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قطره های باران به شیشه ضربه میزد و بخار روی شیشه می نشست .. قطره ها که از تن شیشه فرو می 

کردم .. ریختند تمام گرد و ؼبار آن را می شستند ولی بخار هنوز پابرجا بود.. با چشم ابرهای تیره را دنبال 

فنجان را به سمت دهان بردم داؼی قهوه لبم را سوزاند ولی بی اعتنا نوشیدم داؼی از لبم به سمت معده ام راه 

گرفت و من بی توجه به این سوختن دوباره نوشیدم.. زندگی من داغ تر از این قهوه است آنقدر داغ که دیگر 

قوی تا به وجود پرآشوبم تزریق شود و آرامش و سوختنی را حس نمیکنم و من چقدر محتاج هستم به مسکنی 

رخوتی به تمام تنم ببخشد و مؽزم را آنقدر بی حس کند که از این بی حسی لذت ببرم.. کاش چنین مسکنی 

  ..وجود داشت

دستم را روی شیشه بخار گرفته گذاشتم دوباره انگار چیزی در درونم حرکت کرد و من باز هم ؼرق در آن 

را بستم گویا چیزی در وجودم شکل میگرفت که از توصیؾ آن عاجز بودم.. نمیدانم چرا  حس عجیب چشمانم

این روزها تمام حواسم به دنبال واژه ای عمیق به نام مادر است، نمیدانم چرا گوش هایم آوای مادر را طور 

تر جلد بامش شده دیگری می شنوند.. هجوم این حس ناآشنا در درونم ذهنم را به سمتی کشاند که هر روز کبو

صداها منعکس شدند، پررنگ تر شدند واژه « مِن دیوونه هنوز هم دوستت دارم» .. صدایش در گوشم نشست

ها چرخ خوردند و نامفهوم شدند و در میان تمام واژه های مبهم و تار کلمه ای خودش را به رخ کشید و در 

  «خیانت»ذهنم باال و پایین پرید 

تاثیر این واژه تا چشمانم کشیده شد و ماحصل آن قطره اشکی به زاللی باران شد که چشمانم را سریع گشودم 

روی گونه ام راه یافت.. نفسم را لرزان بیرون فرستاده و به آسمان خیره شدم در حالی که پنجه هایم با تمام 

  .توان در حال فشار آوردن به تِن فنجان قهوه نیم خورده ِی سرد شده ام بود

****  

اد تازه از کالس خارج شده بود .. مشؽول جمع کردن وسایلم بودم که دستی روی شانه ام نشست سر بلند است

 کردم، نسیم با لبخند گفت 

 جزوه ات رو میدی عکس بگیرم؟ من نتونستم بنویسم  -

سرم را تکان داده و دفترم را به دستش سپردم با گوشی گران قیمت خوش دستش که قاب صورتی با نمکی 

سنگینی نگاهی ناخوداگاه سرم را به سمت چپ  .. اشت مشؽول عکس انداختن شد و من نگاهش میکردمد

برگرداند وقتی نگاهش را ؼافلگیر کردم سریع سر به زیر انداخت و با برداشتن کیؾ قهوه ای رنگش از 

  ..کالس خارج شد

م .. نسیم با شیطنت ابروهای کوتاه نسیم دفتر را به دستم داد و تشکر کرد.. با هم از در کالس خارج شدی

 رنگ شده اش را باال انداخت 

  !آقای هاشمی داشت نگاهت میکرد -

 ابروهایم را باال دادم 

 نگاه کنه مگه چیه.. البد یه لحظه نگاهش بهمون افتاده  -

 خندید 

 ه دیدمش نگاهش بهمون نبود فقط داشت به تو نگاه میکرد چندبار هم وقتی داشته تو رو دید میزد -

 من هم خندیدم 

 تو که ماشاال حواست به همه چی و همه جا هست ولی این بار فکر کنم توهم زدی و داری هذیان میگی  -

 باشه، از ما گفتن و از تو نشنیدن  -
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 از دانشکده که خارج شدیم به سمتم چرخید و گفت 

 دارم میرم کافه یه چیزی بخورم بیا بریم  -

 م نه ممنون، میل ندار -

 دستم را گرفت و کشید 

  !تو بیا مهمون من -

 نه عزیزم ممنون کار دارم باید برم  -

 پووؾ عمیقی کشید و در حالی که موهایش را زیر مقنعه میفرستاد گفت 

 خیلی خب پس من برم  -

 لبخند زدم 

 خداحافظ  -

کردم دوست نداشتم  برایم دست تکان داد و رفت.. چند لحظه صبر کردم تا کمی دور شود و سپس حرکت

  .بفهمد مقصدم کجاست

 .. با قدم های نسبتا بلند راه اداره رفاه را در پیش گرفتم

پله ها را به آرامی باال رفته و وارد اتاق شدم و به سمت خانم میانسال عینکی که سمت راست نشسته بود 

 حرکت کردم 

 سالم، خسته نباشید  -

 سر بلند کرد 

 سالم، ممنون  -

  ..د منببخشی -

نفسم را پر صدا بیرون دادم چرا گفتنش تا این حد برایم سخت بود؟ از دیروز مدام در حال کلنجار رفتن با 

 خودم هستم.. با صدایی آرام و خفه گفتم 

من هنوز شهریه ام رو پرداخت نکردم متاسفانه به این خاطر اسمم توی لیست امتحانی وارد نشده میخواستم  -

 من کی پرداخت میشه؟  ببینم وام تحصیلی

نگاهم کرد.. سرم را پایین انداختم.. حس میکردم گونه ام آتش گرفته.. از شرم، از خشمی درونی، از 

  ..بیچارگی و شکسته شدن ؼرورم

  ..دستم که بی اراده مشت شد گوشه چادر در دستم فشرده شد

 با صدایش کمی سر بلند کردم 

قیقا کی پرداخت بشه ، ممکنه یک روز طول بکشه، یک هفته یا در مرحله پرداخته ولی مشخص نیست د -

 حتی یک ماه 

 با درماندگی نگاهش کردم 

 پس من چه کار میتونم بکنم؟ -

 خودت اصال امکان پرداختش رو نداری؟  -

 سرم را به طرفین تکان دادم.. اسمم را پرسید و در سیستم کامپیوتر نگاه کرد 

مقدار شهریه ات خیلی هم زیاد نیست ولی اینم بگم که وام تحصیلی همه شهریه ات رو پرداخت نمیکنه  -
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 نهایتا نصفش رو می پردازه و بقیه به عهده خودته 

 خب االن که اصال نمی تونم پرداختش کنم  -

 ه برو با حسابدار صحبت کن شاید تونست کمکت کنه و اسمت رو از لیست بدهکارها خارج کن -

 رفتم ولی گفت کاری از دستش برنمیاد  -

 دستی به چانه اش کشید و با حالتی متفکر چند لحظه نگاهم کرد و سپس گفت 

 خب پس برو پیش مسئول امور مالی دانشگاه اون حتما میتونه کاری برات بکنه  -

 سرم را تکان دادم 

 ممنون خانم  -

ردم سنش از مادر من خیلی بیشتر است ولی خیلی جوان لبخند زد و گوشه چشمانش چین خورد با خود فکر ک

 تر به نظر میرسد و مادر من زیر بار سنگین روزگار به درختی که کمرش خم شده می مانست 

 خواهش میکنم  -

پرسان پرسان خودم را به ساختمان ریاست رساندم.. چند دقیقه ای میشد که پشت در اتاق ایستاده بودم نفسم 

فرستاده و با ؼلبه بر تردیدم تقه ای به در زده و وارد شدم ماجرای شهریه و مسئله آموزش  را با شدت بیرون

را برای آقای ساعی تعریؾ کردم کمی سخت ولی باالخره قول داد مشکلم را حل کند با تشکری کوتاه از 

  .. اتاق خارج شدم حسی متناقض را تجربه میکردم حس ؼمی سرشار از شادی

در چرخاندم و وارد شدم کفش های مشکی رنگم را در آورده و داخل خانه شدم مادرم مشؽول کلید را در قفل 

نوشیدن چای بود سالم کردم و او با خوشرویی جوابم را داد به اتاق رفتم مصطفی مرا که دید سالم کرده و 

  ..از اتاق خارج شد 

رد انگار منتظر حرفی از جانب من بود مشؽول تا کردن چادرم بودم که مادرم وارد اتاق شد.. کمی نگاهم ک

  :وقتی سکوتم را دید گفت

 مسئله شهریه ات چی شد؟ حلش کردی؟  -

  ...بله -

 لبخند زد 

 خدا رو شکر  -

 ولی باالخره خودم باید یه مقدارش رو پرداخت کنم  -

 جورش میکنه  باشه االن بابات اصال نمی تونه این پول رو بده ولی حداقل تا یک ماه دیگه یه طوری -

سرم را تکان دادم.. نگاه از مادرم گرفتم تا رگه های سرخ چشمانی که حکایت قلبی در مرز فوران داشت 

  ..مادرم را به یقین وجود بؽضی اسیر شده در قفس گلویم نرساند

****  

اه امیرحافظ برگه را به مراقب تحویل داده و از کالس خارج شدم به دنبال دوستانم میگشتم که نگاهم با نگ

هاشمی تالقی کرد با سر سالم کرد که متقابال پاسخش را دادم مثل همیشه ته ریش داشت .. پسری سر به زیر 

و مودب که البته بسیار درس خوان و با قاعده و نظام مند بود .. جز سادگی چیزی از او ندیده بودم.. نوع 

  .. وجودش کلمه سادگی را به رخ میکشیدلباس پوشیدنش، سبک زندگیش، کالمش.. راه رفتنش و تمام 

نگاه هایش گاه و بی گاه.. با بهانه یا بی بهانه به جایی در اطراؾ من گره میخورد و من بی آنکه نگاهش کنم 
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سنگینی نگاه نافذ و به زیر افتاده اش در مقابل دیگران را حس میکردم .. مرز نگاهش که به طرؾ من 

وت دیده شدنم از جانب اوست .. از جانب پسری که قواعد و هنجارهای کشیده میشود گویا بیانگر متفا

زندگیش باعث میشود حریمی برای خود قایل شود حریمی که اجازه شکسته شدن توسط هیچ دختری را 

 ..نمیدهد و این را در تمام طول این دوسال از رفتار و حرکاتش به خوبی دریافته بودم

 ق شدن در دریای افکار همکالسی سید نام و سید کردار بیرون کشید صدای نسبتا آرام نسیم مرا از ؼر

  !مریم -

 به سمتش چرخیدم 

 امتحان چطور بود؟  -

 به قیافه پکرش نگاه کرده و گفتم 

 خوب بود، تو چی؟  -

 اخم کرد 

 سوال یک رو اصال ننوشتم، بقیه رو هم نصفه و نیمه جواب دادم خیلی سخت بود  -

 ه بازویش گرفتم با خنده دستم را ب

 اینم از آخرین امتحان.. به سالمتی این ترم هم تموم شد  -

  :نگاهم به مینو و الناز خورد که به سمت مان می آمدند .. به ما که رسیدند الناز با لحن شوخ همیشگی گفت

کنم  ای خدا کرمت رو شکر.. باالخره این ترم هم به هر ضرب و زوری بود تموم شد فقط خدا کنه پاس -

 واحد مونده نشم 

 خندیدم 

 من واقعا متعجبم تو با این سعی و تالش بی نظیرت چطور صندلی این دانشگاه نصیبت شده؟  -

 با دو انگشت موهای روی صورتش را کنار زد و با لحنی با مزه گفت 

 چه کنیم دیگه .. از دست ما همین برمیاد  -

  :دوباره خندیدم.. مینو گفت

 ه چیزی هم بخوریم تا خستگی امتحان از تنمون در بیاد بریم بگردیم ی -

  :همه موافقت کردند که من گفتم

 خوش بگذره دوستان منم برم خونه کلی کار دارم  -

 قبل از اینکه نسیم و مینو اعتراضی کنند الناز با لحن حق به جانبی رو به من کرد 

 تو چرا هیچوقت با ما بیرون نمیای؟ حتی یک بار هم نشد که باهامون بیای  -

 دهان باز کردم تا حرفی بزنم که نسیم پیشدستی کرد 

 فقط میخوایم یه کم بگردیم و خوش باشیم تو هم بیا زیاد طول نمیکشه  -

  ..با درماندگی نگاهش کردم.. دستم را گرفت و مرا با خودشان همراه کرد

ساعتی میشد که ویترین ها را دید میزدیم و برای هر لباس عیبی پیدا کرده یا عیبی می ساختیم و  حدود یک

  ..می خندیدیم .. صدای خنده های بلند الناز با گوشزد کردن های من کنترل میشد

 مینو دستش را از زیر مقنعه روی گردنش کشید و با لذت چشمانش را بست 

 آخیش.. اینجا چه خنکه  -
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 نازک الناز نگاهم را به سمتش کشید  صدای

 بچه ها چی میخورید؟  -

ذهنم سریع شروع به پردازش و مقایسه قیمت ها با مبلػ درون کیؾ پولم کرد.. سر بلند کرده و رو به الناز 

 که منتظر باالی سرم ایستاده بود گفتم 

 من شیرموز میخورم  -

  ..سخی جز خنده از جانب من نداشتصدای اعتراض شان به خاطر متفاوت بودن سفارشم پا

گاهی خنده جایگزین خوبی است برای حرفی که اسیر شدنش در پشت لب های فروبسته بسیار شایسته تر از 

آزاد کردن این اسیر زندانی است که اگر فاش شود ارمؽانی جز دریدن اندک ؼرور باقیمانده در وجود یک 

دم .. میل به نوشیدن معجون سفارشی دوستانم که اسمش عجیب جوان ندارد.. من با خنده میلی را سرکوب کر

  ..بود و ظاهرش وسوسه انگیز و طعمش شاید لذت بخش

چه خوب است پذیرفتن این موضوع که هیچ دونفری زندگی شبیه به هم ندارند، و لزوما نباید زندگی ما 

  ..همرنگ و هم شکل دیگران شود

 ه نرفتیم قراره عید بریم کیش سه سالی میشه ک -

 الناز بود که در پیاده رو عریض کنار من قدم بر میداشت و یک دم ساکت نبود، روبه من پرسید 

 شما کجا میرید؟  -

 ما کال عیدها مسافرت نمی ریم، تابستون هم عمه هام از شهرستان میان  -

 تا حاال رفتی کیش؟  -

 م کرد و گفت سرم را به طرفین تکان دادم.. نسیم سرش را به طرؾ الناز خ

 منم نرفتم، خوبه؟  -

 با شوقی کودکانه دستانش را به هم کوبید 

عالیه.. هر بار که می ریم به من خیلی خوش میگذره به خصوص دریا و قایق هاش و البته پاساژهایی که  -

 جون میده واسه خرید کردن 

صبر و حوصله گوش دادم و تایید تا زمانی که مسیرهایمان از هم جدا شود الناز یک سره حرؾ زد و من با 

  ..کردم

تازه روی صندلی بی آر تی نشته بودم که خانمی مسن سوار شد و سرپا ایستاد .. دستش را محکم به میله 

 گرفته بود 

  !حاج خانوم -

 به سمتم برگشت 

 بلند شده و با دست به صندلی اشاره کردم 

 بفرمایید بشینید  -

 خندی پر مهر به رویم پاشید بی تعارؾ روی صندلی نشست و لب

 خوشبخت بشی دخترم  -

تسبیح زمردی اش را که در دست چپ نگه داشته بود بر اثر تابش نور خورشید درخشید .. تسبیحی به خوش 

  ..رنگی چشمانش .. کلمه خوشبختی در ذهنم تکرار شد
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ثل همیشه پشت کامپیوتر بود وارد پاساژ شده و یکراست به سمت دفتر خدمات کامپیوتری رفتم خانم فدایی م

سالم کردم که با خوشرویی جوابم را داد. برگه ها را همراه با فلش از کیفم بیرون کشیده و به دستش سپردم 

 از کشوی میز بیست هزار تومان در آورده و به سمتم گرفت  (word)بعد از چک کردن ُورد 

در مدت این سه ماه همکاری خیلی از خوش قولی شما بفرمایید، بازم اگه کار تایپی بود بهتون زنگ میزنم،  -

 راضی بودم و برای ما خوش قولی خیلی مهمه چون باعث میشه پیش مشتری خراب نشیم 

 ممنون  -

 پولها را گرفتم و در کیؾ گذاشتم 

 پس من منتظر تماستون هستم  -

 لبخند زد 

 حتما  -

پول نتیجه دو روز کار کردن مداوم من بود  بعد از خداحافظی یکراست به سمت خروجی حرکت کردم این

که در بین ساعات کاری تنها یکی دو ساعت درس میخواندم.. چادر را روی سرم مرتب کرده و دوباره به 

  .سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کردم تا این بار به خانه بروم

******  

ن بودند نگاه میکردم که نسترن مقابلم در بوفه دانشگاه نشسته بودم و دخترانی را که با خنده مشؽول گپ زد

نشست .. ظرؾ باقلوا را به سمتم هل داد و در حالی که چایش را میخورد با ابرو اشاره کرد بردارم.. بدون 

 نگاهم کرد  ..تعارؾ باقلوایی از ظرؾ یک بار مصرؾ برداشته و خوردم طعم شیرینش دهانم را پر کرد 

 تموم شد  چه خبر؟ به سالمتی امتحان ها هم -

تنها دوستی که راز مگوی مرا  ..سر تکان دادم.. نسترن تنها دوستی است که از من و زندگی ام با خبر است 

