...تو!من یادم نمیره که تو باھام چی کار کردی:گفتم

  من چی؟:به طرفم برگشت

می ! این نبود شرطمون...تو به من دست زدی:،صدایم را پایین آوردماشک آمد به چشمھایم
  فھمی؟

اصال نمی ! اشتباه کردم...بچگی کردم! نفھمیدم:کشیدچشمھایش را بست و نفس عمیقی 
  !ولی شد...خواستم

آنقدر که کوھی از حرفھای ناگفته ھمیشه ازارم داده .زار میزدم.گریه ام بند نمی آمد.زدم زیر گریه
  .بود و ریخته بود توی سینه ام

  چرا ھر چی میشه شما دخترا می زنید زیر گریه؟! گریه نکن: صورتش در ھم رفت

پاک کن :دستمال گاغذی را به طرفم گرفت! چون فقط گریه ست که ارومم می کنه:فتمگ
  تمام آرایشت ریخته زیر ! اشکاتو

  !با من بودی،انقدر آرایش نمی کردی!چقدر ھم مالیدی! چشمات

دستمال را گرفتم و زیر چشمم را پاک .انگار وقتی حرف می زد،آرام میشدم.گریه ام بند آمده بود
آرایشو دوست ! االنم دوست ندارم،مثل میت از خونه بیام بیرون! ال اون وقتھا بوداون م:کردم
  !دارم

  ! باشه اصال ھیچی:پوفی کرد

در طول راه ھیچ کدام حرفی نزدیم،فقط من مدام استرس داشتم که شھرام چه می خواھد 
دم جرات دادم چرا آمده دنبالم؟چرا االن حرفی نمی زند؟به خو.بگوید و از جان من چه می خواھد

  برای چی اومدی؟چی کارم داری؟:پرسیدم. و صدایم توی سکوت سرد بینمان پیچید

زندگیت ! ببینم چطوری کجایی! می خواستم حالت رو بپرسم! ھیچی:تکیه اش را داد عقب
  !ازدواج کردی یا نه...چطوره

اسه ھفت پشتم مگه مرض دارم ازدواج کنم؟یکبار کردم،و:چقدر خونسرد از ازدواج من حرف میزد
  !بسته
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  واقعا؟من انقدر بد بودم؟:پوزخند زد

  این پرسیدن داره؟! از بدم بدتر بودی:گفتم

  ھنوز درست نشدی؟بازم زبون درازی می کنی؟:به طرفم چرخید

  مگه تو درست شدی؟:با حرص گفتم

  ! فقط االن پشیمونم! منم درست نشدم!نه:مچ دستم را روی دنده گرفت

  پشیمون برای چی؟:دستش را پس زدمدنده را عوض کردم و 

انقدر بیخودی تو و خودم رو اسیر و مسخره کردم و بعد پا .اینکه انقدر بی گدار به اب زدم:گفت
قبل از تو ھم می تونستم برم،فقط احترام نگه داشتم ! فقط به خاطر حرف مادرم.شدم رفتم

  ...که

می خواستی زودتر ! کته کردپا شدی رفتی،حاج آقا س:با حرفھایش خنجر می زد توی قلبم
  !بکشیش؟باز حداقل احترامشو داشتی و ازدواج کردی

  می شه انقدر تو مخم نکوبی این رو؟بست نشد؟:موھایش را چنگ زد و نفسش را بیرون داد

از جلوی مرکز قلب شریعتی گذشتم و رسیدم به سر .داشتیم می رسیدیم به خیابان فاطمی
  اومدی که چی؟حاال :سه راھی که چراغ قرمز بود

نفسم .قلبم تند تند می زد.نگه داشتمکنار خیابان در آن ترافیک به ناچار .اشاره کرد که بزنم کنار
  بند آمده بود،آن ھمه راه را آمده بود که بگوید پشیمان است؟فقط ھمین؟

فقط امیدوارم که دیگه ! من دارم گوش می دم! بفرمایید: زدم روی ترمز و ماشین را خاموش کردم
االن ! خیلی سرم شلوغه!چون اصال حوصله ندارم باھات جر و بحث کنم و اذیت بشم! نبینمت

  !باید برم به مامان کمک کنم و آیدا رو ببریم دکتر

تو می خوای از من چی بشنوی؟ھان؟می خوای بگم :برد تولب پایینش را .کامل به طرفم چرخید
من فقط عذاب وجدان ! این خبرا نیست از! خانوم! که دوستت داشتم و الکی گذاشتم رفتم؟نه

  ...یا ! داشتم که چون طالق گرفتی،مشکلی برات پیش نیومده باشه و پشتم حرف نزنی

به زور یعنی برای خودم نیامده بود؟برای عذاب وجدان لعنتی اش آمده بود؟.بغض کرده بودمدوباره 
  .یا چی؟ صدایم می لرزید:جلوی اشکھایم را نگه داشته بودم
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باز ھم مقاومتی نکردم و .ا فشار دادشانه ام ر.مقاومتی نکردم.را گذاشت روی شانه امدستش 
صدایش آرام شد و .اصال حالم دستم خودم نبود.داشتم می زدم زیر گریه.پسش نزدم

  آالله؟:صورتش را جلو اورد.صدایش عمیق شد.کشدار

  !وحرفاتو گفتی حاال بر:به طرفش برگشتم و به زور بغضم را قورت دادم

با دو انگشت .ربان بودھکمی ھم م.سیاه براق.عمق چشمھایش سیاه بود.توی چشمھایم زل زد
اگر بدی به تو کردم،اگر اذیت ! من ازت معذرت می خوام: چانه ام را باال آورد

  .اگر بھت دست زدم و رفتم...اگر...اگر...شدی

  ! نباید می زدی:دیگر طاقت نیاوردم و اشکم آمد پایین

 خب !یه دفعه شد:پایین آمد انگشتش وی صورتم از انحنای شقیقه تا روی گردنمدست کشید ر
  گناه که نکردم،کردم؟! عقد محضری کرده بودیم! زنم بودی

نمی دانست که خودم ھم پشیمان نبودم از آن روزی که توی آغوشش بودم و تمام حسھای 
  .زنانه ام بیدار شده بود و زیر نوازشھایش خوابم برده بود

خیلی برام ...اما! نکردی: پلک نمی زدم.ھایم ھمانطور پایین می آمدند و نگاھش می کردماشک
  ! گرون تموم شد

  ! معذرت می خوام:دستش را پس کشید

برای دست زدن به زن خودم ھم باید ! عجب گیری کردم:روی داشبورد کوبید مشتشبعد با 
! ت من اینجا باید از خانوم رخصت بگیرماونور دنیا،ھمه با ھمن،بدون ازدواج اونوق! معذرت بخوام

  !نه راه پس دارم نه راه پیش! خاک بر سر من با این زندگی ای که برای خودم درست کردم

اشکھایم با .داشت خودش را نفرین می کرد و خودزنی می کرد.وسط گریه خنده ام گرفت
اینجا ترافیکه نمی ...نمی خوای پیاده شی،فاطمی دو قدم باالتره:دستمال پاک کردم و گفتم

  ...تونم تا باال برم

  .به صفحه اش که نگاه کردم،دلھره آمد سراغم.در ھمان حال موبایلم لرزید

  !بله آقای ناظمی_ 

  !می خواستم کمی  برای تالفی بچزانمش

خوبی؟برای بعد از عید برات برنامه ریزی کردی،سه روز در ھفته :گفت! فرشید ھنوز ول کن نبود
  می دونستی؟بھت گفته بودن؟...نزدیک کنکور ھم ھست باید فشرده کار کنی...بیای آموزشگاه
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  ! سه روز فشرده...حتما میام! بله:سینه ام را صاف کردم

  عید که جایی نمی رید با خانواده؟:صدای فرشید آرام شد

  چطور؟! تھرانیم! نه:گفتم

  .ابروھایش باال رفته بود و زل زده بود به من.به طرف شھرام برگشتم

دو سه روز اول ! نمی آی باغ عمه ی من؟عمه می گفت می خواد دعوتتون کنه:فرشید گفت
  ...منم...منم...رو

  شما ھم ھستی؟:مخصوصا می خواستم کش بیاید حرفھایمان

  با خانواده می آی؟! می خواستم برم دوبی،می ندازمش ھفته ی آخر...ھستم:ارام گفت

  ...اگر دعوتمون کنن،دسته جمعی! بله:گفتم

شھرام دستش را گذاشته بود زیر چانه اش و نگاھم می .خداحافظی گرمی کرد و من قطع کردم
  در شرف ازدواجی؟:کرد

  ...باالخره ھستن دیگه! نچ:گفتم

  ...پس حسابی بزرگ شدی برای خودت! خوبه: صورتش قرمز شد

ی تو می مگه بده؟این بزرگ شدی یعنی چی که ھ:توی دلم پیروزی قل میزد.به طرفش برگشتم
  گی بھم؟

خوبه که آدم گذشته ش روی آینده ش سایه نندازه و ! مبارک باشه! ھیچی:در ماشین را باز کرد
  !آفرین! خیلی راحت بتونه تصمیم بگیره

  مگه گذشته ی تو روی آینده ت تاثیر گذاشته؟:دوال شدم و شیشه را پایین کشیدم.بعد پیاده شد

  !فعال!ھی من یه کم خرممنت! کم نه:یقه ی کاپشنش را درست کرد

نفسم .غم ھجوم آورد توی دلم.یک دفعه از درون خالی شدم.در را محکم به ھم کوبید و رفت
سرش پایین .دستھایش را توی جیبش گذاشته بود و آرام راه می رفت.رفتنش را نگاه کردم.گرفت

حاال دوباره .م شدآنقدر نگاھش کردم تا بین ترافیک خیابانھای شب عید،گ.ھوا تاریک شده بود.بود
  باید چطور پیدایش می کردم؟
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 قلب دکتر ببریمش باید گفت می مادر. بود خوابیده اتاق توی ایدا.بودم رسیدم،پکر که خانه به
 و شده آرام تا داده زبانی زیر قرص او به مادر و نگفته چیزی و داشته تھوع حالت صبح از چون

 ایدا؟بھتری؟:بلندش و پر موھای به کشیدم دست.بود پریده رنگ.سرش باالی رفتم.است خوابیده
 ...بھتره چپم دست نیستم بد:داد فشار بالش روی را سرش

 او از را قلب دکتر چند شماره و زدم زنگ الله به.بود جدی مشکل انگار.قلب دکتر میبردیمش باید
 بردیمش می ایدب.کرد صبر نمیشد اما.دکتر ببرد را او و بیاید عمو کنیم صبر گفت می الله.گرفتم

 .اورژانس

 توی پیچید شھرام صدای.دادم جواب حواس ی.خورد زنگ موبایلم که شدیم می حاضر داشتیم
 مریضه؟ گفتی...بپرسم رو خواھرت حال خواستم می.. سالم:گوشی

 ...کنن قبولش اگر...شریعتی بیمارستان اورژانس بریمش می داریم:گفتم کالفه

 ...میخوای...وایخ می...دارم آشنا اونجا من:گفت

 .کنیم می کاریش یه خودمون!ممنون!نه:گفتم

 .کردم قطع را گوشی

 خدابیامرزت بابای مثل اینم اگر:کرد زمزمه.بود اشک چشمھایش توی و بود نگران.آمد جلو مادر
 کنم؟ سرم به خاکی چه چی؟من باشه داشته احتیاج عمل

 ...شده اینطوری سنگینه امتحاناش...بعده سال کنکور مال...استرسه!جان مامان نه:لرزید دلم

 .نبودم مطمئن حرفھایم به ھم خودم.کردم بغلش بعد

 به خیلیھا.بود شلوغ اورژانس بخش.بیمارستان رسیدیم چطور نفھمیدم که داشتم استرس انقدر
 خالی جای بیمارستان.قلب بیمارستان توی بودند شده بستری ھوا آلودگی خاطر

 تختھا روی قلبی مشکل خاطر به جوان و پیر از.بود پر تختھایش و بود شلوغ ھم اورژانس.نداشت
! نمیشه: میزد چانه ھمه با داشت پرستار.پذیرش بردمش و گرفتم را ایدا بغل زیر.بودند خوابیده

 ...نه! دیگه جای یه ببرید!فعال نداریم جا

 مشکل صبح از ما مریض ببخشید:گفتم.داد فحش لب زیر و دستگاه روی کوبید را گوشی
 کنید؟ ویزیتش میشه...داره

 سالشه؟ چند:انداخت ایدا پریده رنگ صورت به نگاھی

 ...سال 16:  گفتم
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 و بنشینم که کرد اشاره سالن ته به گذاشت را گوشی وقتی.زد زنگ و برداشت را گوشی
 .باشیم منتظر

 گریه و تگرف بغل توی را ایدا.کرد می گریه و بود نشسته صندلی روی مادر.بود بیحال ایدا
 کنی؟ می گریه شده؟چرا چی مامان؟مگه:گفتم.کرد

 سالشه؟ چند مگه آخه...ترسم می!مادر ترسم می:گفت

 ...استرسه!نمیشه ھیچی:گفتم

 اورژانسی ھمانجا که نوشت قلب نوار و اکو کرد،برایش معاینه را ایدا دکتر و شد نوبتمان وقتی
 به و اتاق ان به اتاق این از.دھم انجام ار ایدا کارھای تا دویدم می راھرو توی.دھد انجام

 که بودم شده کالفه انقدر.میخورد زنگ بند یک ھم موبایلم.دویدم می صندوق و حستبداری
 ...بزنم حرف تونم چیه؟نمی:دادم جواب عصبی

 !داشتم کارت...بزنیم حرف ھم با زدم کجایی؟زنگ:بود فرید صدای

 ...کنه اکو اوردیمش فتهگر قلبش خواھرم...فرشید بیمارستانم: گفتم

 تعارفی انقدر چرا تو دختر...اومدم می باھاتون گفتی نگفتی؟می جدی؟چرا:انگار بود شده نگران
 بیمارستانی؟ کدوم دقیقا ھستی؟االن

 سرمان باالی تا نداشتیم پدر اینکه از.نداشتیم را کس ھیچ اینکه از بودم کرده بغض
 ...اکو بره باید..کردم ھاشوکار ھمه من!ھا نیای...شریعتی:گفتم.باشد

. آمد می جلو آرام راھرو انتھای از داشت شھرام.شد خشک دستم توی گوشی حین ھمین در
 !سالم:کرد نگاه پایم سرتا به و شد نزدیکم

 کنی؟ می کار چی اینجا تو...سالم:گرفت نفسم

 خواین؟ نمی چیزی کمک ببینم اومدم:کشید صورتش به دستی

 و گرفت را دستم توی ھای برگه.بودم گرفته را آیا مرض منم اینکه ثلم. میزد تند تند قلبم
 زنگ بھش میخوای...اشنامونه شاکری دکتر اینجا من...کردی خودت رو کارا ھمه:کرد نگاھشان

 بزنم؟

 را بازویم.بود شده مھربان کمی سیاھش چشمھای ته.زدم زل چشمھایش توی
 ...بودم ھمکالسی پسرش بھش؟با بزنم بزنم؟زنگ حرف شاکری دکتر با کجایی؟برم:گرفت

 ...بیاد آزمایشات و اکو جواب بذار! نمیدونم:گفتم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

213 | P a g e  

 

 ذره یک بره پیش اینطوری...شدی الغر چقدر...باشه:داد تکان سر و کشید موھایش توی دست
 خوری؟ می کم غذا...مونه نمی استخونت رو گوشت

 از وقت ھیچ خواست می دلم.ایدش بودم شده خوشحال.بود شده یکجوری دلم ته.دادم باال سر
 .میشد تنم،نگران روی گوشت پره یک برای ھم باز و رودن پیشم

 داری؟ زیاد بدو بدو:گفت

 ...آره:گفتم

 نمیخوری؟ که غصه:خندید

 !نه رو دیگه ھای غصه اما!چرا رو م خانواده غصه:گرفت ام خنده

 ...بخوای تو...تو که جوری ھر...قبول باشه:شد کشدار لبخندش

 بیمارستان توی ھمه شب ان.گشتند میما  دنبال داشتند عمو و راھرو،الله ته به افتاد گاھمن
 .بودند شده جمع

آمد جلو و با .چشمھای الله درشت شده بود.شھرام آنھا را دید و کنار رفت و زیر لب سالم کرد
سالمش به شھرام پشت کرد و جواب " عمو برگه ھا را از دست من کشید و عمدا.من دست داد

  این اینجا چی کار می کنه؟واسه چی اومده بیمارستان؟:الله نیامده زد توی پھلویم.را نداد

  !اومده خبر بگیره! زشته!ھیس: گفتم

  ! بیخود کرده:الله سر تا پای شھرام را نگاه کرد

  ...االن نگران آیدام! اینجا جای این حرفا نیست به خدا! بسه الله!ھیس:گفتم

خدا : توی چشمھایش اشک بود.ندیدش.آمد و از جلوی شھرام رد شد.ش شدمادر از دور پیدای
  !دختر جوونم! بھمون رحم کنه

  ...باید منتظر باشیم بره اکو و ازمایش...ھمه کارا رو که آالله کرده:عمو برگه ھا را نگاه کرد

الم داد و رو شھرام خیلی عادی جلو آمد به جمع دوباره س.بعد بازوی مرا گرفت تا مرا از آنجا ببرد
  !بھم خبر بده! ھوای اینجا یه کم سنگینه! کاری داشتی زنگ بزن...من بیرونم:به من گفت

مادر باورش نمی .بعد سرش را باال گرفت و چشمھای متعجب ھمه را پشت سر گذاشت
  این کی بود؟: دھانش باز مانده بود.شد
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  زن عمو؟نشناختی؟! ھمون مرتیکه بود:الله دماغش را چین داد

اینجا ...فردا باید بری سر کار! پیمان کی می یاد دنبالت؟زودتر برو خونه:مو به روی الله اخم کردع
  !معطل نشی

این کی اینجا پیداش شد؟ھان؟آالله تو داری چی کار می :مادر لبھایش را گزید و مرا کنار کشید
اال دیگه ح! کنی؟زندگیتو باز داری خراب می کنی؟یک دفعه خرابش کردی،ھیچی بھت نگفتم

  چی می گی؟

  االن وقت این حرفھاست؟! وای مامان:سرم را توی دست گرفتم

  !من می دونم و تو! بریم خونه! خیله خب:مادر نیشگونی از بازویم گرفت

عمو .صورت مادر و الله باز نمیشد!زندگی من به ھمه مربوط بود الی خودم.حرصم گرفته بود
ال شھرام می خواست برگردد و از کارش پشیمان اگر بر فرض مح.رفتارش سر سنگین شده بود

ھر دو ناراضی از ! این دو سدی بودند غیر قابل شکست.شده بود،با مادر و عمویم طرف بود
  .رفتارھای شھرام و بعد طالق و تبعاتش

نمی دانستم شھرام برای چه آمده و اگر به .ھمه چیز به ھم ریخته بود.چقدر سرم درد می کرد
باشد که برایم مھم بود،با مادر و عمو می خواست چه کار کند؟چشمھایم را  ھمان دلیلی آمده

  .چشمھایم می سوخت.فشار دادم روی ھم

دختر به آن جوانی .یکی از رگھای قلبش گرفتگی داشت.ایدا انجام شدازمایشات و اکوی قلب 
مھایمان باز چشمن و مادر آنقدر گریه کردیم که .مثل پدرم.باید تحت عمل آنژیو قرار می گرفت

دو تا از متخصصھای قلب ویزیتش کردند و ھر دو گفتن که گرفتگی به ھر دلیلی بوده .نمیشد
فقط من آن موقع متوجه نشدم که چطور بھترین دکتر قلب بیمارستان شریعتی .،باید آنژیو شود

اده بودند و جوابمان را ندما قبل از آن ھر چه به پرستارھا التماس کرده بودیم،.امد باالی سر ایدا
  .می گفتند دکتر حکیمی وقت ندارد و باید یکی از انترنھا برود باالی سر آیدا

ال بودم و خیالم راحت حاینکه یکی از بھترین متخصصھا باالی سر خواھرم رفته بود،کلی خوش
می ترسیدم به این فکر کنم که یک وقت .حداقل برای عمل شدنش زیاد غصه نمی خوردم.بود

  .ا ھم مشکل قلبی حاد پیدا کرده باشدآیدمثل پدرم،

یک گوشه از ذھنم را به خودش مشغول .شھرام توی سکوت بود و معلوم نبود کجا رفته است
وقتی آیدا را بستری کردیم و به توصیه پزشک مادر پیشش ماند،خسته و درمانده با .کرده بود

  .نهالله را پیمان با خود برده بود خا.عمو از بیمارستان بیرون آمدم
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سرم را روی شانه .دلم دلداری می خواست.آمدیم توی حیاط بیمارستان و روی نیمکت نشستیم
  ...می خواد چی بشه؟بابامم! عمو: ی عمو گذاشتم

  !یه آنزیو ست دختر! این ھیچی نیست!نفوس بد نزن! ھیس:عمو دست روی سرم کشید

. عمو اخم کرد و جوابش را نداد.کرد سالم.بلند قد و الغر بود.از دور توی تاریکی یک سایه جلو آمد
از بعدازظھر رو پا بودی ! استراحت کن! بیا بریم خونه:بعد دست مرا گرفت و دنبال خودش کشاند

  !اینجا

  ...آقای عظیمی: شھرام آمد جلو

  ...ممنون از اینکه اومدید...ما کار داریم،:عمو سرش را باال نکرد

  ھاتون صحبت کردن؟دکتر حکیمی با:شھرام سینه اش را صاف کرد

  تو سفارش کرده بودی؟:چشمھایم از تعجب گشاد شد

به احترامش مجبور بودم با او .دستم را کشید.عمو نمی خواست نرم بشود.سرش را تکان داد
  ...زنگ می زنم بھت:شھرام با دست به گوشش اشاره زد و لب زد.بروم

ستم کمی بیشتر به او فکر کنم کاش می توان.به رفتنش خیره شدم.بعد راھش را کج کرد و رفت
  .و ببینم کجای زندگی من ایستاده است

نفسی به راحتی و آسودگی کشیدم ھر چند که لبخند زدم و بعد از آن ھمه خستگی و استرس 
  .ھنوز نگران آیدا بودم

می گفت فرشید به او گفته و می .توی ماشین که نشستیم،زندایی زنگ زد و حال آیدا را پرسید
  .درگیر رفتن به دوبی است و باید کارھایش را جور کند.اید بیمارستان اما نتوانستهخواسته بی

 دوستم.دھند نشان توجه من به ھمه زمان آن خواست می دلم.ببینم را فرشید داشتم دوست
 مرا خواھد می دلش ھم باز فرشید دفتر ماجرای آن از بعد ببینم خواستم می. باشند داشته

 نه؟ یا ببیند

 مخصوصا بود ریخته ھم به را مان ھمه که بود غیرمنتظره رقدآن آیدا بیماری. بودم کرده یقاط پاک
زن عمو سوپ درست کرده بود،الله اما .به خانه ی عمو که رسیدم،خسته و بی روحیه بودم.مرا

دراز کشیدم و به .تخت اتاق مجردیھای الله نشستم،اشکھایم آمدوقتی روی .خانه ی خودش بود
و ھم ناراحت کننده بود ھمان آنژیعمل که نبود،.ایدا را دو روز بعد عمل می کردند.دمپنجره زل ز

جواب .از تو خالی شده بودم.اصال حوصله نداشتم با کسی حرف بزنم.موبایلم زنگ خورد.برایمان
  خوبی؟از ایدا چه خبر؟:صدای آرام شھرام بود.دادم
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بی دلیل .اما نشد.ستم جلویش گریه کنمنمی خوا.دوباره بغضم ترکید... فعال بستری شده:گفتم
  .گریه ام گرفت دوباره

  ...عزیز من!چرا گریه می کنی؟چیزی نیست که:گفت

اگر رگه باز نشه،اگه خونریزی کنه مثل ! ھی ھمه می گن چیزی نیست! چرا ھست:گفتم
  من چی کار کنم؟...بابام

  ...آالله...صدش خیلی کمهدر.ایدا جوونه! نگران نباش! نمیشه:صدایش ارامتر و مھربانتر شد

مگه نمی خوای برگردی؟چقدر می !چیه؟اصال تو چقدر زنگ میزنی:ھنوز داشتم گریه می کردم
  آی و میری؟

انسانیت ! چرا تو یه دفعه قاطی می کنی برای آدم؟خواستم حالتو بپرسم:نفس عمیقی کشید
  !برات مھم نیست؟من آدم نیستم؟خب نگران شدم

در مورد آیدا می پرسی،من یادش می افتم اعصابم خرد .نیستمن حالم زیاد خوب :گفتم
  !نمی تونم توضیح بدم مرتب.میشه

  !من گوشی رو قطع می کنم تا ارامش جنابعالی به ھم نریزه!خیله خب:صدایش عصبانی شد

چرا گریه :زن عمو با کاسه ای سوپ داغ آمد تو.گوشی که قطع شد،اشکھای من بیشتر شدند
  می کنی آالله؟

شب عید بود و ما .به ھم ریخته بودھمه چیز .مو نمی دانست دردھای من چقدر زیاد استزن ع
آیدا ھم به جای آنکه توی پاساژھا بگردد .باید به جای خرید و شادی توی بیمارستان می ماندیم

