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همه چيز از آن روز شروع شد! آري، حال كه بهتر مي انديشم مي بينم تمام هيجانات و تحوالت زندگي كوتاه من از 

 آن روز شروع شد.

تا به آن موقع زندگي عادي و آرامي كنار پدر، مادر و برادرم كه دوستشان داشتم و پدر بزرگ و مادربزرگم كه 

 جازه نداده بودند تلخيهاي روزگار را، چه مادي و چه معنوي بچشم..بهشان عشق مي ورزيدم، طي كرده و آنها ا

سابق بر آن پدرم يك كارمند ساده بانك بود، كه با توجه به سابقه خوب كاري و درخشانش به رياست يكي از شعب 

د .اما در آن درآمده و از آنجايي كه مردي شريف و درستكار بود، با همان درآمد متوسط چرخ زندگيمان را ميچرخان

آن بين به لطف آقاجون فشار مالي كمي متحمل مي شد، به اين ترتيب كه او هزينه هوسها و خواسته هاي معقول من 

 و برادرم، فرزين را تقبل كرده و از چيزي بخصوص براي من كم نمي گذاشت.

نسبت به آنها داشتم، رنگ ديگري اما به ناگاه همه چيز تغيير نمود، روابط خانوادگي و تمام روياهاي كودكانه اي كه 

 به خود گرفت،آن هم فقط به خاطراو!

 

 

درست صبح روز بيستم فروردين ماه بود. يكي از آن روزهاي زيباي بهاري كه هر قلب جوان و تپندهاي آماده 

 پذبرفتن عشق است.

 

بور ميكرد و عطر دل انگيز آنها را نسيم خنكي از ميان گلهاي سرخ وسفيد و شاخه هاي تازه جوانه زده باغچه حياط ع

 به مشام من كه خود را بين بوته ها مخفي كرده و در ورودي ساختمان را نيز ميپاييدم، مي رساند.

 

 

با باز شدن پنجره راهروي طبقه دوم، فرزين را ديدم كه با كيسه هاي كوچك پر از آب، حاضر و آماده اجراي نقشه 

ترقه هاي توي دستم را باال گرفتم و ريز خنديدم. باالخره در ورودي باز شد و سپهر، به من اشاره مي كند. من نيز 

پسر بزرگ خاله ام از در بيرون آمد. بالفاصله فرزين كيسه ها را مقابل پاهايش پرت كرد و من نيز ترقه ها را با 

مي پريد و من و فرزين بي اختيار  سرعت آتش زده و به ميان حياط انداختم. او با فرياد به طرز مضحكي باال و پايين

قهقهه خنده را سر داده بوديم . در همان لحظه سپهر با عصبانيت و چهره اي برافروخته به سمت من كه نزديكتر و 

سهل تر بودم دويد. من نيز با سرعت برگشتم تا فرار كنم، اما به ناگاه با شخصي كه محكم بر جاي ايستاده بود، 

برخورد، ترس و هيجان ناشي از گريز، تقريباُ نفسم بند آمده بود و براي لحظه اي نزديك برخورد كردم. از شدت 

 م را گرفت و خود قدمي به عقب برداشت.ازويبود تعادلم را از دست دهم كه آن مرد، آرام ب

با چهره اي آشنا آن اتفاق چنان سريع رخ داد، گويي ثانيه اي بيشتر به طول نيانجاميد و من هاج و واج به آن مرد كه 

 مقابلم ايستاده بود، نگاه مي كردم كه با صداي هيجان زده و فريادگونه سپهر به خود آمدم.

 رهام! تويي پسر؟! كي برگشتي؟ چرا اينقدر بي خبر!؟ -

او كه حاال ميدانستم پسر دايي سفركرده ام رهام است، چهره از من برگرفت و با لبخندي به پهناي صورت به سمت 

ر رفت. سپهر با حالت دو خود را به او رسانيد و آن دو آنچنان يكديگر را در آغوش كشيدند كه حس كردم سپه

دوستي و محبت زيادي بينشان وجود داشته كه هنوز باقيست. پس از لحظاتي رهام از آغوش سپهر بيرون آمد و 

 سپهر گفت:
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 ت مي كشتيم!چطور اينقدر بي خبر اومدي؟ ميگفتي شتري، اسبي، چيزي برا -

 رهام با صداي بم و مردانه اش گفت:

 نميخواستم توي زحمت بيفتي! ... حاال بگو ببينم حالت چطوره؟

 سپهر با لبخند قدمي به عقب برداشت و در حاليكه او را برانداز مي كرد گفت:

 ي با خودت.من خوبم،پسر ببين چقدر عوض شدي... مويي سپيد كردي و ريشي بهم زدي و بابا چيكار كرد

 رهام خنده ا ي كرد و گفت:

به خودت نگاه كردي سپهر؟! چاقتر و جاافتاده تر شدي. ده سال زمان كمي نيست . گرچه تو خوب موندي. اما من  -

 قبول دارم كه دارم پير ميشم!

ت و رو به سپهر سپهر با او شوخي و تعارف مي كرد كه رهام به سمت من كه هنوز ناباور سرجايم ايستاده بودم برگش

 گفت:

 سپهر جان فكر كنم اين دختر خانم ماجراجو و عجول، ليلي باشد! -

من با خوشحالي از اينكه من را شناخته جلو رفتم و با لبخند شرمگيني از صفاتي كه در موردم به كار برده بود، به او 

 يان حرفش دويد و گفت:سالم گفتم. او نيز جوابم را به گرمي داد و خواست حرفي بزند كه سپهر م

مطمئنم كه ليلي رو از روي قيافه تشخيص ندادي. مگه نه!؟ حتماً شيطنتها و مردم آزاريهايش خوب به خاطرت مونده 

 كه زود شناختيش!

 رهام لبخند به لب آورد و در حاليكه سعي ميكرد نخندد گفت:

 ه.بايد ببخشيد ليلي جان، اما بايد اعتراف كنم كه سپهر راست ميگ

 عصباني و ناراحت شدم، اما از آن جايي كه ميدانستم قصد سپهر همين بوده گفتم:

از هر طريقي كه منو به خاطر آورده باشيد، برام جاي خوشحالي داره و البته خيلي خوشحالتر هستم كه مثل آقا سپهر 

 چاق و ترشي جا افتاده نشدم.

پهر گم شد و من با سرعت از دست او كه به دنبالم ميدويد به صداي خنده بلند رهام در ميان فريادهاي خشمگين س

داخل خانه فرار كرده با سرعت از در منزل مادربزرگ كه نيمه باز بود به داخل دويدم. با ديدن مادربزرگ كه مات و 

ت مبهوت از حركات من وسط اتاق خشكش زده بود،بالفاصله خود را پشتش پنهان نمودم. او دستي روي قلبش گذاش

 و با كالفگي گفت:

 ليلي چرا دست از اين كارها برنمي داري؟ آخه تو چه خصومتي با سپهر داري؟

 سپهر با چهره برافروخته ا ش وارد اتاق شد اما با ديدن مادربزرگ كمي آرام شد و گفت:

م... نه! بايد يك اين ليلي آخر كار دست خودش مي ده. اصالً بايد دست و پاهاش رو ببنديم تا يه مدتي نفس بكشي

 فكري براي زبونش هم بكنيم.

 مادر بزرگ كه كمي عصباني و ناراحت شده بود گفت:

آخه سپهرجان تو ناسالمتي يازده سال از اين بچه بزرگتري، خجالت بكش.ليلي تو هم شورش رو درآوردي. اون 

 صداهاي وحشتناك كار تو بود، مگه نه!؟

 با حالتي حق به جانب گفتم:با اينكه از رفتارم شرمگين بودم، 
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تقصير خودشه. يادتون نيست روز سيزده بدر منو با لباسهاي نويي كه خريده بودم پرت كرد توي استخر. يا همون 

 چهازشنبه سوري يه سيگارت انداخت جلوي پام. باالخره هر كس خربزه مي خوره پاي لرزش هم ميشينه.

 مادر بزرگ خنده اي كرد و گفت:

 اين همه مدت يادت افتاده كه امروز تالفي كني؟!بعد از  -

 من روي مبل نشستم و در حاليكه چشمانم را كمي تنگ كرده و صدايم را نيز تغيير ميدادم گفتم:

 من مثل ببر ميمونم. كمين مي كنم و آنقدر صبر مي كنم كه طعمه حواسش پرت بشه اون وقت پيروز ميشم.

افتادند اما سپهر كه گويي تازه به ياد رهام كه هنوز در حياط بود افتاد، با گفتن  از لحن و حالت من هر دو به خنده

 اينكه االن برمي گردم با سرعت از خانه خارج شد . مادربزرگ متعجب گفت:

 معلوم نيست اين پسره چه مرگشه!

 از عوارض ازدواجه. اين نسرين خانم مغزش رو داره ميخوره. -

 آورد و گفت: سپهر سر از الي در داخل

 ليلي يك دقيقه بيا كارت دارم... در ضمن جوابت رو هم بعد ميدم.

 مادربزرگ اعتراض كرد كه نروم. طفلك فكر مي كرد دوباره جنگي خواهيم داشت.

اما من كه مي دانستم رهام درون حياط منتظر است، با گفتن اينكه طوري نمي شود، به دنبال سپهر وارد حياط شدم و 

 ا ديدم كه منتظر زير سايه درختي ايستاده.رهام ر

 سپهر بالفاصله گفت:

 ليلي ميري پيش مادربزرگ آماده اش مي كني و ميگي كه كي اومده.

مادربزرگ به تازگي دچار عارضه قلبي و فشارخون باال شده بود و دكترش تأكيد كرده بود از هيجان دور باشد. به 

ظر ماندند، تا من صدايشان بزنم. من هم با ترديد سراغ مادربزرگ رفتم. مي همين دليل سپهر و رهام در حياط منت

ترسيدم بدحال شود اما دل را به دريا زده و وارد آشپزخانه شدم. او مشغول پختن آش رشته بود و آن لحظه مواد 

بزرگ زن صبور و درون ديگ را هم مي زد تا ته نگيرد. با لبخندي او را از پهلو در آغوش گرفتم و بوسيدم. مادر

مهرباني بود كه محبوب همه فاميل بود.قد و اندامي متوسط داشت و در چهره اش هنوز آثار زيبايي ديده مي 

شد.اجزاي صورتش ظريف و پوستش سفيد و صورتي بود. موهاي نرم و خوشحالتي داشت كه در جواني خرمايي 

گ زيتوني درآورده بود. او خنده اي به رفتار من كرد روشن بوده و حاال كه همگي سفيد گشته بودند آنها را به رن

 وگفت:

تو ديگه دختر بزرگي شدي عزيزم. آخه چرا با مردي مثل سپهر كه اينقدر از تو بزرگتره شوخي ميكني؟ بايد بهش  -

دهنم احترام بگذاري. واال من كه جوون بودم جرأت نداشتم به پسر خاله ام تو بگويم. آقا مجتبي و آقا مصطفي از 

 نمي افتاد.

 مادرجون سپهر هم مقصره. اون هميشه سر به سرم ميذاره. _

دارم بهت ميگم اون بزرگتره ... گرچه كارش اشتباهه اما تورو مثل خواهر كوچيكش ميدونه و اينطوري ميخواد  _

 بهت محبت كنه.

 لحظه كار مهمتري داشتم.اگر روز ديگري بود حتماً مادر بزرگ را با حرفهايم قانع ميكردم اما در آن 

 مادرجون از اين حرفها بگذريم ... يه خبر خوب برات دارم.
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 او كه هميشه جزئيترين اخبار خوب را اينگونه از دهانم ميشنيد با لبخند مهرباني روي صندلي نشست و گفت:

 تو هميشه خوش خبري و از دهنت قند ميباره. بگو ببينم چي شده.

 فره آشپزخانه نشستم و گفتم:كنارش پشت ميز چهار ن

 اين خبر خيلي مهمه. با همه خبرهايي كه تا به حال دادم فرق ميكنه. اما بايد قول بديد آرامشتون رو حفظ كنين.

خالصه آنقدر طفره رفتم و سر به سرش گذاشتم كه باالخره خبر بازگشت رهام را از دهانم بيرون كشيد. اما با تمام 

ه رنگش به شدت پريد و چهره اش از شدت شادي بين خنده و گريه ماند .دوباره او را تالشم به وضوح ديدم ك

بوسيدم و سريع ليواني آب به دستان لرزانش دادم تا بنوشد. او جرعه اي نوشيد و با كمك من به اتاق نشيمن آمد و 

شدند. مادربزرگ بي اختيار از  روي مبلي نشست . من نيز با صداي بلند سپهر را صدا زدم و همان دم او و رهام وارد

روي مبل بلند شد و آغوشش را براي رهام كه تقريباً به سمتش ميدويد باز كرد. توصيف آن لحظه با شكوه و 

پراحساس برايم سخت است اما همين را بگويم كه همگي چنان دچار احساس گشته بوديم كه اشك به ديده هايمان 

 آمده بود.

از اينكه سپهر به دنبالش نرفته از مخفيگاهش كه همان پشت بام بود، به طبقه پايين لحظاتي بعد فرزين متعجب 

آمدو با تعجب از حضور رهام، از او استقبال كرد .من هم كه اندكي خود را باز يافته بودم، به سمت طبقه خودمان 

 دويدم تا اين خبر خوش را به مادرم بدهم و در عوض مژدگاني خوبي دريافت كنم.

شب چه شبي بود! با اجازه مادربزرگ با خاله پروين، خاله ناهيد و دايي علي تماس گرفتم، بازگشت ناگهاني رهام آن 

را اطالع داده و همه را براي شام دعوت كردم. البته دايي خودش خبر داشت و گفت رهام شب قبل آمده و كنار 

مدن ميهمانان رهام ديگر فرصت نداشت سرش را خودشان بوده، با اين حال گفت كه با زندايي خواهد آمد. با آ

بخاراند. مدام درحال روبوسي و احوالپرسي بود و گاهي نيز وجود بغضي را در گلويش حس مي كردم كه به زحمت 

خود را كنترل كرده و از آغوش آنانكه دوستش داشتند بيرون مي آمد. بيش از همه مادربزرگ و خاله پروين دچار 

ام قطرات اشك را از گوشه چشمانشان پاك ميكردند. من هم از اينكه شخصي پس از اين همه احساسات گشته و مد

سال به وطن و به ميان خانواده بازگشته و چنان دلتنگ و بي قرار سر بر سينه عزيزانش مي گذارد، از خود بي خود 

رهام كه براي بار چندم، اي،لحظهگشته و متوجه نبودم اشكهايم بي مهابا از چشمهايم ميچكد. ناگهان براي 

مادربزرگ را در آغوش به نرمي نوازش ميكرد، نگاهش به من كه آنچنان متأثر كناري ايستاده بودم افتاد. توقع 

داشتم لبخندي بزند يا اينكه سري برايم تكان دهد، اما او با نگاهي عجيب كه هيچ مفهومي برايم نداشت به من خيره 

 ي مادر جون را از خود دوركرد و گفت:شد و سپس با همان چهره جدي كم

مادر جون من اومدم اينجا كه شمارو شاد و خوشحال ببينم. نه اينكه مدام شاهد اشك ريختنتون باشم... اگه همينطور 

 گريه كنيد فكر ميكنم از اومدنم ناراحتيد.

 شگي اش گفت:مادربزرگ خنده اي كرد و كمي خود را عقب كشيد. سپهر با همان لحن شوخ و شنگ همي

آره ديگه، چه خبره همه آبغوره گرفتين. الاقل ميگفتين چند تا كوزه ميآورديم و يه كارخانه توليد آبغوره هم راه 

 ميانداختيم ... مگه نه آقا بيژن!

 از اشاره او به آقا بيژن ، شوهر خاله ناهيدم كه هميشه در حال تجارت بود و با هر چيزي كه ميتوانست كار و كاسبي

راه ميانداخت، همه به خنده افتادند حتي خود آقا بيژن هم كه ديگر سن و سالي ازش ميگذشت با صدايي بلندتر از 

 همه خنديد و سپهر در حاليكه به سمت من ميآمد با چهرهاي پر از خنده گفت:
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 حتي اين ليلي هم كه سالهاست اشك به چشمش نيومده امشب چشماش مثل ابر بهار ميباره.

ينكه ناگهان همه چشمها به من خيره شد، مؤذب شدم و سريع با دستمال كاغذي ام صورتم را پاك كردم و از ا

لبخندي روي لب نشاندم، خواستم جوابي به سپهر بدهم كه مادربزرگ سريع به طرفم آمد و درحاليكه سرم را كمي 

 خم مي كرد و پيشانيام را ميبوسيد گفت:

 احساساتيه! الهي بميرم، بچه ام مثل خودم

كمي خجالت كشيدم و بي اختيار نگاهم به سوي رهام كشيده شد، اما او بي توجه به من ميرفت تا روي مبلي بنشيند. 

نمي دانم چرا از بي توجهي او دلم گرفت. رهام مرد خوبي به نظر مي رسيد و داراي ظاهر قابل قبولي بود. قامت به 

ي پهن داشت. چشمانش سياه بود و البه الي موهاي سياهش چند تار موي نسبت بلند و اندامي كشيده با شانه هاي

سپيد به چشم مي خورد. بيني اش چون پدربزرگم اندكي بزرگ اما خوش فرم بود و اطراف دهان و لبهاي معمولي 

ي مي اش، خط باريكي از ريش وسبيل، با سليقه و منظم تا زير و اطراف چانه مرتب شده و به خط ريش باريكش منته

گشت.به نظرم آن مدل ريش به صورت استخواني و حالت كشيده چشمانش بسيار مي آمد و جذابيت او را چند 

 برابرمي كرد. پيراهن خاكستري راه راه و شلواري زغالي رنگ نيز به تن داشت كه بسيار براندازه اندامش بود.

ز شده، نگاه هايم مخفيانه به سمتش كشيده مي شد و نميدانم چرا حضور ناگهاني او آنقدر برايم جالب و سؤال برانگي

 از شنيدن صداي مردانه اش لذت ميبردم.

او همچنان ميان جمع بود و هر كس سعي داشت بيشتر با او هم صحبت شود. به خصوص پسرخاله هاي جوانم كه در 

ر است. رهام نيز با خوش خلقي تب و تاب سفر به خارج از كشور بودند، سعي داشتند بدانند آن طرفها دقيقاً چه خب

جوابهاي كوتاهي ميداد كه در آخر آنها هم جواب گرفته و هم نگرفته بودند. از زيركي اش خنده ام گرفته بود و بعد 

از اينكه كار پذيرايي را به كمك كتايون، دختر خاله ام كه چند سال قبل ازدواج كرده و دختر كوچك و شيريني 

ه جمع ديگران پيوستم . پويا، برادر سپهر كه هر دو پسرهاي خاله پروين و آقا طاهر بودند، داشت، به پايان رساندم ب

يك طرف و كيوان ، برادر كتايون كه فرزندان خاله ناهيد و آقا بيژن بودند طرف ديگر رهام نشسته بودند. آقا رضا، 

من و كتايون كنار هم با فاصله اي نسبتاً  شوهر كتايون با ديدن ما كه به جمع مي پيوستيم جايي كنار خودش بازكرد و

 دور از رهام، در طرف ديگر سالن نشستيم.

آقا بيژن كم كم سر حرف را بر سر تجارت در كانادا باز مي كرد و طبق معمول پدرم و آقا طاهر كه سرهنگ 

ي كردم زهام هم بازنشسته بود از اين بحث كسل شده كنار هم مشغول صحبت در مقوله اي ديگر شدند. حتي حس م

از بحث لذت نميبرد و در فرصتي با هوشياري مسير گفتگو را تغيير داد و كم كم با سپهر هم كالم شد. بي اختيار به 

ياد آقاجون افتادم و اينكه تنها سه روز از رفتن او به مسافرت مي گذرد اما هيچ كس يادي از او در اين جمع نمي كند. 

 بلند رو به مادرجون گفتم:دلم گرفت و با صدايي نسبتاً 

 مادرجون! جاي آقاجون چقدر خاليه، اگر بود خيلي امشب خوشحال ميشد!

 مادر بزرگ كه زن ساده و دلنازكي بود اشك به ديده آورد و به تلخي گفت:

 درست گفتي عزيزم، جايش خيلي خاليه ببينه عزيزش باالخره پا تو خونش گذاشته.

أييد كرد اما من كه تمام حواسم پي رهام بود متوجه شدم كه او با حالت خاصي لبخندي هر كس به نوعي حرف ما را ت

نامحسوس بر لب آورد و كلمه اي آرام در گوش سپهر نجوا كرد. سپهر كه چهره اي گرفته داشت به تلخي خنديد و 

آنقدر نسبت به آقاجون  دوباره چيزي گفت كه من متوجه نشدم. رفتارشان به نظرم عجيب مي آمد و اينكه چرا رهام
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بي احساس رفتار ميكند برايم سؤال برانگيز بود. شايد چون خودم بيش از هر كس در دنيا، حتي پدر و مادرم، 

آقاجون را دوست داشتم، توقع داشتم كه او هم احساساتي تر رفتار كند. آقاجون تفريباً همه چيز من در زندگي بود. 

طرزبرخورد، احساسات و خالصه همه وجودش را مي پسنديدم. مردي خودساخته مرد موفقي كه اكثر اوقات عقايد، 

كه با سرمايه اندك ارثيه پدري و پس انداز خودش پله هاي ترقي را يك به يك طي كرده و صاحب كارخانه بزرگ 

ر محكم و ساعت سازي شده بود و دايي علي نيز هميشه در كنارش قرار داشت و او را حمايت ميكرد. گر چه او آنقد

متكي به خود و خداوند بود كه نياز به حمايت كسي نداشت و با اينكه بيش از هفتاد و پنج سال از سنش ميگذشت، 

بسيار سر حال و سرزنده بود و هنوز از پس كارهاي كارخانه برميآمد . ختي سفرهاي مهم را خودش به انجام مي 

خريداران اصلي پيدا كرده بود راهي مشهد شده و قرار بود يك رسانيد. چند روز قبل هم بابت مشكلي كه با يكي از 

ماهي آنجا بماند. دوري او برايم سخت و ناخوشايند بود، اما ديگر بزرگ شده بودم و نمي خواستم چون سالهاي 

گذشته به خاطر دورياش اشك بريزم، پس تحمل و بردباري را پيشه كرده و سعي داشتم چون او قوي و محكم باشم. 

ا هفت نوه ديگر آقاجون مثل من نبودند. البته آنها هم خيلي به او عالقه داشتند اما هيچ كدام وابستگي من را نسبت ام

به او درك نمي كردند و به من مي گفتند عزيزدردانه و ته تغاري آقاجون و خالصه از آن بابت سر به سرم مي 

 راستي براي هم مثل خواهر و برادر بوديم.گذاشتند. اما در كل روابط خوبي با همه آنها داشتم و ب

 براي يكديگر چون خواهر و برادر بوديم.

سپيده، دختر خاله بزرگم، سالها پيش ازدواج كرده و همراه شوهرش كه يك پزشك بود، در هلند زندگي ميكرد و 

 دو پسر نيز ثمره ازدواجش بود.

از همكالسيهاي فرزين عقد كرده و قرار بود پس از اتمام سپهر برادر كوچكتر سپيده، يك سال قبل با نسرين، يكي 

تحصيالت نسرين با هم ازدواج كنند. پويا برادر ديگر آنها نيز كه يك سالي از فرزين بزرگتر بود، در شركتي به 

 عنوان نقشه كش ساختمان مشغول به كار بود.

ازدواج كرده و دختر نه ماهه سيار شيريني داشت و فرزندان خاله ناهيد ، كتايون و كيوان بودند كه كتي چند سال قبل 

 كيوان نيز، تقريباً با فرزين هم سن و سال بود و مثل او و نسرين ترم آخر شيمي را پشت سر ميگذاشت.

و اما رهام! او را تنها از دوران كودكي به خاطر داشتم. ده سال بود كه از ايران رفته و حتي يكبار هم به ايران 

د. حتي به ندرت تلفن ميزد و تنها دو يا سه بار كه منزل دايي بوديم و او تلفن كرده بود با من و بقيه بازنگشته بو

صحبت كرد. نمي دانستم چرا از همه به خصوص از پدربزرگ كناره مي گيرد، حتي به ياد مي آوردم يكبار در منزل 

د به غير از آقا جون كه به دستشويي رفت و دايي علي بوديم كه او تماس گرفت و تقريباُ همه با او صحبت كردن

 آنروز كارش بيش از هميشه طول كشيد!

هر چه بيشتر به عقب برميگشتم بيشتر متوجه سردي روابط بين او و خانواده به خصوص آقا جون مي شدم و اين 

 برايم معمايي بود كه جوابي برايش نداشتم.

ميكندم كه با صداي گريه كودك كتايون به خودم آمدم . قبل از غرق در افكار خود بودم و آرام خياري را پوست 

اينكه كتايون از جايش بلند شود گفتم من ميروم و به سرعت به طرف اتاق خواب مادرجون كه فرگل كوچولو را آنجا 

شد و خوابانيده بودند رفتم. فرگل دختر شيرين و دوست داشتني كتايون بود كه تا سه ماه پس از آن ، يك ساله مي

آنقدر تپل و دوست داشتني بود كه گاهي حس مي كردم دلم برايش ضعف مي رود.به اتاق كه رسيدم اورا ديدم كه 

با گريه سعي دارد از تخت پايين بيايد پس با سرعت به سمتش رفتم . او را بغل كردم او هم به محض ديدن من 
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را به سينه چسباندم. كتايون نيز از پي من آمد و بعد اندكي آرام گرفت و من در حاليكه قربان صدقه اش ميرفتم او 

از اينكه او را شير داد، هر سه به جمع پيوستيم . اين بار مادر و خاله پروين ، رهام را در ميان گرفته بودند و با هم 

ما برگشت، بگو و بخند داشتند. من فرگل را از كتي گرفته و به سمت آنها رفتم كه براي لحظه اي نگاه رهام به سمت 

طوريكه به وخوبي متوجه شدم در اتاق را ميپاييده. شايد هم خودم را گول ميزدم. در هر صورت فرگل را به او نشان 

 داده و با صدايي كودكانه گفتم:

 سالم، عمو رهام من فرگل خوشگله هستم.

 گفت: رهام در حاليكه از چهره با مزه و لپهاي سرخ و گوشتالوي او به خنده افتاده بود

 به به! چه بچه با مزه اي... اما مثل اينكه از من خيلي خوشش نيومده.

 من بچه را اندكي به سمتش گرفتم و گفتم:

 فرگل دختر خجالتي و ترسويي نيست. غريبي هم نميكنه.

را در آغوش  او با احتياط در حاليكه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود دستانش را باال آوردو خيلي آرام او

 گرفت. سپس همچنان كه او را روي پاهايش مي نشاند گفت:

 ماشاءا... چقدر هم پهلوونه!

 سپهر با خنده گفت:

 قراره بفرستيمش مسابقات وزنه برداري.

رهام خنديد و مادربزرگ طبق معمول به او اعتراض كرد كه بچه را چشم ميزند. فرگل لحظه اي با دقت به او نگاه 

 پس نگاه كودكانه اش را به من دوخت.كرد و س

 عمو رهام! بگو عمو! -با اطمينان لبخندي به او زده و گفتم: 

اما او كه هنوز متعجب بود بدون اينكه دهان باز كند دوباره به صورت رهام نگاه كرد و اين بار با بغض به من خيره 

 گونه اش برداشت و گفت: شد و درست لحظه اي كه داشت به گريه ميافتاد رهام بوسه اي از

 بيا بچه رو بگير، دوست ندارم به خاطر من گريه كنه.

 سپهر دوباره با حالت طنز گفت:

 نترس عمو جون، اين كه ميبيني آدمه. درسته كه يك كم قيافه اش عوض شده! اما هنوز آدمه!

گيرم، كه براي لحظه اي دستم روي از حرف او همه حتي خود رهام به خنده افتادند . من خواستم بچه را تحويل ب

دست رهام قرار گرفت و از سردي آن متعجب شدم. اما رويم نشد در مقابل ديگران حرفي بزنم. او نيز سريع 

دستش را عقب كشيد و من كه سعي داشتم انقالب درونم را مخفي كنم سر را در گريبان فرگل فرو كرده، به بهانه 

 شانيدم و به جاي اولم بازگشتم. رهام بالفاصله گفت:بازي با او صورتم را از رهام پو

خيلي بچه شيرينيه. كتايون جان، آقا رضا بهتون تبريك ميگم. همينطور به عمه ناهيد و آقا بيژن كه صاحب نوه 

 قشنگي شدند.

 خاله ناهيد با لبخندي معني دار گفت:

بياره.رهام جان ديگه وقتشه ها! پس كي دست به روزي باشه كه داداشم هم صاحب يه نوه گل بشه و دلي از عزا در

 كار ميشي؟

 توقع داشتم سرخ و سفيد شود، دست و پايش را گم كند و خجالت بكشد اما او به تلخي خنديد و با خونسردي گفت:
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 به موقعش عمه جان! هر چيزي به موقعش.

 ؟مادرجون نيز به حرف آمد و گفت:سي و دو سالت شده! پس موقعش كي ميرسه

 چهره رهام اندكي درهم شد و دايي سريع گفت:

 حاال كه وقت اين حرفها نيست. رهام هم باالخره زن ميگيره.

 سپهر با خنده اي معني دار گفت:

اي بابا چقدر ساده ايد شماها. اين آدمي كه جلوي من نشسته و من ميبينم حتماً يك نم كرده اي اونور آب داره.  -

 حاال ببينين كي گفتم!

 رهام خنديد و با لحني كه معلوم نبود شوخي يا جديست گفت:

 سپهر خيلي بيراه هم نميگه. فقط بايد موقعش برسه!

 دايي دوباره بحث را عوض كرد و با تعريف كردن خاطره اي از كودكي رهام و سپهر همه را به خنده واداشت.

بي گل انداخته بود و باالخره قرار شد مردها براي آن شب تا ساعاتي از نيمه شب همه دور هم بوديم .حرفها حسا

 خواب پايين بمانند و زنها به طبقه ما بيايند.

صبح روز بعد با صداي غان و غون فرگل كه كنار كتايون پايين تختم خوابيده بود از خواب بيدار شدم. او كه ذاتاً بچه 

ب قبل كنارش خوابانده بودم بازي ميكرد و از آرامي بود، از خواب بيدار شده و با عروسك پارچه اي من كه ش

خودش صدا درميآورد. مادر بي خيالش هم با دهاني نيمه باز كنار او در خواب عميقي به سر مي برد. به ساعت 

ديواري اتاقم كه به شكل گل آفتابگردان بزرگي بود، نگاه كردم و ديدم هنوز نه نشده. پس فقط پنج ساعت خوابيده 

عاشقانه فرگل را بغل زده و پاورچين از اتاق بيرون آمدم كه متوجه شدم دخترك خرابكاري كرده. با بودم. آرام و 

تمام عالقه اي كه به او داشتم تا به حال او را نشسته بودم، اما با ديدن همه كه در خواب عميقي غرق بودند دستكش 

كردم و براي اينكه بقيه بيدار نشوند، آرام و  يكبار مصرفي به دست كرده و او را تميز كردم. بعد كمي فرني درست

 بيصدا او را در آغوش گرفته و با كاسه فرني به حياط بردم.

حياط منزل ما بسيار بزرگ و با صفا بود و دردو طرف آن دو باغچه بزرگ پر از گل و درخت قرار داشت. تختي 

كه گاهي غذا يا عصرانه را آنجا صرف مي  بزرگ هم مقابل باغچه اي كه درختانش بيشتر بود قرار داده بوديم

كرديم. من فرگل را روي تخت نشاندم، خودم هم مقابلش نشستم و در حاليكه مدام قربان صدقه اش ميرفتم با 

احتياط فرني را به او خوراندم.لخظاتي نگذشته بود كه بي اختيار حس كردم نگاهي متوجه من است. به سمت اتاق 

ام را ديدم آنجا ايستاده و مرا مينگرد. به محض ديدن من غافلگير شد اما لبخندي زد و سر مادرجون نگاه كردم و ره

تكان داد. با اشاره پرسيدم همه خوابند و او با سر جواب مثبت داد. با ترديد دعوتش كردم به ما بپيوندد ودقايقي بعد 

داشت، به حياط آمد. نفس عميقي كشيد  او در حاليكه بيژامايش را عوض كرده و همان لباسهاي شب قبل را به تن

 سپس به سالم و صبح به خير من پاسخ داد و در حاليكه به فرگل نگاه مي كرد گفت:

 مثل اينكه تو خيلي بچه ها رو دوست داري؟

 نه هر بچه اي رو!فرگل خيلي آروم و شيرينه در ضمن يك جورايي هم با من همخونه.

 او لبخندي زد و گفت:

 ه!داليل خوبي

 سپس به اطراف حياط و باغچه ها نگاهي انداخت و با آه حسرت باري گفت:
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چقدر دلم براي اينجا تنگ شده بود! وقتي سوار هواپيما شدم احساس مي كردم به جاي ده سال، صد سال از اينجا 

چند ماهه اي به خونه  دور بودم، اما وقتي پا به اين محله گذاشتم تمام احساس غربتم از بين رفت .انگار بعد از سفر

 برگشتم!

 چنان حسرتي در نگاه و صدايش موج ميزد كه مرا واداشت بپرسم:

شما كه ايتقدر در مورد يك محله و خانه قديمي احساساتي هستيد، چطور تونستيد اين همه سال از خونه و خانواده 

 دور بمونيد؟

 ود مسلط شدو گفت:دوباره نگاهش رنگ اندوه به خود گرفت. اما بالقاصله به خ

گاهي آدم مجبوره براي رسيدن به اهدافش از خيلي چيزها بگذره. هميشه همه چيز در زندگي آسون به دست نمياد 

 و بايد بهاي هر چيزي رو پرداخت.

 به چشمانش كه هنگام جواب دادن از من فرار ميكرد نگاه كردم و گفتم:

 م شدند!؟ به نظرتون ارزشش رو داشت؟!يعني رسيدن به مقاصد اينقدر گرون براتون تمو

 او متعجب به چشمانم زل زد و با ترديد گفت:

موقعيت من در اينجا و كانادا چيزي مثل بد و بدتر بود. من بايد انتخاب ميكردم... و حاال پشيمون نيستم. من درس  -

در حمايت ميشدم بيشتر راه رو خودم خوندم و حاال موقعيت خوب اجتماعي و شغلي دارم و غير از اوايل كه از جانب پ

 طي كردم و موفق هم شدم. حتي خيليها در كانادا به موقعيت و مقام من رشك ميبرند.

اما زندگي فقط مقام و موقعيت اجتماعي نيست. منظور من احساسات شماست. بايد منو ببخشيد كه اينطور راحت 

 حرفم رو ميزنم، اما باور كنين برام سؤاله.

جوونهاي ديگه مثل من به خارج از كشور رفتند كه البته بسياري از اونها موفق نشدند و برعكس به راه نيستي  خيلي از

و نابودي رفتند اما خيليها هم موفق شدند و زندگي خوبي پيدا كردند. زندگي كه اگر صد سال هم اينجا جون ميكندند 

 بهش نميرسيدند... حتي در مورد مسائل احساسي!

 رني در دهان فرگل كه بيقراري ميكرد گذاشتم و گفتم:قاشقي ف

سعي ميكنم حرفهاتون رو كه خيلي هم ساده به نظر ميرسند درك كنم، اما روحيه من طوريه كه از زندگي چيزهاي 

 زيادتري ميبينه و ميخواد... و... برام سؤاله كه بدونم شما در حال حاضر احساس رضايت ميكنيد!؟ ... البته اميدوارم

 فكر نكنين كه من دختر فضولي هستم!

 او با خنده اي شيرين كه چهره اش را جذابتر ميكرد گفت:

هيچ وقت انسانها در زندگي احساس رضايت كامل نميكنند و چون احساس رضايت و خوشبختي حالت نسبي داره 

 ضايت ميكنم!ميگم كه نسبت به آينده اي كه ميتونستم در اينجا داشته باشم، خوشبختم و احساس ر

 شنيدن جوابش كمي به ذوقم خورد اما به روي خودم نياوردم و با لبخند گفتم:

 من براتون خوشحالم اميدوارم كه روزبه روز در زندگيتون موفق تر باشيد.

 او در حاليكه همچنان ايستاده بود گفت:

 من ميرم كمي قدم بزنم و نان تازه هم ميگيرم.

 . جمعه ها نانوايي تعطيله

 او با كف دست به آرامي روي پيشاني بلندش كوبيد و گفت:
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 يادم نبود! خوب فقط قدم ميزنم.

 سپس نشگوني از لپ فرگل گرفت و از در حياط بيرون رفت.

 بي ختيار دلم گرفته بود و ديگر در سكوت محض فرني را به بچه خوراندم.

عد از شام هر كس به خانة خود رفت، اما رهام نزد مادرجون آنروز دوباره تا آخر شب همه آنجا بودند و باالخره ب

 ماند تا به قول خودش در خانة قديمي خاطراتش را زنده كند.

صبح روز بعد طبق معمول براي رفتن به كارخانه آماده بودم. بر عكس بقية نوههاي آقاجون كه همگي دانشگاه رفته 

ي نميتوانستم وجود يك كتاب درسي را در مقابلم تحمل كنم. پس با بودند، من عالقهاي به ادامه تحصيل نداشتم و حت

خواهش و تمنا از آقاجون خواسته بودم شغلي در قسمت دفتري كارخانه به من بدهد. او ابتدا مرا چند ماهي كنار خود 

حسابدار نشاند تا كار يادم دهد و پس از اينكه دورة تايپ با كامپيوتر را گذراندم به عنوان منشي مخصوص و 

استخدام شدم .بعد از آن هر روز همراه او به كارخانه ميرفتم و باز مي گشتم. اما از وقتي كه او به سفر رفته بود من 

با تاكسي خودم را به ميدان توحيد ميرساندم و همراه دايي علي كه از منزل خودشان در سعادتاباد به دنبالم ميآمد 

 بود ميشديم و همانگونه نيز باز ميگشتم.راهي كارخانه كه در جادة مخصوص كرج 

 از خانه كه خارج شدم مدام در فكر رهام بودم و اينكه درست است او را تنها گذاشتهايم

. چون فرزين هم صبح زود به دانشگاه رفته بود و پدر هم به محل كارش و به اين ترتيب رهام با مادرجون و مادر 

داشت و بايد تا قبل از ظهر ميرفت. به سر خيابان رسيده بودم و هنوز ترديد  تنها ميماند. تازه مادر هم وقت دكتر

داشتم اما باالخره دل به دريا زده كارت تلفنم را درآوردم . از باجة تلفن با تلفن همراه دايي تماس گرفتم و جريان را 

دگي، با خنده گفت هر كاري كه صالح با او در ميان گذاشته و خواستم نظرش را بدانم. او كه در راه بود و مشغول رانن

 ميدانم انجام دهم و اگر بخواهم او برايم مرخصي رد ميكند.

 با خوشحالي خواهش كردم آن كار را انجام دهد، گوشي را سرجايش گذاشته و به سمت خانه رفتم

يگذشت و خاطرات خوبي . به هر حال رهام ميهمان بود و بايد در اين مدتي كه قصد داشت ايران بماند به او خوش م

با خود همراه ميبرد. داخل كوچه كه شدم او را ديدم در حاليكه چند عدد نان سنگك به دست دارد پشت به من به 

 سمت خانه ميرود. هنوز چند قدمي مانده بود به او برسم كه او دست برد تا زنگ در را بفشارد كه من بالفاصله گفتم:

 زنگ نزنيد، من كليد دارم 

 جب به عقب برگشت و با ديدن من لبخندي به لب آورد و به صبح بخيرم پاسخ دادمتع

 . كليد را داخل قفل ميچرخاندم كه گفت:

 مدرسه تعطيل بود؟

 لحظهاي در جاي خود ماندم

لو . حرص و خشم به ناگاه تمام وجودم را در برگرفت.بدون اينكه به او نگاه كنم در را بازكرده و در حاليكه خودم ج

 تر از او وارد خانه ميشدم گفتم:

 از شما توقع نداشتم آقا رهام

 ! خيلي ممنون!

 خواستم با سرعت به سمت خانه بروم كه او با آوايي بلند صدايم كرد
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. در صدايش اثري از تمسخر نبود، بلكه صميمي و مضطرب به گوشم رسيد. آنقدر لحنش در نظرم زيبا آمدكه حس 

 روز نامم را آنچنان دلنشين صدا نزده! كردم كسي تا به آن

 

بياختيار ايستادم و درحاليكه حرصم را كنترل مي كردم به سمتش بازگشتم كه ديدم با سرعت خودش را به من 

 ميرساند

 . او با تعجب پرسيد:

 چي شد يكدفعه ناراحت شدي؟ مشكلي پيش اومده؟

! 

 با تعجب پرسيدم

: 

 ون حرف رو زديد؟يعني شما بدون قصد و غرض ا

 كدوم حرف

 ... آها... اينكه مدرسه تعطيل بود؟

 خوب آره.

 وقتي ديدم آنطور گنگ نگاهم ميكند، بيشتر عصباني شدم و گفتم

: 

 به نظر شما به من ميياد كه دختر مدرسهاي باشم؟

! 

 او كه تازه متوجه اشتباهش شده بود در حاليكه به زحمت سعي داشت نخندد گفت

: 

 باور كن منظوري نداشتم

 . آخه توي اين مانتو و مقنعه مشكي با اين كيف بزرگ فكر كردم مدرسه ميروي.

 چرا فكر نكرديد دانشگاه ميروم؟

 ! با يك حساب و كتاب ساده سنم رو ميتونستيد حدس بزنيد.

 او مستأصل در حاليكه سعي ميكرد به من نگاه نكند گفت

: 

 تو...چي بگم... آخه تو...  -

 به ناگاه به چشمانم خيره شد

 . آنقدر حركتش سريع بود كه دل در سينهام فرو ريخت . با جديت و لبخندي مهربان گفت:

 تو اونقدر رفتار و چهرهات ساده و معصومانه است كه

 ... باوركن من قصد بدي نداشتم...

 تمبياختيار سرم را زير انداختم، طاقت و تحمل نگاه نافذش را نداش

 . ادامه داد.
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 از من كه دلگير نشدي هان

 !؟...اصالُ بايد بگي چرا فكر كردي من منظور بدي داشتم؟!... اگر نگي به خودم شك ميكنم!

مرممممممرا به سمت تخت هدايت كردا به سمت تخت هدايت كرد و من شروع به سخن گفتن كردم. از اينكه 

ارند و ميگويند كه قيافه و رفتارم مثل بچهمدرسهايهاست و من هنوز بچه پسرخالهها و برادرم مدام سر به سرم ميگذ

 ماندهام و لوس هستم و عزيزدردانه آقاجون! او با دقت به حرفهايم گوش كرد و گفت:

 از حرفي كه ميزنم ناراحت نشو

طرز لباس پوشيدن، مدل . البته اونها كمي اغراق ميكنند ولي پر بيراه هم نميگند. در مورد ظاهرت بايد بگم بيشتر 

موها و صورت بيرنگ و روغنت باعث ميشه كه كمتر از سن واقعيت به نظر برسي چون بيشتر مثل دخترهاي هفده، 

هيجده ساله لباس ميپوشي تا يك دختر بيست ساله اي كه من اين چند روز در اين جامعه ديدم و البته ظاهر تو به 

ورد رفتارت هم با برخورد روز اولممون بايد بگم حق دارند و البته اگر از نظرم خيلي آبرومندانهتر و بهتره! در م

 مردمآزاري و يكي به دو كردن فاكتور بگيريم بقيه رفتارهات هم جالب و خوبه.

از اينكه آنطور راحت و ساده در موردم حرف ميزد، احساس خوبي داشتم و با اينكه كمي از اشازهاش به آرايش 

ام شرمگين بودم اما دوست داشتم باز حرف بزند و از من تعريف كند، چرا كه هرچه بيشتر نكردن و مردمآزاري

ميگفت ميديدم كه بر عكس ظاهر خونسرد و بي تفاوتش تمام رفتارها و حتي قيافه مرا زير نظر داشته طوريكه 

 ميتواند در موردشان آنطور خوب به قضاوت بنشيند

 ي دلجويانه گفت:باالخره ساكت شد و با لبخند و حالت

 از من كه دلخور نشدي؟

 سرم را چند بار به نشانه منفي تكان دادم و گفتم:

 نه اصالُ! من دختر انتقادپذيري هستم. اما اگر منتقد مثل شما بيغرض و با محبت باشه!

ه زده بودم. او به استفاده كنم يا نه اما به هر حال حرفي بود ك“ با محبت”نمي دانستم كار درستي بود كه از كلمه 

نانهايي كه روي تخت گذاشته بود اشاره كرد و گفت تا خشك نشده اند به دست مادرجون ميسپارد. سپس داخل 

 رفت ، اما من همچنان در جايم با آرامش و احساسي خوب و لذتبخش مانده و به او و سخنانش مي انديشيدم.

آن روز نسبت به هيچ كدامشان احساسي را كه نسبت به رهام پيدا  در فاميل پسرهاي بزرگتر از من زياد بودند. اما تا

كرده بودم، نداشتم. هميشه آنان را چون برادراني بزرگتر ديده و خيلي راحت و خودماني با آنها رفتار مي كردم.اما 

ه نام رهام چيز ديگري بود. با همه فرق داشت حتي ديدش نسبت به من با ديگران تفاوت داشت و من بدون اينك

احساس تازه جوانهزده ام را بدانم لحظه به لحظه بيشتر غرق مي شدم و خودم بيخبر بودم . بعدها گاهي آرزو مي 

كردم اي كاش همان دم كه احساساتم شكوفه ميزد در مقابلش قد علم مي كردم و تالش مينمودم رهام را نيز چون 

 قسمت اين بود كه گرفتار شوم . شايد...!ديگر پسرهاي فاميل عزيز، چون برادري بدانم. شايد هم 

همان روز پس از صرف ناهار و بعد از اينكه مادر آمد، مادرجون به رهام اعتراض كرد كه چرا تنها در خانه نشسته و 

از من خواست او را به محله هاي جديد تهران ببرم تا بي حوصله و كسل نشود. وقتي رهام با لبخندي رو به من گفت 

يل باشي بدم نميياد! از خوشحالي اينكه با او به تنهايي به خيابان ميروم زود قبول كرده و گفتم كه اتفاقاً اگر تو ما

حوصله خودم هم سر رفته. پس سريع به طبقه خودمان برگشتم تا آماده شوم. مانتوي سبز يشمي ام را با شلواري 

ش كتاني ام هماهنگي داشت روي سر انداختم. كتان همرنگ خودش پوشيدم و شالي سبز رنگم را كه با كيف و كف
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وقتيدرآينه به خود نگاه كردم تا موهايم را مرتب كنم به شدت وسوسه شدم دستي به صورتم ببرم. مي خواستم در 

نظر رهام بزرگتر جلوه كنم. پس با رژ صورتي خوش رنگي كه براي ميهمانيها و عروسيها خريده بودم اندكي به لبها و 

نگ دادم سپس به اتاق مامان رفته با ريملش مژه هايم را حالت بخشيدم. همچنان در اتاق مادر بودم كه گونه هايم ر

با صداي باز شدن در و تعارف او كه رهام را به داخل دعوت ميكرد با سرعت ريمل را سر جايش گذاشته، نفس 

از اتاقشان خارج ميشدم نگاهي پرمعني به عميقي كشيدم و با حالتي عادي از اتاق خارج گشتم. مامان با ديدن من كه 

من انداخت و من بي آنكه به روي خودم بياورم به رهام خوش آمد گفتم. او لبخندي نثارم كرد و در حاليكه اطرافش 

 را ميكاويد گفت:

 عمه چي كار كرديد با اين خونه!؟ همه چيز عوض شده!

دند ما ديديم كه خونه خيلي قديمي و كهنه شده، پس كمي خوب ديگه وقتي پدر و مادرت از اينجا اسباب كشي كر _

 بازسازي كرديم و بعد اومديم مستقر شديم.

 او به محل ديواري كه در طبقه پايين، سالن را از نشيمن مجزا ميكرد اشاره كرد وگفت:

عوض كرديد...  ديوار اين قسمت رو برداشتيد، آشپزخانه را اپن درست كرديد. زمين سراميك شده، كابينتها رو_

 خالصه خيلي تعميرات اساسي شده.

 يعني بد شده؟ _

 نه، خيلي هم خوب و تميز شده. مبارك باشد.. راستي ميتونم اتاق سابقم رو ببينم؟ _

 اتاق سابق رهام بعد از او به من تعلق گرفته بود . با اضطراب بابت نامرتبي آن در حاليكه به سمت اتاقم ميرفتم گفتم:

 اً چند لحظه صبر كنيد!پس لطف

او اصرار ميكرد كه اگه آمادگي ندارم مهم نيست اما من به سرعت لباسهايي را كه روي تخت بود درون كمد پرتاب 

كردم و لوازم طراحي و كتاب رماني كه نامرتب روي ميز تحريرم قرار داشت را نيز داخل كمد ديواري انداخته و در 

 دعا ميكردم هوس ديدن كمد سابقش را نكند!كمد را قفل زدم . در همان حال 

بر اثر تقال عرق كرده بودم پس روسري را روي شانه رها كرده سپس در را باز كردم و از او دعوت نمودم وارد شود. 

 او به آرامي در حاليكه مدام به اين طرف و آن طرف نگاه ميكرد وارد اتاق شد و گفت:

 داره و از همه هم نورگيرتره. اين اتاق بهترين منظره اين خونه رو

 به همبن خاطره كه اين اتاق رو انتخاب كردم. _

او لبخندي زد و با اندكي تعجب به اطراف نگاه كرد. فهميدم از چه متعجب شده و كمي خجالت كشيدم. در جاي جاي 

ميز كامپيوترم كه اتاق من عروسكهاي پشمي به چشم ميخورد مثالً كنار تخت، روي كتابخانه و ختي در اطراف 

 عروسكهاي ظريف و زيبايي گذاشته بودم. او با شيطنت پرسيد:

 اين جا اتاق كيه؟

كامالً متوجه منظورش بودم و ميدانستم برخالف صبح كه بيغرض حرفش را گفته بود، در آن لحظه قصد سر به سر 

 تم:گذاشتن مرا دارد. پس با خونسردي پرده زرد و آبي اتاق را كنار زده و گف

 اتاق من... البته اگه شما مايل باشيد ميتونه اتاق هر دومون باشه.
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ناگهان به خود آمدم و از حرف نسنجيده و بي معني خودم لب به دندان گزيدم. اما زود خود را كنترل كرده و در 

قريباً فرار كردم كه مقابل نگاه گيراي او كه با شيطنت به من دوخته شده بود به بهانه آوردن شربتي خنك از اتاق ت

 مادر را ديدم با ليواني شربت به طرف اتاقم ميرود. او با تعجب پرسيد:

 چي شده؟ -

 هيچي ميخواستم براي رهام شربت ببرم. _

 خوب من درست كردم... _

بيرون آمد و سپس با صداي بلندي از رهام خواست به سالن بيايد تا از او پذيرايي كند. رهام با چهره اي عادي از اتاق 

بعد از اينكه شربتش را خورد گفت كه بهتر است زودتر حركت كنيم و سپس از مامان اجازه خواست تا مرا براي 

 شام به منزل خودشان . 

 

قول داد شب هنگام مرا با ماشين پدرش بازگرداند. مامان قبول كرد و من در حاليكه هم خوشحال بودم و هم اينكه 

ي كه به او گفته بودم از خودم عصباني و از او خجالتزده، بدون گفتن كالمي شالم را به سر هنوز بابت حرف مزخرف

كرده و به دنبالش از پله ها روان شدم. هنوز از راهرو خارج نشده بوديم كه رهام چند ضربه به در خانه مادرجون زد 

 كوچه شديم. با آهي گفتم:تا با او خداحافظي كند. پس از آن هردو در كنار هم اما با فاصله وارد 

 اي كاش ماشين آقاجون تعميرگاه نبود تا مجبور نبوديم پياده بريم.

 هنوز آقاجون همون ماشين قديمي رو داره؟

 بله...درسته كه قديميه اما ماشين جون دار و پرقدرتيه.

 او لحظه اي مكث كرد و با نگاهي به صورتم گفت:

 مثل آقاجون حرف ميزني!

 جون اون كاديالك مدل قديمي رو اينطوري توصيف ميكنه.آره، آقا

 او دستها را داخل جيب فرو برد و پرسيد: كجا بريم بهتره؟

 خواستم توضيح دهد كه چه جور جاهايي را دوست دارد.

 ترجيح ميدم جايي برم كه مردم رو ببينم. دوست دارم تغييرات جامعه رو تو اين ده سال ببينم. -

ه يك ساختمان تجاري بزرگ در شمال شهر بردم كه چند سالي بيشتر از احداث آن نمي گذشت. او خيلي و من او را ب

عادي و خونسرد مغازه ها و مردم را نگاه مي كرد و هنوز چند دقيقه اي نبود وارد شده بوديم كه چند دختر جوان در 

و روسريهايي كه تنها ميانه سرشان را پوشانده بود حاليكه لباسهايي بسيار تنگ و كوتاه به تن داشتند با آرايشي غليظ 

از كنارمان عبور كردند. آنها با اينكه بسيار جلف به نظر ميرسيدند اما بسيار خوش اندام و بلندقامت بودند و رهام 

از  لحظه اي برگشت تا دوباره آنها را نگاه كند. نميدانم چرااز حركتش ناراحت شدم. با خود گفتم مگر نه اينكه بيش

اينها را در كانادا ديده پس چرا بايد در حضور من آنطور چشم چراني كند. همان دم او با پوزخندي با مرا از ادامة 

 افكارم بازداشت. با تعجب به او نگاه كردم و پرسيدم:

 به چي ميخنديد؟ -

ه اگر دختري كمي از موهايش به تغييرات فاحشي كه در طول ده سال در اين مردم ميبينم. به زماني فكر مي كنم ك -

در اثر غفلت بيرون افتاده بود و از بخت بد چشم كميته ايها به او ميافتاد، بايد دادگاهي مي شد و تعهد ميداد! و حاال 
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دخترها و زناني كه ميبينم حتي اصالت فرهنگي خودشون رو فراموش كرده اند... مي دوني وقتي تور رو با اين مانتو و 

ر كردم لباس نامناسبي براي بيرون رفتن انتخاب كردي. اما حاال با ديدن اين مردم كه بعضيهايشان شلوار ديدم فك

 كه با عرض معذرت خط لباسهاي زيرشان هم پيداست، به نظرم لباس تو جزو پوشيده ترين و سنگينترين ميآد!

 با ناراحتي از اينكه راجع به من آن طور حرف ميزد پرسيدم:

 خارج از كشور زندگي كرديد بايد اين مسائل براتون عادي باشه. چطور چنين چيزي ميگيد؟! شما كه سالها -

 من سالها ايران نبودم، اما ايراني باقي موندم و هميشه سعي كردم اصالت خودم رو حفظ كنم.

 منظورش را بخوبي درك نميكردم و حرف هايش اندكي به نظرم عجيب ميآمد.

 ده سال قبل بهتر بود و مردم بايد كنترل شوند؟ پس شما عقيده داريد روش

 او متواضعانه گفت:

اول اينكه من در حدي نيستم كه بخوام نظر خاصي نسبت به اين مسئله بدم اما به عقيده من مردم بايد با تبليغات 

جامعه مناسب و ميل و رغبت با فرهنگ مرز و بوم خودشون آشنا شوند و آن وقت هر كس آزادانه در حد عرف 

رفتار كنه. اما متأسفانه آنقدر مسئله تقليد و چشم و هم چشمي زياد شده كه ديگران بيشتر از اينكه به ميل خود لباس 

 بپوشند و رفتار كنند، طبق نظر ديگران و تقليد از بقيه ظاهر شون رو درست ميكنند.

 نظرشون زيبا مياد.مسئله تقليد نيست، خوب هر چيزي كه مد بشه همه ميپسندند و البته به 

او راجع به مد و اينكه حتي مد را نيز ميشود كمي به دلخواه خود تغيير داد و اينكه هر كسي هر چيزي را كه مد مي 

شود و مناسب عرف و فرهنگ جامعه اش نباشد، نبايد به راحتي بپذيرد سخن گفت و خالصه مسائل جالبي را مطرح 

 ر مرا به تفكر و تعمق واميداشت.كرد كه برايم تازگي داشت و بي اختيا

همچنان كه در پاساژ پرسه مي زديم او به ناگاه مقابل ويترين يك بوتيك ايستاد و من متوجه شدم مشغول ارزيابي 

 اجناس آن است. ناگهان خيلي بي مقدمه گفت:

اگهاني بودن سفرم سوغاتي زيادي به نظرم تمام اين لباسها ماركهاي غير ايراني داره... بين خودمان بماند اما به دليل ن

از آنطرف نياورده ام و فكر كنم بشود چند تكه لباس از اينجا خريد و به عنوان سوغات به بچه ها داد. كارت اعتباري 

 بابام هم پيش منه و مشكلي نيست.