 میداند و با او ندار هستم.. نفسم را بیرون دادم نفسی که آوایی شبیه آه داشت 

 نسترن کار تایپی کفاؾ نمیده، من با این پول نمی تونم شهریه ام رو پرداخت کنم  -

 با افسوس نگاهم کرد 

یه دانشجوی خوب با نمره های عالی، با رتبه ی باال توی کنکور توی چنین دانشگاهی چرا باید دؼدؼه  -

 مالی داشته باشه؟ 

 خندیدم 

 شده دیگه  -

 با صدایی لرزان گفتم 

بیشتر از این به پدرم فشار بیارم بیچاره تا همین جا هم کلی جور منو کشیده، تمام مخارج دانشگاه به  نمیتونم -

پای پدرمه اونم تنها راه درآمدیش کار با ماشینشه از کجا میتونه شهریه من رو پرداخت کنه من خودم باید 

 سعی کنم روی پاهای خودم بایستم 

 یق تر نگاهم کرد ابروهایش را به هم نزدیک کرده و دق

 مثال چیکار کنی؟  -

واسه همین خواستم امروز ببینمت، میخوام اگه بشه یه کار نیمه وقت پیدا کنم، میدونم پیدا کردن کاری که  -

 پاره وقت باشه و به درد بخوره خیلی سخته 
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 دستش را گرفتم 

، دوری و نزدیکی و نوع کار  ممنون میشم به دوستات بسپاری اگه کاری پیش اومد منم در جریان بذارن -

برام مهم نیست فقط ساعاتش به برنامه درسیم بخوره و اینکه محیطش خوب باشه میدونی که من نمی تونم هر 

 جایی کار کنم 

 سرش را تکان داد 

 اوهوم، میشناسمت ، میدونم چقدر عزت نفس برات مهمه  -

 باقیمانده چایش را خورد و گفت 

 دوستام که احتمال میدم بتونن کاری بکنن می سپارم نگران نباش باشه من به چندتا از  -

 لبخند زدم 

 ممنون  -

کوله اش را برداشت و از پشت میز بلند شد من هم پس از برداشتن کیفم به دنبالش از بوفه خارج شدم نگاهی 

  :به ساعتش کرد و گفت

 من دیگه باید برم ده دقیقه بعد کالسم شروع میشه  -

 به سالمت  باشه برو -

 ..با قدم های آهسته راه خروجی دانشگاه را در پیش گرفتم

شب مشؽول تایپ پایان نامه مشتری بودم .. دستانم را کشیده و گردن خشک شده ام را تکان دادم.. صدای  تا

 مامان آمد 

 مریم.. بیاین شام  -

  :نگاهی به مصطفی که کنار بخاری نشسته و درس میخواند کرده و گفتم

 فردا امتحان داری؟  -

 سرش را بلند کرد 

 آره ریاضی، بعد شام ازم امتحان می گیری؟  -

 اوهوم  -

 در حالی که از اتاق خارج میشدیم گفتم 

 تابستون برای تیزهوشان امتحان میدی باید از االن بخونی  -

 میخونم  -

 اون کتاب تستی هم که گفته بودی فردا برات میگیرم  -

 ز سوال .. خندیدم نگاهم کرد.. پر ا

 چیه؟  -

 بابا پول داد؟  -

 نه  -

 با پول خودت؟  -

به آرامی سر تکان دادم.. مصطفی کوچک بود ولی درک و شعوری بزرگ داشت .. با صدایی نسبتا آرام 



www.gased_baran.rozblog.com 

https://telegram.me/gaede_baran 

  :گفت

 نمیخوام .. اینهمه زحمت میکشی این پول رو باید برای خودت خرج کنی  -

 اخم کردم 

 این کتاب رو برات می گیرم در عوض تو هم با قبول شدن جبرانش کن  حرؾ نباشه.. من فردا -

 لبخند وسیعی روی لبش نشست لبخندی به وسعت اقیانوس آرام 

 حتما  -

نگاهش کردم قدش چند سانت از من کوتاه تر است دوازده سال بیشتر ندارد ولی قدبلند است .. چهره با نمکی 

  ..سفید درست نقطه مقابل من که پوستی سبزه و چشمانی متوسط دارمدارد چشمانی تیره و کشیده با پوستی 

حسی فراتر از خواهرانه های معمول به مصطفی دارم.. حس میکنم من باید با ساختن آینده خودم راه را 

برای روشن شدن آینده او باز کنم .. من نه همچون دوستان و هم سن و سال هایم دؼدؼه لباس و مدل گوشی 

ی که دؼدؼه هایی بزرگ تر و مهمتر دارم.. دؼدؼه هایی از جنس دلواپسی های خواهرانه برای و عکس سلف

برادری که بیشتر مواقع در حال دعوا و جدل هستیم و قهرهایمان به یک ساعت نمی کشد.. دؼدؼه هایی از 

زندگی اش جنس دخترانه برای پدری که تا این سن سخت کار کرده و هنوز رنگی از آرامش و راحتی در 

ندیده و گویا این مرد ساخته شده برای سختی کشیدن و دم نزدن و نمیداند که وجودش چه قوت قلب بزرگی 

است برای دخترش .. دختری که پدر بزرگترین تکیه گاه زندگیش است و دستان خالی اش نوید آرامش و 

دل رنج کشیده من برای مادری  ..صورت رنج کشیده اش انگیزه ای برای ساختن فردایی روشن تر از امروز

می تپد که با تمام کاستی ها ساخته و گله هایش هیچ وقت به طول نینجامیده و چه فداکارانه به پای من و 

  ..مصطفی سوخته .. کاش روزی بتوانم باری از روی دوششان بردارم

  :بابا نگاهم کرد و گفت

 تا کی وقت داری برای پرداخت شهریه ات؟  -

  :با صدایی دو رگه گفتم لب گزیدم و

 تا زمان انتخاب واحد این ترم  -

 یعنی دقیقا چند روز؟  -

 صدایم ضعیؾ تر شد 

 یه هفته  -

 با شرمندگی نگاهش کردم تنها سرش را تکان داد 

 جورش میکنم  -

و به فکر فرو رفت.. بؽض به گلویم چنگ انداخت دست به سمت بطری آب وسط سفره برده و لیوان را تا 

  ..یمه پر کردم و سر کشیدم تا بؽضم راه آمده را برگرددن

 «من امید دارم.. همه چیز یه روزی تموم میشه.. همه سختی ها» در دل گفتم 

  ..و آنقدر این کلمه را تکرار کردم و تکرار کردم تا ملکه ذهنم شود.. و چه کلمه زیبایی است

اند وقتی سرگردان و حیران شده ای و راه را گم امید مثل همان سوسوی چراغ در دل تاریکی کویر می م

امید درختی است که ریشه در خاک ایمان دارد کسی که  ..کرده ای.. وقتی در آسمان بختت ستاره ای نیست

  ..باور دارد به فردایی روشن بی گمان به آن خواهد رسید
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****  

 به نسیم نگاه کردم 

 تونستی چیزی بنویسی؟  -

  :ان داده و با لحنی شاکی گفتسرش را به طرفین تک

 این استاده چرا انقدر تند درس میده؟ اصال نمیتونم بنویسم، مگه تو نوشتی؟  -

  :با افسوس گفتم

نه ، وسطای کالس یهو ریتمش خیلی تند شد چند صفحه اول رو نوشتم ولی بقیه رو نتونستم .. ده دقیقه آخر  -

 هم خوابم میومد اصال ننوشتم 

  :کر گفتبا حالتی متف

 اشکالی نداره از بچه ها می گیریم  -

 نگاهی دور تا دور کالس چرخانده و پاسخ دادم 

 معموال ترانه و شیوا جزوه شون کامل میشه که امروز هیچ کدوم نیومده بودن.. پاشو بریم همه رفتن  -

 کرد  سرش را تکان داده و بلند شد.. تازه وارد سالن شده بودیم که کسی از پشت سر صدایم

 خانم راد  -

 با اخمی کمرنگ به عقب برگشتم با دیدن آقای هاشمی اخم روی پیشانی ام جایش را به تعجب در چشمانم داد 

 مقابلم ایستاد.. کمی نفس نفس میزد و گویا با عجله خود را به ما رسانده بود 

 سالم، خوب هستید؟  -

 سالم.. ممنون  -

  :ن ایستاده بود سالم کرد و سپس رو به من گفتبه نسیم هم که چند قدم عقب تر از م

 قصد فضولی نداشتم ولی کامال ؼیر ارادی شنیدم که امروز نتونستید جزوه بنویسید  -

 سرم را به آرامی تکان دادم 

 بله  -

  :لبخند کمرنگی زد و همانطور که نگاهش به زیر بود گفت

 بدم جزوه من کامله اگر بخواین من میتونم جزوم رو در اختیارتون قرار  -

لبخند زدم و حسی خوش در دلم نشست هر دختری از توجه و لطفی که رنگ ریا و پررویی نداشته باشد و 

  :خالص و ناب باشد خوشش می آید .. گفتم

 ممنون میشم  -

جزوه اش را از کیؾ بیرون کشیده و به سمتم گرفت و کماکان نگاهش جز لحظه ی اول که روی صورتم 

به زمین خیره بود.. به آرامی دست جلو برده و جزوه را گرفتم .. تا خواستم چیزی بگویم پیشدستی لؽزید ، 

  :کرده و گفت

 هر وقت که تونستید بیارید مسئله ای نیست، فعال تا یک هفته توی برنامه درسی ام خوندن این درس نیست  -

تعجب کردم.. چه برنامه ریزی دقیقی! چه با اطمینان میگفت این هفته این درس را نمیخواند و این یعنی 

وقتش را برای دروس دیگر گذاشته .. کسی که چنین برنامه ریزی حساب شده ای برای درس خواندن دارد 

ون کیؾ فرستاده و تشکر بی شک برنامه ریزی دقیق تری نیز برای زندگی آینده اش دارد .. دفتر را به در
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  ..به آرامی خداحافظی کرد و زودتر از ما به طرؾ پله ها رفت ..کردم 

 لحن شوخ نسیم خط انداخت روی سکوت چند لحظه ای 

 خدا شانس بده مریم خانوم  -

 خندیدم 

  !دیوونه ای ها -

 آره دیگه حاال ما شدیم دیوانه چون حرؾ حق میزنیم  -

 هم به دنبالم روانه شد به طرؾ پله ها رفتم او 

 خب بهم بگو این کارش چه معنی میده جز عالقه داشتن به تو؟  -

 این کارش میتونه هزار تا معنی داشته باشه که حدس تو آخریش باشه  -

 مثال؟  -

 مثال کمک به یه همکالسی، مثال مهربونی ذاتیش با همه  -

ها در حق بقیه نکرده تا حاال؟ به دوستای پسرش تا در مهربونیش که شکی نیست ولی چرا از این مهربونی  -

 ازش جزوه نخوان تعارؾ نمیکنه 

 خندیدم 

 مگه شیرینیه که تعارؾ کنه؟  -

 چرا به شوخی می گیری؟  -

 چون شوخیه  -

 نخیر جدیه  -

  :از لحن تخسش خنده ام گرفت .. با سماجت گفتم

ت که .. روزی هزار بار از این جزوه ها بین بچه ها رد حاال چون یه بار بهم جزوه داده دلیل بر عالقه نیس -

 و بدل میشه فکر نکنم آخر کار همشون سفره عقد باشه 

 شانه باال انداخت 

 نمیدونم، شاید حق با تو باشه  -

 معلومه که حق با منه  -

  «چه خوب میشه اگه حق با نسیم باشه» کسی در قلبم ندا داد 

ته بود حتما بعد از کالس به دیدنش بروم دیده بودم دل در دل نداشتم مدام به از وقتی پیام نسترن را که نوش

 ..ساعت نگاه میکردم تا کی کالس تمام شود و به سمت خبری که دلم گواهی خوش بودنش را میداد پرواز کنم

 

 به محض اتمام حضور ؼیاب استاد و خسته نباشیِد بلندش سریع وسایلم را جمع کردم 

 یام وایسا منم ب -

 نگاهش کردم 

 من کار دارم نسیم ، باید زود برم  -

با خداحافظی کوتاهی از او و الناز از کالس خارج شده و به سمت دانشکده حقوق حرکت کردم.. با دیدن 

نسترن کنار شمشاد ها به قدم هایم سرعت بخشیدم هنوز چند قدمی با هم فاصله داشتیم که با صدایی نسبتا بلند 
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  :گفتم

 خبر؟ چرا گفتی بیام؟ چه  -

 خنده کوتاهی کرد و به من که روبرویش ایستادم نگاه کرد 

 تو چقدر هولی دختر ، اول سالم  -

 نفس نفس زنان از پیاده روی زیاد با گام های بلند سالم دادم.. دستش را به سمتم دراز کرد 

 خوبی؟  -

  :دستش را فشرده و با عجله گفتم -

 مرسی .. حاال بگو  -

  :خنده ای بلند گفتبا 

فکر کنم اگه زودتر خبر رو بهت ندم سکته رو میزنی، آروم باش یه کم .. برای شنیدن خبر خوب که آدم  -

 باید انرژی داشته باشه 

  :با لبخندی که از لبم به کل صورتم کشیده شد گفتم

 پیدا کردی؟  -

 یم.. بی معطلی پرسدم دستم را گرفت و با هم روی نیمکتی که در همان نزدیکی بود نشست

 حاال کارش چی هست؟  -

یه شرکت خیلی معتبر و نام آشنا، در زمینه واردات قطعات کامپیوتری .. رئیسش رو دورادور میشناسم  -

 خیلی آدم خوبیه 

 همین که تو تاییدش میکنی خیالم رو راحت میکنه  -

 اگه بدونی کاره چیه شاخ در میاری.. کار تو توی خونه است  -

 نگ نگاهش کردم.. ادامه داد گ

چون میدونم ممکنه پدرت اجازه نده توی شرکت کار کنی ، دنبال یه کاری بودم که مناسبت باشه .. ببین  -

حسابدار این شرکت به دلیل کار توی شرکت دیگه و تدریس وقت انجام یه سری ریزه کاری ها رو نداره از 

ام بده اینا نیاز به کسی دارن طرفی منشی شرکت هم به دلیل اینکه دانشجوی ارشده نمیتونه این کارها رو انج

که این کارها رو انجام بده منم تو رو معرفی کردم.. کار تو خیلی ساده است مثال وارد کردن لیست جدید 

قراردادها، خرید و فروش و واردات که در نهایت همه این ارقام توسط حسابدار حساب رسی میشه یعنی تو 

وظیفه حسابداره.. فردا برو تا شیدا ، منشی شرکت نحوه کارها  فقط اینا رو وارد میکنی همین، باقی کارها

 رو بهت بگه 

 از ته دل لبخند زدم 

 وای، این که خیلی عالیه  -

 گونه اش را پرصدا بوسیدم 

 خیلی گلی نسترن ان شاال جبران کنم  -

 خواهش میشود -

تی که فهمید کار من در خانه خیلی راحت تر از آن که فکرش را میکردم پدرم راضی به کار کردنم شد وق

است قبول کرد هرچند این رضایت از ته قلبش نبود ولی برای من کافی بود.. فردای همان روز کارم را در 
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شرکت آقای وزیری آؼاز کردم با شیدا منشی آقای وزیری و همچنین حسابدار شرکت صحبت کردم یک 

نظر یک شرکت مهندسی بود که قطعات کامپیوتر  ساعت طول کشید تا با روند کار آشنا شوم .. شرکت مورد

وارد میکرد و صاحب نام در عرصه ی مورد فعالیت.. آقای وزیری عموی دوست نسترن بود و بنابراین از 

جانب قانونی بودن فعالیت ها و روند واردات برایم اطمینان حاصل شده بود نسترن در مورد اعتقادات محکم 

زیری گفته بود و من در دیدار کوتاهی که با ایشان داشتم با نسترن در این باره و خوبی های بی اندازه آقای و

متفق القول شدم.. آقای وزیری مردی حدودا پنجاه ساله ، با موهای جوگندمی و نگاهی مهربان و البته بسیار 

  .خوش برخورد و آداب دان بود

م کارهای شرکت صرؾ میکردم و البته حدود یک هفته از کارم گذشته بود هر روز تایمی را برای انجا

مسئله کارم هیچ لطمه ای به درسم وارد نکرده بود و از این بابت بسیار خرسند بودم .. قرار بود روز 

چهارشنبه فایل ها را تحویل دهم.. کمی طول کشید تا به شرکت برسم با سالمی به مرد پیر نگهبان وارد 

را روی سرم تنظیم کردم .. نزدیک میز شیدا بودم که صدای خنده  آسانسور شدم .. نفسی تازه کرده و چادرم

از اتاق آقای وزیری شنیدم .. با خوشرویی سالم و احوالپرسی کردیم فلش را به دست شیدا سپردم تا همه چیز 

  :را چک کند .. با لبخند گفت

 بشین، سرپا خسته میشی  -

د که گوشی روی میزش زنگ خورد شیدا پس از روی صندلی نشستم سیستم کامپیوتر تازه روشن شده بو

  :مکالمه کوتاهی به من نگاه کرد تا چند لحظه در سکوت نگاهم میکرد تا اینکه با خنده کوتاهی گفتم