  .و برای خودش لباس بخرد باید روی تخت بیمارستان می خوابید

انقدر ! دلم برای آیدا می سوزه! رنامه داشتیمشب عیدی کلی ب...ھمه چی با ھم شده:گفتم
  !مرده شور کنکور و درسو ببرن...این کنکور و درسا بھش فشار آوردن که اینطوری شد

شنیدم شوھر سابقه ت اومده بود ! انقدر بی تابی نکن! درست میشه:زن عمو سرم را بغل کرد
  بیمارستان آره؟

بھترین دکتر بیمارستانه وگرنه ایدا رو ...رف زداون با دکتر حکیمی ح! اره:اشکم را پاک کردم
  !بستری نمی کردن

 حاال این کارا رو برای چی می کنه؟:با تعجب نگاھم کرد
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سر تکان  دادم و به میزتوالت توی اتاق که حاال خالی از لوازم آرایش و عطرھای الله بود،نگاه 
  !دمبرای ھمین زیاد بھش رو نمی! خودشم نمی دونه! نمی دونم:کردم

معلوم نیست چی از جون این دخترا ! این مردا رو فقط خدا می شناسه:زن عمو ابرو باال انداخت
یه دفعه سر و کله شون پیدا میشه، به زور ! یه دفعه طالق میدن،در میرن اونور آب! می خوان

  !می خوان کمک کنن

را سردرگم می ھمین من .این شھرام معلوم نبود،چه می خواھد.راست می گفت.زل زدم به او
  .کرد

***  

من و الله داشتیم توی راھرو می دویدیم با یک جعبه شیرینی،وقت مالقات داشت تمام 
ھمیشه نزدیک سه راه فاطمی ترافیک بود و جای پارک پیدا .توی ترافیک گیر کرده بودیم.میشد

الله بینی .دیوار ھنوز وارد راھروی اتاق آیدا نشده بودیم که فرشید را دیدم که تکیه زده به.نمیشد
  این دیگه کیه؟ھمون یارو نبود تو مغازه؟:اش را چین داد

  اگر شھرام ھم سر و کله اش پیدا میشده،چه؟.دلم ھری ریخت پایین

  !اومده مالقات!اره ھمونه _ 

کی :دست به سینه جلو آمد.من رفتم جلو و سالم کردم.الله بدون سالم از کنار او رد شد
  عملش می کنن؟

  ! فردا...چرا اومدی؟زحمت کشیدیشما :گفتم

  ! بیا یه سالم بکن حداقل! مامانت کارت داره! آالله:الله سر از توی اتاق بیرون اورد

فرشید با تعجب به .فرشید با سر به او سالم کرد و الله زیر لبی جواب داد.بعد به فرشید نگاه کرد
  !این فامیل شما انگار از من خوشش نمی یاد:من گفت

  !اون از ھیچ کس خوشش نمیاد:رفتخنده ام گ

نمی تونید بیایید ...برای عید...منتظر تو بودم که ببینمت و برم.من رفتم ایدا جان رو دیدم : خندید
  شمال؟

  ...فکر نمی کنم! نه: سر باال دادم

  !فعال...پس من میرم:دستش را به طرفم دراز کرد



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

218 | P a g e  

 

  !مسال:دستم را که توی دستش گذاشتم،صدایی از پشت سر گفت

چشمھایش را .شھرام داشت لبش را می گزید.مثل برق گرفته ھا برگشتم و شھرام را دیدم
شوھر _نمی دانستم آن دو را چطوری به ھم معرفی کنم؟فرشید.پایین انداخته بود

  فرشید؟_خواستگار جدیدم؟ یا شھرام_سابقم؟شوھر سابقه م

بود که دستم ھنوز توی دست  یادم رفته.عرق پیشانی ام سرد شده بود.قلبم تند تند می زد
  ! سالم:فوری دستم را بیرون کشیدم و کنار رفتم.فرشید است

  شما؟: شھرام اخم کرده بود اما دستش را به طرف فرشید که با تعجب نگاھمان می کرد،گرفت

  !دوست و فامیل آالله جان:فرشید شانه باال انداخت

  آالله جان؟:صورت شھرام قرمز شد

من باید برم،آیدا که عمل کرد بی ! آالله جان: بعد رو به من گفت... بله:دفرشید با او دست دا
  ! فعال! خبرم نذار

  .بعد دستش را برایم تکان داد و به شھرام بی اعتنایی کرد

  خوبی؟: صورت شھرام تا بناگوش قرمز بود

  !می بینی که! نه: گفتم

  داری می کنی اونجا؟ چی کار! آالله: الله دوباره سرش را از توی اتاق بیرون اورد

  !ببخشید:رو به شھرام گفتم

عمو و مادر .صورتش را بوسیدم.سر حال بود.ایدا روی تخت دراز کشیده بود.و بعد داخل اتاق شدم
  خوبی؟:به آیدا گفتم.را ھم بوسیدم

  ! بد نیستم...فقط یه کم قلبم تیر میکشه! بد نیستم: سر تکان داد و ابروھای پر پشتش را باال برد

روی صندلی لمیده .صورت مادر خسته بود.بعد رفتم و کنار الله ایستادم.ھایش را نوازش کردممو
از ھمه پذیرایی کردم و بعد جعبه را بردم بیرون تا به شھرام جعبه ی شیرینی را باز کردم و .بود

  .ھر چه دور و بر را نگاه کردم، ندیدمش.شھرام رفته بود.اما آنجا نبود.ھم تعارف کنم

  ی و سهفصل س
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بدنم می .بقیه را راه نمی دادند.فقط من و مادر بودیم.پشت در اتاق عمل نشسته بودیم
نمی دانستم این حس از کجا آمده بود؟از ھمان سالی .می ترسیدم آیدا را از دست بدھم.لرزید

راه می رفت و .مادر ھم حال خوبی نداشت.که پدر را از دست داده بودیم؟یا قبلترش؟بدنم یخ بود
  .ر می گفت و من زبانم به ذکر گفتن ھم نمی چرخیدذک

می دانستم ممکن است شھرام باشد .موبایلم مدام زنگ میخورد و من نمی توانستم جواب دھم
ثانیه ھا سخت .اما فکرم کار نمی کرد و نمی توانستم به کس دیگری جز ایدا فکر کنم.یا فرشید

نمی .بود و لحظه ای کنار نمی رفت صورت ایدا جلوی چشمم.می گذشتند و کشیده می شدند
خانواده ی :دانم چقدر گذشت که پرستار دماغ باال از اتاق عمل بیرون آمد و صدایمان کرد

  ؟!عظیمی

  چی شد؟:من و مادر دویدیم طرفش

بعد از آن دکتر حکیمی آمد و .و بعد الی درھای لوالیی گم شد! حال مریض خوبه:دختر فقط گفت
باید تا چند وقت داروی رقیق کننده بخوره ! رفع شد! جزیی بود! خوبهحالش :ماسکش را کنار زد

  !و استرس براش سمه.تا خوب بشه

نفسم باال .زانوھای مادر شل شد و روی نیمکت نشست.من و مادر نفسی به راحتی کشیدیم
سرم را روی شانه ی مادر گذاشتم و ھای ھای گریه .آمد و اشک از چشمھایم آمد پایین

: انوقت من به اولین زنگ جواب دادم.ھر دو بی صدا گریه کردیم.م ھمراه من شدمادر ھ.کردم
  !درست شد! عمو جان؟تموم شد

  کی مرخص میشه؟!خداروشکر:صدای عمو ھم انگار بغض داشت

  چی شد؟چی شد؟:تا بیاید حرفش را تمام کند،صدای الله و زندایی از پشت تلفن آمد

  !شتبه خیر گذ! تموم شد:اشکم را پاک کردم

  .روی صندلی کنار مادر که داشت زانوھایش را می مالید،خودم را رھا کردم دوباره

پیمان .زن عمو و الله آمده بودند خانه مان.موبایلم را انداخته بودم ته کیفم.ایدا را به خانه آوردیم
ایدا را روی تخت خواباندم و باالی سرش .عمو از بیرون غذا گرفته بود برایمان.ھم بود
  خوبی؟:گفتم.منشست

  !انگار کوه کنده ام.خیلی خسته م.می خوام بخوابم...اره:سر تکان داد

  ...بخواب:موھای پر و مشکیش را نوازش کردم

  این دیگه کیه؟: زنگ در را زدند،مادر آسوده خیال می خندید
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مادر با خنده .زن عمو توی آشپزخانه داشت کارھا را می کرد و بساط ناھار را می چید
  !اومدن عیادت...چھرهمنو:گفت

  نکند با فرشید آمده باشند؟.دلم ھری ریخت پایین

وقتی دایی و زندایی و ساناز باال آمدند،فرشید ھم با یک جعبه شیرینی .قلبم تند تند می زد
ھمه با ھم احوالپرسی کردند و فرشید جعبه شیرینی را به طرفم .پشت سرشان وارد شد

  !ایشاال بھبودی کامل آیدا جان:گرفت

  چرا زحمت کشیدید؟ ...ایشاال!ممنون:جعبه را گرفتم و لبخند زدم

قابلی : لبخند زد و سرش را پایین انداخت و دوباره سرش را باال آورد و توی چشمھایم نگاه کرد
  !نداره

الله آز آنطرف به من اشاره .می دانستم که خیلی رنگ پریده ام و زیاد سر و وضع درستی ندارم
در میان تعارف عمو به دایی منوچھر برای ماندن و ناھار،جعبه .آشپرخانهکرد که بروم توی 

یعنی ! دوتا دو تا! باریکال:الله سفره را جلوی دستم گذاشت.شیرینی را بردم توی آشپرخانه
ولی من ! خدا شانس بده!ھر دو تام سیریش! خوشم میاد یکیشون به نفع اون یکی کنار نمیره

  مگه شھر ھرته؟! باره بخواد بیاد جلوچشم اون شھرامو در میارم دو

! این یکی که معلوم نیست چی میخواد! این دو تا ھر کدومشون یه جور خلن! ول کن الله:.گفتم
  !بعدشم شوھرم بوده ھا! االن رفته که بیاد! اون یکی ھم ھی گم میشه پیدا میشه

  !آدم بودن سخته! هشوھر بودن که سھل! بوده که بوده:الله دیس پلو را گذاشت روی پیشخوان

  !تو زندگی خودتو جمع کن به من کار نداشته باش! خیله خب:گفتم

  حاال دیگه ما فضول شدیم؟از کی تا حاال؟:الله چشم غره رفت

دایی و .از آشپرخانه بیرون آمدم و سینه به سینه ی فرشید شدم.حوصله ی بحث با او را نداشتم
  .زندایی و ساناز ھر سه در اتاق آیدا بودند

  !ببخشید می خواستم دستامو بشورم:فرشید گفت

ھرچقدر اصرار .میز را که چیدیم ھمه سر میز نشستند و جا کم آمد.به دستشویی اشاره کردم
من در حال پذیرایی .کردند،فرشید پشت میز ننشست و  روی یکی از مبلھا نشست تا غذا بخورد

  !بفرمایید: ظرف ساالد را جلوی فرشید گرفتم.بودم

  می شینی پیشم؟:چند تکه کاھو برداشت و بعد زیر لب گفت فرشید
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  برای چی؟:گفتم

  !کارت دارم: گفت

بشقابم را برداشتم و کنارش .به جمع نگاه کردم که در حال خوردن بودند و حواسشان به ما نبود
  .نشستم

  تو معیارت برای ازدواج چیه؟:ھمانطور که آرام ارام می خورد،گفت

ساناز ھم که پشت میز نشسته بود،ریز ریز .اھمان کرد و خندیددر ھمان حال زندایی نگ
چه لزومی داشت فرشید با آنھا بیاید و بعد به من بگوید معیارت برای .ھیچ خوشم نیامد.خندید

  ؟!ازدواج چیست

  !من ھنوز گیجم! االن وقت این حرفھا نیست:گفتم

االنم آموزشگاه ! عیدهچند روز دیگه ! چرا؟من که ھیچوقت نمی تونم ببینمت:ناراحت شد
  .من میخوام تکلیف خودم رو بدونم...درگیرم که ھستی! نیستی

  ...من خیلی گرفتارم! بذار بعد از عید...فعال نمی دونم به خدا:گفتم

  

آینه ام را در آوردم و خودم را نگاه کردم .نمی خواستم دوباره باال بروم تا مادر مرا سوال پیچ کند
بیرون رفتم و یک دربست گرفتم تا پارک .نه ھایم رنگ گرفته بودندگو.خوشگل شده بودم.تویش

وقتی رسیدم پارک وی،خودش زنگ .نفسم باال نمی آمد.یک گنجشک میزد قلب قلبم مثل.وی
  !خیلی وقته...من رسیدم: زد

  کجایی؟.من االن رسیدم:گفتم

  !بچرخ! دیدمت:گفت

دستش را به طرفم دراز .کردیم چند ثانیه ھمدیگر را نگاه.چرخیدم و خوردم توی سینه اش
مثل ھمان روز کحه توی شیراز توی یک اتاق بودیم و از حمام آمده بودم و او .قلبم تکان خورد.کرد

من ھم .نمی خواست ول کند.دستم را توی دستش گذاشتم.داشت با من جر و بحث می کرد
  چی شده؟چقدر اصرار داری منو ببینی؟:گفتم.مقاومتی نکردم

  شھرام؟:دنبالش رفتم.ت زمین بازی بچه ھا که شلوغ نبودمرا کشاند سم

  !بگو:برگشت طرفم و دستم را فشار داد
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این کارا معنیش چیه؟چه حرف مھمی داری که اینطوری می خوای بزنیش؟نمی تونی :گفتم
  پشت تلفن بگی؟

یس باید فیس تو ف! نمیشه: نفسش تند بود.زمین بازی بچه ھا نیمه تاریک بود.بازویم را گرفت
تا برسم خونه می دونی .چقدرم غر زد سرم...زودتر بگو مامان منتظره! بگو خب: گفتم! بھت بگم

  ساعت چند میشه؟

مرا کشاند طرف پشت زمین که وصل میشد به درختھای کاج بلند که پشت پارک ملت 
 شدهماشینھا بوق می زدند و چند نفر از ماشینھایشان پیاده .ترافیک شب عید بیداد می کرد.بود

  .بودند و با ھم گالویز شده بودند سر جلو زدن و انحراف رفتن

کجایی؟اونجا چه خبره که داری :وقتی دید دارم ماشینھا را نگاه می کنم،چانه ام را برگرداند
  نگاشون می کنی؟

  کجا میری؟شھرام؟...اونور تاریکه! ھیچی:گفتم

  بله؟:دستم را رھا کرد و جلوتر رفت

  ش بدی؟چرا کشش می دی؟چرا می خوای طول:گفتم

  چی رو؟: چرخید و توی چشمھایم خیره شد

چی رو؟ باید بفمم؟تو مگه :یعنی تو ھنوز نفمیدی؟ گفتم! من حرفی ندارم: گفت! حرفتو:گفتم
از ! از حرکاتت! من چیزی از تو نمی فھمم! چیزی به من گفتی؟فقط مثل ارواح می آی و می ری

  !واقعا که! رفتارت

شمشادھا جوانه زده بودند و زیر .بوی سبزه می آمد.زد به یکی از درختان کاجتوی تاریکی تکیه 
بوی خیس برگھای .بوی کاج می آمد.نوری که از اتوبان می افتاد روی شمشادھا معلوم بودند

  . سوزنی کاج

  یعنی من این ھمه بھت سرنخ می دمفمی رم می آم،تو ھنوز نفھمیدی؟: گفت

  ! مم؟انقدر طفره نروچی رو باید بفھ:شانه باال زدم

  دوست دختر بنیامین بھت نگفت؟: با پایش تکه سنگی را انداخت عقبتر

  !ھیچی نگفت...منم سرم شلوغ بود! کی؟یه دختری زنگ زد اما زود قطع کرد: گفتم

  !من نمی خوام ازدواج کنم! نیومده دارن برام یه دختر دیگه رو الم می کنن: آمد جلو توی تاریکی
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به من چه مربوطه؟مگه من چی کاره ی :می خواست با دستھایم خفه اش کنم دلم.قلبم ریخت
توام؟باید بیام واسطه بشم که زنت ندن؟مگه من اینجا نقش ناجی رو بازی می کنم؟تو از من 

  چیزی دیدی که اینا رو بھم می گی؟؟ھان؟

چرا زود از کوره ! باشه! خیله خب:آمد جلو و بازوھایم را گرفت.حواسم نبود که داشتم جیغ میزدم
  در میری؟چی گفتم حاال؟

چقدر ! منو تا اینجا کشوندی که بگی فالن و اینا؟چقدر تو رو مخی شھرام:دستھایش را پس زدم
  ...این ھمه راه رو کوبیدم اومدم،اینجا! اذیت می کنی؟دیگه نمی خوام ریختتو ببینم

روی لبھایم گذاشت و  دستش را.روی بدنم عرق سرد نشسته بود.داشتم از خشم می لرزیدم
: خواستم پسش بزنم که بیشتر فشارم داد.نفسم باال نیامد.قلبم ریخت و گر گرفتم.بغلم کرد

  !لجبازی نکن! آالله

تا اینجام اومدم به ! من دیگه احمق نیستم! ولم کن شھرام:اشک از گوشه ی چشمم آمد پایین
  ...حرفت احترام گذاشتم ادبمو رسوندم

میشه از زندگیم بری بیرون؟میشه دیگه بھم زنگ :بغضم ترکید دوباره.دموھایم را نوازش کر
  !نزنی؟میشه دیگه نگی بیا بیرون؟بذار زندگیمو بکنم

حاال چرا انقدر عصبانی شدی ھوم؟! یادت رفته؟خودت بھم زنگ زدی:دست کشید پشت گردنم
  وقتی شنیدی برام تیکه گرفتن؟

دستھایش شل شد و کنار ! ولم کن!مغلط کرد:گفتم.نفسش داغش داشت نزدیکتر میشد
ولت کنم که چی بشه؟که بری با اون مرتیکه با اون ریخت ھفت خطش؟با اون سرو وضع :رفت

  ژیگول پدرسوخته ش؟بری زیر دست اون باھاش دوست بشی که بعد از یه مدت بندازتت دور؟

؟اون ازم به تو چه مربوطه؟مگه باید از تو اجازه بگیرم: با مشت کوبیدم روی سینه اش
مطمئن باش کار تو رو ! فامیلمونه! داره التماس می کنه با مادرم حرف بزنه! خواستگاری کرده

اون با اون قیافه ی پدرسوخته ش منو ! تو با من چی کار کردی؟ تو منو انداختی دور! نمی کنه
  !کار تو رو نمی کنه!نمی ندازه دور

  فھمیدی؟! قرارمون ھمون بود ما از اول:آمد جلو و انگشتش را روی بینی ام زد

کاری که تو کردی،ھیچ کس ! اما به کسی ایراد نگیر! بود :عقب عقب رفتم و خوردم به تنه درخت
  !انگشت نما شدم!با من نکرد

  .اینجا ھیچ کس نیست...من می خوام برگردم:ترسیدم.چند سایه از ال به الی درختھا رد شدند
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دستم :خواستم بروم که جلویم را سد کرد.م داشته بودترس بر.تا چشم کار می کرد،تاریکی بود
من از اولشم درگیر شده بودم،خودمو گول ! من ھیچ کس رو نمی خوام! آالله:را گرفت و بوسید

  ...زندگی تورو..زندگی خودمو...خراب کردم...زدم

این شھرام بود؟که داشت ھمچین .باورم نمیشد.با چشمھایی متعجب داشتم نگاھش می کردم
به گوشم .موبایلم زنگ خورد.زبانم بند آمده بود.نمی توانستم حرف بزنمھایی میزد؟حرف

  .نفسم باال نمی آمد که حرف بزنم حتی.اما صدای مادر را نمی شنیدم.چسباندمش

  آالله؟! آالله؟آالله؟کجایی؟دلم شور افتاده دختر: مادر می گفت

  !نگران نباش...دارم میام! تو راھم مامان:ارام گفتم

از خانواده ت می تونی :دستم را چنگ زد.موبایل را که توی کیفم گذاشتم.انم خشک شده بودزب
  می ای پیشم؟آالله؟...ببری بیای پیش من؟من اونجا تنھام

حرفھایش را می شنیدم و نمی .بدنم مثل یک تکه یخ میان عسلی مذاب شناور بود انگار
دست .اسفند ماه موھایم را پریشان کردباد .از دورن می سوختم اما تنم یخ بسته بود.شنیدم

  ! چقدر کوتاھشون کردیاینام جز دلبریه؟: کشید روی چتری ھایم

  ...فکر کنم...باید ...باید:صدایم می لرزید

ھنوز بوسه اش روی لبھایم ننشسته بود که سه نفر از پشت ریختند سرش .نفسم را رھا کردم
م جلو اما آن سه نفر انقدر قوی و درشت رفت! کمک! کمک: جیغ زدم.و شروع کردند به زدنش

یکیشان آمد و کیفم را قاپ زد و ھمه چیز را ریخت .ھیکل بودند که زیر دست و پایشان له میشدم
یکیشان پشت سرم .از دستشان در رفتم و دویدم طرف اوتوبان.بیرون و موبایلم را برداشت

ف پارک وی و از منطقه درختھا و جیغ زدم و خودم را انداختم توی خیابانی که می رفت طر.آمد
دست انداخت و یقه ی پالتویم .مرد داشت ھنوز دنبالم می آمد! کمک: داد زدم.پارک جدا میشد

  !وایستا ببینم! وایستا بی شرف:فت و کشیدگررا از پشت 

سعی کردم .تقال کردم !کثافت!برو گم شو:اما دست از تالش برنداشتم.محکم خوردم زمین
تو فکر کردی ھمینحوری ولت می کنیم ! المصب! آخ: گفت.جم زدم توی پھلویشبا آرن.پسش بزنم

  !نوازش بود!دردم نگرفت ھیچی!بری؟جوووون خوشگل

گریه ام ! از جا بلند شدم و به طرفی نگاه کردم که شھرام گیر افتاده بود بین دو تا زورگیر شیاد
موقع آمدن .سفید و نو بود.وردندداشتند کتانیھای گران شھرام را از پایش در می آ.گرفته بود

درشت ھیکل بود و .مرد ھنوز ولم نکرده بود.توجھم را جلب کرده بود و خیکی شیک و تمیز بود
یکی از دستھای بزرگ و پرمویش را انداخت دور گردنم از پشت و می خواست دوباره مرا بکشاند 
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تورو خدا ! کمک: دمجیغ ز.گازش گرفتم اما دردش نگرفت و کنار نرفت.طرف درختھای کاج
  ! کشتن!کمک

آقا توروخدا :دوباره جیغ زدم.دو تا مرد پیاده شدند.توی تاریکی اتوبان یک ماشین روی ترمز زد
  ! آقا! کمک

کمرم درد .مرد درشت ھیکل ولم کرد و من روی سنگریزه ھا خوردم زمین.دو مرد دویدند طرفم
: جلو آمد و زانو زد روی سنگریزه ھامردھا  یکی از آن.ناله می کردم.درد پیچید توی پاھایم.گرفت
  !کشتنش...شھرام...بنیامین...شھرام! آی: کمرم را گرفتم !خوبی؟چیزیت که نشدهآالله؟

آن دو مرد درشت ھیکل زورگیر فرار کرده بودند و شھرام .بنیامین دنبال دوستش دوید طرف مردھا
  .کرد بین کاجھاسومی ھم از ھمان پشت فرار .را ول کرده بودند روی زمین

دویدم توی .پشت رانھایم تیر می کشید و گردنم ،کمرم.نفسم بند آمده بود.از جا بلند شدم
صورتش خون آلود بوداز بینی اش خون .بنیامین و دوستش شھرام را از جا بلند کرده بودند.تاریکی

  !وکفشاش...ھمه چیزش رو بردن...بی ھمه چیزا،خالیش کردن:بنیامین فحش می داد.می رفت

جلو رفت و از جیبم یک .دوست بنیامین دست انداخت دور کمر شھرام و از جا بلندش کرد
ھمانطور .بی حال بود.خون دستمال را خیس کرده بود.دستمال درآوردم و روی بینی اش گذاشتم

سرش را گرفتم توی .ناله می کرد.پابرھنه آوردیمش تا کناره اتوبان و سوار ماشین شدیم
اینجا بیمارستان کجاست؟من اصال مخم کار نمی : یش را روی گاز گذاشته بودبنیامین پا.بغلم
! شھید رجاییببر ھمین ! وایستا: رفته بود و با موبایلش ور می رفتسرش را گدوستش ! کنه

: گفت! نه:شما که چیزیت نشد؟ گفتم! بی شرفا...زدن دک و دھنشو سرویس کردن! بجنب
  !ریختن سرتون...ردن دالر مالر ھمراھشهتو تاریکی،فکر ک! دیدن شیک و پیکه

به ...بھم گفته بود بیام دنبالش...می دونستم باھات قرار داره:بنیامین شیشه را کشید پایین
  ...موقع رسیدیم

  !کجا به موقع رسیدین؟موبایل من و کیفشو کفشاشو ھمه رو زدن:گفتم

  درد داری؟:موھایش را نوازش کردم.چشمھای شھرام باز شد

اما فکر کنم دستم ...زیاد! نه:که تویش یک دستمال خونی بود روی بینی اش فشرد دستم را
  !درگیر شدیم،با لگد زدن تو دستم...شکسته

  سرت که چیزی نشد؟ھان؟شھرام؟:بنیامین چرخید عقب

  ...فکر کنم مو برداشته...االن داغم ...فقط دستم درد می کنه! نه:شھرام نالید
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تم و دوباره دستمال کشیدم بیرون و گذاشتم روی زخم روی جعبه ی دستمال کاغذی را گرف
  .پیشانی اش