با ارزشتر من كمي تعارف كردم كه حتماًُ نيازي به خريد سوغات نيست و حضور خودش از هر چيزي براي فاميل 

است اما او اصرار داشت كه كمي خرت و پرت براي هركس بخرد. تا ساعتي بعد ديگر بحثي بين ما درنگرفت و فقط 

مشغول خريد كردن بوديم. چند دست لباس براي خانمها و تعدادي هم بلوز و ادكلن براي آقايان. در آخر او اصرار 

ا وجود امتناع من او به سليقه خود بلوز بسيار زيبايي به رنگ داشت هر چيزي كه دوست دارم براي خود بردارم . ب

آبي روشن برايم خريد و هنگاميكه از لبخند شرمگينم متوجه شد آن را پسنديدم با همان حالت خاصي كه معني 

 بخصوصي نمي داد گفت:

 فكر ميكنم رنگ آبي هم مثل رنگ سبز تأللؤ زيبايي تو چشمهات داشته باشه!

 قدر ساده و صميمي از دهانش بيرون آمد كه نمي دانستم چه عكس العملي بايد نشان بدهم!اين جمله آن

 بعد از اينكه خريدهايمان تمام شد يك تاكسي دربست گرفت و به سمت خانه دايي رفتيم.
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د. منزل دايي در طبقة دوم آپارتماني چهار طبقه و تك واحدي در منطقه اي خوش آب و هوا و خلوت واقع شده بو

خانه اي بزرگ ،با محوطه اي سبز و زيبا كه با وجود سرايدار و همسايه هاي خوب براي آن زن و شوهر تنها مناسب 

 مي نمود، بخصوص اينكه زندايي اكثر مواقع در خانه تنها بود.

 وقتي رهام زنگ واحد خودشان را فشرد، با آهي گفتم:

م. فكر ميكنم ما باعث شديم تا دايي از خونة آقاجون اسباب كشي گاهي اوقات كه اينجا ميام احساس بدي پيدا ميكن

كنه و بياد توي اين آپارتمان. بخصوص اينكه اون موقع هم شما ايران رو ترك كرديد و اونها يك مرتبه خيلي تنها 

 شدند.

ه من انداخت و در باز شد و ما وارد محوطة چمن كاري و با صفاي حياط شديم كه رهام دوباره نگاهي موشكافانه ب

 گفت:

از اينكه به احساسات پدر و مادرم اهميت ميدي و در غياب من هواي مادرم رو داري ازت ممنونم. اما اين رو هم بگم 

كه مامان و بابا احتياج به تنوع داشتند و نقل مكانشون هيچ ربطي به اومدن شما از سمنان نداشت. فكر كنم با رفتن 

اشند و خودت هم خوب ميدوني هواي آلوده و شلوغي مركز شهر براي قلب مامان من خواستند دوباره مستقل ب

 خوب نيست.

لحن گرم و گيراي كالمش آرامم ميكرد و براي لحظه اي آنچنان تحت تأثير قرار گرفتم كه اگر برادرم بود حتماً به 

 آغوشش ميپريدم!

در را برويمان گشود و هر دوي ما را بوسيد. سپس  زندايي با لبخندي كه صورت جذاب و زيبايش را زيباتر مي نمود

 در حاليكه دستش را دور كمرم انداخته بود رو به رهام كه ساكها را روي مبل ميگذاشت گفت:

ليلي دختر منه رهام! هيچوقت منو تنها نميگذاره و هر وقت پدرت كارش زياد باشه و دير بياد ليلي كنارم ميمونه. هر 

 اشته باشم كمكم ميكنه.وقت هم زياد مهمون د

 او با لبخندي رو به او گفت:

 ميدونم مامان. تو هميشه از ليلي تعريف ميكني... منم ازش ممنونم و اميدوارم بتونم جبران كنم.

 من با سرعت گفتم:

 من اينقدر دايي وزن دايي رو دوست دارم كه خودم دلم ميخواد بيشتر كنارشون باشم.

 سيد و گفت بنشينم تا برايمان ميوه و شربت بياورد.زندايي دوباره مرا بو

رهام كه خود را روي كاناپه رها كرده بود به من اشاره كرد بنشينم. من نيز اطاعت كردم و با خستگي ناشي از ساعات 

ار متوالي پياده روي روي مبل راحتي مقابلش نشستم . براي چند لحظه نگاه نافذش را به من دوخت ، بعد ناگهان انگ

به خودش بيايد از جايش برخاست و به سمت اتاقي كه ظاهراً پس از بازگشت اتاق خودش شده بود رفت. چقدر 

رفتارش به نظرم عجيب مي آمد! از لحظه اي كه او را ديده بودم حس مي كردم وانمود ميكند رفتاري عادي دارد، اما 

گاهي آنچنان در فكر فرو ميرفت كه گويي در  منقلب و پريشان است. در عمق نگاهش اندوهي گنگ موج ميزد و

دنياي ديگري سير ميكند. وجودش برايم چون معمايي شده بود كه حس ميكردم بايد هر طور شده سر از آن 

 دربياورم.

با حضور زندايي مينا كه با سيني حاوي ميوه و شربت به طرفم ميآمد افكار مزاحم را از خودم دور كرده و به رويش 

م. او متعجب سراغ رهام را گرفت و وقتي گفتم فكر كنم خسته شده و به اتاقش رفته ، ديگر سؤالي لبخند زد
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نكرد.نزديك من نشست و محتويات سيني را مقابلم گذاشت. سپس با اشاره به ساكهاي خريد پرسيد: خريد خوب 

 بود؟

 ه كنه.بله، آقا رهام گفت يه مقدار وسايل الزم داره و من هم كمكش كردم كه تهي

ساعتي گذشت اما همچنان از رهام خبري نبود. باالخره زندايي طاقت نياورد و به سراغش رفت اما هنگاميكه برگشت 

گفت كه او خواب است و از خواب بي موق او تعجب نمود.اما من با گفتن اينكه امروز خيلي خسته شدند خواستم اين 

ودم. حتي براي خودم هم عجيب بود. مثالً مرا به عنوان ميهمان به عملش را توجيه كنم. گرچه به نظر چندان موفق نب

خانه شان آورده و خودش حاال با خيال راحت خوابيده بود! مثل اينكه من وجود ندارم. ناراحت و عصبي بودم امابه 

دايي، رهام روي خودم نياوردم و همراه زندايي به آشپزخانه رفتم تا براي تهيه عصرانه او را كمك كنم. با آمدن 

باالخره از اتاقش بيرون آمد. دوش گرفته و سرحال به نظر ميرسيد. گرمكن ورزشي كاملي به رنگ مشكي به تن 

 داشت و موهايش كه هنوز كمي خيس بودند اندكي روي پيشاني ريخته و او را جذابتر نشان ميداد.

ميخواست انگشتهايمان را هم بخوريم.  آن شب رهام براي شام ساالد مفصلي درست كرد كه به قول خودش دلمان

سرحال و شاداب بود و مدام با ما شوخي ميكرد. چقدر متفاوت شده و من باور نميكردم كه او شوخي هم بلد باشد. 

البته شوخي هايش مثل سپهر آزاردهنده نبود و به دل مينشست. زندايي هم آنقدر خوشحال بود كه بي اختيار مي 

شم از پسرش برنميداشت. شب بسيار خوبي داشتيم اما وقتي رهام گفت خسته است و از خنديد و حتي يك لحظه چ

پدرش خواست كه مرا به منزل برساند، نميدانم چرا دوباره ناراحت شدم. احساس ميكردم او تعادل روحي ندارد. 

ر بود و اين مرا سر در لحظه اي به من مايل و لحظه اي ديگر گريزان مي شد. حتي نگاه هايش نيز مدام در حال تغيي

 گم و پريشان مي كرد.

 صبح روز بعد با عجله آماده شدم تا به محل قرارم با دايي برسم.

به محض اين كه از تاكسي پياده شدم پاترول سياه رنگ دايي را ديدم كه به سمتم ميآيد و با كمال تعجب توانستم 

. دايي اتومبيل را مقابل پايم نگه داشت تا من سريع سوار رهام را تشخيص دهم كه روي صندلي جلو كنار دايي نشسته

شوم . رهام دررااز داخل باز كردو من از ترس اين كه پليس نيايد تا به خاطر توقف در ميدان جريمه شويم با سرعت 

جا باال پريدم و كنار رهام نشستم. خوشبختانه ماشين آنقدر بزرگ بود كه هر سه ما به راحتي در صندليهاي جلو 

بگيريم. بعد از احوالپرسيهاي روزمره وقتي تعجبم را از حضور رهام ابراز كردم، دايي گفت او آمده تا پس از سالها از 

 كارخانه ديدن كند .

 من هم با لبخند گفتم:

 چقدر خوب ميشه. چون آقا رهام كه مديريت خوندند، ميتونند نسبت به عملكرد كلي كارخونه هم نظر بدند. -

 

 بار نيز برخالف تصورم كه فكر مي كردم از حرفم استقبال مي كند، با همان حالت جدي گفت: اين

من فقط براي ديدن تغييرات كارخونه و محل كار شما و پدر اومدم، اين طور نظرهارو بايد يه كارشناس بده كه در  -

 عماري ميشه!اين موارد تجربه داشته باشه، نه من كه همه تجربياتم مربوط به يك شركت م

 

 از پاسخش رنجيدم و براي اين كه رفتار تلخش را به او گوشزد كنم با لودگي گفتم:

دايي علي! طفلك كيوان كه همه مي گن گاهي بد عنق و عبوسه! اي كاش اين جا بود و اين پسردايي خوشاخاللقش  -

 رو ميديد! البته بايد ببخشيدها!
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كرد و رهام با چشماني گرد و نگاهي متعجب سرش را به طرف من چرخاند و  شليك خنده دايي فضاي ماشين رو پر

 به من كه موذيانه ميخنديدم لبخندي از سر حيرت زد. دايي كه هنوز ميخنديد رو به او گفت:

 رهام، تو از پس ليلي برنميآيي، حتي گاهي سپهر هم پيشش كم مياره. -

 

 رام زير گوشم نجوا كرد:رهام به جاي اين كه جوابي به پدرش بدهد آ

 يكي طلب من! فقط حواستو جمع كن. -

 

به دليل حضور دايي آن لحظه جوابش را ندادم اما هنگاميكه از اتومبيل پياده شده بوديم و دايي دورتر از ما مشغول 

 صحبت با نگهبان ساختمان بود آرام، چون خودش نجوا كردم:

 كه شما بيش از اينها طلبكاريد! اگر قضيه طلب و بدهي باشه، بايد بگم -

 

 او كه دوباره لبخند جذابش را برلب آورده بود گفت:

! حرف ميزني "اتـــاقمون"اگر منظورت قضيه مدرسه رفتنت بود كه منتفي شد. اما اگر راجع به عروسكهاي توي  -

 بايد بگم يك به يك مساوي هستيم!

 

شرمزده گشتم اما براي اين كه قائلههمانجا « اتاقمون»ندهاش روي كلمه از اشاره او به عروسكها و تكيه غافلگيركن

 ختم گردد گفتم:

 شما خودتون خوب مي دونيد كه يك اشتباه لپي بود و... -

 

 او به ميان حرفم آمد و گفت:

ست، حتي مهم نيست فقط خواستم بدوني براي من آسونه كه بخوام از پس تو بربيام و هيچ مانعي هم جلودارم ني -

 اتاقمون»

 

كلمه آخر را در حالي كه خندهاش گرفته بود بر زبان آورد و من آزرده از اين كه نقطه ضعف مرا پيدا كرده و بدان 

 وسيله ميخواهد به من بفهماند حد و مرز خود را بدانم و سر به سرش نگذارم، گفتم:

كسي قصد داره باهاتون صحبت كنه بايد چند بار واي از دست شما! شما از اون تيپ آدمهايي هستيد كه وقتي  -

 جمالت رو توي ذهنش حالجي كنه و بعد به زبون بياره!

اون ناگهان دوباره جدي شد و خواست حرفي بزند كه دايي به ما نزديك شد و او فقط توانست بگويد در موردش 

 اشتباه ميكنم و بعد برايم توضيح خواهد داد.

 

 

اختمان دفتري بوديم كه رهام گفت ترجيح ميدهد ابتدا از كارخانه ديدن كند و من خوشحال در آستانه ورود به س

نفس راحتي كشيده و به سمت اتاق كارم رفتم. ساختمان ما دو طبقه بود كه هر طبقه چهار اتاق مجزا داشت. طبقه 

فتري مربوط به ورود و خروج، دوم مربوط به رئيس، مدير كل و حسابداري نهايي بود و در طبقه اول ساير اعمال د

حسابرسي جزئي بارها و غيره صورت ميگرفت. من نيز در طبقه دوم در اتاق مخصوص منشي كار ميكردم و در واقع 
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آنقدر به غير از پاسخگويي تلفنها و تايپ، كارهاي ديگري انجام ميدادم كه حتي گاهي پنج دقيقه وقت اضافه براي 

كه آقاجون از روي عمد مسئوليت بزرگي به من محول كرده بود، حتي نميتوانستم استراحت نميآوردم .از آنجايي 

 فكرم را اندكي آزاد بگذارم.

 

پس از مرتب كردن فكسهاي رسيده و يادداشت كردن پيغامهاي مهم تلفني، مشغول تايپ جواب يكي از فكسها شدم 

كار تايپ نيز تمام شد و من تازه متوجه شدم يك ساعت كه البته آقاجون قبالً توضيحاتي در مورد آن به من داده بود. 

بيشتر است كه مشغول هستم. دقايقي ديگر نيز گذشت و حس ميكردم كمكم بيقرار حضور رهام ميشوم. مقابل در 

گفته بود كه قصد دارد برايم توضيح بدهد. از اين كه آن طور مخفيانه اشاراتي بينمان رد و بدل شده و كمي روابطمان 

ن حاالت رسمي و مقيد اوليه خارج ميشد دچار احساس گناه آلود لذتبخش و پر از اميدي ميشدم. نميدانم چه از آ

مدت در افكارم غوطهور بودم كه با صداي زنگ تلفن به خود آمدم و پس از قطع آن دوباره تلفني ديگر و بالفاصله 

دايي و رهام ديگر آن حالت اضطراب و انتظار  رسيدن فكسي جديد به كلي حواسم را پرت كرد، طوريكه هنگام ورود

را نداشتم. رهام با دقت اطرافش را برانداز كرد و رو به من و دايي اظهار كرد كه تغييرات با اين كه زياد نبوده اما بجا 

و با دقت صورت گرفته. با صداي زنگ تلفن كالم او قطع شد و من اندكي عصبي با نگاهي به صفحه نمايشگر، رو به 

 دايي گفتم:

اين آقاي روحنواز از وقتي كه اومدم مدام با صداي گوش خراش تلفن گوشم رو نوازش داده!داييجان كار مهمي با -

 شخص شما داره.

 

دايي با لبخندي به سرعت به اتاقش رفت تا شخصاً پاسخ او را بدهد و من به رهام تعارف كردم روي مبل نزديك ميز 

وي صندلي بلند و چرخدارم نشستم و با اين كه از موضع و موقعيت برترم راضي بودم، كارم بنشيند. خودم نيز ر

 گفتم:

 ببخشيد كه من اين جا نشستم، آخه اين تلفن امروز مدام زنگ ميزنه... -

راحت باش... راستي خواستم خواهش كنم كه اينقدر به من شما نگي. من فقط يك نفرم پس بهتره ديگه براي من  -

 ل دوم شخص جمع استفاده نكني!از افعا

 خوب شما... خيلي وقته اين جا نبوديد. يك كم برام سخته! متوجه منظورم كه هستيد. -

 

 او كمي به جلو خم شد و گفت:

خوب، حاال من اين جا هستم. در ايران و پسردايي تو هستم، همونطوري كه سپهر پسرخاله توست و با من تفاوت  -

... پس منو همونطوري صدا بزن كه اونو صدا ميزني... در غير اين صورت فكر ميكنم منو غريبه سني زيادي هم نداره

 حساب ميكني.

من شما رو غريبه احساس نميكنم، شما هم خون من هستيد. در واقع شايد بهتر باشه بگم آشنايي كه كمي غريب  -

 مانده و احتياج به زمان هست كه... متوجه منظورم ميشيد؟

حالتي اطمينانبخش لبخندي زد و جواب مثبت داد. سپس از جايش برخاست. به سمت پنجره بزرگ مشرف به  او با

محوطه نيمهسبز كارخانه رفت، اندكي لوردراپه را كنار زد و مشغول تماشا شد. همان موقع دايي از اتاقش مرا احضار 

ز بالفاصله مشغول شدم. رهام كه ديد مشغولم كرد و چند برگه دست نوشت به من داد تا سريع تايپشان كنم. من ني
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نزد پدرش رفت و هنگاميه بازگشت، كار من نيز رو به اتمام بود. او روي همان مبل قبلياش نشست و بدون گفتن 

كالمي مشغول تماشاي من شد... كمي معذب شده بودم و نفهميدم چطور جمالت آخر را تايپ كردم .درست 

نگاهش مستقيم به چشمانم افتاد كه براي لحظهاي نفس را در سينهام حبس كرد، اما او  هنگاميكه سرم را باال گرفتم

 با لبخندي صميمانه خسته نباشيدي گفت و مرا از آن حالت شوك خارج ساخت، سپس گفت:

 خوشحالم كه ميبينم در كارت جدي هستي و دقت زيادي داري. -

ه، يكبار حسابها با هم جور نبود و حدود دههزارتومان كسري اگر هم بخوام نميتونم دقت نكنم. باورتون نميش -

آورده بوديم. آقاجون مجبورم كردتا چند ساعت اضافه كار كنم كه بتوانم كسري را دربياورم و حتي وقتي هم موفق 

 شدم او همان مقداري را كه اشتباه حساب كرده بودم، از حقوقم كم كرد

 او خنده اي سرداد و گفت:

 و هم سختگيري ميكنه! خوبه، خوبه! تا به حال فكر مي كردم به تو آسون ميگيره.پس با ت -

 ـ آقاجون در مورد كار با كسي شوخي نداره. حساب حساب، كاكا برادر!

 او به پشتي صندلي اش تكيه داد و بي مقدمه گفت:

دم ميپرسم چرا دختري با هوش و چرا درست رو ادامه ندادي؟ از لحظه اي كه فهميدم دانشگاه نرفتي مدام از خو -

 پشتكار تو نبايد ادامه تحصيل بده؟

 با پوزخند گفتم:

نميدونم چرا آدمها فكر مي كنند تنها راه پيشرفت و رسيدن به آرزوها درس خوندنه؟ من ميگم انسانها فقط يكبار  -

بكنند... مگه غير از اينه كه  متولد ميشوند، پس بايد اونطوري زندگي كنند كه در زندگي احساس رضايت و آرامش

هر كس با تالش و زحمت ميخواد به آرامش برسه... خوب اين آرامش ميتونه براي هر شخصي معني متفاوتي داشته 

باشه. مثل پول، سالمتي، خانواده خوب و مرفه، تحصيالت عاليه، شغل بسيارخوب، مقام، شهرت، قدرت و خيلي 

 چيزهاي ديگه.

 گفت:او ميان حرفم آمد و 

حرفت رو قبول دارم، اما براي رسيدن به اكثر چيزهايي كه نام بردي، تحصيالت خوب ميتونه گام بزرگي به جلو  -

 باشه.

درسته، اما همونطور كه گفتيد اكثر اونها، نه تمامشون! من خوشبختي و آرامش خودم رو در اين مي بينم كه شغل  -

حات سالم انجام بدم. كنار خانواده ام باشم و اونها رو خوشحال ببينم... خوب و مطمئن داشته باشم، ورزش كنم و تفري

خوب من حاال تمام اين چيزها رو دارم. من اين كار رو دوست دارم و چيزهاي زيادي در مدت اين دو سال از آقاجون 

 ...ياد گرفتم. به خصوص اينكه رشته تحصيل ام رياضي بوده و خوب از پس رسيدگي به حسابها برميام

اما با ادامه تحصيل ميتونستي موقعيت بهتري داشته باشي و با افراد مهمتري در اجتماع آشنا بشي. شايد آينده ا ت  -

 به كلي عوض ميشد!

شايد شما درست بگيد، اما همونطور كه گفتم مهم اينه كه آدم احساس آرامش كنه... چرا وقتي به راحتي هر چيزي  -

يارمه، بايد خودمو به دردسر بياندازم و دنبال كاري برم كه عالقه اي بهش ندارم... تازه كه آرزوش رو دارم، دراخت

يادم رفت بگم كه به زبان انگليسي هم خيلي عالقه داشتم و با رفتن به كالس معتبر زبان و گرفتن مدركم كه دست 
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در هم در زمينه هاي مختلف مطالعه كمي از ليسانس زبان نداره، احساس نياز كمتري به دانشگاه رفتن مي كنم. اونق

 دارم كه آدم بي معلوماتي به نظر نيام.

 با نگاهي ژرف و لبخندي كمرنگ به من خيره شده و آهسته گفت:

 و تو حاال احساس رضايت ميكني؟ -

 «ه داريم!خوشبختي دروني است نه بيروني، از اين رو به آنچه هستيم بستگي دارد، نه به آنچ« »ون ديك»بله، به قول -

 او يك ابرويش را با حالتي از تحسين باال برد و گفت:

شايد هم به قول تو من زيادي سخت ميگيرم. اما بدون كه زندگي هم با من سخت گرفته واين باعث شده كه كمتر  -

 آرامش رو پيدا كنم.

 مطمئن باشيد آرامش در وجود خودتونه، فقط كافيه درونتون رو كنكاش كنيد. -

 آه عميقي كشيد و به تلخي گفت:او 

اميدوارم كه هميشه همينطور حرف بزني و در زندگيت احساس رضايت و آرامش داشته باشي... اما اين رو بدون  -

گاهي وقايعي در زندگي آدمها رخ ميده كه در عين اين كه به هيچ وجه بهشون مربوط نميشه اما در واقع تمامش به 

 ه وارد بازي كثيفي ميشوند كه...خاطر اونها بوده و ناخواست

 او ناگاه ساكت شد و پوزخندي زده و ادامه داد:

ليلي تو غير از خوبيهاي زندگي، برگ ديگه اي رو ورق نزدي... دنيا به كامت شيرين بوده و از صميم قلب اميدوارم  -

به نفست ميتوني حتي در شرايط در آينده هم باشه. تو استحقاق خوشبخت بودن رو داري و با روحيه خوب و اعتماد 

زدي انسان بايد از درون احساس خوشبختي كنه و من « ون ديك»بد احساس خوشحالي كني.به قول حرفي كه االن از 

اضافه مي كنم بعضي آدمها ذاتاً توان لذت بردن ار زندگي رو ندارند و هميشه چيزي براي ناراحت بودن در 

م من اونطور شخصي نيستم و سعي مي كنم به حداقل امكاناتي كه دارم قانع باشم زندگيشون پيدا ميكنند. اما بايد بگ

 و براي رسيدن به چيزهايي كه به اين حس من كمك ميكنه تالش بيشتري مي كنم.

منظورتون رو درك نميكنم! يعني شما با پناه بردن به مسائلي خاص از مسائلي كه باعث رنجتون ميشه فرار  -

 ه...ميكنيد؟ يا اين ك

شايد نتونستم درست منظورم رو بيان كنم. بگذار طور ديگه اي بگم. تو درست رو ادامه ندادي، چون به درس  -

عالقه نداشتي، پس كار كردي، به كالس زبان رفتي و شرايط ديگر زندگيت هم بر وفق مرادته. پس راضي و 

سيدن به هدفم بايد درس مي خوندم. حاال هم خوشحالي من هم درس خوندم چون به اين كار عالقه داشتم و براي ر

شغل خوب و دلخواهي دارم اما بعضي شرايط محيطي و مسائل جزئي ديگر باعث ميشه نتونم اين احساس رضايت 

خاطر به نسبت مطلق تورو داشته باشم... احساس رضايت و خشنودي از زندگي كامالً نسبيست... آه.... اصالً بگذريم و 

 .. يك حرف خوشحال كننده و خوب.حرف ديگري بزنيم.

 اندكي فكر كردم و با خنده گفتم:

 اگر دوست داشته باشيد يك خاطره براتون تعريف كنم. -

مشغول تعريف يكي از شيرين كاريهاي فرگل بودم كه زنگ يكي از تلفنها به صدا درآمد .با گفتن اين كه اين خط 

گوشي را برداشتم اما با شنيدن صداي بابك تقريباً جا خوردم. بابك  تلفن شخصيه و مربوط به دوستان و فاميل ميشه،

دوست صميمي فرزين و يار هميشگي كوهنوردي هايمان بود. او يك ماه قبل از طريق مادرش از من خواستگاري 
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كار  كرده بود و گرچه من هنوز جوابي نداده بودم اما حس مي كردم ديگران به خاطر رفتار صميمي كه با هم داشتيم

را تمام شده مي پندارند. حتي تا چند روز قبل روي پيشنهاد او فكر مي كردم اما از وقتي كه رهام بازگشته بود به كلي 

او و جريان خواستگاري اش را فراموش كرده و حاال با شنيدن صداي گرم او از پشت تلفن و آن هم در حضور رهام 

 كنترل كنم و رفتار وجاخورده بودم. به هر ترتيب سعي كردم خود را 

صدايم عادي به نظر برسد. پس به سالم و احوالپرسياش پاسخ داده و در مورد سفر چند روزهاي كه به شيراز داشت 

 پرسيدم كه گفت:

 اي به لطف عمو جان بد نبود! -

 

يكرد به خنده افتادم. از به ياد آوردن عموي او كه مردي ميانسال، عبوس و فوقالعاده خشن بود كه به تنهايي زندگي م

او سالها پيش از همسرش جدا شده، دخترانش نيز در شيراز زندگي مي كردند و او هر چند ماه يك بار به ديدار آنها 

ميرفت. اما چند روز قبل كمي ناخوش شده و از بابك كه پسر بزرگ برادرش بود خواسته بود در آن سفر همراهيش 

يي با او به سفر رفته و چند روز قيافه اخموي عمو را تحمل كرده، بياختيار كند. از تصور اين كه بابك به تنها

ميخنديدم و او نيز در آن سوي خط به خندههاي من و اوضاع اسف بار خودش ميخنديد.در حال و هواي خود بودم كه 

 ر پرسيدم:با ديدن چهره متفكر رهام كه سرش را به خواندن مجلهاي گرم كرده بود به خود آمده و كمي جديت

 

 خوب،... بگذريم... با من كاري داشتي؟

 پشت خط لحظهاي سكوت برقرار شد، گويا بابك از شنيدن آن سؤالم رنجيده بود،چراكه آهي بلند كشيد و گفت:

 

گاهي اوقات فكر ميكنم اي كاش هيچگاه از مادرم نميخواستم پا پيش بگذاره! اونطوري با من مهربونتر بودي و پاي 

 هيچ وقت ازم نمي خواستي كه زود برم سر اصل مطلب. تلفن

 

 بله، درست ميگي!

 

به راحتي ميتونستم چهره متعجب او را از پاي تلقن تصور كنم. چشمان قهوهاي رنگش را كه گرد شده و صورت 

 ود بود گفت:سپيدش كه به سرخي گراييده. او دوباره ساكت شد و اين بار با لحني كه به خوبي رنجيدگي از آن مشه

 

 ليلي تو دختر تلخي نبودي. چه باليي سرت اومده؟!

 

 با اين كه سعي داشتم نام او را به زبان نياورم اما نميدانم چه طور شد كه گفتم:

 باور كن امروز سرم خيلي شلوغه بابك! -

 

 او دوباره رنجيده ادامه داد:

 

امه پنجشنبه پابرجاست. مارال با من تماس گرفت و گفت يك خيلي خوب، من مزاحمت نميشم فقط خواستم بگم برن

 كوهپيمايي تفريحي به دركه داريم. ساعت هفت صبح همگي توي پاركينگ عمومي جمع ميشيم .
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دلم ميخواست از او عذرخواهي كنم اما با وجود رهام كه همچنان مشغول ورق زدن مجله بود فقط توانستم از او 

تماً با فرزين خواهم آمد.مي دانستم كه عنوان كردن اين قضيه تنها بهانه اي بوده كه او با تشكر نموده و بگويم كه ح

من تماس بگيرد و خبر رسيدنش را به من بدهد، چرا كه بابك هميشه فرزين را كنار خود داشت و ميتوانست خيلي 

ن اين كه رهام سؤالي بپرسد يا راحت موضوع را به او بگويد. بعد از اين كه گوشي تلفن را سر جايش گذاشتم بدو

 حتي نيم نگاهي به من بياندازد شروع به توضيح دادن كردم.

 اين بابك بود، دوست فرزين و نوه بهترين دوست آقاجون. جريانش خيلي جالبه... گوش كنيد.

 او نگاه عصبانيش را به من دوخت و گفت:

 بله! بايد خيلي جالب باشه... بفرمائيد!

 كالم طعن گونه اش متزلزلم كند. پس با هيجان شروع كردم:اجازه ندادم 

اگه يادتون باشه آقاجون توي آلبوم عكسهاش چند تا عكس با مردي به نام هاشم داره كه با هم دوستان صميمي 

 زورخانه اي بودند. البته هاشم خان چند سالي از آقاجون كوچكتره و بيشتر مريد اون بوده. خالصه هاشم خان بعد از

اين كه ازدواج مي كنه براي ادامه تحصيل ميره آمريكا و بعد از چند سال ديگه خبري ازش نميشه و كم كم بين اونها 

جدايي كامل ميافته، تا اين كه فرزين توي دانشگاه با بابك دوست ميشه و يك روز اونو مياره خونه و آقاجون 

بابك كشيده ميشه و خالصه كاشف به عمل مياد كه  ميبينتش. اونها با هم گرم صحبت ميشن و حرف به پدريزرگ

بابك نوه هاشم خانه. از همون روز ديگه اين دوتا دوست قديمي ول كن همديگه نيستن و رفت و آمدهاشون قطع 

نشده... راستي يادم رفت بگم اين پنجشنبه هم با هم قرار كوه داريم. سپهر و نسرين هم ميان. اگر شما هم بياييد 

 خوش ميگذره. خيلي بيشتر

 رهام لحظه اي متفكر به چهره ام نگاه كرد و گفت:

 مثل اين كه روابط صميمي هاشم خان با آقابزرگ و فرزين و اين پسره بابك توي روابط تو هم تأثير داشته.

ان مي از اين كه به جاي پاسخ به سؤالم آن كلمات را كه گويي از آغاز سخن گفتنم در ذهنش تلنبار شده بود، بر زب

آورد شوكه شده بودم.به هيچ وجه دوست نداشتم راجع به من فكر بدي كند و از طرفي هم نمي دانستم چگونه بايد 

 توجيهش كنم كه نه خودم را سبك كرده باشم و نه اجازه دهم فكرش منحرف شود. پس با ترديد و دلهره گفتم:

 متوجه منظورتون نميشم!

 خود را كنترل ميكند گفت: او در حالي كه مشخص بود به سختي

فكر مي كنم حق دارم به عنوان پسردايي بزرگ تو در اين مورد كنجكاوي نشون بدم. پسري كه هيچ نسبتي با تو 

نداره به چه دليل اينقدر راحت با تو تماس ميگيره، حرف ميزنه و قرار ميذاره، در حالي كه ميتونست اينها رو به 

بهم ميگي شما كه خارج از كشور زندگي كرديد چرا اين حرفهارو ميزنيد!... من از برادرت هم بگه... حتماً االن 

فرزين، عمه ثريا و حتي آقاجون تعجب ميكنم. فكر نميكنم جلوي اونها با اين پسره غير از اين رفتار كني... همين 

متوجه نشدن؟ شايد هم اينقدر چند لحظه كافي بود تا من بفهمم اين پسره نسبت به تو نظر خاصي داره... چطور اونها 

موفعيت خوبي داره كه به زير پا گذاشتن غيرت و تعصبشون مي ارزه...! اون چقدر بايد با تو راحت باشه كه شماره 

 تلفن اين جا رو كه به قول خودت شخصيه و مربوط به آشنايان و اقوام ميشه رو هم داشته باشه!

خن مي گفت. رفتارش برايم عجيب بود و مرا مبهوت و شرمگين از جايش برخاسته بود و عصبي قدم ميزد و س

برجاي خود ميخكوب كرده بود. چرا آنگونه خشمگين شد؟ چرا حتي براي حفظ ظاهرش تالشي نمي كرد؟! چهره 
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اش برافروخته و صدايش هر لحظه بلندتر ميشد طوري كه دايي را از اتاقش بيرون كشيد. دايي حيرتزده نگاهي به او 

 ن انداخت و رو به من گفت:و به م

 چرا اينقدر رنگت پريده؟

 سپس صورتش را به سمت صورت برافروخته رهام گردانده و پرسيد:

 چي شده؟ چرا باهاش بحث مي كني؟ نميبيني چه حالي شده؟

 دايي به سمت من آمد و دست يخ زده ام را ميان دستانش گرفت و پرسيد:

 ليلي چه اتفاقي افتاده؟ -

 كردم چيزي بگويم كه رهام خود را به ما نزديك كرد و با لحني آرامتر گفت:تالش 

 پدر چيز مهمي نيست... من يك كم عصبي شدم كه ربطي به ليلي نداره.

 دايي خشمگين به او نگاه كرد و گفت:

 تو حق نداري حرصت رو سر اين طفل معصوم خالي كني.

ام درخشيدن گرفت و چنان مرا به وحشت انداخت كه براي لحظه اي بارقه هاي خشم اين بار عميقتر در چشمان ره

 فكر كردم اگر حرفي نزنم جدالي سخت بين پدر و پسر در مي گيرد، پس با سرعت گفتم:

دايي جون، رهام حق داره... خوب اون در جريان رفت و آمدهاي خانوادگي و صميميت بين ما و هاشم خان اينها  -

من تماس گرفت. رهام هم برداشت بدي از مكالمه ما داشت. شما بهش بگيد كه من و اون هيچ نيست... االن بابك با 

 رابطه خصوصي با هم نداريم. شما كه در جريان هستيد.

 رهام با حيرت گفت:

پس اين قضيه خيلي عادي و جا افتاده است. از شما تعجب مي كنم پدر. يادم نمي ره چطور سپيده و كتايون در  -

با پسرها، حتي پسرهاي فاميل محدود بودند. يادم نميره كه همين آقاجون و حميدخان و خود شما چقدر  مراوده

متعصب بوديد. چطور شده كه پسر دوست آقاجون بايد اينقدر با ليلي راحت باشه؟! با تلفن اين جا تماس بگيره، 

 ز شماها بيشتره...!باهاش خوش و بش كنه... مثل اين كه تعصب من با اين كه ايران نبودم ا

 سپس پوزخندي زد و ادامه داد:

 مردهاي قديمي خانواده! -

 فكر مي كردم با توهينهاي رهام دايي از كوره به در برود. اما او مستأصل خود را روي مبل رها كرد و با اندوه گفت:

دت دور نكردي... هنوز هم عجول اميدوار بودم توي اين مدت عوض شده باشي. اما تو هنوز كينه و بددلي رو از خو -

هستي و عجوالنه قضاوت مي كني... بابك خواستگار پر و پا قرص ليليه... تقريباً با هم نامزد هستن و ما اجازه داديم تا 

قبل از ازدواج با هم بيشتر آشنا بشن. البته اونها هرگز تنهايي همديگرو مالقات نمي كنن و فقط در حضور جمع گاهي 

 ميكنن... اين خواست ليليه و ما براي اينكه نمي خواستيم كوركورانه ازدواج كنه باهاش موافقت كرديم. با هم صحبت

رنگ از صورت رهام به وضوح پريد و من با بيچارگي آرزو مي كردم هر چه داشتم ميدادم اما دايي آن سخنان آخر 

 :را بر زبان نميآورد. رهام لب پايينش را مك زد و با ناراحتي گفت

 از هر دوتون معذرت مي خوام. مثل اين كه اين بار واقعاً عجوالنه قضاوت كردم. -

 به ناگاه خنده اي سرداد، به سمت من آمد و با لحني دلجويانه گفت:

 از من كه دلگير نيستي؟! -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

2 6  

 

 به جاي من كه سر به زير داشتم دايي گفت:

ميدونه كه فقط يك لحظه خون غيرتت به جوش اومده ،البته معلومه كه دلگير نيست. ليلي قلب مهربوني داره و  -

كمي هم حق داشتي. حتي اگه من هم ببينم يكي از دخترهاي فاميل با پسر غريبه اي صميمانه حرف ميزنه عصباني 

 ميشم.

م و غمگين و افسرده بودم اما نه بابت سخنان در عين حال شيرين رهام بلكه از صحبتهاي دايي! به زور لبخندي زد

دايي كه متوجه بود ناراحتم به خيال اينكه خجالت زده ام و رفتار رهام نيز خارج از تحملم بوده كنارم آمدو دستش را 

روي شانه ام گذاشت.حس كردم اشاره اي نيز به رهام كرد كه او به بهانه شستن دست و رويش اتاق را ترك نمود، 

 سپس با مهرباني گفت:

ه، ميدونم كه زياده روي كرده و اين مواقع يك كم ترسناك ميشه! اما تو ببخشش. اون رهام يك كم اخالقش تند -

 قلب مهربوني داره فقط كمي متعصب و عصبيه. حاال بخند تا بفهمم كه از پسر دايي خودت دلگيرنيستي.

نيز وقتي از جانب من دلم ميخواست به جاي خنده گريه كنم اما لبخندي تحويل دايي دادم تا زودتر تنهايم بگذارد. او 

خيالش آسوده گشت، به دفترش بازگشت و مرا با افكار درهم و برهم خودم تنها گذاشت.اما درآن بين تنها كسي كه 

 آماج حمالت و ناسزاهاي زيرلب من گشت بابك بيچاره بود!

 

 

دو روز را ما كامالً تنها بوديم.  تا دو روز بعد از رهام بيخبر بودم. دايي هم مادرجون را به منزل خود برده بود و آن

فقط يك بار بابك همراه فرزين به خانمان آمد و دو ساعتي هم در اتاق او بود اما من به بهانه سردرد خود را به خواب 

زدم و نه هنگام آمدن و نه به هنگام رفتنش او را نديدم. شايد از رويش خجالت ميكشيدم و شايد هم به راستي 

نداشتم، حتي خودم هم حال خودم را نميفهميدم. شبها هنگام خواب بي اختيار اشكهايم سرازير  تمايلي به ديدارش

مي شدو در تب و تاب و بيقراري به سر ميبردم. بابك پسر خوبي بود اما رهام... رهام براي من موجودي خاص بود. 

نه فرو مي ريخت و با هر بي توجهي و نگاهش پر از حرف و لبخندش پر از معنا بود. با هر نگاه و توجهش دلم در سي

كم محلي اش رنج مي بردم! چرا فقط در مدت چند روز آنقدر برايم مهم شده بود؟ مهمتر از بابك كه چهار سال بود 

 ميشناختمش!

باالخره صبح روز سوم در مسير كارخانه دايي گفت كه قرار است شب بعد به خاطر بازگشت رهام ميهماني بدهد و 

فردا اگر بخواهم به من مرخصي خواهد داد. هميشه همين طور بود، هرگاه زندايي ميهماني مفصلي در گفت براي 

منزلش برگزار مي كرد من مرخصي ميگرفتم تا كمك حال او باشم، گرچه طلعت خانم كه همسر سرايدار بود در آن 

اي سبك را عهده دار مي شدم. اما آن مواقع براي كمك ميرفت، اما من نيز كنار زندايي مي ماندم و قسمتي از كاره

روز به هيچ وجه دلم نمي خواست از صبح به خانه دايي بروم. با اين كه حتي قبل از آن اتفاق مي دانستم نميتوانم 

اميدي به رهام داشته باشم اما همان نگاهها و سخنان گرمش براي قلب تشنه ام كافي بود. به هر حال براي حفظ 

ايي استقبال كرده و صبح روز بعد به جاي رفتن به محل كار در حاليكه ساك لباسهايي را كه براي ظاهر، از پيشنهاد د

 شب آورده بودم در دست داشتم راهي خانه دايي شدم.

ساعت حدود يازده را نشان ميداد كه به مقصد رسيدم . زندايي قبراق و سرحال از من استقبال كرد. مادرجون هم 

ب نشان دهد اما من حس كردم چشمانش اندكي بيفروغ شده و رنگش كمي پريده است. سعي داشت خود را شادا

احساسم را براي زندايي به زبان آوردم اما او به من اطمينان داد كه حال مادرجون خوبست و فقط به خاطر تغيير 
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ز جرأت نداشتم مكان و درد و دل شبانه با رهام كمي بدخواب شده. تا يك ساعت خبري از رهام نشد و من هنو

سراغي از او بگيرم. باالخره نزديك صرف ناهار بود كه او با چهره اي خسته از راه رسيد، زندايي با ديدن چهره 

 برافروخته اش گفت:

خوب مگه فردا رو ازت گرفته بودن كه امروز رفتي كتابخونه ملي...؟! حاال براي شب با اين قيافه اخمو و خسته مي  -

 پذيرايي كني؟ خواي از مهمونها

رهام به سالم آرام من پاسخ داد سپس به مادرجون سالم گفت و با گفتن اين كه تا شب خستگي ام درميرود، به سمت 

اتاقش رفت و حتي براي صرف ناهار هم نيامد. آنقدر دلم گرفته بود و آنقدر از بي محلي او رنجيده و دلشكسته بودم 

 و با خيال راحت زار بزنم.كه دلم مي خواست از آن جا فرار كنم 

با حضور طلعت خانم كار من سبكتر شد و با برداشتن سبد كاهو و كلم به اتاق نشيمن رفتم تا در تنهايي و خلوت هم 

ساالد را آماده كنم و هم قدري به روزگار عجيب و دردآور خود بيانديشم! همانطور كه برگهاي كاهو را با چاقوي تيز 

از افكار نا اميدكننده و پريشان خود اشك به ديده آورده و مدام با باز و بسته كردن چشمها و و برنده خرد مي كردم 

كشيدن دستي به آنها سعي داشتم از ريزش اشكهايم جلوگيري كنم كه ناگهان با صداي رهام كه درست از پشت 

 سرم شنيده ميشد تقريباً از جا پريدم.

 ش رو به سر و صورتش نميماله.آدم وقتي كاهو خرد مي كنه اينقدر دست -

از شدت وحشت حتي قادر نبودم جوابش را بدهم. او نگران از اين كه مرا آن چنان ترسانده بود مقابلم نشست و 

 گفت:

 ببخشيد، فكر نميكردم اينقدر بترسي!... حاال حالت خوبه؟! -

دم وهم از حضور و توجه اش شادمان! حال خودم را نمي فهميدم،در عين حال هم از حركت ناگهاني اش عصباني بو

نميدانستم كدام يك از حاالتم را بيشتر در چهره ام ميخواند. به هر ترتيب كمي خودرا كنترل كرده و با ناراحتي 

 طنزگونه اي گفتم:

 شما هميشه از مهمانتون اين جوري پذيرايي ميكنيد؟! -

 شيطنت گفت: او از مقابل پايم بلند شد و روي مبل مقابلم نشست و با

اول اين كه شما نه! تو! دوم اين كه من نديدم مهمون خودش از بقيه پذيرايي كنه! سوم اين كه من از تو پذيرايي  -

 نكردم فقط بهت گوشزد كردم!

سپس خم شد و مشتي از برگهاي خرد شده كاهو را برداشت ، مشغول خوردن شد و در همان حال به من زل زد. 

 ضور صميمي و رفتار عجيبش را كه انگار هيچ اتفاقي نيافتاده هضم كنم كه او با لبخندي گفت:هنوز قادر نبودم ح

 مثل اين كه امروز زبونت رو گربه برده و خورده. پس فكر كنم شب آرومي در پيش داريم. -

يم و هر دو از اين به شوخي اش با تمام وجود لبخند زدم. او نير خنديد. گويي با توافق هم و در خفا آشتي كرده بود

موضوع شاد بوديم و ميخواستيم بدون حرفي از بابك از روزهايي كه در پيش داشتيم و از حضور يكديگر لذت 

ببريم. همچنان ساكت بودم كه او دوباره خم شد و مشتي ديگر كاهو از درون ظرف برداشت كه من با اعتراض به 

 شوخي گفتم:

 كنيد، دستتون رو شستيد كه مدام ناخونك ميزنيد. ببينم شما كه بهداشت رو رعايت مي -

 او با حالت خنده داري شروع به فكر كردن كرد و گفت:
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 آره ديشب دستم رو شستم. االن هم فقط كف پامو خارونده بودم كه اون هم تميز بود! -

وخت . به ناگاه چهره اش با اعتراض نامش را بر زبان آوردم و او در حاليكه ميخنديد نگاه نافذش را به چشمانم د

 كمي جدي شد و با لحني حسرت بار و به آرامي گفت:

 براي رسيدن پنجشنبه دقيقه شماري مي كنم. دلم ميخواد ببينم اين آقا بابك لياقت تورو داره يا نه! -

دم دوباره از شنيدن كالمش تقريباً وارفتم. دوست نداشتم خوشي خودمان را با نام بابك بر هم بريزيم. مي ترسي

عصباني شود و با اين كه از حساسيتش نسبت به قضيه بابك لذت ميبردم اما نميخواستم لحظات شيريني كه از 

 احساس وجود رهام نشأت مي گرفت با سخن گفتن از بابك تلخ شود.

ثي طوالني سرم را به زير انداخته و بدون گفتن كالمي به كارم ادامه دادم. او هم نفس عميقي كشيد و پس از مك

 ناگهان گفت:

 پس اين طلعت خانم اين جا چه كارست؟ بيا بريم يه مطلب جالب از اينترنت گرفتم ، تو هم بخون. -

 بدون اين كه نگاهش كنم گفتم:

 كارم كه تموم شد ميام. -

 گفت:از جاي برخاست و در حالي كه به سمت اتاقش مي رفت با صداي بلندي زندايي را مخاطب قرار داده و 

 مامان اينقدر از ليلي كار نكش، مي خوام يه چيز خوب نشونش بدم. -

طفلك زندايي از آشپزخانه با حيرت بيرون آمد و اصرار كرد كارم را خودش تمام كند كه قبول نكردم و دقايقي بعد 

و پس از اجازه ورود،  كه از كار فارغ شدم با حالت عادي و بي تفاوت به سمت اتاق رهام رفتم. چند ضربه به در زدم

 به آرامي وارد شده و در را هم پشت سرم باز گذاشتم . 

چند ضربه به در زدم و پس از اجازه ورود، به آرامي وارد شده و در را پشت سرم تا آخر بازگذاشتم. رهام مطالب 

ز من خواست ببينم تا چه حد جالبي راجع به علم ماوراءالطبيعه ، به زبان انگليسي در حافظه كامپيوتر ريخته بود و ا

قادرم مطالب را ترجمه كنم كه البته به دليل وجود اصطالحات نامفهوم چندان موفق نبودم.اما او تشويقم كرد و سپس 

خودش تمام مطالب را بدون كم و كاست برايم توضيح داد. بعد هم آخرين اخبار فضايي برايم خواند و من ديگر به 

يز ناشناخته ها شده بودم. او كه توجه و اشتياق مرا ديد چند كتاب خوب كه صبح همان راستي غرق دنياي شگفت انگ

روز در كتابخانه ملي ديده بود ، به من معرفي كرد و توصيه نمود حتماً آنها را تهيه كنم. پس از معرفي كتابها به پشتي 

 صندلي اش تكيه كرد و گفت:

هم معتقدم كه ميبايد به تحصيالتت ادامه ميدادي... راستي اگر  تو دختر باهوش و استعدادي هستي و من هنوز -

 انتخاب راه زندگيت كامالً به عهده خودت بود چه مي كردي؟

 بالفاصله آرزوي ديرينه ام را بر زبان آوردم.

 جهانگردي! -

 او با تعجب ابروهايش را باال انداخت و گفت:

 ه و وطن رو نداري!تا امروز فكر مي كردم طاقت دوري از خانواد -

بله درست فكر كرديد. اما يك جهانگرد مجبور نيست هميشه از وطن دور باشه. من اگر پول زيادي داشتم و  -

اختيارم دست خودم بود هر سال به دو يا چند كشور خارجي سفر مي كردم. فكرش رو بكنيد! پاريس، روم، لنينگراد 
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يي رو كه نديدم بينم. ماهها روي آبهاي نيلگون اقيانوسها سفر كنم، و حتي صحراي بزرگ آفريقا! دوست دارم هر جا

 عجايب هفتگانه دنيا را ببينم و يا ساعتها روي ديوار چين قدم بزنم!

بي اختيار از تصور آن همه عجايب و زيبايي كه مي دانستم در دنياي اطرافم وجود دارد به وجد آمده و لبخند تمام 

 همان هيجان ادامه دادم: صورتم را پوشانده بود. با

هميشه درس جغرافيا، تاريخ و زمينشناسي از دروس مورد عالقه ام بود ومن خودم را در ميان كوههاي آلپ، بين  -

چين خوردگي ها و طاقديس و ناوديس هاي آن ميديدم. يا مثالً در شهر تاريخي و قديمي سن پطرزبورگ! و يا مصر! 

شمانم خودم رو اونجا حس مي كردم. حتي مي توانستم عبور نسيم خنك باد غرب باوركن با ديدن عكسها و بستن چ

 را حس كنم.

به ناگاه خنديدم و در حاليكه از بر زبان آوردن آن حرف هاي رؤياگونه و كودكانه كمي شرم زده بودم در ميان خنده 

 گفتم:

 ميكنم... شايد هم حق داشته باشيد! البد فكر ميكنيد من يك دختر بچه رؤيايي هستم كه مدام خيالپردازي -

او يك دستش را زير چانه حايل كرده و يك پايش را نيز روي پاي ديگرش انداخته بود . با لبخندي نامحسوس در 

حاليكه با نگاهش گويي روحم را مي كاويد به من خيره شده بود و با آخرين جمله من لبخندش را پررنگ كرد و 

 گفت:

ي. مدام در حال پروازي و بدون اينكه پول بليط و هزينه هتل بدي به تمام دنيا سفر مي كني! من تو روح جالبي دار -

 بهت حسوديم ميشه و آرزو مي كنم اي كاش ميتونستم مثل تو باشم.

 با شادي و هيجان گفتم:

 راست ميگي يا داري سر به سرم ميگذاري؟ -

 اخمهايش اندكي در هم رفت و گفت:

مي كني هر كس حرفي ميزنه داره مسخره ات مي كنه؟ من خيلي جدي گفتم. دلم ميخواد مي تونستم تو چرا فكر  -

 مثل تو قوه تخيل بااليي داشتم.

منو اميدوار كردي. راستش مطمئنم اگه اين حرفها رو فرزين يا سپهر ميشنيدند ديگه ول كن نبودند و بهانه خوبي  -

 براي آزار من به دستشون ميومد.

 جديت گفت: او با

اما تو نبايد اجازه بدي كسي با احساساتت بازي كنه و اولين چيزي كه ميتونه بهت كمك كنه رفتار خودته. روز اول  -

رو يادم نميره كه چه باليي سر سپهر بيچاره آورديد. اگر نسبت به كارهاي اون بي تفاوت باشي مطمئن باش كم كم 

تو حساب ميكنند. اين رو بدون هر كس با احترام گذاشتن به خودش،  مشكلت حل ميشه و همه بيش از اينها روي

 ديگران رو هم وادار به تكريم ميكنه.

چقدر صحبت هايش به گوشم شيرين بود و چقدر به من آرامش ميداد. دوست داشتم ساعتها بنشينم نگاهش كنم و 

نبودم اما با ديدنش چيزي درونم مي او برايم حرف بزند. به راستي حس ميكردم عاشق شدم گرچه هنوز مطمئن 

جوشيد و آنقدر احساس مطبوعي پيدا مي كردم گويي قدم به سرزمين خواب و رؤياها نهاده ام. حتي نقاط ضعف و 

رفتار خشني كه از او در دفتر كارم ديده بودم نمي توانست روح سرگشته مرا به ترديد بياندازد. چنان كشش دروني 

ودم كه حتي به راحتي وجود خداوند مهربان را نزديكم حس مي كردم. دلم ميخواست بدون نسبت به او پيدا كرده ب
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هيچ ميل نفساني ساعتها در آغوشش بيارامم و صداي نفسها و تپش قلبش را بشنوم. دلم مي خواست به خاك بيافتم و 

حتي اگر رهام مرد سرنوشت از خداوند به خاطر آن احساس پاك و بيآاليشي كه به من ارزاني داشته تشكر كنم. . 

 من نمي شد، مي دانستم تا پايان عمر چنان عشقي پاي به قلبم نخواهد گذاشت.

 با صداي رهام كه مرا به نام ميخواند به خود آمدم. او متعجب به من نگاه عميقي انداخت و پرسيد:

مرتبه رنگ نگاهت عوض شد. به چي فكر مي كني؟ يك لحظه مثل اين كه به كلي از اطرافت غافل شدي و يك  -

 روحت كجاها پرواز ميكرد؟

 نفس عميقي كشيدم و گفتم:

 هيچ جا! -

 مي خواستم بگويم روح من پيش تو بود. اما فقط لبخند زدم، او هم خنده اي كرد و گفت:

 حاضرم چند سال از عمرم رو بدم ولي بفهمم تو مغز بزرگ تو چي ميگذره! -

 تخت نشستم و گفتم:با شيطنت چهار زانو روي 

 اگه دلت بخواد مي تونيم يك روز با هم بريم يك سفر دور و دراز. -

 او حيرتزده نگاهم كرد و من گفتم:

 تعجب نكن، ما فقط يك جا مينشينيم و حس ميگيريم و بعد من تو رو با خودم به هر جايي كه بخواهم ميبرم. -

 او دست به سينه زد و گفت:

 يم اجازه نميده كه يك خانم منو با خودش جايي ببره كه خودش ميخواد!اما غرور و شخص -

 شانه هايم را باال انداخته و با همان لحن ادامه دادم:

 باشه، قبول. اما يك بار من روح شما رو ميبرم و يك بار شما روح منو. اينطوري منصفانه تره. -

 ايستاد و گفت:هنوز جواب نداده بود كه زن دايي در آستانه در اتاق 

چقدر حرف براي گفتن داريد؟ االن يك ساعت بيشتره كه اين جا نشستيد! خسته نشديد؟ االن مهمونا ميان . رهام  -

 جان ، دست از سر اين دختر بيچاره بردار!

 رهام به نشانه تسليم دستهايش را باال برد و گفت:

 نبود!اين دختر بلندپرواز تقديم شما. من كه دستم روي سرش  -

من و زن دايي به شوخي او خنديديم. سپس من شرمگين از حضور زن دايي و گوشزدي كه به ما داشت برخاستم و به 

اتاق او و دايي رفتم تا براي ميهماني آماده شوم. آن شب رهام ديگر مثل سابق نبود. البته رفتارظاهريش چندان تغيير 

همان رنگ ديگري داشت و نشأت گرفته از صميميتي بود كه طي چند نكرده بود اما نگاه هاي پنهاني و گاه و بيگا

 ساعت قبل بين ما به وجود آمده بود.