 چیزی شده؟  -

 مریم جون میشه یه خواهشی ازت بکنم؟  -

 بله حتما  -

قای رئیس و سینی فنجون ها رو برام برای این که معطل نشی تا من اینا رو چک میکنم میتونی بری اتاق آ -

 بیاری؟ آخه آبدارچی فعال رفته مرخصی 

 متعجب نگاهش کرده و با انگشت به خودم اشاره کردم 

 من برم؟  -

 با لبهایی آویزان سرش را تکان داد 

 اوهوم  -

 شاید درست نباشه ها.. مشکلی پیش نیاد؟  -

  :کی را گول بزند گفتلبخند دندان نمایی زد و مثل کسی که میخواهد کود

 نه بابا چه مشکلی، اگه تو بری بیاری منم تو این فاصله اینا رو چک میکنم تا معطل نشی  -

 نگاهش کردم با چهره ای مظلوم کؾ دو دستش را به هم چسباند 

 خواهش میکنم .. عجله دارم باید زود برم  -

در زده و بعد از شنیدن صدایش وارد شدم کمی  به اجبار از جایم بلند شده و به طرؾ اتاق رفتم تقه ای به

  ..استرس داشتم

با صدایی لرزان سالم کردم.. آقای وزیری به همراه پسر جوانی روی مبل های چرم قهوه ای نشسته بود 

نگاهم کرد و با لبخندی جوابم را داد .. بعضی افراد هستند که محبت هایشان آنقدر خالصانه است که 
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  ..ت آرام میشود از دیدن چنین محبت هایی در میان انبوه انسانهای سواستفاده گرناخواداگاه ته قلب

  :هنوز همانجا ایستاده بودم که گفت

  ... میشه دوتا فنجون قهوه برامون بیارید خانومِ  -

 سریع گفتم 

 راد  -

 بله .. خانوم راد  -

بخند نگاهم کرد و با ابرو به آشپزخانه اپن جلو رفته سینی را برداشته و سریع از اتاق خارج شدم.. شیدا با ل

گوشه شرکت اشاره کرد چشمانم را تاب داده و با سینی به سمت آشپزخانه رفتم و در دل به خود ناسزا گفتم 

بابت اینکه به همین راحتی حرؾ دیگران را میپذیرم در ؼیاب آبدارچی این وظیفه منشی است نه من.. من 

مده بودم به یکی دونفر از کارمندان سالم دادم و وارد آشپزخانه شدم و فنجان فقط برای تحویل دادن کارم آ

های درون سینی را با قهوه پر کردم بوی خوش قهوه در بینی ام پیچید من تا بحال قهوه نخورده ام و نمیدانم 

تلخی دعوا با چه مزه ای میتواند داشته باشد فقط میدانم تلخ است ولی بعضی تلخی ها دوست داشتنی اند مثل 

کسی که دوستش داری ، مثل تلخی حرؾ دیگران راجع به حجابت و نوع زندگی و باورهایت وقتی تمام قلبت 

در تب و تاب عشقی ابدی است و ته قلبت ذره ای از این قضیه به ناراحتی نمی تپد و تپش هایت تنها برا ی 

تلخی ها و سختی های زندگی را هم به عشق او معبودی است که از کودکی با او رشد یافته و قد کشیده ای و 

  :تاب آورده ای.. به میز که رسیدم سینی را به سمت شیدا گرفتم سرش را بلند کرد و با لبخندی پهن گفت

 تو که اینهمه زحمت کشیدی ببر بده دیگه ، ممنون  -

با کسب اجازه وارد شدم آقای از پررویی اش به ستوه آمده بودم ولی حرفی نزدم.. دوباره مثل چند دقیقه پیش 

وزیری با پسر جوان مشؽول صحبت بود سینی را روی میز گذاشتم ولی هیچکدام دست به سمت سینی نبردند 

و این یعنی من باید دقیقا نقش یک آبدارچی را بازی کنم از درون حرص میخوردم بابت کاری که داشتم انجام 

ته بودم اول قهوه آقای وزیری را مقابلش گذاشتم که تشکر کرد میدادم ولی فعال در عمل انجام شده قرار گرف

و سپس فنجان قهوه را مقابل پسر جوانی که بوی عطر خاصش در فضا پیچیده بود قرار دادم به تشکری 

کوتاه بسنده کرد خواستم سینی را بردارم که نمیدانم چطور دستم به گوشه نعلبکی گرفت و در یک چشم به هم 

با چشمانی گرد به این صحنه و فاجعه  .. یات فنجان روی پیراهن مهمان آقای وزیری خالی شدزدن تمام محتو

ای که به بار آمده بود نگاه میکردم مادرم همیشه میگفت آدم دست و پا چلفتی هستم و من امروز با تمام وجود 

یده خاکستری بود که با این را حس کردم .. با ترس کمی سرم را باال آورم تنها چیزی که دیدم دو چشم کش

  ..خشم نگاهم را نشانه گرفته بود

 با صدایش به خودم آمدم 

 چیکار کردید خانم؟  -

 تن صدایش تعجب و خشم را با هم داشت.. صدایی بم و مردانه 

 ببخشید  -

  این تنها کلمه ای بود که میتوانستم بگویم.. مستقیم نگاهم کرد رگه های سرخ در چشمانش پیدا شده بود

 ببخشید؟ همین؟ .. خانوم زدی سرو وضعم رو داؼون کردی بعد میگی ببخشید؟  -

 حس کردم گونه هایم آتش گرفته است به سختی جلوی ریزش اشک هایم را گرفته بودم 

 معذرت میخوام نمیخواستم اینطوری بشه  -
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 این بار اخم هایش در هم فرو رفت 

  خب من االن با این لباس کثیؾ چیکار کنم؟ -

 چیزی برای گفتن نداشتم سکوتم را که دید با تشر گفت 

 با شما هستم  -

یک قدم با سکته فاصله داشتم تا بحال در چنین موقعیتی گیر نیفتاده بودم و نمی توانستم از خودم دفاع کنم 

همیشه در لحظه های بحرانی ساکت میشدم و این ضعؾ برایم عذاب آور بود اینکه همیشه و همه جا خود را 

  موظؾ به رعایت موازین ادب می دیدم.. با صدایش سرم را کمی بلند کردم

 خودتون این دسته گل رو به آب دادید و خودتون هم باید درستش کنید  -

 با چشمانی پر از اشک سرم را پایین انداختم که آقای وزیری میانجی گری کرد 

 رادین جان پیراهنت رو دربیار تا برات تمیزش کنن  -

 لبخند کجی زد و گفت 

 ن االن اینجا تمیزش کنن این لکه به این راحتی ها تمیز نمیشه که بخوان همی -

سرم را تا حد امکان پایین انداخته بودم .. دستهایم لرزش نامحسوسی داشت، سرم داغ شده بود .. مدام خودم 

 را بابت این شانس مزخرؾ لعنت میفرستادم 

  :با قرار گرفتن دستش در میدان دیدم سرم را باال آورده و نگاهش کردم با همان اخم های ؼلیظ گفت

 ید یه پیراهن برام بخرید تا عوضش کنم بر -

 گنگ نگاهش کردم.. چشمانش را تاب داد 

 خودم با این وضعیت جایی نمیتونم برم  -

 تعلل کردم ، کارت را تکان داد 

 بگیریدش  -

 کارت را گرفته و از اتاق بیرون آمدم شیدا سرش را بلند کرد با دیدن قیافه ناراحت و عصبی ام متعجب شد 

 ه مریم؟ چی شد -

احساس میکردم کسی گلویم را فشار میدهد دلم فریاد بلندی بر سر شیدا میخواست تا بلکه کمی از التهاب 

  ..درونی ام کاسته شود او مسبب این اتفاقات بود 

  :در حالی که از کنار میزش میگذشتم گفتم

 میگم برات  -

ال نمیدانستم این اطراؾ پاساژ یا بوتیک لباس مقابل در شرکت ایستاده و مستاصل به اطراؾ نگاه میکردم اص

فروشی هست یا نه باالخره با پرس و جو به پاساژ کوچکی که چندصد متر از شرکت فاصله داشت رفتم .. 

فکر کرده کیه؟ مگه یه پیراهن چیه ، عین همون رو با پول خودم براش » تمام مدت به جان خودم ؼر میزدم 

  «خریدن یه پیرهن ِزِپرتی رو ندارممیخرم .. البد فکر کرده پول 

وارد مؽازه ای شده و پیراهن کرمی رنگ براق را که در ویترین بود نشانش دادم دقیقا شبیه پیراهن او بود 

 منتهی این کمی تیره تر بود 

 ببخشید آقا من از این پیراهن میخوام  -

 لبخند زد 
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 حتما.. چه سایزی بدم خدمتتون؟  -

بیرون دادم سایزش را از کجا پیدا میکردم تنها چیزی که در آن لحظات پر تنش به یادم نفسم را با کالفگی 

مانده بود چشمان خاصش بود و هیکل چهار شانه اش .. سایزی تقریبی گفتم فروشنده سری تکان داده و به 

 پرسیدم  .. سمت قفسه ها رفت

 ببخشید آقا قیمتش چنده؟  -

 ناقابله ... پونصد تومن  -

 م از شدت تعجب گشاد شد .. حس کردم اشتباه شنیده ام چشمان

 ببخشید چند گفتید؟  -

 پانصد هزار تومن  -

 آب دهنم را پر صدا قورت دادم 

 مگه از طال بافته شده؟  -

 خندید 

 جنس و نخ خاصش کمتر از طال نیست  -

دی است.. گویا پیراهنش ضایع شدن آن هم زمانی که با افتخار قصد کوبیدن یک فرد مؽرور را داشتی حس ب

  :نبود .. با شرمندگی گفتم« زپرتی» خیلی هم برازنده لقب 

 بیزحمت نیاریدش یکی دیگه انتخاب میکنم  -

تنها سرش را تکان داد .. پیراهن دیگری انتخاب کرده و خریدم البته با همان کارتی که در دست داشتم زیرا 

  ..دهزار تومان بود و من چنین پولی نداشتماین پیراهن هم با تمام ارزان بودنش قیمتش ص

حق داشت که بابت خراب شدن پیراهنش عصبی شود اگر من جای او بودم برخورد بدتری با طرؾ مقابل 

  ..میکردم مخصوصا وقتی پای چنین لباس گران قیمتی البته از نظر من! در میان باشد

  ..از مؽازه خارج شده و با دو خودم را به شرکت رساندم

کارت و بسته را مقابلش گرفتم با لخند محوی هر دو را از دستم گرفت و با دست دیگرش گره کراوات نباتی 

راه راهش را شل کرد تا از سرش درآورد بی معطلی از اتاق خارج شدم و همزمان نگاهم در نگاه کنجکاو و 

ید وقتی نگاه متحّرص مرا دید خنده پرسوال شیدا گره خورد ماجرا را که برایش بازگو کردم تا دقایقی می خند

  :اش را قورت داده و گفت

 اتفاقی نیفتاده که فقط یه خرده قهوه بود  -

 دوباره خندید 

 بله بایدم بخندی تو که ضایع نشدی تو که آبروت پیش آقای وزیری نرفته  -

ه اتاق رفته و پیراهن بعد از رفتن مهمان آقای وزیری که از طریق شیدا فهمیدم اسمش رادین نامدار است ب

  :کثیؾ را برداشتم و بار دیگر از آقای وزیری عذرخواهی کردم که با لبخند گفت

مسئله ای نیست دخترم اتفاقه دیگه پیش میاد دلیل ناراحتی رادین هم به خاطر پیرهنش نبود به خاطر  -

  .. حساسیتش روی لباس و پوشش اش بود

مادرم سپرده و بیش از ده بار سفارش کردم که جنس حساسی دارد و به خانه که رسیدم پیراهن را دست 

  .مراقب باشد و با بقیه لباس ها درون لباسشویی نیندازد



www.gased_baran.rozblog.com 

https://telegram.me/gaede_baran 

تمام روز ذهنم درگیر اشتباهی بود که مرتکب شدم.. تمام من و فرامن وجودم بابت این اتفاق سرزنشم 

  .. میکردند

ده ، درون کیؾ دستی بود و با گرفتن آدرس شرکتش از شیدا فردای همان روز پیراهن به دقت شسته و اتو ش

به محل کارش رفتم شرکتی مجلل در طبقه چهاردهم یک برج با کارمندانی زیاد و فضایی بسیار بزرگ تر و 

پیراهن را به دست منشی ای که با چشمان متعجب نگاهم میکرد سپرده و  ..شیک تر از شرکت محل کارم

 .رسانده و از طرؾ من عذرخواهی کندخواستم به دست نامدار 

****  

یک ماهی از آن ماجرا و کار من در شرکت میگذشت و من خوشحال بودم که الاقل میتوانم با درآمد کارم 

شهریه ام را بپردازم و از این بابت باری بر روی دوش پدر عزیزم نباشد پدری که سالها زحمت کشیده و با 

رسانیده .. دیروز بعد از کالس ، آقای هاشمی راهم را سد کرد و با خواست خون دل خوردن ها مرا به اینجا 

تا چند لحظه ای با من صحبت کند حیای نگاه و متانت کالمش مرا به سکوت و پذیرفتن درخواستش واداشت 

 از من خواست تا فرصتی برای آشنایی بیشتر بدهم تا به آنچه انتظارش را دارد یعنی ساختن آینده ای مشترک

اطمینان داد که حرفهایش بی سرو ته و بدون برنامه و خواستن من حسی گذرا نیست.. در تمام  ..برسیم

لحظات سکوت کرده بودم از این درخواست یک دفعه ای آنقدر شوکه بودم که زبانم برای گفتن حرفی نمی 

حسی از عشق در قلبم چرخید.. در نهایت من سکوت کردم و او مجالی چند روزه به من داد تا بیندیشم.. 

نسبت به شخصی به نام امیرحافظ هاشمی وجود ندارد از آن عشق های آتشینی که هم سن و سالهایم دم 

میزنند، ولی ته قلبم حس میکنم میتواند زندگی خوبی برایم بسازد، حس میکنم کشتی روزهای عمرم در 

  .. زندگی با او در دریایی آرام و بدون طوفان قرار خواهد گرفت

  :با سینی ؼذا کنار نسیم نشسته و گفتم

 چه عجب امروز توی این ساعت سلؾ خلوته  -

سرش را تکان داد.. از دیروز که صحبت من و آقای هاشمی را دیده و تمام ماجرا را از زیر زبانم بیرون 

تایید فکری که  کشیده بود تا این لحظه با قیافه ای متفکر به صورتم خیره میشد و گاهی سر تکان میداد برای

از ذهنش میگذشت ونمیدانستم چیست و من خنده ام میگرفت از اینکه دوستم بیشتر از من راجع به این 

  ..پیشنهاد فکر میکند

 مریم؟  -

 مشؽول خوردن ؼذا بودم 

 هوم؟  -

 اگه هاشمی بهت پیشنهاد ازدواج بده قبول میکنی؟  -

 لبخند محوی روی لبانم نشست 

میدونی نسیم از یه نظر  ..تونم بگم نسبت بهش حس خوبی ندارم ولی عاشقش هم نیستمنمیدونم.. نمی  -

مطمینم که حرفش حرفه و پای قول و قرارش می ایسته چون میدونم برای زندگیش برنامه درستی داره و 

 میدونه چی از زندگی میخواد نسبت بهش با جدیت فکر میکنم 

 ولی تو که اهل دوستی نیستی  -

 کان دادم سرم را ت
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االنم نیستم، اگر قرار بر آشنایی هم باشه اوال با اطالع مادرم خواهد بود و بعد از اطمینان راجع به گفته  -

هاش و ثانیا یه آشنایی ساده در چهارچوب و فرصتی برای حرؾ زدن در مورد خودش و برنامه ها و 

 باورهاش، همین .. میدونی که اون از من معتقد تره 

 خندید 

 ره، خیلی آقاس.. پس به این نتیجه میرسیم که مبارکه آ -

 بی اراده لبخندی به لبانم سنجاق شد 

قبول میکنم .. چون حس میکنم میتونه خوشبختم کنه.. میدونم که آدم مّرفه و پولداری نیست ولی چون  -

 تی بسازه پشتکارش رو دیدم میدونم نهایتا با چند سال تاخیر میتونه یه زندگی خوب و نسبتا راح

  :خنده ای کرد و گفت

 به نظرم شما دوتا خیلی به هم میاید ، زوج خوبی می شید  -

 من هم خندیدم 

 حاال کو تا اون موقع.. بعدشم فعال حرؾ ازدواج نزده فقط یه آشنایی ساده و یه بار صحبت بوده همین  -

  ..قلبم از تصور آینده ای نامعلوم فشرده میشد

****  

  :که خم شده بود تا از کشوی میزش پرونده ای را پیدا کند با خنده گفت شیدا در حالی

 از صبح شکمم اعالم گرسنگی میکنه بهت میگم تا اگه یه موقع صدای اعتراضش بلند شد تعجب نکنی  -

با خنده به نیمرخش چشم دوختم .. حدودا بیست و سه سال بود با چهره ای با نمک و چشمانی عسلی .. چند 

ش با پسرعمه اش عقد کرده بود و دوران نامزدی را میگذراند به گفته خودش از چند سال پیش همدیگر ماه پی

را دوست داشتند ولی مادرش مخالؾ ازدواجشان بود، نامزد شیدا تازه مدرک ارشدش را گرفته و در شرکت 