کاریت که ! تو که چیزیت نشد؟اون وحشی روانی از پشت گرفته بودت:با صدایی گرفته گفت
  نکرد؟

  ...االن تو مھمی!نه: دست کشیدم به گردنم که درد می کرد

ید و بدنش را کامل توی بعد خودش را باال کش.دستش را روی مچ دستم گذاشت و فشار داد
  ...آالله...آالله: بغلم و روی پاھایم رھا کرد

  ! ھیچی:جانم؟ گفت: گفتم

برو که داداشت از دست ! زودتر برو برس بیمارستان! بنی:نیمرخ دوست بنیامین می خندید
  !االن رفته تو ھپروت!رفت

حرف ! حالم بد شد! اه! چقدر حرف مفت می زنی تو این اوضاع تو ھم: بنیامین با عصبانیت گفت
  !نزن توروخدا

شھرام را قبول نمی .بخش اورژانسش ھم شلوغ بود.بیمارستان شھید رجایی شلوغ بود
  !می گفتند اینجا برای بیماران قلبیست نه تصادفی.کردند

و با التماسھای من،یکی از پرستارھا آمد و چکش کرد و روی زخمھایش  به ھر بدبختی ای بود
گفتند برای عکس برداری از دستش باید برویم .رتش زخم و زیلی شده بودصو.پانسمان گذاشت

بستند اما گچ با آتل دستش را .و رادیولژی یک بیمارستانی که ارتوپد داشته باشند
از بلندی افتاده و :بینیامین به پذیرش نگفت که شھرام کتک خورده است فقط گفت.نگرفتند

مانطوری برویم و مجبور شاید چون حراست بیمارستان نمی گذاشت ھ.ستادستش شکسته 
  .بودیم ماجرا را کامل شرح دھیم

من پشت در .ارتوپد دست شھرام را دید.توی ماشین که نشستیم،تا بیمارستان راھی نبود
چون .پرستار ھمه مان را بیرون کرده بود از اتاق.ایستاده بودم و از الی در باز نگاھش می کردم

ق دست دو استخوان نازک نی و درشت نی سا که توی رادیولژی ازش انداخته بودند، توی عکس
  .شھرام شکسته بود و دکتر می خواست استخوانھا را جا بیندازد

موبایلم را ھم دزدیده .یادم رفته بود که به مادر زنگ بزنم.دلم مثل سیر و سرکه می جوشید
دلم برایش .شھرام روی تخت خوابیده بود.به فکر نمی رسید موبایل بنیامین را قرض بگیرم.بودند

دلم ریخت .سرش را به طرفم چرخاند.ی چشمھایش باز نمیشدبا آن سر و صورت زخم.سوخت
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دلم می خواست به او بگویم که .کنار دستم نبود که دست بکشم روی صورتش.لبخند زدم.پایین
  .ھمه چیز درست می شود.نگران نباشد

ارتوپد می خواست دستش را جا .پرستار سرش را گرفته بود طرف من و محکم نگھش داشته بود
دوستت ...شھرام:پچ پچ کردم.نگاه کردم به چشمھای نیمه بازش.زیاد داشن حتما درد.بیندازد

  !دارم

یک چیزی انگار صدای قرچ داد و پشت بندش داده شھرام ھوا .دکتر دستش را کشید و پیچاند
  .رفت و دندانھایش را بھم سایید

ن انگار بنیامین داشت با شیری.بنیامین و دوستش داشتند با تلفن حرف می زدنداز اتاق بیرون 
پرستار در اتاق را باز کرد و من بنیامین را .داشتند دست شھرام را گچ می گرفتند.خانم حرف میزد

اونم : گفتم ...بذار بنیامین بیاد! من سنگینم:رفتم جلو و او دستش را انداخت دور بازویم.صدا زدم
  !گوشیمو زدن...فقط زودتر بریم که مادر من االن نگران میشه...میاد

یک سال پیش ! اینجا چقدر ناامن شده! دزدای کثیف:وشه اش زخمی بود،گاز گرفتلبش را که گ
  ...انقدر زورگیری تو تھران زیاد نبود

  !تو این یه سال ھمه چی فرق کرده! ولش کن:گفتم

  ...خیلی...تو ھم فرق کردی:به زور خندید

مین نشست بردیمش توی ماشین و دوست بنیا.بنیامین سر رسید و زیر بغل شھرام را گرفت
کیف پاره و خاک و خولی ام .شھرام تکیه داده بود عقب و چشمھایش را بسته بود.پشت فرمان

می ترسیدم مادر ھول .تا به خانه برسیم،نصفه عمر شده بودم.را گذاشتم روی پایم
ھمانطوریش ھم وقتی با گوشی بنیامین زنگ زدم به او ھول کرده بود و مدام می پرسید .کند

  .کجایم

 بودم رفته آنھا با اینکه برای کرد تشکر من از زد،کلی ترمز روی مان خانه جلوی مینبنیا
 را دستم.گرفتم شھرام طرف را دستم خداحافظی موقع.بیمارستان

 ..مرسی...عزیزم...مرسی:فشرد

 .را قدرتمندش و بزرگ دستھای.دادم فشار را دستش و زدم لبخند

 می خانم خانه؟شیرین برود خواست می چطور مزخ ھمه این با.بودند زیاد صورتش زخمھای.
 و گرفت دلم.بود بانداژ صورتش تمام که بودنش زده انقدر انصاف بی کند؟زورگیرھای چه خواست
 شده؟کیفت ریختیه؟چی چه این!سرم بر خاک:سرش توی زد مادر رسیدم که خانه به.سوخت

 ھمچینه؟االله؟ چرا



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

228 | P a g e  

 

 خاکی پالتویم پشت و بود شده پاره ما لی شلوار وشهگ.کردم نگاه نامرتبم و خاکی پای تا سر به
 .نبود حواسم که بیمارستان توی بودم دویده آنطرف اینطور انقدر.بود

 .م خسته االن!میگم برات بعدا:گفتم

 داشتیم خوشگل دختر دونه یه:میزد صدایم و کرد می غرغر در پشت مادر.حمام توی خزیدم
 نیست معلوم خونه آد می شده گم موبایل و پاره لباس با گرفتیم،حاالم دادیم،طالقشو شوھر

 .بودند نحس اولشم از!کردم وصلت خانواده این با کردم غلطی چه! شده چی

 ...گم می بھت!نگیر بھانه انقدر خدا تورو! مامان:کردم خشک را موھایم و آمدم بیرون حوله با

 کی با تو!گذرم نمی ازت!خدا به:ردنک گریه کرد شروع.مالید را پاھایش و مبل روی نشست
 االله؟ چین لباسا رفتت؟این گذاشت که جلونبور ی پسره ھمون بودی؟با

 ی باالخره...ببینم رو شھرام...بودم رفته!جان مامان:دادم فشار را اش شانه و نزدیکش رفتم
 !داشت کارم...بودیم ھم با زمانی

 گداھا مثل...کردن خوار رو ما اینا آنقدر!کنم می کتی،عاقت آشتی اون با خدا به:زد پس را دستم
 پاھاتم!بکش خط منو بری،دور این با اگر تو...بودیم پایینتر ازشون پله ی چون...کردن رفتار باھامون

 !خدا به بیاره اسمتو نمیذارم بگیره طالت...کنه ماچ

 شده؟ مامان؟چی:زد صدا اتاق توی از آیدا

 !کن گریه یواش الاقل...داره گناه! ریضهم اون مامان!ھیس!ھیس:گذاشتم بینی روی را دستم

 یادم من:کرد نوازش را موھایم او و گذاشتم پایش روی را سرم و رفتم.کرد پاک را اشکھایش مادر
 !رفت در و داد طالقت غیابی چطور که نمیره

. نیاز طرفم دیگه میگم من! پشیمونه خودشم!گی می راست...مامان گی می راست:گفتم
 خب؟..

 چه باید دانستم نمی.بود شکسته صورتش.بود شده عمیقتر صورتش چروکھای:کردم نگاھش
 .کنم کار

 !نکن گریه...بره میگم بھش:گفتم

 ...کنم نمی گریه تو خاطر به...مادر باشه:گرفت بغلش توی را سرم

 را گوشی.چالند را اش بینی کاغذی دستمال با مادر.خورد زنگ خانه تلفن حین ھمین در
 بله؟:برداشت
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 ...بزنید زنگ فردا...خوابه االله نه!ممنون...بله:سرد لحنش و شد گشاد ایشچشمھ

 تصادف گه؟امشب می چی!خانوم شیرین...زنش!بود شیبانی:گفت گذاشت که را گوشی
 کرد؟ می گریه داشت شھرام؟چرا کردین؟با

 ...زدن شھرامم کفشای تا!سرمون ریختن که بودیم پارک تو:گفتم

 ...انداختم پایین را سرم

 می گریه داشت نشد؟مادره چیزیش اون!نشد که طوریت!سرم بر خاک:سرش توی زد دوباره
 ...کرد

 ! بدبختو زدن انقدر:گفتم

تھران دزد بازار ! ای وای:مادر زد توی صورتش.کردم بغض و شد جمع چشمھایم توی اشک بعد
  تو کجا بودی؟! جوون مردمو...ای خدا مرگم بده! شده

  ...می خواست ! یکیشون پرید رو سر من...یکیشون...ک بیارممن رفته بودم کم:گفتم

! ای خدا منو ببره که دیگه نشنوم! ای خدا منو بکشه این روزا رو نبینم:مادر صورتش را چنگ زد
اون موقع شب بی ماشین رفتی، زدن ناکارتون ! بھت گفتم نکن! بھت گفتم نرو دختر!ای خدا

  ..کردن

این چه روزایی که تو سیاه کردی برام؟یه ! خدایا:ریخت بعد اشک از گوشه ی چشمش بیرون
  ....دادمش به یه آدم از خدا بی خبر با یه خونواده که متظاھر! دختر داشتم دسته ی گل

این ھمه شیرین خانوم و حاج آقای ...کجای اونا متظاھره آخه؟شھرام بد قلق بود! مامان:گفتم
  !خدابیامرز بھمون محبت کردن

  ه کی؟به ما؟ یا به تو؟ب: مادر برق شد

آخه دیگه باید چی کار می کردن که نکردن؟بینی م رو عمل کردن،مھریه مو ! مامان من:گفتم
با اینکه ! مامانش یک دفعه باھام تند حرف نزد! بی دردسر...به خوبی و خوشی...دادن

  ...مادرشوھره

مگه ...ایدم نارتو بکشنب! بایدم حرف نزنن! پسرشون تو رو حروم کرده گذاشته رفته! باشه:گفت
  به تو دست نزده؟ھان؟

  ...خب...تازه شوھرم بوده...نه اونطوری مامان:سر باال دادم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

230 | P a g e  

 

شوھری که مسوولیت حالیش نشه و تقی به :مادر اشکھایش را پاک کرد.سرم را پایین انداختم
  !توقی بخوره طالق بده بره انور آب،به درد الی جرز دیوار نمی خوره

ھمون روز ! به خدا...با ھم توافق کردیم...ما خودمون خواستیم! مامان:زدم جلوی پایش زانو
  !خواستگاری

  چی گفتی؟:مشتش را جلوی دھانش گرفت

  ! به خدا...ما خودمون با ھم قرار گذاشتیم:گفتم

تو دیوونه بودی؟برای چی ! حاال داری بھم می گی؟بعد از یک سال؟دختر:شانه ھایم را گرفت
  گذاشتی؟ باھاش ھمچین قراری

گفت خودشم تحت ...تو اصرار کردی،دیدم پولدارن...مجبور شدم! خریت کردم! چه می دونم:گفتم
اونم عشقش اونور اب بود و ! فشاره داغونه،باید ازدواج کنه وگرنه حاج آقا نمیذاره بره اونور اب 

کنم،قبول بعد گفت طالقم میده و میره اما مھرمو میده که بتونم باھاش درست زندگی ...درس
  ...کردم

خیله :مادر سرم را نوازش کرد و بوسید.زدم زیر گریه.یه قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید
از کی تا حاال ! حاال چرا گریه می کنی؟اون موقع باید فکر اینجاشو می کردی که نکردی! خب

  انقدر سرخود شدی آالله؟ھان؟

بعدم ما انقدر ...ایدا میره کالس کنکور! گفتم اینطوری زندگیمون می چرخه:سرم را باال گرفتم
آخه حقوق بابا به کجای ما می ! سخت زندگی نمی کنیم و ھی از عمو گدایی نمی کنیم

  رسید؟

برو بعدا حرف ! برو: مادر پاھایش را روی مبل توی شکمش،جمع کرد و سرش را تکیه داد عقب
خدا ...ت،این زندگی زیر و رو شدهبعد از مرگ بابا! ھر روز یه چیز جدید می شنوم ازت...می زنیم

  !به دادمون برسه

صدای شھرام توی گوشی .در ھمین حین تلفن زنگ خورد،به طرفش دویدم و برداشتم
  خوبی؟جاییت که درد نمی کنه؟وسایلت رو چک کردی؟غیر موبایل چیزی ازت دزددین؟:پیچید

  ...ھیچی! نه:گفتم

  تو نمی خوای بیای عیادت مریض؟ !اینجا رسمه ھمه میان عیادت مریض: من و من کرد

  کیه آالله؟: مادر از توی اشپرخانه داشت نگاھم می کرد و یک ابرویش باال رفته بود
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  !مریض کیه؟مگه تو مریضی؟کتک خوردی:سیم تلفن را کشیدم و بردمش توی اتاق

ازشم ناز و نو...باید بیای برام دسته گل بیاری،کمپوت بیاری...زخم و زیلی شدم! خب باشه:گفت
  ...کنی

چی ! قبال از این حرفا نمی زدی! پررو شدی شھرام:گفتم.خودش ھم خندید.خنده ام گرفت
  شده؟

  ...خیلی کوچیک! دل آدما کوچیکه...کی می آی؟آخه...االن فرق کرده عزیزم...اون قبال بود:گفت

  دل کی؟دل خودتو می گی مثال؟:گفتم

! من اصال نمی تونم از جام جم بخورم...سر بیاتا عید نشده یه ...دل عمه مو می گم! نه: خندید
مامان ھم که ھر دفعه منو می ...بنیامین دنبال شکایت و ایناست! تمام بدنم کبود و کوفته ست

من االن به یه جنس لطیف احتیاج دارم،دستاش نرم ...بینه شروع می کنه نفرین و ناله
  ...تنش گرم باشه...باشه

البته که ...چه زبان نرمی! بود؟خودِ خودش بود؟چه حرفھاییاین شھرام .نفسم بند آمده بود
  !زبانش ھنوز آنقدر عاشقانه و رمانتیک نبود

! بفھمه میام پیش تو،می کشه منو...اما مامان خیلی مخالفه...باشه: دلم کمی نرم شده بود
  ...نمی دونی امشب چی کار کرد

  ! کارت دارم...تو بیا! اون با من:گفت

  !آخه کجا بیام؟تو بیا خب:ت دادم قلبم تند تند می زدآب دھانم را قور

ھمه زخم و یه دست وبال گردن کجا بیام آخه؟یه کم من با این ...بیا بھت بگم! ناز نکن دیگه:گفت
  !فکر کن

ھر کاری می کردم قلبم عقلم را پس .دلم می خواست بروم پیشش.نفس عمیقی کشیدم
تازه فھمیده بودم که دوستش .نرفتن پیدا کنماصال نمی توانستم دلیل عقالنی برای .میزد
می دانستم از این حرفھا منطقی تر است .استفاده توی کارش نیستءمی دانستم که سو.دارم

  .میل شدیدی به رفتن پیدا کرده بودم.و اگر االن دارد حرفی می زند،از ته قلبش است

  کی بود؟:گوشی را که گذاشتم مادر در را باز کرد

  !فردا گفت بریم خرید! مدوست:دروغ گفتم

  وا؟تو با این حال و اوضاع با کی می خوای بری خرید؟:ابروھای مادر باال رفت
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  !به الله ھم می گم اگر بود،اونم میاد! با دوستم که تو آموزشگاه بود:گفتم

  !به خدا دیگه تو روت نگاه نمی کنم! وای به حالت آالله:نگاه مادر مشکوک بود

  !من که دیگه بچه نیستم...مامانی...یه خرید کوچیکه...م زود بر می گردمبه خدا زود می ر:گفتم

  ؟:باشه:صورتش را بوسیدم

ماشین ببری !باز سر از پارک جنگلی در نیاری!یه خرید کوچیک دیگه:مادر سر تا پایم را نگاه کرد
  !بی ماشین حق نداری بری! ھا

لباس بپوشم و ھم برای فردا یک و بعد به طرف کمد لباسم رفتم تا ھم ! چشم! باشه: گفتم
داشتم می رفتم به دیدن کسی که ماھھا بود از او بی خبر بودم و .لباس مناسب انتخاب کنم

  .حاال با زبانی نرم و رفتاری عاشقانه به طرفم بازگشته بود

***  

موقع پوشیدن بارانی .آرایش کمی کردم.تونیک بافتنی با ساق شلواری ام را پوشیدمنزدیک ظھر 
رژلب مادر را از توی اتاقش کش رفتم و مالیدم .نمی دانم چرا ویرم گرفت که رژم را پررنگتر بزنم ام

  !اینطوری ھم خوشگلتر شده بودم ھم تو دل بروتر.روی لبم

چطور با شھرام برخورد کنم و به شیرین تمام مدتی که رانندگی می کردم،توی این فکر بودم که 
  شتم می رفتم خانه ی شھرام؟خیلی سبک نبودم؟زشت نبود که دا! خانم چه بگویم

ار می خواستم از راه آمده برگردم چند ب.قلبم تند میزد و استرس دیوانه ام کرده بود.نمی دانستم
یادم مانده بود .درست بود.جلوی خانه شان که نگه داشتم،به آدرس نگاه کردم.اما منصرف شدم

یک لحظه پشیمان .قلبم میزد.کردم و پیاده شدمتوی آینه خودم را نگاه .که توی کدام کوچه است
  ! بودم و لحظه ای دیگر مصمم

با آنکه ترافیک زیاد .نیم ساعت ھم بیشتر نمی ماندم و زود می رفتم خانه! رفته بودم عیادت دیگر
در باز شد،بی آنکه کسی .دستم روی زنگ می لرزید.زنگ در را زدم.بود اما به موقع رسیده بودم

  .بدھدجواب آیفن را 

صدای پاشنه ی چکمه ھایم روی سنگفرش حیاط بزرگ خانه ی .دلھره افتاده بود به جانم
  !تق تق:شھرام،دلھره ام را بیشتر کرده بود

 نه؟دستی یا بود خانم شیرین.خانم شیرین منتظر.شدم رسیدم،منتظر ساختمان در نزدیک وقتی
 به باید حاال.کرد می آبم داشت خجالت و دلھره.دادم فشار را در زنگ و کشیدم شالم و بارانی به

 خانه در دم بودم رفته و بودم افتاده راه که نبود گفتم؟سبکسری می چه خانم شیرین
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 رسیده استرس.تو کشیدم سرک.شد باز تق صدای با در تا گذشت کمی.نبود خوش شان؟حالم
 ...نیست؟سالم کسی:گفتم.بود غریب و عجیب چیز ھمه.گلویم باالی تا بود

 می.شد باز ای ناله صدای با در.بود کم ھم روز نور و بود ابری ھوا.بود تاریک کمی سالن توی
 !تو بیا... سالم:آمد شھرام صدای که برگردم خواستم

 نیست؟ خانوم شیرین:ایستادم بیرون و رفتم عقب

 معطلی؟ چرا...تو بیا...حاال میاد!نه:شد نزدیک اش سایه

 ...برم و کنم احوال و حال یه مدماو...برم من نیست مامانت اگه:گفتم

 گردنش به گچش توی دست.بود گذاشته بانداژ ھنوز را صورتش و سر.آمد بیرون تاریکی توی از
 بھتری؟: کردم نگاھش.بود شده الغر انگار بود آمده در ریشش.بود اویزان

 ...تو بیا...نیستم بد:گفت

 ی مردانه ادکلن و ویکس بوی.بود شده یادز ام دلھره.تو رفتم و اوردم در را ھایم چکمه ناچار به
 مطمئن که روز موقع بود؟ان کجا خانم شیرین.خورد مشامم به و بود شده قاطی ھم با گرمی
 ...مادرش اما.نیست خانه بنیامین بودم،

 ترسی؟ می چی از...دیگه بیا:خانه توی کشید و گرفت را دستم ناگھان.کردم من و من

 ھم مامان که میام روز یه...تنھایی اخه!ھیچی از:بود شده خشک مگلوی.دادم قورت را دھانم اب
 ..اینطوری...باشه خونه

 ی ما اینکه مثل:کرد اشاره خودش و  من به.نبود حواسم و  بود دستش توی ھنوز دستم.خندید
 کنی؟ می غریبی چرا االن...بودیم عقد روزی

 ...بخوام االن که نبودیم صمیمی خیلی ھم موقع اون:گفتم

 ھم با بشینیم خوام می...االله کنی می موقع اون موقع اون و اگر و اما چقدر:کرد قطع را رفمح
 ...بزنیم حرف آدم تا دو مثل

 .برم باید بگو زود...برگردم باید زود ولی...باشه:تردید با کردم نگاه تاریک نیمه سالن به

 برق کلید دنبال.ایستادم سالن میان و رفتم.نگفت ھیچ.آشپزخانه توی رفت و شد جدا من از
 و کشیدم نفسی.شد راحتتر خیالم.شد روشن روز مثل سالن و کردم روشن را لوستر.گشتم
 آشپزخانه توی دارد شھرام دیدم و کردم نگاه اطراف به.گذاشتم دستم کنار و اوردم در را شالم

 می لمد.کوبد می ھم به ناشیگری خاطر به را چیز ھمه مدام و کند می دم چای دستی یک
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 سینک توی افتاد دستش از قوری که دیدم وقتی اما.داشتم نگه دست اما کمکش بروم خواست
 سر.ایستادم دستش کنار.دارد اضطراب بود معلوم.کنم کمکش تا آشپزخانه توی ظرفشویی،رفتم

! نیستی بلد تو!من به بده:گرفتم دستش از را چای و شستم را قوری. میرسید اش شانه تا من
 کردم؟ زندگی چطوری اونور پس!بلدم:گرفت اش خنده... کنه می ددر دستتم

 دانستم نمی اصال داشتم استرس ھم من.بود ایستاده سرم پشت.کردم دم چای او به اعتنا بی
 روی نشست و امد سرم پشت از دستش.کردم می چه خانه ان توی و انجا من روز موقع آن

 گچ توی خورد ام بینی یکدفعه و چرخیدم بزنیم؟ حرف باھم خوای االله؟نمی:سینک
 حساس ام عمل،بینی خاطر به.رفت گیج سرم.مغزم توی تا رفت درد.کشید تیر ام بینی.دستش

 کابینتھا به دادم تکیه.رفت نفسم.یکسال از بعد حتی.کرد می اذیتم وحشتناک ای ضربه ھر و بود
 ؟شد شد؟چی چی:آمد دنبالم استرس با. بود زیاد دردم.گرفتم را سرم و

 کردم حس فقط.رفت می سیاھی چشمھایم.رفت می ضعف دلم.شد جاری ام بینی از خون
 قند دفعه؟اب یه شد چی:نشاندم مبل روی.سالن طرف برد کشان کشان مرا و گرفت را بازویم

 .بدھم جواب توانستم بیارم؟نمی

 وبی؟آالله؟خ...کردی نبود،عمل حواسم اصال...ببخش:گذاشت خونھا روی و اورد دستمال یک

 ...سرمه توی درد نه: گفتم زور به و بردم باال را دستم

 لیوان توی چیزی خوردن ھم صدای.بستم را چشمھایم.خواباند مبل روی مرا. گرفتم باال را سرم
 بند دماغم خون.بریزد دھانم توی را لیوان محتویات تا کرد بلندم جا سالمش،از دست ھمان با.امد

 بھتر:  کنارم نشست.امد جا نفسم و خوردم قند اب از کمی.بود شده کمتر دردم.بود امده
 شدی؟اره؟

 ام بینی زیر را دستمال و برگشتم طرفش به االله؟: کرد نوازش را موھایم... اره:دادم تکان سر
 ...بگو...جانم:دادم فشار

 مامانم:کمتر لبش کنار زخم و بود شده زرد چشمش زیر کبودی.کشید صورتم روی را دستش
 از دارم من...ریخته ھم به اعصابمو میگه انقدر...ببینه دختر یکی ی خونه رفته االنم٧ زن امبر داره

 ...میدونی که رو اخالقش...دیگه کنم نمی ازدواج من بگم بھش میخوام من...میرم در زیرش

 توی ھنوز.برداشتم را  شالم و شدم بلند جا از.نداشتم را شھرام با زدن کله و ر ی حوصله اصال
 کجا؟:گرفت را دستم.کشید می تیر مسر

 ...نیست خوب حالم...برم:گفتم

 نگفتی؟ شب اب؟اون اونور باھام ای می...ندادی منو جواب:گفت
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 ...بیاد باھات که گرده می یکی دنبال برات داره مامانت:گفتم

 لقبو رو مادرم انتخاب ھیچوقت من که میدونی....نکن لجبازی انقدر:کرد بغلم و کشید را دستم
 ...افتادم گیر که کردم قبول یکدفعه فقط...ندارم