باالخره پنجشنبه كذايي سررسيدومن كه از روز قبل آن بيقرار بودم، مي خواستم به بهانه سر درد و كسالت از زير بار 

را سوءتعبير كند يا اين كه كسي را به شك بياندازم. به آن تفريح اجباري شانه خالي كنم، اما ميترسيدم رهام رفتار م

هر حال دل را به دريا زده وخود رابراي رفتن آماده كردم.مانتو شلوار خاكي رنگم را به تن كرده، در كوله ساده و 

سياهم كه يادگار مدرسه بود مقداري خوراكي و آب گذاشته و در آخرين لحظه هم روسري سدري رنگم را روي سر 

داختم. آن رنگ بيش از هر رنگي به صورتم ميآمد و من از بين تمام روسريهايم آن را بيشتر مي پسنديدم. فرزين ان

هم حاضر و آماده بود و با شنيدن صداي زنگ هر دو از خانه خارج شديم. قرار بود رهام با پاترول دايي كه جا براي 
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سپهر، پويا و نسرين رفته بود و بعد از آن نيز كيوان را سوار كرده همه داشت به دنبالمان بيايد. او قبل از ما به دنبال 

 و آخر سر به خانه ما آمد

هنگاميكه به پاركينگ عمومي رسيديم با ديدن بچه ها كه با خوشحالي به سمتمان ميآمدند بي آختيار نگاهي به رهام 

ز تعداد بچه ها زياد نبود. بابك همراه پريا انداختم و او را ديدم با كنجكاوي به جمع دوستان نگاه مي كند. آن رو

خواهرش و آرش شوهر عقدي او آمده بود و مارال و شيوا كه هم كالسيهاي فرزين و بابك بودند نيز همراهيشان مي 

كردند. بقيه بچه ها به خاطر امتحانات پايان ترم در خانه مانده بودند. مسلم بود كه رهام به خوبي بابك را تشخيص 

كه پريا دست در بازوي شوهرش انداخته بود و جوان بلندقامت و الغر اندامي كه با چهره اي بشاش ، جلوتر  داد چرا

از همه به سمت ما ميآمد كسي جز بابك نمي توانست باشد. پس از اين كه همه با هم احوالپرسي كرديم و سالم و 

به آن ها معرفي كرد. رهام مؤدبانه و آرام به  صبح بخير گفتيم، فرزين، رهام را كه تنها شخص نا آشناي جمع بود

خانمها عرض ادب نمود و دست بابك و آرش رانيز به گرمي فشرد، سپس همگي به سمت ايستگاه اول به راه 

افتاديم. من سعي داشتم از جمع مردان فاصله بگيرم و بيشتر خود را به مارال و شيوا نزديك مي كردم تا بتوانم 

ير نظر بگيرم. آن روز رهام با شلوار جين سرمه اي و بلوز آستين كوتاه آبي رنگش جوانتر و مردان را به خوبي ز

بشاشتر از هميشه به نظر ميرسيد. بابك هم چون هميشه خود را آراسته و بلوز چهارخانه و شلوار جين مشكي رنگي 

 خرمايي مجعد و چشمان قهوه اي و بابه تن داشت كه او را جذاب تر ساخته بود. او جوان بلندبااليي بود با موهاي 

اين كه اجزاي صورتش به تنهايي خيلي معمولي بودند اما روي هم رفته پسري خوش تيپ و نسبتاً خوش قيافه بود. 

حتي در يك نگاه شايد خوش قيافه تر از رهام به نظر مي رسيداما در حاالت و شخصيت رهام جذابيتي وجود داشت 

ود. شايد هم من اشتباه مي كردم! اما عشق به قدري مرا غرق خود كرده بود كه رهام را كه مرا شيفته خود كرده ب

 زيباترين و بهترين مرد دنيا مي دانستم.

به ايستگاه اول كه رسيديم همگي روي تختهاي مفروش نشستيم تا اندكي بياساييم. بابك با زيركي جايي كنار من 

 براي خود باز كرد و آرام گفت:

 خيلي ساكتي. چيزي شده؟امروز  -

بي اختيار نگاهم به سمت رهام پركشيد و او را ديدم كه بي تفاوت و خونسرد با سپهر مشغول گفتگوست. سريع نگاه 

 از او گرفتم و در حاليكه با گوشه فرشي كه روي تخت بود بازي مي كردم گفتم:

 دم اومدم.امروز كمي كسل و بي حوصله بودم. اما چون از قبل قول داده بو -

 او با سادگي گفت:

 اگه حالت بد بود نبايد به خاطر من مي اومدي. -

براي لحظه اي به قدري احساس گناه كردم كه از خودم متنفر شدم. با خودم گفتم ليلي معلوم هست چه ميكني؟ اين 

 پسر به تو اميدواره، باالخره چه غلطي ميخواي بكني؟

 شرم دخترانه كرد و با محبت گفت:بابك سكوت عذاب آور مرا حمل بر 

 اگه حالت خوب نيست به فرزين بگم تورو برسونيم خونه. -

 سريع ، اما با صدايي ضعيف گفتم:

 نه، نه! خيلي بد ميشه. من حالم خوبه. تو هم بهتره بري پيش فرزين. -

 زير لب با شيطنت گفت: او رنجيده، بسيار خوبي گفت و از كنارم برخاست. مارال كه طرف ديگرم نشسته بود
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 چرا نا اميدش كردي؟ حيف پسري به اين گلي نيست!؟ -

نمي دانم چرا نتوانستم جلوي خشمم را بگيرم و با عصبانيت به او نگاهي انداختم و او كه از رفتار بي سابقه من 

 جاخورده بود با شوخي رو به شيوا كه نزديكش بود گفت:

 يكي بياد اين اخمو تخمو جمع كنه! اي واي كي ميره اين همه راهو! -

مارال دختر پر شر و شور و بذله گويي بود و من هميشه او را دوست داشتم .گرچه گاهي شوخيهايش با پسرها از حد 

مي گذشت اما زننده به نظر نميرسيد. او چهار سال از من بزرگتر بود و من هيچ گاه دلم نميخواست به او بي احترامي 

ز حس مي كردم حركات و اعمالم در اختيار خودم نيست. بي جهت عصبي بودم و تنها به اين فكر مي كنم. اما آن رو

كردم كه به رهام حالي كنم من تمايل چنداني به بابك ندارم! از طرفي هم احساس گناه و عذاب وجدان راحتم نمي 

موفق نبودم و عالوه بر بابك، مارال را  گذاشت و همين باعث مي شد بيشتر سكوت كنم تا كسي را نرنجانم. اما ظاهراً

 هم ناراحت كرده بودم، پس براي اين كه از دلش در بياورم با لحني دلجويانه گفتم:

مارال جان معذرت مي خوام. امروز زياد حالم خوب نيست خيلي سرم درد ميكنه. از طرفي هم دوست ندارم بابك  -

 جلوي بقيه اينقدر با من راحت رفتار كنه.

 با خنده دستي به بازويم زد و گفت: او

 بابا، تو كه اول و آخر مال بابكي، همه هم اين رو ميدونند، پس چرا ناز ميكني؟! -

نزديك بود دوباره از كوره در بروم، اما به زحمت به خودم مسلط شدم . جرعه اي از چاي كه مقابلم قرار داشت 

م خارج شود هيچ جوابي به او ندادم. او كه متوجه ناراحتي من شده نوشيدم و از ترس اين كه حرف نامربوطي از دهان

 بود، دلسوزانه گفت:

 

 چي شده عزيز دلم، نكنه اذيتت كرده؟ -

 

نه مارال، چيزي نشده. فقط من هنوز جوابي بهش ندادم و از اين كه ميبينم خودش واطرافيانم قضيه رو تموم شده  -

 ن ميشه... مثل اين كه من از خدام بوده بابك ازم خواستگاري كنه!ميبينند حس ميكنم به شخصيتم توهي

 

 او دوباره خنديد و آرام گفت:

 

 تو خيلي هم از سرش زيادي، دلش هم بخواد تو زنش بشي. اما ناقال تو هم ازش بدت نمياد. مگه نه؟ -

 

 

 با ترديد شانه باال انداختم و گفتم:

 نيستم. اما براي زندگي مشترك فقط خوب بودن كافي نيست.اون پسر خوبيه، من منكر اين  -

 

 

 حرفهات كم كم داره فيلسوفانه ميشه. -

 

 شيوا كه كم و بيش صحبت هاي ما را مي شنيد با لبخند شيطنت باري رو به ما گفت:
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 از اين حرفها بگذريم! ليلي چرا به ما نگفته بودي پسردايي به اين خوش تيپي داري؟! -

 

 با لبخندي سعي داشتم بي تفاوت باشم وعكس العمل طبيعي نشان دهم، پس با لحني چون خودش گفتم:

 

 

 چشماتو درويش كن! تو كه يه خوشتيپ ترش رو داري! -

منظورم متوجه اميد هم كالسي ديگر فرزين بود كه مي دانستم روابطي با شيوا پيدا كرده وعالقه اي بينشان در گرفته 

 است به زودي خبر نامزديشان را بشنويم. كه ممكن

 

 

 

 مارال خنده اي سر داد و گفت:

 

 قربون دهنت! خوب جوابشو دادي! حاال بگو ببينم چند سالشه؟ چه كارست؟ -

 

 

سي و دو سالشه و اين طور كه شنيدم توي يك شركت معتبر كانادايي مشغول به كاره. دو تا مدرك تحصيلي خوب  -

 بته فعالً قصد ازدواج نداره چون قراره تا سه هفته ديگه برگرده كانادا.داره و ال

 

با حضور پريا و نسرين بحث داغتر شده بود و مارال نيز حس شوخي اش گل كرده مي خواست دختري براي او پيدا 

وتر از ما حركت مي كند. وقني به سمت ايستگاه دوم حركت مي كرديم جمع كامالً مردانه، زنانه شده بود و آقايان جل

كردند. حتي من ديگر نمي توانستم رهام را به وضوح ببينم، فقط متوجه شدم كه گاهي با بابك هم قدم و هم كالم مي 

شود و همين قضيه باعث ميشد بي قرارتر شوم. اما بحث زن دادن رهام جدي شده بود و مارال از دخترخالة بيست و 

ز در حال انجام مراحل قانوني بود تا به كانادا سفر كند، مدام تعريف مي كرد. پنج ساله و تحصيل كرده اش كه او ني

ظاهراً او ليسانس پرستاري داشت و يك سال بود كه در تكاپوي رفتن به كانادا نزد خواهرش بود. من نيز براي اينكه 

را براي آشنايي آن دو بكنم. اما آنها متوجه حساسيتم روي رهام نشوند با آنها هم كالم شده و ظاهراً قول دادم تالشم 

مارال دست بردار نبودو نسرين هم آب به آسيابش مي ريخت و آن دو آنقدر پيشنهادهاي مختلف براي عنوان 

كردن قضيه نزد رهام دادند تا اين كه قرار شد شيوا براي جشن تولدش كه پنجشنبه همان هفته بود رهام و 

فرصت آشنايي بيابند. گرچه تولد شيما قرار بود كم جمعيت و بسيار دوستانه دخترخالة مارال را دعوت كند تا آن دو 

برگزار شود اما او با كمال ميل پذيرفت و از اين كه پايه هاي ازدواجي در جشن تولدش شكل بگيرد ابراز خرسندي 

دادم . باالخره سپهر كرد.من هم با وجود هياهوي دروني ام مدام همراه آنها مي خنديدم و خود را هيجانزده نشان مي

 كه از پچ پچ هاي ما به تنگ آمده بود روي تخته سنگي ايستاد و با صداي بلند گفت:

خيلي بخشيدها! ميشه بپرسم چه خبر شده كه مثل زنبور يك ساعته كه پشت سرما وز وز ميكنيد. البته بالنسبت  -

 شما )و به آرامي نجوا كرد: زنبور(

 ا سپهر گويي جزو وظايفم شده بود، با حاضر جوابي گفتم:من كه ديگر يكي بدو كردن ب

 ما زنبورهاي خوش سليقه اي هستيم و نزديك چيزهاي تلخ و بيمزه نميريم. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

3 4  

 

از جواب من دخترها به عمد خنده سر دادند، حتي پسرها نيز لبخند زدند اما سپهر كه سعي داشت جلوي خنده اش 

 ا به سمت من گرفته بود رو به مردها گفت:را بگير در حالي كه انگشت اشاره اش ر

 ديديد! ديديد! به شماها گفت و تلخ و بيمزه! بابا آخه كجا رفته اون غيرتتون يك چيزي به اين دختره بگين. -

 شما به ما گفتي زنبور! من كه حرف بدي نزدم حاال مگه احساس بيمزه گي ميكني كه اينقر بهت برخورده! -

انبداري از من قهقهة خنده سر دادند و مارال حرفم را با گفتن درست ميگه تأييد كرد. سپهر كمي دخترها دوباره به ج

 به طرفم آمد و در حالي كه چشمانش ميخنديد گفت:

 ميدوني كه ميتونم در عرض چندثانيه ضربة فني ات كنم، اما مراعات ميكنم و به احترام جمع ازت ميگذرم. -

اما با صداي مردانه و گيراي رهام، حرف در دهانم ماسيد. او چند قدمي به طرف ما آمد و  خواستم دوباره جوابي بدهم

 با زيركي گفت:

ليلي هم به احترام خانمت و جمع حاضر، فعاالً آتش بس اعالم ميكنه. من هم مراقب هستم كه پيمانتون خدشه دار  -

 نشه.

جودم رخنه كرد، به من انداخت و همگي دوباره به راه سپس براي كمتر از يك لحظه نگاه پرمعنايي كه تا عمق و

افتاديم. مي دانستم منظورش از آن نگاه چه بوده. ديگر معني بيشتر حركات و رفتارش را مي فهميدم و او بدون اين 

كه به خودش زحمت حرف زدن بدهد با زبان نگاه منظورش را به من حالي ميكرد. به ياد آن حرفش افتادم كه 

مقابل سپهر عكس العمل نشان ندهم و حاال خوب به من فهماند كه نمي بايست جواب او را مي دادم. اما  ميگفت در

 متاسفانه پاسخ دادن به شوخي هاي سپهر برايم عادت شده بود و مدتي زمان مي برد تا آن عادت ر از خود دور كنم.

دت چنداني به كوهپيمايي نداشت تصميم به به ايستگاه سوم كه رسيديم با ابراز خستگي از جانب نسرين كه عا

 بازگشت گرفتيم. در جايي كه راه كمي باريكتر مي شد. بابك خود را به من نزديك كرد و گفت:

 امروز نتونستيم زياد با هم صحبت كنيم. -

 در حالي كه نشان مي دادم حواسم به مسير است گفتم:

بار كه همديگر را ميبينيم زياد با هم حرف بزنيم. دلم نميخواد آره، اما من بهت گفته بودم كه درست نيست هر  -

 انگشت نما بشم.

 او با آزردگي گفت:

 يعني صحبت كردن با من تو را انگشت نما ميكنه؟ -

منظور منو خوب ميفهمي بابك، سعي نكن اينطوري منفي بافي كني. خودت ميدوني هنوز مناسبات ما رسمي نشده.  -

بگير كه توي اين جمع برادرم و پسرهاي فاميلمون هم هستند. اگر من زياد با تو حرف بزنم پيش اين روهم در نظر 

 خودشون فكر مي كنن چه دختر بيشرمي هستم!

 او اندكي مكث كرد، اما در نهايت با من موافقت كردو گفت:

 اشه امروز باهات تماس بگيرم.اما من حرفهاي زيادي دارم كه بايد حتماً به تو بگم. دوست داشتم اگر امكانش ب -

مستأصل بودم و مانند زني شوهردار كه مي خواهد براي رسيدن به مرد ديگري شوهرش را با حيله و نيرنگ دست به 

سر كند، احساس گناه مي كردم. اما بابك پسر خوبي بود و من قصد نداشتم او را بازي دهم. بايد تكليف او و خودم را 

ي اختيار نگاهم به دنبال رهام گشت و او را ديدم كه جلوتر از همه با سپهر هم كالم شده و روشن ميكردم. دوباره ب

هيچ توجهي به ما ندارد. در دل نفسي از سر آسودگي كشيدم و به بابك گفتم ميتواند امروز عصر با منزلمان تماس 
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كالفه دستي بين موهاي مجعد و خوش بگيرد و البته بهتر است اول با مادرم صحبت كند و بگويد چه قصدي دارد. او 

 فرمش كشيد و گفت:

 بهتره خودت بهش توضيح بدي. تو كه اين قدر سختگير نبودي. -

 دوست ندارم هيچ رابطه پنهاني بين ما باشه. من نسبت به خانواده ام تعهد اخالقي دارم. -

 او با زهرخندي گفت:

 قي شديد؟از كي تا به حال شما اين قدر مبادي آداب اخال -

حيرتزده و خشمگين نگاه سردم را به او دوختم و به وضوح ديدم جا خورد. بعد بدون گفتن كالمي از او فاصله گرفتم 

 و به سمت پريا كه همراه شوهرش جلوتر از ما حركت مي كرد، رفتم.

ت ،گويي همگي در طول مسير بازگشت بي اختيار ساكت بودم. حتي سپهر هم به خاطر سكوتم سر به سرم نگذاش

متوجه بودند مسئله اي بين من و بابك بوجود آمده اما مطمئنم كه هيچ يك حتي تصورش را هم نمي كرد كه رهام در 

 اين بين نقش داشته باشد.

به خانه كه رسيديم عليرغم اصرارهاي فرزين و سپهر، رهام ترجيح داد به منزل خودشان برود و استراحت كند. او 

 حافظي كرد و مرا با ترديدها و دودلي هايم تنها گذاشت.سريع با همه خدا

ساعتي از بازگشتمان به خانه نمي گذشت كه تلفن زنگ خورد و من كه مي دانستم هرآن امكان دارد بابك تماس 

بگيرد سرم را گرم كرده و اطراف تلفن نميرفتم تا كسي به غير از من تلفن را جواب دهد. عاقبت فرزين بود كه 

ا برداشت . بالفاصله متوجه شدم مادر بابك پشت خط است و بدون اين كه رفتارم مشكوك جلوه كند به گوشي ر

آشپزخانه رفتم تا كمي آب بنوشم. سخنان فرزين را بوضوح ميشنيدم و متوجه شدم مادر بابك از او ميخواهد كه در 

، هم خنده ام گرفته بود و هم كمي عصبي صورت امكان با مادرم صحبت كند. از اين كه بابك مادرش را واسطه كرده

بودم. باالخره فرزين گوشي را به دست مامان داد. ديگر نتوانستم تحمل كنم و به اتاقم رفتم. هنوز هم نمي دانستم 

چه بايد بكنم. چقدر دلم مي خواست كسي بود تا راز دل را برايش بازگو مي كردم. بهترين دوستانم يكي مريم بود 

ه تحصيل به تبريز رفته و يكي نوشين كه او هم چند ماه قبل ازدواج كرده و به خارج از كشور سفر كرده كه براي ادام

بود. اما مي دانستم آن دو هم نمي توانستند كمكي به من بكنند. اين قضيه مربوط به زندگي من مي شد و بايد خودم 

در قلبم محبتي نمانده كه بخواهم تقديم بابك يا  تصميم مي گرفتم. هيچ اميدي به رهام نبود اما حس مي كردم ديگر

هر مرد ديگري كنم. شايد گذر زمان اندكي مي توانست دل بي قرارم را آرام نمايد و شايد مي توانستم عشق و 

خاطرات شيرين رهام را مانند شيئي گرانبها در صندوقچه اي كنار قلبم جاي دهم و زندگي تازه اي را شروع كنم، اما 

م حتي براي رسيدن به اين حالت بايد زمان زيادي طي شود. براستي نمي توانستم در حق بابك آن قدر ظالم ميدانست

باشم طوريكه جسمم در كنارش باشد و روحم در عوالم ديگري پرواز كند. نميتوانستم داغ اين خيانت را بر دوش 

كردم؟ اين خودش معضل بزرگي به شمار مي آمد. بكشم. از قدرت و توان من خارج بود. اما چطور بايد او را قانع مي 

قضية رفاقت پدربزرگهايمان، رفت و آمدهاي خانوادگي و دوستي او و فرزين نيز مشكل بزرگ ديگري بر سر راهم 

 بود كه از انديشيدن به آنها احساس گناه و دآلشوبه مي كردم.

 ت عصبي من تعجب كرده بود گفت:با ورود ناگهاني مامان تقريباً از جا پريدم. مامان كه از حال

 چه خبرته دختر! هيچ معلوم هست امروز تو چت شده؟ -

 داشتم فكر ميكردم! -
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 او بادقت به من خيره شده و در حالي كه به سمت من ميآمد گفت:

 اِاِاِاِ! چه خوب! البد داشتي فكر ميكردي كه مامان بابك چي كار داشت؟ -

 پاسخ مثبت دادم و او گفت:

ميخواست جواب تورو بدونه، گفتم به من حرفي نزده. اونهم خواست با اجازة ما فردا بابك بياد و با خودت  -

سنگهاش رو وا بكنه... گفت براي زمان ازدواج هم اگه از نظر ما مسئله اي هست اونها عجله اي ندارن. همين كه 

 رسماً نامزد بشين كافيه.

 با استيصال و بيچارگي گفتم:

 من ... من ... هنوز كه ... يعني... آخه -

 مامان با كالفگي گفت:

 ليلي مردم كه بازيچة تو نيستند يك كالم بگو آره يا نه. -

 بي اختيار و بالفاصله گفتم:

 نه! -

 مامان حيرتزده، صندلي متحركم را جلو كشيد و مقابلم روي آن نشست و با عصبانيت گفت:

معلوم هسست چي ميگي؟ پسر مردمرو چندماهه گذاشتي سركار، باهاش خوش و بش  به همين راحتي ميگي نه! تو -

ميكني، وقتي مادرش ميگه عروس گلم لبخند ميزني و سرخ ميشي و حاال ميگي نه. با اين كه دختر مني حق نداري با 

 آبروي مردم باز كني.

ت بود، احساس بسيار بدي پيدا كرده بودم. پريشان و رنجيده از شنيدن حرف هاي مامان كه نيمي از آنها سؤ تعبيرا

تا آن روز سابقه نداشت مادر آنچنان از من به خشم بيايد و مرا محكوم كند آن هم براي دفاع از مردماني غريبه! دلم 

 ميخواست از خانه ميگريختم، اما چاره اي نبود بايد مي ماندم و مادر را قانع مي كردم. با صدايي لرزان گفتم:

شما اشتباه ميكنيد و دچار سؤتفاهم شديد. من هيچوقت قصد بازي با احساسات بابك يا آبروي خانواده اش  مامان -

نداشتم، هيچ وقت هم اونو اميدوار نكردم. اگر هم برخوردم باهاش خوب بود، نمي خواستم فكر كنه چون از من 

هميشه مثل يك دوست باهاش رفتار  خواستگاري كرده رفتارم باهاش تغيير كرده. اون دوست فرزينه و من هم

كردم. اما توي اين مدت فهميدم كه عالئق و ساليق ما با هم جور نيست. نه اين كه پسر بدي باشه،نه، اما اون مرد 

دلخواه من نيست. بابك كسي نيست كه من بتونم بهش تكيه كنم ... البته انكار نميكنم كه اوايل ازش بدم نمي اومد و 

قتي بيشتر با آو آشنا بشم نسبت بهش عالقه پيدا كنم اما درست برعكس شد. احساس ميكنم قادر فكر كردم شايد و

 نيستم يك عمر با او سر كنم.

كلمات آخر را با بغض ادا مي كردم . همان صداي لرزان و بغض آلود در مادر مؤثر افتاد و او با اين كه گيج و حيران 

 نرم شده.با چهره اي درهم و نگاهي نگران گفت: به نظر ميرسيد، اما مشخص بود تا حدودي

اي كاش زودتر حرفت رو ميزدي... اگه اصالً بهش احساسي نداري نبايد قضيه رو تا به حال كش مي دادي... اما من  -

باز هم ميگم كه بابك پسر خوبيه، تحصيالت خوب و خانوادة آبرومند و با محبتي داره. من تجربه ام از تو بيشتره و 

 دونم يك همچنين خواستگار همه چي تمومي ممكنه ديگه برات پيدا نشه.مي

مهم نيست مامان. من دوست دارم زندگيم را با عالقه شروع كنم، نه اين كه اميدوار باشم باالخره يك روز به  -

 شوهرم محبت پيدا ميكنم!
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 اه ميكرد گفت:مادر كمي چشمانش را تنگ كرد و در حالي كه با دقت و موشكافانه به من نگ

اگه دنبال شاهزادة سفيدپوشي هستي كه با اسبش بياد سراغت، بايد بگم كه واقعيت زندگي چيزي غير از اين  -

 حرفهاست... شايد هم به خيال خودت پيداش كردي!

 با لودگي گفتم:

 كي رو پيدا كردم؟! -

 او كمي صدايش را پايين آورد و گفت:

 تو از كس ديگه اي خوشت اومده؟ ليلي به من حقيقت رو بگو. -

دل در سينه ام فروريخت. مادرم زن زيركي بود و تا آن روز نتوانسته بودم مسائلي را كه برايم مهم بود از او پنهان 

كنم. او هميشه مرا زيرنظر داشت، به اخالق من وارد بود و خواه ناخواه متوجه رفتارهاي مشكوكم ميشد. اما من سعي 

 ا از صورتم نخواند و با لبخند اطمينان بخشي براي اولين بار به مادرم دروغ گفتم:كردم افكارم ر

مامان، باور كنين اگه كسي رو پيدا كنم اولين شخصي كه باخبر بشه شما هستيد. حاال كو آدمي كه دل منو به دست  -

 بياره.

ن و اين كه بايد مراقب آنها باشم و فريب او ظاهراً قانع شد و پس از اين كه كلي حرف و نصيحت راجع به مردان جوا

 هر كسي را نخورم، تحويلم داد، اتاقم را ترك كرد.

همان شب پدر با چهره اي مغموم پا به درون اتاقم گذاشت. بي اختيار با ورود او سر پا ايستادم و سرم را به زير 

 انداختم . پدر همانطور كه ايستاده بود با صدايي گرفته گفت:

 باهاشون تماس گرفت. بهش گفتم براي فردا قرار بگذاره كه بابك بياد اينجا جواب آخر تورو بشنوه. مادرت -

 پريشان سر بلند كردم و ملتمسانه گفتم:

 اما بابا! من ... من نميتونم باهاش حرف بزنم آخه چي بگم. -

 او با حالتي عصبي در حاليكه سعي مي كرد خود را كنترل كند گفت:

د روز پيش خيلي راحت باهاش حرف ميزدي و من به خيال اين كه به زودي ازدواجتون سر ميگيره كاري به تا چن -

كارتون نداشتم. فكر ميكردم بهتره قبل از ازدواج يكديگر و بشناسيد و با عالقه و چشم باز زندگيتون رو شروع كنيد. 

يي نبودند كه قبل از خواستگاري نفهميده باشي. من كه اگه از رفتارها و سليقه هاي اون ايراد مي گيري، اينها چيزها

 نميدونم چي ازش ديدي... اما بايد جوابش رو خودت بدي.

از اتاق كه خارج شد ، در را پشت سر خود نبست .بعد مادر با اندوه وارد شد و به سمت من كه بغض كرده و 

 سردرگم روي تخت نشسته بودم آمد، آرام كنارم قرار گرفت و گفت:

به بابات حق بده كه ناراحت باشه، اون از دست همة ما ناراحته احساس ميكنه از اعتمادش سوءاستفاده شده.  -

ميدوني همة ما فكر مي كرديم تو و بابك به هم عالقه داريد. اما حاال تو همة مارو شوكه كردي... تازه از امروز 

وافق نبود و مي گفت براي هردوي شما زوده و هردوتون مكافات من شروع ميشه، چون بابات از اول با اين وصلت م

هنوز بچه ايد. به خصوص بابك كه در واقع فقط مدركي قراره بگيره و يك پدر پولدار داره و بدون كمك پدرش 

نميتونه از پس زندگي بربياد ... آه ... اي كاش قبل از اين كه اين همه باهاشون مراوده داشته باشيم بيشتر فكر مي 

 ي.كرد
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به آغوش مهربان مادر رفتم و آرام بناي گريستن گذاشتم.در حقيقت حرفي براي گفتن نداشتم و خود معترف به 

 اشتباهم بودم. مي دانستم تاآخر عمرعذاب وجدان مرا رها نخواهد كردو باعشق بي ثمر رهام مجازات مي شوم.

داخت. با اندوه بدون اين كه حتي سرم را باال شام در سكوت محض صرف شد. حتي فرزين هم نيم نگاهي به من نيان

بگيرم چند قاشق غذا به دهان گذاشتم و خيلي زود ميز را ترك كردم. آرزو ميكردم كه اي كاش ميتوانستم پايم را از 

اتاقم بيرون نگذارم اما دلم نمي خواست قضية بابك باعث شود تا روال عادي زندگيمان برهم بريزد. تا به آن روز 

نداشت كه در خانه باشم و غذايم را به تنهايي بخورم و يا اين كه اصالً نخورم. اما آن شب به راستي ترجيح مي  سابقه

 دادم گرسنه بمانم و چشمانم به چشم پدر و فرزين نيفتد.

، روي تخت دراز كشيده و در تاريكي اتاقم به سقف چشم دوخته بودم كه مادر پس از اين كه چند ضربه به در نواخت

 گوشي به دست وارد اتاق شد. در حالي كه آن را به سمت ميگرفت گفت:

 بلند شو! آقاجونه. -

ابتدا با خوشحالي از جا پريدم و گوشي را گرفتم اما با به ياد آوردن موقعيتم ترديد به جانم افتاد و از ترس اين كه 

روج مادر از اتاق گوشي را به گوشم چسباندم . آقاجون را هم رنجانده باشم، مستاصل مكثي نموده اما باالخره با خ

 آهسته سالم گفتم وبا شنيدن صداي گرم و پر از محبت پدربزرگ گويي روحي تازه در كالبدم دميده شد.

 خوب بابايي؟ چه خبر؟ -

 خبري نيست آقاجون. فقط دلمون خيلي براتون تنگ شده. -

 دم يه حرفهايي زدي كه به نظرم خيلي هم خوب بوده.دل منم براي همه، مخصوصاً تو تنگ شده. اما شني -

 با ترديد پرسيدم:

 منظورتون چيه؟ -

تو دختر عاقلي هستي ليلي جان. من هم خيلي خوشحالم كه تو به بابك حواب رد دادي. از اول هم نبايد مي  -

دم كه خانوادة خوبي هم داره، گذاشتم كار به اينجاها كشيده بشه. منتها من فكر مي كردم تو ازش بدت نيومده و دي

حرفي نزدم. اما من هم مثل پدرت از ته دل راضي نبودم. تو و بابك تازه اول راهيد و اونقدر توي زندگي تجربه 

 نداشتيد كه بتونيد از پس يك زندگي مستقل بربياييد. حال هم خودتو ناراحت نكن. گورپدر بابك هم صلوات.

 ر كردم به خاطر هاشم خان ...يعني شما ناراحت نشديد؟ من فك -

هاشمخان كيه دختر!؟ مهم تويي! هر كس هم خواست بهت حرفي بزنه بگو تا خودم پدرشو دربيارم! حتي مامان و  -

 بابات! مبادا غصه بخوري.

 واي آقاجون خيلي دوستتون دارم. -

قعي احتياج داري كه از پس خودش منم دوستت دارم بابايي.اين پسره سوسول بدرد تو نميخوره!تو به يه مرد وا -

 وتو بربياد.بخصوص از پس زبونت!

 با شادي خنده اي سر دادم و آقاجون در ادامه سخنانش گفت:

فردا هم قرص و محكم جلوش بايست و حرفت رو بزن. اما مراقب باش نه سيخ بسوزه نه كباب. حاليته كه چي 

 ميگم؟!

را بكنم و پس از اين كه كمي راجع به مشهد و سفرش پرسيدم و او نيز به او اطمينان دادم كه نهايت تالش خودم 

 جواب داد تماس را قطع كرديم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

3 9  

 

به راستي چه قدر در وجود آن پيرمرد محبت و اعتماد به نفس وجود داشت و او چه قدر خوب مرا از دلهره و نگراني 

د اندوه درونم قطرات اشك روي گونه ام دويد. نجات ميداد . دلم برايش تنگ شده بود و بي احتيار از دوريش و شاي

شايد او كمي نسبت به من آسانگير بود و اكثر مواقع مرا تأييد ميكرد و به قول ديگران مرا كمي لوس كرده بود اما 

من او را ميپرستيدم و حتي از فكر اين كه روزي او را از دست بدهم، بدنم به لرزه مي افتاد. هيشه با خود ميگفتم 

 نوه اي پيدا ميشود كه به اندازه من عاشق پدربزرگش باشد! يعني

با تمام آن اعتماد به نفس و اميدي كه در قلبم به وجود آمده بود، هنوز بابت قضيه بابك احساس خوبي نداشتم. واقعا 

نمي دانستم.  اگر رهام آن طور ناگهاني در زندگيم پيدا نميشد، آيا من جواب رد به او ميدادم؟! حتي خودم به درستي

شايد هم با او ازدواج ميكردم اما مسلماً از زندگي با او لذت نمي بردم! پدربزرگ و پدرم حق داشتند. بابك نمي 

توانست مرد زندگي من باشد... اما اگر دل او را بشكنم چه؟ در هر صورت من تا پايان عمر در آتش عشقي ناخواسته 

 يل پذيرفته بودم.مي سوختم و اين رنج وعذاب را با كمال م

روز بعد مدام در حال طرح ريزي حرف هايي بودم كه ميبايست به بابك بگويم و باالخره او همان طور كه گفته بود 

رأس ساعت چهار بعد از ظهر زنگ خانه را فشرد و از پاي آيفون از مادر خواهش كرد كه با من در حياط صحبت 

 كند.

ودم انداختم. رنگم به وضوح پريده بود پس با كمي رژگونه سعي كردم عادي به براي آخرين بار در آينه نگاهي به خ

نظر برسم. موهاي صافم را ساده پشت سر با حرير سياه رنگي بسته بودم و بلوز سفيد آستين بلندي همراه شلواري 

شدم بابك را ديدم  مشكي نيز به تن داشتم. ميخواستم تا حد امكان ساده و در عين حال رسمي باشم. وقتي واردحياط

كه نزديك در ورودي زير سايه درختي ايستاده. با ديدن من چند قدم جلو آمد و من در حاليكه با تمام قوا سعي در 

كنترل اعصابم داشتم با لبخندي به او سالم گفتم و ازش دعوت كردم روي تخت بزرگ جلوي حياط بنشينيم. همان 

روي آن نشسته بودم و با رهام سخن مي گفتم! در كمال حيرت دريافتم كه تختي كه روز بعد از ورود رهام با فرگل 

دوباره به ياد رهام افتادم حتي آن زمان كه بابك با آن چهره معصومانه و لبحند گيرايش مقابلم نشسته بود! از خود 

كه لياقت  منزجر بودم و آرزو ميكردم اي كاش ميتوانستم از او طلب بخشش كنم. دلم ميخواست به او بگويم

 همسري چون مرا ندارد كه هنوز در اولين مراحل ازدواج دلبسته شخص ديگري شده.

 بابك گويي متوجه پريشاني ام شده بود كمي نگاهش مضطرب شد و پرسيد:

 ليلي اتفاقي افتاده؟ امروز مثل هميشه نيستي! -

 آب دهانم را به سختي فرو داده و گفتم:

 ي نيست!خوب امروز هم يك روز معمول

دوباره به او نگاه كردم، چه قدر به نظر ميرسيد آن روز چهره اش بهتر از هميشه شده. موهاي خرمايي مجعدش را با 

روعن حالت داده و بلوز و شلوار تيره اي كه به برداشت او را مردانه تر و جذابتر ساخته و پوست روشنش را بيشتر 

ه مينگريست و من كه تاب تحمل آن نگاه نگران را نداشتم نگاهم را به به رخ ميكشيد. بابك همچنان به چشمانم خير

پنجره مقابلم دوختم، چرا كه نميتوانستم جواب مناسبي به آن نگاه پر محبت و منتظر بدهم. بي اختيار بغض چون 

لحظات  توپي كوچك در گلويم گير كرد و من با شنيدن صداي آرام بابك آن را فرو خورده و اجازه ندادم در آن

 مهم ضعف بر من چيره شود.

 .شنيد نخواهم جالبي چيزهاي كه ميدونم كنم، راحتت اينكه براي و هستم تو حرفهاي شنيدن آماده من –
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بابك من واقعآً متأسفم. نمي دونم چه طور بايد شروع كنم، اما باور كن من قصد فريب تو يا هيچ كس ديگري رو 

ات احترام قائل بودم و خواهم بود... اما... حقيقت اينه كه من احساس ميكنم قادر  نداشتم. هميشه براي تو و خانواده

 نيستم همسر خوبي براي تو باشم.

 بابك به سختي گفت:

 اين مسئله مربوط به من ميشه... مگر اين كه تو فكر كني من قادر نيستم تورو خوشبخت كنم.

رو راضي كنه مسلم بدون كه طرف مقابل هم هيچ گاه از خوب اكه در يك زندگي مشترك يك نفر نتونه ديگري 

 زندگي راضي نميشه.

 چي باعث شد تو همچين نتيجه اي بگيري؟ رفتار خاصي از من ديدي؟

آقاجون ميگه توي زندگي هميشه زن و مرد بايد مكمل هم باشند. يعني يكديگر رو كامل كنند. مثل دو نيمه يك 

ه هستند، اما اگر از يك جهت روي هم گذاشته شوند متوجه تفاوتشون ميشيم. مثالً دايره. اون ها قرينه هستند، شبي

هيچ فكر كردي رنگ سياه و سفيد با اين كه اين همه با هم فرق دارند اما چه قدر خوب هماهنگند و چه قدر زيبا 

 جلوه ميكنند.

 بابك با لبخندي تلخ سخن مرا قطع كرد و گفت:

 ي كه من و تو قادر نيستيم مكمل هم باشيم؟با اين مقدمه قصد داري بگ

 من هم تلح خنديدم و گفتم:

بابك من از اول هم گفتم بايد فكر كنم. بايد با چشم باز به آينده ام نگاه كنم...من وتو هر دومون يك جور فكر 

كامالً غير مستقل ميكنيم و از نظر سن و سال و تجربه تقريباً در يك حد هستيم. هر دومون وابسته به خانواده و 

 هستيم.

 بابك رنجيده گفت:

 دليلي نداره پسر و دختري قبل از ازدواج كامالً مستقل باشند. -

 منظور من از نظر مالي و موقعيت اجتماعيست. -

 پس به نظر تو من آدم منفي هستم. -

ه خواهي هستم رو نه! تو آدمي هستي كه قادري هي دختري رو خوشبخت كني، اما من كه دختر سركش و زياد -

بارها گفتي كه طالب يك زندگي آروم و بي جنجال هستي ... به من نگاه كن... به نظر تو دختر آروم و بي دردسري 

 ميام؟!

 نمي دانم حالتم چگونه بود كه او را به خنده واداشت . با ديدن حالت متعجبم آرام شد و گفت:

 اما برام سخته باور كنم در عرض اين چند روز به تمام اين نتايج رسيده باشي.اين مدل فلسفه بافي تو رو قبالً ديدم... 

 خود را از تك وتا نينداخته و گفتم:

من هفته هاست كه به اين نتيجه رسيدم، فقط دنبال فرصت مناسبي مي گشتم كه افكارم رو مثل يك دوست خوب 

 باهات درميون بگذارم.

 ي گفتي اين قدر امروز به نظرم بهانه گير نميامدي!شايد اگر زودتر اين حرفها رو م -

 با حيرت گفتم:

 بهانه گير! منظورت چيه؟
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 بابك با جديت در چشمان من خيره شد و گفت:

منظور منو خوب ميفهمي و الزم نيست حاشيه بري. يك كالم بگو كه پشيمون شدي. اما نگو كه هردومون سفيديم و 

 كه اين روزها خاكستري شدي! البته براي من!همديگر رو كامل نميكنيم. بگو 

هنوز متحير مانده و به راستي قادر به هضم جمالت او نبودم . در همان لحظه در حياط از طريق آيفون باز شد و من با 

ديدن دايي علي، زندايي و رهام كه وارد ميشدند شوكه شدم. حتي قادر نبودم حركتي از خود نشان دهم. از دو جهت 

ير شده و به زحمت سعي داشتم با قالب كردن انگشتان دستم درهم خونسرد به نظر برسم . بابك نيز متوجه غافلگ

آنها شد و به احترامشان به پا خواست. با برخاستن بابك آنها تازه متوجه ما كه تقريباً پشت بوته هاي گل سرخ 

خود آمد و با بابك كه به سمتشان ميرفت  بوديم، شدند. هر سه لحظه اي مكث كردند و دايي زودتر از بقيه به

احوالپرسي كرد و دست داد. زندايي نيز طبق طبع زنانه با لبخندي پر معنا پاسخ سالم هر دوي مارا داد. بابك دست 

رهام را نيز به گرمي فشرد و من با نگراني به او نگاه كردم. او كامالً خونسرد و رفتارش بسيار عادي به نظر ميرسيد. 

نگام احوالپرسي با بابك لبحندي صميمانه نثارش كرد و با من نيز چون هيشه برخورد نمود. دايي در حاليكه حتي ه

 صورتش ميخنديد گفت:

 چه عجب آقا بابك از اين طرفها!

 من هميشه مزاحم خانواده شما هستم. -

 خواهش ميكنم... ليلي جان تو چه طوري دايي؟  -

 چه طوري دايي؟خواهش ميكنم... ليلي جان تو 

 صدايي كه از گلويم خارج شد حتي براي خودم ناآشنا بود.

 خوبم دايي!

 زندايي با شيطنت گفت:

 بد موقعي مزاحم شديم... علي بيا زودتر بريم تو، بچه ها راحت باشند!

يكه از از شدت شرم حس كردم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورد، طوريكه زن دايي خنده اي كرد و در حال

 بهت نمياد اين قدر خجالتي باشي... نترس ما خودموني هستيم. -كنارم ميگذشت آرام نجوا كرد: 

رهام نيز با دست به ما تعارف كرد به جاي سابق خود بازگرديم و سپس به دنبال پدر و مادرش وارد ساختمان شدند. 

بودم و با اين كه از وصل رهام قطع اميد هنوز منقلب بودم و حس مي كردم پاهايم سست شده. عصبي و پريشان 

كرده و به عشقي يك طرفه تن داده بودم اما بابت اين كه در چنين حالتي از جانب او غافلگير شده بودم احساس 

 خوبي نداشتم. طوريكه حتي از بابك غافل شده ومتوجه نبودم كه او با دقت رفتار مرا زير نظر دارد.

 او با طعنه و به تلخي گفت:

خيلي بد شد كه خانواده دايي ات مارو با هم ديدند، نه! مهم نيست ميتوني همين االن بهشون بگي كه چه جوابي به من 

 دادي.

 مستأصل نگاهش كردم، سعي داشتم كالمي به زبان بياور اما گويي بر دهانم قفل بزرگي خورده بود!

هم فشرد و با گفتن خداحافظ خواست برود كه بي اختيار  او كه سكوت مرا ديد لبهايش را با حالتي عصبي و متأثر به

 صدايش زدم.

 بابك!
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 او به سمتم برگشت و من با بغض گفتم:

 بابك منو ببخش، من نميخواستم اينطوري بشه.

نميخوام زندگيم رو با احساس اين كه يك روزي به شوهرم عالقه مند ميشم شروع كنم... تو اليق اين هستي كه كسي 

 بشه... اما من نتونستم! اين تقصير هيچ كس نيست.عاشقت 

 بابك چند قدم به طرفم آمد و در حاليكه او نيز اشك به ديده آورده بود گفت:

الزم نيست اين قدر خودتو عذاب بدي. من هم دوست دارم زندگيم رو با عشق شروع كنم. يك عشق دو طرفه و حاال 

 فكر ميكردم عاشقش هستم.ميفهمم كه تو واقعاً دختري نيستي كه من 

اين رو به فال نيك بگير و به حساب لطف خداوند بگذار...اما دلم نمي خواد اين مسئله موجب كدورت خانواده ها  -

 بشه.

ميفهمم و قبول دارم... امروز هر دوي ما به اين نتيجه رسيديم كه براي هم ساخته نشديم... من برات آرزوي  -

 خوشبختي و موفقيت ميكنم.

 من هم همينطور. -

 او خواست برود اما براي لحظه اي دوياره مكث كرد و به سمت من برگشت و گفت:

ليلي تو امروز چشمهاي منو باز كردي. حاال ميفهمم كه به واقع توان تشكيل خانواده و يك زندگي مستقل رو ندارم. 

ع رو شروع كرديم... اما حاال خوشحالم كه مثل دو شايد بايد چهار پنج سالي صبر كنم... ما هر دومون بچه گانه موضو

 تا آدم بزرگ و بالغ از هم جدا ميشيم.

ديگر توان مقاومت در برابر ريزش اشكهايم را نداشتم. خود را رها كرده و حتي سعي نمي كردم صورتم را از بابك 

ما عشق دليل و منطق نمي فهمد. پنهان كنم.براي لحظه اي افسوس خوردم، اي كاش مي توانستم عاشق بابك باشم! ا

عشق سرزده ميآيد و انسان را اسير ميكند! بابك با دو انگشت دست چشمانش را فشرد تا از ريزش اشكهايش 

 جلوگيري كند و با لبخندي زوركي گفت:

... پس ما مثل دو دوست خوب باقي ميمونيم، بدون اين كه كينه اي از هم داشته باشيم. اين طوري هر دو مون راحتيم

 خداحافظ تا پنجشنبه كه توي كوه همديگر رو ببينيم!

او با قدمهايي بلند از حياط خارج شد و در را آرام پشت سر خود بست. اما من هنوز اشك ميريختم . به زحمت به 

ميان باغچه رفتم و بين بوته هاي بلند رز و شمشاد نشستم . آرزو ميكردم هر چه زودتر بر خود مسلط شوم تا 

 يگران پي به اندوه من نبرند!د

فكر ميكنم نيم ساعتي در همان حال بودم . بعد براي اين كه ديگران را كنجكاو نكنم آرام و آهسته از پله ها باال رفتم 

تا به اتاقم پناه ببرم. خوشبختانه همه پايين بودند و در واحد ما نيمه باز بود و من بي درد سر و بدون اين كه كسي مرا 

 حالت ببيند به اتاقم پناه بردم. در آن

 

 

سه روز گذشت. من مثل سابق به محل كارم مي رفتم و ديگران نيز در حد امكان با من چون گذشته رفتار مي كردند. 

فقط پدر كمي سختگيرتر شده و نسبت به رفت و آمدها و روابطم با اطرافيان توجه بيشتري نشان مي داد. دوباره با 

كرده و او را از احوال خودم و بقيه مطلع ساخته بودم، اما دريغ از ديداري كوتاه و يا حتي شنيدن  آقاجون نيزصحبت

صداي رهام از پاي تلفن. در آن مدت به كلي از او بيخبر بودم. تا اين كه دايي با من به خانمان آمد تا مادرجون و ما را 
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داشتيم اما به دليل تصادف وحشتناكي كه فرزين با اتومبيل به منزل خودشان ببرد. البته ما تا سال گذشته يك پرايد 

داشت پدر قسم خورده بود تا زمانيكه فرزين ازدواج نكند هرگز اتومبلي ديگر نخواهد خريد. حتي آقاجون هم ديگر 

 محتاطانه كاديالك عزيزش را به دست فرزين ميسپرد.

آماده شويم. اما من به هيچ وجه خيال نداشتم همراهشان به خانه كه رسيديم دايي گفت نزد مادرجان ميماند تا ما 

بروم و براي اين كه بهانه اي داشته باشم از صبح آن روز خود را كسل نشان ميدادم. مادر و فرزين حاضر و آماده 

مادر  جلوي در ايستاده بودند، پدر نيز قرار بود بعد از اينكه سري به منزل عمه ام يزند، براي شام خودش را برساند.

وقتي مرا در لباس راحتي خانه ديد متعجب و عصباني علت را جويا شد و من كه ديگر به راستي احساس بيماري مي 

كردم گفتم كه حالم خوش نيست و اصالً حوصله مهماني راندارم. مادر غرولند كرد و فرزين با كالفگي از خانه خارج 

م كه حالم مساعد نيست و با كمي استراحت بهتر ميشوم. حتي شد. اما باالخره من پيروز شدم و به مادر قبوالند

اصرارهاي دايي و نگراني هاي مادرجون نيز تأثيري در رأي من نگذاشت و آنها با گفتن اين كه شب زود تر 

 بازميگردند ،خانه را ترك گفتند. با رفتن آنها دلم گرفت. تنها بودن در آن خانه وياليي دو طبقه برايم جالب نبود و

سابقه هم نداشت. از چيزي نمي ترسيدم اما سكوت و سكون خانه برايم چيز غريبي بود. در خانه ما يا سر و صداي 

ميهمان بود يا صداي ضبط صوت من و فرزين. حتي صداي راديويي كه الينقطع از طبقه پايين به گوش ميرسيد بااين 

ن به همراه داشت. تصميم گرفتم به پشت بام بروم و كه گاهي كالفه كننده ميشد اما حالت اطمينان بخشي براي م

كمي به آسمان كه ابري شده بود نگاه كنم. پس گوشي تلفن را براي اينكه مي دانستم مادر تا شب مدام با من تماس 

 خواهد گرفت ، برداشتم و از پله هايي كه به سمت بام خانه ميرفت باال رفتم. قالي كوجكي كنار ديوار انداخته و روي

آن نشستم. نگاهم را به ابرهايي كه لحظه به لحظه تيره تر ميگشت دوختم و حس كردم دلم چه قدر شبيه آسمان 

شده. ابري و كدر! به زندگي و آينده اي كه پيش رو داشتم انديشيدم. چندان اميدوارانه به نظر نميرسيد. تصور يك 

روزگاري شاد ، خود و در واقع روح خود را در بند  زندگي در حاليكه در اوايل جواني و بهترين سن براي داشتن

ساخته بودم.همانگونه به ابرهاي تيره خيره بودم كه با تابيدن شعاع نوري به زيبايي از ميان آن ها گويي اشعه تابان 

اميد به روحم نور و گرمي بخشيد. شايد من هم ميتوانستم خوب زندگي كنم. چرا آن موهبت الهي را مغتنم نشمرده 

و راهي براي تعالي به سوي خدا ندانم. به راستي هيچ گاه در زندگي خود را آن گونه به خدا نزديك حس نمي كردم. 

به قول آقاجون خدا هميشه كنار ماست اين ما هستيم كه بايد دل هايمان را با خدا همراه و نزديك سازيم و من 

ي اطرافم گشوده تر ميكند. شايد كمي غير عاقالنه به نظر ميديدم معجزه عشق چگونه دريچه قلبم را رو به خدا و دنيا

مي رسيد كه من در حدود دو هفته آنچنان شيفته باشم اما حقيقت داشت و احساس بلوع فكري خاصي در درونم مي 

 كردم.

 در همان حاالت نيمه عرفاني بودم كه با صداي زنگ تلفن به خود آمدم. سينه اي صاف كرده و گوشي را به گوشم

 چسباندم.

 بله؟ -

 ليلي خونه هستي؟! پس چرا هر چي زنگ در رو زدم جواب ندادي؟! -

 با شنيدن صداي رهام دل در سينه ام فرو ريخت، لحظه اي مكث كرده و سپس پرسيدم:

 االن شما كجا هستيد؟ -

 جلوي در حياط! تو كجايي؟
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ستم و او كه متعجب شده بود خواست تا در را باز از آن جايي كه كمتر دروغ ميگفتم به سادگي گفتم پشت بام ه

كنم. از لحن كالمش چيزي دستگيرم نشد و سريع به خانه رفتم تا در را باز كنم. بر اثر دويدن از پله ها و هيجان 

دروني ا م نفس نفس ميزدم و ترسي مبهم به جانم افتاده بود. دستي به موهايم كه بر اثر دويدن به هم ريخته بود 

م و سريع به جاي شلوار گرمكني كه به پا داشتم شلواري جين پوشيدم . هنوز از اتاقم خارج نشده بودم كه كشيد

صداي او كه مرا به نام ميخواند به گوشم رسيد. با احتياط بيرون آمده و او را ديدم كه همچنان جلوي در ايستاده و 

 ه آنطور ناگهاني به سراغم آمده.وارد نميشود. سالمي گفته و خواستم بدانم اتفاقي افتاده ك

 او لبخندي بر لب آورد و گفت:

 اول اين كه اين قدر تعارف نكن چون خيال ندارم بيام تو! دوم اين كه اتفاق مهمي افتاده، اما براي خود سركار خانم.

 شرمگين از حواس پرتي ام خواستم وارد شود اما قبول نكرد و ادامه داد:

 ي برات افتاده؟نمي پرسي چه اتفاق -

 تعجب ميكنم، چون خودم از همه جا بي خبرم.

 اتفاق مهم اينه كه دختر شاد و سرزنده فاميل ،تنها توي خونه مونده! و حاال من اومدم با خودم ببرمش خونه خودمون.

 من حالم زياد خوب نبود، دايي هم متوجه شدند. -

 اراحتي داري ميتونم ببرمت دكتر.به نظر من كه حالت خيلي هم خوبه... اما اگه ن -

 از لحن مطمئن و حالت خونسردش كالفه بودم اما ميبايست خود را كنترل مي كردم پس به آرامي گفتم:

 الزم نبود شما زحمت بكشيد، فرزين هم ميتونست بياد.

 او دستها را به سينه زد ، به ديوار راهرو تكيه داد و گفت:

 ر شد بره. تازه فكر نميكنم اون از پس تو برمييومد!به فرزين تلفن شد و او مجبو

 مگه قرار بود به جنگ بره كه ميبايد از پس من برميومد! -

 او ابروهايش را باال انداخته جواب داد:

 خوب ، اگه بخوام بهتر بگم اين طوري ميشه كه تو با من رو دروايستي داري و حرف منو زمين نمي اندازي.

 نده افتادم و گفتم:از استداللش به خ

 از كجا ميدونيد كه با شما تعارف دارم!

 موشكافانه نگاهي به من انداخت و با لحن گيرايي گفت:

 تو واقعاً حالت زياد خوب نيست! زودتر آماده شو.

ا سپس در حالي كه از پله ها پايين ميرفت گفت تا پنج دقيقه ديگر بيرون باشم و مرا در ميان بهت و ترديد به ج

گذاشت. با استيصال و درماندگي لباسهايم را تعويض كرده و پس از چك كردن تمام درها و پنجره ها، از خانه خارج 

 شدم.

 رهام در پاترول سياهرنگ دايي انتظارم را ميكشيد. با ديدن من در را از داخل باز كرد و با نگاهي به ساعتش گفت:

 تم.درست ده دقيقه طول كشيد! ديگه داشتم ميرف

 با ناراحتي گفتم:

 بايد تمام درها و پنجره ها رو چك ميكردم.
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او بدون بر زبان آوردن كالمي سوئيچ را چرخاند و اتومبيل را به حركت درآورد. از اين كه با او تنها بودم دچار 

 احساس خاصي گشته و حال خوبي نداشتم. دقايقي گذشت و باالخره طاقت نياورده و پرسيدم:

 ور شد كه اومديد دنبالم؟ راستش يك كم برام عجيبه.حاال چط

از اين كه سعي داشت هر مسئله اي را با خونسردي برگزار كند و همه چيز را عادي جلوه دهد عصبي بودم و 

 ميخواستم او را وادار كنم براي رفتار غير عادي اش توضيح دهد. اما او همچنام خونسرد گفت:

اين كه تو نيومدي خيلي ناراحت شد و گفت درست نبوده كه تو رو تنها بگذارند. بعد از مسئله مهمي نبود. مامان از 

 من خواست هر طور شده تو رو با خودم بيارم و همونجا منزل ما استراحت كني.

داشت همه چيز را به گردن زندايي مي انداخت و اين مرا عصبي مي كرد. پس بدون گفتن كالمي سرم را به پشتي 

يه داده و براي اين كه جواب بي محلي اش را داده باشم چشمانم را روي هم گذاشتم . دقايقي بعد با توقف صندلي تك

اتومبيل پلكهايم را گشوده و متوجه گشتم مقابل بك ساختمان پزشكان هستيم .او از ماشين پياده شد و در سمت مرا 

 باز نمود و گفت:

 ان خوبه منه. بهتره تو رو معاينه كنه و نظري بده!اين جا يك دكتر خيلي حوب هست كه از دوست -

از رفتارش حيرتزده بودم اما قصد كردم چون خودش رفتار كرده و خود را كامالً بي تفاوت نشان دهم.پس خواستم 

ت با تأني از اتومبيل پياده شوم كه به علت ارتفاع اتومبيل او ناگهان دستش را جلو آورد .بي اختيار دستم را درون دس

گرم و پر قدرتش نهادم كه براي لحظاتي گويي با لمس پوستش خوني گرم در رگ هايم جاري شد و وجود انگشتانم 

 را پيش از نقطه ديگري از جسمم احساس كردم!

 اما او همچنان خونسرد عمل مي كرد و اين مرا بيشتر مي آزرد. وقتي وارد ساختمان شديم آرام گفت:

براي قلبش آورده بوديم اين جا كه من روي تابلو اسم هادي اسكندري رو ديدم. هادي رو چند روز پيش مامان رو  -

بايد به خاطر داشته باشي. تو محل ما زندگي مي كرد و هر وقت آقاجون نبود توي حياط فوتبال بازي ميكرديم. 

 هميشه هم بهش مي گفتن خرخون محله.

 فتم:پس از لحظه اي انديشه او را به خاطر آورده و گ

 يادم اومد، همون پسره كه خيلي هم درشت و بلند قد بود و مادرجون هميشه مي گفت خيلي مؤدب و آقاست!

 خودشه! باالخره دكتر شده و اين جا مطب داره. متخصص اطفاله!

 با تعجب و كمي عصباني پرسيدم:

 دكتر اطفال؟!