  .معماری قرار داد شش ماهه ای بسته بود

 ست چپش درخشید.. با صدایش به خود آمدم پرونده را به سمتم گرفت، حلقه اش در د

 کجایی؟  -

  :لبخند زنان گفتم

 همینجا  -

 تازه متوجه موهای نسکافه ای رنگش شده بودم 

 به به چه موهای خوشگلی، تازه رنگ کردی؟  -

با خنده دستی به موهای بیرون آمده از شالش کشید شیدا هم مثل اکثر دختران از نظر ظاهری و پوشش با من 

 فاوت داشت ولی اهل آرایش ؼلیظ و لوندی نبود همیشه متین و موقر رفتار میکرد ت

 آره، حاال واقعا قشنگه؟  -

  ... آره خیلی -

  :چشمک زده و با شیطنت گفت

 سیاوش هم خیلی پسندید  -

 من هم با لحنی که رگه های شیطنت داشت پاسخ دادم 

 پس حله دیگه، مهم آقاتون بودن که پسندیدن  -
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ندید.. گونه هایش کمی چین خورد و قیافه اش را با نمک تر کرد لبخندی به اینهمه دلربایی زده و با خود خ

فکر کردم من همیشه و در هر حالتی ساده هستم حتی موقع لبخند زدن و نمیتوان گفت از اینهمه سادگی 

  ..بیزارم ، این نوع زندگی انتخاب من بوده

 مشؽول بررسی پرونده شدم 

 همه اینا رو باید وارد کنم؟  -

 آره مال شرکت این آقا رادینه  -

 نگاهم را باال کشیدم 

 جدی؟  -

 اوهوم، خیلی مواظب باش  -

منظورش را به خوبی فهمیدم نگاه مرا که در ُشرؾ خشم بود، دید با صدای بلند خندید .. به یک باره خنده 

به این تؽییر حاالت ناگهانی اش نگاه میکردم که  اش تبدیل به اخم شده و دستش را روی شکمش فشار داد

  :گفت

 دلم داره از گرسنگی مالش میره  -

 با این حرؾ به یاد شیرینی هایی که در کیؾ داشتم افتادم 

 آها االن یادم اومد، ببین چی برات دارم شیدا  -

 و مقابل صورتش گرفتم  کنجکاوانه نگاهم میکرد دست درون کیفم برده و پاکت شیرینی ها را بیرون کشیده

 بیا بخور اینا ته دلت رو میگیره  -

با خوشحالی پاکت را از دستم بیرون کشید آنقدر با عجله و ذوق این کار را کرد که خنده ام گرفت.. در حالی 

  :که با ولع مشؽول خوردن شیرینی بود با دهان پر گفت

 مرسی مریم داشتم هالک میشدم از گرسنگی  -

 شت قابلی ندا -

 خیلی خوشمزه است خودت پختی؟  -

 نه مامانم  -

 اسمشون چیه؟  -

 شانه هایم را باال انداختم 

 که همون زنجبیل شماستنمیدونم من بهش میگم شیرینی زنجفیلی  -

 شیرینی را در دهان مزه مزه کرد و با چشمانی درشت شده نگاهم کرد 

 که به مزش دقت نکردم  یل میده انقدر اولش گرسنم بودبراس میگی مزه زنج -

 از روی صندلی بلند شد و در حالی که مانتو اش را مرتب میکرد گفت 

 آبدارچی هنوز از مرخصی نیومده، میرم چایی بریزم میخوری؟  -

 نه دیگه دارم یواش یواش میرم  -

به گمان این  سری تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت به رفتنش نگاه میکردم که در اتاق آقای وزیری باز شد

  :که آقای وزیری است گفتم

 سالم خسته نباشید  -
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 ولی با دیدن شخصی که روبرویم ایستاد لبخندم را قورت داده و صاؾ ایستادم 

 ببخشید فکر کردم آقای وزیری هستن  -

 ابرو در هم کشید 

 منم از صبح کار کردم پس خسته نباشید میتونه شامل حال منم بشه  -

  ..جوابی ندادم

 ممنون بابت پیراهن خیلی خوب تمیز شده بود فکر نمیکردم لکه اش تمیز بشه  -

نگاهم را به نقطه ای فرضی روی زمین دوخته بودم ولی سنگینی نگاه او را حس میکردم. با صدایی نسبتا 

  :ضعیؾ گفتم

 شما باید ببخشید بابت اتفاق اون روز  -

 دیگه فکرش رو نکنید  -

 دیدن شرینی های روی میز که هر بیننده ای را وسوسه میکرد از حرکت ایستاد  قصد رفتن داشت که با

 شیرینی ها مال شماست؟  -

 بله  -

 کار خودتونه؟  -

 نخیر دستپخت مادرمه  -

 بدون هیچ تعارفی خم شد و یکی از شیرینی ها را برداشت و خورد 

 خیلی خوشمزه است  -

 پاکت را از روی میز برداشت 

 پس من اینا رو میبرم از مادرت هم تشکر کن  -

تنها عکس العمل من در مقابل آنهمه پررویی چشمانی گرد شده و صورتی متعجب بود چطور میتوانست تا 

 این حد راحت برخورد کند؟ گویا از هنر تعارؾ ایرانی ها هیچ بهره ای نبرده بود 

 با انگشت به پرونده ای که در دست داشتم اشاره کرد 

 خیلی دقت کن اگه مثل قهوه آوردنت انجامش بدی شرکت من و آقای وزیری نابود میشه  -

» با خنده ای نسبتا بلند به سمت خروجی رفت و مرا متحیر و خشمگین برجا گذاشت .. زیر لب ؼریدم 

  «موجود خودخواه

 . نیه پیش به سوی چای و شیرینی ، وای که چقدر این شیرینی ها با چای خور ... َد .. -

 با رسیدن به میز کلماتش مقطع شد.. چشمانش روی جای خالی پاکت شیرینی ها خشک شده بود 

 یلی های عزیزم کو؟ بپس شیرینی زنج -

 یه موجود پرروی از خود راضی همشون رو با خودش برد  -

 چشمانش گرد شد 

 چی؟ .. کی برد؟  -

  :با تمسخر گفتم

 ال مقام جناب آقای مهندس رادین نامدار وا -

 شیدا روی صندلی افتاد .. چانه اش لرزید 
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 من شیرین هامو میخوام  -

  :سرش را سریع باال آورد و با لحنی پرخاشگرانه گفت

 چرا گذاشتی ببره آخه؟ چرا نگفتی اینا مال یه بدبخت فلک زده است  -

م یا نذارم پاکت رو برداشت و بدبخت فلک زده شیدا جان، اون اصال نپرسید بردارم یا نه که من بخوام بذار -

 رفت 

 دستش را مشت کرد 

 وای خدا دلم میخواد با همین ناخونام چشماش رو از کاسه در بیارم  -

 به سمت خروجی حرکت کردم 

 اگه این کار رو بکنی ممنونت میشم، شیرینی های تو هم محفوظه خانوم -

  :نسیم با اعتراض گفت

 گرفتنه؟ این استاد ما رو سرکار گذاشته یا خودش رو؟  آخه ساعت چهار و نیم وقت امتحان -

 نگاهی به ساعتش کرد و با کالفگی ادامه داد 

حاال تا بخواد بیاد و امتحان رو شروع کنه میشه پنج، پس کی وقت میکنیم دو کلمه جواب بنویسیم؟ حتما  -

 میخواد سر ده دقیقه هم برگه ها رو بگیره 

د و با عذرخواهی بابت دیر کردنش برگه ها را پخش کرد.. ورقه ام را که همان لحظه استاد وارد کالس ش

  :تحول دادم به نسیم که پشت سر هم حرؾ میزد با عجله گفتم

 منم خراب کردم، االن باید برم بعدا حرؾ میزنیم  -

اتوبوس از دانشگاه بیرون آمدم ساعت شش و نیم بود امروز زمان تحویل کارم بود و اگر میخواستم منتظر 

باشم دیر میرسیدم بنابراین با تاکسی رفتم هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم که به خاطر ترافیک جاده 

بسته شد با استرس بیرون را نگاه میکردم.. ترافیک سنگینی بود .. بعد از زمانی طوالنی تازه ترافیک باز 

 شده بود که باران شروع به باریدن کرد 

  «ا این چه وقت بارون بود آخهخدای» زیر لب گفتم

جلوی در شرکت که ایستادم  ..راهی که همیشه بیشتر از چهل دقیقه طول نمیکشید را در دو ساعت طی کردم 

هوا کامال تاریک شده بود با نگاهی به اتاقک نگهبانی که پیرمرد درونش نشسته بود با عجله وارد آسانسور 

با دیدن در بسته اش آه از نهادم برخاست نگاهی به ساعت شدم وقتی جلوی در کرم رنگ شرکت رسیدم 

مچی ام کردم عقربه کوچک روی هشت ایستاده بود و این یعنی بیش از نیم ساعت از تعطیلی شرکت گذشته 

 بود 

با یأس پله ها را پایین آمدم باران شدت گرفته بود ، به ایستگاه بی آر تی رفتم هیچ کس آنجا نبود با نگرانی 

و آن پا میکردم دوباره به ساعتم نگاه کردم امروز چقدر این ساعت برایم پرکاربرد شده بود مردی  این پا

 تقریبا مسن در حال رد شدن از عرض خیابان بود 

 ببخشید آقا  -

 به سمتم برگشت 

 چرا اتوبوس نمیاد  -

 یاد ساعت کاریشون تا هشت و نیمه خانوم،نیم ساعت از ساعت کاریشون گذشته دیگه نم -
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دلم هری پایین ریخت مثل ریزش ناگهانی رود از باالی صخره.. گوشی ام را درآوردم تا با آژانس تماس 

بگیرم صدایی که اعالم کرد موجودی ندارم مثل پتک بر سرم کوبیده شد .. با حرص گوشی را درون کیؾ 

  «لعنت به این شانس» انداخته و به سمت نگهبانی رفتم با دیدن در بسته دندان روی هم ساییدم 

 با مشت به در کوبیدم 

 آقای نگهبان میشه در رو باز کنید؟ کسی اونجا هست؟  -

 هیچ جوابی نیامد.. از ترس ذهنم قفل شده بود .. اشک به سرعت به چشمانم هجوم آورد 

قه این وقت شب تنها در خیابان بودم و این اطراؾ را درست نمی شناختم آن هم دختری مثل من که ساب

  .. نداشته تا این ساعت بیرون از خانه بماند

با وجود اینکه خیابان پر رفت و  .. با دستان لرزان چادرم را که خیس آب بود جمع کرده و همانجا ایستادم

آمدی بود ولی امشب به دلیل بارش باران هیچ عابر پیاده یا ماشینی عبور نمیکرد.. این خلوت عجیب هراسم 

 وایم را تحلیل برده بود.. حس استیصال را با تمام وجود درک میکردم را بیشتر کرده و ق

با حس نوری که مقابل پایم افتاد و برخالؾ نور تیرهای چراغ برق چشمک میزد سرم را باال آوردم با دیدن 

ماشین مشکی رنگی که کمی آنطرؾ تر در خیابان ایستاده و چراغ میداد قلبم شروع به کوبش کرد به اندازه 

ی که صدایش را میشنیدم .. دهانم خشک شده و دستانم بنای لرزیدن گذاشت لرزشی که از قلب بی قرارم ا

  ..منشا می گرفت

بوق های ماشین دلیلی شد برای ریزش اشک هایی که تا آن لحظه در چشمانم رفت و آمد میکردند.. در این 

کرده یا مزاحمم شود .. اسم خدا را بر  خیابان خلوت اگر میخواست می توانست به زور مرا سوار ماشینش

  .. زبان راندم و قلبم شروع به زمزمه آیت الکرسی کرد

  ...نگاه از ماشین بر نمیداشتم، در طرؾ راننده که باز شد بی معطلی برگشتم تا پا به فرار بگذارم که

 خانوم راد؟  -

صه شده بود تا دوباره اسمم را بشنوم و بی اختیار سرجایم ایستادم تمام حواس پنج گانه ام در شنوایی خال

 مطمین شوم خیاالتی نشده ام 

 خانم راد  -

چقدر صدا برایم آشنا بود .. به عقب چرخیدم شخصی به سمتم می آمد ولی در تاریکی نمی توانستم چهره اش 

  ..را ببینم تنها هاله ای از اندام ورزیده اش دیده میشد

ر چراغ برق پیدا شد رادین نامدار؟ .. او اینجا چه میکرد.. چهره ترسیده نزدیک تر که آمد چهره اش زیر نو

  :و صورت خیس از اشکم را که دید حیرت زده گفت

 چی شده خانوم؟ شما این موقع شب اینجا چیکار میکنید؟  -

م تپش های بی امان قلبم به سرعت فروکش کرد.. گویی بعد از دویدن های طوالنی به جای امنی رسیده بود

 نفسم را لرزان بیرون داده و در دل خدا را شکر کردم 

 چرا گریه می کنید؟ چیزی شده؟  -

  :با دست سریع صورتم را از اشک پاک کرده و با صدایی گرفته گفتم

 اومده بودم برای تحویل دادن کارهام  -

ی ساعت چند مجبور بودی این وقت شب توی این بارون بیای؟ مگه شما نمی دونی شرکت آقای وزیر -
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 تعطیل میشه 

 چندبار سرتکان دادم 

  ..میدونستم ولی -

 هق هق باقیمانده از گریه جمالتم را قطع میکرد نفس بلندی کشیدم تا کمی آرام تر شوم 

توی ترافیک گیر کردم وقتی رسیدم در شرکت بسته بود هرچی منتظر شدم اتوبوس نیومد شارژ نداشتم به  -

 ز نگهبانی زنگ بزنم دیدم در ساختمون بسته است آژانس زنگ بزنم اومدم ا

 طبیعیه که بسته باشه اینجا ساختمون تجاریه نه مسکونی  -

 ولی تا چند دقیقه قبلش باز بود  -

 با آرامش نگاهم کرده و دستش را به طرؾ ماشینش گرفت 

 اد خیلی ترسیدید بسیارخب .. شما بفرمایید بشینید تو ماشین تا برم براتون آب بگیرم به نظر می -

  :هنوز آثار گریه در چهره ام پابرجا بود.. مطمین بودم نوک دماغ و چشمانم سرخ شده.. گفتم

 نه ممنون  -

  :با لحنی آمرانه گفت

 ممنون نداریم خانم.. خیس شدین زیر این بارون بفرمایید  -

آن هم در هوایی بارانی و تاریکی من او را نمی شناختم و نمی توانستم اعتماد کرده و سوار ماشینش شوم.. 

شب که به سختی میتوان متوجه اطراؾ بود به خصوص با لحظات پر تنشی که من گذرانده بودم دیگر قادر 

به هشیاری و تیز حسی نبودم تا مبادا اتفاق تلخی رخ دهد .. عقل حکم میکرد سوار ماشین فردی که مدت 

ذرد نشده و به ساده ترین و امن ترین گزینه بسنده کنم بنابراین زیادی از عمر آشنایی نصفه و نیمه مان نمی گ

  :گفتم

 ممنون خودم میرم بی زحمت شما فقط یه تماس با آژانس بگیرید  -

 عمیق نگاهم کرد 

 به آژانس بیشتر از من اعتماد داری؟ یعنی انقدر موجود ترسناکی هستم؟  -

 ست ، من درست نمی دونم سوار ماشینتون بشم نه ابدا بحث ترسناک و ؼیر قابل اعتماد بودن نی -

 اخمش در آن فضای نیمه روشن هم پیدا بود 

 مگه منو نمی شناسی؟ بهت حق میدم نگران باشی ولی نترس سالم می رسونمت  -

 شما فقط لطؾ کنید یه تماس با آژانس بگیرید  -

لی با لحنی که سعی میکرد بی حس کردم از اینکه درخواستش را با این لحن محکم رد کردم عصبی است و

  :تفاوت باشد گفت

 هر طور راحتی  -

  :دست به سمت جیب شلوارش برده و گوشی اش را بیرون کشید ..بعد از تمام شدن مکالمه اش گفت

 تا ده دقیقه دیگه میاد  -

 ممنون  -

بند آمده بود هنوز نتوانسته به دیوار تکیه داده و نگاهی به آسمانی که از هرشب تیره تر بود انداختم باران هم 

حس ضعفی عمیق هنوز در درونم تداوم داشت .. نیم نگاهی به  .. بودم آرامش کامل ام را به دست آورم
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جانبش انداختم سمت راست من ایستاده و به تبعیت از من تکیه به دیوار داده و پاهایش را در هم قفل کرده 

 بود 

 سرفه ای مصلحتی کردم تا حواسش جمع من شود سرش را بلند کرده و سوالی نگاهم کرد 

 شما بفرمایید بخاطر من معطل نشید  -

  :با لحنی محکم که هیچ جای بحثی نمی گذاشت گفت

 ترجیح میدم اینجا باشم تا تنها نمونی، این درست نیست چنین جای خلوتی تنها باشید  -

بود و گاه جمع بسته میشد فقط بیانگر یک واقعیت بود آن هم اینکه عادت به حفظ چنین  فعل هایی که گاه مفرد

حریم های سخت و مبادی آداب بودن جز در مواقع کاری نداشت.. با دیدن ماشینی که از انتهای خیابان می 

 آمد از دیوار کنده شدم 

 ممنون از کمکتون  -

 صاؾ ایستاد 

 خواهش میکنم  -

 خدانگهدار  -

ری تکان داد.. به سمت ماشین رفته و در صندلی عقب جاگیر شدم هنوز در ماشین را کامل نبسته بودم که س