 که من؟تو افتادی؟گیر چی گیر: گرفتم باال را سرم.بود گرم آغوشش.میزد حرف گوشم بیخ داشت
 ...ولم

 !نکوب سرم تو رو گذشته انقدر!ھیس:گذاشت لبم روی را دستش

 ادم به حرف تو...کنم کار چی نمیدونم واقعا االن من...شھرام:کردم لمس را گچ توی دست
 ...کنی می عصبانی ادمو!نمیزنی

 خوای می بگم؟چی باید رو بگم؟چی جوری چه باید دیگه: گفت بلند صدای با و شد جدا من از
 ...ایران اومدم من بشنوی؟االله

 و کنم روشن تو با تکلیفمو اومدم:گرفت دست توی را سرش و مبل روی نشست و رفت بعد
 ...تنھام اونجا...برم

 من؟ چرا...ادم و دختر ھمه این خب:مگفت

 نفھمیدن به خودتو...بودی فھمیده اولشم از تو!نزن خنگی به خودتو انقدر: گفت عصبانیت با
 ...کنی اذیت که میزنی

 بیام باھات داری توقع من از که نکردی کاری ھنوز بودم؟تو فھمیده رو چی!نزن داد من سر: گفتم
 ...ااینج بذارم رو م خانواده و اونور

 ...مخالفه باھات خیلی مادرم تازه

 نمیشه؟ درست زدن حرف با داره؟؟یعنی  ربطی چه:شد قرمز صورتش

 !چپه ی دنده رو که فعال!نه:گفتم

 ھم؟ھان؟ رو ریختی یارو اون با ھان؟نکنه!پیچونی می منو داری تو خود نکنه:گفت

 مطمین تو به من فقط!یستن بدی مورد فرشید...دارم خواستگار!شھرام شدم جدا ازت من:گفتم
 گرفتیم؟ طالق ما رفته یادت...نیستم

 پوزخند بعد!  راحت چه...چیزی یه اقایی یه...میگه اسمشم!صمیمی نیست؟چه بدی مورد:گفت
 ...بعد...بعد...کنم می بذل رو ت مھریه بقیه من...باشیم گرفته طالق حاال: زد
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 .کشید می تیر ام بینی توی. امد می باال داشت ھیجان.میزد قلبم

 و شد باز در که بزنم حرف خواستم می

 ... سالم:بود افتاده گود چشمھایش زیر  و بود پوشیده سیاه پا تا سر.تو امد خانم شیرین

 .برم باید من...ببخشید...سالم: انداختم سرم روی را شالم

 کجا: امد مدنبال.رفتم بیرون و شدم رد کنارش از.کرد می نگاھم داشت واج و ھاج خانم شیرین
 ...عزیزم بود؟ سبک ما قدم...بخور چیزی چایی ی جان؟بیا االله

 .نیامد دنبالم کس ھیچ.کردم باز را در و گذشتم بزرگ حیاط از

اگر شھرام مرا می خواست .وقتی توی ماشین می نشستم،اصال نمی دانستم باید چه کار کنم
ره نیفتد و برایش دختر نبیند؟چرا پس چرا به مادرش نمی گفت؟چرا جلویش را نمی گرفت که دو

  با او حرف نمی زد که به یک تصمیم درست برسد؟

گچ دست شھرام چقدر .بینی ام تیر می کشید.پایم را روی گاز گذاشتم تا زودتر به خانه برسم
حس می کردم دوباره دارد از پره ھای بینی ام .محکم بود و بینی عملی ام را داغان کرده بود

دستمال .یک قطره خون داشت می آمد پایین.آینه جلوی ماشین نگاه کردم توی.خون می آید
  .برداشتم و پاکش کردم

داشتم زندگیم را می کردم که سر و کله ی دو نفر با ھم .اصال از این سرگردانی خوشم نمی آمد
  ...موبایل ھم نداشتم  که حداقل.توی زندگیم پیدا شده بود

به خانه که رسیدم،ایدا داشت توی خانه قدم .فکر ازدواج نبودممن اصال توی .گیر افتاده بودم باز
به او .وای اگر موضوع را نمی دانست ،حتما لو می داد مرا.الله ھمراه زن عمو آمده بود آنجا.میزد

  با چشم و ابرو فھماندم که چیزی نگوید اما

  چی شده؟کجا بودی؟چرا رنگت پریده؟: چشم غره رفت او

  !کو؟کجا رنگش پریده؟بچه م سفید ھست:گرفته بودمادر زیر بغل ایدا را 

  .فھمیده بود درواغ گفته ام و خرید نرفته ام.بعد شماتت بار نگاھم کرد

  !تعریف کن ببینیم کجا بودی! خب:الله دست به سینه زد و چایش را سر کشید
  تو چی کار داری دختر؟شدی فضول آالله؟:زندایی داشت میوه پوست می کند

  ...برو بشین برات چایی بیارم! رفته بود خرید:و نگاھم کردمادر لب گزید 
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  خوبی؟:وقتی نشست،کنارش نشستم.آیدا رنگ پریده بود و الغر شده بود

  قرصاتو که می خوری؟:گفتم.دست روی قلبش گذاشت و تکیه داد!بد نیستم:نفس بلندی کشید

ی خریدی حاال؟تو این چ:الله گازی به سیب زد.سر تکان داد و موھای فر و پرش را داد عقب
  شلوغی جنس بنجل که بھت ننداختن؟

  !خوب بود! نه:گفتم

  !من که انقدر کار داشتم نتونستم برم خرید! چی خریدی ؟بیا نشونمون بده:دوباره گفت

  .مادر داشت از توی آشپرخانه چشم غره می رفت به من

  نه زن عمو؟! شنیدم،مادر شوھر سابقت زنگ زده اینجا:الله خندید

  ...زنگ زدن گفتن می خوان بیام صحبت کنن! بله: در سینی چای را آورد توی پذیراییما

  صحبت چی؟:زن عمو با تعجب گفت

آقا شھرام ! در مورد آالله:مادر گفت.قلبم داشت از جا کنده میشد.دلم ھری ریخت پایین
  !مادوباره مثل اینکه افتاده دنبال دختر ! تشریفشون رو از خارجه آوردن به سالمتی

  خانم قریشی چی شد؟برای برادرزاده ش بود کی بود می خواست صحبت کنه؟: زن عمو گفت

  برای کی؟مازیار؟: دلم دوباره ھری ریخت پایین

آنقدر سرفه کرد و صورتش قرمز شد که ھمه ریختیم باالی .یک تکه سیب پرید توی گلوی الله
  .سرش

من ! ه؟یک آدم مزخرف زن باز بیخودیهزن عمو می دونی اون چه جور آدمی:وقتی نفسش جا آمد
  !می شناسمش

  شما چی گفتی به خانم قریشی؟! وای مامان:دستھایم شروع کرد به لرزیدن

این دم عیدی !گفتم باید باھات حرف بزنم! ھنوز ھیچی:مادر سرتا پایم را شماتت بار نگاه کرد
خدا ! برامون خوندهبخت تو باز شده؟ما رفتیم توی چشم؟کسی ورد ! نمی دونم چه خبر شده

  !عالمه

بخت آدم وقتی به آدمی مثل مازیار باز : الله لیوان اب را از دست مادر گرفت و سر کشید
  !بشه،ھمون بھتر که صد سال باز نشه آدم بترشه
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به خدا اگه اسم اون قریشی و برادرزاده ش بیاد، من میرم خودمو گم و گور می ! مامان:گفتم
  !متنفرم ازش! کنم

چه ! پول ھم داره! آقایی! مورد به اون خوبی! یعنی که چی! واه:مھایش را درشتمادر چش
من که تابوتتو روی دوش اون مرتیکه ! قاتی که بھترهاشکالی داره؟از اون آقا شھرام بداخالق 

ندیدی چطوری ما رو سکه ی یه پول کرد و در رفت اونور؟من دلم رضا نیست این ! نمی ذارم
  !گفته باشم! رودش پاشه بیا اینجا شیرین خانم با زاد و

نه شھرام به دردمون می خوره نه چی ! زن عمو:الله گفت.به الله نگاه کردم.نزدیک بود داد بزنم
  !ھیچ کدوم!چی یار

به درد مون؟شما چی کار داری الله جان؟بذار خودشون بھتر می :زن عمو ابرویش را باال داد
  !دونن

  گه الله؟اگه راست می گی چرا ھمه ش با پیمان قھری؟ تو چی می:ایدا با صدای ضعیفی گفت

  تو از کجا می دونی؟! وا: چشمھای الله گرد شد

اگه ! دروغگو! ھمه ش داری پشت تلفن باھاش جر و بحث می کنی! می دونم دیگه:ایدا گفت
  !دکتری سر خودتو دوا کن

  !نمی دونی بدون! جر و بحث نمک زندگیه جوجه: الله زد زیر خنده

  !معلومه می ری رو مخ پیمان بیچاره! الله؟قرار نبود نسخه بپیچی ھا:گفتم

  !ما ھر چی می گیم می گه خودم می دونم! چی بگم واال:زن عمو گفت

موبایلم ھم که .آخر مازیار دیگر این وسط چه می گفت.نفسم جا نمی آمد.تپش قلب گرفته بودم
  .سیم کارتش را باید می سوزاندم.نداشتم

آنقدر فکر و خیال به سراغم .شام خوردیم و من توی تختم دراز کشیدم.و الله رفتندوقتی زن عمو 
  .نتوانستم ھیچ نتیجه ای بگیرم.آمد که زود خوابم برد

من ھم قرص ایدا را دادم و .از خانه بیرون رفتخوار و بار شب عید،صبح زود مادر برای خرید 
گوشی برداشتم .نه مثل تیر رفت توی قلبمزنگ تلفن خا.دلم شور می زد.تلویزیون را روشن کردم

  .و جواب دادم

  ! چه عجب مادرت برنداشت! سالم: صدای اشنایش ریخت توی گوشم

  خوبی؟دستت بھتره؟! رفته بیرون:گفتم
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  یک دقیقه می ای پایین؟! من توی خیابون جلوی خونه تونم! بد نیستم! آره:گفت

به من حرف نزنی و تصمیمت رو به مادرت  تا درست! برای چی؟ببین شھرام:دوباره قلبم می زد
  ! نگی من دیگه ھیچ جا نمی آم

وقتی تو بی سالم و خداحافظی می ! من ھمه چی رو بھت گفتم،به مادرمم ھمینطور:گفت
االن ...کافیه! ھمون که با مادرت حرف زده! ذاری میری،مادر من که خودش رو کوچیک نمی کنه

  !شما باید جواب بدید

  ؟جواب چی: گفتم
  !اینکه باھام بیای اونور:گفت

بی عقد و ازدواج؟ بعد :نفس عمیقی کشید...بی : چطوری؟ گفتم: ھمینطوری؟ گفت:گفتم
  ...یه کاریش می کنیم! نه:خندید

  !به مادرت بگو می خوایم بیایم حرف بزنیم

  !با یکی دیگه موافقه! اون مخالف توئه:گفتم

  کی؟: داد زد

  !مازیار! نیمونفامیل ھمسایه ی طبقه پایی:گفتم

می ذارمش در خونه تون اگه نمی خوای بیای منو ! من برات گوشی و سیم کارت خریدم:داد زد
! خیلی بدجنس شدی آالله !رو مغز من رژه نروانقدرم ! ببینی الاقل برش دار،ازت بی خبر نمونم

! م نیستییک سال ولت کردم،انواع و اقسام اخالقا و رفتارا رو به خودت گرفتی،دیگه ساده ھ
  !االن کم کم دارم پشیمون میشم

  .خنده ام گرفت و بلند بلند خندیدم

آنقدر عصبانی .می دانستم عصبانیست.قبل از آنکه خنده ی من تمام شود،گوشی را قطع کرد
می خواستم .یک ربع بعد،آرام لباس پوشیدم و رفتم پایین.زدن رسیده بودبود که کارش به داد 

چون من در مدتی که زن صوری و عقدی او بودم ! م گوشی خریده یا نهببینم راست گفته و برای
ھیچوقت نشده بود غافلگیرم کند یا بگوید این ھله پوچ را برای تو !نه برایم کادو گرفته بود نه ھدیه

  ...اما حاال.خریده ام

ود و کالفه ب.موقع بیرون آمدن مادر مشکوک نگاھم می کرد.قلبم می خواست از گلویم بیرون بپرد
از پله ھا که پایین .می دانستم که می داند دارم پنھانکاری می کنم و به او نمی گویم.ناراضی
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قدمھایم را تند کردم تا با او برخورد .رفتم،مازیار داشت از خانه ی خانم قریشی بیرون می آمد
  .نکنم

ر ورودی را باز د.به سرعت دور شدم و به طبقه ی آخر رسیدم.اما او پشتش بود و انگار مرا ندید
آن را .کردم و چشمم خورد به یک جعبه ی کادو پیچ شده که رویش را یک روبان قرمز بسته بودند

  آالله؟: که برداشتم،صدای مازیار از پست سرم گفت

  بله؟: چرخیدم و خوردم توی در

ز ھم چاق شده بود و ھم جلوی موھایش ریخته بود البد ا.نگاھش کردم.به سر تا پایم نگاه کرد
  .سالمت کو؟عینک آفتابیش را گذاشت روی چشم:گفت.بس دختر بازی کرده بود

  ؟....چه خبرا؟عمه بھت گفت: گفت.جعبه را زدم زیر بغلم! قورت دادم: گفتم

  چی رو؟: شانه باال انداختم

اصال دوست نداشتم با او ھمکالم شوم یا او چیزی بگوید .اصال دلم نمی خواست با او حرف بزنم
راھم را کج کردم که بروم،که یکدفعه دستم را کشید و مرا برد تو و .جوابش را بدھم که بخواھم
  .در را بست

اون چیه زیر تو اصال خبر نداری؟ داری ناز می کنی؟! ای شیطون: لپم را با دو انگشت گرفت
  بغلت؟شوھر اونور آبیت برات خریده؟

صدای آخ آخش بلند .پایش ی قوزکیک لگد ھم زدم تو.ھولش دادم.خودش را چسباند به من
  !وحشی شدی! ای المصب: شد

ھمه ش باھات دعوا !من دیگه خر نمیشم! برو اونور:قلبم درد گرفته بود.دستش را پس زدم
؟حاال اومدی که بگی چی؟خجالت !داشتم یادت نیست؟مدام اذیتم می کردی یادت نیست

  !بکش

  ؟آالله؟اونجایی؟آالله:صدای شھرام گفت.در ھمین حین،در ورودی را کوبیدند

  .البد کمین کرده بود که ببیند من جعبه ی موبایل را بر می دارم یا نه

تمام ایستاد جلوی در و با .مازیار عینکش را در آورد و پرت کرد روی زمین و در را باز کرد
  چیه؟چی کار داری؟:پرخاشگری گفت

  چی کار داری با این خانوم؟:شھرام از پله ی جلوی در باال آمد
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مم به دست شکسته اش افتاد، اگر می خواست که با این دست دعوا کند،باید چه می چش
می دانستم که مازیار آدم کوتاه بیایی نیست و .رفتم توی سینه اش و ھولش دادم عقب.کردم

حرفی بر خالف میلش زده بشود،دھانش را که باز می کند ھیچ،ممکن درگیری فیزیکی شود 
  .دوباره

  اینطوری می کنی؟بذار ببینم حرف حسابش چیه؟ چرا:شھرام عقب رفت

  !شھرام! این آدم فرق می کنه! نه:دوباره ھولش دادم

چیه؟داداش؟آتیش گرفتی؟اون موقع مگه ولش نکردی؟حاال :مازیار براق شده بود به او.عقبتر رفت
  حرفیه؟! مادرش می خواد بدتش به من! که کسیش نیستی

  مگه شھر ھرته؟! قرمز شد ناگھانک تو غلط کردیتا گردن .گوشھای شھرام سرخ شده بود

مازیار .من جلوی شھرام ایستاده بودم که درگیری نشود و نگذارم.مازیار آمد جلوتر آمد توی خیابان
تو چی می گی این وسط؟جریان من و آالله رو می ! بیا برو آقای نسبتا محترم:قھقھه زد

ه و خودش بھم پیشنھاد دوستی دونستی؟اره؟می دونستی قبل از تو با من دوست بود
  داده؟آره؟

دستھایم .شھرام با چشمھای گرد شده داشت نگاھم می کرد.می خواستم بکوبم توی دھانش
رفتم جلو و یک کشیده .دیگر نفھمیدم چه می کنم.نفسم بند آمده بود.از حشم می لرزید

  .ه کنماما دلم می خواست گری.خالی شدم.حرصم خوابید.خواباندم توی صورت مازیار

  !یه بار خراب کردی،بسه! تا تو باشی دیگه زندگی منو خراب نکنی_

  !چته دختر؟چرا اینطوری می کنی؟آدم باش: مچ دستم را گرفت و فشار داد.مازیار بھت زده بود

من دیوونه ! تورو خدا برو! برو خونه:رو به شھرام که با چشمھای گرد شده نگاھم می کرد،گفتم
  ! تو رو به روح پدرت برو شھرام! خوردی شدم از این ھمه اعصاب

دستتو ! بھش دست نزن :کندآمد جلو و مرا از دست مازیار .دستھای شھرام مشت شده بود
  !بکش

چشمھایم پر از اشک .بین زمین و ھوایم و با در دنیایم.نمی دانستم کجایم.دستم شل شده بود
این : کشیدنش را باز می کردشت راه نفس انگار دا.با دست سالمش لبھایش را پاک کرد.شد

  مرتیکه چی می گه؟آالله؟

اگه :ھم قد ھم بودند.مازیار جلوتر آمد و یقه ی شھرام را چنگ زد و توی چشمھایش نگاه کرد
!شانس اوردی!دستت وبال گردنت نبود می زدم شل و پلت می کردم  
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ت می دادم وگرنه نشون! من دست روی زن بلند نمی کنم! حیف که زنی:بعد رو به من گفت
  ! آالله

! برو آقا! برو یه جای دیگه شاخ و شونه بکش و تھدید کن: شھرام دست او را گرفت و ھولش داد
  !برو

به صورت مازیار که .یکیشان از ھمسایه ھا بود.چند نفر زن و مرد دور و برمان جمع شده بودند
ای انگشتھای من روی ج.داشت سوئیچ را از جیبش در می آورد و انگار سردرگم بود،نگاه کردم

  .موبایلش را در آورده بود و یکبند داشت فحش می داد.صورتش  قرمز بود

چیه جمع :یک پسر نوجوان از دور داد زد.شھرام زن و مردھا را کنار زد و رفتیم توی ساختمان
  .بعد از دھانش صدا در آورد و رفت... دعوا ھم ناموسی بوده! شدید بابا؟ناموسشه

توی پاگرد .و شھرام در را روی چشمھای کنجکاو مردم بست،اشکھایم پایین آمدندوقتی آمدیم تو 
این یک سال آنقدر کشیده بودم که بسم بود .دلم دلداری و عشق می خواست.پله ھا تاریک بود

به من و شھرام زل .در ورودی را با کلید باز کرد و آمد تومادر .مثل ابر بھار گریه می کردم.دیگر
  چه خبره؟ اینجاده؟االله؟چی ش:زد

دلم می خواست بغلم می کرد و می گفت که .گلویم خشک شده بود.شھرام ھیچ نمی گفت
نگاھش .اما شھرام از جایش تکان نخورد.که گذشته ربطی به حاال ندارد.مھم نیست

عزیز ! بسه! بسه دیگه: دستش را مالید.اصال نگاھش فرق کرده بود.صورتش کبود شده بود.کردم
  ! من

  ...من حرفی ندارم بزنم! شھرام:گفتم.عزیز من یک دنیا گرمی را ریخت توی دلمھمین 

  مگه من سوال کردم؟:دست روی اشکھایم کشید

  !نه:گفتم

وا؟شما اینجا :ه بودچی شده؟ از دیدن شھرام تعجب کرد:مادر رفت و روی یک پله ایستاد و گفت
  ...ر نمی داریچی کار می کنی؟ماشاالتون باشه که دست از سر دختر مردم ب

با ...داشتم می رفتم! سالم خانم عظیمی: به باال نگاه کرد.رنگ شھرام برگشته بود
  ...مفصل خدمتتون می رسیم....اجازه

  !گریه نکن:رون رفت و ھمانطور گفتدر را باز کرد و بی

اھا چته؟چی شده؟این سر و صد: مادر مرا توی بغل گرفت.سرم را تکان دادم و از پله ھا باال رفتم
  .چی بود؟ و من مجبور شدم وقتی رفتیم باال ھمه ی ماجرا را برایش تعریف کنم
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من ھم افسرده و غمگین .آنقدر نگران و ناراحت بود که رفت توی حمام و یک ساعت حمام کرد
و به شنا رفتم باال سر تنگ ماھی قرمز کوچکی که مادر برای سفره ی ھفت سین خریده بود 

او ھم مثل من .اله ھای قرمز و ظریف و خوشگلش که توی اب می چرخیدبه ب.کردنش نگاه کردم
  .در این دنیای بزرگ تنھا بود

***  

ھر کاری الزم بود کردم تا مادر به حرفم گوش کند و اجازه بدھد شھرام بیاید تا با او حرف 
اما حرف قرصھای آیدا را دادم و بردمش حمام .کابینتھا را دستمال کشیدم.برایش چای ریختم.بزند

  !نه! مادر ھمان بود

می خواست .زندایی بود.تلفن خانه که زنگ خورد،گوشی را برداشتم.نمی دانستم باید چه کنم
ساناز که گوشی را .می دانستم که به خاطر فرشید است.باغشان دعوتمان کند مھمانی برای

اناز گفت وقتی س.گرفت فھمیدم دارند معطل می کنند که چیزی بشود یا کسی از راه برسد
  .گوشی فھمیدم کاسه ای زیر نیم کاسه است

  !سالم عرض شد سرکار خانم:فرشید گوشی را گرفت

  ...خوبید؟ بفرمایید...سالم:گفتم

  خبر داری؟! من خوبم:گفت

  از چی؟:گفتم

  ...من و مادر و عمه.ما روز دوم عید می آیم خونه ی شما حرف بزنیم: گفت

  از کی اجازه گرفتی؟:گفتم

  !خودش اجازه داد...خانم عظیمی...با مادرت صحبت کردیم دیگه! باباای :خندید

  کی باھاش حرف زدین؟: در آمده بودحرصم 

بذار یک ...تو ھنوز درست در مورد فکر نمی کنی! نگفت بھت؟ببین آالله...ھمین دیروز: گفت
  !جلسه بیام حرف بزنیم بعد اگز نخواستی بگو نه

پرسشگر به .و بی خداحافظی گوشی را داد دست زنداییعصبی شد ... از االن نه! نه:گفتم
  .مادر نگاھم نمی کرد و داشت توی آشپزخانه درھای کابینت را به ھم می کوبید.مادر نگاه کردم
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زندایی گوشی را گرفت و آنقدر گفت که من راضی شدم یک جلسه بیایند و .ھاج و واج بودم
حاال که اصرار .ف زندایی و از من انکار فایده نداشتآنقدر اصرار آن ھم از طر! بروند و من بگویم نه

  .داشتند باید می آمدند اما جواب من نه بود

  ...مامان؟شما بدون مشورت با من:رفتم جلوی اپن آشپرخان ایستادم

من تشخیص میدم که از یه سوراخ آدم ! بله:حرفم را قطع کرد و عدسھا را ریخت توی سینی
  !نباید دوبار گزیده بشه

  فھمیدی؟...بکشنم نمی تونم تحملش کنم! ا شھرام مخالفممن ب

آخه چی کار کرده؟این ھمه بھم کمک کرده، بینیم رو عمل کردن،مھرمم که دادن،چی می :گفتم
  خوای دیگه؟

اونم عقد یه پسر ! دختر باکره رو عقد می کنن! وظیفه شون بود! بدن:سینی را روی اپن کوبید
  !بعد طالفش می دن! تکلیفش چیه الابالی که معلوم نیست با خودش

انقدر داره ! چقدر اینا رو می گی؟جبران نشد؟این ھمه اومده جلو...بسه مامان:دستم را باال بردم
  ...محبت می کنه

رفته بودی تو ! کدوم محبت؟به خاطر اون داشتن بھت دست درازی می کردن: مادر براق شد
  !دهبایدم تھونشو ب! اون کشوندت اونجا! پارک تاریک

  !من می گم نه!اصال کار خوبی نکردی که گفتی فرشید بیاد:گفتم

معلوم نیست ! پسر پایینی رو که پروندی! باید بیان: سینی پر از عدس را خالی کرد توی قابلمه
تا بختت بسته ! ولی این یکی دیگه باید بیاد! چی بھش گفتی که رفت و پشت سرشم نگاه نکرد

  ! ھی این نه اون نه...نشه

  !ولی من می گم نه! بیان:تم روی مبل نشستم و دستم را به سینه زدمرف

  

  فصل سی و چھار

الله .به زور الله رفتم آرایشگاه و موھایم را رنگ کردم.بھار آمده بود و من ھنوز بھاری نشده بودم
وقتی ارایشگر کرم .خودش ھمیشه به موھا و صورتش می رسید اما من انگیزه ای نداشتم

من از زندگیم .ی موھایم گذاشت و پوست سرم سوخت،به خودم توی آینه نگاه کردمدکلره را رو
این .چه می خواستم؟کار؟عشق؟زندگی؟پول؟ماشین؟ پیشرفت؟ یا شھرام را؟نمی دانستم