 او در حالي كه صورتش ميخنديد گفت:

 ر برات مناسبتره، چون اصوالً قهر كردن و ناز كردن كار اطفاله!خوب فكر كردم اين دكت

آن قدر خشمگين و عصباني بودم كه حس مي كردم اگر كارد بهم مي زدند خونم نميريخت. اما در ميان سالن انتظار 

ي به او مطب نميتوانستم عملي انجام دهم، پس تمام خشم و نفرتم را درون نگاهم ريختم و در حالي كه براي لحظات

خيره شدم با حالتي عصبي به سمت در خروجي ساختمان به راه افتادم. توقع داشتم به دنبالم بيايد و عذرخواهي كند 

اما خبري نبود. بيشتر عصبي شده و بالفاصله تاكسي گرفتم و خود را روي صندلي عقب آن انداختم. همان لحظه 

ر كشيده و به سمت در رفتم تا هر دو راحت باشيم . اما آن شخصي ديگر نيز به دنبالم وارد شد. من خود را كنا

شخص كه به نظرم مرد بود خود را به من نزديكتر كرد. من دوباره عصبي خود را كنار كشيدم اما او با وقاحت تمام 
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خود را به من چسباند. آن قدر خشمگين بودم كه حس كردم به زودي كنترل بر اعمالم را از دست خواهم داد با 

مان حالت عصبي سرم را به صورت شخصي كه كنارم بود چرخاندم تا با نگاهم كه ميدانستم از آن آتش مي بارد او ه

 را عقب برانم كه با ديدن چهره پر خنده رهام درجا وارفتم. او اندكي خود را كنار كشيد و آرام نجوا كرد:

 تا به حال خانمي با اين جذبه نديده بودم.

 ي به هم فشرده ام گفتم:از ميان دندان ها

 واقعاً كه! معني اين كارها چيه؟

او خنديد و من با كيفم محكم روي پايش كوبيدم كه آخ آهسته اي گفت و رو به راننده تاكسي كه حيرتزده از داخل 

 آينه اتومبيل رفتار ما را زير نظر داشت گفت:

 آقا ما همين جا پياده مي شيم.

شت او اسكناسي كف دستش گذاشته و در حالي كه دست مرا از پي خود ميكشيد، پياده شد. راننده اتومبيل را نگه دا

براي اين كه بيش از آن آبروريزي نشود مقاومت نكردم. اما به محض رفتن تاكسي در حالي كه سعي داشتم بلندي 

 صدايم را كنترل كنم گفتم:

 يلي توهين آميز و تحقير كنندست. از شما بعيده!دلم نميخواد به شما بي احترامي كنم. اما اين رفتارتون خ

 قبول دارم كه يك كم زياده روي كردم اما رفتار تو هم چندان تعريفي نداشت .

 با حيرت پرسيدم:

 مگه من چه كار كردم؟!

و اول اين كه به خونه ما نيومدي و بهانه كسالت آوردي، دوم اين كه توي مطب دوستم جلوي همه به من پشت كردي 

 بعد هم توي تاكسي منو كتك زدي! به نظر تو اين رفتار شايسته يك دختر خانم محترم هست؟!

 دوباره عصباني شده بودم، انگشت اشاره ام را به نشانه تهديد به سمتش نشانه گرفتم و گفتم:

 تو... تو...!

فت و با لحني اطمينان بخش و مؤثر اما هر قدر به خود فشار آوردم نتوانستم حرفي بزنم. او انگشتم را در هوا گر

 گفت:

خيلي به انگشت و زبان و مغزت فشار نيار... آروم باش...من معذرت ميخوام. حاال بيا بريم كه ديگه نگرانمون  -

 ميشند.

چون بره اي رام به دنبالش راه افتادم و تا هنگاميكه به منزلشان رسيديم هيچ كدام حرف خاصي برلب نياورديم و من 

 نوعي جبه گيري به سر ميبردم.در 

 

روز بعد پشت ميز كارم نشسته بودم و سعي داشتم بين حسابهاي مقابلم مبلغي را كه كم آمده بود پيدا كنم، كه شيوا 

تماس گرفت و خاطرنشان كرد حتما براي پنجشنبه شب رهام را هم همراه ببريم. او گفت با فرزين و نسرين هم 

ت به عمل آورده. سپس كمي در مورد آشنايي رهام و دختر خاله مارال ابراز عقيده نمود و تماس گرفته و از همه دعو

من كه ميديدم هم چنان به سخنان ناخوشايند خود ادامه ميدهد، با گفتن اين كه كار مهمي پيش آمده و بعد با او 

 تماس خواهم گرفت، گوشي را سر جايش قرار دادم.
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ته دل ميترسيدم رهام دختر خاله مارال را بپسندد. با خود مي انديشيدم اصالً  از ضعف خودم حرصم گرفته بود و

بعضيها چه اصراري دارند تا وصلتي را ترتيب بدهد؟! طفلك شيوا چه قدر به خاطر آن شوخي كه حاال حالت جدي 

شنايي رهام و دختر خاله گرفته بود به درد سر مي افتاد. قرار بود ابتدا جشني دخترانه يرگزار كند و حاال به خاطر آ

 مارال م 

 

مهماني او تبديل به يك جشن مفصل ميگرديد. البته ما گاه گداري جمعهاي مختلط داشتيم، اما خيلي ساده دور هم 

مينشستيم و در مورد مسائل مختلف بحث ميكرديم و در نهايت شيوا گيتار كالسيكش را مينواخت و ما آوازي را 

نديم. اما آن مهماني حالت رسمي پيدا كرده بود و مهمتر اين كه قرار بود كاري كنيم كه دسته جمعي با هم مي خوا

رهام و دختر خاله مارال يكديگر را بپسندند. گذشته از اين كه اين مورد اندكي حس حسادت مرا برانگيخته بود، با 

واهد شد، چه بسا رنجيده هم شناختي كه از رهام داشتم، ميدانستم اگر از قضيه بويي ببرد چندان خوشحال نخ

 ميگشت! حال اين كه عاقبت كار چه ميشه، مرا در اضطراب و نگراني فرو برده بود.

 باالخره روز موعود فرارسيد. آن روز قرار كوه نداشتيم تا براي مهماني شب سرحال و شاداب بمانيم.

يم افتاده بودم تا آنها را صافتر از حد نزديك غروب بود ومن جلوي ميز آرايشم نشسته و با سشوار به جان موها

معمول خود سازم . باالخره موهاي قهوهايم را كه تا زير شانه هايم ميرسيد آزاد رها كرده و يك سمت آن را پشت 

 گوش دادم كه به نظرم خيلي خوب شده بود.

. نميدانم جرا دلم مي با لوازم آرايش اندكي كه داشتم نيز كمي چهره ام را از آن حالت هميشگي خارج ساختم

خواست با هميشه متفاوت باشم! دوست داشتم طور ديگري جلوه كنم . با اين كه مي دانستم بابك و پريا هم خواهند 

آمد، اما گويي حضور رهام به او ميچربيد و من بيقرار بودم تا او ببيند كه من آن قدر بزرگ شده ام كه بتوانم عرض 

 اندام كنم!

گلدارم را كه با زمينه مشكي و گلهاي زيبا و پراكنده قرمز و نارنجي بود به تن كرده و همراه آن دامن ميدي حرير 

بلوز آستين كوتاه و اندكي جذب مشكي ساده اي نيز پوشيدم.مي دانستم كه آن رنگ و آن لباس بسيار به من ميآيد 

آينه بي اختيار لبخند زدم و به ياد آوردم چه و پوست سفيد و اندام متناسبم را بيشتر نمايان ميكند. باديدن خود در 

قدر با مادرم سر خريد آن لباس براي نامزدي دختر عمه ام بحث كردم. او اصرار داشت آن قدر بزرگ هستم كه 

ديگر بايد دامن بپوشم و من آن لباس را نامناسب و زنانه ميدانستم اما باالخره وقتي ديدم چه قدر به من خوب ميآيد 

نزده و با كمي نق زدن به خريد آن رضايت دادم اما حاال با چه شوقي دوست داشتم اندكي زنانه تر به  ديگر حرفي

نظر برسم.مگر نه اين كه رهام گفته بود به دليل ساده بودن صورت و لباسهايي كه به تن ميكنم كم سن و سال به نظر 

د! هنوز آن حرفش در گوشم زنگ ميزد و مرا ميرسم... مگر او نبود كه گفت قصد دارد مرا به پزشك اطفال ببر

بيشتر تحريك ميساخت. رژ لب قرمز روشن مامان را قرض گرفته و در مقابل حالت متعجب او آن را داخل كيفم 

 قرار دادم. او نگاهي به سر تا پايم انداخت و گفت:

 تر ميپوشيدي؟!رژ لبت رو يك كم كمرنگ كن... امشب بابك هم اونجاست. بهتر نبود يك چيز ساده 

 مامان جان همه لباس شب ميپوشند. كلي مهمان دعوت كرده اند من كه نميتوانستم بلوز و شلوار بپوشم. -

 مادر كه آرزو داشت چنين حرف هايي از من بشنود لبخندي زد و گفت:

 باشه عيبي نداره. فقط يك كم آرايشت رو پاك كن. ميترسم فرزين حرفي بهت بزنه.
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ومقابل چشمانش عمل كردم . سپس مانتو مشكي ام را به تن كرده و روسري سياه و قرمزم را نيز به سر به نصيحت ا

انداختم. با صداي زنگ آيفون سريع از اتاق خارج شدم. ميدانستم رهام است كه به دنبال من و فرزين آمده فرزين 

رانه انداختم و در دل از داشتن برادري با ديدن من اندكي مكث كرد اما حرفي نزد. من نيز به او نگاهي خريدا

خوشتيپ و قيافه به خود باليدم. فرزين با اينكه چندان بلند قامت نبود،اما اندام ورزيده و چهره جذابي داشت و در آن 

كت و شلوار سرمه اي بهتر از هميشه به نطر ميرسيد. وقتي وارد كوچه شديم رهام در پاترول دايي انتظارمان را مي 

پس از احوالپرسي كوتاهي حركت كرديم.به منزل شيوا كه رسيديم هوا كامالً تاريك شده بود و صداي  كشيد و

موسيقي و كف زدن از منزل وياليي و بزرگ آنان به گوش ميرسيد. به محض ورود مارال به سمت من دويد و هر دو 

 ده به نظر ميرسيد گفت:به اتاق شيوا رفتيم. شيوا نيز خود را به ما رساند و در حالي كه هيجانز

 پسردائيت چه قدر خوش تيپ شده. گرچه به پاي افشين نميرسه اما خيلي جذاب و جالبه!

 با خنده گفتم:

 هيچ كس به پاي افشين نميرسه، خوبه به قول خودت شبيه پل نيومنه!

 شيوا خنده اي سرداد و مارال گفت:

 فرناز هم امشب كوالك كرده.

 فرناز!

 ا! دخترخاله جونم رو ميگم. تا به حال به اين خوشگلي نديده بودمش.آره خنگ خد

در دل زهرخندي زدم و براي لحظه اي در ته قلبم حس كردم از آن بازي لذت نميبرم. از اين كه خود را آراسته بودم 

براي تغيير تا در چشم رهام جلوه كنم حال خوبي نداشتم. اي كاش چون هميشه لباس ميپوشيدم! اما ديگر فرصتي 

عقيده نبود. مارال و شيوا با ديدن لباسم به هيجان آمده و مدام از من تعريف ميكردندو شيوا كه مدام سنگ افشين 

 پسرعمويش يه به سينه ميزد با لبخندي گفت:

 امشب تنها كسي كه برازنده افشينه تو هستي ليلي. خيلي خوشگل شدي.

 تم:براي پوشاندن شرم و خجالتم با شيطنت گف

 شكر خدا باالخره يك نفر لياقت اين پسرعموي هاليودي شما را داشت!

 مارال گفت:

 راستي بابك اينها هم نميآيند. گويا عروسي دعوت بودند. -

 پس به اونها بيشتر خوش ميگذره! -

مقابل تحيرم  باالخره هر سه با چهره اي شاداب وارد سالن شديم. جمعيت از آن چه فكر مي كردم بيشتر بود و در

شيوا گفت مادرش پنهاني از او تمام فاميل و دوستان نزديكش را نيز دعوت كرده و خواسته براي او سورپرايز باشد. 

با نگاهي اجمالي ميشد فهميد بيش از پنجاه نفر در ميهماني حضور دارند و در سالن بزرگ منزل جايي براي سوزن 

ازوي من داشت مرا به سمت بعضي اقوامش به خصوص خانواده افشين برد انداختن نبود. شيوا در حالي كه دست در ب

و معرفي كرد. اقوام او همگي تحصيل كرده و جزو ثروتمندان شهر بودند و من در كمال تعجب حس ميكردم بعضي 

افشين  از آنها حتي به زحمت به ما جواب ميدهند. انگار شخصي غير از خودشان را چندان با ارزش نميپنداشتند. حتي

كه قبالً دو بار همراه شيوا به كوه آمده بود چنان غرور و تكبري در رفتارش مشاهده ميشد كه به نظرم تمام زيبائيش 

زير آن حالت تكبر از بين ميرفت. با اشاره مارال از شيوا عذرخواهي كرده و نزد او رفتم. او نيز مرا به سمت 
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ست و پنج ساله با موها و چشمان قهوهاي تيره بود. پوست برنزه دخترخاله كذايي اش هدايت نمود. او دختري بي

خوش رنگش را با سخاوت از ناحيه سينه و دستها به معرض تماشا گذاشته و با لباس كرم رنگ و خوشدوختي كه به 

تن داشت، زيبايي اندامش را بيشتر مينماياند. صورتش رانيز هماهنگ با رنگ پوست و طبق جديدترين مدل سال 

 ايش كرده و روي هم رفته زيبا و شيك به نظر ميرسيدآر

اما حالتي در او وجود داشت كه حس ميكردم رهام نخواهد پسنديد! به خواهش مارال اندكي كنارشان نشستم. سپس 

چشم گرداندم تا رهام و بقية آشنايان خود را پيدا كنم. باالخره رهام را ديدم كه همراه سپهر و نسرين كنار سالن 

ته و به خوشآمدگويي شيوا با لبخندي پاسخ ميدهد. گويا لحظاتي كه ما در اتاق شيوا بوديم سپهر و بقيه نيز آمده نشس

 بودند. با سؤال فرناز توجهام به سوي او جلب شد.

 ليلي خانم شما هم دانشجو هستيد؟ -

 سوالش كمي بيمورد به نظر ميرسيد اما من با لبخندي گفتم:

 ستم.خير، من شاغل ه -

 او اندكي ابروهاي مرتب شده اش را باال انداخت و گفت:

 چه جالب! -

فكر مي كردم دوباره حرفي خواهد زد اما به جاي من به مارال چيزي گفت و مارال نيز لبخندي زد و سعي كرد بحثي 

د انداختم. حاال شيوا سه نفره را آغاز كند. وقتي مارال حرف مي زد بياختيار نگاهم را به سمتي كه رهام نشسته بو

داشت او را به پدر و مادرش معرفي مي كرد و او نيز مؤدبانه به پا خاسته و ابراز خوشحالي مينمود. به محض اينكه 

پدر و مادر شيوا از مقابلش كنار رفتند او نگاهش را به من دوخت . من كه دستپاچه شده بودم سريع به مارال نگاه 

نش كه حتي نميدانم راجع به چه چيز بود، گوش ميدهم. لحظاتي پراضطراب بر من مي كردم و وانمود كردم به سخنا

 گذشت و باالخره به اين بهانه كه درست نيست نسرين تنها باشد، خواستم از آندو جدا شوم كه مارال گفت:

 صبر كن ما هم بياييم. ميخوام فرناز جون رو به نسرين هم معرفي كنم. -

گرفت اما در هر حال خودم قبول كرده بودم كه رهام و فرناز را با هم آشنا كنيم! پس هر سه از رفتارش كمي حرصم 

به سمت آنها رفتيم. سپهر با ديدن ما در كنار دختري غريبه اندكي متعجب مينمود. با نزديك شدن ما سپهر وسپس 

عملش در مقابل فرناز بود، متوجه رهام به احترام فرناز از جاي برخاستند. من كه تمام حواسم پي رهام و عكس ال

شدم او خيلي عادي برخورد ميكند و هيچ احساس خاصي از نگاهش خوانده نميشود.مارال با همان حالت دوستانه اش 

فرناز و آنها را به هم معرفي كرد و فرناز در كمال آرامش دست هر سة آنها را فشرد و با تعارف نسرين بين او و 

از سپهر خواهش كنم كه كمي كنار برود تا طرف ديگر نسرين بنشينم .آخر كنار مارال مارال نشست. مي خواستم 

صندلي ديگري وجود نداشت، اما رهام گويي متوجه شده بود، قبل از اينكه كالمي بر زبان آورم با دست اشاره كرد 

 كنارش بنشينم. روي صندلي كنارش كه نشستم آهسته گفت:

 لد به گالري مد اومدم!احساس ميكنم به جاي جشن تو -

نگاهي به آدمهايي كه اطرافم بودند انداختم. به راستي هر كدام خود را طبق جديدترين و جالبترين مد سال آراسته 

بودند. اكثر خانمها لباسهايي بي آستين و بدون يقه به تن داشتند و از شدت تنگي انگار قادر به تنفس نبودنداز ديدن 

شرمگين شدم. حتي شيوا نيز پيراهن جذب و بدون آستيني به تن داشت. اما با سادگي رفتار آن همه زن نيمه عريان 

و كالم و اندام بينهايت الغرش چندان موفق در جلب توجه نبود گرچه حس ميكردم چنين قصدي نيز ندارد. او 
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و تنها عمويش نيز  خانوادة بسيار ثروتمندي داشت. پدرش صاحب چند فروشگاه بزرگ لباس در تهران و كيش بود

هتل مجللي در كيش داشت و شيوا با اينكه تنها فرزند خانواده اش محسوب ميشد و هميشه غرق در ناز و نعمت اما 

دختري مهربان با رفتاري دوستانه و عاري از تكبر بارآمده بود و من احساس ميكردم، رفتار خوب و مناسب مادرش، 

 ده و بيشتر در او مؤثر افتاده . دوباره صداي رهام مرا به خود آورد.غرور و تكبر خانوادگي پدر را خنثي كر

 فكر نميكردم با يك جمله اينقدر به فكر بري! -

 در حاليكه نگاهم را به جمع افرادي كه در وسط سالن مشغول رقص بودند، دوخته بودم، گفتم:

 اده او اينقدر راحت باشند.من قبالً پدر و مادر شيوا را ديده بودم، اما فكر نميكردم خانو -

 اگر بيشتر دقت كني، متوجه ميشي بين افراد اين ميهماني دودستگي خاصي وجود داره. -

 من تا به حال در اين جمع نبودم اما در همين مدت كم متوجه شدم جمع صميمي و دوستانه اي نيست. -

ر خود غرق شدند و پشت لبخند دوستانه اي كه اگر موشكافانه تر نگاه كني، ميبيني بعضيها بيش از حد در غرو -

 روي لب دارند، ديگران رو به تمسخر گرفتند.

 لحظه اي مكث كرد سپس ادامه داد:

اين نوع غرور و خودپسندي كه ناشي از ثروت و به پشتوانة مالي و مسائل دنيويست ماية نابودي شخصيت  -

 آدمهاست.

 ه موردي نداره؟!منظورتون اينه كه غروري كه معنوي باش -

 او خنده اي كرد و گفت:

 شايد بهتر بود از همون واژه خودپسندي استفاده ميكردم.

سپس با لحني جدي ادامه داد خودپسندي چه در مسائل معنوي و چه در مسائل مادي باعث تنهايي آدمها ميشه... 

 ر بودم.هميشه از آدمهايي كه فقط خودشون و حرفهاي خودشون رو قبول دارند متنف

 با دقت نگاهش كردم. به نظرم رسيد اندكي منقلب شده اما با ديدن من كه نگاهش ميكنم گفت:

 چرا بايد با دختري مثل تو كه اينقدر مهربون و نوع دوسته، راجع به تكبر صحبت كنم!؟ -

و جرعه اي نوشيدم. سپهر بعد به رويم لبخند زد و من نيز با لبخندي شرمگين ليوان شربتي كه مقابلم بود برداشتم 

 كه از صحبت با نسرين فارغ شده بود دستش را آرام روي پاي رهام زد و گفت:

 چي ميگي به اين دخترخالة ما! يك امشب آروم نشسته، مبادا كارو خراب كني. -

 رهام خواست حرفي بزند كه شيوا با چهره بشاشي جلو آمد و گفت:

 پس چرا بيكار نشستيد؟ -

 فاصله جواب داد:سپهر بال

 شيوا خانوم رحم كن، اومديم مهموني خيرسرمون استراحت كنيم.يك امشب از ما كار نكشيد! -

 شيوا در حاليكه به گفته او ميخنديد با اعتراض گفت:

نسرين جون به آقا سپهر توضيح بديد كه امشب وقت استراحت نيست. بايد بلند بشيد برقصيد وگرنه من ناراحت  -

 لي زود باش پاشو.ميشم.لي

 او دست مرا گرفت و من مضطرب گفتم:

 حاال چرا من؟ -
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 پاشو فرزين داره خودشو خفه ميكنه، برو ازش يادبگير. -

 فرزين را ديدم كه در ميان حلقه اي كه جمع به دورش بوجود آورده بود خود را تكان ميدهد. با خنده گفتم:

 امشب حسابي شارژه! بر عكس من! -

 بابا يعني چه؟ تو كه تو جمع خودمون خوب ميرقصي.آقا رهام شما هم بلند بشيد ديگه.اي  -

البته رهام آنقدر محكم و جدي سر جايش نشسته و به تعارفهاي شيوا لبخند ميزد كه او جرأت نكرد بيش از آن 

برگزار شده بود، شركت  اصرار كند. تا آن روز با اينكه در چندين ميهماني خانوادگي كه به افتخار بازگشت رهام

 داشتم اما هنوز رقصش را نديده بودم.

باالخره مارال و فرناز همراه نسرين و سپهر به ميان سالن رفتند و من ميديدم كه نسرين و مارال عمداً طوري قرار 

 ميگيرند كه فرناز در ميدان ديد ما باشد. رهام يك پايش را روي پاي ديگر انداخت و گفت:

 مراهشان نرفتي؟تو چرا ه -

 براي خانمي مثل من درست نيست به محض ورود مشغول رقص بشه! -

 او با حاضرجوابي گفت:

 اين همه خودپسندي رو باور نميكنم! -

 رهام! -

 او خنده اي كرد و در حاليكه خم شده به چهرة عصباني من نگاه ميكرد گفت:

 بگيري كه وقتي ازت سؤال ميپرسم، بهم درست جواب بدي.راحت ميشه تورو عصباني كرد ...! اما بايد ياد  -

 كمي خود را به مظلوميت زده و گفتم:

 خوب نمي خواستم شما تنها باشيد. -

نميدانم چه چيز در كالم ساده ام ديد كه به ناگاه برخاست و در حاليكه دستش را بي پروا به سمتم دراز كرده بود 

 گفت:

 به بنده افتخار ميديد؟! -

آنقدر حيرتزده بودم كه براي چند ثانيه قادر به انجام هيح عكس العملي نبودم. حتي نمي توانستم به اين فكر كنم كه 

رفتارمان از نظر سپهر و فرزين چگونه خواهد بود فقط او را ميديدم و اينكه دست مردانه اش به سمتم دراز بود. آرام 

انگشتان بلندش گذاشتم و به پا خاستم . همان دم رِِِِِِِِِنگ آهنگ  دستم را كه در آن هواي گرم يخ كرده بود ميان

اندكي ماليم شد و من و او به آرامي با ديگران اما در واقع غرق وجود يكديگر مشغول رقص شديم. حتي به اطراف 

تم متعجب نگاه نميكردم تامبادا چشمم به سپهر يا فرزين بيفتد. گرچه ميدانستم به ما ايرادي نميگيرند، اما ميدانس

گشته اند. البته حركات رهام چندان شبيه رقص نبود و بيشتر ايستاده بود و فقط دستانش را اندكي باال برده، حالت 

 رقص به خود گرفته و سعي داشت مرا همراهي كند.

ات آن لحظه رهام در آن كت و شلوار ذغالي، بلوز سفيد و كراوات طوسي، خوش تيپ تر از تمام مردان دنيا و حرك

 موقر و لبخند مهربانش جذابتر از هر چيز ديگري به نظرم ميرسيد.

هنوز آهنگ به نيمه نرسيده بود كه حس كردم ديگر قادر به ادامه نيستم. از شدت شوق توام با شرم بدنم سست 

داخت و شده و پاهايم تحمل وزنم را نداشت. به آرامي دست از رقص كشيده و خواستم بروم كه سپهر خود را جلو ان

 در حاليكه دست رهام را مي گرفت رو به او گفت:
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 مگه من ميذارم قصر در بري! اگه ليلي با زبونبازي بلندت كرد من با پررويي نميذارم بنشيني. -

با اينكه رهام چندان خشنود به نظر نميرسيد اما با سپهر و فرزين و نسرين رقصيد و كم كم مارال و شيوا و فرناز نيز 

آنها پيوستند . نسرين و مارال بر اساس يك برنامة حساب شده خواستند فرناز و او را مقابل يكديگر قرار به جمع 

دهند، كه رهام با زيركي از آنها عذرخواهي كرد و در حاليكه سعي داشت چيزي بروي خود نياورد به سمت من كه 

 روي صندلي نشسته بودم آمد .به محض نشستن گفت:

 ها چندان با حسن نيت به نظرم نمياد.رفتار اين خانم -

 با تعجب نگاهش كردم كه گفت:

 خودت خوب ميدوني حرفم چيه! -

هنوز جوابي نداده بودم كه مارال با لبخندي مليح در حاليكه با دستمالي عرق پيشاني خود را آرام ميزدود به سمت ما 

 آمد و روي صندلي كناري من نشست و گفت:

هام خوش به حال شما كه تا چند هفتة ديگه برميگرديد كانادا و از اين گرمايي كه روز به روز چقدر گرمه! آقا ر -

 داره بيشتر ميشه فرار ميكنيد.

بله، اين موقع از سال هواي اونجا عاليه، اما نبايد زمستانهاي سختش روهم ناديده گرفت. گرچه اينجا هم به دليل  -

 كثرت جمعيت اينقدر گرم شده.

 ه زمستان سردرو به تابستان گرم ترجيح ميدم و به شما و فرناز غبطه ميخورم كه به زودي راهي ميشيد.من ك -

 رهام با اندكي تعجب پرسيد:

 فرناز؟ -

 مارال كه كم كم به هدف نزديك ميشد، در حاليكه سعي ميكرد كالمش عادي و بي غرض به نظر برسد گفت:

كه چند دقيقة پيش همراهم بود. اون ليسانس پرستاري داره و مايله براي  دخترخاله ام رو ميگم، همون خانمي -

 ادامه تحصيل به كانادا نزد خواهرش بره.

 چرا درسشون رو همينجا ادامه نميدند؟-

 راستش من تا به حال ازش نپرسيدم، اجازه بديد از خودش بپرسيم.

ز كه ظاهراً به دنبال او ميگشت را نزد ما فراخواند. هنوز سپس نگاه پيروزمندانه اي به من انداخت با اشاره اي فرنا

 فرناز به ما نرسيده بود كه او نيشگون كوچكي از كنار پايم گرفت و از جاي برخاست و گفت:

 فرناز جان بيا بنشين اينجا. -

انزجار از جايم از حالتش متوجه شدم كه منظورش اين است كه جايم را به فرناز بدهم، پس در كمال بي ميلي و با 

برخاسته و با لبخندي از فرناز دعوت كردم به جاي من بنشيند. او نيز با همان حالت ژستيك خاصش پس از كمي 

 تعارف، تشكر كرده و صندلي مرا اشغال نمود. به محض نشستن او رهام اندكي خود را جمع و جور كرد و گفت :

 بنشينيم تو هم جا ميشي.بيا همينجا بنشين ليلي. اگر همگي جمع وجورتر  -

در مقابل اصرار رهام نتوانستم مقاومت كنم، در واقع شايد خودم مايل به تسليم بودم! به اين ترتيب مارال و فرناز با 

چهره هايي ناراضي اما پر از لبخند! خود را كنار كشيدند تا هر چهار نفري روي سه صندلي جا گرفتيم و من درست 

و و رهام قرار گرفتم. از حالت جالبي كه داشتيم و اينكه تير مارال به سنگ خورده به شدت چسبيده به فرناز بين ا

خنده ا م گرفته بود، و هنگاميكه آقايي موقع رقص پايش به لبة ميز مقابل ما گير كرد و نزديك بود روي زمين بيافتد، 
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، چون من خنديد. تا لحظاتي ما هر دو همچنان بالفاصله به خنده افتادم . مارال هم كه علت اصلي خنده ام را ميفهميد

 در همان حال بوديم كه فرناز نيز خنده اي كرد و گفت:

 درسته كه جالب بود. اما نه اينقدر كه شماها اينطوري كنيد! -

 رهام آهسته زيرگوشم نجوا كرد:

 طفلك بيچاره نميدونه تو به خودش ميخندي. -

ه ام شدت گرفت، به طوريكه ديگر قادر به كنترل خودم نبودم. فقط توانستم از حرف رهام هم جا خوردم و هم خند

سريع عذرخواهي كنم و به سمت اتاق شيوا بگريزم. وارد اتاق كه شدم روي تخت نشسته و بي اختيار با صدا 

 ميخنديدم كه مارال نيز وارد شد. دقايقي هر دو ريسه ميرفتيم كه باالخره او گفت:

م جالبيه. يا خيلي خنگه يا خودشرو به نفهمي ميزنه! دختري به اين خوش تيپي و با كالسي اومده اين رهام هم آد -

 كنارش بنشينه، به جاي اينكه تورو دَك كنه، مينشونتت وسط خودشون!

 از سخن بيرياي او رنجيدم . او كه انگار متوجه شده بود ناراحت شدم، بالفاصله گفت:

منظورم اين نيست كه فرناز از تو بهتره، اما براي رهام يك فايده هايي داره كه تو از حرفم كه ناراحت نشدي.  -

 نداري! مگه نه!

سپس خنديد. منظورش را خوب درك ميكردم و ميدانستم حس ميكند من از ديد رهام دختربچه اي هستم كه هنگام 

ت و به راستي من در حد رهام نبودم. او حضور خانمي قابل توجه، نقش مزاحم را ايفا ميكنم. شايد هم مارال حق داش

يك مرد كامل، بااخالق و رفتاري متين و موقر، اما من دختر بسيار جواني بودم كه حتي رفتار و چهره اي متناسب با 

سن واقعيم نداشتم و همين تناقض ظاهري امكان تصور رابطه و احساسي خاص را در مورد ما از بين ميبرد. وقتي 

سالن بازگشتيم، هنوز رهام و فرناز كنار هم نشسته بودند و سخن ميگفتند. به ناگاه به جاي اينكه همراه مارال به 

حسادت در دلم ريشه كند، غمگين شدم. با كمي تفكر دريافتم رهام تا آن لحظه رفتاري در حد سنم با من داشته و 

 .در مورد مسائل مهم آنطور كه غرق صحبت با فرناز بود، با من حرف نزده 

 من و مارال هر دو روي صندلي هايي گوشة سالن نشستيم طوريكه بتوانيم آن دو را نيز زيرنظر بگيريم .

 مارال، فرناز چه جور دختريه؟ -

دختر خوبيه، خيلي هم مبادي آداب و متينه. در واقع خيلي از رفتارهاش شبيه رهامه! اميدوارم ناراحت نشي اما مثل  -

. بينهايت هم به اصول اجتماعي پايبنده و اهميت ميده. اول فكر نميكردم به اين زودي اون نجوش و كمي مغروره

نسبت به رهام توجه نشون بده، اما مثل اينكه اونو خيلي پسنديده، راستش من كه نمي تونم حتي يك روز با اين 

از، كند همجنس با هم جنس پرواز پسردايي بد عنق تو زندگي كنم ... اما خوب از قديم گفتند كبوتر با كبوتر باز با ب

 ... اين دو تا هم ظاهراً از جنس گند دماغهاس هستند.

سپس خنده اي كرد.من نيز خنديدم و به ناگاه به ياد حرف آقاجون افتادم كه زن و مرد بايد مكمل هم باشند، نه مثل 

د كه دو آدم مغرور و به قول مارال هم! همين سخن اندكي دل نگرانم را آرام ميكرد و به من اين قوت قلب را ميدا

نجوش با هم نخواهند جوشيد! و ظاهراً همينطور هم شد! چرا كه رهام از جاي برخاست و پس از عذرخواهي مؤدبانه 

اي فرناز را با چهره اي اندك عصبي برجاي گذاشت و به سمت سپهر رفت. همان دم مارال از من جدا شد و خود را به 

مشخص بود زير نقاب خونسردي كه به چهره زده اند با دروني منقلب مشغول صحبتند، با لبخند  فرناز رساند. كامالً
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رضايت بخشي كه بر لب آوردم خواستم ببينم رهام در چه حاليست كه متوجه شدم مردي جوان به سمتم ميآيد. كمي 

 دستپاچه شدم كه او با لبخندي گفت:

 ا هستم، ديدم تنها نشستيد خواستم ببينم به چيزي احتياج نداريد؟بايد منو عفو كنيد، من فريد پسرعموي شيو-

 به سرعت گفتم:

 نه ، ممنون. -

باز هم منو ببخشيد، ميتونم خواهش كنم به جمع ما بپيونديد. چون خيال داريم شيوارو ترغيب كنيم برامون گيتار  -

 بزنه.

 از سماجت بي معنياش حرصم گرفته بود پس گفتم:

 كه اگه خودتون هم ازش خواهش كنيد قبول ميكنه.مطمئنم  -

 در كمال ناباوري او بجاي مارال، كنارم نشست و در حاليكه سعي ميكرد در حد امكان مؤدب باشد گفت:

 حمل بر بي نزاكتي من نكنيد، اما ميتونم اسمتون رو بدونم؟ -

 كمي خود را جمع كرده و نامم را آرام به زبان آوردم. او گفت:

 چقدر نام شما با چهرة شرقي و زيباتون هماهنگي داره. -

از تعريف بي مقدمه اش جا خورده و با نگاهي به اطراف سعي كردم راهي براي گريز از دست آن مگس مزاحم بيابم 

. با ديدن رهام كه به سمت ما ميآمد دل در سينه ام فروريخت. بياد رفتار آن روزش در شركت افتادم كه از صحبت 

ني من با بابك، عصباني شده بود و فكر ميكردم حاال كه با مردي غريبه با آن نگاه هيز صحبت ميكنم چه تلف

 عكسالعملي نشان خواهد داد!؟

فريد اندكي كج نشست تا بهتر مرا ببيند و به سخنانش ادامه دهد. من سريع از او عذرخواهي كرده خواستم قبل از 

 يز همراهم به پا خواست و گفت:رسيدن رهام از او جدا شوم كه او ن

 ليلي خانم من گستاخي كردم!؟ -

با قرار گرفتن رهام در مقابلم، نتوانستم جوابي به او بدهم. رهام با چهره اي كه اندكي برافروخته به نظر ميرسيد، 

 لبخندي زوركي بر لب آورد و رو به من گفت:

 نسرين دنبالت ميگشت، درست نبود تنهاش بگذاري! -

يدانستم آن حرفش تنها بهانه اي است تا مرا از دست فريد خالص كند، پس با لبخندي دوباره از فريد عذرخواهي م

 كرده و با رهام همراه شدم. رهام از ميان دندانهاي بهم فشرده اش گفت:

 مرتيكه حرفي كه بهت نزد؟ -

 نه! چه حرفي بايد ميگفت؟ -

 م شايد كالمش هم مثل نگاهش باشه.نگاهش به هيچ عنوان سالم نبود، گفت -

از اينكه آن طور نسبت به من حساسيت نشان ميداد در دل ذوق زده بودم . حتي فرناز و مارال هم با اخم و تخم خود 

نتوانستند شادي مرا برهم بريزند. در فرصتي از رهام پرسيدم چه به فرناز گفته كه او را دمغ ساخته و او با شيطنت 

 پاسخ داد:

 آشي است كه شما براي ما پخته بوديد... پس بهتره از خودش بپرسي! -

 اما ما نيت بدي نداشتيم. -
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 از دخترهايي مثل اون هيچ خوشم نميآد، فكر ميكنند تمام مردهاي روي زمين معطل توجه آنها هستند! -

 وقتي ناراحتي اش را ديدم، ديگر حرفي راجع به آن موضوع بينمان ردوبدل نشد.

گام بازگشت فريد همراه شيوا و پدرش ما را بدرقه كرد و درست لحظة خداحافظي براي آني خود را به من هن

نزديك ساخت . بعد طوري وانمود كرد كه انگار سكندري ميخورد وبرخوردي كوچك با من پيدا كرد. عصباني و 

 بود با چشماني براق او را نگاه كرد و گفت:متعجب از رفتار او سريع خود را كنار كشيدم. رهام نيز كه كنارم ايستاده 

 بهتره مراقب باشي آقا! -

باالخره با عذرخواهي او ،دخالت سپهر و پدر شيوا رهام اندكي برخود مسلط شد و همگي سوار بر ماشينهاي خود 

ت گروه ياني شديم و براه افتاديم. به خانه كه رسيديم، رهام هم پياده شد و از فرزين خواست سي دي آخرين كنسر

را كه قولش را داده بود به او بدهد. فرزين با سرعت به سمت خانه رفت .من هم خواستم خداحافظي كنم و از پي او 

 بروم كه رهام بازويم را گرفت و گفت:

 ليلي، صبر كن با تو كار دارم. -

ناباوري من تكه اي كاغذ از  متعجب به سمتش بازگشتم .او دست ديگرش را درون جيب مانتوام فرو برد و در كمال

 آن بيرون كشيد. حيرتزده پرسيدم:

 اين چيه؟ -

 او با لحني معني دار گفت:

 نميدونم، اما االن هردومون ميفهميم اين مردك چشم چران برات چي نوشته. -

 در ميان بهت من كاغذ را كه مشخص بود تكه اي از يك تقويم جيبي است، گشود و اينطور خواند:

م ليلي محترم، خواهش ميكنم بنده رو فرد بي ادبي ندونيد، اما حس كردم اگر اين كار را نكنم شما را به سختي خان

خواهم يافت. پس دل به دريا زده و از شما خواهش ميكنم در اولين فرصت با شمارة موبايل من تماس بگيريد. باور 

 خصيت متين شما بگذرم.كنيد قصد بدي ندارم. فقط نتوانستم از آن چشمان زيبا و ش

 پس از خواندن يادداشت، با عصبانيت و خشمي آشكار كاغذ را در دست مچاله كرد و گفت:

 مرتيكة بي همه چيز و بي ... .شيطونه ميگه برگردم ادب رو نشونش بدم. -

 با وحشت گفتم:

 رهام كاري نكنيها، ... باور كن من اصالً نفهميدم كي اين كارو كرد. -

 خشمگينش را به من دوخت و گفت: چشمان

 ميدونم، اگر غير از اين بود كه به كلي نااميدم ميكردي! -

 با آمدن فرزين حرف هاي ما نيمه كاره ماند، اما من با نگاه به او التماس كردم كاري نكند كه موجب پشيماني گردد.

بودم.حتما او هم مرا دوست داشت و  آنشب هنگام خواب چنان حس شيريني داشتم كه تا آن لحظه تجربه نكرده

برايش مهم بودم. با رفتارش كه به خوبي آنرا به من تلقين مي كرد . حاال اين كه حقيقت چه بود ... سعي مي كردم 

زياد به آن فكر نكنم. فقط طالب حضورش در كنارم بودم و در عرض همان چند دقيقه جدايي دلم برايش تنگ شده 

 بود!

 فصل پنجم
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ابل اصرار زياد دايي مبني بر اينكه در آن باد شديد مرا به خانه برساند، با گفتن اينكه زندايي وقت دكتر دارد و در مق

او هنگام بازگشت در ترافيك خواهد ماند از اتومبيل پياده شدم .در حاليكه به علت وزش باد روسري ام را محكم 

. با شنيدن صداي چند بوق ممتد از پشت سرم توجه ام گرفته بودم به سمت خط تاكسي رفتم تا زودتر سوار شوم

جلب شد. نگاهي اجمالي به پشت سر انداختم و با ديدن پرايدي نا آشنا سربرگرداندم و قدمهايم را سريعتر كردم تا 

 از شر آن مزاحم خالص شوم كه با شنيدن صداي آشناي رهام ، ايستادم.

 چرا فرار ميكني؟ -

را ديدم كه لبخند شيطنت باري بر لب دارد. از اشتباهي كه كرده بودم خنده ام گرفت و  متعجب سر خم كردم و او

 با سرعت سوار شدم و پرسيدم:

 ماشين خريدين؟ -

آره، اما نه براي خودم، مبلغي به سپهر بدهكار بودم و مقداري هم خودم به آن اضافه كردم تا اين ماشين را به  -

 .عنوان هدية عروسي به او بدهم

 چه سخاوتمند! اما من فكر نميكنم شما شخصي باشيد كه پرداخت يك بدهي رو مدت زيادي به تأخير بياندازيد! -

 درسته، اما من و سپهر يك خرده حساب شخصي داشتيم كه كسي از اون باخبر نيست. -

 پس چرا به من گفتيد!؟ -

بتونم چيزي رو از تو پنهون كنم. باالخره خودت  براي اينكه به تو اطمينان دارم و در ضمن فكر هم نميكنم -

 ميفهميدي!

 دلخور شده و گفتم:

 اين حرفتون خيلي برخورنده بود، يعني من فضولم!؟ -

 كمي كنجكاو و باهوش! -

 باز هم همون معني رو ميده. -

 او با بي خيالي شانه هايش را باال انداخت و گفت:

 .تو هر طوري دوست داري برداشت كن -

 اخم كردم و بدون دادن پاسخي نگاهم را به خيابان دوختم.

 او نگاهي به من انداخت و گفت:

 من تا سه روز ديگر پرواز دارم، دلم نميخواد اين روزهاي آخر اخمو باشي. -

 فتم:به كل حساب روزها را گم كرده بودم و با اشارة او به بازگشتش به يكباره قلبم فرو ريخت.نگران و پريشان گ

 يعني فقط سه روز ديگه ايران هستيد؟ -

 با صدايي گرفته پاسخ داد:

 با اينكه خيلي سخته، اما بايد برگردم -

 ما ... خيلي دلمون براتون تنگ ميشه! -

 لحظه اي مكث كرد و بعد به آرامي گفت:

 منظورت از ما كيه؟ -

 خوب ... همه رو ميگم. -
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 عادي خودشون ادامه ميدن.همه عادت ميكنندو به زندگي  -

ميخواستم فرياد بزنم و بگويم همه به غير از من! من ديگر نميتوانم عادي زندگي كنم، من ديگر دل و احساسم را 

 باخته ام. ديگر نميتوانم ليلي سابق باشم.

 چرا اين قدر ساكت شدي ليلي؟ اتفاقي افتاده؟ -

ه اين همه محبت و توجه اطرافيانتون رو جدي نميگيريد. حتي چند داشتم فكر ميكردم كه شما چقدر بي انصافيد ك -

 روزي صبر نميكنيد كه آقاجو ن رو ببينيد!

 من مجبورم كه اينطور باشم در غير اينصورت بايد برگردم ايران. -

اندوهم  بغضي به اندازة يك هلو در گلويم گير كرده بود. حتي از تصور رفتن او پريشان ميشدم. گويي متوجه بغض و

شد چرا كه آرام فرمان اتومبيل را به سمت كوچه اي خلوت چرخاند و به محض اينكه زير ساية درختي پاك كرد به 

سمت من برگشت من سرم را پايين انداختم. نميدانم چرااز نگاه كردن به چشمانش مي هراسيدم. شايد وحشت 

انه ام برد و اندكي سرم را باال گرفت. چشمانم پر از اشك داشتم كه مبادا راز دل را از چشمانم بخواند. او دست زيرچ

 بود. سريع سر برگرداندم تا او متوجه چهرة اندوهگينم نشود.

 با صدايي متأثر و لرزان گفت:

 يعني من باور كنم چشمهاي زيباي تو به خاطر من به اشك نشسته! -

طرفي هم قادر به كنترل احساساتم نبودم. ميدانستم در هر  از اينكه دستم را خوانده بود ناراحت و عصباني بودم اما از

صورت او ميرود و نميخواستم آنقدر مقابلش ضعيف جلوه كنم. كمي خود را جمع و جور كرده و خواستم حرفي بزنم 

 كه سريع گفت:

ت باش و بگذار ساكت لطفاً! هيچ چيز نگو ! با شناختي كه از تو دارم ميدونم كه حرف خوشايندي نميزني، پس ساك -

 دلم خوش باشه.

دقايقي بعد مرا با سرعت و حالتي منقلب سركوچه مان پياده كرد و دور شد. پس از دور شدن ماشينش قطرات اشك 

بياختيار روي گونه هايم چكيد. آرزو ميكردم اي كاش ميتوانستم بدون مانعي از عشقم به او بگويم، بگويم كه چقدر 

 از او ديوانه ام ميكند. ميخواهمش و حتي تصور دوري

به خانه كه رسيدم به بهانة اينكه گرد و غبار البه الي موهايم رفته به حمام رفتم و تا توانستم بيصدا زير قطره هاي 

آب اشك ريختم. حتي شام را نتوانستم درست بخورم و هنگاميكه مادر خواست شب نزد مادرجون بمانم، سردرد را 

اه بردم، ميدانستم به جاي من مادر ميرود و البته اگر عادت به درد و دل شبانه با مادرجون بهانه كرده و به اتاقم پن

 نداشتم حتماً خودم ميرفتم.

تقريباً تا خود صبح بيدار بودم و هنگاميكه از خواب بيدار شدم دچار سردردي وحشتناك شده بودم. مادر كه قيافه ام 

ه آنروز مرخصي بگيرم. اما من ميدانستم حتماً رهام متوجه ميشود كه را آنطور خسته و رنگ پريده ديد گفت بهتر

من در خانه مانده ام و اين درست چيزي بود كه من نميخواستم. پس قرص مسكني قوي خوردم و با آژانس تا محل 

شت به سمت قرارم با دايي رفتم. حتي او هم با ديدنم متوجه بدحاليم شد و آنروز زياد مزاحم من نميشد. هنگام بازگ

ايستگاه تاكسي ميرفتم كه اينبار هم رهام را ديدم . اما اين بار پياده بود. نزديك ايستگاه ايستاده و به ديوار تكيه زده 

بود. با ديدن من جلو آمد . من هم به طرفش رفتم. از اينكه چنين آشكارا به انتظارم ايستاده، متعجب بودم، پس با 

 سادگي پرسيدم:
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 اده؟اتفاقي افت -

 او لبخندي بر لب آورد و گفت:

 بله ! يك اتفاق مهم! -

 اگر آن لبخند پرمعني را بر لب نداشت حتماً نگران ميشدم . كمي چشمانم را تنگ كرده و گفتم:

 ظاهراً چندان هم مهم نيست. -

 هيچوقت از ظاهر من پي به چيزي نميبري! -

ازش شدم. شلوار نوك مدادي خوشدوختي همراه بلوز چهارخانة قدمي به عقب برداشته و با لودگي مشغول براند

ريزخاكستري كمرنگ و پررنگ به تن داشت. موهايش را مانند هميشه عقب زده و بوي ادكلن هميشگي اش مشامم 

را نوازش ميداد. چقدر مردانه و شيك بود و چقدر احساس ميكردم به صدجوان امروزي ميارزد. لباسهايش در عين 

 مالً به او ميآمد و عينك دودي اش نيز او را خوش تيپ تر مينماياند.سادگي كا

او از حالت شوخ من كه سر تا پايش را برانداز ميكردم به خنده افتاد . با يك دست بازوي مرا گرفت و اندكي به 

 سمت خود كشيد و زود رها كرد و گفت:

 ري!كافيه ديگه ليلي، تو نميتوني از ظاهر من به چيزي پي بب -

با خنده اي آرام كه از اعماق وجودم بود كنارش براه افتادم. حتي نپرسيدم چرا پياده ميرويم! لحظاتي به سكوت 

 گذشت و باالخره من بودم كه به حرف آمدم.

 خيال نداريد بگيد چه اتفاق مهمي افتاده؟ -

 ي قشنگش منو اسير خودش كرده.چه اتفاقي مهمتر از اينكه يك دختر كوچولو با مهربوني، سادگي و چشمها -

جا خوردم، آنقدر هضم كلماتش برايم سنگين بود كه نميتوانستم موقعيت خود را تشخيص دهم. يعني خواب بودم يا 

 بيدار!؟ با برخورد خانمي كه از كنارم عبور ميكرد به خودم آمده و گفتم:

 اين فرگل كوچولو خيلي هارو اسير خودش كرده!-

 داد و سپس آرام كنار گوشم زمزمه كرد:خنده بلندي سر 

 با اين حرفت سه تا هدف داشتي! -

 چه اهدافي؟ -

 او ادامه داد:

اول اينكه خواستي خودت را بزني اون راه.بعد اينكه بگي كوچولو نيستي و سوم اينكه بگي روراست حرف بزنم تا به -

 اين ترتيب يك اعتراف حسابي ازم بگيري.

يدانستم چه بكنم وچه بگويم. آرام وبيصدا كنارش گام برميداشتم، قلبم بي مهابا خود را به قفسه به راستي ديگر نم

سينه ام ميكوبيد و انگار از شدت هيجان و شوق در قفس استخواني سينه ام آرام نميگرفت. لحظاتي گذشت و من 

 همچنان سكوت اختيار كرده بودم كه آهي كشيد و گفت:

 نوشيدني خنك مهمون من باشي, قبول ميكني؟ اگر ازت دعوت كنم يك-

مگر ميتوانستم قبول نكنم !اما گويي قفلي سنگين برلبهايم خورده بود و قادر نبودم حتي تكان مختصري به آنها 

بدهم. او به ناگاه ايستاد و به من نگاه كرد. هنوز قادر نبودم به صورتش نگاه كنم و هنگاميكه چشمان نافذش از 

 تابي روي صورتم مانده بود حتي نفس كشيدن برايم سخت مينمود. با اندكي نگراني گفت:پشت عينك آف
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ليلي بهم نگو كه اشتباه كردم. من چيزي رو كه ديروز توي چشمهاي تو ديدم, چند روز قبل هم ديده بودم ،اما -

يز ازش نميفهمم جواب من اشكهاي ديروزت مهر تاييدي به روي افكارم زد و... و حاال اين چهره اي كه من هيچ چ

 نيست.

 حرف هايش اضطرابم را بيشتر مي كرد و ميترسيدم ديگر ادامه ندهد . پس تمام نيرويم را جمع كرده و آرام گفتم:

 شما منو غافلگير كرديد. -

 او لبخندي از روي آرامش برلب آورد و گفت:

كني..! من يك كافي شاپ خوب همين اطراف كشف  پس موضوع اينه! خوب هميشه كه تو نبايد ديگران را غافلگير -

 كردم كه محيط آرومي هم داره. با يك كافه گالسه چطوري؟...نه، اصال هر چي خودت بخواهي.

تا محل مورد نظر او با يك تاكسي دربست رفتيم و به محض اينكه روي صندليهاي راحت و قرمز رنگ آنجا كه 

 تلفن همراهش را درآورد، شماره اي گرفت و گفت:هماهنگي خاصي با محيط داشت نشستيم او 

الو, عمه جان سالم... خواستم بگم ليلي با منه نگرانش نباشيد...بله...ميخواستم يك هديه براي مامان بگيرم خواهش -

 كردم كمكم كنه...تا قبل از تاريكي هوا ميرسونمش...مرسي. ممنون...چشم...خداحافظ.

شي را روي ميز, جلوي دستش ميگذاشت نگاه كردم. باور نميكردم انقدر راحت باشد. با تعجب او را كه خونسرد گو

اما آن حالت تسلطش چندان نپاييد. كامالً واضح بود در ذهن مشغول پرداخت سخناني است كه ميخواهد بر زبان 

ز محيط دنج و دكوراسيون بياورد. هر دو سفارش كافه گالسه داديم و تا هنگاميكه ليوانمان را مقابلمان گذاشتند او ا

خوب كافي شاپ تعريف ميكرد و همين پرحرفي، عصبي بودن او را بيشتر مينماياند. باالخره بعد از اينكه با قاشق 

 كمي بستني به دهان گذاشت

 گفت:

ين چند ساعت ميدونم رفتارم عجيبه...و... و اين توجه من دور از انتظار و در واقع بي موقعه!...اما ميخوام بدوني تا هم-

 پيش هنوز ترديد داشتم...البته نه بابت احساسي كه نسبت به تو دارم, فقط از اين ميترسيدم كه طردم كني.

به ناگاه نگاه نافذ و چشمان گيرايش را به من دوخت و با چنان احساس عميقي به سخنانش ادامه داد كه هر لغتش 

در گوشم, چشمم و ذهنم نجوا ميشد. گويي تمام وجودم تنها او مانند شيرينترين و لذت بخش ترين موسيقي بود كه 

را ميديد, سخنانش را ميشنيد و گويي دنيا به تمامي در او خالصه شده بود. آري او گفت... باالخره از عشقش گفت. از 

اينطور به احساس پاكش... از اينكه چقدر حضور من ميتواند زندگي اش را لبريز از شور و نشاط كندو حرف هايش را 

 پايان رساند:

شايد خواسته من رو حمل بر خودخواهي كني, اما من با وجود تفاوت سني زيادمان احساس ميكنم هردومون قادريم 

 همديگررو خوشبخت كنيم ... با من بيا ليلي.

ا رها كنم...؟ جمله آخرش مانند پتكي بود كه به سرم خورد. چطور ميتوانستم همراه او بروم و همه چيز و همه كسم ر

گويي از چهره و حالتم پي به افكار درونم برد. پس دست سرد و عرق كرده ام را كه روي ميز به هم قالب شده بود 

 ميان دو دستش گرفت و با لحني اطمينان بخش گفت:

زمان  بهت قول ميدم هر وقت اراده كني, ايران باشي! مگه خودت نگفتي عاشق سفر هستي به شرط اين كه بدوني هر

كه مايل باشي به وطنت برميگردي ... خوب حاال من اين تضمين رو ميدم كه حداقل سالي يك بار به ايران برگردي ... 
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من ميتونم روياهاي شيريني از سفر به خارج برات بسازم اما ميخوام با چشم باز تصميم بگيري. ميخوام خوب فكر 

 قدر ساكتي ليلي... حرف بزن ... نظر بده ...كني و بدوني من هيچوقت به تو دروغ نميگم ... چ

آنقدر غرق در عشق او بودم كه اگر ميخواست با او به قندهار هم بروم قبول ميكردم. آري من كه آن قدر تعصب 

نسبت به خانوده و مملكتم داشتم, همه را آسان براي عشقي نوپا ميدادم. در آن لحظات فقط بودن در كنار او برايم 

وياي دست نيافتني همسر او بودن و با او نفس كشيدن. گرچه از همان لحظه ميدانستم كه چقدر تحمل مهم بود. ر

 غربت برايم سخت است اما نمي توانستم رهام را به راحتي از دست بدهم.

 هنگام خداحافظي، او دوباره رهام سابق شد. خونسرد و جدي اما من ديگر فريبش را نميخوردم فقط با نگاهي به ني

 ني چشمان سياهش ميتوانستم التهاب عشقي عميق را در وجودش حس كنم.

قبل از خداحافظي كمكش كردم عطري براي مادرش بخرد كه به قول خودش دروغي به مادرم نگفته باشد, سپس از 

 همان سرخيابان كافي شاپ برايم تاكسي گرفت و با من خداحافظي كرد و گفت شب وارد اينترنت شوم تا بتوانم

 راحتتر او را در جريان تصميم قرار دهم.

ميخواستم همانجا به آغوشش بپرم و فرياد بزنم مگر ديوانه ام كه به اين آساني چنين فرصتي را از دست بدهم! 

عشقي را كه از همان لحظه اولين ديدار در وجودم جوانه زده و روز به روز رشد كرده و حاال نه تنها جزئي از وجودم 

 تمام زندگيم شده بود!بلكه گويي 

چند خيابان مانده به منزل پياده شدم و درحاليكه حس مي كردم از فرط شوق و خوشحالي در پوست خود نميگنجم، 

 تا جلوي در خانه دويدم تا بلكه كمي از التهاب درونم كاسته شود.

هم طبق معمول در اتاقش بود و  وارد خانه كه شدم متوجه شدم مادر و مادرجون براي خريد بيرون رفته اند. فرزين

پدر نيز آنقدر غرق شنيدن اخبار از تلويزيون بود كه متوجه حالت غيرعادي من نشد. البته من خيلي در تالش بودم 

كه عادي به نظر برسم، اما از نظر خودم هر كس به من نگاه ميكرد از حاالت و نگاهم، ميفهميد چقدر خوشحال و 

 خوشبختم!