نامدار از شیشه جلوی ماشین دستش را به طرؾ راننده دراز کرد وقتی راننده چند اسکناس ده هزاری به 

  :سمتش گرفت فهمیدم ماجرا از چه قرار است معترض گفتم

  ...قای نامدار، خواهش میکنم پولتون رو پس بگیرید معذبخودم حساب میکردم آ -

مجال اتمام جمله ام را نداشتم چون از ماشین دور شد و به راننده اشاره کرد که حرکت کند به عقب برگشتم 

هنوز کنار ماشینش ایستاده و به رفتنم نگاه میکرد.. در اولین فرصتی که ببینمش پولش را پس خواهم داد هیچ 

اشتم زیر ِدین کسی باشم .. به خانه که رسیدم با چهره نگران و رنگ پریده مادرم روبرو شدم و پس دوست ند

از آن شرح ماجرا و دلیل تراشی تا قانع شود در این باره حرفی به پدرم نزند باالخره از موضع اش پایین آمد 

  .و قول گرفت که دیگر چنین ماجرایی تکرار نشود

و اینکه رسیدن نامدار یک لطؾ الهی بود که همیشه در سخت ترین شرایط شامل حالم با تمام اتفاقات امشب 

 .میشود، مدیون و ممنون نامدار شدم که حضور و کمکش مرا از دلهره تنهایی رهانید

روز بعد به شرکت رفتم و کار را تحویل دادم.. ساعتی با شیدا گپ زدم و از ماجرای دیشب برایش گفتم آماده 

 م که شیدا دستش را در هوا تکان داد رفتن میشد

 حواس منو ببین تو رو خدا  -

 نگاهش کردم 

 مگه چی شده  -

خوب شد یادم اومد فردا آقای وزیری توی خونه اش نذری میده تو رو هم همراه خانوادت دعوت کرده  -

 منتظرتم حتما بیا 

 لبخند زدم 

 قبول باشه  -

 رو هم برات میفرستم بهت که گفتم خونش کجاست، آدرس دقیق  -
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 زحمتت میشه ولی شاید نتونم بیام آخه راهش واسه من خیلی دوره  -

 ابرو در هم کشید 

 حرؾ نباشه میای، منم منتظرتم  -

 در سکوت نگاهش کردم .. لبانش را برچید 

 اصال اگه تو نیای منم نمیرم  -

 خنده ام گرفت 

 باشه میام  -

یک دوست میتواند جای خالی تمام دنیا را پرکند..حضور یک همراه  چه واژه عمیق و زیبایی..« ! دوست»

واقعی در زندگی شبیه همان درختی است که ریشه در کوه دارد و دلش قرص است از استواری و استحکام 

تکیه گاه زندگیش.. این همراه خوب میتواند همسر باشد، دوست یا خانواده باشد.. با داشتن یک همراه یا 

زندگی وجود انسان گرم و محکم میشود و چه افسوس بزرگی است جای خالی چنین کسی در همسفر خوِب 

  !زندگی ام

ماجرای دعوت آقای وزیری را که به مادرم گفتم برخالؾ تصورم بسیار استقبال کرد و من وقتی به خودم 

طق شمال شهر واقع آمدم که همراه مادرم جلوی در خانه نیمه باز سبز رنگ آقای وزیری که در یکی از منا

داخل که شدیم آقای وزیری را از دور دیدم چشمش که به من و مادرم افتاد با قدم هایی  ..شده ، ایستاده بودم

  :نسبتا بلند به طرفمان آمد.. مقابلمان ایستاد و با لبخند نگاهم کرد و گفت

 خیلی خوش اومدی دخترم شیدا خانم گفته بود که میای  -

  :کرده و با نهایت ادب و احترام گفتسپس رو به مامان 

 خیلی خوش اومدید خانم راد، قدم رنجه فرمودید  -

  :مامان که چادرش را محکم گرفته و در تمام مدت به آقای وزیری نگاه میکرد گفت

 سالمت باشید، قبول باشه  -

 ممنون  -

ضع فوق العاده اش باعث چه خوب است که برای مردی مثل آقای وزیری کار میکنم رفتار امروز و توا

سربلندی ام شد آقای وزیری از آن دسته انسانهایی است که با بودن در کنارشان در هر مقام و جایگاه و 

مرتبه ای که باشی و در هر مقام و جایگاه مالی و اجتماعی که باشند بدون هیچ تفاوت و باالدست و پایین 

  ..دست بودن حس ارزشمندی میکنی

ی نیز به جمع ما پیوست .. زنی مهربان و خونگرم با چهره ای نمکین که چادر سفید همسر آقای وزیر

 گلداری بر سر داشت 

با نگاه اطراؾ را می کاویدم تا در نهایت شیدا را در کنار پسر جوانی گوشه ای از حیاط بزرگ و سرسبز 

 گونه ام را پرصدا بوسید  که باؼچه بسیار بزرگی داشت یافتم .. به او که رسیدم با شادی جلو آمده و

 میدونستم میای  -

 به سمت مادرم چرخید و دستش را به جانبش دراز کرد 

 سالم حاج خانوم من دوست و همکار مریم جان هستم شیدا  -

 مامان دستش را به گرمی فشرد 
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 بله تعریفت رو خیلی از زبون مریم شنیدم خوشبخت بشی دخترم  -

پسر جوانی که کنار شیدا بود هم سالم کرد همان لحظه سروناز خانم _ همسر آقای وزیری_ در ِپِی مامان 

 آمده و او را با خودش به داخل خانه برد 

  :شیدا گفت

آدرس سخت که نبود؟ راحت اومدید؟ همش نگران بودم که چطور میای آخه راهت خیلی دوره خوب شد که  -

 سروقت اومدی 

 ای مردانه رگبار جمالتش را قطع کرد  صدای خنده

 شیدا جان به ما هم مجال حرؾ زدن میدی؟  -

 قدمی جلو آمد 

 من سیاوش هستم پسرعمه و نامزد شیدا ، تعریؾ شما رو خیلی از شیدا شنیدم مریم خانم  -

 لبخندی روی لبانم نشاندم 

دم شیدا خیلی بهتون عالقه داره آقا از آشنایی تون خوشحال شدم منم تعریؾ شما رو از زبون شیدا شنی -

 سیاوش ،بعضی وقتا بهتون حسودیم میشه 

 صدای اعتراض شیدا و خنده سیاوش در هم آمیخت 

 ِا .. مریم  -

من هم خندیدم .. شیدا دستم را گرفت و به سمت دیگ های آش رفتیم تا با آرزویی یا شاید زمزمه ای با 

سر دیگ ایستاده و از شباهت زیادش به سروناز خانم میشد حدس زد خدایمان آش را هم بزنیم خانم تپلی که 

  :خواهرش است با خنده گفت

 بیاین که از خدا شما رو رسونده تا من استراحت کنم الهی که خوشبخت بشید  -

مالقه بزرگ قدیمی برنز رنگ که به دستم سپرده شد تمام آرزوها از ذهنم پر کشیدند نه خواسته ای ماند و نه 

را در دل زمزمه کردم .. خوشبختی کلمه ای است که وقتی بر زبان جاری « خوشبختی »زویی در نهایت آر

آینده  .. شود تداعی کننده خیلی چیزهاست .. سالمتی، آرامش .. سایه پدر و مادر .. شؽل خوب، آبرو عزت

 ای درخشان و همسری خوب 

  ..و من همه خوب ها را یک جا خواستم

آش و گپ زدن با خانم های آشپز فارغ شده بودیم که آقای وزیری به همراه پسر جوانی  تازه از هم زدن

 کنارمان ایستادند 

 خسته نباشید خانم ها  -

هر دو تشکر کردیم.. تک تک اعضای صورت آقای وزیری خوشحالی را ساطع میکرد حال خوب امروزش 

این خانه با موجی از انرژی روبرو شدم لبهای شبیه روزهای دیگر نبود.. از همان ثانیه ی اول ورودم به 

 همه خندان بود مگر میشد در چنین حس و حال خوبی سهیم بود و لبخند بر لب نداشت؟ 

  :به پسر قد بلند کناردستش اشاره کرد و با نگاه به من گفت

 معرفی میکنم خواهرزاده ام مهندس سام رستمی  -

  :لبخندی کمرنگ زده و به رسم ادب گفتم

 از آشنایی تون خوشوقتم آقای رستمی  -
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 من هم از دیدارتون خوشحالم خانم راد  -

پس اسم مرا میدانست! قدش چند سانتی از آقای وزیری بلند تر بود پیراهن مشکی و شلوار جین آبی پوشیده 

  ..بود.. در همین برخورد اول هم میشد متانت خاص رفتار و نگاه نافذش را دید

 ای وزیری سرگرم صحبت بودند.. اطراؾ را می پاییدم که صدای سام را شنیدم شیدا، سیاوش و آق

 دایی خیلی از شما تعریؾ میکنن  -

  :سر پایین انداخته و با شرم گفتم

 ایشون نسبت به من لطؾ دارن  -

 ولی با همین برخورد کوتاه میتونم بگم که حرفهایی دایی چیزی فراتر از لطفه  -

 یشتر سرم را پایین انداختم سکوت کرده و اندکی ب

 با مادرتون تشریؾ آوردید؟  -

 بله  -

 باعث افتخارم بود آشنایی با شما  -

 سر بلند کرده و نگاه گذرایی به چهره اش انداختم 

 برای منم همینطور آقای رستمی  -

 لبخندی به پهنای صورت زد و من متعجب شدم 

 ایی کنید خواهش میکنم ؼریبی نکنید و از خودتون پذیر -

 حتما  -

  :سری به احترام تکان داده و دور شد به رفتنش نگاه میکردم که شیدا گفت

 خیلی پسر خوبیه .. اخالق و رفتارش درست مثل آقای وزیریه  -

 کامال مشخصه  -

 نگاهش کردم 

 چه عجب شما از آقاتون دل کندی باالخره  -

 لبخند دندان نمایی زد 

 مون عزیزه چه کنیم دیگه خاطرش برا -

 با شیطنت نگاهم کرد ، چشمانم را باریک کردم 

 ایشاال خودت به زودی حس خوش تاهل رو تجربه میکنی  -

 بازویم را به دست گرفت 

 آش رو که هم میزدم دعا کردم بختت باز بشه  -

 خندید.. با حرص و خنده گفتم 

 تو به جون آقا سیاوش دعا کن که حاضر شده باهات ازدواج کنه  -

 پشت چشمی نازک کرده و با ناز گفت 

 از خداش هم باشه  -

 هست  -

هر دو به سمت صدا برگشتیم سیاوش با لبخند نگاهمان میکرد من هم لبخندی زده و از آنها دور شدم.. روی 
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تختی که کنار باؼچه قرار داشت نشستم و چشمی در حیاط گرداندم نگاهم روی آقا سام ثابت ماند که مشؽول 

 برنج ها بود آبکشی 

 سالم عرض شد  -

به سمت منبع صدا چرخیدم .. رادین نامدار دست به سینه سمت چپ من ایستاده بود.. متعجب نگاهش کردم  -

 خنده ای کرد و گفت 

 چیه؟ منم دعوتی آقای وزیری هستم گذشته از همکار بودن من با سام شریکم  -

 سر تکان دادم 

 سالم  -

 تنها اومدید؟  -

 مادرم  نه با -

  ..با فاصله از من روی تخت نشست به صورت کامال نامحسوس جمع تر نشستم

 به نظر میاد از این مراسم خوشتون اومده  -

  :به خانم هایی که سبزی خوردن ها را در سبد های زرد و قرمز می ریختند نگاه کرده و گفتم

 بله  -

 خیلی دختر کم حرفی هستی  -

 همینطوره  -

 خندید 

 وز خیلی کم حرؾ تر شدی، جالبه برام امر -

 سرم را به جانبش چرخاندم 

 چی؟  -

 رفتار و حرکات و گفتارت  -

 با تعجب نگاهش کردم .. مگر رفتار و نوع گفتار من چه چیز جالبی داشت؟ 

 به نظرم شخص جالبی هستی  -

 د صدای آقا سام آمد ناخوداگاه اخم کرده و تا خواستم جواب دهم دستی روی شانه نامدار نشست و بع

 رادین اینجایی یه ساعته دارم دنبالت میگردم پاشو بریم این ؼذاها رو پخش کنیم  -

  ..به من که نگاهش میکردم لبخند کمرنگی زد و با کشیدن دست رادین نامدار از من دور شدند

 ؼذاهایی که پخته میشد قرار بود بین افرادی که نیاز دارند پخش شود 

**** 

رفع مشکلم از اتاق آقای رفیعی خارج شدم نزدیک در خروجی بودم که شیدا را دیدم .. برایش دست  بعد از

 تکان دادم راهش را به سمت من کج کرد 

 بیمعرفت حاال دیگه بی سرو صدا میای و میری؟  -

 ببخشید عجله داشتم واسه همین  -

 واسه تحویل کار اومدی بودی؟  -
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 داشتم که به کمک آقای رفیعی حل شد ان شاال فردا میارم  نه بابا از دیروز یه گیری -

 مشؽول صحبت بودیم که صدایی درست از پشت سر مرا از جا پراند 

 اجازه می دین رد بشم؟  -

 هول شده و ترسیده چند قدم عقب رفته و همزمان به جانب مخالؾ چرخیدم 

 خانم راد شمایین؟  -

  پلک زده و سالم کردم.. روبه شیدا گفت

 آقای وزیری هستن؟  -

 بله  -

به یاد ندارم تا بحال چنین  .. از کنارم که گذشت همان بوی عطر خاصی که روز اول داشت در مشامم پیچید

بوی ادکلن تندی از جانب اقای هاشمی آمده باشد بر عکس او، نامدار هرزمان که وارد میشد قبل از خودش 

 بوی تند و تلخ ادکلنش اعالم حضور میکرد.. چند قدم رفته بود که روی پاشنه پا به عقب چرخید 

 شیدا هم دعوتید فرداشب شرکا و همکاران مهمون من هستن شما و خانم  -

  :شیدا لبخند زد و با لحنی سرشار از شادی و شعؾ گفت

 ؼافلگیر شدم ، قبال ما رو قابل نمی دونستید  -

 ابروهایش را باال انداخته و دست به سینه شد 

 به هر حال من زیاد به این شرکت میام و بیشتر از همه به شما زحمت میدم  -

  !چه جواب زیرکانه ای

 روی لبان شیدا نشست .. این دختر چقدر ساده دل بود  لبخند عریضی

 نه بابا چه زحمتی وظیفمه، شما لطؾ دارید  -

 نگاهش روی من ایستاد 

 منتظرتون هستم خانم راد  -

  :برعکس شیدا من با لحنی بی تفاوت و صدایی محکم گفتم

 ممنون از دعوتتون ولی متاسفانه نمی تونم حضور داشته باشم  -

 در هم گره خورد و متوجه جمع شدن اعضای صورتش که نشان از ناراحتی اش بود، شدم  ابروهایش

 چرا؟ مشکلی هست؟  -

 نه ، من کال اهل یه سری مهمونی ها و رفت و آمد ها نیستم  -

 ولی این فقط یه مهمونی کاریه  -

 دست هایی که از زیر چادر بیرون آمده بود را در هم گره زدم 

 یح میدم نباشم بله ولی خب ترج -

  :لبخندش کامال از بین رفته و چهره اش جدی شده بود.. با لحن خشکی گفت

 هر طور مایلید  -

بی معطلی پشت به ما کرده و راه اتاق آقای وزیری را در پیش گرفت .. صدای شیدا نگاهم را به سمت او 

 هدایت کرد 

به روی خودش نیاره، واسه پسری مثل  فکرش رو نمیکرد قبول نکنی بدجوری ناراحت شد ولی خواست -
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اون خیلی سخته همچین چیزی رادین نامدار از کسی دعوت کنه و جواب رد بشنوه؟ اوه اوه از محاالته.. تو 

 یه تابو شکنی مریم 

 نگاهش کردم 

 نه یه آدم معمولیم ولی اجازه نمیدم هر کس هر طور دلش خواست باهام رفتار کنه  -

دعوت کرد قبال که از این بزرگواری ها نداشت .. خیلی این روزا تؽییر کرده قبال با عجیبه که ما رو هم  -

 کمتر از رییس رئسا حرؾ هم نمیزد 

  :شانه باال انداخته و با بی تفاوتی گفتم

  ! آدمه دیگه، قاعده آدمیت هم اینه هر روز یک رنگ و یک شکل متفاوت -

 لب هاش را کج کرد 

 اوه چه فلسفی  -

  .یی کنترل شده خندیدمبا صدا

مشؽول وارد کردن لیست جدید قطعات وارد شده بودم که زنگ گوشی ام بلند شد در حالی که چشمم به 

مانیتور کامپیوتر بود دست دراز کرده و موبایل را از کنار دفتر خاطراتم برداشتم و بدون نگاه کردن به 

 شماره پاسخ دادم 

 بله؟  -

 سالم خانم راد، روز خوش  -

 نمیدانم چرا هربار با شنیدن صدایش تعجب میکردم 

 سالم آقای نامدار، ممنون  -

موبایل را از گوشم جدا کرده و به شماره نگاه کردم شماره موبایلش نبود شاید از شرکت تماس گرفته.. 