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

245 | P a g e  

 

فقط می دانستم که طی دو سال پیش .ھمه با خودم حرف می زدم و به نتیجه ای نمی رسیدم
ر زندگیم به اختیارم نبود و ھمه چیز از کنترلم خارج شده یز دچھیچ ! فقط تالطم داشتم و طوفان

غرق شدن و حفظ درگیر انگار که سرنوشت بخواھد مرا بکشاند به دریای طوفانی که مدام .بود
  .ھر چه می کردم زندگیم به تعادل نمی رسید.تعادل و نجات خودم از طوفان باشم

،دختری را دیدم که چشمھای ه نگاه کردمچند درجه روشنتر شد و خودم را توی آین وقتی موھایم
! تموم شد:روی شانه ام زد با انگشت آرایشگر موھایم را براشینگ کرد و.درشتش غمگین است

  ...رنگ عسلی...خیلی بھت میاد

  می خوای چی کار کنی؟:وقتی با الله بیرون آمدیم،الله ماشینش را روشن کرد

  !شید رو نمی خواماما می دونم فر! نمی دونم:شانه باال انداختم

! شھرام ھم به دردت نمی خوره:پایش را روی گاز گذاشت و گاز داد و یک دفعه روی ترمز زد
  !یه نفر که اونطوری کرد باھات دفعه دومم راحت طالقت می ده! بیخود دلت رو براش صابون نزن

،پلیسو خبر می حرف بزنه،به قول یکی از شاگردام! دیگه اونور نمی تونه این کارا رو بکنه:گفتم
  ! کنم

پلیس با سگش بیاد تو خونه ،ھفت تیرشو بکشه بیرون و بگیره ! اوه اوه:الله غش غش خندید
  ! بعدم دو تا ھاپو به ھم بپرن البد! طرف شھرام و بگه دستا باال

خنده ام گرفت و شھرام را کنار یخچال وقتی دارد غرغر می کند و آب می خورد .دوباره خندید
  .س با سگش می آید توی خانه،تصور کردموقتی که پلی

 بعدم دستاشو می بره باال و یه لنگه پا! یه دفعه اب می پره تو گلوش و کبود میشه! اره:گفتم
  !وایمیسته

  !چه شود! جسابشو بکن فقط یک زیرپیاھنی و شورت پاش باشه: الله غش غش خندید

ه ،مادر ھفت سین را چیده سال تحویل شب بود و وقتی رسیدم خان.ھر دو زیر خنده زدیم
مادر وقتی مرا دید،آنقدر قربان صدقه ام رفت و صورتم را بوسید که تمام حرفھایی را که می .بود

  .خواستم بعد از سال تحویل به او بگویم،فراموش کردم

و بعد از خدا خواستم ھر چه که خوب برای سالمتی مادر و آیدا دعا کردم موقع تحویل سال اول 
  ! پیش بیاورد اما فرشید نهاست برایم 

توی .الله روز دوم داشت با پیمان می رفت کیش.رفتیم خانه ی عمو عید دیدنیروز اول عید 
  !مثل اینکه بعد از یه دعوایی آشتی کردن: مھمانی روز اول به ھم چسبیده بودند و آیدا می گفت
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مدام توی دستشویی بودم و .حالم بد بود. از صبح دل پیچه داشتم.ید دل توی دلم نبودعروز دوم 
استرس داشت بیچاره ام .طرف سرفه ھای بدی سراغم آمده بود و حالم را بدتر می کرد نآاز 

  .می کرد

مادر ھم داشت غرغر می کرد که .برداشتم و پوشیدم معمولییک لباس  سرسری از توی کمدم
خواستگاری شھرام  می گفت می خواھد تالفی جلسه ی.حرف نزنم و بگذارم او حرف بزند اینبار

  .را بکند و نگذارد کسی امور را به دست بگیرد و حرف خودش را بزند

دو روز بود شھرام نه زنگ زده بود نه پیغام داده .دلم دوباره به ھم ریخت.وقتی زنگ در را زدند
می دانست که روز دوم عید فرشید با خانواده ی دایی می آید !بدجنس.حتما مسافرت بود.بود

  .خانه مان

خری اگه :ایدا توی آشپزخانه زد توی پھلویم.شیک و تمیز بود.فرشید با یک سبد گل بزرگ آمد تو
  !به این خوبی! اینو قبول نکنی

فرشید زیر چشمی نگاھم می کرد اما من .حرفھای معمولی رد و بدل شد.ھیچ نگفتم تا موقعش
  .مآدم جالبی نبود به نظر.حوصله ی او را نداشتم.به او حسی نداشتم

ناامید .ھیچ خبری نیست! به گوشی موبایلم نگاه کردم تا ببینم شھرام پیغام داده؟دیدم نه
مسافرتش را به خاطر مراسم من کنسل ھیچوقت می دانستم که آنقدر خودخواه است که .بودم

  .نمی کند

داشت به حرفھای مادرش و دایی من گوش می داد و سر تکان می .به فرشید نگاه کردم
ھمه چیز توی آب شناور بود و فقط دستھا و دھانھا تکان .نمی فھمیدم چه می گوینداصال .داد

  .می خورد

ساده لباس پوشیده بود و به قول آیدا از او چنین .مادر فرشید زن آرام و موجھی به نظر می رسید
سر آخر که دیدند من ساکتم،مادرش رو به من .پسری با آن تیپ مکش مرگ ما بعید بود

  ...یه عزیزم؟خیلی ساکتینظرت چ:کرد

  ...من باھاشون حرف زدم:فرشید پرید وسط

ھر شرایطی ایشون :خب به چه نتیجه ای رسیدید؟ تا آمدم دھان باز کنم،فرشید گفت:عمو گفت
  !بذاره من قبول می کنم

  !من شرایطم سخته آقای نظامی:دھانم از تعجب باز مانده بود

  !نگفته قبول! چه شرطیه؟قبول:اخترو به من کرد و نگاھی به سر تا پایم اند
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اعصابم خرد شده بود،معلوم نبود فرشید چرا انقدر اصرار دارد؟مرا می خواست چه کند؟چون 
  کم باشد یا از گذشته ی او زیاد خبر نداشتم؟ ممطلقه بودم و ممکن بود توقع

یعنی :رفت مادرش به فرشید نگاه کرد و اخمھای عمو در ھم! من اصال نمی تونم قبول کنم:گفتم
  ! جواب آخر رو ھمین االن بده آالله جان...چی؟باالخره باید یه جوابی بدی

نفسم را .به فرشید نگاه کردم که چشمھایش پر از التماس شده بود و پوست لبش را می جوید
دستھایش را توی ھم کرده بود و انگشتھایش را .مادر داشت چشم غره می رفت.بیرون دادم

  .فشار می داد

حتی اگر شھرام ھم دنبالم نمی آمد و می رفت انطرف آب بی من ، حاضر .را حبس کردمنفسم 
  .حتی اگر تنھا می ماندم تا آخر عمر.نبودم فرشید را قبول کنم

  !اصال!من فعال نمی تونم ازدواج کنم.جواب من از اول منفی بود:گفتم

  حرف آخرته عزیزم؟:گفتلبخند زد و رو به فرشید .مادر فرشید رنگش سفید شد.ھمه وا رفتند

من ...ایشون خودش اصرار داشت بیاد.قبال ھم به آقا فرشید پشت تلفن گفته بودم! بله: گفتم
  !گفتم جوابم منفیه

  ...باید بریم! ب پس ما اینجا کاری نداریمخ:رنگ مادرش پریده بود

  ! با اجازه...صحبت می کنیم" حاال بعدا: فرشید قرمز شده بودصورت 

 حاال تشریف داشته:دنبالشان دوید.مادر انگار بی حال شده بود.شد و به طرف در رفتاز جا بلند 
  .میل نکردید! میوه...باشید،چایی

چرا ! نمی دانم چرا قبل از آن جلسه،وقتی من گفتم نه.دلخور بودند.اما آنھا بی اعتنا بیرون رفتند
ر می کردند مثل دفعه قبل فک.به من توجه نکردند؟اصال انگار نه انگار که من ھم آدم ھستم

  .میشود برایم تصمیم بگیرند

دایی اخم کرده بود و زندایی بی خداحافظی گذاشت و .زندایی و دایی اصال نگاھم نکردند
اشکالی نداشت حتی اگر .من تا کنار در مشایعتشان کردم اما ھیچ کدام به من محل ندادند.رفت

م را می زدم و به ازدواجی ناخواسته تن نمی تمام دنیا ھم به من پشت می کردند،من باید حرف
  .دادم

! دیوونه شدم از دست! سکه یه پولمون کردی:مادر در را که پشت سر آنھا بست،شروع کرد
خودت رو زدی به ...زندگیت رو سیاه کردی! برادرم با من قھر کرد! گند زدی به ابروم! مریض شدم
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مگه آدم چند بار خواستگار خوب داره تو ! وندیاگه فکر کردی میدمت به اون یارو کور خ! او راه
  !زندگیش؟الگد زدی به بختت

زن عمو رفت طرف مادر و او را نشاند روی مبل تا .حرص می خوردم و نمی توانستم حرف بزنم
اذیت نکن ! االن سکته می کنی! ای بابا! نکن! نکن سولماز خانوم:بیشتر از این بی تابی نکند

  ...خودش می تونه تصمیم بگیره! شده آالله االن بزرگ! خودتو

زندگی این دختر مال ! انقدر حرص نخور! زن داداش:عمو داشت گوشه ی سبیلش را می جوید
تو ! یه بار رفته،بذار این دفعه ھم سرش بخوره به سنگ...بذار بره به بیراھه! ولش کن...خودشه

  چرا حرص می خوری؟

  ! چه زوریه؟ولش کنید! کنه وا؟خب نمی خواد شوھر:زن عمو رو به عمو کرد

نمی ! من نمی خوام با این آدم زندگی کنم! تورو خدا مامان:گوشه مبل نشستم.بغض کرده بودم
  اخه به کی بگم؟چه اصراریه؟! تونم

اون خدا بیامرز اگه ! تو منو کشتی! از دست تو من آخر دق می کنم:مادر قلبش را فشار می داد
  این چندمین باره؟ھان؟! دسری کنی و منو بسوزونیزنده بود نمی ذاشت تو اینقدر خو

مادر داشت زیادی شلوغش می .ایدا با آن حالش از جا بلند شد و برای مادر آب قند درست کرد
  .می دانستم نباید حرف بزنم تا اتش معرکه بخوابد و بیشتر نشود.کرد

بعد از نیم ساعت قائله .زن عمو ھم با چشم و ابرو به من فھماند که حرف نزنم تا مادر آرام شود
عمو راه می رفت و ھیچ نمی گفت .اما مادر ھنوز غرغر می کرد و نای بلند شدن نداشت.خوابید

باید به شھرام زنگ می زدم و .رفتم توی اتاقم و از آنجا بیرون نیامدم.و با اخم به من نگاه می کرد
  !اینطوری نمی شد. تکلیفم را روشن می کردم

باز ھم .دومین بار ھم زنگ زدم.م خریده بود زنگ زدم روی موبایلش برنداشتبا گوشی ای که برای
اگر زنگ می زد ھر چه دلم می خواست به او می .از حرص داشتم دیوانه میشدم.برنداشت

می گفتم که برود گورش را گم کند از زندگی من و دیگر طرفم .گفتم و خودم را خالی می کردم
  !ندالکی زندگیم را خراب نک! نیاید

  ...ما رفتیم! االله جان: صدای عمو آمد

  ...امروز خیلی اذیت شدید! ببخشید! حاال می موندین عمو: از اتاق بیرون آمدم

! این ھمه کشیده...ھوای مادرتو بیشتر داشته باش! اون امروز اذیت شد:عمو به مادر اشاره زد
  ...نذار از دست تو ھم بکشه
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زندگی :بعد زیر لب گفت! بریم دیگه: ساتنش را سر کردزن عمو مانتویش را پوشید و روسری 
  !بذارید خودش تصمیم بگیره...خودشه

  .باید بریم چند جا عید دیدنی! بریم! بریم مریم: عمو به او ھم چشم غره رفت

مثل برق و خودم را روی گوشی انداختم و .وقتی عمو اینھا را راھی کردیم،موبایلم زنگ خورد
االله؟زنگ زده : شاد بود و از آنطرف صدای ھمھمه و موسیقی می آمد صدای شھرام.جواب دادم

  بودی؟

  !تازه می پرسی زنگ زده بودم؟خوش بگذره:منفجر شدم از شدت عصبانیت

  !!!چرا اینطوری می کنی؟چی شده؟چقدر عصبی:دوباره زنگ زد.قطع کردم

یا خودتو زدی به من عصبیم؟تو نمی دونستی امروز برام خواستگار میاد؟:حرصم خالی نمیشد
  کری؟

  !تو که بھشون بله ندادی! این چه طرز حرف زدنه؟خب بیاد_ 

! خودمو از دست توی دروغگو راحت کردم! اتفاقا بله دادم: چقدر از خودم و خودش مطمئن بود
  ! دیگه اینجا زنگ نزنی ھا

می .دگوشی را پرت کردم و گوشی خورد توی دیوار و باتری و درش ھر کدام یکطرف افتادن
چند دقیقه بعد تلفن خانه زنگ .ھنوز حرصم خالی نشده بود.خواستم بزنم زیر گریه که نتوانستم

  ...کارش واجبه!بدو!آالله؟دوستته: آیدا برداشت و بعد صدایم زد.خورد

باز تو دیوونه :صدای شھرام گفت.گوشی را که گرفتم.نفس عمیقی کشیدم و بیرون رفتم
  ب دادی؟اره؟شدی؟آالله؟به اون مرتیکه جوا

  !نمی دونی بدون...یک ماه دیگه ھم قبل ماه رمضون عقد می کنیم! اره: بغضم را قورت دادم

  ! ای بی معرفت: فقط شنیدم که گفت.صدایش دیگر نیامد

جلوی چشمھای متعجب مادر و آیدا رفتم توی اتاق و ھای ھای گریه .بعد ھمه چیز قطع شد
  .کردم

باید راه خودم را می .اصال ھیچ کس را نمی خواستم.بود مغزم خالی.دیگر ھیچ نمی خواستم
تا سی سالگی راه داشتم تا آن روز می توانستم از نظر شغلی خودم را باال بکشم و .رفتم

ھر کدام باید می رفتند پی .نه فرشید به درد می خورد و نه شھرام.درسم را ادامه بدھم
نمی توانستم منتظر باشم .گرفته بودم زندگیشان و من ھم از خیلی وقت پیش تصمیم خودم را
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تا سرنوشتم را کسانی تعیین کنند که اراده ای از خود ندارند و مدام اذیتم می کنند و قدرت 
  .آن یکی ھم که تصمیم گرفت به درد زندگی من نمی خورد.تصمیم گیری ندارند

خانم قریشی با .مخانه ی خانم قریشی نرفتی.روزھای عید به دید و بازدید با ھمسایه ھا گذشت
مازیار آنقدر داد و بیداد کرده بود که ھمه ی ساختمان فھمیده .مادر قھر بود سر ماجرای مازیار

جریان کشیده ای که توی صورتش زده بودم،را نگفته بود اما پشت سرمان .بودند،چه خبر شده
  ...گفته بود که اینھا لیاقت ندارند من دامادشان باشم

می گفت خانم قریشی بھد از عید از .ملیحه خانم،عازم سفر شیراز بود وقتی رفتیم عید دیدنی
می گفت از این محل و از این ھمه دردسر .آنجا اثاث می کشد و می رود یک محله ی دیگر

ھمه اش منتظر این بودم که از شیرین خانم و شھرام چیزی بگوید و خبری .خسته شده
گوشی را دوباره سر ھم کرده بودم اما .واھم زدمطمئن بودم که دیگر به شھرام زنگ نخ.برساند

ھمین ھم حرصم می داد و ھم باعث می شد روی تصمیمم .ھیچ پیغامی از طرف او نداشتم
  اما اگر شھرام می آمد جلو و مساله جدی میشد چه؟.بمانم

  ...اما ! نمی دانستم

صبحش کمی تیر می  قلب آیدا از.برایمان نسکافه آورد توی سینی تمیز و نقره ایملیحه خانم 
ملیحه خانم به آیدا اشاره .مادر صورتش را بند انداخته بود و او ھم آرایش کمی کرده بود.کشید

  !نمی خوای این یکی رو شوھر بدی؟سنش سن ازدواجه ھا:کرد

االنم ! اون یکی رو شوھر دادم،بیچاره شدم! توروخدا نگو ملی خانوم: چشمھای مادر درشت شد
  می بینی تو روخدا؟!نه پس میزنهکه ھر کی رو می بی

  ...من بابت اون موضوع واقعا نمی دونم چی بگم! واال چی بگم: ملیحه خانم ابرو باال انداخت

  کدوم موضوع؟: گفتم

دونستم که پسره اینجور  اصال نمی.خیلی اذیت شدید! خانواده شیبانی منظورمه: گفت
  ...قدر خوب و سرشناس بودناونا ان! نگاه به خانواده ش کرده بودم واال..آدمیه

  !پس خبر نداری،پسره ھنوز ول کن نیست:مادر روی پایش زد

: گفت... بله: وا؟مگه برگشته؟ گفتم:ملیحه خانم ابروھایش را باال داد.دلم ھر ی ریخت پایین
  ...می خواست...شیرین خانوم زنگ زد خونه ی ما! ھمین بود پس

مادر .که ھنوز خبری از طرف شھرام خوشحالم می کرد چقدر من دیوانه بودم.قلبم تند تند می زد
  چی می خواست؟:تند پرسید
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  .می خواست من با شما حرف بزنم...می خواست:ملیحه خانم گفت

  !مامان بریم؟من یه کم قلبم درد می کنه: ایدا دست روی قلبش گذاشت

  !ایشاال سال خوبی داشته باشید...ببخشید:مادر از جا بلند شد

  چی می گفت ملی خانوم؟:بم می تپید و بارانی ام را می پوشیدم گفتمدر حالیکه قل

مادر چشم غره ای به من رفت .ملیحه خانوم ابرو باال انداخت و به من اشاره کرد که زنگ می زند
بوی عید می آمد بوی .آفتاب بھاری زیبا و طالیی بود.توی کوچه قدم زنان رفتیم.و از در بیرون رفت

ای گنجشکھایی که ال به الی برگھای تازه جوانه زده نشسته بودند و آواز صد.خوبی و سرزندگی
یک .خوشحال بودم اما غم ظریفی توی قلبم نشسته بود.می خواندند روی روحم می نشست

گوشه ای از قلبم تاریک بود و آن مھمان ناخوانده درست در ھمانجا پنھان شده .غم خاص
  .من ھمه جایش گرفته بود رگھای قلب ایدا گرفته بود اما قلب.بود

چشمھایم سوخت و اشک آمد .سرم را باال گرفتم تا انوار طالیی خورشید بریزد توی چشمھایم
  چی شده؟چرا قیافه ت اینطوری شده؟:مادر زیر بازویم را گرفت.پایین

کوچه خلوت بود و ھمه ی شھر انگار خالی از سکنه .اشک گوشه ی چشمم را پاک کردم
می دانستم که دیگر دایی که ویالیی توی .ند مسافرت و ما چقدر تنھا بودیمھمه رفته بود.بود

جواب منفی .چون برادرزاده زندایی را سنگ رو یخ کرده بودم.شمال داشت،ما را دعوت نمی کند
  .داده بودم به فرشید

ه رفتیم خانه و مادر برای آنکه از حال در آییم،زنگ زد به عمو و قرار گذاشت تا شب برویم خان
  .ساعت شش حاضر شدیم و رفتیم سمت خانه ی عمو.شان

عمو ھم تر و تمیز .خودش را آراسته بود و خوشبو بود.زندایی با خوشرویی در را به رویمان باز کرد
  .عموت باھات کار داره: زن عمو وقتی بغلم کرد بیخ گوشم گفت.بود و ریشھایش را زده بود

مادر که روی مبل ... دیروز برگشتن!یشتر نموندندو سه روز ب! اره:الله برگشت؟ گفت:گفتم
آالله : عمو آند باالی سرم و دست کشید روی موھایم.نشست،زن عمو مشغول پذیرایی شد

  ! جان؟کارت دارم

شده بودم مثل این دخترھای چھارده ساله که مدام منتظر یک .قلبم میزد دوباره.از جا بلند شدم
  .استخبرند و قلبشان مدام در حال کوبیدن 

دیروز یکی بھم :به نرده ھا تکیه داد و سینه اش را صاف کرد.دنبالش رفتم.خودش رفت روی تراس
  .زنگ زد
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  کی؟:گوشھایم تیز شد

دستھایش را زیر بغل زد و به خیابان خلوت که زیر نور آفتاب غروب سایه روشن شده بود، نگاه 
  نی یا نه؟تو برنامه ت برای آینده چیه؟واقعا می خوای ازدواج ک: کرد

  !می خوام درسمو ادامه بدم! نه! فعال: زبانم بند آمد

  پس به آقا شھرام بگم نه؟:خندید و توی چشمھایم خیره شد

  به کی؟شھرام مگه به شما زنگ زده؟:سرم داغ شد و دلم به ھم ریخت

از شماره م رو ...دیروز زنگ زد:سرش را تکان داد و تکیه اش را از نرده ھای سفید تراس برداشت
! وقت ھم نداره.قصدش جدیه! می گفت می خواد بیاد با ما حرف بزنه! قبل داشته مثل اینکه

  !باید زودتر ھمه چیز رو مشخص کنه...پونزدھم پرواز داره

  چی شد؟ھول شدی؟:امروز چندم عیده؟ خنده اش گرفت:گفتم

  !راھش نمی ده! آخه مامان مخالفه:خجالت کشیدم

! بعدم نسقشو این دفعه می کشم!اد ببینیم چی میخواد بگهبذار بی! من بھش می گم: گفت
این دفعه مثل ...حرف زیادی بزنه،می ندازمش بیرون! وای به حالش بخواد دست از پا خطا کنه

  !اون دفعه نیست

  مامان قبول نکنه؟...اگر! آخه عمو : گیج بودم.قلبم می لرزید

! ،قبولش می کنیم،اما با شرط و شروطاگر ببینم حرف حساب میزنه:انگشتش را روی بینی ام زد
وقتی یک نفر قبال شوھر تو بوده و حاال ھم برگشته و حرف خالف ! من با مادرت مطرح می کنم

ھر چند که من خوش بین نیستم ! عرف و شرعی نمی زنه،اشکالی نداره به حرفش گوش کنیم
  ...ولی باید ببینیم چی میگه! زیاد

  آماده ای؟راضی ھستی؟ھوم؟:امدوباره انگشتش را زد روی بینی 

  ...ھر چی شما بگی! نمی دونم:گفتم

االن یکبار جدا شدی و باالخره سرد و ! دوستش داری؟مھم نظر توئه: عمو پشتش را به من کرد
  حاضری دوباره باھاش عقد کنی و این دفعه بری اونور آب؟! گرم رو اندازه ی خودت چشیدی

اگر شھرام م را می برد آنور آب و بعد ولم می ! نمی آمد اصال حرف زدنم! نمی دانستم چه بگویم
  کرد چه؟
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  ...نمی دونم االن چی میخواد اما بذارید بیاد خونه تا حرفاشو بزنه:گفتم

  ...ولی! اون که حتما: به طرفم برگشت و خندید

  .سینه اش را صاف کرد و بی آنکه حرف دیگری بزند رفت توی سالن

چه می شنیدم؟انگار نه انگار اون ھمین یکسال پیش ! شھرام؟خدایادوباره من با .داغ شده بودم
قول چه؟اگر زیر ..باید از او قول می گرفتم.شوھر سوری من بود و چقدر با ھم لجبازی کرده بودیم

به شھرام اطمینان کامل .فروردین بود و من چقدر سردرگم بودم! ھمه چیز میزد؟وای خدای من
  ...دوستش داشتم اما.تماد کنمنمی توانستم به او اع.نداشتم

انگاز زن عمو می خواست به او چیزی را بفھماند و مادر زیر .مادر داشت با زن عمو پچ پچ می کرد
ھر چقدر به گوش مادر .خدایا مادر را چه می کردم؟ھمه با شھرام مخالف بودند.بار نمی رفت

،مادرم از او شاکی بود و مدام می خوانده بودم و از کارھایی که او برایم کرده بود،حرف زده بودم
گفت مھر طالق را نشانده توی شناسنامه ام و فرار کرده آنطرف آب و ما را سکه یک پول کرده 

  .است

ذھنم در ھم و برھم .نمی دانستم اگر شھرام بیاید خانه مان،مادرم چه رفتاری خواھد داشت
به مادر نگاه کردم که .ندھمه ساکت بود.موقع شام خوردن،ھیچ کس ھیچ حرفی نمیزد. بود

آیدا به من اشاره کرد که موبایل .داشت با غذایش بازی می کرد اما عمو  و زن عمو سرحال بودند
از جا بلند شدم و .گذاشته بودمش روی ویبره که صدای زنگش بلند نشود.دارد زنگ می خورد

ستم و نفسم را دادم رفتم توی اتاق در را ب.موبایل را برداشتم،اسم شھرام آمد روی صفحه اش
  بله؟: بیرون