راي صرف شام به منزل ما آمد و وقتي ازمن خواهش كرد شب كنارش بمانم در كمال درماندگي آنشب مادرجون ب

قبول كردم . اما هر چه كردم نتوانستم خود را راضي كنم تا رهام را در التهاب پاسخ باقي بگذارم. پس برايش يك 

E.mail :فرستادم 

رايت ميگويم تا تو باور كني! مرا و عشق نوپايم را باور كني و با اينكه هنوز قادر نيستم جريان امروز را باور كنم اما ب"

 "بداني تا آخر دنيا همراهت خواهم آمد!

كليك كردم انگارقلبم از جا كنده شد. تا آن روز چنين كلماتي را نه بر لب آورده و نه جايي  Sendوقتي روي كلمه 

به همسر آينده ام دچار مشكل خواهم شد. اما حال چقدر  نوشته بودم. حتي تا آن لحظه مي انديشيدم براي ابراز عالقه

راحت كلمات از عمق وجودم جان ميگرفت, به انگشتانم منتقل ميشد و آنها را روي شاسيهاي كيبورد به حركت در 

ميآورد.راستي كه عشق معجزه ميكند و خودش هم معجزه است! آن شب و روز فردايش را به تمامي درتب و تاب 

ستم قدم بعدي رهام چه خواهد بود و او كه تا دو روز ديگر راهي است چه خواهد كرد، شايد قصد داشت بودم.نميدان

بعد از سفرش از من خواستگاري كند و به قولي من عروس پستي اش شوم. تصور خوشايند و البته به هيچ عنوان 

 رمانتيكي نبود... اما در هر حال بايد صبر ميكردم...
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ر عكس العملهاي تك تك اعضاي خانواده نوعي شادي در خود حس مي كردم. ميدانستم همگي از طرفي هم از تصو

رهام را دوست دارند و چقدر اين پيوند آنها را خوشحال ميكند. فقط ميماند دوري من از خانواده كه حتماً آنها به 

ميشد ... حتي شايد رهام را  خاطر خوشبختي ما قبول ميكردند. شايد در آن بين روابط آقاجون و رهام هم گرمتر

 راضي به ادامه زندگي در تهران ميكردم... حتما وقتي با آقاجون آشتي كند راضي ميشود به ايران بازگردد.

 خالصه آنقدر افكار جوراجور در ذهنم تلمبار شده بود كه حتي قادر نبودم لقمه اي غذا به دهان بگذرام.

كه به تازگي خريده بودم زودتر از حد معمول به اتاقم رفته و با سرعت  پس از صرف شام به بهانه خواندن رماني

 هايم شدم . در كمال خوشبختي چندسطري از طرف رهام داشتم. E-mailمشغول چك كردن 

 خانم محترم، مهربان و دوست داشتني..."

تو در زندگيم ميگذرد، بيشتر  ليلي خوبم، حتي پيغامهايت غيرمنتظره و دور از تصور است و هر لحظه اي كه از حضور

 ميفهمم كه اگر تو را از دست دهم، شايد تمام خوشيهايي كه ميتوانم در زندگي داشته باشم را هم از دست بدهم.

 ليلي تو پشت مر محكم كردي و دلم را گرم. فقط كناري بنشين و نگاه كن چگونه به هم تعلق خواهيم گرفت!

ن بين مسائلي برايت روشن شود كه خوشايندت نباشد, اما بدان كه به راستي اين را هم بگويم ممكن است در اي

 "برايم عزيزي. مراقب خودت باش!

با خواندن جمله هاي آخرش ترس و نگراني مبهمي به جانم افتاد، اما نگذاشتم در آن حال بمانم. سريع رمان را به 

 دست گرفته و نزد مادرجون رفتم تا شب تنها نباشد.

ز بعد طبق معمول سرقرارم با دايي حاضرشدم . به محض اينكه روي صندلي اتومبيل نشستم متوجه تغيير صبح رو

حال ودگرگون دايي گشتم . بي اختيار مضطرب شده و حس كردم اتفاق ناگواري در شرف وقوع است . در نگراني 

 دست و پا ميزدم كه دايي با صدايي گرفته گفت:

 سم ميخوام جواب درست بشنوم.دايي جان ازت يك سوال ميپر

دل در سينه ام فرو ريخت. مسلم بود رهام حرفهايي به او زده، پس چرا خوشحال نبود!؟ چرا آنقدر پكر و نگران 

 حرف ميزد؟!

 طوري شده دايي؟ -

 اول به سوالم جواب بده. راست و حسيني! -

 بپرسيد دايي جون از من كه تا به حال دروغ نشنيديد. -

 فرستاده بودي؟ E-mailريشب براي رهام تو پ -

ناگهان حس كردم تمام خون بدنم به مغزم هجوم آورد. آنقدر پريشان و شرمگين بودم كه حتي قادر به سخن گفتن 

 نبودم. دايي سكوت مرا تعبير بر جواب مثبت كرد و با آهي عميق گفت:

 ن كمك كنه!پس درسته! تو هم بهش عالقه پيدا كردي!... خدا خودش به هممو

حاال ديگر بغض كرده و تنها تلنگري كافي بود تا اشكهايم روان شوند. من مطمئن بودم كه دايي و زندايي از شنيدن 

اين خبر بيش از ديگران ذوق ميكنند، اما حاال با ديدن اين عكس العمل از جانب دايي، چه انتظاري ميتوانستم از 

 ديگران داشته باشم.

از تو توقع نداشتم! نبايد به رهام به اين راحتي جواب مثبت ميدادي... از حرفم دلگير نشو.باور گوش كن ليلي...  _

كن از وقتي كه رهام برگشته، ته قلبم آرزو داشتم تو عروس خودم بشي، وقتي با هم راحت بوديد و ميديدم كه رهام 
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ما همون موقع هم اين آرزو برام محال بود. با حضور تو چقدر آروم ميشه و حتي با همه شوخي ميكنه خوشحال بودم. ا

ميدونستم امكان نداره پدر و مادرت رضايت بدن تو بري كانادا. حتي فكر نميكردم تو حاضر بشي خانواده رو ترك 

كني ... اما حاال نميدونم چرا اينقدر راحت ميگي حاضري تا آخر دنيا باهاش بري، يعني در عرض كمتر از يك ماه 

قه پيدا كردي؟!برو بيشتر به احساست فكر كن... تو خيلي جووني و فرصت براي انتخاب زياد داري... اينقدر بهش عال

اگر اين حرفهارو ميزنم براي اينه كه نميخوام توي فاميل ناراحتي پيش بياد... پدر و مادرت و آقاجون با اين وصلت 

اينو خوب ميدوني دايي، مثل دختري كه ندارم برام مخالفت ميكنن ... ليلي جان... عزيزم من خيلي تورو دوست دارم. 

عزيزي. نميخوام ناراحتي تورو ببينم و با اينكه آرزومه تو عروسم بشي اما براي خوشبختي خودت ميگم كه فكر رهام 

 رو از سرت بيرون كن.

آن ميباليدم زير  با تمام توان سعي داشتم از ريزش اشكهايم جلوگيري كنم اما غرور و شخصيتي كه تا آن لحظه به

سوال رفته بود. دايي برايم چون غريبه اي شده بود كه سخنانش چون دشنه اي روح عاشقم را زخم ميزد. با فشار 

 زيادي كه به خود آوردم لب باز كرده و با صدايي لرزان و حالي منقلب گفتم:

ر و درك من توهين مي كنيد. شما من هم از شما توقع نداشتم منو همچين دختري تصور كنيد. شما داريد به شعو

شخصيت و احساس منو زيرسوال ميبريد... اوالً كه من از رهام خواستگاري نكردم و خودم سعي داشتم احساسي رو 

كه پيدا كردم براي هميشه در دلم نگه دارم و حتي حرفي به كسي نزنم. حتي سعي هم نكردم رهام رو وادار كنم كه 

شما يك چيزرو درست حدس زديد ... من اونقدر بهش عالقه پيدا كردم كه به خاطرش  از من درخواستي كنه... اما

 خيلي كارها بكنم...

 او به ميان حرفم پريد.

 اون چطور؟! اون حاضره براي تو چي كار كنه ...؟ ازش پرسيدي؟ -

 حرف هاي دايي مرا به فكر فرو برد.او نيز از سكوتم بهره برداري نمود و ادامه داد:

قبل از اينكه موضوع علني بشه ازش بخواه كه ايران بمونه... اون به خاطر اين قضيه سفرش رو دو هفته به تاخير 

انداخته... از فرصت استفاده كن... بهش بگو به خاطر تو از كانادا چشم بپوشه و برگرده... در اون صورت هيچ مانعي 

 بينتون نميمونه و عالقه اون بهت ثابت ميشه.

جوابي نداشتم. راستي اگر او آنطور كه ادعا ميكرد به من عالقه مند بود پس بايد از زندگي در كانادا چشم ديگر 

 ميپوشيد، همانطور كه من از خانواده و كشورم و محبتم نسبت به آنها گذشته بودم.

چه وقت و چگونه به سخنان دايي مرا چنان به فكر فرو برده و چنان اضطرابي به جانم انداخته بود كه نفهميدم 

كارخانه رسيديم. هنگاميكه دايي اتومبيل را در جاي هميشگي پارك كرد،سرش را به سمت من چرخاند و نگاهم كرد 

اما من آنقدر خجالتزده و غمگين بودم كه جرات نداشتم به صورتش نگاه كنم! او با مهرباني دستش را روي شانه ام 

 گذاشت و با لحني آرامش بخش گفت:

ز حرفهايي كه زدم ناراحت نشو... من فقط راحتي و خوشبختي تورو ميخوام... باور كن اگر تو بري جاي خاليتو همه ا -

جا ميبينيم... به آقاجون فكر كن بعد از رفتنت چقدر تنها ميشه ... مادرت ... مادرجون ... ميدوني كه فقط حضور تو به 

 تو چطوري ميشه!ما شور و شوق ميده... خودت فكر كن خونه بدون 
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حتي خودم از تصورش غمگين ميشدم اما رهام چي؟!با خود تصور ميكردم اگر او را نداشته باشم بعد از اين چگونه 

زندگي كنم؟ حاال كه او در چند قدمي من است... دستان مردانه و آغوش امنش كنارم است. فقط كافي است اراده 

 نم... يا او را؟!كنم... فقط كافي است خانواده ام را راضي ك

آنروز بعد از كار دايي مرا به خانه رساند و من كه دچار سردرد و معده درد غريبي شده بودم به محض رسيدن، در 

مقابل چشمان نگران مادر خود را درون اتاقم انداختم. او به دنبالم آمد و مشوش حالم را پرسيد و رفت تا برايم 

د نيز شربتي براي درد معده خوردم اما آروم و قرار نداشتم و مدام روي تختم از قرص و ليواني آب بياورد. دقايقي بع

 اين دنده به آن دنده ميشدم و ذهنم حتي براي لحظه اي از افكار و خياالت جوراجور خالي نميشد.

 م.از رهام دارم يا نه، كه پيغام كوتاه او را خواند E-mailشب هنگام به سراغ كامپيوتر رفتم تا ببينم 

جريان را به پدر و مادر گفتم. آنها خوشحال شدند فقط كمي نگرانند كه ما بايد به كمك هم آنها و بقيه را از نگراني  "

 "بيرون بياوريم. فقط تو بايد به من اطمينان كني.فقط همين را از تو ميخواهم!

 در پاسخش نوشتم:

 "بايد با تو حرف بزنم. فردا بعد از ساعت پنج در ايستگاه تاكسي منتظرت هستم."

 همان لحظه در پاسخ پيغامم چنين نوشت:

 "پس حدسم درست بودو پدر با تو صحبت كرده! مهم نيست! بي صبرانه منتظرم تا حرف هايت را بشنوم."

 

نيم ساعتي از پنج گذشته بود كه هر دو روي صندليهاي سابق در كافي شاپ روبروي هم نشسته بوديم و من هنوز 

دانستم از كجا بايد شروع كنم. رهام نيز ساكت بود و با نگراني و كنجكاوي مرا ميپاييد. باالخره او بود كه نمي 

 سكوت را شكست و گفت:

روراست به من بگو پدرم ديروز بهت چي گفت...؟ گرچه ميتونم مقداريش رو حدس بزنم. چون بعد از اين كه پيغام 

 ديد حسابي از شنيدن نصايح او و مادرم بهره مند شدم. تورو روي صفحه مانيتور به طور اتفاقي

 من رو نشونشون دادي! E-mailمن فكر كردم براي اينكه بهشون ثابت كني نظر من مساعده  _

 او آزرده به پشتي صندلي تكيه زد و يك پايش را روي پاي ديگر انداخت و گفت:

خودمو كه اينقدر برام عزيزه براي اثبات محبت تو به  يعني فكر كردي اينقدر احمقم كه مطالب خصوصي و شخصي -

ارسالي تو، هِدفون روي سرم بود و من موسيقي گوش  E-mailپدر و مادرم نشون بدم...؟! اون شب موقع خوندن 

ميكردم به همين دليل متوجه نبودم بابا چند دقيقه است كه وارد شده و پشت سرم ايستاده و با كنجكاوي پيغام تورو 

 نه!ميخو

 بعد با خنده و حالتي شيطنت بار ادامه داد:

 اي كاش الاقل كمي جدي تر مي نوشتي!

 رنجيده نگاهم ر به فنجان قهوه مقابلم دوختم. او متوجه شد و دست گرم و مردانه اش را روي دستم گذاشت و گفت:

حاال هم مهم نيست، مامان و بابا از  قصد نداشتم ناراحتت كنم... اما دلم ميخواست طور ديگه اي قضيه عنوان بشه. -

خودمون هستند و مطمئن باش جريان رو به كسي بروز نميدهند... حاال من منتظرم كه تو حرف بزني...اين چندروزه 

 شنيدن صدات برام آرزو شده، اما تو اونقدر ساكت شدي كه ميترسم ديگه با من حرف نزني!
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د روز به خاطر اعمال و احساسم به من توهين نشده بود... من تحقير شدم... با بغض گفتم :تا به حال به اندازه اين چن

و حتي تو داري منو مواخذه ميكني... البته حق داري،من حماقت كردم و اين حماقت رو تا اونجايي ادامه دادم كه بدون 

رور حرف زدم ... به اين كه تورو معطل و سردر گم كنم ، صادقانه از احساس واقعيم با سادگي و بدون كبر و غ

 راحتي تمام شرايط تورو پذيرفتم! عشقمو به تو ثابت كردم, بدون اين كه از احساس واقعي تو مطمئن باشم...

 او منقلب روي ميز خم شد و به سرعت سخنم را قطع كرد.

stop, stop  مغزت دقيقاً ! صبر كن ببينم... هيچ معلوم هست تو چت شده؟... ليلي به من نگاه كن... بگو توي

چي ميگذره؟ من از معماها و حرفهاي دوپهلو خوشم نميآد... اما اينو بهت بگم كه عاشق صداقت و سادگي تو شدم و 

 مطمئن باش اگر منو سردرگم ميكردي ازت نااميد ميشدم.

نگ تو به اين مرز من ميخوام بگم اينجا وطن توست ... پدر و مادر و تمام اقوامت اينجا زندگي ميكنن. باورها و فره -

و بوم مربوط ميشه و به قول خودت با اينكه ده سال ايران نبودي اما هنوز ايراني هستي و ذات خودت رو حفظ 

 كردي... فكرش بكن اينجا چقدر ميتوني خوشبخت باشي!

 و با شرم اضافه كردم:

.. حتي پول بي منت مملكت در كنار من و كساني كه دوستت دارند... تو مشكالت و مسائلت بهت كمك ميكنن.

 خودت رو بدست ميآري.

 با تك تك حرفهات از ديد خودت موافقم! -

 منظورت چيه؟ -

تو مسائل و مشكالت منو نداري و درك نميكني.پس بگذار از اول برات تعريف كنم... اينجا به دالئلي سرخورده بودم 

خواست آقاجون و براي اينكه از من دلسرد نشه مديريت و نتونستم دوام بيارم. هميشه عاشق معماري بودم, اما به 

خوندم كه راضيم نكرد. خواستم اون دلسرد نشه, اما عجيب اينكه خودم دلسرد شدم. خيلي با خودم كلنجار رفتم اما 

طاقت نياوردم بمونم, توي چشماش نگاه كنم اما به خواسته هاش عمل نكنم. اون هميشه بيش از بقيه روي من حساب 

رد. بخصوص وقتيكه يك سال زودتر ديپلم گرفتم, مدام ميگفت ميتونم خيلي زود مسئوليت كارخونه رو به عهده ميك

بگيرم... درسم تموم شد اما دلم اينجا و تو كارخونه نبود. برادر يكي از دوستانم از طريق مدركش تونست بره كانادا 

رادر بزرگشون هم كه هفت، هشت سالي ميشد اونجا ميگفت اگر مدرك معتبر داشته باشي راحتتر قبول ميكنن. ب

زندگي ميكرد كارهامو درست كرد و با حمايت اونها تونستم خيلي زود راهي بشم. اونجا پنج سال تمام درس خوندم 

و هم زمان كار كردم. البته كارم خيلي سنگين نبود، اما خرج خودمو درميآوردم. البته بابا خيلي اصرار داشت از نظر 

كمكم كنه و من سال اول مجبور بودم كمكهاش رو قبول كنم، اما بعد روي پاي خودم ايستادم... بالفاصله بعد از  مالي

فارغ التحصيلي استخدام رسمي كمپاني معتبري شدم. عاشق كارم بودم و هستم و حاال قراره پست مهمي رو در همون 

پست يك دوره فشرده نحصيلي از طريق شركت روهم كمپاني ساختماني به من بدن.... به خاطر بدست آوردن اين 

گذروندم و امتحانات مشكلش رو با زحمت زياد پشت سر گذاشتم و درآمدي رو كه بعد از اين دارم ميتونه در سال 

تقريباً به اندازه سود ساليانه كارخونه باشه. فكر كنم تو به عنوان منشي مخصوص حسابدار بدوني چه مبلغ كالني 

حاال تو از من ميخواهي به تمام زحماتم اونهم درست حاال كه دارم بهترين نتيجه اونو ميگيرم, پشت پا ميشه! ... 

بزنم؟! ده سال از عمرمو تلف شده حساب كنم و برگردم اينجا و دوباره از صفر شروع كنم...؟! گرچه مطمئنم اينجا 

م تو هم راضي نميشي اين موقعيت رو كه خودم اگر صد سال هم تالش كنم به نتيجه دلخواهم نميرسم.... من مطمئن
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به دست آوردم از دست بدم و اينجا و از ديگران شغل گدايي كنم! ... ليلي خواهش ميكنم بيشتر به اين قضيه فكر 

 كن.

 او كه نگاه رنجيده و چهره غمگينم را ديد مستاصل سري تكان داد و گفت:

ر من بمونم شغل خوب و دلخواه، درآمد عالي و تمام زحمات دهساله ام بگذار از يك زاويه ديگه قضيه رو ببينيم. اگ

به باد ميره و به احتمال زياد هرگز جبران نميشه. اما اگر تو با من بيايي چي رو از دست ميدي؟ ... بله... بله براي 

. حاال ميمونه يك عزيزانت دلتنگ ميشي. اما اين دلتنگي هميشگي نيست تو ميتوني هر سال براي ديدنشون بيايي..

طرف ديگه قضيه... بايد عالقه من به تو ثابت بشه. باشه قبول تو ميتوني سعي كني منو براي بازگشت به ايران ترغيب 

كني و من ميتونم تورو براي موندن راضي نگه دارم. هر دوي ما تالش مثبتي رو شروع ميكنيم و من اين حق رو به تو 

.. دلم نميخواد هنوز زندگي رو شروع نكرده حرف طالق بزنم اما حق طالق رو به تو ميدم كه تصميم نهايي رو بگيري.

ميدم. تو كاملً آزادي و ميتوني براي زندگي خودت تصميم بگيري... گرچه برام سخته حتي حرفش رو بزنم... ليلي 

افيه كه بگم تمام شرايطت اينطور نگاهم نكن من دارم به هر دري ميزنم تا تورو از دست ندم... براي اثبات حرفم ك

رو به غير از موندن تو ايران قبول ميكنم. ليلي...ليلي... من سي ودو سالم داره تموم ميشه چطور ميتونم همه چيزرو از 

 نو شروع ؟

پريشان بود و صدايش دچار لرزشي محسوس گشته بود. با چهره اي برافروخته و نگاهي لبريز از محبت و التماس 

ا مانند مومي در نگاه خود ذوب ميكرد و حالت ميداد! در مقابلش خلع سالح بودم! به قول آقاجون حرف ميزد و مر

حرف حساب جواب نداره! او هم حرف حساب ميزد و با آن سن و تجربه كم ميفهميدم از دست دادن گنجينه اي كه 

 خودش با اتكاء بر قدرت خود به دست آورده، چقدر برايش سخت است.

 ابان از تاكسي پياده ميشدم ، آرام دستم را فشرد و گفت:وقتي سر خي

فقط خواهش ميكنم خوب فكر كن... اگر امشب حتي يك كلمه ي بي معني برايم بفرستي از مامان ميخوام همين فردا 

 با مادرت صحبت كنه.

 آن شب با دستاني لرزان اينطور روي صفحه مانيتور تايپ كردم:

 و جاه آمده ايمما به اين درنه پي حشمت "

 "از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم!

 حافظ

 فصل ششم

روز بعد از آن جمعه بود و متاسفانه پدر و فرزين نيز منزل بودند. پدر در كل مرد آرامي بود و به ما كاري نداشت 

ويسد. البته به غير از فقط دوست نداشت كسي آرامشش را برهم بريزد. اهل مطالعه بود و ميدانستم گاهي مطالبي مين

آن تمام اوقاتش يا در محل كار بود و يا استراحت ميكرد. حاال به هر نوعي. مثالً با تماشاي مسابقات ورزشي و اخبار، 

يا مطالعه و خواب نيمروزي, اما امان از روزي كه عصباني ميشد. خشمش چون طوفاني زودگذر اما مخرب بود و تا 

اشت. به همين دليل من و فرزين نهايت تالشمان را ميكرديم كه اوعصباني نشود اما مدتي كسي جرات اظهارنظر ند

چيز عجيبي كه وجود داشت تسلط مادر بر روي او بود. به طور مثال اكثر اعمال مادر موردپسندش واقع ميشد و رابطه 

ي ميكرديم كوچكترين خوبي نيز با آقاجون داشت. به همين دليل بود كه در طول نه سال كه در آن خانه زندگ
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برخوردي بين او و آقاجون بوجود نيامده بود. او مادر را عاشقانه ميپرستيد و شبها صداي نجوايشان به گوشم ميرسيد 

 و در دل ميگفتم يعني اين زن و شوهر بعد از بيست و پنج سال زندگي چقدر حرف براي گفتن دارند؟!

ه روي كاناپه و در حين تماشاي تلويزيون. فرزين هم در اتاقش بود و آن روز نيز پدر در منزل استراحت ميكرد.البت

صداي ماليم موسيقي از اتاقش به گوش ميرسيد. مادر روي مبلي نزديك پدر نشسته و كار گلدوزي اش را كه به 

د. صورت تفنني آغاز كرده بودانجام ميداد. اما من پريشان و مضطرب به اتاقم رفته و هر لحظه حالتم عوض ميش

 گاهي گوش به در ميچسباندم، گاهي دراز ميكشيدم. گاهي طول و عرض اتاق را ميپيمودم و لحظه اي ديگر مينشستم.

ساعت از پنج بعداز ظهر ميگذشت كه تلفن براي بار چهارم در آن روز به صدا درآمد و قلب من مانند دفعات پيشين 

 مانند توپي كه از دست كودكي رها شود در سينه افتاد.

دوباره گوشم را به در چسباندم، اما هيچ صدايي نمي آمد، به غير از صداي تبليغات كذايي تلويزيون. بي اختيار ناخن 

هايم را به دندان گرفته و متوجه شدم پس از سالها دوباره عادت ناخن جويدن يادم آمده! سريع دستم را پايين 

م. دردمعده عجيبي نيز كه از صبح شروع شده بود ، شديدتر آوردم تا ناخنهاي بلند و مرتب شده ام را خراب نكن

گشته و بيقرارم ميكرد. دل را به دريا زده تصميم گرفتم به بهانه خوردن آب، سر و گوشي آب بدهم. از اتاق خارج 

ون شدم، اما خبري از مادر نبود.... به آشپزخانه رفتم و ليواني آب همراه قاشقي شربت معده خوردم و دوباره بير

 آمدم. مادر نبود پس با حالتي عادي سراغش را از پدر گرفتم.او در حاليكه سيبي براي خود پوست ميكند گفت:

 تلفن زنگ زد، رفت توي اتاق راحتتر حرف بزنه.

 كي بود؟

 ... فكر كنم زن داييت بود.

 

 

ت ميكند. خود را به زحمت به اتاقم به اتاق خواب آنها نگاه كردم درش بسته بود . ميدانستم مادر با زندايي صحب

رساندم و براي اينكه بر اضطراب دروني ام غلبه كنم تا در صورت ورود مادر آمادگي الزم را داشته باشم، كتاب شعر 

فروغ را برداشتم تا قطعات زيباي آنرا در دفتر شعرم بنويسم. اما تا هنگام شام خبري از مادر نشد و او تنها چند 

و مرا براي شام صدا زد.سر ميز غذا به رفتار و چهره مادر دقيق شدم، اندكي متفكر و ساكت به نظر  ضربه به در زد

 ميرسيد، اما در كل عادي بود و همين مرا دچار ترديد و اضطراب بيشتري مينمود. پدر با ديدن من گفت:

 از صبح تا حاال توي اون دخمه چي كار ميكني؟ -

 حالم زياد خوب نبود.

 قاشقي غذا به دهان گذاشت و گفت: فرزين

 خدارو شكر كه تونستيم يك جمعه ي بي دردسر داشته باشيم.

 مادر بي توجه به او پرسيد:

 چرا حالت خوب نبود؟ -

 نميدونم! معده ام درد گرفته.

 پدر گفت:

 چيزي خوردي؟ -

 فرزين گفت:
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است راستي حالش خوب نيست چون حاضرجوابي يادش چرا نميگي اگه چيزي نخورم ميميرم...؟! من فكر كنم ليلي ر

 رفته... بايد ببريمش دكتر گوش و حلق و بيني!

نه تنها كسي به سخنان او نخديد بلكه پدر و مادر دقيق تر مرا نگريستند . هر دو در عين حال نگران به نظر مي 

 درسيدند. پدر گفت:

 اگر حالت خوب نيست بريم دكتر.

 خوردم، خوب ميشم. نه از شرب معده شما

اين درد معده هم ارثيه... پدرخدا بيامرزم هم معده درد داشت. حتي زخم معده هم گرفته بود... نبايد سرسري 

 بگيري... ثريا فردا ببرش دكتر.

 مادر گفت:

 فردا كه از كارخونه اومدي بريم دكتر. -

ي گفتن نداشت. روز بعد از خانه خارج مي شدم باالخره آن شب هم گذشت اما مادر حرفي نزد. شايد هم حرفي برا

كه مادر حالم را پرسيد و بعد گفت دايي ديشب گفته كه امروز سركار نمي آيد و من مجبورم با تاكسي تلفني به 

 كارخانه بروم.

نكه كليد تا وقتي ساعت اداري به اتمام برسد و به خانه بازگردم هر لحظه بر دلشوره و اضطرابم افزوده ميشد. اما همي

را در قفل چرخاندم و وارد خانه شدم با ديدن آقاجون كه روي تخت با حالتي مشرف به در ورودي حياط نشسته بود 

آنچنان به وجه آمدم كه همه چيز را براي لحظه اي فراموش كردم . با فرياد خوشحالي به سمتش دويدم. او نيز از 

تش گرفت. لحظاتي به خوش و بش و ابراز دلتنگي گذشت و جاي برخاست و مرا با گرمي در آغوش امن و پرمحب

 بعد آقاجون گفت:

 چرا هيچكس خونه نيست؟!مامانت و مادرجون كجا رفتند؟

 من كه هنوز از ديدار عزيزترينم پس از يكماه ،شور و شعف خاصي داشتم گفتم:

ديگه پيداش بشه... مگه كليد خونه رو مادرجون ديروز رفته خونه خاله پروين. مامانم هم حتماً رفته خريد. بايد 

 نداريد؟

 چرا دارم ولي وقتي كسي خونه نيست رغبت نمي كنم برم تو.-

همراه آقاجون وارد شدم و براي هردويمان از شربتهاي خوشمزه سكنجبين مادرجون درست كردم. ميدانستم كه 

 آقاجون عاشق آن است.

 او جرعه اي نوشيد و رو به من پرسيد:

 ه خبر؟خوب چ

خبر ها كه زياده آقاجون. اما مهم ترينش اينه كه رهام بازگتش رو دو هفته تاخير انداخته. من مطمئنم اون مي خواد 

 شمارو ببينه.

 خودش گفته!؟ -

نه، ولي چه دليل ديگه اي ميتونه داشته باشه... آقاجون!من ميدونم كه بين شما و رهام يك كمي شكرآب شده اما  -

 زيادي براي يك قهره! لطفاً با رهام آشتي كنيد. ده سال مدت

 آقاجون دقيقتر به من خيره شد و در حاليكه اندكي چشمان كشيده اش را تنگ ميكرد پرسيد:
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 كسي به تو حرفي زده؟

 اندكي لبهايم را جمع كرده گفتم:

مي گرفت و من هيچوقت يادم نميآد نه، الزم نبود كسي حرفي بزنه، كامالً مشخصه. مثالً اينكه خيلي كم با ما تماس 

ديده باشم با شما تلفني صحبت كنه,حتي وقتي اسم شما ميآد چهره اش درهم ميره و خيلي چيزهاي ديگه. البته من 

يك جورهايي هم فهميدم چرا از هم دلگيريد... اما آقاجون اون خيلي جوون بوده و به قول خودتون كله اش باد 

متنفر از كارخونه, عالقه كه تزريقي نيست. من مطمئنم شما هم دلتون نمي خواسته اون  داشته. عاشق معماري بوده و

مشغول به كاري بشه كه دوستش نداشته ... رهام هم مثل خودتونه. هم ظاهرش و هم باطنش. مثل شما استقاللرو 

ه خاطر اين مسئله شما دوست داره و روي پاهاي خودش ايستاده و كاريرو انتخاب كرده كه خودش خواسته. نبايد ب

ازش دلگير بشيد... خواهش ميكنم آقاجون باهاش روبرو بشيد و ببخشيدش... بهش محبت كنيد تا هم دلتون آروم 

 بگيره و هم دايي و زندايي رو خوشحال كنيد.

ه و در تمام مدتي كه حرف مي زدم نگاه مهربان آقاجون از بين چشمان كشيده و اندكي پف آلودش به من خيره شد

با دقت به من گوش سپرده بود. تا وقتي كه رهام را از نزديك نديده بودم نميدانستم كه شباهت او به آقاجون تا اين 

حد زياد است. حالت چشمها، بيني، لبها و حتي استخوان بندي كلي آنهابه هم ميماند. فقط آقاجون اندكي فربه تر و 

ولت سن آقا جون بود كه خميده تر به نظر مي رسيد . براي لحظه اي كوتاهتر از رهام بود كه شايد آنهم به علت كه

حس كردم رهام را در سن هفتاد و پنج سالگي پيش رو دارم. هنگامي كه سخنانم به پايان رسيد،در كمال تعجبم او 

 به جاي ينكه پاسخ مرا بدهد پرسيد:

 از بابك چه خبر؟ -

 شنيده؟!جا خوردم، مي خواستم بپرسم آيا حرفهايم را 

 او كه از نگاهم متوجه نارحتيم شده بود با لبخندي تلخ گفت:

 بابايي نگران نباش. باالخره رهام رو ميبينم...حاال تعريف كن چطوري بابك رو دست به سر كردي.

جمله آخر را با شيطنت و لبخندي بزرگ بر روي صورت ادا كرد و من خيلي خالصه و به قول سپهر با رد كردن 

م از وزارت ارشاد! مطالب رو به او گفتم. او نيز ابرازخرسندي نمود و نصيحتم كرد كه بايد سرم را به كارم عرايض

گرم كنم و تا وقتي موردي ايده آل برايم پيدا نشده فكر ازدواج نباشم. هنوز حرفهاي آقاجون تمام نشده بود كه با 

در امده و به سمت حياط دويدم تا مژده آمدن آقاجون را صداي باز و بسته شدن در حياط با خوشحالي گفتم حتماً ما

 بدهم. مادر كه ديد با صورتي خندان به سمتش ميدوم ميانه راه ايستاد و با تعجب پرسيد:

 چه خبر شده؟

 حدس بزن كي اومده! -

 به ناگاه متوجه چهره خسته مادر شدم كه رنگ پريده و نگران به نظر ميرسيد.

 مردد پرسيد:

 ن اومده؟آقاجو

خوشحال بودم و مي خواستم او را نيز در شادي ام شريك كنم اما چهره مبهوت و لبهاي مادر كه حاال به وضوح سفيد 

 شده بود مرا به وحشت انداخت.

 آره! چيزي شده مامان؟ حالتون خوبه؟ -
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 او آب دهانش را قورت داد ومرا به كناري زد و گفت:

 ته شدم.خوبم، زياد پياده روي كردم خس

 سپس در حاليكه به سمت خانه ميرفت پرسيد:

 تو اومدي آقاجون خونه بود؟

 بله، تازه رسيده بود.

او ديگر سخني نگفت و وارد خانه شد. من نيز از پي اش روان شدم و هنگاميكه ديدم با خوشحالي با آقاجون روبوسي 

تعويض لباس به طبقه خودمان رفتم. به سرعت  ميكند و از سفرش ميپرسد كمي خيالم راحت شد . سپس به بهانه

 گوشي تلفن را برداشته و شماره منزل دايي را گرفتم. خوشبختانه خود رهام گوشي را برداشت.

 رهام، رهام! آقاجون برگشته... -

 سكوتي مبهم در آن سوي خط برقرار شد و من به ناچار ادامه دادم:

كه كينه هارو دور بريزيد. نبايد به خاطر يك همچين مسئله اي كه حاال  ده سال از اون روزها گذشته. حاال وقتشه

كامالً برطرف شده از هم دلگير باشيد... من با آقاجون حرف زدم. اون گفت كه حتماً تورو ميبينه... باور كن توي اين 

جمع شد. اونموقع مدت هر وقت اسمي از تو برده ميشد ميديدم كه چقدر غمگين ميشه. حتي يكبار اشك تو چشماش 

 ها فكر مي كردم از دلتنگيه، اما حاال ميفهمم غير از دلتنگي پشيموني هم بوده... پس چرا حرف نميزني... رهام!

 صداي گرفته او به گوشم رسيد:

 هر چيزي موقعي داره! به موقعش ليلي... به موقعش ميبينمش! فعالً خداحافظ!

 انده بودم. عكس العمل رهام در باورم نميگنجيد .تماس قطع شد و من با بهت، گوشي بدست م

 

 

 

 

با صداي مادر كه از راهرو مرا بنام مي خواند گوشي را سر جايش قرار داده و با سرعت لباس عوض كردم و پايين 

 رفتم.

شد اما از  آنشب مادرجون همراه خانواده خاله ناهيد به خانه آمد و سپس خانواده خاله پروين و دايي هم پيدايشان

رهام و زندايي خبري نبود. آقاجون نيز چندان سرحال به نظر نمي آمد و بعد شام كه سوغاتي هاي همه را پخش كرد 

 به اتاقش رفت تا استراحت كند. او كه رفت فرزين با سادگي گفت :

 چرا رهام نيامد؟ من مطمئنم آقاجون به خاطر اون ناراحت بود. -

 دايي اندكي عصبي گفت:

 من كه گفتم مينا حالش زياد خوب نبود. رهام موند پيشش فردا هردوشون ميان ديدن آقاجون. -

 همگي با ديدن چهره عصباني دايي سكوت كردند و ديگر كسي چيزي نپرسيد.

 صبح روز بعد آماده شدم تا همراه آقاجون به كارخانه بروم. از خانه كه خارج شديم گفت:

 ماشين رو از تعميرگاه تحويل نگرفته. آخه يك ماه بايد ماشين بخوابه. از بابات تعجب ميكنم چرا

 به خاطر فرزين. ميترسيد نباشيد ماشين رو برداره، خواست خودتون بياييد و ماشين رو تحويل بگيريد. -

 اونم ديگه زيادي به اين بچه سخت ميگيره. خوب هر كسي ممكنه تصادف كنه.
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 اسيد.بابارو كه خودتون بهتر ميشن

 تو هم با اون باباي بداخالق و خسيست!

 آقاجون! -

 او خنده اي كرد و من هم كه ميدانستم شوخي ميكند لبخند زدم.

خسروخان تعميركار با نارضايتي و دلخوري سويچ ماشين ر تحويل آقاجان داد و گفت ماشين را در پاركينگ عمومي 

 نزديك همانجا پارك كرده.

فته بود و ساعات آخر كاري حدود دو ساعتي با آقاجون در اتاقش صبحت مي كرد .از شدت آنروز دايي خيلي گر

دلهره و اضطراب دچار درد معده شديدي گشته بودم و با خود ميگفتم امروز حتماً بايد برم دكتر و يك فكري به 

شنيدن صداي رهام چون حال اين معده ناسازگار بكنم . با صداي زنگ تلفن شخصي، سريع گوشي را برداشته و با 

 تشنه لبي كه در آخرين لحظات تحملش جرعه اي آب بنوشد، آرام گرفتم.

 ليلي، حالت خوبه!؟

 نه، اصال! بابات دو ساعته رفته تو اتاق آقاجون دارن با هم حرف ميزنند. نميدونم راجع به چي اما دلم شور ميزنه.

 او لحظه اي مكث كرد و گفت:

 ما علني بشه... مادرت حرفي بهت نزد؟ باالخره بايد موضوع-

نه, هيچي نگفته! اما رفتارش عوض شده... رهام با آقاجون حرف بزن من احساس ميكنم تمام اين رفتارهاي -

به خاطر آقاجونه. اگه تو با آقاجون روبرو بشي و همه چيزرو فراموش كنيي هم موضوع ما --مشكوك مامان و دايي 

 حت.حل ميشه هم خيال بقيه را

 تو فقط صبر كن، همه چيز درست ميشه. تو مال مني ليلي.-

 با اين حرفهات ديوونم ميكني به من بگو مامانم چي گفته.-

من گفتم همين پنجشنبه براي صحبت و خواستگاري اقدام ميكنم. مادرت فكر ميكنه تو بيخبري، ميخواد اول -

خودت بگه. من هم تا پنجشنبه بهش فرصت دادم و گفتم چه  موضوعرو با آقاجون و پدرت در ميون بگذاره و بعد به

 حرفي زده باشه و چه نزده باشه ما مي آييم.

 واي رهام نكنه با مامانم بدحرف زده باشي. اون لج ميكنه ها.-

 به من مياد با عمه مهربونم كه اين قدر دوستش دارم بد حرف بزنم...؟ تو فقط آروم باش و به من اطمينان كن. -

 بعد از خداحافظي با رهام، دايي با چهره اي خسته از اتاق آقاجون بيرون آمد و گفت:

 كار ما اينجا تا شب طول ميكشه. تو با محمودخان برو خونه.

محمودخان راننده سرويس كارخونه بود و همه كارگران و كارمندان را با اتوبوسش به كارخانه ميآورد. خواستم به 

 خداحافظي كنم كه دايي مانعم شد و گفت:اتاق آقاجون بروم و 

 آقا جون گفت ميخواد يك چرتي بزنه تا براي شب انرژي داشته باشه. تو برو.-

 با دلهره، اضطراب، نگراني و خيلي احساسات بد ديگر از آنجا خارج شدم تا سوار سرويس شوم.

و باغچه ها كردم. هميشه آن كار مرا آرام  به خانه كه رسيدم براي اينكه حالم بهتر شود شروع به آب پاشي حياط

 ميكرد و خنكي آب سرحالم ميآورد.

 تا شب كه آقا جان بيايد نصف جان شدم، اما بازهم سكوت!
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بفرستم و از او بخواهم كه آخرين اخبار را به من بدهد اما غرورم اجازه نميداد  E-mailميخواستم براي رهام

 بيقراري خود را به او بنمايانم.

پس به رختخواب رفته و در حاليكه درد معده امانم را بريده بود سعي كردم بخوابم. روز بعد كمتر آقا جان را ديدم. 

او بيشتر ساعات كار رادر دفترش يا ساختمان كارخانه گذراند چنانكه حس كردم سعي دارد با من روبرو نشود و 

به خانه فرستاد. ديگر طاقتم تمام شده و ميخواستم با رهام دوباره هنگام بازگشت به بهانه كار زياد مرا با سرويس 

تماس بگيرم و جريان را كامل بدانم كه هنگام صرف عصرانه مادر مرا از آن دلشوره خالص كرد و در عوض در 

 درياي بهت و نگراني جديدي غوطه ور ساخت.

فنجان چاي را مقابلم گذاشت و چند بيسكويت پدر به خانه عمه رفته و فرزين نيز براي تحقيق بيرون رفته بود. مادر 

 نيز كنارش قرار داد و مقداري هم براي خودش گذاشت.

 از پنجره باز آشپزخانه نسيم خنكي به درون وزيد و حس مطبوعي در من بوجود آورد، حسي كه چندان نپاييد!

 ليلي بايد موضوع مهمي رو باتو در ميون بگذارم. -

 ق شنيدن نشان دادم و او ادامه داد.من در سكوت خود را مشتا

چيزي رو كه ميخوام بگم شايد موجب تعجب تو بشه. اما بايد خيلي عادي تلقي كني و ناراحت نشي. حتماً متوجه  -

شدي كه اين روزها من زياد از خونه بيرون ميرفتم و رفتارم هم كمي تغيير كرده. راستش براي خود من هم خيلي 

ريست كه شده، تو هم الزم نيست كه نگران باشي. لزومي هم نداشت تو بدوني اما من فكر عجيب بود، اما خوب كا

كردم ممكنه يك روز بفهمي و اونا ناراحت بشن...ليلي، رهام از تو خواستگاري كرده. البته زندايي با من در اين مورد 

خاطر دو سه بار رفتم خونه داييت ،با  صحبت كرد.من هم بالفاصله جواب رد دادم. اما رهام دست بردار نبود به همين

رهام و زندايي صحبت كردم. اونها عقيده دارند كه بهتره خودت بدوني و جواب بدي. هر چه گفتم من مطمئنم ليلي 

مخالفه و حاضر نميشه با رهام بره كانادا، حرفم رو قبول نكردند. رهام خيلي اصرارداشت با تو صحبت كنه. من گفتم 

ه ولي به خرجش نميره. باالخره امروز صبح گفتم با تو حرف زدم و تو گفتي حاضر نيستي خارج از جواب ليلي منفي

 كشور زندگي كني.

 ناگهان گويي آب سردي بر سرم ريختند، بي اختيار گفتم:

 كار خوبي نكرديد!-

 مامان با تعجب به من نگاه كرد و پرسيد:

.. مگه تا بحال اين همه خواستگار خوب نداشتي كه بخاطر زندگي منظورت چيه؟ من خواستم كار تورو راحت كنم. -

 در خارج يا شهرستان جوابشون كردي.

 با من و من گفتم:

 اما رهام فرق ميكنه... اون پسر دايي منه، غريبه كه نيست. بايد طوري رفتار كنيم كه دايي و زندايي دلگير نشوند.-

 يد:مادر نگاه معني داري به من انداخت و پرس

 يعني تو ميخواي با داييت حرف بزني و براش توضيح بدي. -

 آب دهانم را به سختي قورت داده و گفتم:

 با رهام! -

 فكر مي كردم خجالت بكشي در اين مورد باهاش صحبت كني. -
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 شما گفتيد خواسته با من حرف بزنه, خوب چه اشكالي داره! -

 تنگ كرد و پرسيد:مادر اندكي نگران شده، كمي چشمانش را 

 ليلي نكنه تو عاشقش شدي؟ -

قلبم در سينه فرو ريخت. براستي كه براحتي نميشد چيزي رو از او مخفي كرد. درست مثل آقاجون! گرچه محبت بي 

حد و كهولت سن كمي آقا جون را رئوف و دلنازك كرده بود اما مادر، چون عقابي تيز بين مرا زير نظر داشت و 

 ارم را بخواند. شايد نقطه ضعف بزرگ من هم همين بود.ميتوانست افك

در مقابل سكوت من آهي عميق كشيد. به پشتي صندلي اش تكيه زد و با لحني آرام و شمرده شروع به سخن گفتن 

 كرد:

ميدوني كه توي دنيا هيچ چيز بيشتر ازخوشبختي تو برام مهم نيست و چون خودم ازدواج بي عشقي رو داشتم دلم  -

يخواد تو با عشق ازدواج كني، دلم ميخواست لحظات شيريني رو كه هميشه انتظارش رو مي كشيدم تو داشته باشي. م

البته پدرت مرد خوبيه و من خيلي دوستش دارم اما ازدواجمون خيلي عادي و معمولي بود. حتي خيلي هم به دلم 

بعدش هم تو و فرزين شدين تمام زندگي و عشق ننشسته بود و كم كم و به مرور زمان بهش عالقه پيدا كردم... 

من... هيچ وقت نتونستم حتي فكر دوري شمارو بكنم. فقط يك چيزرو بگم،بعد از اينكه با رهام صحبت كردي، خوب 

فكر كن. تو دختر جوون و بي تجربه اي هستي و اون يك مرد باتجربه و دنياديده. مراقب باش با حرفهاي قشنگش 

چشمت رو كور نكنه... رهام پسر خوبيه و من به عنوان تنها برادرزاده ام خيلي دوستش دارم. اما گول نخوري و عشق 

 اين رو هم ميدونم گاهي خيلي تند رفتار ميكنه و كمي هم كينه ايه. فقط چشمات رو باز كن و بعد تصميم بگير.

ول انجاميد و در آخر باالخره اشك صحبتها و نصايح مادر كه از عمق وجود و با عشق و دلسوزي بود ساعتي به ط

هردويمان درآمد و او كه چندان عادت به گريه و گفتن سخنان پرمحبت نداشت سريع به اتاقش رفت و لحظه اي 

نگذشته بود كه با چهره هميشگي بيرون آمد. اما من هنوز آرام اشك ميريختم . دستي به پشتم زد و گفت بهتره 

 رفهايي را كه قرار است به رهام بزنم سبك سنگين كنم.زودتر دست و رويم را بشويم و ح

 فصل هفتم

آن شب مادر موضوع را با پدر در ميان گذاشت. روز بعد پس از اينكه با آقاجون از كارخانه برگشتيم، مادر گفت 

اين مالقات  رهام تا ساعتي ديگر ميآيد تا با من صحبت كند و عجيب اين كه به غير از مادر و پدر من و رهام كسي از

خبر نداشت. قرار بود ابتدا جواب قطعي من مشخص شود و سپس جريان در خانواده عنوان گردد حتي آقاجون نيز 

 بي خبر بود. بنا بود او، مادرجون، پدر و فرزين براي عيادت از عموي بابك، و در واقع پسر بزرگ هاشم خان بروند.

شده ميپنداشتم در اتاقم مشغول آماده شدن بودم. شلوار سفيد و بلوز من خوشحال و بيقرار در حاليكه كار را تمام 

حرير و زيبايي به رنگ صورتي روشن به تن كرده و موهايم را به زيبايي روي شانه هايم رها كرده بودم. آرايشي 

رتم گل ماليم و هماهنگ با لباسم نيز داشتم و به نظر خودم از شدت خوشحالي و اشتياق چشمانم برق ميزد و صو

 انداخته بود.

 مادر كه وارد اتاقم شد ، با نگاهي به من، لبخند زد و گفت:

خيلي خوشگل شدي... اما حواست باشه زود بله رو ندي اول سعي كن قانعش كني برگرده ايران يا الاقل تعهده بده 

 .. به اين راحتيها وانده.كه بيشتر ازيكي دو سال نبردت. بگو اينجا همه حمايتت ميكنن تا شغل خوبي پيدا كني.
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از نگرانيهاي مادرو سفارشات مداومش گريه ام گرفته بود و مي دانستم چه حال بدي دارد. به آغوشش رفتم و قول 

 دادم تمام سعي خودم رو بكنم كه زياد ازش دور نشم.

ان هنگام ورود رهام من در با صداي زنگ در هر دو از جا پريديم و از حال مضطربان به خنده افتاديم. به سفارش مام

اتاقم ماندم و لحظاتي بعد از آن خارج شدم. رهام كه روي مبل، مقابل مادر نشسته بود به ديدن من با لبخند و صورتي 

 پر از تحسين به پاخاست و جواب سالمم را آرام اما دلپذير داد.

م راستي كه هر وقت او را ميبينم انگار بلوز و شلوار سرمه اي و بسيار شيكي به تن داشت و من با خود فكر كرد

 جذابتر شده و نگاهش شيفتگي خاص او را بيشتر مي نماياند.

 مادر به من تعارف كرد بنشينم و سپس به بهانه آوردن ميوه وارد آشپزخانه شد.

پن بود و من مي مادر به من تعارف كرد بنشينم و سپس به بهانه آوردن ميوه وارد آشپزخانه شد. بدبختانه آشپزخانه ا

 دانستم او رفتار ما را زيرنظر دارد. اما رهام با همان لبخند شيرين و بي پروايش گفت:

 حالت خوبه؟

از شدت دلهره, خجالت وهزاران چيز ديگر دستها و پاهايم به شدت يخ زده و عرق كرده بود، اما به هر ترتيب لب 

 باز كرده و آرام نجوا كردم:

 خيلي ممنون, خوبم.

 او لبخند شيطنت بار هميشگي را بر لب آورد و زمزمه كرد:

 بهت نميآد اينقدر خجالتي باشي... نكنه براي مامانت فيلم بازي ميكني!

بايد عصباني ميشدم اما در آن لحظه هيچ چيز مرا به خشم نمي آورد، برعكس به خنده افتادم.او هم خنديد. مادركه با 

 تي خندان گفت:ظرف ميوه بيرون مي آمد با صور

 به اين زودي به توافق رسيديد!؟

 من كه هول شده بودم، سريع گفتم:

 نه مامان...

 او ظرف ميوه را روي ميز عسلي گذاشت و گفت:

 من ميرم به اين كار گلدوزي ام برسم، با من كاري نداريد؟ -

 رهام با محبت او را صدا زد و گفت:

 ن فرصت رو داديد.عمه جان! خيلي ممنونم كه به من اي

 با رفتن مادر ، خنديدم رهام نيز خنديد و گفت:

نميدوني اين چند روز چي به من گذشته. مثل اين كه از جنگ برگشتم... ميبيني كه همه چيز به خوبي پيش ميره. 

 عمل كنم.البته من از اين بازي زياد خوشم نميآد، اما به خاطر اين كه مسئله خانوادگيه مجبور بودم محتاطانه 

 اما من شرط دارم.

 او كمي جدي شد و گفت:

 بگو، من گوش ميكنم.

من موقعيت شغلي و اجتماعي تورو خوب درك ميكنم اما بايد به من قول بدي وقتي به اندازه كافي پس انداز داشتيم 

 كه بتونيم همين جا زندگي خوبي داشته باشيم، برگرديم.
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 هم هست. مطمئن باش اين خواست قلبي خود من

ميدونم و ازت مي خوام از من نرنجي، اما بايد تعهد بدي كه اين كارو انجام ميدي! نه به خاطر من، براي اين كه خيال 

 مامان و بابا راحت بشه.

 او لبخند تلخي بر لب آورد و گفت:

 بد نكنم!هر تعهدي الزم باشه، در خدمتم، حتي ميتونم تعهد بدم كه پسر خوبي باشم و ديگه كارهاي 

از شوخي او هردو خنديديم و تا ساعتي او از نقشه هايي كه براي آينده مان كشيده بود سخن گفت و در آخر اضافه 

 كرد.

فقط بدون خيلي دوستت دارم و دلم ميخواد اونقدر شهامت داشته باشي كه اگر كسي حرفي بر ضد من گفت با خودم 

 بپرسي. حرف بزني و هر سوالي رو كه داشتي از خودم

 كي ممكنه بر عليه تو حرف بزنه؟! -

 نميدونم, هركس, هروقت!-

 با ورود مادر سخنانمان قطع شد. او با لبخندي جلو آمد و گفت:

 فكر كنم اگر تا صبح هم بيرون نمي اومدم صدايم نمي زديد!

 ما خنديديم و من شرمنده سر به زير انداختم.

 نماند و گفت فردا به اتفاق پدر و مادرش براي صحبتهاي اصلي ميآيند.عليرغم اصرار مادر رهام براي شام 

پس از رفتن او سخنان رهام و شرايط خودم را براي مادر شرح دادم و او با نگراني و ترديد، رضايت خودش را اعالم 

ين رفتند تا كرد و گفت پدرت هم با اين وصلت موافق است. شب هنگام پس از صرف شام، مادر و پدر به طبقه پاي

موضوع را با آقاجون و مادرجون در ميان بگذارند. ساعتي گذشت همه چيز آرام بود و من در حالتي بين شادي و 

اضطراب دست و پا ميزدم كه به ناگاه با شنيدن صداي فرياد آقاجون لرزه اي بر اندامم افتاد. خود را به بيرون از 

نيز، با عجله و نگران از اتاقش بيرون دويد و برعكس من كه لرزان  اتاقم رساندم تا بدانم چه خبر شده . فرزين

نزديك در ورودي خانه ايستاده بودم، از خانه خارج شد و به طبقه پايين رفت. همچنان صداي فرياد خشمگين 

يدند آقاجون به گوش ميرسيد. فريادي كه تن هر كسي را به لرزه مي انداخت و با خشمي كه تمام فاميل از آن ميترس

 و زبانزد همه اقوام و آشنايان بود.

مگه شماها ديوونه شديد!؟ دختر دسته گل رو داريد ميديد به اين پسره كه هممون رو باهاش نقره داغ كنه!؟شماها 

حاليتون نيست.... من ميدونم اون چه جونوري شده، ميخواد از من انتقام بگيره. چرا نميفهميد. ميدونه من روي اين 

ت دارم. ميدونه جاي اونو برام پركرده مي خواد زهرش رو بريزه... مگه من ميذارم.. ليلي غلط كرده كه بچه حساسي

 بله رو داده بچست! نميفهمه!

ديگر نميخواستم و نميتوانستم سخنان توهين آميز و پر از تحقير آقاجون رو تحمل كنم. تمام بدنم به شدت ميلرزيد 

خواهد افتاد و عاقبت من و رهام چه خواهد شد، داشتم ديوانه ميشدم. در حال نزار و از فكر اينكه حاال چه اتفاقي 

خودم بودم كه با شنيدن صداي قدمهاي قوي و محكم آقاجون كه از پله ها باال ميآمد، به سمت اتاقم فرار كردم. نمي 

 يد كه تقريبا با فرياد مي گفت:خواستم او را در آن حال منقلب و پر از خشم ببينم اما صداي دو رگه اش به گوشم رس

 ليلي! ليلي! بيا بيرون بابايي كارت دارم.

 صداي مادرجون رو مي شنيدم كه از پايين پله ها التماس ميكند كاري به من نداشته باشد. آقاجون فرياد كشيد:
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 كاريش ندارم كه. ميخوام باهاش حرف بزنم.

 پدر گفت:

 م هم خوب نيست، ميدونيد كه قلبش ناراحته.حيدرخان آروم باشيد. حال منيره خان

 مادر گفت:

 آقاجون تورو به هر چي ميپرستيد آروم باشيد ما كه حرف بدي نزديم.

با چهره اي درهم گوشه تخت مچاله شده بودم و نميدانستم چه خطايي مرتكب شده ام كه آنچنان آقاجون را به 

اقم را باز كرد و داخل شد و پشت سرش مادر و پدرم خود را داخل خشم آورده. او به ناگاه با يك حركت سريع در ات

 انداخته و جلويش ايستادند. او با عصبانيت هردو را كنار زد و گفت:

چرا اينطوري ميكنين؟ ميخوام باهاش حرف بزنم مگه تا به حال دست رو اين بچه بلند كردم كه خودتون رو پرت  -

 مي كنيد جلوم.

م شد. اما من همچنان مي لرزيدم و بدنم يخ كرده بود و معده ام از شدت درد داشت منفجر با ديدن من كمي آرا

 ميشد.

 آرام به سمتم آمد و در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت:

 بابايي چرا ترسيدي من كه كاريت ندارم.