 صدایش را که شنیدم دوباره گوشی را به گوشم چسباندم 

 صدامو دارید؟  -

 بله بله بفرمایید  -

 استش جواب رّدتون به دعوت دیروزم دلیل این تماسه ر -

 لب گزیدم.. من که دیروز دلیل جوابم را گفته بودم چرا دوباره تماس گرفته 

گفتم که اهل مهمونی های نا آشنا نیستم ، همین االن هم که بدون دلیل دارم مدام با شما هم کالم میشم  -

میدم خیلی از خط قرمز ها رو برای خودم داشته باشم و این  ناراضی ام.. کال سبک زندگیم طوریه که ترجیح

 رو به پای نوع نگرشم بذارید نه بی ادبی نسبت به شخص شما 

با صدای بلند خندید خنده ای که شبیه قهقهه بود.. متعجب به صدای خنده هایش گوش میکردم حرؾ من هیچ 

  :هنوز رنگ و بویی از آن خنده داشت گفت نقطه خنده داری نداشت.. از خنده که فارغ شد با صدایی که

واقعا سخنور خوبی هستید.. فکر نمی کردم دختر آروم و ساکتی مثل شما تا این حد شهامت داشته باشه که  -

 با قطعیت بگه نه و عجیبه که به جای خشم دلم میخواد بخندم 

 دوباره تک خنده ای کرد 

ی قانعم کرد .. ولی من برای شنیدن دلیل نیومدن به مهمونی و اینم بگم که استدالل بی نظیرتون به راحت -

 زنگ نزدم بلکه زنگ زدم تا این بار به صرؾ قهوه دعوتتون کنم 
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واقعا عجیب است! براساس چه استداللی فکر میکرد من که دعوت مهمانی رسمی و کاری اش را نپذیرفته ام 

 حال دعوت مهمانی شخصی را هر چند در کافی شاپ یا مکان عمومی باشد خواهم پذیرفت؟ 

دی با روحیاتم متاسفم که اینو میگم ولی اصال نمی تونم قبول کنم، فکر میکردم با دالیلی که آوردم تا حدو -

 آشنا شده باشین که چنین پیشنهادی بهم ندین ولی اشتباه میکردم 

هر دو سکوت کرده بودیم.. راجع به حرفی که میخواستم بگویم تردید داشتم ولی بهتر بود یک بار برای 

 همیشه تکلیفش را روشن میکردم 

 ای نامدار.. من تابحال با پسری قرار نذاشتم منو با دخترایی که احتماال توی زندگیتون هستن مقایسه نکنید آق -

 چه دختر صاؾ و ساده ای  -

این حرؾ های دوپهلویش هر کدام عالمت سوال بزرگی بود برایم.. اصال نمی فهمیدم دلیل این دعوت ها و 

 تماس ها و جمالت مبهم چیست؟ 

 بپذیرم تماس راقطع کرد وقتی دید آدمی نیستم که به این راحتی کوتاه بیایم و دعوت نامعقولش را 

لحظاتی نفسم را حبس کرده و سپس با فشار بیرون فرستادم و پس از ثانیه ای مکث انگشتانم روی کیبورد 

  .کامپیوتر فرود آمده و کارم را از سر گرفتم

**** 

 با قدم هایی آهسته راه خانه را می پیمودم و درگیر افکار مؽشوشی بودم که گوشی موبایلم زنگ خورد..

دست در جیب مانتوی کرم رنگم کرده و گوشی را بیرون کشیدم .. شماره ای بدون نام و ُرند که خیلی خوب 

می شناختم.. بی دلیل قلبم لرز گرفت شاید از استرس همکالمی با کسی بود که ناگهان از زندگیم سر در 

 آورده و نقش پررنگ این روزهایم شده بود 

 سالم  -

 هستین؟ سالم از ماست ، خوب  -

 بله ممنون  -

 خب خدارو شکر  -

 سکوت کرد و این سکوت سنگین آنقدری طول کشید که گمان کردم تماس برقرار نیست 

 الو؟  -

 راستش میخوام در مورد موضوع مهمی باهاتون حرؾ بزنم  -

 بفرماید  -

 نه اینطوری نمیشه اگه امکانش هست حضوری  -

 نه امکانش نیست  -

 رفهام مهمه خواهش میکنم، ح -

  :دندان روی لب کشیدم تعلل ام را که دید به سرعت گفت

 من یه کوچه باالتر از خونه تون منتظر هستم  -

تماس قطع شده بود و من مات و مبهوت به گوشی درون دستم خیره بودم آنقدر جمالتش را سریع ادا کرده 

بخشیدم تا سریع تر برسم.. چراغ عالمت  بود که گمان کردم شاید اشتباهی رخ داده .. به قدم هایم سرعت

 سوال بزرگی در ذهنم روشن شده بود، او آدرس منزل مرا از کجا میداند؟ 
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از دور ماشین مشکی گران قیمتی را که از فرط تمایز و لوکس بودن مثل وصله ناجوری برای این محل بود 

یه پایین آمد و من محو سرعت فوق ، دیدم ..نزدیک ماشین که رسیدم شیشه سمت راننده در کسری از ثان

العاده پایین آمدن شیشه بودم و آن را با سرعت ماشین هایی که دیده بودم مقایسه میکردم.. سرش را بیرون 

آورد عینک آفتابی خوش فرمی روی چشمانش بود عینکی که مِن نابلد هم میتوانستم مارک بودنش را 

اسهای تنم و لباسهای درون کمد کوچکم بود.. من با این همه تشخیص دهم و احتماال قیمتش به اندازه کل لب

 همیشه زندگی ام ساده بوده و سادگی را بیشتر می پسندیدم  .. شکوه و جالل ؼریبه بودم

 مرسی از این که اومدی  -

  :تکان داده و گفتم« خواهش»سری به معنای 

 دیدار رو داشته باشه گویا میخواستید چیزی بهم بگید، امیدوارم حرفتون ارزش این  -

 حتما.. بفرمایید توی ماشین تا بگم  -

 این پا و آن پا کردم تردید را از حرکاتم حس کرد 

 حرفهام شاید طول بکشه نمی تونید تمام مدت سرپا بایستید  -

لی نگاهی به اطراؾ انداختم.. اینجا ایستادن من اصال درست نبود امکان داشت یکی از همسایه ها مرا ببیند و

  ! سوار شدن در ماشین ؼریبه ای که ادعا میکرد آشنا و قابل اعتماد است برایم تردید داشت و احتیاط

 با قرار گرفتن دست مردانه اش مقابل صورتم نگاهش کردم با ابرو به دستش اشاره کرد 

یش خودت نگه برای این که مطمین بشی و ترسی نداشته باشی سوییچ رو بگیر تا وقتی حرفام تموم نشده پ -

دار اونطوری خیالت راحته که نمیتونم درها رو قفل کنم ماشین هم که خاموشه .. میخوام بادقت به حرفام 

 گوش بدی پس وسیله حواس جمعی و اطمینان خاطرت رو بگیر 

با شرمندگی دست جلو برده و سوییچ عجیب و ؼریبش را گرفتم .. شبیه هر چیزی بود اال سوییچ ماشین .. 

کمرنگ روی پیشانی ام نشست شاید میخواست فریبم دهد و این واقعا سوییچ اش نیست .. با صدای  اخمی

 خنده اش سر بلند کردم 

  ... چرا اینجوری نگاش میکنی به خدا سوئیچه -

  :با مالیمت گفت

 حاال بیا بشین  -

ایی باال رفته از آینه دری را که سمتم بود گشوده و سوار شدم .. پشت سرش روی صندلی نشستم با ابروه

 نگاهم کرد شاید توقع داشت روی صندلی جلو بنشینم 

سرش روی شانه به سمت راست چرخید حاال نیمرخش را می دیدم .. بیشتر از هر چیزی بینی خوش فرمی 

که حدس میزدم عمل کرده باشد و ابروهای مشکی کشیده اش جلب توجه میکرد نگاه از چهره اش گرفته و با 

دیشیدم ابروهایش از مال من پرپشت تر و بلند تر است.. با شنیدن صدایش دست از تجزیه و تحلیل خود ان

 چهره ها برداشتم 

 چرا انقدر سخت اعتماد میکنی؟  -

 به خاطر سبک تربیتی ام و نوع افکار و اعتقاداتم  -

 مگه من تا بحال آسیبی بهت رسوندم که نمیخواستی سوار ماشینم بشی؟  -

ر آسیبی از جانب شما میدیدم یا حتی سوء نیتی حتی باهاتون حرؾ هم نمیزدم، سوار نشدنم، ادبیات و نه اگ -
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نوع بیان و رفتارم و به قول شما سرسختی هام همه و همه برمیگرده به باورهایی که از درونم سرچشمه می 

هر کس که جلوی راهم سبز  گیره.. من یه جور دیگه ای بزرگ شدم توی یه خانواده سنتی و متدین نمی تونم

 شد به حرفاش گوش بدم یا هرکی گفت سوار ماشینم شو زود بپرم و سوار بشم 

 خب این نوع رفتارت رو می پسندم چون این روزا خیلی کم یاب شده  -

من اگر هم قبول کردم که بیام و حرفاتون رو بشنوم به این خاطر بود که حس میکنم مدام میخواید چیزی  -

ی نمی گید، حرؾ های دو پهلوی شما ذهنم رو درگیر میکنه پس ترجیح میدم حرؾ اصلی رو بشنوم بگید ول

 و یک بار برای همیشه این تماس ها و حرفها حل بشه 

 بدون اینکه پاسخی بدهد دست برد و آینه را دقیقا روی صورتم تنظیم کرد .. اخم کردم و او خندید 

اخم نکن میدونم چه دختر حساسی هستی ولی باید مخاطبم رو ببینم که بتونم باهاش حرؾ بزنم شما هم که  -

افتخار ندادید بیاید جلو، اینم بگم که چون می شناسمت اعتراضی نکردم وگرنه هرکی بود از پنجره پرتش 

 میکردم بیرون چون من راننده شخصی کسی نیستم 

ختی خودم را کنترل کردم ، مهندس رادین نامدار رییس شرکت بزرگ و مجلل خنده ام گرفته بود ولی به س

 یاس حس راننده بودن میکرد 

 با شروع حرفهایش حواسم را جمع کردم 

از روز اول دیدارمون بی هیچ دلیلی تمام روز ذهنم درگیر بود، دستپاچگی ات موقع عصبانی شدنم، نگاهی  -

مد ، رعایت ادب حتی زمانی که پرخاش کردم و متانت رفتارت که که خیره نمیشد، سری که باال نمی او

اینا همه چیزهایی بود که من ندیده بودم و برام کمی عجیب بود همه اینا باعث شد  .. اصال جلؾ و سبک نبود

فکر کنم تو یه کم با بقیه فرق داری شاید بگی نوع پوششم اینو نشون میده ولی چادر تضمینی برای متفاوت 

 نیست چادر فقط یه نوع پوششه و رفتار رو تضمین نمی کنه.. نمی گم عاشقتم ولی ازت خوشم اومده بودن 

  ..سرم را سریع باال آوردم

 این سرسختی و نجابت رو پسندیدم، میخوام اگه بشه یه مدتی با هم باشیم تا خوب همدیگه رو بشناسیم  -

 هم فرورفت که با دیدن چهره ام نگاهش سرگردان شد اینهمه چرخید تا به اینجا برسد؟ چنان اخم هایم د ر

 بهتره دیگه هیچ وقت بهم زنگ نزنید یا سرراهم سبز نشید آقای محترم  -

 به وضوح تعجبی را که در چشمانش بیداد میکرد، دیدم 

 حرؾ بدی زدم؟  -

 عصبی بودم عصبی تر شدم 

پول و مقام و قدرت و جذابیت دارید به راحتی نمیدونم چه فکری راجع به من دارید شاید فکر میکنید چون  -

 خواسته نادرست شما رو می پذیرم ولی اشتباه کردید 

 صدایم می لرزید.. در دل خودم را بابت این ضعؾ زیاد لعنت میفرستادم 

  ...ولی من که منظورم -

د تا متقاعدم کند سوئیچ را روی صندلی کمک راننده پرت کرده و بی معطلی پیاده شدم او هنوز در تالش بو

که منظوری نداشته.. بی توجه به حرفهایش در را کوبیدم و با قدم هایی سریع و ناهماهنگ به سمت خانه 

رفتم .. فکر کرده بود با چندتا جمله که حتی از داشتن رنگ و بوی عشق هم محروم بود حاضر میشدم دست 

که پول زیاد و بیمناک نبودن از رسوایی در  دوستی بدهم .. شاید تمام این بی پروایی ها از قدرتی است

اختیارشان گذاشته بود هرچه که بود اصال برای من خوشایند و قابل قبول نبود.. کسی که مرا بخواهد معقول 
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رادین نامدار، امیرحافظ هاشمی نیست که درخواست صبرش برایم معقول باشد به  .. و درست رفتار میکند

مختصات شروع یک زندگی را داشت پس این نوع درخواست چیزی جز همان  دلیل دانشجو بودنش، او تمام

دوستی های گذرا و پوچی که بسیار دور و بر خود دیده ام نیست اگر واقعا خواهان من است صادقانه و 

  ..درست اقدام کند

****  

 در سالن نیمه تاریک به آهستگی قدم بر میداشتم که صدایی آشنا شنیدم 

 خونه ما، من در خدمتم مطمین باش هر چه در توان دارم میذارم  شما فردا بیا -

 و صدایی که از نوع تلفظ سخت و عجیب کلمات به راحتی میشد فهمید صدای یک ایرانی نیست 

 ممنون، پس فردا هم بیام؟  -

دی رو نه پس فردا با یکی دوتا بچه ها کالس خصوصی دارم قراره بهشون شیمی وفیزیک یاد بدم ، قرار بع -

 هماهنگ میکنم باهات 

 خب میشه هر روز با من کار کنید؟ من تمام پولی رو که از کالسهای دیگه می گیرید میدم  -

نمیشه اونا رو کنسل کنم.. اخه راستش یکی دو نفر هستن که بدون گرفتن پول بهشون درس میدم چندتا پسر  -

رن و نیمه وقت کار میکنن من بهشون کمک دبیرستانی هستن که توانایی رفتن به کالس خصوصی رو ندا

 میکنم 

 صدای همان پسر ؼریبه که سرشار از حیرت بود آمد 

 جدی؟  -

 آره -

 براوو، تو خیلی عالی  -

  :خندید و گفت

 زمان قرار بعدی رو باهات هماهنگ میکنم، میخوام باهات فارسی هم کار کنم  -

 مرسی  -

ایشان آمد خواستم برگردم و از آنجا دور شوم که پسری قدبلند و بور مکالمه شان به اتمام رسیده بود صدای پ

که چهره ؼربی اش کامال او را متمایز کرده و هویدا بود که ایرانی نیست و برای تحصیل به ایران آمده، از 

کالس خارج شد و بالفاصله او.. پسر جوان از کنارم ردشد ولی امیرحافظ هاشمی مقابلم ایستاد باشرمندگی 

 سربه زیر انداختم 

 ببخشید داشتم میرفتم دنبال دوستم نسیم که یه لحظه صداتون رو شنیدم  -

 خواهش میکنم  -

  !لحن صدایش نه تند بود و نه مالیم چیزی مابین این دو، حتی بی تفاوت هم نبود

 شد اگر سوالی که در ذهنم چرخ میخورد را نمی پرسیدم احتماال امشب خواب از چشمانم فراری می

 شما تدریس خصوصی می کنید؟  -

 نه  -

 متعجب سربلند کرده و با انگشت پله ها را نشان دادم 

  ..ولی این آقا -
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قراره به این آقا توی درس ها کمک کنم، تازه واردن و خیلی با زبان و فضای دانشگاه اینجا آشنایی ندارن،  -

ولی تدریس خصوصی نمی کنم.. من از کار به چندنفر دیگه توی مقاطع تحصیلی مختلؾ هم کمک میکنم 

 دیگه ای درآمد دارم نه تدریس 

 خندید.. خنده ای کوتاه و آرام.. حتی خنده اش هم موجی از متانت داشت 

البته منظورم از درآمد یه درآمد بخور و نمیر دانشجویی هست ولی وضعیت اینطوری نمی مونه من کلی  -

 وزها انگیزم بیشتر هم شده برنامه برای آیندم دارم تازه این ر

سر که بلند کردم او رفته بود و تنها صدایش در گوشم به یادگار مانده بود.. نفهمیدم دقیقا منظورش از انگیزه 

  ..چیست؟ امیدوار بودم آنچه که من فکر میکنم نباشد

زها سرجایم باسری پایین و فکری پویا راه میرفتم که ناگهان با حس دیدن مشکی رنگ پردردسر این رو

 متوقؾ شده و با ترس به عقب چرخیدم .. ماشین رادین نامدار در کوچه ما چه میکرد؟

هر ماشینی با این مدل و رنگ که لزوما متعلق به او نیست شاید مال کس دیگری است .. با این افکار در 

حال تسکین دادن به خود بودم که در باز شد و این بار خودش از ماشین پیاده شد .. قامت بلندش که به طرؾ 

ن اطراؾ نبود باید زودتر از این من چرخید سریع نگاهم را دور تا دور کوچه گرداندم خوشبختانه هیچ کس آ

 مهلکه می گریختم.. با قدم هایی سریع به سمت خانه حرکت کردم که صدایم زد 

 خانم راد  -

 لحظه ای تعلل کردم ولی دوباره به راهم ادامه دادم 

  !مریم وایسا -

بروداری و متانت وای خدای من! اگر کسی سر میرسید و این صحنه را می دید چه؟ من و خانواده ام را به آ