  عموت باھات حرف زد؟! این چند روزه نبودم...سالم_

  !بله حرف زد_

  تو دروغ گفتی آالله؟_

  چه دروغی؟_

  اینکه جواب دادی به اون آقا؟_

  ..جواب دادم دیگه! نه_

  یعنی چی؟جواب بله دادی؟_

  !عله دادمنجواب ! نه_ 
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  گار راه دادی خونه؟این درسته؟انسانیته؟من نبودم و تو خواست! خیلی بی معرفتی_

شاید انسانیت به اینه که آدم چھار روز بره کیش به مردم بگه صبر کنید تا من از :خنده ام گرفت
  !عشق و حالم برگردم

اونور فقط درس و کار بوده،حاالم .باالخره من به مسافرت احتیاج دارم! چقدر تو حساسی:خندید
  ...تو حرص خوردم و دنبال کارای مامانم بودمکه اومدم ایران،فقط از دست 

  !خودت که می دونی...اما فرصت خیلی کمه! کالی ندارهشباشه ا:گفتم

خودت ! بیچاره از فوت بابا به اینور داغون شده! باید می بردمش.مادرم خیلی افسرده بود:گفت
  ...بنیامین می گه از خونه بیرون نمیاد!که دیدیش

  ...خیلی رو پا و سرحال بود...ار پیر شدهطفلک انگ! می دونم:گفتم

من که به تو !خوبه خودت می بینی و می دونی و باز از من توقع داری:نفس عمیقی کشید
  ...حرفھام رو زدم

  ...رسمی!ھنوز درست و حسابی چیزی نگفتی که:گفتم

ز من دوست داشتم بیاید اما ا.حرفم را خوردم نمی خواستم به او بگویم که بیاید خواستگاری
  .می شنوید،خوب نبود

  ! یعنی چی؟بیام خواستگاری؟خب دارم میام دیگه:با صدای بلند خندید پشت تلفن

خودت که می دونی،من داشتم زندگیمو می کردم،تو اومدی و ...اصال منظورم این نیست: گفتم
  !دوباره ھمه چیز رو به ھم زدی

! رو به ھم زدم اما تو ھم بدت نمیاد من اومدم و ھمه چی...ھر چی تو بگی! باشه:دوباره خندید
  !اینم بگو

  ...بدم نمیاد اما تو ھم شورشو در آوردی:گفتم.روی رو تختی تمیز و نوی زن عمو نشستم

  تو چرا انقدر منو دوست داری پس؟...شورشو در آوردم،آدم بیخودیم! باشه:گفت

  .االن سر شامم،بعدا بھت زنگ میزنم! ببین:حرصم در آمد

من فردا عصر با مامان و برادرم میآیم خونه ی شما برای ...خودت از زیرش در میری !ببین:خندید
چون پونزده فروردین پرواز دارم و .به مادرت بگو که من میام و تصمیمم جدیه این دفعه.حرف زدن

  .میخوام تو رو با خودم ببرم
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  !چی می گی شھرام؟من بدون عقد که نمی تونم باھات بیام:گفتم

  پس راضی ھستی دیگه؟:هزد زیر خند

  ...ولی قبلش باید بریم آزمایش! ھنوز نه: گفتم

برو شامتو بخور خوشگل ! فعال...حاال یه کاریش می کنیم دیگه! فکر ھمه جاشم کردی: گفت
  ...برو گرسنه نمونی! من

برای اولین بار بود چنین کلمه ای از دھانش در می ! خوشگل من؟لحنش عوض شده بود
  ...شب بخیر! باشه:کرد به تند زدنقلبم شروع .آمد

  !ایشاال تو آینده ی نزدیک،از نزدیک بھم بگی شبت بخیر.شبت خوش عزیزم:خندید

چطور با .ھنوز گیج بودم و نمی دانستم چطور مادر را راضی کنم.گر گرفتم و زود قطع کردم
  شھرام بروم آنطرف؟ یا اصال چطور به او اعتماد کنم؟

زن عمو .مادر با من حرف نمیزد.اعصابم خرد بود.فکرم درگیر شده بود.شب دیروقت به خانه آمدیم
با او حرف زده بود و او می دانست که وقتی من در گوشه و کنار گم میشوم،حتما گوشی دستم 

  .است و با شھرام حرف میزنم

مادر خودش را به خواب زده بود و الی .رفتم توی اتاق مادر.صبح با استرس از خواب بلند شدم
  مامان؟می دونی امروز میان؟: نشستم روی تختش.شمھایش باز بودچ

  ...شھرام و مادرش...شه:کیا؟ گفتم:مادر اخم کرد و غلتید طرف دیگر

! چی می گی برای خودت؟پاشو اینجا بذاره قلم پاشو می شکونم:از جا بلند شد و تند نشست
  !گفته باشم

  نظر من مھم نیست؟فقط خودت مھمی؟! مامان:گفتم

یعنی چی؟اون موقع که خودت باھاش برنامه ریختی،منو داخل :م را نیشگون گرفتدست
کردی؟االن اومدی می گی چی؟راضی باشم؟دوباره خودت بریدی و دوختی؟عجب دختری 

  ! االنم می گی نظر من!عجب! ھستی

  !اون دفعه فرق می کرد،اینقدر اذیتم نکن! مامان! آخ: دستم را که درد گرفته بود مالیدم

من اذیتت کردم؟من سر طالق تو ! انقدر منو حرص نده االله:نه اش لرزید و اشکش جاری شدچا
  حاال تو می خوای بری؟! با بدبختی بزرگتون کردم و بعد بابات ھم گذاشت رفت! پیر! پیر شدم
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بھش بگو تو رو می خواد بیاد ! تو بری اونور من چی کار کنم؟دق می کنم:گریه اش شدید شد
  !من نمی ذارم دخترم بره ازم جدا شه! و بیار اینجاخونه زندگیش

  چطور قبلنا راضی بودی باھاش برم؟! داری بھانه میاری مامان:گفتم

  !می ترسم! آالله! اما می ترسم از تنھایی! نمی دونم: شانه ھایش می لرزید

  !قول میدم...برمی گردم! مامانی :بغلش کردم و فشارش دادم

! اون شوھرت بشه،بھت زور می گه...بری اونجا دیگه برنمی گردی:با دستش ضربه زد به پشتم
! معلوم نیست درسش چقدر طول می کشه مادر! برت می داره میبرتت و دیگه من نمی بینمت

  من چه کنم؟! یه وقت رفتی و موندگار شدی

انقدر درگیر موضوعات مختلف بودم و مغزم به ھم .راست می گفت.خودم ھم بغض کرده بودم
شاید رفتن .بود،که نمی دانستم باید چه کنم و نفھمیدم که رفتن شاید بودی نیامدن بدھد ریخته

من دیگر برگشتی نداشت و من مادرم را سال به سال نمی دیدم و فقط عکسھایش برایم می 
  ...ماند و صدایش و یک روز ھم 

ی توانم مادرم را باید می گفتم که نم.باید به شھرام می گفتم که چه حسی دارم.زدم زیر گریه
  .ھمیشه تنھا بگذارم و با او بروم

اصال حوصله .مادر به زور از جا بلند شد و صبحانه خورد و  کمی خانه را به کمک ھم مرتب کردیم
به موبایل عمو زنگ زدم و گفتم با زن عمو .نداشت دل من اما مثل سری و سرکه می جوشید

ھر چند که دیگر او ھم پدر نداشت .و خانواده اش بزنیمعصر بیایند آنجا تا حرفھایمان را با شھرام 
  .تا خانواده ی بزرگی داشته باشد

لباس من یک پیراھن سبز و بلند .عمو و زن عمو ھم آماده بودند.ساعت شش عصر آماده بودیم
  .موھایم را سشوآر کرده بودم و دورم ریخته بودم و آرایشم زیاد بود.بود

شتم به گوشی اش زنگ بزنم،می ترسیدم یک وقت بگوید نمی جرات ندا.شھرام دیر کرده بود
مادر می رفت توی آشپزخانه و می آمد توی سالن و از .خواھد بیاید یا چیزی و زیر ھمه چیز بزند

غر .دوباره می رفت توی آشپزخانه و کاسه بشقابھا را به ھم می زد.آنجا می رفت توی اتاقھا
زن عمو ھیچ نمی گفت فقط .بود و با او پچ پچ می کردایدا کنار زن عمو نشسته .میزد زیر لب

قلبم ! لبخند می زد و پلک می زد که یعنی مطمئن باش،نگران نباشوقتی نگاھش می کردم،
دستمال .جلوی آینه رفتم،آنقدر رژلب مالیده بودم که دندانھایم ھم رژلبی شده بود.می زد

اعصابم خرد شده .رژلبم را پاک کنم  می خواستم.مرطوب را با حرص برداشتم و روی لبم کشیدم
  ...این ھمه برای آمدن او خودم را آراسته بودم و حاال.بود
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  بله؟: آالله جان؟ رژلب را پاک کرده بودم:عمو آمد پشت در اتاق

ما باید امشب چند جا عید ...شاید مشکلی پیش اومده! یه زنگ بزن ببین چرا دیر کردن:گفت
  ...نمیان...ر اگراگ! دیرمون میشه! دیدنی بریم

توی ذھنم .االن زنگ میزنم: دستمال مرطوب را پرت کردم روی میز آرایش.بقیه ی حرفش را خورد
  .ھمه چیز به ھم ریخته بود

  .دھانم خشک شده بود.آب دھانم را قورت دادم.با دستانی لرزان شماره گرفتم

یدم و گوشی را قطع نفسی به راحتی کش.ھنوز زنگ نخورده بود که صدای ایقن به گوش رسید
زن عمو به استقبالشان .شھرام از پله ھا باال آمد و من خودم را از جلوی در کنار کشیدم.کردم
استاد تاریخمان راست می .ھمه چیز انگار داشت تکرار میشد.من توی سالن ایستاده بودم.رفت

در زندگیمان تاثیر گفت که تاریخ توی زندگیھایمان ممکن است چند بار تکرار شود و ھربار یکجور 
مادر عقب ایستاده بود و وقتی .وقتی ھمه شان آمدند تو،قلب من شروع کرد به تند زدن.بگذارد

شھرام کت و شلوار شیکی پوشیده بود و کراوات .شیرین خانم جلو آمد،با او به زور روبوسی کرد
اری ھیکلش ھمانطور الغر بود مثل ھمان یک سال پیش که آمده بود خواستگ.زده بود
رفتم جلو و سبد گل .فقط عینک نداشت و چشمھایش می خندید برعکس دفعه ی قبل.سوری

لحظه ای که دستم را گرفتم طرفش،دستش را روی دستم .بزرگ را از دستش گرفتم
  .بعد به لبھایم خیره شد!چقدر خوشگل شدی! سالم:زیر لب گفت.خنده ام گرفت.کشید

زیر لب .بودم و االن نصفه و نیمه روی لبم بود رژلبم را پاک کرده!ودمعجب کاری کرده ب
  ...تو ھم خوش تیپ شدی! مرسی:گفتم

شیرین خانم لباس مشکی .ولی شھرام را نگاه نکرد! بفرمایید! خوش آمدید:مادر سرفه کرد
! دیدی گفتم:زیرگوشم گفت.توی بغل گرفت مرا و بوسید.پوشیده بود و صورتش الغر شده بود

من گوش اون شھرام رو می پیچوندم اگه به غیر تو ! م عروس خودم بودیتو از اولش! دیدی گفتم
  !کسی رو می خواست

  ...شما لطف داری...مرسی:لبخند زدم

مادر کنار من نشست و من رو به روی شھرام و شیرین .مراسم احوالپرسی تمام شدوقتی 
صدبرابر قبل خوشتیپ  او ھم کت و شلوار پوشیده بود و.بنیامین آمده بود و سرش پایین بود.خانم

مخصوصا با آن ته ریشی که گذاشته بود و موھایی که به طرف باال شانه .تر و برازنده تر شده بود
  .نگاھم کرد و لبخند زد.زده بود
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فکر می کردم االن صدای قلبم را ھمه می .سکوت برقرار شده بود و کسی حرف نمیزد
خدا رحمت کنه حاج :نداد حرف بزند و گفتشھرام سینه اش را صاف کرد اما عمو اجازه .شنوند
  !ایشاال روحشون قرین رحمت باشه! آقا رو

و  مرد و این روز! ممنون: اشک توی چشمھای شیرین خانم جمع شد و با صدای گرفته ای گفت
  !چقدر آالله رو دوست داشت دور از حاال! ندید

شیرین خانم .رق کرده بوددستھایم ع.شھرام سرش را پایین انداخت و زیر چشمی من را پایید
غرض از مزاحمت توی عید این بود که ما می خوایم دوباره آالله :دنباله ی حرف خودش را گرفت

تا ...منتھی این دفعه وقت خیلی کمه آقای عظیمی...جان رو برای شھراممون خواستگاری کنیم
  ...بخوان برن ازمایش و عقد کنن،فکر کنم یک ھفته طول بکشه کاراش

  ! ما که ھنوز جواب ندادیم که اینا برن عقد کنن:ند گفتمادر ت

  شما نظر ھر دو نفر رو پرسیدید؟ خانم شیبانی؟:عمو میانه را گرفت

  ...اما آالله جون رو نمی دونم! شھرام من که خودش خواسته: شیرین خانم نفس گرفت

  !شما چی می گی عمو جان؟ھنوز نیومده رفتند سر اصل مطلب:عمو رو به من کرد

  !ھر چی شما بگید:سرم را باال گرفتم و گفتم

  نه دیگه نظر خودت منفیه یا مثبت؟: عمو دوباره پرسید

  !اجازه بدید چند روز فکر کنه بعد! باید فکر کنه:مادر پرید وسط حرف عمو

من اگر عمو و مامان مخالف نباشن،مشکلی :گفتم.ھمه چشمھا به دھان من دوخته شده بود
  !ندارم

  راضی ھستی به این وصلت عمو جان؟:رسیدعمو دوباره پ

سرم را تکان دادم و دیدم شھرام نفسی به راحتی کشید و تکیه داد عقب و موبایلش را از 
  .قلبم تند میزد.مادر به من چشم غره رفت.جیبش در آورد

ھمه با او " متعاقبا.و بعد کف زد! پس مبارکه:شیرین خانم اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد
  .فقط مادر کف نزد و نشسته بود و صورتش در ھم بود.د کف زدنشروع کردن

بنیامین به او .آیدا از جا بلند شد و شیرینی را گرداند و اول ظرف شیرینی را برد سمت بنیامین
  !ممنون: لبخند زد و یک دانه شیرینی شکالتی برداشت
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  !به سالمتی مبارکه:عمو دستی به موھایم کشید

ھمه با ھم حرف می زدند و من ھم به شیرینی ام .اورد و دور گرداند پشت سر آیدا زن عمو چای
  .گرسنه بودم اما رویم نمی شد زیاد بخورم.یک گاز کوچک زدم

قرار شد شھرام فردایش برود .ھمه چیز خیلی تند جور شد.دیگر از بقیه مجلس چیزی نفھمیدم
ل قبل سر جایش بود،عقد امه بگیرد برای ازمایش و اگر ھمه چیز مثمحضری که باز است و ن

  .کنیم

شھرام سعی .فقط مادر ناراضی نشان میداد.باور نمی شد اینبار ھمه چیز آنقدر زود جور شود
کرد چند بار از او سوال کند و با او حرف بزند اما مادر با جوابھای کوتاه سر و ته قضیه را ھم 

وقتی داشتند می .ستمعلوم بود که راضی نیست و فقط به خاطر من کوتاه آمده ا.آورد
خیال عمو از بابت .عمو و زن عمو جلوتر از آنھا رفته بودند.رفتند،شھرام رفت توی راه پله و ایستاد
اما .زن عمو ھم ارام بھم تبریک گفت و صورتم را بوسید.من به گفته ی خودش راحت شده بود

  !ه بگویمخودم ھنوز گیج بودم و وقتی شھرام گفت بروم توی راه پله نمی دانستم چ

شھرام رو به پله و پشت به .از توی خانه صدای برخورد قاشق و چنگال با پیشدستی ھا می آمد
جا پرید و به طرفم چرخید و دستھایم را  از.رفتم و دستم را توی دستش گذاشتم.من ایستاده بود

  !چقدر زود! اصال نفھمیدم چی شد: سرم را پایین انداختم.گرفت

چرا؟خب وقتی ھمه راضی باشن،ھمین :ال آورد و توی چشمھایم خیره شدخندید و چانه ام را با
  ...مامان! آخه:گفتم!میشه دیگه

یه کاری می ! راضیش می کنم:دست کشید روی موھایم و طره ای از آن را گرفت و بوسید
  !کنم،که داماد جان از دھنش نیفته

چرا من رو دوست شھرام؟تو :دستش را پایین آوردم و زل زدم توی چشمھایش.خندیدم 
  داری؟چی شد که یه دفعه اینطوری شد؟

  ! من داشتم انکارش می کردم...ولی! بود از اول! شد دیگه:بلند بلند خندید

ھمون روزی که رفتیم شیراز تو ھتل :گفت! کی اخه؟ما که ھمه ش داشتیم می جنگیدیم: گفتم
  چی بود؟...یادت نیست؟من یه چیزیمو گم کرده بودم...بودیم

چون ھمین عصبیم کرده :پس چرا انقدر داد و بیداد می کردی؟ دست روی گردنم کشید:گفتم
  بازم بگم؟! ھمینکه گیر کرده بودم و نباید می کردم،عصبیم کرده بود! بود
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تو ھم برو تو تا ! دیرم میشه! من برم: آمدم دھان باز کنم که نگاھی به ساعتش کرد و گفت
  !نمادرت نیومده با چوب بزنه تو سر م

دفعات ! دیگه دفعه ی اخره که دستتو بوس می کنم: بعد دستم را به لبض نزدیک کرد و بوسید
دستش را فشار دادم و .قلبم لرزید و داغ شدم! حواست باشه! بعد اینطوری راضی نمیشم ھا

  !زشته دیگه! بسه!حاال برو! خیله خب:خندیدم

ھم .نفسم بند آمده بود.بودم گر گرفته.وقتی رفت گرمای دستھایش روی دستم مانده بود
  .می ترسیدم دوباره ھمه چیز به ھم بخورد.خوشحال بودم و ھم استرس داشتم

  فصل سی و پنج

از روز خواستگاری به .شیرین خانم آنقدر به مادرم زنگ زد که مادر مجبور شد جوابش را بدھد
درست نمیشه با  اعصابم! تو منو سنگ روی یخ کردی: بعد،مادر مدام راه می رفت و می گفت

  ! بسه...دیوانه م کردی! تو

شیرین خانم انقدر در صدایش ارامش داشت که مادرم کم کم نرم شد و راضی شد که من و 
صبح زود روزی که قرار بود شھرام بیاید دنبالم و برویم ازمایشگاه،مادر .شھرام برویم برای ازمایش

! از آنطرف نمی دانستم الله را چه بکنم.یزدتوی خانه راه می رفت و غر م.از ھفت صبح بیدار بود
می گفت به حرفش .از وقتی که قھمیده بود شھرام مصر است برای عقد،با من قھر کرده بود

می گفت اگر اینبار بروم و برگردم،دیگر نه من و نه .گوش نمی دھم و دارم دوباره گول می خورم
  !او

را نرم کرده بود،مدام برایم خط و نشان می  با آنکه شیرین خانم او.مادر ھم ھمین حرف را میزد
این دفعه با این شھرام عقد کنی و بعد دوباره اونور آب بخواد ولت،برگردی ! آالله! به خدا:کشید

مگه تو خودت رو از سر راه آوردی؟مگه ! برو خونه مادرشوھرت! ایران،رات نمی دم تو خونه
  من یه غاز این پسره به باد بدی؟ جوونیتو از سر کوچه آوردی که بخوای با حرفای صد

تورو خدا اول کاری انقدر منفی ! مامان: می پوشیدم، گفتم ی سفیدم رادر حالیکه داشتم،مانتو
آدم به اون مغروری االن بعد از چند وقت برگشته و می خواد دوباره باھام ! اون فرق کرده! نباف

  چرا اینطوری می کنی؟! باشه

  !می ترسم!می ترسم برات! نیست دختر! ضا نیست به خدادلم ر: روی مبل نشست و گفت

  !تورو خدا یه کم کوتاه بیا مامان جون! درست میشه:شال صورتی را روی سرم انداختم

االن دارم با ! ولی این زندگی منه! ھر چی شما بگی! دوستت دارم:رفتم و دستھایش را گرفتم
  !چشم باز تصمیم می گیرم
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  اگه رفتی اونور و دوباره پست زد چی؟مسئولیتش با خودت؟:مادر دستھایم را فشار داد

  ...قربون مامانم بشم! ھمه چیش با خودم! با خودم: گفتم

کمرم را گرفت و بغلم .بعد خم شدم و موھایش را که تارھای سفیدش زیاد شده بود را بوسیدم
به خداوندی ...ارزومه تو به اون چیزی که می خوای برسی...من ارزومه تو خوشبخت بشی:کرد

  ...برام انقدر عزیزی که! خدا آالله

: صدای آیدا از کنار در اتاقش آمد.اشکھایش را با دست پاک کردم.طاقت نیاورد و صدایش لرزید
  چی شده؟چرا اول صبحی انقدر گریه زاری می کنید؟مامان؟

  چی شده؟:امد جلو و مادر را نگاه کرد

! تو برو بخواب! ھیچی مامان:یین با دست پاک کردمادر دوباره اشکھایش را که داشت می آمد پا
  !برو! برات خوب نیست

چی کار داری ! آالله رو زود شوھر بده بره! گریه نکن مامان:آیدا موھای ژولیده اش را خاراند
بذار بره با ! ما می گیم نه! نگھش داشتی،ھر روز یکی در این خونه رو میزنه اینو می خواد

  ! رو برد خارج شاید یه روزم ما! شھرام

  ! برو بگیر بخواب بسه: خنده ام گرفته بود

  ! اومدم:پشت آیفن گفتم.در ھمین حین زنگ در خانه به صدا در آمد

شھرام توی ماشین بنیامین نشسته .و به سرعت صورت ھر دویشان را بوسیدم و پایین رفتم
  !مسال:تعجب کردم.ریشھایش را اصالح نکرده بود و چشمھایش قرمز بود.بود

  خوبی؟! سالم عزیزم:به زور لبخند زد و دستش را به طرفم گرفت

! نه خوبم:توی چشمھایش غم داشت.نگاھم کرد !تو چی؟زیاد خوب نیستی انگار...خوبم:گفتم
گفتم درگیر ...وقت نداری! با اونور حرف زدم،گفتن زودتر خودت رو برسون! چیزی نیست

  ...گفتن...ازدواجم

  چی شد؟چی گفتن؟:گفتم

  ھوم؟..می دونی که چند ماه یا سال طول می کشه تا ببرمت اونور:تگف

  چقدر یعنی؟! اصال حواسم به این نبود:آه از نھادم در آمد

  ! باید وکیل بگیرم برات تا کارا زودتر پیش بره:شانه باال زد و گوشه ی چشمھایش را مالید
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نقدر ھمه چیز سخت بود؟چرا ھر چرا ا.از اینکه چند سال در انتظار بمانم،داشتم دیوانه می شدم
تو چقدر منو دوست داری؟ در :؟ چرخید طرفم!شھرام:بار یک مانع می آمد سر راه زندگیم؟ گفتم

  به چه دردت می خورده؟ که چی؟:حالیکه داشت استارت می زد گفت

  !کار دارم بگو: گفتم.دوباره چشمھایش پر از غرور شده بود

  !ھیچ دردی رو! هاینا دردی رو دوا نمی کنه آالل:گفت

نمی خواست .حرصم گرفت. االن اصال مغزم نمی کشه برای این حرفھا:گفت! بگو خواھشا:گفتم
خیله :در ماشین را باز کردم تا پیاده شوم که دستم را گرفت و کشید طرف خودش.حرف بزند

  خوب شد؟...زیاد! دوستت دارم! قھر نکن! خب

اونجا ! ل بکشه،اگر واقعا منو می خوای خب نرواگر چند سال طو! زوری نمی خوام بشنوم:گفتم
  !انصراف بده بیا ایران زندگی کنیم

  !چی ؟یه بار دیگه بگو:ابروھایش باال رفت.توی چشمھایش خیر شدم مصمم

  ! اگر واقعا منو دوست داری،بمون:گفتم

  !من نمی تونم چند سال صبر کنم:گفتم! دارم اما نمی تونم:روی فرمان کوبید

اگه نشد منو ببری ! اره:چی گفتی؟یعنی االن می گی نه؟ گفتم:از خون شدچشمھایش پر 
  چی؟من اینجا عقد کرده بمونم؟

  ! خیلی از دوستام اونجا خانومشون رو بردن با وکیل...وکیل می گیرم! می برم:گفت

سه :بغض کردم! شایدم سه سال! یه سال دو سال! نمی دونم:چقدر طول کشیده؟ گفت:گفتم
  !سال؟نمی تونم

این ھمه راھو به خاطر تو کوبیدم ازون سر دنیا ! باید بتونی! می تونی:پایش را روی گاز گذاشت
  !اومدم اینجا

توی کوچه ی .منظره ی بھار در نظرم زمستان شده بود به یکباره.سرم را به شیشه تکیه دادم
فت و به بازوم را گر.دستش را پس زدم.دستم را گرفت.ازمایشگاه که نگه داشت،پیاده نشدم

  ! گوش کن! آالله! گوش کن:طرف خودش کشید

با ھم در ! من زود می برمت! عزیزم:صورتم را نوازش کرد! دردم میاد! نکش: بغضم را قورت دادم
  !آالله! عزیزم...ایمیل تلگرام...ارتباطیم
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خودش را به طرفم کشاند و رویم خم ! نمی تونم! خیلی سخته: از بالتکلیقی متنفر بودم
  !  من یه سوال دارمحاال:شد