درم خواست اتاق را ترك كنند. آن سپس نزديك من نشست و در حاليكه هنوز مرا مينگريست با تحكم از پدر و ما

 دو نيز با ترديد از اتاق خارج شدند.او اندكي مكث نمود، سپس دستش را روي شانه لرزانم گذاشت و گفت:

راحت باش ! من كه از دست تو عصباني نيستم. اين پدر و مادرت با حرفهاشون كالفه ام كردند. هر چي ميگم رهام به 

 ون رو ميزنند... همين االن بهش زنگ ميزني و ميگي بره دنبل كار خودش.درد ليلي نمي خوره حرف خودش

 سرم را به زير انداخته اما جرات نداشتم حرفي بزنم. او با لحني مهربان تر گفت:

ليلي جان، بابايي، من ده تا پيراهن بيشتر از تو پاره كردم به حرف من گوش كن.من فقط صالح تورو مي خوام... 

 كه تو از اونها خبر نداري اما من ميدونم! بهش زنگ بزن بگو پشيمون شدي.چيزهايي هست 

آقاجون با فرياد گوشي تلفن را خواست و مادر آن را آورد و به دست آقاجون داد. او نيز گوشي را به سمت من 

 گرفت و گفت:

 بيا شماره بگير و حرف بزن.

 ان نمي آوردم.اما من همچنان سر به زير نشسته بودم و كالمي بر زب

 دوباره صدايش اندكي رنگ خشونت به خود گرفت.

 با اين كارت چي ميخواي بگي؟ داري ميگي براي حرف من ارزش قائل نيستي؟!

 به خود جرات داده و با صدايي كه به زحمت از گلويم خارج ميشد با بغض گفتم:

 من دوستش دارم آقاجون... همون قدر كه شمارو دوست دارم.

 آقاجون افتاد و گوشي روي تخت پرت شد. صداي خسته او را شنيدم كه گفت:دست 

 پس باالخره كارخودش رو كرد! اما من نميذارم هر غلطي ميخواد بكنه.

 سپس گوشي را دوباره به سمت من گرفت و گفت:

 حاال بهش زنگ بزن بگو اگر مرده بياد اينجا با من حرف بزنه!
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 من نميتونم!-

 چرا؟-

ينكه سعي داشتم خود را كنترل كنم اما ناگهان به گريه افتادم و آقاجون كه تحمل گريه مرا نداشت با سرعت از با ا

 اتاق خارج شد.اندكي بعد شنيدم كه به مادرم گفت با رهام تماس بگيرد و او را احضار كند.

ده همراه پدر و مادرش به خانه مان خوشبختانه آن شب رهام نيامد اما روز بعد با اينكه مي دانست چه اتفاقي افتا

آمد.از پنجره اتاقم ديدم با سبد بزرگي از گلهاي رز قرمز و جعبه اي كيك وارد شدند. اصالً حال درستي نداشتم . 

خود را در اتاقم حبس كرده و خيال نداشتم آفتابي شوم. ميترسيدم دوباره آقاجون بيايد و سروصدا راه بياندازد 

ران چه بايد ميكردم؟ تصميم گرفته بودم در اولين فرصت بعد از اينكه از خانه ما رفتند با او آنوقت من جلوي ديگ

صحبت كنم و علت سخنان دوپهلو و مخالفت آقاجون را از زبان خودش بشنوم. مگر نه اينكه گفته بود هر كس 

 حرفي بر ضد من به تو گفت با خودم در ميان بگذار.

نمي گذشت كه متوجه شدم آقاجون همراه مادرجون وارد شدند. صداي احوالپرسي و هنوز دقايقي از رسيدن آنها 

سالم و عليك دايي و زندايي را شنيدم اما هيچ صدايي از رهام به گوشم نرسيد. قلبم چون كبوتري وحشي در قفس 

به نحوي برايم عزيز و سينه ميكوفت اما ياراي انجام عملي نداشتم. همه آنهايي كه آن بيرون حضور داشتند، هر كدام 

گرامي بودند و من نمي توانستم ناراحتي و رنج هيچ كدام را ببينم. تحت فشار عصبي شديدي قرار داشتم و حس مي 

كردم هر لحظه امكان دارد اتفاق ناگواري رخ دهد. نمي دانستم علت مخالفت شديد آقاجون چيست. علتي كه به قول 

يز از رهام ميدانست كه آنچنان جبه گرفته و عليه تنها نوه پسري اش خودش كسي از آن خبر نداشت! او چه چ

 ايستاده بود!؟

با خوردن چند ضربه به در اتاقم از جلوي در به عقب پريدم اما بدون اينكه جوابي بدهم ، در باز شد و زندايي وارد 

تم مي آمد مرا در آغوش گرفت و اتاقم گرديد. اواز ديدن حال آشفته من بغض كرد و در حالي كه با دلسوزي به سم

 گفت:

ناراحت نباش عزيزم، همه چيز درست ميشه. همه چيز! حاال بيا بيرون. تو بايد حرف بزني. اين موضوع به زندگي تو 

 مربوطه. بلند شو... مثالً ما اومديم خواستگاري پس چرا لباست رو عوض نكردي؟!

ي را بيرون آورد و به من كه معذب و پريشان بودم كمك كرد تا به سمت كمد لباسهايم رفت و بلوز اسپرت آبي رنگ

لباسم را عوض كنم. سپس با گفتن اينكه همين شلوار جين كه به پا داري خوبست، دستم را گرفت و همراه خود به 

سمت سالن برد. با ديدن رهام و آقاجون كه با فاصله و چهرهه ايي اخمو نشسته بودند دلم بيش از پيش گرفت. 

قدر هر دوي آنها برايم عزيز بودند و چگونه از هم متنفر! برايم سخت و رنج آور بود و نمي تواسنتم آن حالت را چ

تحمل كنم. رهام آهسته نيم نگاهي به من انداخت و من به وضوح ديدم كه چشمانش رنگ نگراني به خود گرفت. با 

موش كرده ام، پس با يك سالم آرام و جواب سالم هايي ضربه آرام زندايي به پهلويم به ياد آوردم كه سالم را فرا

پراكنده روي مبلي كنار زندايي و روبروي پدر و مادر خود نشستم. رهام در سمت چپ وآقاجون نيز در سمت راستم 

 با فاصله نشسته بودند.

مش، بيشتر بي اختيار بغض گلويم را فشرد. مراسم خواستگاري من،آن هم از طرف كسي كه آن چنان مي خواست

 شبيه مجلس عزا بود!

 ابتدا دايي شروع به سخن گفتن كرد.
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همه ما ميدونيم چرا اينجا هستيم و اومديم.بهتره در درجه اول كدورتهارو برطرف كنيم و بعد انشاءا.. اين دوتا -

 جوون رو دست به دست بديم.

 ميان حرف دايي آمد و گفت:آقاجون با صدايي بم و لحني سرد كه تا آن لحظه از او نشنيده بودم 

 اول بايد بفهميم اين آقازاده چي تو سرش داره!

 رهام بي پروا گفت:

من با اجازه عمه و شوهر عمه ام اومدم اينجا تا از دخترشون خواستگاري كنم .اومدم تا رضايت رو از ليلي و پدر و 

 مادرش بگيرم... فكر نمي كنم...

 گفت: دايي حرف او ر قطع كرد و شتابان

 ساكت شو رهام!

 آقاجون به طرف او نيم خيز شد و با همان جذبه وحشتناكش گفت:

 پسر مثل اين كه يادت رفته كي هستي و با كي داري حرف ميزني!

 رهام بي آن كه به او نگاه كند گفت:

 .نه يادم رفته كي هستم و نه يادم رفته شما كي بوديد و هستيد احتياجي هم به يادآوري نيست

 آقاجون با فرياد گفت:

 هنوز هم بچه اي! فكر مي كردم عقلت اومده سرجاش...

 مادرجون نگران و پريشان با صداي بلندي گفت:

 بس كنيد ديگه، رهام از تو توقع نداشتم. الاقل احترام سن آقاجونت رو نگه دار. -

بعدآقاجون با لحني آرامتر از قبل شروع به  دايي نيز با نگاهي به رهام حالي كرد آرام باشد و چيزي نگويد.چندي

 سخن گفتن كرد.

ده ساله كه رفتي بدون اين كه يه نگاهي به ما بياندازي .حاال من به جهنم حتي ديدن مادربزرگت هم نيومدي، حاال هم 

 تياتره! كه بعد از اين همه سال برگشتي مي خواي ليلي رو با خودت ببري! فكر كردي من نمي دونم همه اين كارات

رهام با خشم از جاي برخاست و به سمت من آمد. هول شده بودم.در آن چند دقيقه آنقدر حركات و سخنان 

غيرمنتظره ديده و شنيده بودم كه توقع هر كاري را از او داشتم. او در حالي كه چهره اش به شدت برافروخته بود 

 مقابلم ايستاد و با نگاهي به عمق چشمانم گفت:

ف نميزني؟ بگو ديگه، بگو من خواستم فريبت بدم؟ حرف يا حركت نابجايي ديدي كه بخواد تورو به من چرا حر

وابسته كنه؟ منظورم قبل از اينه كه از خودت بخوام باهام ازدواج كني... پس چرا اون ليلي بلبل زبون اين قدر ساكت 

 شده؟!

 آقاجون نيز بلند شد و به سمت او آمد و گفت:

 گذار نمي خواد با تو حرف بزنه . خودش فهميده اشتباه كرده!راحتش ب -

رهام چشمان پر از خشم و نفرتش را براي اولين بارپس از لحظة ورودش، به چشمان آقاجون دوخت و در حالي كه 

 مشخص بود سعي دارد رفتار و صدايش را كنترل كند گفت:

بار هم نگذاشتم طعم پيروزي رو بچشيد گرچه خودم هم  اجازه نميدم با خوشبختي و زندگي من بازي كنيد! اون -

 ضرر كردم... اما حاال فرق ميكنه. نه من رهام سابق هستم نه شما! حاال ديگه يك جنگ تمام عياره.
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آقاجون دستش را باال برد تا سيلي محكمي به صورت رهام بزند كه بي اختيار فرياد كشيدم . او كه از جيغ من به خود 

ستش را پايين آورد. پدر، مادر و دايي از جايشان بلند شدند ولي بامشاهده آرامش نسبي آقاجون به جاي آمده بود د

 خود بازگشتند.اما رهام مانند ببري زخمي حالتش طوري بود مثل اين كه از درون درد مي كشد!

 ون ايستادم و رو به رهام گفتم:من كه از رفتار دور از تصور آن دو خود را باز يافته بودم برخاسته ميان او و آقاج

باور نميكنم با آٌقاجون اين طوري حرف بزني و رفتار كني. من تورو طور ديگه اي شناخته بودم. رهام خواهش  -

ميكنم كينه اي نباش. من دقيقاً نمي دونم چي بين تو و آقاجون گذشته اما هر چي بوده تو بايد فراموش كني و بدوني 

 يكنه از روي مهر و محبتشه.كه آقاجون هر كاري م

 رهام لبخند تلخي به رويم زد و گفت:

تو چي ميدوني؟ اين كسي كه سنگش رو به سينه ميزني زندگي منو نابود كرد. ده سال تمامه دارم با حسرت  -

ون روزهاي خوبي كه ميتونستم داشته باشم زندگي ميكنم و حاال كه ميخوام به زندگيم سروسامان بدم باز هم آقاج

 جلوي خوشبختي من قد علم كرده. ازش بپرس چرا اين كار و با من ميكنه؟!

 چمالت آخر را با بغض ادا كرد و من به وضوح نم اشكي را در چشمان سياهش تشخيص دادم.

 با نگاهي پرسشگر به آقاجون نگاه كردم او نيز كه تحت تأثير قرار گرفته بود، مستأصل گفت:

يشه در بدترين شرايط بدترين انتخاب رو ميكنه؟ چرا دست رو كساني ميگذاره كه از خودش بپرس چرا هم -

 باهاش هماهنگي ندارند!؟

منظور او را درك نمي كردم. كساني كه با او هماهنگي نداشتند چه كساني غير از من بودند؟ متعجب و حيران به او، 

 زندايي و مادرم نگاهي انداختم و پرسيدم:

 يد قضيه چي بوده؟چرا به من نميگ -

 رهام جلو آمد نگران و مضطرب به نظر مي رسيد و وجود غمي كهنه را به وضوح در چشمانش مي ديدم.

 ليلي بايد زودتر بهت ميگفتم. -

 آقاجون در حالي كه به سمت در خروجي ميرفت گفت:

 آره، بهش بگو، قبل از اين كه دير بشه بگو! -

 پدرم به سمت رهام آمد و گفت:

 ديگه تمومش كن رهام جان... براي امروز كافيه! -

 مادرجون دستش را روي قلبش گذاشت و در حالي كه گريه ميكرد گفت:

 ديگه حرف اون روزهارو نزنيد... من طاقت ندارم. الهي ميمردم و اين روزهارو نميديدم. -

در بيمارستان بستري شد و همگي نگران  با وخيم شدن حال مادرجون سخنان رهام نيمه تمام ماند. آن شب مادرجون

حال او تا صبح چشم بر هم نگذاشتيم اما خوشبختانه صبح روز بعد حالش اندكي بهتر شده و او را به خانه 

 بازگردانديم اما قرار شد ديگر در حضور مادرجون يا در خانة ما حرفي غير از سخنان معمولي به زبان آورده نشود.

ضطراب آن روز بگويم كم گفتم اما يكي از بدترين و پرالتهابترين روزهاي زندگيم بود و هرچقدر از حال بد و ا

اميدوارم هرگز تكرار نشود. حال مادربزرگ چندان مساعد نبود، آقاجون در خود فرو رفته و غمگين مينمود. فرزين 

ا روز پس ازآن در خانه بودم وباالخره در خانه پيدايش نبود و مادر و زندايي مانند پروانه به دور مادرچون ميگشتند. ت

 خاله پروين به سراغم آمد و براي اين كه جو نامناسب خانه بيش از آن افسرده ام نكنه مرا به خانة خودشان برد.
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 قبل از اين كه از اتاقم خارج شدم سري به كامپيوتر زدم به اميد اين كه خبري از رهام بگيرم او پيغام داده بود.

ز متأسفم، اما مطالبي هست كه بايد با تو در ميان بگذارم فقط به من اطمينان كن و بدان با تمام وجود بابت ديرو»

 «ميخواهمت.

اشك در چشمانم حلقه زده و به درستي قادر نبودم صفحة مانيتور را ببينم. آرام زمزمه كردم. من هم تو را ميخواهم، 

 دوستت دارم رهام.

جوا مي كردم، اما هنوز نميتوانستم بي پروا به او ابراز عالقه كنم پس در جوابش اين طور گرچه آن سخنان را با خود ن

 تايپ كردم.

 «من به منزل خاله پروين ميروم و آنجا منتظرتماست هستم.»

دقايقي بعد در اتومبيل سپهر بوديم، همان پرايدي كه يك بار همراه رهام درونش نشسته بودم. بي اختيار آهي 

 ه سپهر از آينة داخل ماشين نگاهي به من انداخت و گفت:كشيدم ك

 هنوز هم باور نميكنم رهام تونسته باشد روي تو تأثير بگذاره! -

 شرميگن سرم را به زير انداختم كه خاله پروين گفت:

 .اما به نظر من عجيب نيست. رهام پسر جذابيه! من هم اگر يك دختر جوون بودم حتماً ازش خوشم مياومد -

از حرف جالب خاله كه با لحني طنز ادا كرد هر سه به خنده افتاديم و تا هنگام رسيدن به مقصد هيچ كدام سخني 

خاص بر زبان نياورديم. به منزل آنها كه رسيديم سپهر با گفتن اين كه به ديدن نسرين ميرود، ما را تنها گذاشت. 

 رفته بودند.گويا عموطاهر و پويا هم به ديدن مادر پير عموطاهر 

منزل خاله در مجتمعي بزرگ واقع در شمال غرب تهران بود، و آنها ساليان طوالني در واقع از زمان ساخت آن ساكن 

آن خانه بودند كه حدود پانزده سالي ميشد. خانه اي نسبتاً بزرگ و سه خوابه با تراسي باريك اما با صفا رو به منظرة 

 زيباي پشت خانه.

آهي عميق روي مبل راحتي نشست و من نيز بعد از خارج ساختن مانتو و روسري ام از تن روبه رويش خاله پروين با 

نشستم. او بزرگترين فرزند آقاجون و مادرجون بود كه قدو قامتي متوسط وچهره اي زيبا شبيه مادر جون داشت و 

سال بعد سپيده را به دنيا آورده. سپيده به گفتة خودش هنوز پانزده سال نداشته كه با عمو طاهر ازدواج كرده و دو 

 نيز چون رهام سالها پيش ايران را ترك كرده و در هلند همراه شو هر و دو فرزندش زندگي خوبي داشت.

البته او دوبار ازدواج كرده و ازدواج اولش بسيار ناخوشايند بوده كه پس از دو سال به جدايي منجر شد، اما همسر 

 و به قول آقاجون سر به راهي بود كه جانش را براي سپيده و دو فرزندش ميداد. دوم او مرد بسيار خوب

 خاله پروين از پس چشمان روشنش نگاهي عميق به من انداخت و گفت:

 احساست رو خوب محك زدي؟ احساس اونو چطور؟ فكر نمي كني يك ماه فرصت كمي براي عاشق شدن باشه -

زده بودم و نميتوانستم بي پروا راجع به رهام يا احساسم نسبت به او با كسي هنوز بابت عيان شدن قضيه، حجالت 

 سخن بگويم. نگاهم را به گلهاي قالي زيرپايم انداختم وبا شرم و به آرامي گفتم:

ممكنه به نظرتون يك كمي عجيب و غيرعادي بياد، اما نميدونم چرا در اين مدت كم اين قدر نسبت بهش احساس  -

كنم. برام سخته كه بخوام آقاجون و يا هركس ديگه اي رو توجيه كنم. اما اون برام مهمه، حرفهاش به من وابستگي مي

آرامش ميده و حس ميكنم ميتونه منو به رشد و تعالي برسونه... شما بهتر از من ميشناسيدش، ميدونيد كه موجود 

 ياد آقاجون مياندازه. خاصيه... ميشه بهش تكيه كرد و ازش مطمئن بود... يك جورهايي منو
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نگاه و چهرة خاله رنگي از غم به خود گرفت و من حتي توانستم نم اشك را در چشمانش تشخيص دهم. او با سرعت 

از جايش برخاست و با گفتن اينكه فكر كنم امشب شام با هم تنها هستيم به آشپزخانه رفت. من نيز به دنبالش رفته 

 و گفتم:

 د؟ حرفهام به نظرتون بي معنيه؟خاله چرا ناراحت شدي -

 او همانطور كه پشت به من بود و ظروف را جابه جا مي كرد گفت:

حرفهاي تو منو به ياد سپيده مياندازه. يك لحظه درست مثل اون شده بودي. مثل اون حرف ميزدي و حتي نگاهت  -

 مثل اون شد.

 با همدلي گفتم:

ين حال اولين فرزندتونه چقدر سخته. اما اين رو بدونيد كه حتماً سپيده ميدونم دوري از تنها دخترتون كه در ع -

خيلي به شوهرش عالقه داشته كه حاضر شده همراهش بره. من مطمئنم اگر بچه هاش پشت سرهم به دنيا نمي 

يارسال هم اومدن، بيشتر به شما سر ميزد... گرچه با وجود مشكالتش از وقتي رفته دو بار ايران اومده و پارسال و پ

 كه شما و عموجان رفتيد ديدنش.

 او غمگين گفت:

 در مدت اين ده سالي كه رفته فقط چهار مرتبه ديدمش.به نظر تو كافيه؟ -

 او قطره اشكش را به آرامي از گوشة چشم زدود و در حالي كه سعي ميكرد بخندد گفت:

انوادة ما نسبت به اين قضيه حساسه... به قول طاهر اين همه آدم خارج از كشور زندگي ميكنن. من نميدونم چرا خ -

بچه هامون اونجا خوشبختترند. از امكاناتش استفاده ميكنند و فرصت پيشرفت دارند... من رهام رو ميشناسم اگه 

تورو با خودش ببره، حتما وادارت ميكنه درس بخوني، تو هم بايد از فرصت استفاده كني و تا بچه دار نشدي خوب 

 وني.درس بخ

 با شرم سر به زير انداخته و گفتم:

 اگه آقاجون رضايت نده چي؟ ... من نمي تونم دلش رو بشكونم. -

 بغض گلويم را فشرد و لرزان ادامه دادم:

 ميترسم خاله... از عاقبت كار ميترسم. اگه مجبور به انتخاب بشم بايد چي كار كنم؟ -

 او مرا در آغوش مهربانش فشرد و گفت:

نگران نباش همه چيز درست ميشه. تو سعي كن هم از عقلت استفاده كني و هم از احساسات كمك بگيري... بايد  -

 راهي رو انتخاب كني كه باعث خوشبختي تو بشه.

 از آغوشش بيرون آمدم ، به كابينت تكيه زده و گفتم:

 خاله جون چرا اونها اينقدر باهم بدند؟! -

 فقط حرف همديگرو نمي فهمند، همين.اونها با هم بد نيستند، -

به نظر من رهام خيلي از اخالقهاي ذاتي اش به آقاجون رفته. آقاجون مي خواست رهام بهش وابسته باشه و كاري  -

كه اون براش در نظر گرفته انجام بده، اما رهام روي پاي خودش ايستاد و خيلي هم خوب از پس زندگيش براومد... 

با غرور به رفتارش ادامه بده. اما من فكر مي كنم رهام بايد كوتاه بياد، بخصوص حاال كه به همه از طرفي هم ميخواد 

 ثابت شده اون لياقت مستقل بودن رو داشته. هر چي باشه سني از آقاجون گذشته.
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 چرا اين حرفها رو به رهام نميزني؟ -

 د كه فرصتش پيش نميآد.اصالً فرصت پيدا نكردم، حتي اون هم مي خواد با من صحبت كن -

 باهاش حرف بزن و قانعش كن از آقاجون عذرخواهي كنه. -

 پوزخند تلخي زده و گفتم:

 همين كه باهاش تندي نكنه كافيه، اون اونقدر مغروه كه دليلي براي عذرخواهي نميبينه. -

 به قول خودت همين كه در صلح و صفا با آقاجون روبه رو بشه كافيه. -

 ا در آمدن زنگ تلفن ، خاله گوشي تلفن را كه روي كابينت بود برداشت.با به صد

بله بفرماييد... سالم رهام جان... خوبي پسرم... همه چيز درست ميشه خاله... فقط مراقب باش مثل دفعة قبل  -

 نشه!... آره اينجاست... گوشي...

 سپس گوشي را به سمت من گرفت و با لبخندي به آرامي گفت:

 ردها با چند كلمه محبت آميز نرم ميشن. اون سر و زبونت حاال به درد ميخوره!م -

با خجالت گوشي را گرفتم و خاله بالفاصله از آشپزخانه خارج شد. صداي گرم و مهربان رهام در گوشي پيچيد و من 

 درست مانند آن كه هفته ها ازش بيخبرم از شنيدن صدايش دلم آرام گرفت.

 لي؟حالت خوبه لي -

 به لطف شما بد نيستم! -

 طعنه ميزني؟ حق داري... من گند زدم! -

 به نشانه تأييد سخنش سكوت كردم. سكوتي كه موجب مي شد خنده ام بگيرد.

 بايد با تو حرف بزنم. -

 منم همينطور! -

 ليلي! -

 بله! -

 چرا سرد شدي؟ نكنه به من اطمينان نداري؟! -

 ي تازه اي شنيدم كه...اين مدت اونقدر حرفها -

 او با عجله و مضطرب حرفم را قطع كرد و گفت:

 چي شنيدي؟ -

 فكر كنم موضوع مهميه كه من هنوز ازش بيخبرم. -

 من مي خوام خودم بهت بگم. بايد فقط از خودم بشنوي. -

 رهام موضوع چيه؟ من كم كم دارم نگران ميشم... دارم از تو ميترسم. -

ن امشب تورو ببينم... اصالً چيز مهمي نيست، اما شايد ديگران بوسيلة اون تورو دلسرد كنن... ليلي تو من بايد همي -

 براي من خيلي ارزش داري، اينو بفهم.

 بگذار يك حدس بزنم، تو قبالً به دختري عالقه مند بودي و آقاجون مانع شما بوده... درسته؟ -
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ورن مي لرزيدم و مي خواستم با زاري از او بخواهم حرف بزند. دوستش پشت خط لحظه اي مكث شد. بي اختيار از د

داشتم و از فكر اينكه در قلبش مقام دوم داشته باشم در عذاب بودم. با صدايي لرزان كه رگه هاي بغض به خوبي در 

 آن مشهود بود گفتم:

 پس درست حدس زدم... -

اشخاص زيادي عالقه مند بشه اما از عالقه تا عشق فاصلة چه اهميتي داره؟ هر كس ممكنه در طول زندگيش به  -

 زياديه.

 بله، اين كامالً طبيعيه... -

ليلي خواهش ميكنم منو بفهم... به جان خودت اگر بفهمم يك لحظه در مورد من و احساس من ترديد كردي نمي  -

 بخشمت.

 كرده بود گفتم:با بيرحمي در حالي كه قطرات اشك راه خود را روي گونه هايم باز 

 من ترديد دارم رهام، حتي اگر تو منو نبخشي... بايد مطمئنم كني. -

صدايش گرفته شد .حس كردم بغض دارد، شايد او نيز چون من اشك مي ريخت!گرچه به هيچ وجه آن چهرة 

 خونسرد و مغرور را در حال گريه نمي توانستم تصور كنم.

 امشب ميآم دنبالت. -

 است، فردا صبح بيا.شب خاله تنه -

 باشه قردا ساعت ده صبح اونجام. -

وقتي تماس قطع شد، به صورتم در ظرفشويي آبي زدم و با دستمال كاغذي خشك كردم تا خاله متوجه گريه ام 

نگردد.اما دوباره درد معده كه ديگر آشناي لحظات سخت زندگيم بود به سراغم آمده و كمكم بي طاقتم مي كرد. 

 الن رفتم خاله مقابل تلويزيون نشسته و سريالي تماشا مي كردكه به ديدن من با نگراني پرسيد:وقتي به س

 ليلي جان چرا رنگت پريده، حالت خوب نيست؟ -

 چند روزه معده درد دارم. -

 پس چرا دكتر نرفتي؟ -

 فكر كردم خودش خوب ميشه. -

قرصي همراه ليواني آب آورد و من نيم ساعت بعد با  او در حالي كه به خاطر غفلتم مرا سرزنش ميكرد برايم

 خوشحالي متوجه شدم اثري از درد نيست.

 شب ، هنگام خواب ،سپهر نيز آمد و خيلي زود براي استراحت به اتاقش رفت. خاله نيز خميازه اي كشيد و گفت:

 پاشو، پاشو امشب تو اتاق پويا بخواب. -

 فترچه اي سرمه اي رنگ مقابلم گذاشت و گفت:وقتي وارد اتاق پويا شديم، خاله د

 اين دفتر خاطرات سپيده ست. بخونش. -

 با تعجب به او نگاه كردم و گفتم:

 خاله جان حتماً سپيده ناراحت ميشه. -

 او لبخندي به رويم زد و گفت:
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است تمام خاطرات ناراحت نباش من ازش اجازه گرفتم... سپيده وقتي ميرفت اين دفتروجاگذاشت چون مي خو -

 گذشته اش رو پشت سر بگذاره.

 فصل هشتم

 

 

پس از رفتن خاله پروين مردد دفترچه را به دست گرفته و با خود گفتم شايد خاله قصد دارد به اين صورت كمي از 

و  دغدغه ذهني من كم كند تا امشب را بدون فكر به مسائلي كه برايم پيش آمده بگذرانم. روي تخت دراز كشيده

 دفتر را باز كردم. صفحة اول آن اين طور آغاز شده بود.

 بر سر آنم كه گر زددست برآيد

 دست به كاري زنم كه غصه سر آيد

 خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد

 ديو چو بيرون رود فرشته برآيد

 صحبت حكام ظلمت شب يلدا است.

 نور زخورشيد جوي بود كه درگذرآيد

به نوشتن كنم. نه از ديروزم، نه از منوچهر، نه از رنجي كه كنارش كشيدم، نه از غصة فرزند  قصد دارم امروز شروع

سقط شده ام، نه از نگاه هاي دلسوزانة اطرافيانم، نه از نگرانيها و افسردگيم بعد از جدايي! امروز ميخواهم از امروز 

 بنويسم....

، از امروز كه به بيماران عشق ميورزم. از امروز كه پيرمردي به از امروز كه اميدوارم، از امروز كه يك پرستار هستم

 خاطر توجه و محبت من به زندگي اميدوار شد و خواست زنده بماند و ماند. از امروز كه فرداهايم را مي سازد...

ازه متولد من ديگر به تلخي هاي گذشته نخواهم انديشيد، چرا كه دنيا را از دريچة ديگري ميبينم و امروز گويي ت

 شده ام.

 

 

 صبح 0:68ساعت  9631آبان  2جمعه 

 

از خواب كه برخاستم آنقدر هواي نيمه ابري و خنك در من اثر داشت كه خواستم دستي به قلم ببرم و شروع به 

 نوشتن خاطراتم كنم. كاري كه تا قبل از ازدواج به آن عادت داشتم و بعد از آن آنقدر گرفتار و مشغول بودم كه

ديگر فرصت نمي كردم وقايع را در ذهن خسته ام مرور كنم چه برسد به اين كه آنها را روي كاغذ بياورم. اما حاال كه 

پس از جدايي، چهارسال تحصيلي را در دانشگاه سپري كرده و عنوان پرستار را يدك ميكشم، كمي فراغ بال يافته ام. 

 م زندگيم سمت و سويي يافته و ذهنم اندكي آرام گرفته.ديگر احساس بالتكليفي و دغدغه ندارم و حس ميكن

با امروز درست يك ماه و چهارروز از شروع دورة طرحم در بيمارستاني واقع در منطقة محرومي از تهران مي گذرد و 

م من هر روز بيشتر به شغلم عشق ميورزم. با يكي دو تا از بيماران بخش نيز رابطة خوبي پيدا كرده ام و حس ميكن

چقدر لذتبخش است هنگامي كه به حال شخصي مفيدم و كار مثبتي انجام ميدهم. به راستي اين شغل از حس 

 بخشش، محبت و ايثار مرا اغنا ميكند. اميدوارم خداوند مرا ياري كند تا بيشتر به خلقش خدمت نمايم.
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 31آبان  0پنجشنبه 

 

لبخند شاد كودكي كه پس از جراحي سخت قلب مرخص شد، از تن  اين چند روز بسيار پركار بودم، اما خستگي ام با

 به در رفت.

 

 آبان 91چهارشنبه 

 

اي كاش مي توانستم وقايع هر روز را مفصل در اين دفتر بنويسم اما اوقات فراغتم كم و خستگي جسمي ام زياد 

 است پس بايد به همين چند خط، هر چند روز يك بار قناعت كنم.

آذري باالخره به دكتر معين پيشنهاد ازدواج داد. اين مسئله باعث شادي تمام پرسنل شده بوداما نميدانم  ديروز دكتر

چرا وقتي آن دو را خوشحال كنار هم ديدم براي لحظه اي ته دلم احساس خال كردم. من كه قصد داشتم بي نياز از 

 س چرا...؟هر مردي به زندگي ام ادامه دهم و تا به حال نيز موفق بودم، پ

خوشبختانه مادر مرا صدا ميزند تا براي تدارك شام امشب به كمكش بروم. قرار است آقاجون و مادرجون همراه 

 خانواده دايي علي به خانمان بيايند. نمي دانم چرا كمي نگرانم!

 

 آبان. 93جمعه 

 

دكتر آذري و معين كنار هم اين حس را نميدانم چرا برخي نگاهها برايم معني پيدا كرده است! شايد ديدن هر روز 

به من داده. يعني تا به حال هيچ مردي به من نگاه پرمعنا نمي انداخته!؟ يا اينكه من تازگيها حساس شده ام و به 

مردان اطرافم توجه نشان مي دهم. كامالً گيج شده ام. خدايا كمكم كن بفهمم هر نگاهي چه معنايي دارد. حس مي 

 راكم را از دست مي دهم!كنم كمكم قوة اد

 

 آذر29

 

 چقدر احساس خستگي و افسردگي ميكنم باورم نمي شود در عرض يك ماه زن جواني زندگيش رو به افول رود.

حدود يك ماه پيش در يك شب باراني زن جواني كه دست به خودكشي زده بود را به بخش اورژانس آوردند اتفاقاً 

ان زن جوان و نيمه جان حسي غريب به من دست داد گويي او را مي شناختم من آن شب كشيك بودم. با ديدن 

دكتر طاهريان با ديدن حال منقلب من، خواست خود را كنترل كنم. اما من مي دانستم كه او را قبالً جايي ديده ام و 

فهميدم او فريده،  باالخره روز بعد وقتي او پس از شستشوي معده به هوش آمد با فهميدن نام و نام خانوادگي اش

دوست سال اول دبيرستان من است. شايد اگر او را در حالتي غير از آن ميديدم خيلي زودتر ميشناختمش. فريده، 

آن دختر شاد و شيطون كه تنها يك سال در مدرسة ما درس خواند، حاال با چهره اي رنگ پريده اندامي به شدت 

رستان دراز كشيده بود و مادرش مدام اشك مي ريخت و آرام الغر و چشماني به گودي نشسته روي تخت بيما

جمالتي نامفهوم را زير لب زمزمه مي كرد. پدر و برادر او نيز با چشماني به خون نشسته و حالي پريشان مدام جوياي 

نجا حال او بودند. وقتي از مادرش علت خودكشي او را پرسيدم از شنيدن جوابش چنان متأثر و غمگين گشتم كه هما

به همراه او اشك ريختم. حتي حضور دكتر طاهريان نتوانست مانع گريه من شود. فريده زيبا و دوست داشتني چند 
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روز قبل از آن بيوه شده بود. گويا شوهرش در يك صانحه اتومبيل جان باخته و فريده كه به شدت به او عالقه مند 

ه اي جنون آميز دست به خودكشي زده. هنگامي كه اشك مي بود تا روز قبل در بهت به سر برده و باالخره در لحظ

ريختم نمي دانستم به حال زار فريده است كه از عشق شوهر فوت شده اش خواهان مرگ بوده يا به حال خودم كه با 

جدايي از منوچهر گويي از زندان آزاد شده م! حكمت خداوند چيست كه دو انسان عاشق را اين گونه از هم جدا 

 و دو انسان را كه با نفرت زندگي ميكنند صحيح و سالم كنارهم قرار ميدهد تا از هم فرار كنند!ميكند 

باالخره چند روز پيش فريده بر اثر حمله قلبي ناشي از فشار عصبي شديد، جان باخت و من تا امروز درگير مراسمش 

جاي او و شوهرش من و منوچهر نمرده بودم چقدر اشك ريختم گويي بر قلب مردة خود نيز اشك ميريختم چرا به 

 بوديم!؟

 

 31آذر  22

 

امروز ديگر مطمئنم رنگ نگاه هاي دكتر طاهريان چون گذشته نيست و اين حس از روزي در من قوت گرفت كه 

براي فريده دلسوزي مي كردم. امروز نيز او نگاهي پر از محبت به من انداخت و كيفم را كه هنگام خروج از 

 ن، بندش پاره شد و به زمين افتاده بود به دستم سپرد.بيمارستا

 31دي 

 

 من چه مرگم شده؟! خدايا مرا چه ميشود؟

امروز صبح كه از كشيك شب باز مي گشتم رهام را ديدم روي سكوي جلوي ساختمان نشسته. از ديدنش آن موقع 

با سپهر قرار دارد و انتظارش را ميكشد  صبح آن هم تنها و بدون سپهر تعجب كردم. از او علت را پرسيدم، گفت

سپس چنان با محبت و دلسوزي از من خواست بيشتر به فكر خودم باشم و استراحت كنم كه براي لحظه اي نمي 

دانستم به او چه جوابي بايد بدهم. خدايا تو ميداني كه من مقصر نيستم، اما نگاه او...! نه حتي تصورش را نمي توانم به 

ه دهم. او جوان است و احساساتي، تازه دور و بر او در محيط دانشگاه پر است از دخترهاي زيبا و شاداب، مخيله ام را

او را چه به من! نه من اشتباه مي كنم!... نه اشتباه نمي كنم...! چرا بايد خود را گول بزنم. ماههاست نگاه او رنگ 

و دليلي جز دلسوزي و محبت خانوادگي نميتواند داشته ديگري گرفته و من اين را خيلي خوب ميفهمم. اما احساس ا

 باشد چطور ممكن است او به زني بيوه كه پنج سال از خودش بزرگتر است دل بسته باشد؟!

به اين قسمت دفتر كه رسيدم حس كردم قادر به خواندن كلمات بعدي نيستم، سرم به دوران افتاده و دچار احساسي 

پيده را در تصور آوردم. سپيده اي كه دو سال قبل با دو كودك خردسالش به ايران گنگ گشته بودم. بي اختيار س

آمد و سپيده اي كه از دوران كودكي به خاطر داشتم. كم كم سخنان اطرافيان در مورد او چون نوايي زنگدار در مغزم 

 ميپيچيد:

 "يست؟!سپيده خوشگلترين دختر فاميله! به نظرتون شبيه هنرپيشه هاي هاليوودي ن"

حتي با وجود داشتن سي و چند سال سن هنوز جذاب و زيبا بود. پوستي لطيف و سپيد، چون نامش داشت و چشمان 

سبز تيره و موهاي خرمايي روشن. به ياد آوردم كه مادرجون مي گفت سپيده شانس آورده كه تمام زيباييها و حسن 

 خانوادگي پدر و مادرش را به ارث برده.
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آن يادآوريها مي دانستم نام احساسم حسادت نيست. سپيده را چنان مهربان و فرشته خود ديده بودم كه اما با تمام 

جايي براي حسادت در قلبم نسبت به او نمي يافتم و حتي به رهام حق مي دادم در سنين جواني به او عالقه پيدا كرده 

 باشد.

 ا باز كرده و با اشتياقي بيشتر شروع به خواندن كردم.با اين فكر و سر وسامان دادن به افكارم دوباره دفتر ر

 

 دي 29

 

كم كم توجه دكتر طاهريان نسبت به من علني شده و حتي دوستان و همكارانم متوجه آن شده اند. اما من با تمام قوا 

 سعي مي كنم عادي باشم!

ادت كرده ام. با اينكه كمي برايم سخت است اين روزها رهام بيشتر به ما سر مي زند و من كم كم به حالت نگاه او ع

قبول كنم اما مي دانم او خارج از رابطة دخترعمه و پسر دايي كه پنج سال با هم تفاوت سني دارند، به من عالقه مند 

شده. گرچه بايد به او بفهمانم كه اين محبت عاقبت خوشي نمي تواند داشته باشد. هر چه باشد من از او بزرگتر و 

 هستم! عاقلتر

 

 بهمن 1

 

امروز به منزل آقاجون رفتيم همه آنجا بودند. حتي خاله ثريا و خانواده اش نيز از سمنان آمده بودند. توجهات پنهاني 

و خاص رهام همچنان ادامه داشت، گرچه من از شدت شوخيها و مزه پرانيهاي سپهر و شيطنتهاي بچه ها، بخصوص 

 ظرم را نسبت به او داشته باشم.ليلي، نتوانستم عكسالعمل مورد ن

 

 9628اول ارديبهشت سال 

 

 دلم براي دفترچه ام تنگ شده است و حاال پس از حدود سه ماه مي خواهم چند جمله اي در آن بنويسم.

در اين مدت گرفتار كار و خانه تكاني عيد بودم و پس از آن ديد و باز ديد و مسافرت يك هفته اي به شمال كه سفر 

ي نبود، اما نمي دانم چرا با خانوادة بابا خيلي به من خوش نمي گذرد! شايد آنقدرها كه با خانوادة مامان راحت بد

 هستم با آنها نمي توانم ارتباط برقرار كنم.

ديروز هم يك اتفاق خيلي جالب و غيرقابل باور افتاد. وقتي از بيمارستان خارج مي شدم آقاي طاهريان را ديدم كه او 

ز عازم جايي بود و خيلي دوستانه از من دعوت كرد با هم چاي بنوشيم كه من قبول نكردم و او كه كمي دلگير شده ني

بود با لبخند غمگيني گفت: خانم نيك نژاد اين مدت كه مرخصي تشريف داشتيد خيلي به ما سخت گذشت. جاتون 

 خيلي خالي بود!

زنم، تشكر كنم و با سرعت از او دور شوم. از او بدم نمي آيد مرد من فقط توانستم در جوابش لبخند احمقانه اي ب

خوبيست و وجهة خوبي در بيمارستان به عنوان يك پزشك عمومي دارد، اما من مرددم، نميدانم از زندگي چه 

 ميخواهم و چه بايد بكنم.

 

 ارديبهشت، ساعت يك پس از نيمهشب 5
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كمتر خوابم ميبرد. شايد به اين دليل كه روز عجيب و غيرقابل باوري را  امشب هر چه بيشتر سعي در خوابيدن دارم،

گذراندم. نميدانم چرا قلبم پس از سالها دوباره تپيدن گرفت. نمي دانم چرا محبت بي شائبة من نسبت به رهام كه 

 تنها مانند دخترعمه اي به پسردائي كوچك ترش بود، كم كم شكل ديگري به خود مي گيرد.

عصر وقتي خسته از بيمارستان، براي ميهماني به منزل آقاجون ميرفتم، چند كوچه مانده به كوچة آنها دو مرد ديروز 

جوان مزاحم شدند. ابتدا بي محلي كردم اما آن دو دست بردار نبودند و در حالي كه در چند قدمي ام راه مي رفتند 

 كلماتي مستهجن بر زبان مي اوردند.

يا دايي مرا در آن حالت ببينند. راهم را كج كرده و سعي كردم دوباره به خيابان اصلي بازگردم  از ترس اينكه آقاجان

بلكه با شلوغتر شدن اطرافم آندو به راه خود بروند كه ناگهان با ديدن رهام كه از روبرو مي آمد دل در سينه ام فرو 

مي آيد. اما آن دو كه فكر مي كردند فريبشان ريخت. با سرعت به آن مردها گفتم گورشان را گم كنند كه برادرم 

ميدهم موذيانه خنده اي كردند و يكي از آنها چنان نگاه هرزهاي به من انداخت كه موي بر اندامم راست شد. با 

شنيدن صداي رهام كه نزديك من رسيده بود كمي آرام شدم و با عصبانيت رو به آن دو هر چه از دهانم در مي آمد 

يك آن نفهميدم چگونه رهام با هماني كه به من نگاه كرده بود گالويز شد. با فرياد كمك خواهي من گفتم اما در 

چند نفر جمع شدند و به هر ترتيب بود آن دو را از هم جدا كردند. آن قدر ترسيده بودم كه نزديك بود نقش زمين 

دو به شدت از ناحية بيني خونريزي داشت.  شوم . آن مزاحمين به سرعت پا به فرار گذاشتند در حالي كه يكي از آن

وقتي مردم دور شدند بازوي رهام را كه سعي داشت خود را سرپا نگه دارد گرفتم و او را به كوچه اي خلوت برده و 

روي پله اي نشاندم. ظاهراً آسيبي نديده بود اما گويا ضربه اي به پهلويش خورده بود كه ناراحتش ميكرد. با نگراني 

 پرسيدم كه او به جاي پاسخ، نگاه معناداري به من انداخت و گفت: حالش را

نمي تونم بهت ايراد بگيرم كه چطور بپوشي و چطور رفتار كني. چون از هر نظر كاملي. فقط مي تونم بگم مراقب  -

ي حل خودت باش و هر وقت مشكلي برات پيش اومد به من بگو. البته قول ميدم تا مجبور نشم مشكلت رو اينطور

 نكنم!

به حرفش خنديدم، او نيز خنديد. هنگاميكه خواست بلند شود ناگهان آهي كشيد و دستش را روي پهلويش گذاشت. 

نمي دانم از شدت ناراحتي يا نگراني يا چه حس ديگري بود كه اشك در چشمانم جمع شد و از او خواستم به 

 ايستد و راه برود گفت:درمانگاه برويم. اما او در حالي كه سعي مي كرد سرپا ب

 همين كه ميبينيم تو نگران حال مني بهتر ميشم. -

 معناي اصلي حرفش را نديده انگاشتم و گفتم:

 خوب معلومه كه نگرانت ميشم تو براي من مثل سپهر ميموني. -

 او به سرعت درچشمانم زل زد گفت:

 يم!سپهر برادر توست و من پسر داييت، ما با هم خيلي فرق دار -

 با لجاجت گفتم:

 اما من همون حسي رو كه نسبت به سپهر دارم به تو هم دارم! -

 دورغ ميگي! من خوب ميفهمم كه دروغ ميگي! -

 در حالي كه با تمام قوا سعي داشتم خود را به آن راه بزنم گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

8 8  

 

ز شبها كه خانة ما بوديد من چقددر بي رحمي رهام! تو از بچگي دوست و يار هميشگي سپهر بودي و حتي بعضي ا -

 برايتان قصه مي خواندم تا بخوابيد. حاال چطور ميتونم تورو كمتر از سپهر دوست داشته باشم.

او كه انتظار اين همه بي توجهي را نداشت با حالتي عصبي راهش را كج كرد و رفت. از طرفي خوشحال بودم كه 

عميقي در وجودم ريشه ميدواند. حاال هم نمي دانم نام احساسم را نگذاشتم بيش از آن پيش برود و از طرفي نگراني 

چه بايد بگذارم وقتي به او مي انديشم حال خوبي پيدا ميكنم و هر روز به نظرم جذابتر و مردانه تر مي رسد. قامت 

رتب شده بلند و سينه هاي پهنش سن او را بيش از سن واقعيش نشان ميدهد. به خصوص اين كه به تازگي ته ريش م

 ا ي روي صورت دارد. حس مي كنم عمداً مي خواهد بزرگتر به نظر برسد تا در نظر من جلوه كند.

 

 

اما من كجا و او كجا. من كه يك زن بيوه بيست و شش ساله هستم و او كه تنها نوة پسري خانواده و عزيز دردانة 

د و عالوه بر اينها باهوش و خوشتيپ است و تازه بيست آقاجون است. پسري كه پس از نذر و نياز از خداوند گرفته ان

 و يك سالگي را پشت سر ميگذارد. به راستي من كجا و او كجا!

 نه! بايد فكر و انديشة او را از ذهن بيرون كنم اصالً چرا دكتر طاهريان نتواند جاي او را در قلبم بگيرد!

جايي ويژه براي خود در قلبم پيدا كرده است، اما من بايد خيلي احمق شدم! چون به خودم اعتراف ميكنم كه رهام 

 خودم و او را از اشتباه درآوردم. بايد به او بفهمانم اين رفتارها و نگاه هاي عاشقانه عاقبت خوشي برايمان ندارد.

 28ارديبهشت

 

ر نگاهش پرسوزتر نميدانم چرا هر چه بيشتر تالش ميكنم كمتر موفق ميشوم. رهام دست بردار نيست و هر با

ميشود. با من صحبت مي كند و سعي دارد آيندة روشن و شيريني را پس از سختي هايم برايم به تصوير بكشد. حتي 

مادر نيز متوجه حاالت غيرعادي او شده و اين را به من فهمانده. اما من چه مي توانم بگويم. اسب احساسم افسار 

ه شده! اي كاش پسردايي كوچك من اينقدر مردانه، با محبت و عاشق گسيخته و در مهارم نيست. شايد هم ديوان

نبود. ميگويم عاشق چون كم كم مطمئن ميشوم. تقريباً دو روز در هفته از مسير دانشگاهش به بيمارستان مي آيد و 

آنها از ميدان  قصد دارد با خودنمايي بين پزشكان و كارمندان مرد بيمارستان به آنان بفهماند كه مدعي اليقي دارم و

بدرند! حتي ديروز وقتي با تشر از او خواستم ديگر به بيمارستان نيايد با چشماني پر اشك خواست بگويم آيا پاي 

 مردي در زندگيم باز شده يا نه!

 رفتارش مرا گيج و مستأصل مي كند و مردد مانده ام كه چگونه او را از خود برانم.

 

 خرداد 2

 

برايم غيرقابل باور است كه حس مي كنم بايد آنها را براي كسي بازگو كنم. اما كو شخصي كه  آنقدر اين اتفاقات

 بتواند مرا و سخنانم را درك كند. پس درد دلهايم را در دفترم مي نويسم تا شايد كمي سبك شوم.

ه انتظارم ايستاده. هر بار هفتة قبل وقتي از بيمارستان به خانه برمي گشتم رهام را ديدم با شاخه گل رزي سرخ رنگ ب

 كه او را مي بينم دچار حس غريبي ميشوم. مخلوطي از نگراني، اضطراب و شعف!

او با همان لبخند مهربان هميشگي در بلوز و شلوار جينش جذاب و تودل برو شده بود. اما من سعي كردم خود را بي 

دراز كند و قصد داشتم در آن صورت به هيچ وجه تفاوت و حتي كمي عصبي نشان دهم. توقع داشتم گل را به طرفم 
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انرا نپذيرم و از او بخواهم آن رفتارهاي بي معني را خاتمه بخشد. اما در كمال تعجبم او فقط با من سالم و احوالپرسي 

هر كرد و گفت از آن جا رد مي شده و فكر كرده بهتر است صبر كند تا با من به خانمان بيايد چرا كه كار مهمي با سپ

 دارد. البته گل را همچنان در دست خود نگه داشته بود و من بيهوده انتظار داشتم آنرا به من بدهد!

متأسفانه آن روز هم فرصتي پيش نيامد تا با او به صحبت بنشينم اما هنگاميكه خداحافظي كرد و به خانه خودشان 

 رفت گل رز را در اتاق خودم روي ميزتحرير يافتم!

 گويا بود اما نه آنطوري كه بتوان آنرا به رخش كشيد در آن صورت يا خودم كوچك مي شدم يا اين رفتارش كامالً

 كه او مي تواند به راحتي وانمود كند من اشتباه ميكنم.

سخنان و حركاتش كامالً دوپهلوست و مرا به ترديد و سرگيجه مياندازد. حس ميكنم كم كم مقابل پسري كه پنج 

ر است كم مي آورم! دو روز پيش نيز او به بهانة ديدن سپهر به منزل ما آمد و براي شام نيز ماند. سال از من كوچكت

رفتارش آنقدر عادي و طبيعي بود كه حس كردم فهميده كه دچار اشتباه شده و قصد دارد با پيش گرفتن رفتاري 

شت آسوده مي گشت، بدون اين كه عادي،جبران آن حركات معني دارش را بكند، اما درست لحظه اي كه خيالم دا

كسي متوجه بشود كاغذي مچاله شده در دستم گذاشت. آن قدر از آن حركتش شوكه شده بودم كه چندثانيه با 

حيرت و چشمان از حدقه درآمده نگاهش كردم اما او همچنان بي تفاوت نگاهش را به صفحة تلويزيون دوخته بود 

ه شده را كف دستم چسبانده! شايد اگر سرخي صورتش اضطرابش را لو نميداد گويي اصالً او نبوده كه آن كاغذ مچال

فكر مي كردم بارها و بارها آن كار را انجام داده! هنگامي كه سپهر در مورد قتلي كه در فيلم اتفاق افتاده بود نظر داد 

خ او را داد، طوريكه سپهر و عقيدة او را نيز پرسيد رهام با صدايي كه اندكي مي لرزيد در چند جملة كوتاه پاس

 متعجب به او نگاهي انداخت و حالش را پرسيد.

نامة مچالة او هنوز مقابلم است و من با ناباوري كلمات آن را كه از بر شدم روي كاغذ مي نويسم تا براي هميشه به 

 يادگار داشته باشم.

 يت را بنويسم و فرياد كنم. سپيدة مهربانم!سپيده، سپيده، سپيده، سپيده...! دوست دارم بارهاو بارها نام زيبا

نمي دانم چه برداشتي از اين عمل من خواهي داشت اما بدان هر چه تالش كردم و به خودم فشار آوردم ديدم نمي 

 توانم مقابلت بايستم و اين كلمات را در حالي كه چشمان زيبايت به من خيره شده، بر زبان آورم.

 سپيدة عزيزم!

ي تصور نمي كردم روزي براي كسي نامه اي به اصطالح عاشقانه بنويسم. اما مجبورم و غير از اين چاره اي باور كن حت

نداشتم. شايد مرا ترسو و كم جرأت بداني. اما خيلي سخت است كه رودررو با كسي كه از كودكي عاشقش بودي و 

 از احساست بگويي. در عين حال او هيچگونه تصوري نسبت به تو نداشته باشد، صحبت كني و

مي دانم ممكن است به نظرت باور نكردني و يا مسخره بيايد اما از روزي كه اطرافيانم برايم آشنا شدند، تو را دوست 

داشتم، شايد در كودكي محبت بيش از حد تو و چهرة زيبا و معصومت مرا جلب مي كرد اما اين جاذبه تاامروز ادامه 

 داشته و حاال به عشق رسيده.

نمي داني روزي كه ازدواج كردي چه حالي داشتم. آن شب آن قدر گريه كرده بودم كه صبح چشمانم به سختي باز 

ميشد. با اين كه سيزده سال بيشتر نداشتم اما چنان احساس نفرت و حسادتي نسبت به منوچهر مي كردم كه حتي 

و سال بودنم و حالت خواهرانه اي كه هميشه تو با اگر يادت باشد همه به اين حسم پي برده بودند و به خاطر كم سن 
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من داشتي آن را طبيعي مي دانستند. اما من ميفهميدم طبيعي نيست و گرچه نميدانستم عشق چيست اما ميدانستم كه 

 فقط تو را براي خودم ميخواهم و اگر جرأت و توان داشتم منوچهر را از خانه و خانواده بيرون مي انداختم.

د وقتي يك روز با چشمان گريان به خانة آقاجان آمدي و من پشت در گوش ايستاده بودم ، از اين كه يك سال بع

مي ديدم با منوچهر قهر كرده اي و از او پيش آقاجون شكايت مي كني چنان خوشحال شدم كه دعا مي كردم قهرتان 

كشيد كه عليرغم تالشهاي منوچهر مبني به طول انجامد و شما از هم جدا شويد كه دعايم اجابت شد و به يك سال ن

بر جدانشدن، تو آزاد شدي. ديگر خيالم راحت بود و هر سال كه بزرگتر ميشدم حس مي كردم به تو نزديكترم . به 

همين دليل تصميم گرفتم زودتر از معمول ديپلم بگيرم تا به خيال خودم يك سال فاصله ام را با تو كم كنم و همين 

دادم. شايد باور نكني اما فقط به خاطر اين كه تحصيالتم زودتر به پايان برسد و براي رسيدن به تو كار را هم انجام 

شرايط مناسب تري داشته باشم دو سال را در يك سال تحصيلي خواندم و همانطور كه ميداني تنها يك ماه و نيم به 

اره تو را از دست بدهم مرا چنان آشفته مي پايان درسم باقي است. سپيده من تو را مي خواهم و تصور اين كه دوب

 كند كه نمي دانم در آن صورت چه به روزم خواهد امد.

سپيدة خوش قلبم! از دريچة قلب و احساس خود به من نگاه كن. من محبت و عشق را در چشمان گريزان تو خوانده 

 ام، به من بگو كه اشتباه نكرده ام! من مي دانم كه اشتباه نكرده ام.

 پيده،سپيده، سپيده، سپيده، ... ! دوستت دارم، به اندازة لحظه لحظه هاي زندگي ام. به اندازة تمام ذرات وجودم.س

 

 

 فصل نهم

 

به اين قسمت خاطرات سپيده كه رسيدم بي اختيار قطرات اشك از چشمانم سرازير شد. حتي خودم علت اصلي گريه 

اندوه خواندن نامة عاشقانة معشوقم به رقيب. رقيبي كه ديگر وجود نداشت ام را نمي دانستم. عشق ناكام آن دو يا 

شايد هم داشت و من بي خبر بودم! شايد هنوز آن عشق پاك كه از دوران كودكي رهام سرچشمه گرفته و آن طور 

 در تار و پود زندگيش ريشه دوانده بود در كوچه پسكوچه هاي قلبش وجود داشته باشد.

خند آرامش بخش رهام لحظه اي از نظرم دور نميشد و از اين كه مي ديدم روزي چنان عاشقانه دختري نگاه گيرا و لب

 را دوست داشته غرق يأس و نااميدي بودم.

از جاي برخاسته و به سمت آينة قدي اتاق پويا كه پشت در كمدديواري اش نصب بود رفتم و ناخودآگاه مشغول 

ند و اندام باريكم در لباس خواب به نظر چشمگير نبود. موهاي قهوهاي و صافم تا برانداز خود شدم. قامت نسبتاً بل

زيرشانه هايم را مي پوشاند و در آنها جذابيتي نمي ديدم. چشمان عسلي روشنم كه از مادرجون به ارث برده بودم در 

شيده شده بود بيشتر اثر گريه اندكي قرمز شده و گوشة دهان نه چندان كوچكم به خاطر بغض به سمت پايين ك

 شبيه يك دختر مدرسه اي شلخته بودم كه معلمش تنبيه اش كرده!