  ..می شناسند خوبی ها و نجابت من زبانزد همه اهالی محل است

 بهتره تا صدام بلندتر نشده و همه همسایه ها خبردار نشدن بایستی  -

  ! جمله اش توان حرکت را از پاهایم ربود و کامال بی اراده ایستادم.. لعنت به این مزاحمت ها

 مقابلم که ایستاد با خشم توپیدم 

من که دیروز جوابتون رو دادم .. چرا دست از سرم برنمی داردید؟ مگه هزار بار نگفتم آبرو دارم چرا  -

 اومدید محل زندگیم؟ 

 چیه نگرانی برات بد بشه دیگه زنای محل تو رو واسه پسرشون نخوان؟  -

فه اش کنم کاش اینقدر با خشم چشم بسته و دندان روی هم ساییدم کاش آنقدر توان داشتم که با دست هایم خ

 محتاط و سربه زیر نبودم تا هرچه از دهانم بر می آید بارش کنم 

 اون چه رفتاری بود که دیروز انجام دادی؟  -

توقع داشتید از خوشحالی ذوق مرگ بشم؟ فقط به خاطر این که کسی مثل شما داره ازم تعریؾ و درخواست  -

 میکنه؟ 

 ابروهایش در آؼوش هم فرورفتند 

 تو اصال گذاشتی من حرفمو تموم کنم؟ زود واسه خودت بریدی و دوختی  -

نیازی به تموم شدن حرفاتون نبود خیلی خوب رنگ و بوی جمله هاتون رو از همون اولش فهمیدم ، نیتی  -

 که داشتید مشخص بود 
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 نگاهم کرد 

 ز حرفام سوءتعبیر کردی خانم باهوش من اصال قصدم دوستی نبود که مثل کوه آتشفشان منفجر شدی، ا -

  :چشم هایم را اندکی روی هم فشرده و باز کردم.. عاصی شده گفتم

 پس قصدتون چیه؟  -

 ازدواج  -

نگاهم به صورتش خشک شد.. دهانم از حیرت نیمه باز مانده بود .. او هم بدون هیچ حرفی نگاهم میکرد 

 رم را به طرفین تکان دادم دستی روی لبهایم کشیدم .. چشمانش منتظر نگاهم میکرد.. س

 متاسفم ولی باور نمی کنم  -

 از کنارش گذشتم.. صدایش از پشت سر شنیده شد 

 باشه باور نکن من بهت ثابت می کنم  -

تمام طول کالس نگاهم به استاد بود و صدای اودر گوشم می پیچید .. تک تک جمالت دیشبش پشت تلفن صد 

حرفهایش را مرور میکردم و هربار به جای این که یک قدم به پذیرش  ها بار در گوشم اکو شده بود، مدام

این اتفاق نزدیک شوم یک قدم از باورش دورتر میشدم حس میکردم هر آنچه دیشب اتفاق افتاده و تمام شنیده 

هایم چیزی جز خواب نیست ..رادین نامدار دیشب تماس گرفت و گفت منتظر آمدنش باشم و این یعنی تمام 

هایش جدی است.. باور نمیکردم پسری مثل او با ثروتی که داشت ، با قیافه و تیپ و تحصیالت فوق گفته 

العاده اش ، کسی که صاحب شرکت و دارایی بود .. کسی که هزاران فرسنگ از من و زندگیم فاصله داشت 

ج کشور، از تصمیم به این کار گرفته .. دیشب از همه چیز برایم حرؾ زد، از کار و تحصیالتش خار

در ایستگاه اتوبوس نشسته و چشمانم  .. خانواده و شؽل پدرش و من تمام وقت در سکوت گوش فرا میدادم

رفت و آمد مردم را نظاره میکردند و ذهنم سخت درگیر شنیده هایی بود که نه تنها در حیطه ادراک من ، 

قعیت قدرتمندش را بارها از زبان شیدا بلکه جهان هم نمی گنجد.. تعریؾ اسم و رسم خانواده و مقام و مو

شنیده بودم .. نه اینکه از چنین پیشامدی ناراضی باشم و از حضور چنین فردی در زندگیم هیجان زده نشده 

باشم ولی انتخاب او برایم جای سوال داشت این لحن صحبت کردن بدون تردید وقتی که سراسر وجود مرا 

ترین فکر این باشد که اگر سلیقه اش دختری شبیه من است پس خط فکری شاید خوشبینانه ..تردید فرا گرفته 

اش حول این محور می چرخد.. اگر پیشنهاد دوستی میداد تا این حد تعجب نمی کردم ولی او مستقیما به خانه 

گرفته.. « ازدواج»شاید هم با شناخت من تصمیم به طرح مسئله  ..آخر رفته و دست در نقطه هدؾ گذاشته

  ..ه که بود گویا او جدی و محکم پای حرفش ایستاده و قصد داشت حرفهایش را به کرسی عمل بنشاندهر چ

مقابل آینه ایستاده و به خود نگاه میکردم قیافه من معمولی است خیلی معمولی تر از دخترانی که او میتواند 

من دختری ساده و معمولی  انتخاب کند .. چشمان متوسط قهوه ای، لب و بینی معمولی و پوستی سبزه از

  ..ساخته، بدون هیچ جذابیت خاصی که پسری مثل رادین خواهانم باشد

چشمان خاکستری و کشیده اش، قد بلند و هیکل ورزیده اش، پوست روشن و موهای تیره اش، مقابل چشمانم 

استنی است و من جان گرفت.. به معنای واقعی کلمه جذاب است و این جذابیت برای همه دختران مهیج و خو

نیز از این قاعده مستثنی نیستم تنها تفاوت من در این است که با وجود چنین ویژگی هایی باز هم حاضر به 

دوستی نیستم شاید برعکس بسیاری از دختران هم سن و سال ام.. نمیدانم چرا حتی با وجود چنین شانس 

گیری های این روزهای عمرم دارم که قابل درخشانی خوشی دلم تکمیل نیست حسی خاص در کنار تمام ؼافل

توصیؾ نیست .. حس میکنم زندگی ام در سراشیبی تندی افتاده که توان نگه داشتنش را ندارم مثل قطاری که 
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به سرعت رد شده و مسافرش را جاگذاشته من نیز مسافری جا مانده از قطار زندگیم هستم .. این روزها همه 

حتی مجالی برای فکر کردن بیشتر ندارم..نفس پرصدایی کشیده و آینده مبهم  چیز انقدر سریع رخ میدهد که

  ..دریای پرتالطم زندگیم را به دست خدا سپردم

****  

میان درگیری ها و تردید هایم خواستگاری امیر حافظ هاشمی مثال همان گلی بود که به سبزه نیز آراسته 

ش بگذارم با لحنی مصمم و جدی از من خواستگاری کرد و شد.. بعد از کالس تقاضا کرد وقتم رادر اختیار

خواست تا خوب فکر کنم و اگر جوابم مثبت بود در تعطیالت عید به همراه خانواده اش به منزلمان بیایند و 

اگر همه چیز خوب پیش رفت دو ، سه سالی نامزد بمانیم تا کارهایش را روبراه کند.. در تمام طول مدتی که 

در سکوت با چشمانی گرد نگاهش میکردم شوکه شده بودم.. متعجب بودم.. هزاران فکر با او حرؾ میزد 

سرعت در سرم می چرخید فکر هایی درهم و آشفته.. نمی توانستم درست تمرکز کنم وقتی با سوال به من 

  ..خیره شد و منتظر جواب ماند نمیدانستم چه باید بگویم نهایتا فرصت خواستم تا فکر کنم

اد روزی افتادم که نسیم پرسید اگر آقای هاشمی به صورت رسمی از من درخواست ازدواج کند چه به ی

جوابی میدهم و من با لبخندی محو گفتم جواب مثبت، ولی امروز سد بزرگی به نام رادین نامدار مقابل این 

ایستگاه آخر رسیدیم و  جواب مثبت ایستاده.. تمام طول راه ؼرق در افکارم بودم آنقدری که نفهمیدم کی به

 من فراموش کرده ام در ایستگاه موردنظر پیاده شوم ، با صدای راننده به خودم آمدم 

 خانم ایستگاه آخره ، پیاده نمی شین؟  -

اتوبوس خالی از جمعیت شده بود نفسم را با آه از سینه خارج کرده و پیاده شدم.. آن روز و روزهای بعدی 

دید تمام وجودم را فراگرفته بود.. من امیر حافظ را دوسال بود که می شناختم، مدام در فکر بودم .. تر

میدانستم که چطورپسری است، اخالقش چگونه است.. اعتقادات و رفتارش را دیده بودم و از هر نظر 

تاییدش میکردم پسری که با چند سال صبر میتواند زندگی خوبی برای هر دختری بسازد ، پسری با برنامه، 

دفمند و دارای پشتکاری بی نظیر.. ولی این ؼریبه تازه وارد تمام معادالتم را به هم ریخت رادین نامدار ه

پسری که شناخت زیادی از خودش و زندگیش ندارم گزینه دومی است که ذهنم را سخت درگیر کرده با یک 

مدام فکرم را اسیر میکند و ِی بزرگ که اجازه نمی دهد به راحتی کنارش بگذارم بلکه مثل یک دام « اما»

موقعیت اجتماعی و شؽل و موقعیت مالی نامدار است زندگی او آماده است برای ورود شخص دوم « اما»آن 

ولی زندگی امیر حافظ چند سال بعد برای شروع متاهلی آماده میشود .. زندگی رادین، شؽل و مقام و 

ر چند که شناخت من از او بیشتر از نامدار است تحصیالتش مشخص است ولی آینده امیر حافظ مبهم است ه

  ..و الاقل میدانم از نظر فکری بسیار به من نزدیک است ولی در مورد رادین چنین شناختی را ندارم

به دیدن آقای وزیری رفته و بی رو دربایستی از او در مورد رادین پرسیدم وقتی فهمید قصد ازدواج با مرا 

ولی برایم گفت که در محیط کاری رفتار خوبی دارد و بسیار متخصص و پخته دارد شوکه و متعجب شد .. 

است .. نمیدانم چرا حس میکردم رنگ آقای وزیری پریده و نگاهش کدر شده، در طول صحبت مان به نظر 

گرفته می آمد که علتش رانفهمیدم.. هر چه که بود آقای وزیری در مورد رفتار درست و به جای او در 

ی حرؾ زد و البته که رفتار افراد تحت تاثیر محیط قرار می گیرد ولی با این حال نظر مثبت آقای محیط کار

  ..وزیری برایم اهمیت داشت

سجاده را بستم با همان چادر سفید که گلهای صورتی داشت به سمت پنجره اتاقم که به خیابان باز میشد رفتم 

باران که اندک اندک و با حوصله روی تن زمین می نشستند هوا بارانی بود دستم را بیرون بردم قطره های 
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، مهمان دستانم شدند.. چشمانم را بسته و نفس بلندی کشیدم حال دلم خوش بود، همیشه بعد از راز و نیاز 

حس شادی عمیقی زیر پوستم می دوید.. به آسمان گرفته و ابری نگاه کردم دل پرتردید ام آرام شده .. سکان 

  . را به دست ماهرترین ناخدا سپرده ام و دیگر تصور طوفان دلم را نمی لرزاند کشتی زندگیم

 با باز شدن در اتاقم و برخوردش به دیوار به عقب چرخیدم 

 مامان این چه وضع اومدنه آخه؟  -

سریع جلو آمد دستم را گرفت و مجبورم کرد روی تخت بنشینم، با تعجب به حرکات شتاب زده اش نگاه 

 . سوالی نگاهش کردم میکردم.

 یه خانمی االن زنگ زده بود گفت شب میان برای خواستگاری  -

 خودش رو معرفی نکرد؟  -

 چرا گفت خانم نامدار  -

قلبم در سینه فروریخت.. فکر نمی کردم به این زودی به قولش عمل کند.. در این یک هفته هر روز با پیام 

  !تمام می رسید پیام هایی که بی پاسخ می ماندنداو صبحم شروع میشد و باپیام او شبم به ا

 با تکان خوردن شانه ام از فکر بیرون آمدم 

 کجایی مریم؟ به چی فکر میکنی؟  -

  :لبخندی به نگاه مشکوک مادرم زده و گفتم

 هیچی.. شما برید منم میام کمکتون  -

  :در حالی که از اتاق خارج میشد گفت

 عجله کن  -

بیرون داده و از اتاق بیرون زدم.. با وجود تمام توکل ها و تفال ها و اطمینان بخشیدن خواجه نفسم را لرزان 

 حافظ به سعادت و عاقبت بخیری ته قلبم ترسی مبهم النه کرده بود

برای آخرین بار مقابل آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم .. شال آبی آسمانی، پیراهن سفید آستین بلند و چادر 

رون دستانم .. صورتم ساده و بدون آرایش بود دوست داشتم خانواده اش مرا همانطور که هستم ببینند یشمی د

 و اگر پسندیدنی در کار است مرا اینگونه بپسندند.. دوباره صدای مامان رشته افکارم را گسیخت 

حاال خودتم میخوای از یه ساعت پیش بیست بار جلوی آینه ایستادی.. اونی که باید می پسندید پسندیده  -

 بپسندی؟ 

انتهای جمله اش با خنده همراه شد.. نگاهش کردم و لبخند زدم.. یعنی همه مادران از شنیدن خبر خواستگار 

 تا این حد خوشحال میشوند؟ 

 مریم بیا این میوه ها رو بچین توی میوه خوری  -

به نمایش میگذاشت و هر بار مرا  از آینه ای که در هر بار نگریستن من، چهره ای ساده و معمولی را

متعجب میکرد از اتفاقی که در شرؾ رخ دادن است دل کنده و از اتاق بیرون زدم.. با خجالت به پدرم که 

تازه از راه رسیده بود خسته نباشید گفته و به آشپزخانه رفته و مشؽول چیدن سیب و پرتقال در ظرؾ شیشه 

  ..ای شدم

صدای سالم و  ..در چادر را از روی زمین برداشته و سر کردم  به محض به صدا د رآمدن زنگِ

  :احوالپرسی هایشان را می شنیدم.. دقایقی بعد مادرم به آشپزخانه آمد ، با اخم نگاهم کرد و گفت
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 پاشو بیا بیرون  -

 متعجب نگاهش کردم 

 چرا؟  -

 پسره میگه دسته گل رو فقط به خودت میده  -

 ه صدای پرتردید مادرم را شنیدم چادرم را درست میکردم ک

 سر و وضعشون که به ما نمی خوره  -

همراه مامان به حیاط رفتم .. خانمی میانسال و خوش پوش کنار رادین ایستاده بود و مردی تقریبا مسن کمی 

دورتر از آنها.. سالم کردم .. نگاهشان به سمت من برگشت و مادرش با نگاهی معنادار به پسرش سری به 

  !فین تکان داد، لب گزیدم.. معنی این حرکت را خیلی خوب فهمیدم.. اعالم نارضایتیطر

  :قدمی به سمت رادین برداشتم، دسته گل را به طرفم گرفت.. زیر لب گفتم

 ممنون  -

 نگاهم کرد چشمانش رنگ شماتت داشت.. ولی حرفی نزد 

  :نی سرشار از احترام گفتمادرش قصد داشت با کفش هایش وارد خانه شود که مامان با لح

 ببخشید مثل اینکه فراموش کردید کفشاتون رو دربیارید  -

نفسش را به شدت بیرون فرستاد کفش های مجلسی پاشنه بلندش را از پا کند و داخل شد.. ما هم بعد از 

مبل برای نشستن  مهمانها وارد شدیم .. سرپا ایستاده و اطراؾ خانه را نگاه میکردند گویا به دنبال پیدا کردن

من نیز به  ..بودند.. بابا با دست به قسمتی از خانه که با پشتی های مخمل و پتو پوشیده شده بود اشاره کرد 

آشپزخانه رفته و دسته گل را روی کابینت فلزی سفید گذاشتم و مشؽول ریختن چای شدم .. دلهره و 

شپزخانه آمد تا ظرؾ میوه را ببرد نگاهی به من کرد مامان به آ ..اضطراب از قلبم به دستانم کشیده شده بود

  :و گفت

 خیلی پولدارن؟  -

 سرم را به معنی مثبت تکان دادم 

 چطور مگه؟  -

 از رفتار پرفخر مادرش مشخصه  -

 لبخند کجی روی لبانم نشست 

 اونم اون شکلیه دیگه، مهم خودشه  -

 خودش خیلی پسر خوبی به نظر میاد  -

لب نشاند و رفت.. نفس بلندی کشیده و با برداشتن سینی سعی کردم کنترل دستانم را در لبخند پهنی روی 

اختیار بگیرم، به اتاق که وارد شدم به آرامی خوشامد گفته و مشؽول تعارؾ چای شدم در حالی که حواسم به 

آن کت و شلوار  چادرم نیز بود که از سرم نیفتد .. پدر رادین که موهای یک دست سفید و چهره جدی اش در

فاخر ، از او یک مرد با ابهت ساخته بود ، حین برداشتن چای به تشکری کوتاه اکتفا کرد من نیز پاسخش را 

داده و سینی را به طرؾ همسرش که با فاصله کمی از هم نشسته بودند گرفتم.. نگاهش بین چهره و چادر 