  تو چقدر منو دوست داری؟:نفس داغش توی صورتم می خورد! بگو:توی چشمھایش زل زدم

چند نفری رد شدند و توی کوچه ! اما نمی دونم چقدر...دارم:گفتم! نمی دانستم چه بگویم
! ھمانطور جلو می آمد و چسبیده بود به من.نگاھمان کردند،اما شھرام دست بردار نبود

بذار با خیال راحت ! انقدر نه نیار! جانم: لبھایش را روی صورتم گذاشت... برو! شھرام:گفتم
  ...برگردم

دستم را انداختم .برای اولین بار حس کردم چقدر دوستش دارم و چقدر نیازمند آغوشش ھستم
  !نکن! اعصابم خرد میشه! من از بالتکلیفی خوشم نمیاد: دور گردنش

! ارواح خاک پدرت اینقدر مغز منو درگیر نکن! نگو این حرفا رو:دتوی آغوشش محکم فشارم دا
سرم ...طرفم تو داری اذیتم می کنی رف اونا بھم مرخصی نمیدن،ازینطازون...خیلی فشار رومه

مامانم خیلی ! به خدا سختمه! اما سختمه! نمی خوام اذیتت کنم:را روی شانه اش گذاشتم
  ...ھمین االنشم...مخالفه

یه ...از اول ھم زنم بودی! تو زن منی! راضیش می کنم:بغلش محکم فشارم داد دوباره توی
داشتم با خودم می ! نشدم! درست میشم! گفتم خوب میشم...غلطی کردم،ولت کردم

  ...آرامشم رفته بود! جنگیدم

کاش ھمین یکسال رو حروم ...کاش ھمون موقعھا بھم می گفتی:دست توی موھایش کشیدم
  ...کاش! نمی کردی

  ...تو ھم لجباز بودی! خر بودم! یه غلطی کردم: حرفم را با بوسه ی داغش برید

  !فکر نکن با این جور چیزا من خر می شم:خودم را از توی آغوشش بیرون کشیدم

  ! مطمئنم! فکر نمی کنم:دستم را بوسید

رفتیم تو وقتی از ماشین پیاده شدیم و ! باز ھمه چیز در ذھنم به ھم ریخته بود.و بعد خندید
  .آزمایشگاه با تمام مصمم بودنم،دودل شده بودم

شھرام ساکت بود وقتی داشتی ! ھمه چیز اوکی بود،نه مشکل خونی داشتیم نه مشکل اعتیاد
اما ھمه .توی راه فقط دستم را گرفته بود و من انگار تردید داشتم.از آزمایشگاه مرا می برد خانه

انگار ھمه چیز را گذاشته بودند روی .آنکه من بخواھمبدون .چیز خود به خود داشت جور میشد



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

264 | P a g e  

 

دستم را فشار .تا به حرف آمد آن ھم وقتی داشتم پیاده میشدم از ماشین.کمی گذشت.دور تند
  آالله؟ساکتی؟:داد و گفت

نمیری که خودتو قایم کنی؟ :چی کار کنم؟توی چشمھایم خیره شد! خب حرفم نمیاد:گفتم
  !شاید یه کم فکر کنمقایم نمی کنم اما ! نه:گفتم

  چی رو فکر کنی؟برای چی؟:صورتش قرمز شد

  !این ھمه سال من باید عقد کرده و تنھا بمونم؟سخته:گفتم

  حاال بھتر از من پیدا می کنی؟خب مگه چه اشکالی داره؟:دست کشید پشت گردنش

  اونجا واقعا تنھایی؟با کسی زندگی نمی کردی؟:گفتم

  !تنھا که نمیشد...خب...چرا:کیدسرش را تکان داد و لبھایش را م

  یعنی چی؟ھمخونه داشتی؟:یخ کردم

  !اما یکی بود که ھمشھریم بود و وقتی رفتم کمکم کرد! نه:با لذت خندید

! خیلی کم...ولی با ھم ھیچ رابطه ای نداشتیم...اره:زن بود؟ سرش را اھسته پایین آورد:گفتم
  !دوست دخترم نبود! یعنی اصال نداشتیم

  برای چی اومدی دنبال من؟!خیلی بی شرفی! شھرام:براق شدم

! بھم کمک کرد! تنھا بودم! طالق گرفته بودیم...دیگه تو که زنم نبودی! ای بابا:شانه باال انداخت
  خودت مگه اینجا با اون پسره نمی رفتی بیای؟

می خواستی وقتی ! اون خواستگار من بود! چی می گی تو؟خجالت بکش:مشتم را گره کردم
  نیستی با ھمه قطع رابطه کنم؟تو 

بعد سرش را  حسودیت شد؟:چرا انقدر عصبانی شدی حاال؟ صدایش را آھسته کرد:دوباره خندید
  !خیلی حرص در آری! برو اونور:شانه اش را ھل دادم. نزدیک گوشم آورد

این ھمه ! زیاد لوس کنی خودتو منصرف میشم:خودش را کنار کشید و صاف نشست و اخم کرد
قھربازی و لوس ! حاال برای من ناز می کنه! ومدم تا ایران،ناز خانمو کشیدم بردمش آزمایشراه ا
  !بازی

یه بار با من جنگیدی و تویی که ! نه مال تو آالله! این بازیا مال تینیجرای لوسه:بعد بازویم را گرفت
  !یه کم درست باش! جدا شدی
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  !نگیمی تونستی !تو خیلی از خودراضی ای! نمی تونم:گفتم

راستشو گفتم که وقتی اومدی اونور یکی پرید تو بغل من ناراحت می تونستم نگم اما :گفت
  !!نشی

  چی؟: چشمھایم گشاد شد و براق شدم

دست .فقط می خندید حرف نمیزد.از خنده ریسه رفت و سرش را خواباند روی پشتی صندلی
  !مرض: ریز از بازویش گرفتم و گوشت تنش را چالندمبردم و یک نیشگون 

وقتی خنده اش تمام شد،اشکھای کنار چشمھایش را پاک .دستش را مالید اما ھنوز می خندید
  !قبلنا اینطوری نبودی! خوش خنده شدی:گفتم.کرد و عینک آفتابیش را زد

تو بحران ...فشار روم بود...می خواستم برم،نمی تونستم! خب اون موقعھا عصبی بودم:گفت
  م؟ھمه اش گریه کنم؟نخند!االن بھتر شدم! بودم

  !اما من باید فکر کنم! نمی دونم:گفتم

به زور از دستھایش در .گوشه ی مانتویم را گرفت و کشید و نگه داشت.از ماشین بیرون پریدم
  !بی مزه! نکن:آوردم

شھرام از .خنده ام گرفته بود.سالم کردم و صاف ایستادم.در ھمان حال مادر از خانه آمد بیرون
خانم : شھرام دنبالش دوید.مادر زیر لبی جوابش را داد و رد شد.د و سالم کردماشین پیاده ش

  ؟!خانم عظیمی!عظیمی

بعد دزدگیر ماشینش را زد و .اما شھرام اشاره کرد که بروم توی خانه.من ھم دنبالشان رفتم
ام مادر قدمھایش را تند کرده بود و انگار داشت می دوید اما شھر.دنبال مادر تا سر کوچه رفت

عینکش را باال .مادر نگاھش نمی کرد اما شھرام داشت حرف میزد.دنبالش رفت و نگھش داشت
  .زده بود و یک چیزھایی می گفت که نمی شنیدم

دلم .داشت اسباب کشی می کرد.دیدم در واحد خانم قریشی باز است.از پله ھا باال رفتم
داشت ھمه ی اثاثیه را می  خودش.رفتم و سرک کشیدم.چند سال با ھم ھمسایه بودیم.گرفت

من .سالم کردم اما جوابم را نداد.کارتنھا را اینطرف و آنطرف می کشید.بست و جا به جا می کرد
  .ھم با اینکه می خواستم کمکش کنم،اھمیت ندادم و باال رفتم

  .منتظر بودم ببینم مادر کی می آید و چه می گوید

مامان؟چی شد؟ چی : قلبم میزد.د نیم ساعتشاید حدو.چند دقیقه ای طول کشید تا مادر آمد
  گفت؟
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چرا نمیذاری من آب خوش از گلوم ! از دست تو آالله:مادر مانتو و روسریش را پرت کرد روی مبل
انقدر مشکل ھست که تو دیگه بدترش ! تورو خدا! مامان:بره پایین؟ ملتمسانه نگاھش کردم

  !نکن

انقدر ! سر منو خورد:ھمانطور گفتمادر چشم غره ای رفت و رفت توی اتاق خواب و 
اما تا کی می خوای عقدکرده بمونی اینجا؟چقدر طول می کشه ! باشه قبول! گفت...گفت

  ببرتت؟

  !باید وکیل بگیره!نمی دونم:گفتم

بچه ی من باید گیر کی ! خدا رحم کنه ازین پسر:نفس عمیقی کشید که من صدایش را شنیدم
  !بیفته

اولی که وارد زندگی من شد،دردسر برایم درست کرده  شھرام از ھمان.راست می گفت
  !عمدی و غیرعمدی.بود

در ھمان حال نشسته بودم و آیدا داشت کاله قرمزی نگاه می کرد که .نمی دانستم باید چه کنم
من از ! خجالت بکش:گوشی را که برداشتم جیغ و دادش ھوا رفت.الله بود.موبایلم زنگ خورد

بیا ! ؟زشته!داری عقد می کنی؟ھی خواھر خواھر می کردی،این بود مامانم باید بفھمم که تو
  ! برو آالله

طول می کشه شھرام منو ! اصال نمی دونم باید چی کار کنم! به خدا خودمم گیجم الله:گفتم
  !ببره اونور آب

حاال تو سی سالگی می ! بریدی و دوختی دیگه! چقدر لوس: الله دوباره با صدای بلند گفت
  من موندم تو چرا منو دور زدی؟! ان نباشنگر! برتت

  به من می گی؟! شوھرت خسبیدیبغل ! مسافرت بودی! وا!چه دوری:گفتم

  ...من توقع داشتم بھم زنگ بزنی! مبارکت باشه:صدایش لرزید

مامان؟با شما : گوشی تلفن خانه که زنگ خورد ایدا برش داشت.تا خواستم حرف بزنم قطع کرد
  !کار دارن

من موندم چقدر تو ازدواج می ! مادرشوھر سابق و مادرشوھر آینده ته:به من زدبعد چشمکی 
  !کنی و طالق می گیری آال

مادر گوشی را برداشت و خیلی معمولی با شیرین خانم حرف .توی بازویش زدم و او خندید
  ! پنجشنبه! می خوان قرار محضرو قبل از سیزده به در بذارن: بعد رو به من گفت.زد
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  !ر چی شما بگیھ: گفتم

اما کارھاش ! ما مشکلی نداریم: و بعد توی گوشی گفت... باشه:مادر چشمھایش را درشت کرد
  !ما فقط مثل مھمون می آییم و میریم! با شما

چیه؟اون دفعه این ھمه خفت کشیدیم : مامان؟ مادر گوشی را گذاشت: دھانم باز ماند از تعجب
  ! بعدم میری محضر...یشگاهتو خوشگل میری ارا! این دفعه دیگه بسه

  !چقدر لجبازی تو! وای مامان:ایدا غش غش خندید.دنبالش دویدم

  !آتو دست مردم نباید داد! لجباز نیستم:مادر رفت توی اشپرخانه و خورش روی اجاق را ھم زد

قول میدم زود برم و زود ...مرسی که قبول کردی! دوستت دارم مامان:از پشت مادر را بغل کردم
  !مبرگرد

مگه سر کوچه ست که زود بری و بیای؟آخه من از دلھره می میرم :مادر دستم را نوازش کرد
  ...تو دختر بزرگ منی! مادر

  .بعد ھیچ نگفت و ظرف نمک را خالی کرد توی خورش

فوقش من ایران .ھمه چیز در ھم بود اما ھمینکه قرار محضر داشتیم کمی به زندگیم جھت میداد
اگر .چاره ای نبود. کردم و بعد شھرام وکیل می گرفت و مرا می برد آنور ابمی ماندم و کار می 

به جز او ھیچ کس دیگری در دل چون .می خواستمش باید می رفتم و شرایطش را می پذیرفتم
محبتھای پنھانی و خاصش مرا وابسته .من نمی نشست و نمی توانستم دوستش داشته باشم

من از ھر قشری .ی امثال مازیار را تحمل کنم نه فرشید رادیگر نه می توانستم کسان.کرده بود
در آن موقع برایم بھترین .سخت بود برایم.خواستگار داشتم و ھر کسی را نمی توانستم بپذیرم

الق خودش می خواست که گزنه ھمان شھرامی بود که قبلترھا شوھرم بود و حاال ھم بعد از ط
  .شوھرم باشد و می گفت دوستم دارد

***  

شھرام تا آن روز، فقط .با من قھر بود.الله ھم به زور زن عمو آمده بود.ز محضر اضطراب داشتمرو
آرایشگر .ھمین استرس مرا زیاد می کرد.یکی دوبار زنگ زده بود و می گفت سرش شلوغ است

از بس ھیجان داشتم زیاد نمی خواستم رنگ و لعاب داشته باشم،.مدل ساده درستم کرده بود
از .می دانستم چه می خواھم اما باز ھم استرس داشتم.سرم به ھم ریخته بود ھمه چیز توی

با اینکه یک تجربه ی نصفه نیمه با خود شھرام .روز عقد از مادر و از شب عقد می ترسیدم
می دانستم که .داشتم اما باز ھم ھمه چیز انگار از اول شروع شده بود و گذشته ای نبود

  .شھرام دست بردار نخواھد بود
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ھمه چیز آماده .شھرام و شیرین خانم و بنیامین با دو سه نفر دیگر از فامیلھایشان آمدند محضر
الله ھم .شیرین خانم چند ظرف بزرگ شیرینی را روبان زده بود و یک سبد گل بزرگ آورده بود.بود

شسته شھرام کره وات زده بود و تر و تمیز ن.سبد پل بزرگی خریده بود و با پیمان آمده بودند
وقتی کنارم نشستفبوی خوش .ریشش را از ته زده بود و روی گردنش یک زخم کوچک بود.بود

  ! خوش تیپ کردی: ادکلنش در بینی ام پیچید

خندید و دست ! ھر دوش: کمش یا زیادش؟ گفت:گفتم! تو ھم آرایش بھت میاد:زیرلبی گفت
. حواسم پرت بود...یغ زدم با ت! نه:این چیه؟زخمی شدی؟ سر باال داد:گفتم.روی زخم کشید

جلوی مادرت خوب : دستم را گرفت و پایین گذاشت.ناخوداگاه دست کشیدم روی زخم
  !نکن...نیست

  !نشناختی ھنوز! داشتم از اول: خندید! کم حجب و حیا یاد گرفتییه ! چه عجب:گفتم

ه و شادی از ھلھل.توی نوبت نشسته بودیم که عروس داماد قبلی از اتاق محضر دار بیرون آمدند
ناگھان دلم .اما عروس زیبا داشت با داماد جر و بحث می کرد.ھمراھانشان بلند شد

  حلقه ھا کجان؟:گفتم.خواست،شھرام را اذیت کنم

بعد طرف شیرین خانم رفت و جعبه ! صبر کن: با دستمال عرقش را پاک کرد و از جا بلند شد
چرا به من نگفتی؟حداقل :گفتم.انم دادیکی را باز کرد و نش.کوچک جیر را از دست او گرفت

  نگفتی ازم نظر بخوای؟!عکسشو برام می فرستادی

  ! مادرت گفت گردن خودتون! خودت گفتی ھمه چی با تو:اخم کرد

االن وقت ! خیلی دیگه لوس و بیمزه شدی:ابروھایش باال رفت! من این مدلی دوست ندارم:گفتم
  این حرفھاست؟

حاال سر عقد دستت کن،بعدش می ریم با ھم :گاز گرفتلبش را ! دستم نمی کنم:گفتم
  ...خیلی! خیلی چیپه...ولی اصال از مدلش خوشم نمیاد! باشه:گفتم.عوضش می کنیم

خودم گفته بودم با سلیقه ی خودش بخرد و .حلقه زیاد ھم بد نبود اما آنقدرھا ھم باب میلم نبود
  .حاال داشتم بھانه می آوردم

می خوای قھر کنی که امشبو ! فھمیدم! اھان:و زیر گوشم گفت با جعبه نشست بغل دستم
  بپیچونی؟

ھمینطوری ! ھیچی:مگه امشب چه خبره؟ سینه اش را صاف کرد:با آرنجم به پھلویش زدم
  ..گفتم
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وقتی رفتیم توی اتاق و جلوی اینه .مادر و ایدا زل زده بودند به ما که محضر دار صدایمان زد
تا پای عقد .می ترسیدم اینبار ھم اشتباه کنم.تند شده بود قلبمضربان .نشستیم،دلم شور میزد

رفتن و بعد ھم چند سال انتظار برای رفتن به شھر محل تحصیل شھرام،برایم ترس مبھمی به 
  .ارمغان آورده بود

اصال از خطبه ی عاقد چیزی نفھمیدم و وقتی روی سرمان قند می سابیدند ھیچ چیز احساس 
وقتی برای سومین بار عاقد از من .ظی یک گردنبد به گردنم بستشھرام برای زیر لف.نکردم

  !بله:پرسید که وکیلم، کسی با صدای من گفت

بوسه اش .و شھرام سرش را جلو آورد و صورتم را بوسید.باران نقل و شکوفه روی سرمان ریخت
  .گرم و مھربان بود و تا حدی از ترسھای توی دلم کم کرد

شام در رستوران و دستھای گرم شھرام که دور بازویم .گذشت بعد از آن ھمه چیز به تندی
پشت چشم نازک کردنھای مادر که یعنی زیاد راضی نیست و الله که مدام دماغش را چین .بود

به حلقه ام زل .استرس و دلھره داشتم.میداد و زیر لبی چیزی می گفت که نمی شنیدم
م می گفت ھمراه وسایل ھمه را به او راستی حلقه ی قبلی را چه کار کرده بودم؟شھرا.زدم

این انگشترو کی : ز شام توی رستوران کمی غرغر کردمسر می.اما یادم نمی آمد.پس دادم بودم
  میبری عوض کنی؟

االن ! می برم! تو ول نمی کنی ھا:شھرام که داشت برایم جوجه کباب می کشید،اخم کرد
  اینطوری گیر دادی که چی؟االن وقت این حرفھاست؟

نفس  .من از طالی زرد خوشم نمیاد! آخه تو ذوق میزنه:ت روی نگین انگشتر کشیدمدس
  واقعا ناراضی ھستی یا داری خودتو لوس می کنی آالله؟: عمیقی کشید

دستش را روی ران پایم ... کاش قبلش! واقعا خوشم نمیاد:ھان؟ گفتم:توی چشمھایم زل زد
تو اینور تخت من ،ادرم اصرار کرد مثل یکسال پیشم اگه امشب! کاریت ندارم...انقدر بھانه نیار:زد

  ! اونور تخـت

  !چقدر تو حرفا رو می پیچونی...بحث این نیست! نه:سرم را پایین انداختم

  !رنگت پریده...خیلی الغر شدی! بخور زن داداش:بنیامین ظرف کباب را جلویم گرفت

  دیدی؟...ظرش خودت بودیدیدی گفتم شھرام از اول ن:زیر گوشم گفت.یک تکه کباب برداشتم

مادر برایم .سر تکان دادم و خندیدم و به شھرام که گره ی کراواتش را شل کرده بود نگاه کردم
  !ھیچی نخوردی از صبح! بخور:ساالد ریخت و گفت
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دیگر .غذایش را می خورد ،و پولک دوزی اش شیرین خانم ارام و بی صدا توی کت و شلوار تمیز
فقط .شر نبود و دلش نمی خواست من و شھرام را به ھم وصل کندمثل آن وقتھا پر شور و 

  .گاھی سر باال می گرفت و نگاھمان می کرد و می خندید

اگه امشب : بعد از آنکه با ھلھله و شادی از رستوران بیرون آمدیم،الله آمد چسبید به بازویم
  !می گن این دختره چقدر سبکه! رفتی بندو آب ندی ھا

  !تو انقدر غصه ی منو نخور! نمیدم! نه:دملبھایم را جمع کر

  نمی شینی توی ماشین؟: شھرام مرا ھل داد جلو

  کجا میرید؟:مادر آمد جلو

  ...شوھرش باشهزن باید پیش !سولماز خانوم: شرین خانم دنبالش آمد

  عه که پیش شوھرش بود چه گلی به سرش زدن؟فواال اون د:ضورت مادر قرمز شد

! آیدا ضعف داره! بیا بریم ببریمت خونه:ازوی مادر را گرفت و کشیدش کنارزن عمو جلو آمد و زیر ب
  ....بیا

  ...با اجازه تون می برم آالله رو:شھرام رو به مادر کرد

دست شھرام را گرفتم و وقتی .مادر آمد جلو و صورتم را بوسید.بنیامین خندید و از کنارمان رد شد
  .او در ماشین را باز کرد نشستم توی ماشین

یکسال پیش .ھمان خانه با ھمان وسایل.به خانه ی مادرش که رسیدیم ھمه چیز مثل قبل بود
با آن لباس بلند .شیرین خانم عقب ایستاد تا من وارد شدم.من چطور آمده بودم آنجا و حاال چطور

بنیامین کمی پیشمان نشست و بعد چون موبایلش مدام زنگ می .ناراحت بودم و معذب
شیرین خانم .توی اتاق.من اما دوست نداشتم بروم باال.گفت و رفت توی اتاقشخورد،شب بخیر 

  !چقدر خوب شد که دوباره برگشتی آالله جان:روسری را از سر کشید و نشست بغل دستم

وقتی از ھلند ...شھرام خیلی دنبالت بود:دست روی پایم گذاشت ...شما لطف داری:لبخند زدم
االنم حاج آقا فوت ! ولی گوش نکرد...فتم نرو پشیمون میشیقبل از اینکه بره بھش گ...اومد

  !انگار یه تکونی بھش داد.شده که سر عقل اومد و برگشت

االن نصفه شبی چی ! مامان:شھرام داشت کتش را در می آورد و کره واتش را شل می کرد
  داری می گی؟قصه؟
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ه ھای مصنوعی را بکنم دلم می خواست مژ.ھیجان داشتم.دسته گلم را گذاشتم روی مبل بغل
  !تو چی کار داری پسر؟گوش نکن! دارم دردو دل می کنم:شیرین خانم گفت.و صورتم را بشویم

  !سخته...پدر منم خیلی ناگھانی رفت! روح حاج آقا شاد باشه:گفتم.شھرام رفت طبقه ی باال

می  فکر.االنم گیجم! مصیبت بود! می دونم:شیرین خانم اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد
سکته ش داد با کاری که با ! بیشترش تقصیر شھرام بود:بعد پچ پچ کرد...کنم بر می گرده حاجی

  !تو کرد و بعدم ماشینش رو فروخت و رفت

  ...خیلی اصرار داشت عقد کنیم،اما من زیاد راضی نبودم:توی دلم خالی شد

ه االن عقلش فقط کله شق بود ک...چرا عزیزم؟شھرام پسر بدی نیست:چشمھایش درشت شد
  !ھر چند که گرون تموم شد برای ھمه مون! اومده سر جاش

  .من ھنوز تردید دارم...راستش...راستش: سرم را پایین انداختم

ھر چی ! اون وقتھا می گفت خیلی باھاش لجبازی می کنی! تو ھم کم اذیتش نکردی ھا:خندید
  ! اونم کم محبت نکرد...می گه برعکسشو می کنی

  !یه کمی حقش بود:به شوخی گفتم

پاشو پاشو ! جلوی مادرشوھر از این حرفا نزن! مادر شھرام! وا؟من مادرشوھرم آالله:لب برچید
  !برو باال ببین چی کارت داره

بده :شیرین خانم کف دستش را باز کرد.سر باال دادم و ھمانجا مژه ھای مصنوعی ام را کندم
  ...بندازمشون دور

  ...شما برید بخوابید! خودم می ندازم! نه مامان جون:بلند شدممژه ھا را مشت کردم و از جا 

نمی .از پله ھا باال رفتم،دلم ھری می ریخت پایین وقتی مژه ھا را توی سطل زباله انداختم و
وقتی به اتاق .ترس ھم برم داشته بود.نمی شد که برگردم.دانستم شھرام االن در چه حالیست

 فهحھرام پشت به در خوابیده و روی خودش را با ملدیدم ش.رسیدم،الی در را باز کردم
پخش ضعیفی از آن  رچراغ خواب گوشه ی اتاق روشن بود و نو.دلم قرص شد و رفتم تو.پوشانده

رفتم و لباسم را در آوردم و با لباسی که شیرین خانم روی تخت گذاشته .می شد توی اتاق
با .ال پیش شب عقد برایم آماده کرده بودھمان بلوز و شلوار لیمویی بود که یکس.بود،عوض کردم

مالفه را کنار زدم و آرام روی تخت دراز .این تفاوت که حاال بر تنم لق میزد و شانه ھایش افتاده بود
ه حفمل.مثل اینکه واقعا خواب بود.نزدیکتر شدمغلتیدم و .صدای نفسھای شھرام می آمد.کشیدم