از يأس و اندوه دوباره به گريه افتادم. حتي قادر نبودم خود را با سپيده مقايسه كنم! با اين كه تا به آن لحظه خود را 

ودم، اما با خواندن نامة عاشقانة رهام زيبا مي پنداشتم و كم تعريف و تحسين ديگران را نسبت به ظاهرم نشنيده ب

احساس ضعف داشتم .براي اين كه دوباره بر خود مسلط شوم روي تخت دراز كشيده و پس از اين كه اندكي آرام 

 گرفتم دفتر را برداشتم تا ادامة خاطرات را بخوانم كه اين طور شروع ميشد:
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شده بودم قلبم گويي طور ديگري مي تپيد و احساسات خفته ام وقتي نامه را تا انتها خواندم به شدت متأثر و پريشان 

را پس از سالها بيدار مي كرد. مرا چه مي شود. اي كاش تمام اينها را خواب ديده باشم اي كاش رهام هيچ گاه نسبت 

نمي به من چنين احساسي نداشت. او را ميشناسم و ميدانم چقدر لجبار و يكدنده است و از خواسته اش به راحتي 

گذرد. هر چه باشد او پسر يكي يكدانه دايي علي است. اولين نوة پسر و تنها نوة پسري آقاجون. يعني عكس العمل 

ديگران چه خواهد بود؟ مطمئنم هيچكس حتي فكرش را نمي كند. خدا يا ميترسم، ميترسم ديگران به چشم بد به 

تيپ فاميل را تور زده ام! خدايا خودت ميداني كه من من نگاه كنند. مي ترسم فكر كنند جوان رعنا و مهندس خوش 

 در دامن زدن به احساس رهام هيچ نقشي نداشتم. خدايا كمكم كن او را بر سر عقل بياورم.

 

 خرداد 6

امروز وقتي از بيمارستان خارج شدم، رهام را ديدم كه با بلوز سفيد و شلوار جين سرمه اي رنگش كه هدية تولدش از 

سپهر بود در حالي كه دوباره شاخه گل رز قرمزي در دست دارد، به انتظارم ايستاده. با تمام قوا كوشيدم طرف من و 

جدي باشم و او را از همين ابتداي راه نااميد كنم. اين بار با نگاهي شرمگين و چهره اي برافروخته نزديكم آمد و 

ي داشتم خود را عصبي نشان دهم گفتم بايد با او سالم گفت. اما من به جاي جواب سالم با جديت در حالي كه سع

مفصل حرف بزنم . پس با هم به سمت پارك نزديك بيمارستان رفتيم وروي نيمكت سيماني و سبزرنگي زير ساية 

درخت بيد مجنوني نشستيم. او همچنان گل را به دست داشت و مي دانستم مردد است آن را به من بدهد يا نه. اما 

 او نداده و گفتم: من فرصت فكر به

رهام، گوش كن ببين چي ميگم، من اون نامه و تمام رفتارهاي تو رو تا به امروز نديده مي گيرم و دلم مي خواد تو  -

 از همين لحظه به بعد منو خواهر واقعي خودت بدوني و مثل يك خواهر بزرگتر با من رفتار كني و ...

 او به سرعت حرفم را قطع كرد و گفت:

فاً ادامه نده، چون مي دونم چي مي خواي بگي. من فقط يك حرف دارم و اون هم اينه كه تورو دوست دارم. لط -

راجع به تو با مادرم صحبت كردم و او هم قضيه رو با پدرم درميون گذاشته. من خيال دارم جدي از تو خواستگاري 

به نداي قلبت گوش كن و بدون كه با تمام وجودم  كنم. اين با توست كه جوابت منفي يا مثبت باشه. اما بهت بگم كه

سعي مي كنم خوشبختت كنم. مي خوام از اين به بعد فقط خوشحال باشي و غمهاي گذشته رو فراموش كني... سپيده 

 توهم دوستم داري ، منو مي شناسي و مي دوني كه آدم بوالهوس و دمدمي مزاجي نيستم.

 غرق در بهتم دوخت و با صدايي بغض آلود ادامه داد: ناگهان چشمان كشيده اش را به ديدگان

 سپيده شايد بدون تو نميرم، اما باور كن مثل مرده اي ميشم كه فقط نفس ميكشه و به ظاهر زندست. -

 در جواب او چه مي توانستم بگويم. آنقدر شوكه شده بودم كه با صدايي شبيه ناله گفتم:

 ندايي گفتي؟ حاال من چي كار كنم؟تو چي كار كردي؟ چرا به دايي و ز -

از تصور اتفاقي كه رخ داده بود و چهرة حيرت زده و پريشان دايي و زندايي نفسم بند آمد. بي اختيار دست روي 

 قلبم گذاشتم و با صداي خفه اي گفتم:

 تو آدم كله خرابي هستي. ديوونه...! -

ون كيفم برد. ليوان آبم را برداشت و از شير آب نزديكمان او با ديدن حال وخيم من به سرعت و با نگراني دست در

 برايم كمي آب آورد و به خوردم داد. كمي كه آرام شدم چون مرد باتجربه اي گفت:
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تو الزم نيست خودتو ناراحت كني به من تكيه كن. مطمئن باش همه چيز درست ميشه. ما همديگرو دوست داريم  -

 ر هم باشيم.و اين حق ماست كه بقية عمر كنا

 آن قدر وسعت خبر و قبول آن برايم مشكل بود كه حتي نمي توانستم ابراز عقيده اي كنم.

 رهام برايم يك تاكسي دربست گرفت و با كلماتي اطمينان بخش مرا به خانه فرستاد.

معمول تا قضيه را از به خانه كه رسيدم آن قدر منقلب بودم كه مادر بالفاصله فهميد اتفاق ناگواري رخ داده و طبق 

اول تا آخر برايش تعريف نكردم كوتاه نيامد. اما برخالف تصورم كه مي انديشيدم او نيز چون من شوكه شود فقط 

 سري از روي افسوس تكان داد و گفت:

اه هاش مي دونستم كه دير يا زود بايد منتظر شنيدن اين خبر باشم. رهام پسر باهوشيه و اين اواخر با رفتارها و نگ -

 به تو سعي داشت مارو آماده شنيدن اين خبر كنه. بيخود نيست كه تو بيست و يك سالگي داره ليسانس ميگيره.

 با اعتراض گفتم:

مامان حاال چه وقت اين حرفهاست..! رهام با اين كارش باعث شد كه من ديگه نتونم تو روي دايي و زندايي نگاه  -

كه يك زن بيوه كه يك بار بچه سقط كرده و تازه پنج سال هم از پسرشون  كنم. آخه يك عمر پسر بزرگ نكردن

 بزرگتره عروسشون بشه.

 مامان با عصبانيت گفت:

اوالً كه خيلي هم دلشون بخواد. بعد هم مگه تو دنبال پسره راه افتادي! خوبه كه همه تورو مي شناسند و مي دونند  -

 محلي كني تا ببينيم خدا چي مي خواد.كه سرت به كار خودته. تو سعي كن بهش بي 

 سپس با لحني ماليم تر ادامه داد:

خودتو دست كم نگير. هنوز هم خوشگلي تورو هيچكس تو دوست و فاميل نداره. حتي با اين كه به قول خودت  -

اال ازت يك بيوه اي يادت رفته كه چند تا خواستگار خوب رو كه دو سه تاشون هم ازدواج نكرده بودند رد كردي؟ ح

 سؤال مي پرسم بهم راستش رو بگو.

 مامان به چشمانم خيره شد و من بيقرار و شرمگين سنگيني نگاهش را تحمل مي كردم. او آرامتر از قبل نجوا كرد:

 تو رهام رو دوست داري؟ -

 عصبي از جاي برخاسته و گفتم:

 يه دوش بگيرم. مامان اين چه سواليه!؟ شما هم وقت گير آوردين ها.من ميرم -

بعد براي اين كه او فرصت عكس العملي نداشته باشد سريع از اتاقم خارج شده و خود را به درون حمام انداختم. 

 ظاهراً تنها جايي بود كه مي توانستم نيم ساعتي به تنهايي در آن سركنم و ذهن مشغولم را آرامش بخشم.

ام ترك بيمارستان عادت كرده ام. ابتدا سعي داشتم كمي ديگر به شنيدن صداي گرمش و ديدار هر روزش هنگ

مقاومت كنم اما ديگر رام شده ا م و مطابق ميلش يا بهتر است بگويم مطابق ميلم عمل مي كنم. حتي امروز به او گفتم 

اين يك كه دوستش دارم اما از آينده مي ترسم و ساعتها از نگراني ام براي آينده برايش حرف زدم. شايد به اندازة 

هفته اي كه بيشتر او سخن ميگفت، حرف زدم و او با آرامش و متانت به سخنانم گوش سپرد و سپس با جمالتي 

اطمينان بخش و اميدواركننده مرا دلگرم ساخت. نميدانم چه جادويي در كالمش وجود دارد كه آن چنان به من نيرو 

يگر نمي خواهم از عشقش فرار كنم. او آنقدر عاقل و مي بخشد و مرا اميدوار مي سازد. خدايا دوستش دارم و د

بزرگ است كه گاهي حس مي كنم حتي مسائل را بهتر از من تجزيه و تحليل مي كند. افكارش پخته و مردانه است، 
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ديگر سن چه اهميتي دارد. حتي براي اين كه از نظر ظاهري با من هماهنگ باشد بيشتر لباسهاي مردانه مي پوشد و 

يش و سيبيل بيشتر از سنش نشان مي دهد، من نيز ناخودآگاه از رنگهاي شادتري استفاده ميكنم و احساس با ته ر

مي كنم سالها جوانتر شده ام. فقط يك چيز آزارم مي دهد و آن طرز تفكر و برخورد ديگران با مسئله ماست. خدايا 

 كمكم كن. من تحمل شكست ديگري را در زندگي ندارم.

ظي از او قول گرفتم تا پايان امتحاناتش با من تماس نگيرد و به ديدنم نيايد تا بدون دغدغه به درسش هنگام خداحاف

 برسد و او قول داد. اما نمي دانم تا چه جد پايبند آن خواهد بود. حتي خود من نيز در دل آرزو كردم سرقولش نماند!

 

 تير 95

 

سيد. گرچه او در طول اين يك ماه دو سه مرتبه به ديدنم آمد اما ادعا مي باالخره امتحانات پايان ترم رهام به اتمام ر

كند كه پايان نامه و امتحانات بسيار خوب بوده و مشكلي نخواهد داشت. اما حاال كه از اضطراب درس به در شده ايم 

در جمع خانوادگي نگران قضية خواستگاري هستيم. در طول اين مدت من سعي كردم كه به بهانة مشغلة زياد كمتر 

ظاهر شوم و خشبختانه بيش از يك بار دايي و زندايي را نديدم كه به خاطر جمعيت زياد ميهمان ها مدام خود را از 

جلوي چشمشان پنهان مي كردم . اما به قول رهام آخرش چه؟ باالخره روزي ميبايست به عنوان عروس آنها چشم 

 دايا كمكم كن!در چشمشان بدوزم. واي كه چقدر سخت است. خ

 

 تير 28

 

 ديگر همه چيز تمام شد. همه چيز، همه چيز، همه چيز...!

 شايد حتي زندگي من و شايد زندگي رهام هم...!

آخر چرا من اين قدر بدبختم. چرا اين قدر ضعيفم. چرا نتوانستم حقم را بگيرم چرا آنچنان الل در مقابل آقاجون 

ي را كه چون ليوان شربتي خنك و گوارا در دستانم بود و تنها كافي بود آنرا به لب ايستادم و چرا اين گونه خوشبخت

نزديك كنم و از شهد شيرينش بنوشم، آنچنان بر زمين ريختم و خود را عطشناك باقي گذاشتم. آخر چرا؟ چرا 

يتشان داشت درست زماني كه فكر ميكردم همه چيز خوب پيش ميرود، حتي چهرة پدر و سپهر نيز نشان از رضا

اينگونه همه چيز به هم ريخت. آخه چرا آقاجون ما را نمي فهمد؟ چرا همه چيز را از دريچة نگاه خود مي بيند؟ چرا 

فكر ميكند همه چيز درست ميشود؟ براي من يك نفر كه ديگر چيزي درست نخواهد شد. ديروز وقتي خسته از كار 

بري از پدر و سپهر نيست به اتاقم رفتم و لباس عوض كردم كه روزانة بيمارستان به خانه رسيدم، متوجه شدم خ

مامان از آشپزخانه صدايم زد و من از اتاق خارج شدم.در مقابل نگاه متحيرم آقاجون پاي از آشپزخانه بيرون 

گذاشت. چهرة مهربان و هميشه خندانش، جدي و اندكي گرفته بود اما هنوز مهرباني و عشق در چشمانش موج 

قاجون دوست داشتني و دلزندة ما چقدر شكسته و خميده به نظر ميرسيد! دلم به درد آمد و حسم به من ميزد. آ

گفت سخنان جالبي نخواهم شنيد. به عادت هميشگي به سمتش رفتم تا روي يكديگر را ببوسيم. او گرمتر و مهربانتر 

در حالي كه همچنان بازويم را نرم در  از هميشه مرا بوسيد و حتي اندكي بيشتر مرا در آغوش نگاه داشت. سپس

دست داشت، مرا به سمت كاناپة بزرگمان هدايت كرد. هر دو روي كاناپه كنار هم نشستيم و او پس از اندكي اين پا 
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و آن پا كردن باالخره سخن گفت. سخناني كه هر كلمه اش چون پتكي به سرم كوبيده مي شد و مي رفت تا مرا از 

 پاي درآورد.

ده جان، بابايي! ميدوني كه چقدر برام عزيزي. هر چي باشه تو بزرگترين نوة مني و من طور ديگه اي دوستت سپي -

دارم و خير و صالحت رو مي خوام. تو هزارماشاءا... خودت دختر بزرگي هستي و خوب و بدت رو تشخيص ميدي. 

ي. رهام هنوز نميتونه شلوار خودش رو باال نبايد با حرفهاي يك جوون احساساتي كه از سر معده حرف ميزنه خام بش

بكشه اونوقت ميخواد زن بگيره!؟ اين كه من ميبينم هفت هشت سال ديگه هم موقع زن گرفتنش نيست. هر چي 

باشه من چند تا پيرهن بيشتر از شما پاره كردم. اين قدر از اين عشق و عاشقياي زودگذر ديدم كه عاقبت همشون رو 

م جوونه، خامه، نميفهمه. تو چي؟ تو كه دختر سرد و گرم چشيده اي هستي، تو كه زخم خوردة چشم بسته ميگم. رها

يك مرد بي ناموس هستي، تو چرا بايد خام بشي؟! حواست رو جمع كن آقا جون، زندگي شوخي بردار نيست. اگه 

شده. به قد و هيكلش يك بار ديگه توي زندگيت بد بياري ديگه سخت جبران ميشه. رهام هنوز بيستودو سالش ن

نگاه نكن، خودش هم گول همين قدر قواره رو خورده! تو هنوز جنس مردهارو نشناختي، كه وقتي مسن تر ميشن 

سر و گوششون بيشتر مي جنبه. فكرش رو بكن رهام چهل ساله بشه تو چهل و پنج سالت ميشه. اونوقت همش بايد 

نگرانم آقاجون. ميترسم روزي برسه كه دستم از دنيا كوتاه دست و دلت بلرزه كه شوهرت هوايي نشه. من برات 

 باشه و رهام باعث ناراحتيت بشه.

سخنان آقاجون همچنان ادامه داشت. حتي گاهي بغض ميكرد و يكبار هم با دستمال كاغذي قطرة اشك را از گوشة 

ميسوزاند! از اين كه او همسري  چشم زدود. در مهرباني و دلسوزي او شك ندارم. اما ميدانم بيشتر براي رهام دل

بيوه كه پنج سال از خودش مسنتر است داشته باشد، از اينكه مجبور شود به آن زودي در قيود زندگي خانوادگي 

 دست و پا زند و از اين كه شايد خوب به كارخانة آقاجون كه تمام اميدش را به رهام بسته بود، نرسد.

 پايان داد و گفت: او با آهي عميق پند و اندرزهايش را

باز هم صالح مملكت خويش خسروان دانند، من حرفهام رو زدم كه فردا روزي نياييد بگيد بزرگترها آگاهمون  -

نكردند. باز هم خودت ميدوني، خوب فكرهاتو بكن. سپيده جان من دلم ميسوزه كه اين حرفها رو ميزنم. بابايي تو و 

 آينده تون نگرانم.رهام رو اندازة هم دوست دارم و براي 

در تمام طول مدتي كه آقاجون سخن ميگفت آرام و بيصدا چون كودكي نشسته و گوش ميكردم اما وقتي آخرين 

جمله را به زبان آورد نمي دانم چرا آنقدر دلم گرفت. حتي صداي شكستن آن را درون سينه ام به وضوح شنيدم. 

بزرگي بردارد! از جاي برخاسته، مقابلش ايستادم و در حالي كه درست مثل چيني تازه بند زده اي كه دوباره ترك 

 سيل اشك بي مهابا از چشمانم سرازير بود گفتم:

آقاجون من هم شمارو دوست دارم و مي دونم كه شما هم منو دوست داريد اما خودتون مي دونيد كه وجود من به  -

باشه، چون من خيال ندارم همسر كسي بشم كه لياقتش رو  اندازة رهام براتون ارزش نداره... حاال هم خيالتون راحت

 ندارم.

سپس در مقابل چشمان گريان و نگاه پريشان آقاجون به داخل اتاقم د ويدم و در را از داخل قفل كردم . حاال كه 

ل نگاه خورشيد صبحي تازه طلوع كرده، من ميدانم كه نمي توانم به بهاي شماتت خانواده، نگراني از آينده و تحم

هاي آقاجون، رهام را مال خود كنم. شايد از ابتدا نمي بايست به او روي خوش نشان مي دادم. من تصميم خود را 
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گرفته ام و از امروز آن را عملي خواهم كرد. رهام بايد بفهمد كه اگر خانواده هايمان دل چركين باشند، خوشبختي ما 

 نيز كامل نخواهد بود.

 

 

 تير 25

 

انم نام اين حوادث را چه بگذارم . تقدير ، سرنوشت، قسمت و يا شايد مصلحت. چرا بايد بگويم شايد، حتما نمي د

مصلحت من در اين كار است و همينطور رهام. چرا بايد براي به دست آوردن او همه را از خود برانم. چرا بايد براي 

 دل خودم تن به سرنوشتي نامعلوم در كنار رهام بدهم.

مدت به راستي به سخنان آقاجون انديشيدم و ترسي مبهم در دلم خانه كرده. اگر روزي رهام از من خسته شود اين 

 آن زمان من چه كنم؟

امروز در كمال تعجب و حيرتم دكتر طاهريان از من خواستگاري كرد و گفت چون به زودي قرار است براي گرفتن 

فقت من هر چه زودتر ازدواج كنيم و هر دو راهي شويم. هنوز نمي تخصص به هلند برود، تصميم دارد در صورت موا

دانم چه چيز در وجود من باعث شده كه او فكر كند ممكن است جواب مثبت بشنود، در حالي كه اين اواخر بي 

زده نهايت به او بي توجه بودم. امروز رهام نيز به دنبالم آمد اما من سريع تاكسي گرفتم و در مقابل چشمان حيرت 

 اش از او دور شدم!

 

 تير 23

 

به راستي كه هيچ كدام از سخنان گذشتگان بي علت نيست. همانطور كه گفته اند: خدا گر ز حكمت ببندد دري، 

زرحمت گشايد در ديگري. و حاال وجود دكتر طاهريان براي من رحمتي است از جانب او. چطور در اين مدت به 

 مردانگي او پي نبرده بودم!

و هنگام ترك بيمارستان در پژوي دودي رنگش انتظارم را مي كشيد و در مقابل رهام كه با چهره اي برافروخته آن ا

سوي خيابان ايستاده بود، دعوتش را قبول كرده و قبل از اين كه رهام خود را به من برساند سوار ماشين او شدم و 

 خواستم تا سريع حركت كند.

بودم اما تمام حواسم به رهام و فكرهايش در مورد رفتارم بودم. حتي سخنان دكتر را به با اين كه كنار او نشسته 

وضوح نمي شنيدم. بغضي سنگين در گلويم گير كرده و قدرت تكلم را از من صلب نموده بود. آنقدر احساس اندوه 

ر طاهريان با گفتن اين كه مي كردم كه براي لحظه اي مي خواستم خود را از ماشين به بيرون پرتاب كنم. اما دكت

مرا به خود آورد. با هزار بدبختي دهان باز كردم تا كالمي سخن بگويم. نمي خواستم « شما حالتون خوب نيست»

شخصيتي كه تا به آن روز از خود نشان داده بودم با يك مسئله احساسي شخصي در حضور او خدشه دار شود. پس 

 گفتم:

 داشته باشه جايي نگه داريد تا من كمي هوا بخورم.زياد خوب نيستم. اگر امكان  -

او پس از اين كه كمي سؤال و جوابم كرد تا مطمئن شود به پزشك نيازي ندارم نزديك پارك با صفاي الله كه سر 

 راهمان بود نگه داشت و هر دو پياده شده و به سمت پارك رفتيم.
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كت زيردرختان چنار سر به فلك كشيده نشستيم.بي اختيار از هوا به شدت گرم بود . به پيشنهاد او روي اولين نيم

نگاه كاوشگرش گريزان بودم به طوري كه كم مانده بود از او بخواهم زودتر برود سر اصل مطلب اما او خود با چهره 

 اي جدي و نگران گفت:

 خانم نيك نژاد من احساس ميكنم شما مشكل خاصي داريد!

او را مطمئن ساخت كه به راستي مشكلي وجود دارد. پس آنقدر تالش كرد و دليل و سكوت ممتد من به جاي جواب، 

برهان آورد و آنچنان سخنانش به نظرم منطقي درخور تفكر بود كه باالخره به زبان آمده و جريان زندگيم را از ابتدا 

فاكتور گرفتم و تنها حقايق را برايش شرح دادم. البته تا آن جايي كه امكان داشت از احساسات خودم نسبت به رهام 

بدون طول و تفسير برايش توضيح دادم. او نيز دقيق و متفكر گوش به سخنانم سپرده بود و با اين كه ميديدم هر 

لحظه چهره اش بيشتر در هم مي رود اما پس از خاتمه حرف هايم، با لبخندي گرم،از من، به دليل اطميناني كه به او 

كرد. من نيز در حالي كه اشك به ديده آورده بودم اظهار كردم مايل نيستم در آن موقعيت  داشتم صادقانه قدرداني

و از روي جبر محيط به ازدواج او درآيم. به او گفتم مي تواند همسري شايسته تر داشته باشد، با شرايطي بهتر. اما در 

حاال كه قصد دارد به خارج از كشور سفر كمال تعجبم او از محبتش برايم گفت. محبتي كه هر روز بيشتر مي شود و 

 كند مي ترسد ديگر فرصتي نداشته باشد و مرا از دست بدهد.

در مقابل آن همه تمايل و محبت، شرمنده بودم، اما هنوز نمي توانستم جواب درستي به او بدهم. او كه ترديد و 

كرد. نگاهش مهربان و لبريز عشق بود و  شرمم را متوجه شده بود با سخناني اطمينان بخش دوباره شروع به صحبت

چنان پخته و سنجيده حرف مي زد كه بي اختيار از اين كه كنار چنين فرد فهميده و با شعوري نشسته ام احساس 

 غرور مي كردم.

او شيدايي رهام را نداردو قلبم به ديدنش نمي تپد، اما حس مي كنم شايد بتوانم آينده اي بيدغدغه و آرام كنارش 

اشته باشم.حال نميدانم آيا به راستي ميتوانم بدون رهام زندگي كنم؟! آيا قادرم ديگر او را نبينم؟ آيا قادرم در د

مقابل نگاه بي تابش بي تفاوت باشم؟! خدايا تا به امروز كسي را اين چنين دوست نداشته ام. به راستي كه عاشق او 

اين كه ديگران پشت سرم حرف بزنند و بگويند با حيله و هستم اما آخرش چه؟ به شدت احساس ضعف مي كنم از 

ترفند پسري چون رهام را به دام انداخته تيرة پشتم مي لرزد. رهام هميشه مي گفت بايد به حرف هاي خاله زنكي 

ديگران بي تفاوت باشم و به دنبال خواستة دلم بروم. اما تا به كي مي توانم تاب و تحمل نگاه سرزنش آلود و 

 اي مردم را داشته باشم؟ به راستي تحملم تا چه ميزان استحرفه

رهام دست بردار نيست. مدام يا تلفن ميزند يا سر راهم سبز مي شود . ديگر نمي توانم به او بي محلي كنم چون مي 

 ترسم دست به كار احمقانه اي بزند.

و آنقدر نسبت به من محبت دارد كه دلش ديروز زندايي تماس گرفت و گفت در مقابل خواستة رهام حرفي نمي زند 

ميخواهد به زودي عروسش شوم، اما آقاجون به شدت با اين وصلت مخالف است و روزگار را به رهام و آنها تلخ 

نموده. حتي دايي نيز توان ابراز عقيده ندارد و مي ترسد آقاجون از شدت ناراحتي دست به كاري غيرقابل تصور 

ر از رفتارهاي رهام و آقاجون به تنگ آمده كه براي اولين بار زار زار گريست و التماس بزند. طفلك زندايي آنقد

كرد كاري بكنم تا آرامش به خانواده بازگردد. او مي گفت رهام به شدت بهانه گير و بدخلق شده. زياد غذا نمي 

كه تا به آن لحظه صدايش را خورد و حتي بر سر او و دايي فرياد كشيده و به آن دو پرخاش كرده. مي گفت پسري 

در خانه بلند نمي كرد آن طور ياغي و پرخاش جو شده كه جرأت ندارند كوچكترين سخني برخالف ميلش بر زبان 
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بياورند. زندايي مينا اشك مي ريخت و دقيقاً نمي دانست چه چيزي آنطور در آن چند روز اخير پسرش را سركش 

فهميدم و بي اختيار پا به پاي زندايي بي صدا اشك مي ريختم. اما امشب دو كرده اما من به خوبي حال رهام را مي 

تصميم مهم گرفتم كه به زودي هر دو را عملي خواهم كرد. بايد ابتدا با رهام صحبت كنم و از او بخواهم عاقالنه 

يار فهميده و رفتار كند و ديگر اين كه به خواستگاري دكتر طاهريان جواب مثبت بدهم. او مرد خوبيست و بس

باشعور است... اي كاش اندكي قويتر بودم و مي توانستم در مقابل مخالفتهاي آقاجون بايستم. اما حيف! حيف كه 

محبتم به آقاجون و تمام خانواده مانع ان ميشود كه بي پروا به عشقم اعتراف كنم. حاال همه از من توقع دارند كه آن 

 دهم. نه رفتارهاي مجنون وار عاشق پيشگان و انسانهاي احساساتي! شخصيت آرام، عاقل و باوقارم را نشان

 

 دوم مرداد

باالخره با رهام در منزل دايي روبه رو شدم. به وضوح ديدم كه از من دلگير است وبابت بي محلي هاي اخيرم تا 

رد شده ام. خواست توانست بي محلي كرد. اما باالخره به حرف آمد و گفت مي داند به خاطر آقاجون است كه س

دوباره از عشقش سخن بگويد و از نقشه هايش براي آينده حرف بزند، اما من اجازه ندادم ادامه دهد و با قاطعيت 

 حرفش را قطع كردم و فرياد زدم.

رهام اينها كه مي گويي عملي نمي شود. به من نگاه كن... من قادر نيستم تورو خوشبخت كنم. فاصلة من و تو به  -

ازة يك ازدواج ناموفق، يك جنين سقط شده، پنج سال اختالف سن ، آرزوي يك فاميل و از همه مهمتر آرزوهاي اند

پدرت و آقاجون در مورد توست. مي بيني رهام! اين فاصله ها با عشق ما پر نمي شه. من و تو انتظارات ديگه اي 

اساتمون براي ما تصميم بگيرند. ما قادر نيستيم ازمون ميره. ما هردومون اونقدر عاقل هستيم كه اجازه نديم احس

آينده رو پيش بيني كنيم. تو چه تضميني داري كه ده سال ديگه سنم رو به رخم نكشي و تازه بر فرض كه اين طور 

 هم نباشه...

 او با سرعت ميان حرفم آمد و در حالي كه به شدت عصبي شده بود گفت:

مي دونم آقاجون توي دلت رو خالي كرده! مي دونم كه اين حرفها مال  تو جا زدي! تو ترسيدي! من كه خوب -

خودت نيست. بيا و مثل يك مرد رفتار كن. حرفهايي رو بزن كه خودت دلت مي خواد. نه اينكه مثل طوطي حرفهاي 

 آقاجونت رو تكرار كني.

ن دليل عصباني بودم كه سخنانش آنقدر از توهين او خشمگين شدم كه ديگر نفهميدم چه ميكنم، شايد بيشتر به اي

 كامالً حقيقت داشت!

بهتره حرمت بزرگتر بودنم رو نگهداري و مراقب حرف زدنت باشي. تا به حال به حرف دلم بودم، حاال به نهيب  -

عقلم گوش ميدم. من به زودي ازدواج مي كنم ... مي دونم كه براي هردومون قبولش سخته، اما بايد تحمل كنيم و 

 م كه ما زوج مناسبي براي هم نيستيم.بپذيري

 چند قدم به سمتم آمد و فرياد زد:

تو عقلت رو از دست دادي، همينطور اعتماد به نفست رو. كجاست او سپيدة جسور كه مقابل منوچهر ايستاد و اونو  -

 از زندگيش بيرون كرد.

زيد. دستان بزرگش را روي بازوهايم گذاشت كامالً مقابلم رسيده بود، چشمانش از نم اشك تر بود و صدايش مي لر

 و آرام تكاني به من كه بهت زده بودم داد و گفت:
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 به خودت بيا، من دوستت دارم لعنتي! -

 به گريه افتادم و در همان حال گفتم:

 من ميترسم رهام. از اين كه پشتيباني خانواده رو از دست بدم ميترسم. -

 ؟پشتيباني خانواده يا آقاجون! -

 من ميدونم كه همه به اجبار با اين قضيه موافقت كردند، اونم فقط به خاطر اصرار تو. -

 پس تو چرا در مقابل اين همه خواهش من، مقاومت ميكني؟ -

چون نمي تونم مسائل جانبي رو تحمل كنم. چون تو زندگي آدمهاي دورو برم، توي كتابا و توي فيلمها ديدم كه اين  -

بيشترش عاقبت خوبي نداشته. من نمي تونم ريسك كنم. دوستت دارم رهام اما احساس ضعف ميكنم.  طور ازدواجها

من به يك تكيه گاه محكم و مطمئن نياز دارم، تو مثل يك نهال جوون ميموني كه من نمي دونم در آينده ميتونه 

ه آرامش و يك زندگي آروم دارم. تو حضور منو تحمل كنه يا نه!؟ ديگه از دلهره و اضطراب خسته شدم، من احتياج ب

 هم اگه واقعاً به من عالقه داري به حرفم گوش كن و بزار آروم باشم.

وقتي سخنانم به پايان رسيد، بدون اين كه به او فرصت پاسخگويي بدهم از آن جا خارج شده و همراه دايي و زندايي 

م. آن دو از ديدن چهرة گريان من به شدت متأثر شدند كه براي راحتي ما در حياط نشسته بودند به منزلمان بازگشت

و اظهار داشتند اگر به راستي به رهام عالقه دارم به خاطر خوشبختي ما دو نفر هر كاري كه بتوانند انجام مي دهند. 

 چقدر اين دو موجود مهربان و دوست داشتني هستند و اي كاش كمي از دل رحمي آن دو را آقاجون دارا بود. او كه

 بزرگ خانواده است و تا به آن روز هيچ اتفاقي بدون اجازه يا اطالع وي وقوع نپيوسته.

 

 مرداد92

 

حاال كه اين دفتر را به دست گرفته ام و خطوط آن را سياه مي كنم ديگر زني آزاد نيستم. يا شايد هم تازه آزاد شده 

اي معني دار همكاران زمانيكه پي به بيوه بودنم مي بردند. از ام! از بكن، نكن ها و امر و نهي هاي خانواده . از نگاه ه

 حرف و حديث هاي دوست و آشنا و باالخره از زنجير عشق رهام!

زنجير عشق او!؟ آيا به راستي ديگر عاشق نيستم؟ حتي اگر هم باشم نمي توانم صريح به خودم اعتراف كنم. حتي 

تم كه بايد جسم و روحم را تقديم به مرد زندگيم كنم. مردي كه به اگر هم باشم ديگر شوهر دارم و زني متعهد هس

راستي مرا مديون خود ساخته و با علم به عشق من نسبت به رهام پا پيش گذاشته و سكان كشتي زندگيش را به 

و دست من سپرده. حتي آنقدر فهميده و با محبت است كه اين مدت اندكي مرا به حال خود گذاشته تا با وجود او 

زندگي با او مأنوس شوم و كم كم از فكر و خيال رهام به درآيم. به راستي برايم غيرقابل باور است كه مردي اين 

 چنين صبور و پرتحمل باشد.

مراسم ازدواج ما خيلي ساده در محضري برگزار شد و قرار است با جشني كوچك زندگي مشتركمان را آغاز كنيم و 

 شويم. به نظرم اين بهترين كاريست كه مي توانيم انجام دهيم. چند روز پس از آن راهي هلند

و اما رهام! رهام تنها و غمگين من! او با همه حتي من قهر است و دو روز قبل از تاريخ عقد من، بعد از اينكه حسابي با 

ان نزديكش و من صحبت كرد، دعوا كرد، بر سرم فرياد كشيد و اشك ريخت، به شمال رفت. به ويالي يكي از دوست

گفته هر طور بتواند زندگي مي كند. دلم برايش مي سوزد،و از حس اندوهش به درد مي آيد. اما او جوان است و 
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باالخره فراموش مي كند. باالخره مجبور است به زندگي عادي خود بازگردد. او بايد سپيده را از خاطر ببرد و عدم 

 حضور من كمك بزرگي براي اوست.

نها يك كار دارم و آن دعاست، دعا به درگاه ذات پاك باري تعالي كه قدرت تحمل اين اتفاقات و حوادث و حاال من ت

را اول به رهام و سپس به من و دكتر طاهريان كه حاال براي من امير است، بدهد اما من به اميد روزي كه خوشبختي و 

 خوشحالي رهام را ببينم، قلبم براي اندوهش ميتپد.

 

 9628مهر  22

 

 اكنون مي خواهم با اين دفترچه، روزهاي گذشته و خاطرات تلخ و شيرينم وداع نمايم.

ديگر نمي خواهم در اين دفتر چيزي بنويسم. مي خواهم همه چيز را پشت سر بگذرانم و زندگي جديدي را آغاز 

افتاده و اينطور كه شنيده ام تصميم  كنم، فقط افسوس مي خورم كه با ازدواج من، رهام سر عقل نيامد. او با همه سرلج

دارد به خارج از كشور سفر كند. او گفته از ايران خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشت. در هر صورت افسوس و 

حسرت من كاري از پيش نمي برد و با اين كه دل پردردي دارم اما بايد با زندگي جديد اخت شوم و تالش كنم 

 ست بدهم، گرچه سخت و ناممكن به نظر مي رسد.عشقم را نسبت به رهام از د

 خدايا چقدر دلم گرفته، چقدر گريه مي خواهد. چقدر سنگين شده چقدر غصه دار است. خدايا به داد دلم برس.

 فصل دهم

 

آن شب حتي براي چند دقيقه پلك هايم روي هم نرفت و تا خود صبح بيدار نشسته و چشمان پراندوهم را به روي 

 فتر بستة مقابلم دوخته بودم.جلدد د

خاطرات سپيده چون نواري كه برگردانده شود در ذهنم مدام تكرار مي شد و من پريشان و مستأصل مانده بودم چه 

كنم. از طرفي دلم براي تنهايي رهام و سپيده مي سوخت و از طرفي حس مي كردم رهام آنگونه كه به سپيده عشق 

دارد. خودخواهي من كه هر چه ميخواستم تا آن روز در اختيارم بود و هميشه و هر ميورزيده نسبت به من احساسي ن

جا چه از جانب اطرافيان و چه از اعماق وجود خودم، احساس برتري و بهتر بودن داشتم، اجازه نمي داد كه حس كنم 

 در قلب مردي كه اين چنين خود را در قلبم جا كرده، مقام دوم داشته باشم!

 

تازه طلوع كرده بود كه صداي به هم خوردن در را شنيدم و متوجه خروج سپهر از خانه شدم و ساعاتي پس خورشيد 

از آن سر و صداي آرام خاله پروين به گوشم رسيد كه از خواب بيدار شده و در تدارك صبحانه بود. به ساعت نگاهي 

ب خارج نشده بودم. اما چگونه ميتوانستم با او انداختم. تنها يك ربع به ساعت ده مانده بود و من حتي از رختخوا

روبه رو شوم. سرم به شدت درد ميكرد و معده و پشتم از شدت ضعف تير ميكشيد. پس ترجيح دادم استراحت كنم 

و رهام را منتظر بگذارم تا فرصت بيشتري براي تفكر بيابم. ساعت از ده صبح گذشته بود كه صداي زنگ در بگوشم 

دم كه رهام است. پس خود را به خواب زدم كه اگر خاله آمد با علم به اينكه ديشب تا ديروقت رسيد. مطمئن بو

مشغول خواندن خاطرات سپيده بودم، بهانهاي بياورد و عذر او را بخواهد. با اينكه صداي احوالپرسي او با رهام را كم 

آندو كه چون نجوايي مرموز بود به گوشم  و بيش شنيدم تا دقايقي خبري از خاله نشد و تنها صداي صحبتهاي آرام

ميرسيد. تقريباً بيست دقيقه آن دو با هم حرف ميزدند و من كه بيتاب و خسته بودم به محض اين كه خواستم پشت 
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در اتاق گوش بايستم بلكه چيزي متوجه شوم، با تكان دستگيرة در اتاق به سرعت به حال اولم بازگشتم. صداي خاله 

 كه آرام ميگفت: پروين را شنيدم

 بيا خودت ببين چطوري خوابيده! مثل اينكه تا نزديكهاي صبح بيدار بوده! -

لحظاتي بعد حس كردم خاله به درون آمد و در را پشت سرش بست. سپس كنار تختم نشست. همچنان چشمانم را 

ام متوجه شدم آنكه كنارم بسته و سعي داشتم هر چه بيشتر حالتم طبيعي باشد. اما با حس بوي ادكلن مخصوص ره

نشسته و من پشت به او دارم كسي جز رهام نيست. ضربان قلبم شدت گرفته و حس مي كردم تنفسم كم كم نامنظم 

مي شود. تا اينكه از هرم نفسهاي گرم رهام كنار گوشم، نفس در سينه ام حبس شد . با بوسه اي كه آرام از موهايم 

د، برداشت از جا پريده، وحشتزده روي تخت نشستم و با چشماني گرد شده به كه اندكي روي صورتم ريخته شده بو

 او كه با لبخندي، آرام و خونسرد همچنان بر جاي خود باقي بود پرسيدم:

 هيچ معلوم هست چي كار ميكني؟ -

 لبخندش را پررنگتر كرد و گفت:

 از اعتماد عمه پروين سوءاستفاده مي كنم! -

 با حرص گفتم:

 كه خودت هم اعتراف مي كني! آخه تو چطوري ميتوني... خوبه

 با بغضي كه از يادآوري خاطرات سپيده در گلويم نشست حرفم نيمه تمام ماند و چانه ام به شدت لرزيد.

 با نگراني گفت:

گو كه ببين با تو چه كرده اند! به خودت نگاه كردي؟ چشمهات چرا اينقدر پف كرده؟ ليلي با من حرف بزن... ب -

 راجع به من چه فكري مي كني. بگو از خوندن خاطرات سپيده چه احساسي پيدا كردي. ليلي... ليلي...!

صدايش به وضوح مي لرزيد و چشمان به اشك نشسته اش با التماس چهره ام را مي كاويد. من اما بي طاقت از 

ها حضور او و شادي اش مرا راضي مي كرد. اندوهش، خود را و غم خود را فراموش كردم. آنقدر مي خواستمش كه تن

او كه سكوت و اشكهاي بي اختيارم را تعبير بر رنجيدگي و دلشكستگي ام نموده بود با لحني محكم در حالي كه سعي 

 داشت لرزش صداش را كنترل كند گفت:

ر كس توي ليلي خواهش مي كنم كمي منطقي باش. تو زندگي هر كسي ممكنه يك همچين اتفاقي بيفته. ه -

زندگيش به شخصي عالقه مند ميشه اما آيا رواست تا آخر عمر تنها بمونه؟! يعني ديگه نميتونه به كسي محبت پيدا 

كنه؟ بله درسته، همه ميگن عشق اول فراموش نميشه، چه اول ، چه دوم، و چه هزارم... عشق اگه واقعي باشد هرگز 

ما خاطره اش مي مونه. تو و محبت تو جاي سپيده و محبتش رو فراموش نميشه! ممكنه اون حس آدم كمرنگ بشه ا

در قلب من پر كرديد، باور كن ليلي ده سال زمان زياديه. ده سال طول كشيد تا عشق سپيده در وجود من كمرنگ 

و شد و حاال تو با حضور خودت با شادي و نشاطت، با دستهاي مهربونت دوباره منو زنده كردي... ليلي اگه تو هم من

 پس بزني اونوقت چي از من باقي ميمونه!؟

 چشمان پر از اشكم را به صورت درهم رفته اش دوختم و آرام نجوا كردم:

 من حالتو درك مي كنم و حتي اگر تو به اندازة سپيده دوستم نداشته باشي باز هم نميتونم ازت بگذرم. -

د با گفتن اين كه توي دنيا تورو بيشتر از هر كس ديگه با گفتن اين حرف گريه ام شدت گرفت و او كه متأثر شده بو

اي دوست دارم سرم را به سينة پرحرارتش چسباند . با اينكه ابتدا كمي مردد بودم اما از شدت و عالقه و گرماي 
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وجودش گويي موم خجالت و شرمم آب شد و خود را بي پروا به آغوش امنش سپردم. دقايقي گذشت تا با 

او اندكي آرام شده و سر به زير و شرمزده گويي تازه به ياد مي آوردم در آغوش مردي هستم، خود  نوازشهاي ماليم

را كنار كشيدم. او با نرمي و محبت موهايم را كه اندكي بر اثر ريزش اشك روي پيشاني و كنار صورتم چسبيده بود، 

 كنار زد و گفت:

ي هندي توي بغل هم گريه مي كنيم! پاشو... پاشو كه االن عمه نگاه كن! ما مثل بچه هاي كوچيك يا مثل اين فيلمها

پروين پيداش ميشه. حاال برو دست و صورتت رو بشور و زودتر از اين قيافه كه با يك من عسل هم نميشه خوردش، 

 بيرون بيا!

فرمانش اطاعت بدون اين كه به چهره اش نگاه كنم لبخند زدم و پس از اين كه اندكي ظاهرم را مرتب نمودم، از 

كردم. خوشبختانه تا وقتي كه به دستشويي رفتم و دوباره بيرون آمدم خاله پروين را نديدم گويا در آشپزخانه انتظار 

 ما را مي كشيد.

هنگاميكه خواستم به سمت اتاق پويا بروم تا لباس هايم را كه يك تيشرت و شلوار گرمكن بود، عوض كنم خاله 

ه در اتاق نشيمن مشغول صحبت هستند. خاله با نگراني لبخندي معني دار نثارم كرد و من پروين و رهام را ديدم ك

 شرمگين خواستم به راهم ادامه دهم كه او صدايم زد و خواست كنارشان بنشينم. سپس گفت:

من  ليلي جان، راستش رهام از من دلگير شده كه چرا قبل از اين كه خودش موضوع رو باهات در ميون بگذاره، -

پيشدستي كردم و با دادن دفتر خاطرات سپيده به تو، باعث ناراحتيت شدم... اما من فكر مي كنم كار درست همين 

بوده كه تو حقايق رو به صورت كامل و از ديد يك همجنس خودت ببيني...در هر حال گاليه رهام بي معنيه چون 

عوض كنه... فقط مي مونه قضية آقاجون... كه بايد  حس مي كنم تو تصميم خودت رو گرفتي و چيزي نمي تونه اونو

 هر طور هست خودتون دو نفر راضيش كنيد.

 رهام با بي حوصلگي يك پايش را روي پاي ديگر انداخت و گفت:

رضايت اون چه اهميتي داره؟ اون با داليل و منطق خاص خودش پيش ميره و شما هم بهتر از هر كس ميدونيد كه  -

 ا كوتاه نميآد.به اين راحتي ه

 از اين كه راجع به آقاجون آنگونه حرف مي زد ناراحت شدم، پس با لحني متغير گفتم:

رهام خواهش مي كنم راجع به آقاجون اينطوري حرف نزن.گرچه تا حدودي بهت حق ميدم ازش دلگير باشي... اما  -

ر سپيده روي خواستة خودش پافشاري مي اون ماجرا و ازدواج سپيده كامالً به خواست خودش بوده و در واقع اگ

كرد، هرگز آقاجون نمي تونست كاري بكنه... در ضمن اگر من واقعاً تونستم براي خودم جايي تو قلبت باز كنم...، 

پس دليلي نداره هنوز به خاطر جداييت از سپيده كسي رو مقصر بدوني و عصباني باشي... آدم موقعي نمي تونه كسي 

 برام نبخشيدن وجود داشته باشه! رو ببخشه كه چيزي

 در حالي كه از جاي بر مي خاستم تا به اتاق پويا بروم با بغض گفتم:

اگر تو خواهان من باشي به خاطر كينه اي كه براي نرسيدن به سپيده بوده از عالقه ات نمي گذري...، مگر اين كه  -

 هنوز...

ه به شدت سعي در كنترل خود داشتم پوزخندي زده و بي توجه ديگر نتوانستم به سخنم ادامه دهم. پس در حالي ك

 به او و خاله پروين، آنجا را ترك كردم.
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بالفاصله پس از اين كه در اتاق را پشت سرم بستم صداي باز و بسته شدن در ورودي خانه رانيز شنيدم و يقين كردم 

 د شد، چشمان پر از اشكش را به من دوخت و گفت:كه رهام رفته. خاله پروين پس از اين كه چند ضربه به در زد وار

 رهام رو به گريه انداختي! بهش فرصت بده...همه چيز درست ميشه. -

نزديك غروب ،آقاجون و مادرم به دنبالم آمدند و هر سه راهي خانه شديم چهرة هر سة ما گرفته بود و هيچ كدام 

سري به مادرجون زدم كه اتفاقاً بهتر شده و از بستر بيماري سخني خاص بر زبان نياورديم. به محض رسيدن به خانه 

به سالمت بيرون آمده بود. با ديدن من گويي جاني دوباره يافت و من نيز دوباره شدم همان ليلي پرحرف و سرزنده! 

تيم! او برايش بلبل زباني مي كردم و سعي داشتم نشان دهم همه چيزرو به راه است و ما دوباره خانواده اي شاد هس

 نيز حرف خاصي بر زبان نياورد و تنها هنگاميكه كنارش سر بر بالش گذاشتم آرام كنار گوشم نجوا كرد:

 ليلي نگذار رهام بره! تو ميتوني اونو با آقاجون آشتي بدي.

 دوست نداشتم او را نااميد كنم پس در جوابش لبخندي زدم و به او شب بخير گفتم.

همراه آقاجون راهي كارخانه شدم. دايي علي هم آمده بود و با اين كه هر دو اندكي صبح روز بعد چون گذشته 

 مغموم و كم حرف تر از سابق بودند اما هيچ يك سخن خاصي بر زبان نمي آوردند.

حدود يك ساعت به پايان ساعت كاري مانده بود كه زنگ تلفن به صدا درآمد و من در كمال تعجب صداي جدي و 

 ا شنيدم كه از من خواست با پدرش صحبت كند.محكم رهام ر

من نيز خط را وصل كردم. دقايقي نگذشته بود كه دايي به اتاق آقاجون رفت و پس از خروج گفت آنروز با سرويس 

 كارخانه به خانه بروم، چون او و آقاجون بايد به كارهاي عقب افتاده شان رسيدگي كنند.

حساب و كتاب شركت زيردستم بود كه مي دانستم قضيه مهمتر از اين آنقدر دايي را مي شناختم و آنقدر 

حرفهاست. حس كنجكاويم به شدت تحريك شده بود،پس تصميم گرفتم عليرغم شماتتهاي دايي و آقاجون در 

كارخانه بمانم و از موضوع سر در آورم. مي دانستم قضيه هر چه باشد مربوط به رهام است و در نتيجه به من نيز 

ط مي شد. پس با حالتي عادي از آندو خداحافظي كرده ، سوار سرويس شدم . اما هنوز اتوبوس از محوطه خارج مربو

نشده بود كه به بهانة اينكه چيزي را فراموش كرده ام و بهتر است با پدربزرگ بازگردم، سريع بيرون پريدم. خود را 

طه را ديد زدم. با خود گفتم حتي اگر آنها بروند. ميتوانم به ساختمان دفتر رسانده و از پنجره كريدور خر پشته، محو

آژانسي گرفته و خود را به خانه برسانم. اما هنوز دقايقي نگذشته بود كه متوجه شدم پرايدي مقابل در ورودي 

محوطه نگه داشت و رهام از در عقب آن خارج گشت. بلوز و شلوار سرمه اي رنگي به تن داشت و عينك دودي 

اش را نيز به چشم زده بود. دايي علي به سرعت به استقبال او رفت و متوجه شدم مدام با او حرف مي زند و هميشگي 

رهام نيز با جوابهايي كوتاه به راه خود ادامه مي داد. وقتي آندو وارد ساختمان شدند، صداي قدمهايشان را به روي پله 

ام و بيصدا خود را پشت در رساندم و هنگاميكه متوجه شدم ها مي شنيدم و متوجه شدم وارد دفتر آقاجون شدند. آر

كسي در اتاق انتظار حضور ندارد در حالي كه قلبم از شدت هيجان در سينه مي كوبيد، درست پشت در اتاق آقاجون 

ايستادم و گوشهايم را تيز كردم. گرچه براي شنيدن سخنان آنها نيازي به تالش نبود و حتي اگر راحت روي صندلي 

 خودم مينشستم ، به راحتي صداي فرياد رهام و آقاجون به گوشم مي رسيد! آقاجون با خشم گفت:

 گفته بودي اومدي مثل دو تا مرد حرف بزنيم، خوب من منتظرم، حرف بزن! -

ميخوام بدونم شما چه دشمني با من داريد؟ چرا هميشه مانع خوشبختي من ميشيد؟ چرا فكر ميكنيد من ليلي رو  -

 بخت ميكنم؟بد
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خودت جواب سؤالت رو خوب ميدوني. هنوز اون حرفت توي گوشم صدا ميكنه كه مثل پيرزنها ليلي رو نفرين  -

كردي! فكر مي كني نمي دونم اومدي تالفي كني! تو ميدوني اين دختر چه قدر برام عزيزه، مي دوني كه بعد از تو 

بريش. اون بچه رو عاشق خودت كردي كه منو عذاب بدي! حاال فقط اون تونست منو سرپا نگه داره، حاال مي خواي ب

هم فكر نكن سنگ خودم رو به سينه مي زنم، من نگران اين بچه هستم، نمي دونم تو با اين اخالق و رفتارت چه 

 باليي ميخواي توي مملكت غريب سرش بياري.

 ميزنيد!خوب، خوب، قضيه داره جالب ميشه! ممكنه بپرسم از كدوم نفرين حرف  -

 صداي آقاجون را شنيدم كه خشمگين فرياد مي كشيد:

به حرمت پدرت از اينجا بيرونت نمي كنم اما مي گم تا بابات هم بدونه... اون روزي كه براي آخرين بار اومد خونة  -

 من و هر چي دلش خواست گفت، بعدش كه داشت مي رفت ليلي رو كه توي حياط توپ بازي مي كرد، به من نشون

داد و گفت يك روزي همين بچه اي كه اين قدر بهش محبت مي كنين چنان درسي به شما بده كه هيچوقت فراموش 

نكنين، اميدوارم روزي بياد كه به خاطر اين دختر دست و دلتون بلرزه و خالصه يك مشت اراجيف... حاال هم چون 

 و به كرسي بنشونه.ديده كه اين دختر دست از پا خطا نمي كنه، مي خواد حرف خودش ر

از صداي قهقهة عصبي رهام مو بر اندامم راست شد و در پي آن صداي اعتراضهايي دايي علي به گوشم رسيد كه با 

عصبانيت از او ميخواست رفتار بهتري داشته باشد، در غير آنصورت هر چه زودتر آنجا را ترك كند، رهام اندكي 

 خود را كنترل كرد و گفت:

د من اونقدر احمق هستم كه اين همه راه اومدم تا ببينم اگر به قول شما نفرينم عملي نشده آنرا عملي فكر مي كني -

كنم!؟ واقعاً كه آقاجون از مردي دنياديده مثل شما بعيده! من همانطور كه به پدر گفته بودم چون براي همه و به 

ره اومدم ايران. نه براي اين كه ليلي رو عاشق خصوص براي مادرجون دلم تنگ شده بود و مي دونستم حال خوبي ندا

خودم بكنم. شما فكر مي كنيد فقط براي انتقام گرفتن از شما حاضر مي شدم با دختري كه عالقه اي بهش ندارم و 

توي كشور خارجي جلوي دست و پام و مي گيره ازدواج كنم؟! نه آقاجون شما باز هم اشتباه كرديد. شما حتي دليل 

منو نمي دونيد! دليلي كه به خاطر عالقه اي كه ته قلبم به شما حس مي كردم حتي به خودتون هم نگفتم.  واقعي رفتن

چون مي دونستم خيلي سخته بفهميد رازي رو كه باعث فاصلة زيادي بين من و شما ميشه و شما سالها اونو از همه 

 ياره؟ پنهون كرديد، برمال شده... راضيه بديعي، چيزي رو به ذهن شما نم

 

چون مي دونستم خيلي سخته بفهميد رازي رو كه باعث فاصلة زيادي بين من و شما ميشه و شما سالها اونو از همه 

پنهون كرديد، برمال شده. راضيه بديعي، چيزي رو به ذهن شما نميآره؟ آهان! از ظاهرتون پيداست كه هنوز خوب به 

يد. طفلك مامان مينا چي كشيده! طفلك راضيه، چه بالهايي سرش خاطرش داريد! اما فكر نمي كنم ازش باخبر باش

 اومده، اونم فقط به خاطر پول. راضيه بديعي رو ميگم كه پدرش توي اين كارخونه كار مي كرد!

 دايي ميان حرف او پريد و با صدايي خفه پرسيد:

 كي به تو اينها رو گفته؟ -

ر، فقط شما، آقاجون، مامان مينا، راضيه و پدرش باخبر بودند. فكر كنم خوب بگذاريد ببينم... از اين راز شر م آو -

مادرجون هم در جريان باشه. اما به شما اطمينان ميدم كه اين موضوع رو فقط خودم كشف كردم. اشخاص زيادي 

ادم و به حقيقت بودند كه از مسائل حاشيه اي قضيه با اطالع بودند، من اين اجزاء كوچك رو مثل پازلي كنار هم قرار د
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ماجرا رسيدم... رفتم پيش راضيه... پيش مادري كه حتي شما اجازه نداديد به عنوان يك مادر، نوزادش رو شير بده، 

چون م يترسيديد به من وابسته بشه و زير قرارداد بزنه. من يك بچه قراردادي بودم. بچه اي كه مثل آب نبات و يك 

برو و حيثيتش رو سر اين قرارداد گذاشت. زن بدبختي كه به خاطر نياز عروسك از اون زن خريدينش. زني كه آ

مالي از آيندة خودش و دختر كوچكش گذشت و يك عمر براي خودش بدنامي خريد. وقتي يك ازدواج نه ماه و چند 

ميشم. روز را تصور مي كنم كه در واقع يك شب بوده!فقط يك شب! براي به وجود اومدن من! از خودم و شما بيزار 

وقتي مي بينم به خاطر وارث بودن و حفظ يك نام به اين دنيا اومدم از شدت انزجار مي خوام منفجر بشم. حتماً مي 

پرسيد چرا از آقاجون بيشتر از شما شاكي هستم!؟ چون مي دونم اين نوني بوده كه آقاجون تو دامن شما گذاشته. 

كنه اون كار كثيف رو انجام بديد. ميدونم به دروغ به شما مي گفته  ميدونم مامان مينارو راضي كرده كه به شما اصرار

از راضيه باخبره و تا آخر عمر زندگيش رو تأمين ميكنه. بابا شما هم آلت دست بوديد. شما هم وسيله اي بوديد كه 

زندگي شما آقاجون به هوس داشتن نوة پسري اش برسه... آقاجون شما منو به زور از خدا گرفتيد! من حق شما و 

 نبودم.