  :روی سرم چرخید و با لحن سردی گفت

 میل ندارم  -
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سینی را که مقابل او گرفتم  ..یب شده در گلویم را به سختی نگه داشتم تا راه خروج در پیش نگیردبؽض س

سر بلند کرده و بدون رودربایستی از حضور پدر و مادرهایمان به صورتم خیره شد و لبخند مهربانی روی 

سینی را به دست  لبانش نشست.. دست جلو آورد و استکان چایش را برداشت تا خواستم حرکت کنم گوشه

 گرفت و یکی دیگر برداشت.. متعجب نگاهش کردم .. خندید 

 من میخوام دوتا بخورم  -

پشت سرهم چندبار پلک زدم تا اشکم سرازیر نشود با ابن کار خواست دل مرا به دست بیاورد و رفتار زشت 

  ..مادرش را جبران کند .. در آن لحظه قلبم از محبت او سرشار شده بود

تی در سکوت سپری شد .. بابا کم کم داشت کالفه میشد گویا قصد شروع صحبت را نداشتند رادین به لحظا

پدرش نگاه کرد و این نگاه معنی دار باعث شد پدرش شروع به صحبت کند بعد از یک سری بحث های 

  :حاشیه ای گفت

 ی نداشت، نه حداقل فعال راستش رادین همیشه سرش گرم کار و شرکتش بود و خیلی به ازدواج اعتقاد -

درک حرفش برایم سنگین بود یعنی چه که اعتقادی به ازدواج نداشت، اگر اعتقادی نداشت پس اینجا چه 

 میکرد؟ 

ولی وقتی گفت قصد داره ازدواج کنه تعجب کردیم، خیلی هم عجله داشت زودتر خدمت شما برسیم و در  -

ختی از هم نداریم ولی انگار رادین خیلی خوب شما رو می نهایت ما رو راضی به اومدن کرد .. ما که شنا

 شناسه و با آگاهی این انتخاب رو کرده 

  :پدرم با اخمی کمرنگ گفت

 راستش من اصال نمی دونم آقا رادین دخترم رو کجا دیدن و چطور باهاش آشنا هستن؟  -

صدای رادین نگاهم را به سمتش کشید به چهره ی پر از رضایت و لبخندش، به موهای مرتب و حالت داده 

شده اش، به کت و شلوار مارک گران قیمت و پیراهنی که من روزی با قهوه مزّین اش کرده بودم و دست 

 های گره خورده اش 

این حوزه فعالیت میکنم و برای همین به  من دختر شما رو توی شرکت آقای وزیری دیدم.. چون من هم در -

 شرکت آقای وزیری رفت و آمد دارم 

 پدر رادین به حرؾ آمد 

 اجازه بدید یه صحبتی بکنن تا ببینیم چی میشه؟  -

بابا سرتکان داد.. بلند شده و به همراه رادین به اتاقم رفتم کنار ایستادم تا ابتدا او وارد شود و من بعد از 

 ز گذاشته و روی صندلی میز کامپیوترم نشستم او هم روی تخت نشسته بود ورود در را با

 رفتار تلخ مادرم رو به من ببخش، باشه؟  -

 صدایش بی نهایت آرام و مهربان بود.. این لحن گفتاری را تابحال نشنیده بودم 

 درکشون میکنم، از دیدن انتخاب شما شوکه شدن  -

 ن تمام حق مال توئه مریم، منو ببی -

 نگاهش کردم.. دستانش را باال آورده و تکان داد 

 تمام حق.. بنابراین فقط میتونم قول جبران بدم همین  -

 لبخندی محو روی لبانم نشست 
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 جبران شد  -

 متعجب نگاهم کرد 

 کی؟  -

 موقع برداشتن چایی  -

 خندید.. سر به زیر انداختم ولی سنگینی نگاهش را حس میکردم 

 ر بهت میاد این چادر چقد -

او هم امروز جذاب تر از همیشه بود و خرسند نبودن از وجود چنین خواستگاری بی شک کار عقل دیوانه 

  ..است

 زندگی و پدر و مادرم رو که دیدید؟  -

 سر تکان داد 

 میخوام بدونید که اینطوری بزرگ شدم و سطح اجتماعی و مالی ما همینقدره  -

 مشکلی ندارم  -

و از تمام فراز و نشیب های زندگیم برایش گفتم.. از اعتقادات و نوع نگرشم، تا با آگاهی از شؽل پدرم 

  :تصمیم بگیرد ولی درنهایت نگاهم کرد و گفت

 من مشکلی با هیچ کدوم ندارم اونی که باید تصمیم بگیره تویی  -

 سکوت کردم 

 میخوای فکر کنی؟  -

 نباید فکر کنم؟  -

 ت و باز کرد با لبخند پلک هایش را بس

 البته که باید فکر کنی  -

 هرچقدر که من امروز سرد و جدی بودم او مهربان و پر محبت شده بود 

  :از اتاق که خارج شدیم نگاه ها به من خیره شد قبل از اینکه من حرفی بزنم بابا گفت

 اریم اگر اجازه بدید دخترم یکی دو روزی فکر کنه ما هم یه شناختی از شما به دست بی -

لب های مادرش کج شد.. چشمانم را تنگ کرده و با دقت نگاهش کردم.. مانتو مجلسی کار شده مشکی به تن 

داشت ، روسری ساتن طالیی اش به دقت صورت گردش را قاب گرفته و موهایش را کامال پوشانده بود.. 

یک زن پا به سن گذاشته چشمان عسلی اش جذابیت صورتش بود.. در چهره شاداب و جوانش هیچ نشانی از 

 امروز تمام مدت با اخم ریزی سکوت کرده بود  ..نبود

  :پدرش که کامال بی تفاوت به نظر میرسید گفت

 بسیار خب ،پس ما رفع زحمت میکنیم  -

از جا برخاستند صاؾ ایستاده و آماده شدم تا با مادر رادین که نزدیکی من بود دست داده و خداحافظی کنم 

نگاهی سرد از کنارم رد شد و مرا در بهت بی اعتنایی اش گذاشت.. دستی را که آماده میشد تا به ولی او با 

 نشانه احترام باال بیاید و دست او را بفشارد ،مشت کرده و با تمام توان فشردم 

م پدرش هم با خداحافظی کوتاه از من و پدر و مادرم بیرون رفت.. تنها رادین بود که لبخندی گرم به روی

  .زد.. لبخندی که در آن لحظه حکم آب سردی را داشت که روی آتش ریخته شده بود
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  ..آنها که رفتند پدرم در سکوت به فکر فرو رفت

مشؽول برگرداندن میوه های دست نخورده به یخچال بودم و ذهنم مثل تمام این چند روز درگیر بود.. این 

د ولی عجیب است برای منی که رفتار پدر و مادر همسر جلسه کوتاه و رسمی ، هرچند خیلی خوشایند نبو

آینده ام و رضایت قلبی شان بسیار اهمیت داشت امروز بیش از همه به رفتار رادین توجه کردم و محبت های 

کوتاه و روح نوازش به راحتی سردی رفتار پدر و مادرش را جبران کرد نهایتا به این نتیجه رسیدم که پدر و 

به وقت بیشتری برای پذیرفتن من دارند و گذر زمان همه چیز را بهبود خواهد بخشید زیرا مادر او نیاز 

زمان بهترین ترمیم کننده و گاهی بهترین مرهم برای زخم هاست .. من نیز ترمیم روابط خودم و مادرش را 

 به دست ماهر زمان سپردم 

 صدای مادرم مرا از فکر بیرون کشید 

جدی رفتار کردن ولی به نظرم خانواده محترمی بودن، هرچند از اونا هم توقع با این که کمی خشک و  -

 نمیره از جلسه اول رفتار آنچنانی داشته باشن 

  ..سری به حرفهایش تکان داده و راه اتاق را در پیش گرفتم

مریِم » مشؽول تا زدن شالم بودم که صدای آالرم گوشی سکوت فضا را شکافت.. پیام از طرؾ رادین بود: 

عزیز، میدونم مجلس امروز زیاد باب میلت نبود ولی سردی رفتار مادرم رو به من ببخش.. قول میدم امروز 

  «رو برات جبران کنم

حق داره مادرت، منم اگه بودم تا این حد متعجب و عصبی میشدم.. شما » نفسم را آزاد کرده و زیر لب گفتم: 

  «کجا و ما کجا

مان بدجوری به چشم می آمد ولی چیزی که باعث میشد نتوانم چشم روی رادین بسته تفاوت زیاد خانواده های

و به راحتی کنارش بگذارم امتیاز هایی بود که همیشه دوست داشتم همسر آینده ام داشته باشد و او همه را 

ی یکجا داشت.. رادین تحصیل کرده و شاؼل بود.. موقعیت اجتماعی مطلوب و موفقیت داشت و به راحت

میتوانست زندگی راحت و آسانی برای همسرش فراهم کند و این برای منی که مدام در حال جدال با مشکالت 

مالی و فراز و نشیب های زندگی بودم یک شانس طالیی محسوب میشد.. رادین آنقدر ذهن و حواسم را 

 ..میر حافظ هاشمی کنار رفتمشؽول کرده و تمام حیطه فکرم را پر کرده بود که به راحتی گزینه ای به نام ا

عصر که پدرم از سرکار برگشت سریع از اتاق بیرون زدم میدانستم امروز از طرؾ پدرم خبرهایی خواهد 

 شد 

 سالم بابا خسته نباشی  -

 در حالی که به پشتی تکیه میداد لبخند زد 

 سالمت باشی  -

 به آشپزخانه رفتم که برایش چای بریزم و همه تن گوش شده بودم تا حرفی در مورد او بشنوم 

 امروز رفتم خونه پدر رادین  -

 گوش هایم را تیز کردم 

همه میگفتن خانواده خوب و سرشناسی هستن به خصوص پدربزرگ رادین که از بزرگان و خّیرین بود..  -

سال پیش آمریکا بوده انگار برای تحصیل رفته بود و تازه برگشته از برادر رادین رو هم پرسیدم گفتن تا چند 

بزرگش هم خیلی تعریؾ میکردن.. به شرکتش رفتم خودش توی جلسه بود از چندنفر از کارمنداش در 
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موردش پرسیدم که ازش تعریؾ کردن و گفتن توی کارش خیلی جدی و موفقه .. دم و دستگاهی داره که بیا 

 نفر مثل منو میخره و می فروشه ولی خب اخالق و خوب بودنش مهمتره  و ببین صد

 با کمترین سرعت ممکن چای را در استکان ها می ریختم 

 پس آدمای خوبی هستن؟  -

تا جایی که من دیدم و پرسیدم آره.. یک ساعت بعد از بیرون اومدن از شرکتش بهم زنگ زد و گفت  -

مدم و نتونسته ازم پذرایی کنه و توی جلسه بود.. مشخصه آدم کاری و شرمنده شده که خبردار نشده من او

 موفقیه 

سینی کوچک را برداشته و از آنجا خارج شدم.. خم شده و چای را روی زمین مقابل پدرم گذاشتم و خواستم 

  :به اتاق بروم که گفت

 بشین دخترم  -

 کنار مادرم نشسته و تا حد امکان سرم را پایین انداختم 

 آقا رادین رو کجا دیدی؟  -

 شرکت آقای وزیری چون خودش هم شرکت وارداتی داره  -

  :زانویش را خم کرد و گفت

 آره امروز رفته بودم محل کارش  -

 دستش را باال آورد و به ریش هایش کشید 

 به نظرم آدمای خوب و محترمی هستن .. توی محیط کار خیلی ازش تعریؾ میکردن.. نظر خودت چیه؟  -

  :از شدت شرم حس میکردم گونه ام در حال آتش گرفتن است .. پدرم سکوت مرا که دید گفت

 من حرفی ندارم ولی تصمیم با خودته  -

  :با صدایی ضعیؾ گفتم

 هر چی شما بگید  -

خوب فکر کن دخترم، همه جوانب رو بسنج .. اخالق و خانواده دار و مومن بودن مهم تر از هر چیزیه..  -

ه باید یه عمر زندگی کنه تویی پس عاقالنه تصمیم بگیر و اسیر احساسات نشو .. من عیب و ایرادی اونی ک

 ندیدم از طرفی این پسر میتونه زندگی خوب و راحتی برات فراهم کنه و دؼدؼه مالی نداشته باشی 

مسئله مهمیه،  بابات هم راجع به موقعیت خوب زندگی رادین میگه پس» ذهنم سریع شروع به کد دادن کرد 

  «این تردید لعنتی رو بذار کنار

****  

امروز آقای هاشمی را موقع ورودش به کالس دیدم نگاهی پر معنا به من انداخت و با لبخند محوی از کنارم 

گذشت.. نگاهش گویای انتظاری بود که برای من دیگر معنایی نداشت.. در دل باری از تاسؾ و اندوه داشتم 

  ..که به من امید بسته و این امید از نگاهش ساطع میشد بابت شکستن دلی

  !ولی حقیقت زندگی همین است.. همین انتخاب ها

در مقابل رادین پسری مثل او که هنوز لیسانس نگرفته، سربازی نرفته، کار ثابت و پشتوانه مالی ندارد، هیچ 

  ..شانسی نداشت

النه تصمیم بگیرم و پسری را انتخاب کنم که ایده آل هر رادین یک انتخاب عاقالنه بود و من میخواستم عاق
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دختری است به خصوص که حضور پررنگش در این روزها رنگ و بوی جدیدی به زندگیم بخشیده و از 

  !تردید هایم تنها سایه ای محو به جا گذاشته

****  

اقات چند ساعت پیش مثل فیلم روی تخت دراز کشیده و به نقطه ای نامعلوم در سقؾ خیره شده بودم.. تمام اتف

  ..از مقابل چشمانم رد میشد

روسری ابریشمی صورتی که چهره ام را قاب گرفته بود،بلوز حریر سفید، چادر نباتی خوش طرح و آرایش 

  ..کمرنگ صورتم ، تصویری از یک دختر ساده که سادگی جزء الینفک زندگیش بود در آینه نمایش میداد

الهی خوشبخت بشی، خدایا  » مادرم وقتی مردا دید و دستانی که به دعا باز شدچشمان ؼلطیده در اشک 

  ..لبانی که به لبخند وا شد و لبهای مرا نیز مهمان لبخندی کرد« شکرت بابت این شانس خوب دخترم

صدای زنگ در و تپش های بی امان قلبم..رادین با دسته گل زیبا و بزرگش، دسته گلی فاخر و گران قیمت.. 

زمزمه ای که سرخی شرم را بر « امشب زیبا شدی»نگاه پرمحبت اش به چهره ام و زمزمه زیرلبی اش

گونه ام نشاند.. مهمان های اندک شان با نگاه هایی بهت زده به من و خانه کوچکمان.. دایی و عموی رادین 

البالی رفتار فخرآمیز و به همراه همسرانشان، برادر و زن برادرش پرند با نگاه مهربان و رفتاری که در 

دختری پر از ؼرور کاذب که چهره مملو از فخرفروشی  _ سرد آن خانواده برجسته شده بود، خواهر رادین

  ..و نگاه از باال به پایینش هیچ به دلم ننشست_ و در نهایت پدر و مادرش

برایم نداشت و پیشنهاد سپس مراسمی کوتاه و نسبتا خوب، صحبت بزرگترها راجع به مهریه که هیچ اهمیتی 

پدر رادین برای برابری مهریه من و پرند که با موافقت پدر و مادرم و بزرگترهای ما که چندتن از همسایه 

ها و دایی و خاله پدرم_ تنها فامیل های ما در تهران_ همراه شد.. پیشنهاد عجیب مادر رادین مبنی بر اینکه 

در یک شب باشد و نگاه بهت زده ما و پذیرش اجباری از جانب  طبق رسم خانواده آنها عقد و عروسی باید

  ..پدرم

درخواست پدر رادین برای محرمیت  ..نگاه های پر مهر رادین در ال به الی مراسم و لبخند های پنهانی اش

کوتاه به خاطر انجام مقدمات مراسم عروسی و خرید و آزمایش .. صیؽه ای که از زبان دایی محمود _ دایی 

رم_ جاری شد، بله زیر لبی و آهسته من که با موجی از تبریک و دست زدن ها همراه شد و بیشتر این پد

انرژی خوب از جانب مهمانان دعوتی ما بود.. انگشتری سنگین و سفید با نگین درشتی در وسط آن که 

نی و شربت به توسط پرند در انگشتم نشست و فوج فوج مهربانی از جانبش.. مراسمی که با تعارؾ شیری

 اتمام رسید 

خداحافظی کوتاه ما در خانه زمانی که مهمانان به حیاط رفته بودند، دست او که روی دستم نشست و گرمایی 

به زیر پوستم دوید، چشمانش که به صورتم دوخته شد.. چشمانی که می خندید و امشب جذاب تر به نظر 

  ..ی مواِج درونشمیرسید، خاکستری خوش حالتی با ستاره های نقره ا

 صدایی بم و مردانه که پرده های گوشم را به سرعت در نوردید و بر جانم نشست 

 چه خواب خوشی بود امشب،این رویا رو مدیون توام.. ممنون از اینکه قبولم کردی  -

را  حال که این اتفاقات را مرور میکنم گویی هر چه که دقایقی قبل رخ داده چیزی جز خواب نبوده.. دستم

باال آورده و به انگشترم نگاه کردم.. انگشتری که به دستانم جال و زیبایی بخشیده و گواه صدق رویدادهای 

 ..بی اختیار لبخندی روی لبانم نشست ..ساعتی پیش بود
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