  .را روی خودم کشیدم و چشمھایم را بستم
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ھم می .حسھای ضد و نقیض به قلبم ھجوم آورد.ان دست گرمی مرا به طرف خودش کشیدناگھ
یعنی :چی کار می کنی؟ کنار گوشم زمزمه کرد:گفتم.ترسیدم و ھم نمی ترسیدم

  ...من خسته م:چی؟گفتم

شھرام االن : گفتم...خوبه یه بار زنم بودی و االن ناز می کنی! من خسته نیستم ولی: گفت
  ...خیلی غر می زنی! ھیس:با لبھایش ساکتم کرد...ماصال نمی دون

دستش را سفت چسبیده بودم و ھراس می .ساکت شدم و ترسم با نوازشھایش فروکش کرد
فقط انگار اینبار ترس نبود و .ھیچ چیزش.نفھمیدم چه شد اما مثل دفعه قبل نبود.ریخت به جانم

  .عشق بود

***  

توی خواب بود و ارام نفس .دور کمرم باز کردمصبح از خواب بیدار شدم و دستھای شھرام را از 
سبک .نور آفتاب ریخت توی خانه.فه را رویش کشیدم و پرده را کنار زدمحمل.می کشید

ظھر بود و جالب  12نزدیک .به ساعت نگاه کردم.نور خورشید چشمم را زد.سبکبار و ازاد.بودم
ه تادم که روز اول اقامت من در آن خانیاد حاج آقا اف.دفعه قبلمثل اینکه کسی بیدارمان نکرده بود 

یادم نبود چه گفت اما یادم  .صبح زود پایین نشسته بود و داشت صبحانه می خورد و می خندید
توی این یک سال .دلم گرفت.آمد که چقدر دوست داشتنی بود با آن چروکھای کنار چشمش

  .سایه ی سر و دو پدردو .دو نفر از میان ما رفته بودند.چقدر ھمه چیز تغییر کرده بود

ناخودآگاه می ترسیدم که مثل یکسال پیش بداخالقی کند اما .شھرام تکان خورد و از جا بلند شد
با پشت دست صورتم را نوازش .او بر عکس به طرفم آمد و بوسه اش را نشاند روی موھایم

بود و  نه عصبی.گرمای آغوشش وصف ناشدنی بود.ناگھان چرخیدم و توی بغلش جا گرفتم.کرد
  .ھمین .من ھمین را می خواستم.نه ناآرام

می گفت .صبحانه ی مفصل را که خوردیم،شیرین خانم گفت که می خواھد برود بھشت زھرا
اما شھرام از .دلم می خواست من ھم بروم سر خاک پدرم.سر خاک حاج آقا برود ارام میشود
ستم با او حرف بزنم،کوتاه ھر چقدر می خوا.حوصله نداشت.صبح که بلند شده بود برزخی بود

بنیامین خانه مانده بود که طبق معمول .صبر کردم تا شیرین خانم از خانه بیرون رفت.جواب میداد
وقتی آمد و پیشم نشست و تلویزیون را روشن .با موبایلش حرف میزد و به قھقھه می خندید

  بنیامین؟تو می دونی چرا شھرام دوباره بداخالق شده؟:کرد،پرسیدم

  شده؟ زخرفممگه دوباره اخالقاش ! نه:وھایش را باال بردابر

  .اما از صبح که بلند شده حالش خوب نیست! نمی دونم:گفتم
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برادرمه ولی حتما یه چیزی ھست که :بنیامین کنترل را پرت کرد روی میز جلوی پایش و گفت
ف می زنه از تو ھم خیلی حر.از وقتی اومده خیلی بھتر شده اخالقش! انقدر به ھمش ریخته

  !ازش بپرس!ولی نمی دونم چرا اینطوری شده! پیش ما

  ! چی بھش بگم؟می ترسم دعوا راه بیفته:ترس داشتم دوباره

من جای تو ! باالخره ازدواج کردین،ھم دیگه رو دوست دارید،نباید بترسی! نه:ابرو باال انداخت
  .بودم،ازش می پرسیدم

  .رون زد از خانهبعد موبایلش زنگ خورد و کتش را پوشید و بی

بریم بیرون یه ھوایی :داشت صورتش را اصالح می کرد با ماشین.شھرام از طبقه ی باال آمد پایین
  بخوریم؟

  چرا انقدر بداخالقی؟:گفتم

  !بیا بریم بیرون!فکر می کنی: سر باال داد

: وقتی بلند شدم،توی آغوشم کشید.ماشین ریش تراش را گذاشت روی میز و دستم را گرفت
  خب؟!نپرس! درگیر شخصیه! گذرهمی 

  !تغییر اخالق می دی آدم می ترسه:توی چشمھایش نگاه کردم

  !قربون ترست برم:لبھایم را بوسید

  !اگر چیزی ھست بگو! شھرام:دست دور گردنش انداختم

  ...بیا بریم بیرون!خیلی درگیر نشو! چیزی نیست! نه عزیزم:پشت گردنم را نوازش کرد

ھوا آخرین روزھای عید .بیرون توی حیاط بزرگ خانه شان که مثل باغ بوددستم را گرفت و برد 
تمام شمشادھای دور تا دور باغچه سبز شده بودند و درختھا .دلنواز بود و باد مالیمی می آمد

دست دور شانه .عطر سبزه و گل می آمد.بوته ھای گل سرخ غنچه داده بودند.جوانه زده بودند
  شت؟دیشب که بد نگذ:ام انداخت

موھایم خنده ای کرد و غنچه ای گل سرخ را کند و روی ! ولی اصال نفھمیدم چی شد! نه:گفتم
بوسه ای روی صورت صاف و اصالح .عطری که روی گردنش زده بود،توی بینی ام پیچید.گذاشت

پایم رفت روی سبزه ھا و لیز .بعد او بلندم کرد و توی باغچه گذاشت مرا.شده اش نشاندم
شب قبل،تمام باغچه گل  نم نم به خاطر باران.د من را بگیرد،افتادم توی گلھای باغچهتا آم.خوردم

داشت به لباسم می خندید که برایش یک سنگ کوچک .تمام لباسم گل شده بود.شده بود
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آنقدر دور حیاط دویدم تا نفسش بند آمد .اما نتوانست مرا بگیرد دنبالم آمد.پرتاب کردم و فرار کردم
  شھرام؟چی شد؟قلبت درد می کنه؟:ترسیدم.اشت و خم شدو دست روی قلبش گذ

رفتم طرفش و دست روی شانه .دستھایم یخ کرد! ناراحتی قلبی دارم! آره:سرش را پایین آورد
  یعنی چی؟! ای وای:اش گذاشتم

  !حمام الزمی: لی ام را بوسیدزیر خنده زد و به زور بغلم کرد و صورت گِ 

  !راحت نیستم! باید برم خونه! من اینجا حمام نمیرم! خودبی:با دست گلی ام مالیدم روی صورتش

  وسواسی که نیستی؟! حمام اتاق من تمیزه: مرا روی پاھایش نشاند

  !ولی اینجا نه! نه:یک تکه گل مالیدم روی بینی اش

  !نکن! به من نمال:گل را پاک کرد و پھلویم را فشار داد

وقتی به .تا توی خانه آرام دنبالم آمد و ندوید.مدوباره پشت دستم را مالیدم به صورتش و فرار کرد
! باید دوش بگیری اینطوری نمیشه برگردی: طبقه ی باال رفتم تا لباسم را در بیاورم،دنبالم آمد

  !لجبازی نکن

  ! بیا اینجا:بعد رفت و شیر آب را باز کرد و صدایم زد

  ! شھرام برو بیرون:حوله بزرگ را برداشتم و تو رفتم

  !اینجا ھمه چی ھست! ببین! میرم:خندید

  ! ببین: به شامپوھای مختلف بدن و سر و شوینده ھا اشاره کرد

  میشه بری بیرون؟! باشه:گفتم

  !اول تو برو بعد من میرم! باشه: شانه باال انداخت

از حمام که بیرون آمد،زود رفتم تو در را از تو قفل کردم و اصال حواسم نبود که قفل در را نیمه 
  .بسته ام

از الی کف و اب .داشتم سرم را می شستم و کف توی چشمم رفته بود که در به ارامی باز شد
؟جا ھست؟منم آالله : با چشمھایی که می سوخت،دیدم شھرام سرک کشید توی حمام

را دوش حمام را از باالی شیر در آوردم و اب داغ ....خیلی خسته م! بیام؟یه کم ماساژ برام خوبه
  !زود! بیرون برو: گرفتم طرفش
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  !نکن! سوختم! خیله خب: دستھایش را باال گرفت و داد زد

می دانستم چقدر از اینکه نامرتب باشد،اعصابش .وقتی بیرون رفت،از خنده شکمم را گرفته بودم
وقتی بیرون .سشوار توی حمام خشک کردمبا حوله به تن کردم و موھایم را .خرد می شود

تما ح.اما نبود.دوست داشتم باز ھم باشد و غافلگیرم کند.مدلگیر شد.رفتم، کسی توی اتاق نبود
از پله ھا پایین .لباس پوشیدم و موھای نیمه خشکم را باال جمع کردم.باز بداخالق شده بود

از توی پنجره ی سالن که به حیاط باز میشد، توی حیاط را نگاه .کسی در خانه نبود.آمدم
رفتم توی آشپرخانه تا ببینم می توانم .کردم ھوس چای.دیدم دارد دور باغچه می دود.کردم

  .وسایل را پیدا کنم و چای دم کنم یا نه

در ھمین حین،صدای زنگ .ھمه چیز را شستم و به زور قوطی چای را پیدا کردم.کتری خالی بود
موبایل .اما وقتی دوباره صدایش بلند شد،رفتم تا پیدایش کنم.اھمیت ندادم.موبایلی بلند شد

با کنجکاوی صفحه اش را نگاه .میز ناھارخوری بود و یکبند زنگ می خوردشھرام روی 
وقتی قطع شد،خیالم راحت شد .شماره ای عجیب و غریب بود که با اسم ذخیره نشده بود.کردم

ولی وقتی چند دقیقه ی بعد دوباره صدای زنگ بلند شد،گوشی را .که دیگر زنگ نمی زند
  .برداشتم و جواب دادم

  بله؟_ 

  .می رفت و می آمد.؟ صدا قطع و وصل میشدالو_ 

  .بله؟بفرمایید-

  شما؟...الو؟من شھرامو گرفتم:صدای یک زن گفت

  شما؟!من خانومشون ھستم: گفتم

  ! به من نگفته بود ازدواج کرده:صدای دختر بلندتر شد

  شما؟:می خواستم سرش داد بزنم.یخ زده بودم.حرصم گرفته بود

داشت می اومد ایران بھم گفت برای یه کاری ! ودممن باھاش ب!یه دوست عزیزم:گفت
  ..نگفت...اومده

  !یعنی چی؟خانوم مزاحم نشید:حرفش را قطع کردم

نمی دونم بھت چی گفته ولی به من گفت می ره ایران که کاراشو انجام بده ! قطع نکن: جیغ زد
  ! و برگرده
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  مگه میشه؟چرا دروغ می گی خانوم؟:گفتم

! داغون بود! تنھا بود...ما چند ماه با ھم ھمخونه بودیم! دش بپرساز خو! دروغ نمی گم:گفت
  .پیشنھاد دادم برم پیشش،قبول کرد

  این شھرام داشت چه می کرد؟.می لرزیدم.از دورن آتش گرفته بودم

حال .گوشی چند تکه شد و باتری اش افتاد بیرون.گوشی را قطع کردم و پرتش کردم روی زمین
شھرام قبل از من با کس دیگری بود؟خب طالق .ھایم بی حس بوددست.خودم را نمی فھمیدم

حالم داشت به .اگر به آن دختر وعده داده بود و بعد آمده بود ایران،نھایت پستی بود! گرفته بودیم
نمی دانستم .منتظر بودم بیاید توی خانه تا حسابی عصبانیتم را سرش خالی کنم.ھم می خورد

  !اه پیشنه راه پس داشتم نه ر! چه کنم

رفتم و با دستانی لرزان برای خودم چای .چای دم کشیده بود.صدای سوت کتری بلند شد
زبانم .حبه قندی توی دھانم گذاشتم و چای داغ را سر کشیدم.انگار فشارم افتاده بود.ریختم

کارت ! تو! شھرام؟بیا : آخر سر در سالن را باز کردم و شھرام را صدا زدم.بی قرار بودم.سوخت
  !مدار

  جانم؟چی شده؟: ته حیاط بود،ایستاد.توی صدایم رگه ھای خشم بود

  چیه؟خسته شدی؟:نفس نفس می زد.باغچه را دور زد و آمد از پله ھا باال! بیا تو:گفتم

  !منو ببر خونه مون:یقه ی سوییت شرتش را گرفتم و کشیدمش تو.خیس از عرق بودلباسش 

  چی؟باز خودتو لوس کردی؟:چشمھایش درشت شد

  !دیگه یه دقیقه ھم اینجا نمی مونم! زود منو ببر: از پله ھا باال دویدم

  این چرا اینطوری شده؟:چشمش افتاد به موبایلش که روی زمین ولو بود

  تو پرت کردی آالله؟:موبایل را از روی زمین برداشت و باتری را تویش انداخت

آوردم تا لباسھایی که برای بیرون آورده تند تند لباسھایم را در .جوابش را ندادم و رفتم توی اتاق
  این مسخره بازیا چیه آالله؟چرا اینو پرت کردی؟:با عصبانیت در را باز کرد.بودم را بپوشم

  ! خوب کردم:ساق شلواری ام را باال کشیدماھمیت ندادم و 

تو با چند نفر بودی؟ گوشھایش قرمز :چی شده؟گفتم:آمد و بازویم را چسبید و برم گرداند
  چرا چرت و پرت می گی؟:دش
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من چرت و پرت می گم؟این دختره کی بود زنگ زد؟می گفت :بلوزم را کشیدم روی لباس زیرم
  اره؟! قالش گذاشتی اومدی ایران

  مگه زنگ زد؟! احمق! بیخود کرده! حرف الکی زده: لبھایش را مکید و گاز گرفت

  !خیلی! ستیپشھرام خیلی ! بله: ھلش دادم عقب

منو می بری یا زنگ بزنم :مانتویم را از توی کمد برداشتم.ایم پر از اشک شده بودتوی چشمھ
  آژانس؟

  !؟یه بار دیگه بگوستهپکی :بازویم را گرفت و چسباندم به دیوار

  !بی غیرتی!ستیپتو ! تو:اشکم سر خورد و پایین آمد

اگه ھنوز ھمون موقعھا ...اگه:خودش را چسباند به من و مشتش را کوبید توی دیوار و داد زد
  ...بود،ھمچین می زدم

چرا از خودم نمی پرسی؟چرا ھر کی ھر چی : نفسش را فوت کرد بیرون و تا بناگوش سرخ شد
  میگه باور می کنی؟ھنوز ساده ای؟

  !برو!می خوام برم! برو کنار: ھولش دادم عقب اما ھنوز به من چسبیده بود

تو با دختره تو یه خونه بودی، بعدم ولش کردی ! شنوماصال نمی خوام یه کلمه ب! برو: زدمجیغ 
  اومدی اینجا؟منو عقد کردی؟ بھم دست زدی؟

  ...مالمی! به زور!بازم دست میزنم! زنمی:پوزخند زد

عیب ! خالی میشی بزن! بزن:یک طرف صورتش قرمز شد.دستم باال رفت و توی صورتش زدم
  !نداره

  !انقدر به من نچسب! فه شدمخ! برو کنار: با مشت کوبیدم تخت سینه اش

اونجا ھمه ھمخونه ! تنھا بودم! من باھاش ھمخونه بودم اما ھیچی بینمون نبود:کنار رفت
ت،بھش جا دادم اونم کارای خونه رو می جا نداش! از پس کارای خونه بر نمی اومدم...داشتن

  فھمیدی؟! کرد

! فھمیدم:و پرت کردم روی تختشلباس عقدم را توی کاور گذاشتم .روسری را روی سرم انداختم
  !خوش به حالت
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من به ھیچ کس جز تو دست :در ھمان حال با صدای بلند روی پله ھا گفت.از پله ھا پایین دویدم
  !اگر می خوای بری،برو! اصال نمی تونستم و االنم نمی تونم! نزدم

اتفاقی ھم بین آن  با خودم فکر کردم اگر.از خانه که بیرون آمدم،نمی دانستم باید چه کار کنم
اما ھر چه می کردم راضی .دختر و شھرام افتاده بود،در دوران طالق بود نه دوران عقد من

  .نمیشدم

به .بعد شروع کردم به قدم زدن در امتداد خیابانی که بھار شده بود.کمی گذشت تا حالم جا آمد
ه گنجشکھا و به پیاده روی ب.آفتاب طالیی نگاه کردم که چطور می تابید و نورش را دریغ نمی کرد

دلم می خواست شھرام دنبالم .ھمه چیز در آرامش بود و روح من تالطم داشت.خلوت و تمیز
موبایلم .ارام قدم بر می داشتم اما ھیچ کس پشت سرم نبود.اما نیامد.بیاید و دوباره بگوید نرو

  !بذار یه کم تو خودم باشم:جواب دادم.شھرام بود.زنگ خورد

تو مدتی که ازت جدا شده بودم،دختره توی ! من ھیچوقت به تو و خودم خیانت نکردم! ببین:گفت
  !یعنی اگر نخوان نمی افته! ولی اتفاقی نمی افته! اونجا ھمه با ھم ھمخونه ن.خونه ی من بود

! باشه:ھیچ دلم نمی خواست شھرام دستش به زن دیگری خورده باشد.نفس عمیقی کشیدم
  یلی دلت می خواست که بخوای؟حاال تو نخواستی دیگه؟خ

برای چی راه افتادی تو خیابون؟من دارم دو روز دیگه ! برگرد! انقدر منو عصبانی نکن! آالله:داد زد
  ! از ایران میرم

  !االن خیلی عصبانیم! بذار تنھا باشم! بذار فکر کنم! باشه:گفتم

  چه فکری؟! دیگه زن منی:با عصبانیت گفت

  ...اینکه باھات بیام یا:یم با نوک پا انداختم آنورترسنگریزه ای را از چلوی پا

  یا چی؟:ارام گفت

  !یه بار این کار و کردم،بلد شدم! یا غیابی ازت جدا شم دوباره:گفتم

می دونستی خیلی بده که آدم انقدر اذیت کنه؟می دونستی که چقدر بعدش :با عصبانیت گفت
  پشیمون میشی؟

  ! فکر کنمباید :اشک توی چشمھایم جمع شده بود

ولی من دارم از ایران میرم و دیگه ھم طالقت ! باشه فکر کن:نفس عمیقی کشید دوباره
  !چه غیابی چه حضوری!نمیدم
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نمی دانستم .نفسم باال نمی آمد.اشکھایم روی صورتم راه گرفتند.صدای بوق بوق گوشی آمد
  .باید چه کار کنم

  !می افتی ھر وقت گیر می کنی،یاد من:وسط مھمانی مادرشوھرش بود.زنگ زدم به الله

  چی کار کنم؟:گفتم

اون موقع که من خودکشی کردم ! باید باھاش بری! االن دیگه کار از کار گذشته! ھیچی:خندید
  حاال دوباره می خوای طالق بگیری؟! گوش نکردی! عقد نکن! که نکن

  ...برای ھمون! ھمه چی رو بھم نگفته! نمی دونم:گفتم

  !به تو چه! تنھا بوده دلش خواستهاونور ! خب نگفته باشه:حرفم را قطع کرد

  ...آخه:خنده ام گرفت

  ...این بدبخت می گه من دست نزدم! مردم ھزار تا کار می کنن،گندشم در نمیاد! برو بابا:خندید

  از کجا معلوم؟:گفتم

اما منطقیش ھمین ...من ازش دل خوشی ندارم! طالقت داده بوده! زده باشه ھم به تو چه:گفت
  !میشه

  .گوشی را انداختم توی کیفم و یک دربست گرفتم تا خانه.ین را می گفتعقلم ھم ھم

چه خوب کردی :مادر توی آغوشم کشید.مادر و آیدا داشتند تلویزیون نگاه می کردند وقتی رسیدم
  ...داشتم دق می کردم! مادر

  .وقتی صورتش را بوسیدم فقط خندید.ایدا ساکت بود

ه ھدیه ی شھرام نگاه کردم،به حلقه ی توی دستم که ب.ھمه چیز مثل قبل بود.رفتم توی اتاق
ه صورت اصالح شده و ب.به بوی تنش.به تمام حرفھایش.ھنوز نداده بودمش تا برایم عوض کند

  .به صدایش.صافش

راه .فکر کردم.تمام خاطراتم با او را مرور کردم.چشمھایم را بستم.روی تخت دراز کشیدم
  .من واقعا چه می خواستم.غذا نخوردم.رفتم

گفت بروم برای .شب پرواز دارد شتھام ساعت شیرین خانم زنگ زد و گفت شھر.دو روز گذشت
  .بنیامین مسج داد که شھرام منتظر است.خداحافظی دلخور بود



مھشاد لسانی: نویسنده                                                                                  دوران عقد   رمان   

کانال تلگرامی عطرسیب  اختصاصی   

@nfcafe 

280 | P a g e  

 

بعدازظھر بود و من ھنوز روی تختم نشسته  ششساعت .شوھرم است.مادر می گفت باید بروم
  بعد از شھرام من با چه کسی می توانستم زندگی کنم؟.بودم

به .صورتم ارام بود و گونه ھایم گل انداخته بود.ھیا بودھمه چیز م.توی آینه به خودم زل زدم
پایم را روی .با ماشین تا فرودگاه یک ساعت راه بود.سرعت لباس پوشیدم و از خانه بیرون زدم

  .کنار یک دکه گل فروشی نگه داشتم و چند شاخه گل رز سفید و قرمز خریدم.گاز گذاشته بودم

  .اویی که دوستش داری قرمز خواستن و! رز سفید نشانه ی عشقه:الله می گفت

روی بوردھا را خواندم تا برسم به .ھمه توی صف پاسپورت بودند.شلوغ بود.به فرودگاه رسیدم
  .پس کجا نوشته بود؟از اطالعات پرواز پرسیدم ته سالن را نشانم داد! نبود.پرواز ھلند

شیرین خانم و بنیامین را پیدا کردم و نفس راحتی .تمام ردیف صندلیھا را نگاه کردم
  ! گفتم دیگه نمی ای:شیرین خانم از جا بلند شد.کشیدم

  !از ما خداحافظی کرد!چند تا دور زده صف! توی صفه:شھرام کجاست؟ به صف اشاره کرد: گفتم

اسپورت پوشیده بود و به چمدانش تکیه داده .ردیف دوم پیدایش کردم.با چشم به دنبالش گشتم
  .شتندچند زن و مرد به طرفم برگ! شھرام: گفتم.و سرش پایین بود بود

  .و زیر چشمھایش کمی پف داشت مات مانده بود.سرش چرخید و نگاھم کرد

بدون صف ! چته خانوم؟اینجا صفه: تراض کردندچند نفر اع.با دسته گل از زیر بندھا رد شدم
  !نمیشه

بی اعتنا به جمعی که .گلھا را توی بغلش گذاشتم.بی توجه به آنھا خودم را رساندم به او
  !دلم برات تنگ میشه:نگاھمان می کردند،بغلم کرد

  دیگه برنمی گردی؟:دست انداختم دور بازویش

  ! امسال مرخصیامو استفاده کردم! سال دیگه: گفت

  ؟!اون دختره چی می گفت؟ھنوز ھمخونه ته:گفتم
برات شماره مو مسج می کنم،ھر شب بھم زنگ ! بھش گفتم بره! نه:چشمھایش را درشت کرد

  !تنھایی داغون میشم! بکنه بیای پیشموکیل می گیرم زودتر کاراتو !می خوام صداتو بشنوم! بزن

  !باشه: بازویش را فشار دادم

کاش آن دو روز را پیشش مانده .دلم نمی خواست برود.قلبم تند تند میزد.دلم ھری ریخت پایین
پاسپورتش را داد به مامور و دوباره در آغوشم .با ھم دور زدیم و رفتیم توی ردیف سوم.بودم
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وقتی رفت و چمدانش را روی ریل .دلم یکجوری شد.وممامور نگذاشت با او بر.کشید
  شھرام؟: گذاشت،بغضم را قورت دادم

  ...دلم برات تنگ میشه! ھر شب! زنگ بزن: برایم دست تکان داد

  .گیت رد شد و عطر تنش روی دستھا و توی آغوشم مانداز 

  .که رفت ،قلب مرا ھم با خود بردوقتی 

  

  رمان دوران عقدپایان 

  95بھمن 

  مھشاد لسانی :نویسنده

از  بخت زمستان و ایستگاه آخر: این نویسنده سه کتاب چاپی منتشر شده استاز 
و در  بوده 95ترین کتاب پاییز که پرفروش از نشر علی از قلب کویرنشر پرسمان و 

در حال .عاشقانه و بکر دارد ، عی خاصچون موضو عرض دو ماه به چاپ دوم رسیده
برای .موجود استچاپ دوم از قلب کویر در تمام کتابفروشیھای سراسر ایران حاضر 

مراجعه کنید و یا در تلگرام با   alipub.irخرید این کتاب با تخفیف به سایت نشر علی 
  ایدی 

@romankade_r 

@afzaliketabforoshi 

ست می پکجای ایران که باشید  در ھربا تخفیف و بالفاصله برای شما .بگیریدتماس 
  .کند
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