 حاال ديگر صدايش به وضوح مي لرزيد و مشخص بود به شدت منقلب و ملتهب است.

 دنياي اين توي تأثيري چه شما نام نموندن يا موندن! باشيد؟ داشته وارث بايد كه پادشاهيد هستيد؟ كي شما اصالً –

قادر نيستم توي صورت شما نگاه كنم. حتي  ديگه كردم حس شدم، متوجه رو تلخ واقعيات اين وقتي... داره؟ بزرگ

از بابا بيزار شده بودم. شما نه تنها مادر واقعيم، بلكه سپيده رو هم از من گرفتيد. حس مي كردم وجود سپيده مي 

تونه منو از غرقابي كه توش گرفتار شده بودم بيرون بكشه. سپيده و مامان مينا آخرين موجوداتي بودند كه بهشون 

م، اما ساية شما باز مثل بختك روي زندگي من افتاد.ديگه بدون سپيده،زندگي من كنار شما چه مفهومي اميد داشت

 داشت؟ من حتي خيال داشتم بعد از ازدواج با اون راضيش كنم كه به شهرستان دوري بريم و زندگي كنيم.

 دايي سخن او را قطع نمود و با فرياد گفت:

مادرت رو فراموش مي كني؟! اگه اون زن تورو به دنيا آورد، مينا بود كه تورو  يعني به همين راحتي محبت هاي -

بزرگ كرد. بهت محبت كرد و مثل يك مادر واقعي برات دل سوزوند. همين آقاجون كه اينقدر به نظرت خطاكار 

نميتوني  ميآد، كم براي تو زحمت نكشيده كم براش عزيز نبودي، حاال به همين راحتي جلوي روي ما ميگي كه

 وجودمون رو تحمل كني!

 رهام گفت:

شما نمي دونيد نادانسته چه باليي به سر راضيه آورديد. من ميگم چرا ازش غافل شديد؟ اصالً چرا بايد به خاطر  -

يك بچه با كسي معامله كنيد؟ چرا با ازدواج من و سپيده مخالفت كرديد و حاال چرا با ازدواج منو ليلي هم مخالفت 

 د.ميكني

اين بار آقاجون به حرف آمد. صدايش آرام و تسليم وار بود اما كالمش نشان مي داد هنوز نمي تواند غرور خود را 

 بشكند.

ما از راضيه غافل شديم، چون بنا بود بعد از به دنيا آمدن تو به كلي از زندگيمون خارج بشه. ما نمي تونستيم  -

الفت كردم چون به درد هم نمي خورديد، هر دوي شمارو دوست داشتم و ريسك كنيم. با ازدواج تو و سپيده هم مخ

دلم نمي خواست بعدها شاهد زجر شما و خانواده هاتون كه همگي پارة جگرم بوديد بشم. با ازدواج تو و ليلي مخالفم 

 ني!چون ميترسم به خاطر انتقام از من دست روش گذاشته باشي... اما به اين شرط موافقت ميكنم كه بمو
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 رهام پوزخندي زد و گفت:

 شما ميدونيد كه من نميتونم بمونم! -

 بس من تا اونجا كه بتونم با تو مخالفت ميكنم. -

 ما هردو سعي خودمون رو ميكنيم. -

 آقاجون با صداي دورگه اي گفت:

 من جنازة ليلي رو هم روي دوش تو نمي گذارم، برو هر كاري كه دلت ميخواد بكن. -

ديگر در لحن آقاجون آن قدرت و اقتدار هميشگي نبود و تنها چيزي كه از اعماق كالمش حس ميكردم حالت حاال 

 مردي بود كه با آخرين توان از خود و مايملكش دفاع ميكند و سعي دارد هنوز خود را مقتدر نشان دهد.

كنه. يا بمون و باهاش ازدواج كن يا اينكه با رفتن تو و سپيده به اندازه كافي كمرم خم شد، با رفتن ليلي كمرم ميش -

 تنها برگرد.

اگر شما به خوشبختي ليلي اهميت ميديد بايد بگذاريد خودش تصميم آخرو بگيره... من هم تمام شرايط شمارو  -

 قبول ميكنم.

 تنها شرط من اينه كه بموني. -

 نه، نميتونم، من ديگه نميتونم اينجا زندگي كنم. -

به حرف آمد، او سعي داشت هر طور ميتواند دل هر دو را نرم كند و هر چه بيشتر تالش ميكرد، كمتر دايي دوباره 

موفق ميشد! حتي من نيز ديگر نااميد شده با سري سنگين و دلي پردرد، آرام و بيصدا از ساختمان خارج شدم. باور 

ر مي بردم. هنوز به خاطر ندارم چطور چيزهايي كه شنيده بودم برايم سخت بود و در نوعي بهت و مسخ شدگي بس

خود را به خانه رساندم، همين قدر ميدانم كه وقتي به سر كوچه رسيدم متوجه شدم خيلي دير كرده ام و با حال بدي 

كه داشتم ميدانستم مادر تا ته و توي قضيه را درنياورد دست بردار نيست. پس راهم را كج كرده و به سمت خانه 

. عطيه با ديدن من بعد از چندين هفته بي خبري، آنهم با آن حال و روز جا خورده بود. چندان با دوستم، عطيه رفتم

او صميمي نبودم و او نيز به علت اين كه خانواده اي بسيار مذهبي و سختگير داشت هيچگاه به خانة ما نمي آمد. اما 

م داشتيم و من گاه گداري سري به او ميزدم. رويهم رفته دختري مهربان و آرام بود و در مدرسه روابط خوبي با ه

ساعتي بدون اين كه سخن خاصي به زبان آورم در اتاقش ماندم تا كمي آرام شوم. او نيز زياد اصراري به دانستن 

نداشت و با ليواني آب قند و يك استكان چاي و نبات سعي كرد اندكي حالم را جا بياورد تا به قول خودش رنگ و 

 بدن يخ كرده ام، بهتر شود.روي مثل گچ و 

اندكي كه حالم جا آمد خواهش كردم با منزلمان تماس بگيرد و به مادرم بگويد مرا در خيابان ديده و به اصرار به 

خانه شان كشانده و اصرار كند چند ساعتي نزدش بمانم. مي دانستم مادر به او و خانواده اش كه بسيار متدين بودند 

طيه را زمين نخواهد انداخت. همينطور هم شد و من تا تاريكي هوا آنجا ماندم تا بر رفتارم اطمينان دارد و روي ع

 تسلط پيدا كنم.

فقط خداوند مهربان مي داند كه آن روزها چه حالي داشتم. مدام با خود در ستيز بودم و در حالي كه به رهام حق 

د كه آقاجون، دايي و رهام به هيچوجه نبايد بو مي ميدادم نمي تونستم آقاجون را محكوم كنم. قدر مسلم اين بو

بردند كه من از رازشان مطلع شدم. مي دانستم كه غير از آن سه نفر و زندايي هيچكس ديگر از آن جريان اطالعي 

ندارد. چرا كه از ديگران شنيده بودم كه دايي و زندايي براي مداوا به انگلستان سفر كرده اند و به علت نامساعد 
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ن حال زندايي و اينكه مي بايست مدام تحت مراقبتهاي ويژه پزشكي باشد، آنجا ماندگار شده اند تا رهام به دنيا بود

آمده. چقدر سخت بود كه بار سنگين اين راز را را به تنهاي به دوش كشيده و حتي قادر نبودم با كسي سخن بگويم و 

بود تا در تحمل اين بار سنگين مرا ياري مي داد مني را در دل كنم تااندكي سبك شوم. چقدر دلم مي خواست كسي 

كه حتي قادر نبودم رنج خود را عيان سازم. بيخود نبود كه رهام نمي توانست ايران بماند. اي كاش قادر بودم 

همراهش بروم. اما آقاجون چه؟ عليرغم شنيدن داستان خودخواهي هايش، نمي توانستم شكستش را ببينم. از 

بود خرد شدن مردي را ببينم كه روزي برايم نماد قدرت و تدبير بود. حتي كنجكاو شده بودم از اصل  تحملم خارج

 ماجرا با خبر شوم و بدانم رهام از كجا پي به موضوع برده؟

در منزل عطيه تماماً به اين فكر مي كردم كه چه رفتاري بايد پيشه كنم و در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه با وجود 

 ار روحي شديدي كه متحمل مي شدم ، صبور باشم و سعي كنم چون گذشته رفتار كنم.فش

تا دو روز با آقاجون راهي كارخانه ميشدم و با او به خانه باز ميگشتم. گاهي نيز تلفني با رهام سخن مي گفتم و آنقدر 

م نااميد كنم، با او مهربان بودم.اما دلم به حال تنهايي و غمش مي سوخت كه عليرغم ميلم كه ميخواستم او را از آمدن

ديگر تالشي براي نگه داشتنش نمي نمودم چرا كه از احساس باخبر بودم و مي دانستم ماندن چقدر برايش زجرآور 

 است.

باالخره روز سوم رهام دوباره خواست از من جواب قطعي بگيرد تا قبل از رفتن او تكليفمان روشن گردد، پس قرار 

بعد كه جمعه بود او به دنبالم بيايد تا بيرون از منزل با هم صحبت كنيم. من نيز مامان را در جريان گذاشتيم روز 

گذاشتم و براي خواب به اتاقم رفتم. درد معده مثل چند روز گذشته دوباره به سراغم آمده بود و اينبار حتي قرص 

ا از ترس اين كه ديگران را نگران كنم تا تجويزي دكتر در بهبود آن اثري نداشت. كم كم بي قرار مي شدم ام

نزديك هاي صبح دوام آوردم كه به ناگاه حس كردم دچار حالت تهوع ميشوم .دست جلوي دهانم گرفته و سريع 

خود را به دستشويي رساندم و آنچه آن شب با زحمت قورت داده بودم طي لحظاتي كوتاه بيرون ريختم. هنوز آرام 

دوم عق زدم و اين بار با وحشت رگه هاي خون را به خوبي تشخيص دادم. مامان كه از سر و نشده بودم كه براي بار 

صدايم بيدار شده بود. در دستشويي را كه به دليل عجله ام قفل نكرده بودم باز كرد و با ديدن خون جيغ كوتاهي 

از حالت تهوع و ديدن خون به  كشيد كه بابا و فرزين را هم جلوي در دستشويي كشاند. درد شديد معده، تنش ناشي

كل بي رمقم ساخته و لرزي عجيب تمام وجودم را در برگرفته بود. مامان هراسان از پدر خواست ماشين را حاضر 

كند و به فرزين گفت كمك كند تا مرا داخل ماشين ببرند. هنوز از دستشويي خارج نشده بوديم كه دوباره حالم بهم 

ا خون بود كه از گلويم خارج ميشد. مامان از شدت وحشت مدام حرف ميزد و فرزين با خورد و و اين بار انگار تنه

چهرهاي نگران و هراسناك به جاي اين كه زيربازويم را بگيرد، مرا بغل زد و شتابان از خانه خارج ساخت. آقاجون و 

ورتش كوبيد و آقاجون با مادرجون مضطرب در راهپلهها ايستاده بودند كه با ديدن حال وخيم من مادرجون بر ص

 نگراني به دنبال ما آمد. اما مادر اصرار داشت آنها در خانه بمانند.

آنشب در بيمارستان مرگ را به چشم خود ديدم. آنقدر بدنم سرد شده و شكمم درد ميكرد كه با خود ميگفتم مرگ 

ن، سرم و چند آمپول كم كم آرام شدم بايد چنين حسي داشته باشد. باالخره با تالش پزشكان و با كمك دو كيسة خو

و به خواب عميقي فرو رفتم. هنگاميكه چشمانم را باز كردم ،از سوزش و درد گلويم متوجه شدم كه معدهام شستشو 

داده شده و آندوسكوپي نيز به عمل آمده. هنوز چشمانم را كامل باز نكرده بودم كه چهرة نگران مادر را مقابل 
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آرامش گرفتم و حس كردم چقدر دلم ميخواهد مثل كودكيهايم به آغوشش بروم و او صورت ديدم. از ديدنش 

 برايم الاليي بخواند! او چشمان نگرانش را به من دوخت و گفت:

 ديشب مارو نصف جون كردي، اما بخير گذشت... حاال بهتري؟ -

 با حركت پلكم جواب مثبت دادم و او به زور لبخندي زد و گفت:

حياط هستند . اجازة مالقات ندارند تا ساعت مالقات بشه. من ميرم ميگم كه بيدار شدي و حالت بهتره... بقيه توي  -

 نميدوني بابات چه حالي داره!

با رفتن مامان چشمانم را بستم و قطره اشكي به آرامي از كنار چشمم غلطيد و روي بالش افتاد. با خود انديشيدم اي 

اميدي و ضعف چنان بر من چيره شده بود كه به راستي آرزوي مرگ ميكردم . از طرفي كاش مرده بودم... آن حال نا

زندگي بدون رهام برايم تلخ بود و از طرفي نميتوانستم آقاجون را تنها بگذارم. غمگين بودم و ضعف و درد جسماني 

ر گذشت اما به ناگاه اتاق نيز به اندوهم دامن ميزد و باعث ميشد حس كنم كمكم طاقتم تمام ميشود. نميدانم چقد

خلوت من پر از جمعيت شد . خاله پروين همراه سپهر و پويا آمده بود. خاله ناهيد با شوهرش و كيوان. آنطور كه 

ميگفتند نسرين و كتايون از موضوع هنوز بيخبر بودند و اين خودش باعث خوشحالي بود! دايي و زندايي و رهام نيز 

از همه به من ايستاده بودند و آقاجون و مادرجون طرف ديگر تختم. چه قدر آرزو با چهرههايي نگران نزديكتر 

داشتم مانند انسانهاي در حال احتضار دست رهام و آقاجون را در دست هم بگذارم و بخواهم از آن پس كينهها را به 

 خوبي نشان ندهند. دور بريزندو با هم مهربانتر باشند. اما جرأت آن كار را نداشتم . ميترسيدم عكسالعمل

در آن بين با اين كه همه نگران و ناراحت به نظر ميرسيدند، سپهر سعي داشت با شوخيهايش روحيه همه و به 

خصوص من را كه از لحظة ورودشان بغض داشتم، عوض كند و البته كمكم موفق ميشد.او آنقدر جوكهاي بيمزه 

شتسرش حرف زد كه همه به خنده افتاده بودند. حتي من نيز تعريف كرد و آنقدر جاي عموبيژن را خالي نمود و پ

خندهام گرفته بود. تنها رهام بود كه با چشماني به اشك نشسته كنار من ايستاده و به صورتم نگاه ميكرد. حتي 

صداي مادرجون كه او را نزد خود فراميخواند اثري در رفتار او نداشت! براي اين كه كمي خيالش را راحت كنم، 

خندي شيطنت باربر لب آورده، با وجود سوزش شديد گلويم، در جواب سپهر كه ميگفت به نظرم ليلي ديشب آب لب

 آلبالو خورده و خواسته از همه زهرچشم بگيره با صداي خش داري كه در اختيارم نبود گفتم:

راجع به دوران مجردي شما براي اگر قرار به زهرچشم گرفتن باشه، راههاي بهتري بلدم، مثالً فقط كافيه چند كلمه  -

 نسرين جون حرف بزنم.

 رهام لبخندي به رويم زد و سپهر گفت:

 حرف حساب جواب نداره! از امروز امر، امر شماست! -

 همگي خنديديم . آقاجون كه از همه به من نزديكتر ايستاده بود بوسهاي از پيشانيام برداشت و گفت:

 ابا.خيلي بايد مراقب خودت باشي ب -

 فرزين كه به ديوار مقابلم تكيه زده بود گفت: 

 دكترش گفت فشارهاي عصبي باعث خونريزي معدهاش شده، گفت به هيچوجه نبايد عصبي و هيجانزده بشه. -

 طعن كالمش كامالً متوجه رهام و حتي آقاجون بود اما من سريع گفتم:

داشتم وقتي هم معدهام درد گرفت دو تا قرص با هم خوردم. نه بابا اينطورها هم نيست! من ديشب ميلي به غذا ن -

 بيعقلي از خودم بود.
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 دايي علي گفت:

 در هر صورت بايد سعي كني از مسائلي كه باعث ناراحتيت ميشن، دوري كني. -

 مادرجون دستم را ميان دستانش گرفت و آقاجون گفت:

بگيره، ما هم با هر تصميمي كه بگيره موافقيم... مگه نه  ليلي ديگه بچه نيست. خودش بايد براي زندگيش تصميم -

 آقا حميد؟

 بابا بلهاي گفت و سپهر با شادي و صورتي خندان شروع به كف زدن كرد. آقاجون با خنده گفت:

 حاال تو براي چي كف ميزني؟ -

 خوب حميدخان بعلهرو دادن ديگه، مبارك باشه! -

 ز كرد. من هم نميدانم حالتم چگونه شد كه مادرجون با اعتراض گفت:رهام با نگاهي سرد سپهر را براندا

 سپهر حاال كه موقع اين حرفها نيست.

دوباره درد معدهام به سراغم آمد و بياختيار از شدت درد دندانهايم را بههم فشردم. سپهر نيز براي اينكه كم نياورد 

 با عجله گفت:

خوب نشده، اينطوري دورهاش كرديد. مگه دكترش نگفته بايد آروم باشه... ميبينيد اين طفل معصوم هنوز كامالً  -

 فرزين تو چرا عين برجزهرمار جلوي اين دختربچه ايستادي، ميترسونيشها!

از شوخيهاي سپهر جو اندكي عوض شد و همه با خنده او را تشويق به ادامه مزهپراني ميكردند. اما رهام با اين كه 

 ان و اندهگين همچنان مرا ميپاييدميخنديد، چشمانش نگر

آن شب با صالح ديد پزشك معالجم از بيمارستان مرخص شدم و به خانه رفتم. طفلك مامان مثل پروانه به دورم 

ميگشت و همراه مادرجون و آقاجون مدام در حال تقويت من بودند. مثالً آقاجون هر روز جگر ميگرفت و در حياط 

ا و جوشاندههاي مقوي درست ميكرد و مامان با غذاهاي مقوي و سبك از من پذيرايي كباب ميگرد، مادرجون شربته

مينمود. حتي پدر و فرزين هم به شدت مراقب حالم بودندو هر چيري كه مادر و مادرجون دستور ميدادند برايم تهيه 

باشد! چه احساس خوب و  مينمودند و جالبتر اينكه رهام هر روز به من سر ميزد بدون اين كه كسي مخالفتي داشته

لذتبخشي بود چقدر سبكتر و چقدر از حضورشان شاكر بودم. به راستي خداوند نعماتي به من ارزاني داشته بود كه تا 

آن روز به خوبي قدرشان را نميدانستم. خوب به ياد داشتم كه چقدر بعضي از دوستان دوران دبيرستانم از دست 

ان به تنگ آمده و مدام شكوه و شكاست ميكردند. پس من چطور ميتوانستم آن خانوادهها و سختگيريها و مشكالتش

همه يكدلي و صميميت پشت كنم و آنها را در شرايطي كه ميدانستم به من نياز دارند، تنها بگذارم؟! حتي رهام هم 

وت بر لب زده و به متوجه تغيير حالم شده بود و با اين كه من هر لحظه منتظر شنيدن حرف هايش بودم ، او مهر سك

جز صحبت در مورد مسائل جزئي و نامربوط به خودمان، حرف ديگري نميزد، ميدانستم مراعات حال مرا ميكند، اما 

باالخره بايد دير يا زود حرفهايمان را با هم ميزديم و من او را از تصميم قطعي خود مطلع ميساختم.يكي از آن روزها 

 آن طول در –يدانستم، او با هديهاي بستهبندي شده در دست به ديدارم آمد كه ديگر ساعت تقريبي ورودش را م

 من به سوغات عنوان به كه بلوزي از غير به آن، و مياورد برايم داشتم دوست من كه خوراكيهايي يا گل بيشتر مدت

ميكشيدم تا آخرين  را انتظارش حياط در آماده و حاضر نيز من –. ميشد محسوب او جانب از هديه اولين بود، داده

حرف هايم را به او بگويم. خدايا چه كار سختي بود! بياختيار به ياد بابك افتادم. هيچ فكر نميكردم روزي مجبور شوم 

آب پاكي روي دست رهام بريزم! اما اين بار چقدر همه چيز تفاوت داشت. آقاجون حتي يك كلمه هم در مورد 
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ادرم و فرزين نيز طوري رفتار ميكردند كه گويي اتفاقي نيفتاده و همه چيز تصميمم با من صحبت نكرده بود. پدر و م

را به دست من سپرده بودند و اما خودم، سختترين و تلخترين لحظات عمر را سپري ميكردم و از خداوند مسئلت 

ند ميخواستم به من ميخواستم تا بتوانم آن سخنان تلخ را بر زبان بياورم و در عين حال كمتر احساساتي شوم. از خداو

 قدرت تحمل اين عشق نافرجام را بدهد و مرا ياري كند.

وقتي مامان به حياط آمد، از فكر حرف هايي كه بايد به رهام ميگفتم بغضي در گلويم گير كرده و چشمانم به اشك 

 نشسته بود. او با نگاهي به من گفت:

 مطمئني همة فكرهاترو كردي؟ -

 ميبينم نميتونم برم. بله، هرچي فكر ميكنم -

رهام تورو خيلي دوست داره! نميدوني وقتي اومد بيمارستان چه حالي داشت. تا حاال اونو اونقدر دستپاچه و نگران  -

نديده بودم... يعني اين كه اون قبالً سپيدهرو ميخواسته اينقدر برات مهمه!؟ اون يك مرد و يك انسانه، تازه كم سن 

وقع داشتي تو اولين زن زندگيش باشي...؟! ميترسم يك روزي پشيمون بشي كه دير شده. و سال هم نيست. چطور ت

 با اين كه دوري از تو خيلي برام سخته، اما بهتره چشمهاترو خوب باز كني.

مسئله من سپيده نيست... من نميتونم دوري از اينجا و شماهارو تحمل كنم و مطمئنم هرگز به خاطر اين كارم  -

 يشم.پشيمون نم

همان لحظه در از داخل خانه باز شد و رهام با هدية كوچكش پا به درون حياط گذاشت. با مشاهدة من كه با لباس 

بيرون كنار مامان ايستاده بودم اندكي متعجب شد. اما لبخندي زد و با هردويمان احوالپرسي نمود سپس پرسيد من 

ي نيست مرا براي خريد بيرون ببرد. با نگاهي از مادر براي قصد دارم جايي بروم، كه مامان گفت اگر برايش زحمت

توضيح كوتاهش تشكر كردم و همراه رهام از خانه بيرون آمديم و سوار پاترول سياهرنگ دايي شديم. قبل از اين 

 كه حركت كنيم نگاهي به من انداخت و گفت:

 فكر ميكنم خريد بهانه بود، درسته؟! -

 هاي كرد بسته را به طرفم گرفت و گفت:آرام سرتكان دادم. او خند

اين يك هدية كوچك از طرف منه به دختري كه خيلي برام عزيزه و ميدونم كه امروز حرفهاي زياديداره كه به من  -

بگه... گرچه نگاهش به قدر كافي گوياست... گرچه با رفتارش در اين چند روز چيزهاي زيادي به من فهمونده... اما 

 تغيير يك كم برام ناملموسه چون شرايط با هفتة قبل تفاوتي نكرده!دليل اين همه 

 بدون اين كه نگاهش كنم بستة كادوپيچ سرخرنگ را در دست حركت داده و گفتم:

 ممكنه بريم يه جاي خلوت تر با هم صحبت كنيم؟ -

م، اما هنوز غرق در سكوت او بدون گفتن گالمي ماشين را روشن كرده و به راه افتاد. كمكم از شهر خارج ميشدي

 بوديم و هر ككدام با افكار خود سروكله ميزديم.

 به جادة چالوس كه رسيديم به حرف آمده و پرسيدم:

 كجا ميرويم؟ -

 او در حالي كه اندكي عصبي مينمود پاسخ داد:

 ردم!نترس جاي بدي نميبرمت. قرار هم نيست بدزدمت. گرچه خيلي دلم ميخواست اين كار رو ميك -

 اگر منو ميدزديدي، اونوقت ميخواستي كجا نگهم داري؟ -
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 او به جاي اين كه به سؤالم پاسخ دهد پرسيد:

 راستي حالت چطوره؟ ديگه درد معدهات كه آزارت نميده؟ -

 آهي مقطع كشيده و گفتم:

 نه، بهترم. -

داخل ماشين طنين انداخت دوباره  كه در فضاي "شد خزان"او كاستي درون پخش گذاشت. نواي ماليم و زيباي 

 گلويم به بغض نشست. آن هواي نيمهابري نيز تأثير آهنگ را بيشتر ميكرد.

 شد خزان گلشن آشنايي

 باز هم آتش به جان زد جدايي

 عمرمن اي گل طي شد بهر تو

 از تو نديدم جز بد عهدي و بيوفايي 

خواننده همراه شد. ديگر حس مي كردم هر لحظه از شدت بغض كم كم رهام نيز با نوايي اندهگين و زمزمه وار با 

منفجر خواهم شد. به سرعت جرعه اي از آب قمقمه ام نوشيدم و نگاهم را به جاي روبه رو به سمت راستم گرداندم 

مين تا رهام متوجه انقالب درونم نشود. باالخره آهنگ به اتمام مي رسيد كه رهام ماشين را كنار جاده نزديك قطعه ز

مشجري كه آن سويش رودخانه قرار داشت نگه داشت. به ساعتم نگاه انداختم ، نزديك چهار مي شد و آن موقع 

روز آن هم وسط هفته جاده بسيار خلوت بود. رهام زودتر از من پياده شد و من نيز در حالي كه بسته هنوز در دستم 

 خروشان آن خيره شد و گفت:بود به دنبالش رفتم. او كنار رودخانه نشست و به امواج 

 چرا هديهات رو باز نميكني؟ نگنه از گرفتنش پشيمون شدي؟! -

 خودت ميدوني كه اين طور نيست! رهام خواهش ميكنم تلخ حرف نزن. -

 او به ناگاه از جايش برخاست و با خشمي كه آشكارا صدا و لبهايش را ميلرزاند گفت:

ندگي به كامم تلخه. وقتي كمتر شيريني هاي زندگيرو چشيدم. تمام اميدم رو چطور ميتونم تلخ حرف نزنم وقتي ز -

 به تو بسته بودم، حاال تو هم منو تنها ميذاري... البته من از تو توقع ندارم كه عاشقم باشي.

 اندكي صدايش را پايين آورد. دستي به روي صورت و بين موهاي پريشانش كشيد و با لحني ماليمتر گفت:

رت ميخوام، تو حق داري هر كاري كه قصد داري انجام بدي. حق داري آينده و سرنوشتت رو به دست مردي معذ -

 مثل من ندي!

ديگر تاب و توان شنيدن حرف هاي زجرآورش را نداشتم. وقتي لب به سخن گفتن گشودم قطرات اشكي كه بيمهابا 

 از چشمانم سرازير شد گوياي اندوه درونم بود.

تا به حال توي زندگي كوتاهم چندين بار حس كردم عاشق شدم. البته تصور غلطي از عشق داشتم و حاال  رهام! من -

ميفهمم كه عشق واقعي به راحتي فراموش نميشه و تفاوتهاي زيادي با عاليق سطحي داره! اما باور كن من عاشق تو 

هميشه در كنارت باشم و آينده و سرنوشتمرو شدم! رهام باور كن با تو معني عشقرو درك كردم و نهايت آرزومه كه 

به دستت بسپارم. حتي حاضرم تمام زندگيم رو به تو ببخشم... اما... من اين جا فقط متعلق به خودم نيستم. من نسبت 

به خانواده ام احساس دين ميكنم.رهام! آقاجون بدون من دووم نميآره! ميترسم با رفتنم اتفاقي براش بيفته. توي اين 

فهميدم بيشتر از اونكه من به اون وابسته باشم. اون به من وابستگي داره. ميدونم تحمل جاي خالي من توي  مدت

خونه و كارخونه براش سخته. همينطور براي مادرجون با اون قلب مريضش... من مدام كنارشون بودم و حاال يك 
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ج به آرامش دارند. اما ما جوونيم و قدرت مرتبه تنهاشون بگذارم؟ هردوي اون ها پير و فرسوده شدند و احتيا

 تحملمون زياده. حتي پدر و مادرم توانشون از اونها بيشتره...

 رهام مستأصل گفت:

 حرفهات زياد منطقي نيست. چون باالخره تو يك روزي بايد ازدواج كني. -

واج هم نميتونه مانع كاركردن من توي بله درسته، اما ميتونم هر هفته يا هفتهاي چند بار بهشون سر بزنم و حتي ازد -

 كارخونه بشه. پس هر روز آقاجونرو ميبينم...رهام!

 اين مدت خوب آقاجون و مادرجونرو نگاه كردي؟ حس كردي چقدر پيرتر و افسرده تر شدند؟...

در همان رهام پشت به من ايستاد . حس كردم قصد دارد اشكهايش را از من پنهان كند. دستي به صورتش كشيد و 

 حال گفت:

من بهت اصرار نمي كنم و مي دونم كه فايدهاي هم نداره... ديگه هم نمي خوام با گفتن از احساسم تورو ناراحت  -

كنم... فقط اين رو بدون كه اگر يك درصد قادر بودم بمونم، نمي رفتم. تو نمي دوني چه دردي دارم كه قادر به 

ر نكني به خاطر قضية سپيده، هنور دلگيرم. نه! من مشكالت زيادي دارم كه نه بيانش نيستم. اما مهم اينه كه تو فك

 تنها تو بلكه هيچ كس ديگهاي ازشون با خبر نيست.

 دل را به دريا زدم و گفتم:

 اما من از همه چيز خبر دارم. -

 او ناباورانه و با ترديد به سمتم برگشت و در چشمانم زل زد و پرسيد:

 داري؟ تو از چي خبر -

اي كاش ميتوانستم حرف بزنم، اما ميترسيدم از اين كه بفهمد من پي به حقيقت زندگياش بردهام، بشكند. پس خود 

 را به نفهمي زده و گفتم:

 ميدونم هنوز با آقاجون مشكل داري. اون هيچ وقت دركت نكرده و هميشه خواسته تو به ميلش رفتار كني و ... -

 هايم گذاشت و گفت:او انگشتانش را روي لب

 اينها چيزهايي نبودند كه ميخواستي بگي! -

دستپاچه شدم . به سمت رودخانه رفتم و اشكهايم را پاك كردم . هنوز هديه اش در دستم بود،پس براي تغيير مسير 

در صحبت آن را باز كردم و با ديدن جعبة جواهر خشكم زد. تا آن لحظه فكر مي كردم جعبة عطر است. خواستم 

 جعبه را باز كنم كه رهام مرا به طرف خودش گرداند و بيتوجه به من كه مشغول باز كردن جعبه بودم، گفت:

 حرف بزن ليلي، ميدوني كه از دست من خالصي نداري! -

 به چشمانش دقيق شدم و براي لحظه اي فكري مثل برق از ذهنم عبور كرد.

ن مسائلي كه من مي دونم بين تو و آقاجون وجود داره... درسته!؟ پس درست فكر كردم! يك چيزي مهم تر از اي -

 پس چرا به من چيزي نميگي؟

 او موشكافانه سعي داشت از راه چشمانم افكارم را بخواند، اما گويي چيزي دستگيرش نميشد. آرام نجوا كرد:

اخبر باشي چه بيخبر، دختر زيركي حس مي كنم هنوز خيلي از ابعاد وجودت رو نشناختم. اما بگم چه از راز من ب -

 هستي .
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به زحمت لبخندي زدم و در جعبه را باز نمودم. گردنبند زيبايي بين پارچهاي مخملي و سرخرنگ قرار داشت. آن را 

بيرون آوردم تا بهتر نگاهش كنم. قلبي دو تكه بسيار ظريف و زيبايي به زنجيري بلند و خوشساخت آويزان بود كه 

پالتين بودند. با ديدن هديه گرانبها و زيباي او دوباره اشك به ديده آوردم. گردنبند را به دستش هر دو از جنس 

داده و خواستم خودش آنرا به گردنم ببندد. سپس گرة روسريام را باز كرده و پشتم را به او نمودم. او نيز زنجير را 

رده، بوسيدم و در حالي كه دوباره به چشمانش به دور گردنم انداخت و آنرا بست. قلبها را به لبهايم نزديك ك

 مينگريستم گفتم:

 اين عزيزترين هديهايه كه تا به حال گرفتم. -

گريهام شدت گرفت. نمي دانم چطور شد كه خود را به آغوش گرم و پرمهرش انداختم. او نيز بازوان پرقدرتش را 

گويي انتهايي نداشت و فشار دستان او نيز كم نميشد.  به دورم حلقه كرد و هر چه بيشتر مرا به خود فشرد. گريهام

نميدانم چه مدت به آن حال بوديم كه با صداي كف زدن و سوتهاي چند جوان مزاحم به خود آمديم. رهام با ديدن 

آنها دستم را گرفت و به سرعت به سمت ماشين برد. يكي از جوانها فرياد زد: هر كه طاووس خواهد جور هندوستان 

 كشد!

به كوچه كه رسيدم، رهام چند متر مانده به در خانه پارك كرد. هردو هم چنان در سكوت سر جاي خود باقي بوديم. 

 گويي هيچ كدام توان دل كندن از يكديگر را نداشتيم. باالخره من سكوت را شكستم.

مثل احساسات آدمها.  مي د وني رهام! من فكر ميكنم هر كدوم از آدمها مثل درخت هستند و شاخه هاي درخت -

گاهي اوقات شاخهاي حرص نمي شه، رشد ميكنه و جلوي رشد بقية شاخهها و خود درخترو ميگيره. مثل غرور، تكبر 

و كينه. به نظر من آدمي كه بتونه اين شاخه هاي اضافيرو حرص كنه، به جاي اون به شاخه هاي فداكاري و تواضعش 

سرد و خشك شدة وجودمون رو دور بريزيم تا ذهنمون فرصت جوونه زدن بيشتر فرصت رشد ميده. بايد شاخه هاي 

و تازهتر شدن داشته باشه... رهام... مي دونم كه موندن برات سخته و اگر ازت خواستم بموني در درجة اول به خاطر 

جي مي كشم. خودت بوده و بعد به خاطر اين كه تحمل دوري و از دست دادنت برام سخته ... تو نمي دوني من چه رن

 نميدوني چقدر انتخاب برام سخت بود. حتي آرزوي مرگ ميكردم!

 او رويش را به سمت ديگري چرخاند و گفت:

اي كاش مي تونستم بمونم... باور كن اين نهايت آرزومه. اما چيزهايي كه منو مجبور به رفتن ميكنه بيشتر از  -

 چيزهايي هست كه ميتونه منو اينجا نگه داره!

رخورد قطرات ريز باران روي شيشه ماشين گويي تلنگري به شيشة ذهنم خورد. من چه ميكردم؟ ديگر كمكم با ب

كارم داشت به التماس مي كشيد با اين كه مي دانستم عشقم آنقدر قدرت ندارد كه او را نگه دارد! پس پوزخندي به 

ي وارد حياط نشدم صداي روشن شدن ماشين به خودم و عشقم زده و بدون گفتن كالمي از ماشين پياده شدم . تا وقت

گوشم نرسيد. باالخره او رفت... و من هم چنان پشت در حياط ايستاده بودم و حس مي كردم نيمي از وجودم را از 

دست مي دهم. حتي حس مي كردم نيمي از شخصيت، غرور و احساسم را در قمار عشق باختهام. بعد به خود نهيب 

رو از دست ندادي و بازندة واقعي رهامه! اگر تو فقط اونو از دست دادي، اون تو، خانواده و زدم و گفتم، تو چيزي

كشورشرو از دست داد. اي كاش مي تونستم مرهمي روي زخمهاي دلش باشم. اي كاش كينه و نفرت آنچنان در 

ي هرز نفرت را به دور وجودش ريشه ندوانده بود و من ميتوانستم با كاشتن بذر عشق و رشد آن در قلبش، علفها

 بريزم. اما افسوس! افسوس! 
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ساعتي كه رهام پرواز داشت بيش از يك ساعت در حمام خانهمان بودم! هنگاميكه خارج شدم با صداي بلندي از مادر 

 آبميوه خواستم! وقتي ليوان آب هويج را به دستم ميداد، با دقت نگاهي به من انداخت و گفت:

 شت. فرزين هم رفته فرودگاه... تقريباً همه رفتهاند.رهام امروز پرواز دا-

 بغضم را با جرعهاي آب هويج فرو داده و گفتم:

 ميدونم مامان! اميدوارم جايش خالي نباشه!-

او با تعجب نگاهم كرد و ديگر حرفي نزد. ديگر رهام پسر دايي سفر كردهاي بود كه از او در خانه ما و در فاميل غير 

ميشد و من با تمام قوا با اين كه از درون ميسوختم، سعي داشتم رفتاري چون گذشته در پيش . اما اين از آن يادي ن

كه تا چه حد موفق بودم،بر خودم معلوم نبود.حتي درست روز بعد از رفتن او، طبق معمول هميشه با آقاجون به 

 كار مرا در آغوش فشرد و گفت: كارخانه رفتم و آن قدر عادي و چون هميشه رفتار ميكردم كه او بعد از

 بابايي، نبينم با من درد و دل نكني!-

 من دل دردي ندارم كه بخوام به شما بگم!-

 از شوخي ام خنديد و بوسهاي از كنار چشمم برداشت و پس از آن او نيز ديگر اشارهاي به موضوع نكرد.

ر كالس بدن سازي ثبت نام كردم و روز هاي فرد نيز چند هفته بعد به بهانه اين كه بدنم خموده شده روزهاي زوج د

به كالس شنا مي رفتم، البته بعد ازاتمام كارم در دفتر. شايد اگر سال قبل بود همه با اين همه فعاليت مخالفت 

 ميكردند، اما از زماني كه رهام رفته بود. زياد به من ايراد نميگرفتند و كاري به كارم نداشتند. قرار كوه روزهاي

پنجشنبه نيز گاهي برقرار بود و من و بابك بدون اين كه كدورتي از هم داشته باشيم چون گذشته با بقيه همراه 

بوديم. خالصه آن چنان خود را از نظر جسمي خسته مي كردم كه شب هنگام، به جاي رفتن به خواب تقريباً بيهوش 

ام يا كابوس ميديدم، يا خوابهاي غمانگيز و يا خواب مي شدم. اما در خواب ديگر كنترل روح سركشم را نداشتم. مد

رهام را كه اندوهگين و پشيمان مقابلم ايستاده . گاهي نيز ميديدم تنهاي تنها درون زنداني بزرگ و زيبا حبس شده و 

رنج ميكشد و من آن قدر در خواب اشك ميريختم و ناله مي كردم كه حتي چندين بار با صداي نالههاي خود از 

ب پريدم و چند مرتبه نيز مامان را كنار خود ديدم كه سعي دارد آرام بيدارم كند و ليوان آبي به دستم بدهد. اما خوا

صبح هيچ كدام چيزي به روي خود نمياورديم و زمان به سرعت و بيتوجه به حال من طي ميشد و من چه قدر از آن 

 بابت ممنون خداوند بودم!

چه قدر اين متن طوالني و خسته "ا ميفشردم، زير لب با بي حوصلگي زمزمه كردم همچنان كه شاسي هاي كيبورد ر

 "كننده شده، اين آقاي صبوري هم انگار نامه فدايت شوم نوشته، كه اين قدر حاشيه رفته و طول و تفصيل داده!

ه من متوجه ورودش با صداي ماليم زني، متعجب از اين كه چه طور كسي چنين آرام وارد شده و مقابلم ايستاده ك

نشدم، سر بلند كردم. زني ميان سال با موهاي جو گندمي و چهره اي تكيده مقابلم ايستاده بود و اندكي مضطرب به 

 نظر مي رسيد. چادري سياه به سر داشت و صورت بدون آرايشش شكسته مي نمود.

 ببخشيد خانم، من در زدم اما شما متوجه نشديد.-

 كمي طلبكارانه گفتم:

 حتماً شما خيلي آهسته در زديد... امرتون رو بفرماييد.-
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با خود مي انديشيدم كه حتماً براي درخواست پول آمده، البد خواهد گفت چند بچه قد و نيم قد دارم و شوهرم تركم 

سش كرده و خالصه از آن حرف هايي كه گاهي حتي در دفتر كارخانه ميشنيديم... به طور يقين دوباره نگهبان حوا

 نبوده و زن آهسته وارد شده.

 من ميخواستم آقاي حكيمي رو ببينم.-

 با تعجب تمام افكار نادرستم را پسزده و پرسيدم:

 كدوم آقاي حكيمي؟-

 آقاي علي حكيمي. در مورد يك مسئله مهم كاري براشون پيغام دارم.-

 اندكي با ترديد نگاهش كردم و گفتم:

 ن داره!؟به ايشون بگم چه كسي كارشو-

 او با احتياط گفت:

 بفرماييد بديعي.-

 با شنيدن نامش تلنگري به ذهنم خورد ... بديعي... بديعي...

 دل به دريا زده و با جسارت اظهار داشتم:

آقاي حكيمي ملزوماً از من نام كامل ميخواهند، چون همكار و دوستاني با نام خانوادگي شبيه به هم دارند. به -

 كه الاقل سه مشابه داره. خصوص بديعي

 سپس به رويش لبخندي زده و منتظر شدم نام كوچكش را بر زبان آورد.

 به ايشون بفرماييد، راضيه بديعي به ديدنشون اومده! -

 با دهان نيمهباز نگاهش كردم به طوري كه او اندكي معذب شده و پرسيد:

 طوري شده خانم!؟ ميشه زودتر به ايشون خبر بديد. -

سريع خود را جمع و جور كرده و در حاليكه سعي داشتم بر رفتارم مسلط شوم از آيفون به دايي، حضور او را اطالع 

 دادم . از مكثي كه دايي پس از شنيدن نام او داشت، متوجه شدم كه او نيز غافلگير شده.

كردم حتماً بايد كاري انجام دهم.  راضيه بديعي مادر واقعي رهام مقابل من ايستاده بود. هنوز گيج بودم و حس مي

نيمه كنجكاو ذهنم ميگفت حاال بهترين موفعيت است كه حقايق رو به صورت كامل بفهمي حاال زماني رسيده كه 

آقاجون، دايي و رهام رو بهتر بشناسي؟ نيمه نا اميد ذهنم مي گفت چه فايدهاي داره؟ تو كه ديگه رهام رو از دست 

از اين خودت رو رنج بدي. به ناگاه او از دفتر خارج شد و در مقابل چشمان كنجكاو من ،  دادي، چرا قصد داري بيش

بدون خداحافظي بيرون رفت. همچنان گيج سر جايم نشسته بودم و با تمام تالش نتوانستم به دنبالش بروم.آخر بايد 

 چه ميگفتم!؟

كه از دستم رفته بود، عصباني بودم. تا اين كه تا چند روز مدام به آن زن فكر مي كردم و به خاطر فرصت مسلمي 

 باالخره به طرز غير مترقبه و باورنكردني دوباره او را ديدم.

آن روز براي خريد چند كتاب جديد همراه يكي از دوستانم، مهتاب، به ميدان انقالب رفته بودم كه به ناگاه او درست 

گشت. با سرعت به دنبالش رفتم. مهتاب متعجب از حالت من مقابل من از يك تاكسي پياده شد و به كوچهاي وارد 

كه به يكباره تغيير كرده بود، تقريباً با حالت دو از پي من مي آمد و ميپرسيد چه اتفاقي افتاده . با گفتن اين كه 

انهاي ساكت باشد و بعد برايش توضيح خواهم داد به دنبال راضيه وارد كوچه شدم . او را ديدم كه از دري وارد خ
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كوچك و قديمي گشت. مهتاب دوباره چيزي پرسيد اما من با حالتي ملتمس از او خواهش كردم به خانه بازگردد و 

در مورد اين اتفاق به كسي چيزي نگويد. او كه گيج شده بود با گفتن اين كه مراقب خودم باشم و زود به خانه 

رده خود را به خانهاي كه راضيه به آن وارد شده بود برگردم، از من خداحافظي كردو رفت. آرام با قدمهايي شم

رساندم . خانهاي كه از كوچه دو طبقه و بسيار كوچك و قديمي به نظر ميرسيد. هنوز مطمئن نبودم چه كاري بايد 

؟ انجام دهم. همچنان مقابل خانه ايستاده بودم و به اين فكر مي كردم كه از كجا معلوم آن جا خانه راضيه بديعي باشد

شايد منزل دوست يا فاميلش بود. با باز شدن در منزل مجاور، از جا پريدم. دختري جوان با مانتو و روسري قهوهاي 

رنگ از آن خارج شد و به ديدن من كه مستأصل وسط كوچه ايستاده بودم، لحظهاي درنگ كرد. خواست بدون 

 حرفي برود كه دل را به دريا زده گفتم:

 خانم اين جا منزل خانم بديعي است؟ خيلي عذر مي خواهم ،-

 با ايشون كاري داريد؟-

 از اين كه آن گونه بيپروا آن سؤال را پرسيد كمي تعجب كرده و گفتم:

 من با خودشون كار دارم، فقط مي خوام ببينم اين جا منزل ايشونه؟-

 او اندكي به من نزديك شد و در حاليكه با دقت مرا برانداز مي كرد گفت:

 انم بديعي مادربزرگ من هستند و همين جا زندگيمي كنند. شما كيهستيد؟خ-

مستأصل مقابلش ايستاده بودم و نميدانستم به او چه بگويم. او كه ترديد مرا ديد بيشتر كنجكاو شد و با لحني 

 صميمانهتر گفت:

 اگر مشكلي براي مادربزرگم پيش اومده به من بگيد... شما از طرف كسي اومديد؟-

 من... من...-

 خانم شما داريد منو نگران ميكنيد.-

 نه،نه، من چنين قصدي ندارم... فقط نميدونم ميتونم به شما اطمينان كنم يا نه.-

 او با لحني مطمئن و لبخندي مهربان گفت:

رم... مطمئن بله چرا كه نه! من و مادريزرگم خيلي با هم صميمي هستيم و من از جزئي ترين مسائل زندگيش خبر دا-

باشيد اون چيزي رو از من پنهون نميكنه. بفرماييد بريم منزل ما ... يك ليوان شربت ميل كنيد و راحت حرفتون رو 

 بزنيد.

 نه، مزاحم شما نميشم. -

آخه اين جا خيلي گرمه. داخل هم كسي نيست، من تنها هستم. پدر و مادرم سركار هستند و تا يكي دو ساعت ديگه -

 دند. مادربزرگم هم رفته دكتر . ديگه بايد پيداش بشه.برنميگر

خواستم بگويم او آمده اما از ترس اين كه مبادا او را صدا بزند، حرفي نزدم و با دلهره و ترديد به دنبال او وارد 

يبا خانهشان شدم. آن جا نيز مانند خانه مجاورش، دوطبقه و بسيار كوچك بود، با حياطي جمع و جور و باغچهاي ز

كنارش كه با سليقه گل كاري شده بود. آن دختر كليد را به در ورودي انداخت و من پشت سرش وارد راهروي 

كوتاه و باريك مفروش گشتم . از آن جا وارد اتاقي تو در تو شديم كه تنها اتاقهاي طبقه پايين محسوب ميشدند و با 

او مرا به سمت مبل راحتي بدون دستهاي كه باالي اتاق قرار اسباب و اثاثيهاي ساده و نسبتاً قديمي پر شده بودند. 

داشت راهنمايي كرد و خودش به سمت آشپزخانه كه در زير پله وافع بود رفت . كمي بعد با يك ليوان شربت، در 
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حالي كه روسرياش را نيز از سر برداشته بود، بازگشت. شربت را مقابلم روي ميز شيشهاي كوچكي گذاشت و 

 د تا گرم نشده از آن بنوشم. سپس مقابلم نشست و گفت:تعارف كر

 خوب... من هنوز نميدونم شما كي هستيد. -

معذرت ميخوام... اما شما منو غافلگير كرديد... در واقع من اصالً خيال نداشتم خانم بديعي رو ببينم يا بهتره بگم -

ونم از كجا بايد شروع كنم... حتي نمي دونم چه طور فعالً همچنين قصدي نداشتم. حاال هم كامالً گيج هستم و نمي د

 خودم رو معرفي كنم...

خواهش ميكنم راحت باشيد... مادربزرگ من فشار خون بااليي داره و نبايد هيجانزده و عصبي بشه. اگر موضوعي -

 هست بهتره كه ما اول بدونيم و اون طور كه صالحه براش توضيح بديم.

 فتم:اندكي فكر كرده ، سپس گ

من يك اسم رو ميبرم و از شما ميخوام بگيد اين شخص رو ميشناسيد يا نه. اون وقت شايد معرفي من راحت تر -

 بشه.

او مشتاق و با دقت چشم به دهان من دوخته بود و هنگاميكه نام رهام را بر زبان آوردم چنان چهرهاش شكفته شد 

 كه من نيز بياختيار لبخندي بر لب آوردم.

 دايي رهام منو از كجا ميشناسيد؟شما -

دايي رهام! چه كالم نامأنوس و عجيبي را در مورد رهام از زبان دختري هفده، هجده ساله مي شنيدم... يعني او تا آن 

 حد با خانواده مادرش ارتباط داشت كه او را به اين راحتي دايي رهام صدا ميزدند؟!

نميدونيد اگر رهام و يا كس ديگهاي بفهمه كه من اين جا اومدم و از من مي تونم به شما اطمينان كنم...؟ واي -

 جريان با خبرم چه افتضاحي به پا ميشه.

 شما مطمئن باشيد من به كسي حرفي نميزنم... قسم مي خورم... قول ميدم... شما دوست دختر رهام هستيد؟-

 يامد.پس با اخمي كوچك گفتم:از اين كه لفظ دوست دختر را در موردم به كار برد اصالً خوشم ن

 نه خير، من دختر عمهاش هستم.-

 او حيرت زده با چشماني گرد شده مرا نگاه كرد و گفت:

اما دايي رهام گفته كه هيچ كدوم از اعضاي خانواده، به غير از پدر و پدربزرگش از اين كه اون حقيقت رو فهميده -

 خبر ندارند... شما...

 سيد چه طور... اما كسي حرفي به من نزده.من خودم فهميدم! نپر-

 او دوباره نگاهي دقيق به من انداخت و با لحني مشكوك پرسيد:

 حاال براي چي اومديد اين جا؟ چي مي خواهيد بدونيد؟-

 مي تونم اسم شما رو بدونم؟-

 من الهام هستم. دختر نفيسه ... شما كي هستيد؟-

 حكيمي. شما مي شناسيدشون؟من ليلي هستم. نوه كوچيك حيدرخان -

 او پوزخند تلخي بر لب آورد و گفت:

آره، خوب مي شناسمش. حتي بهتر از شما! تازه مگه ميشه آدم كسي رو كه زندگي مادربزرگش و در نهايت مادر -

 خودش رو نابود كرده نشناسه!
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 دش شرايط رو قبول كرده و...روي چه حسابي اين حرف رو مي زنيد؟ مگه غير از اين بوده كه راضيه خانم خو-

 او با خشم ميان حرفم پريد و با چهرهاي كه انزجار و نفرت از آن مي باريد گفت:

مثل اين كه شما از خيلي چيزها بي خبريد... فكر مي كنيد دايي رهام چرا نمي تونه نگاه تو صورت پدر و -

ر از خانوادهاش فاصله بگيره و در عوض ترجيح پدربزرگش بياندازه... فكر مي كنيد چه چيزي باعث ميشه اين قد

 بده كنار مادر واقعيش باشه.

 اون از همه فاصله گرفته! و فعالً كه اين جا نيست.-

شايد شما نمي دونيد كه اون تقريباً هر روز به ما سر ميزد و حاال هم در ماه چند بار با مامان بزرگم و ما صحبت مي -

 ز نظر احساس و عاطفه به مامان بزرگ رفته و قلب مهربوني داره.كنه... من خيلي خوشحالم كه ا

 شما از خانواده ما چي مي دونيد كه اين طور يك طرفه به قاضي ميرويد.-

گفتم كه خيلي بيشتر از شما مي دونم. شما فقط به عنوان يك نوه نازپرورده از اونها محبت ديد. مسلماً اون روي -

 .سكه رو به شما نشون ندادند

 خشمگين شده بودم و نمي توانستم تحمل كنم آن طور در مورد خانواده من به صحبت بنشيند.

پدربزرگ و دايي من آدم هاي خير و با عاطفهاي هستند كه به خيلي از خانوادههاي فقير و خانوادههايي كه دچار -

 مشكالتي خاص هستند كمك كردهاند.

 :او خنده اي تمسخرآميز بر لب آورد و گفت

 البته به شما ارتباطي نداره، اما فكر نمي كنم بدونيد چه طور به آدم هاي محتاج كمك مي كنند!-

 تو چي ميخواي به من بگي؟-

 خيلي دلت ميخواد بدوني چه باليي به سر مادربزرگ من آوردند؟-

 ي اين عمل شراكت داشته.تا حدودي خبر دارم. خوب ممكنه عمل اونها اشتباه بوده باشه،اما مادربزرگ تو هم تو-

 اونها مجبورش كردند!-

 آخه چه طوري؟ حرف شما كامالً غير منطقيه!-

 خيلي مايليد كه بدونيد؟-

 اگر فكر مي كنيد كه ميتونيد منو قانع كنيد، بله مايلم بدونم.-

 او اندكي آرام گرفت و گفت:

رو نوشتم تا يك روزي بتونم چاپش كنم... اما نه  من از زير و بم زندگي مامان بزرگ خبر دارم، چون خاطراتش -

دايي رهام و نه هيچ كس ديگهاي نبايد بفهمه كه من به شما حرفي زدم... اين حرفها همين جا خاك ميشه و ميره پي 

 كارش... قول مي ديد؟

 بله قول ميدم كه به احدي حرفي نزنم.-

 ام خيلي وسواس داره كه كسي از موضوع با خبر نشه.حتي خانواده من هم نبايد بفهمند... ظاهراً دايي ره-

 باالخره پس از اين كه به او اطمينان دادم سخنانش را در سينه نگاه خواهم داشت او به حرف آمد:

 بگذاريد از اول براتون بگم كه بهتر مامان راضيه رو درك كنيد....-

در پانزده سالگي عاشق پسر همسايشون عباس آقا  اون آخرين دختر ابوالفضل خان و تنها فرزند مجردش بوده كه

ميشه و باالخره با هم ازدواج ميكنند. مامان راضيه تعريف كرده كه چه قدر بهم عالقه داشتند و چه روزگار خوبي رو 
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كنار هم مي گذروندند. اونها از همون اول تو خونه ابوالفضل خان زندگي مي كردند . عباسآقا به پيشنهاد پدر زنش 

لي رو كه براي اجاره خونه پسانداز كرده بود، يك كاميون ميخره و مشعول به كار ميشه. يك سال بعد از پو

ازدواجشون مامان من يعني نفيسه به دنيا مياد. راستي يادم رفت بگم پدر مامان راضيه توي كارخونه حيدرخان 

. داشتم مي گفتم كه نفيسه به دنيا مياد و حكيمي كار ميكرده و عالوه بر كارگري گاهي هم براش رانندگي مي كرده

همون موقع ها كه مامان راضيه سرش به بچه داري گرم بوده، پدرش كم كم به خاطر حيدر خان پاش به مجالس 

 قمار باز ميشه. البته اين طور كه مي گه حيدرخان كمتر قمار مي كرده و هيچ وقت پول ميز قمار رو به خونه نمي برده.

 دهاي تلخ كرد و ادامه داد:در اين جا خن

 مي گفته پول حروم نبايد توي خونش بياد! شكر كه اهل حرام و حالل بوده! و گرنه چه كارهايي كه نمي -

 

 كرد! يك مدتي ميگذره تا اين كه يك شب ابوالفضل خان تصادف ميكنه و حيدرخان كه همراهش بوده بعد از 

 

 ي رسونه. مامان راضيه كه نگران پدرش بوده، چادر به سر و دوا و درمون سرپايي اونو به خونهاش م

 

 پريشون جلوي در چشم به راه بوده و همون يك بار ديدار كافي بود تا حيدر خان ديگه دست از سر مامان 

 

 راضيه برنداره. اون نمي دونسته اون شوهر داره، اما بعد هم كه ميفهمه چندان تغييري در رفتارش نميده. 

 

 االخره به طور اتفاقي مي فهمه كه عباس آقا تو كارهاي خالف افتاده. ظاهراً ميره سراغش كه به راه ب

 

 راست هدايتش كنه، اما وقتي مي بينه اون به كارهاش ادامه ميده، يك بار كه مي دونسته توي قسمت بار 

 

 اين كه اون به ده سال زندان محكوم كاميونش چند كيلو مواد مخدر داره، اونو به پليس لو ميده و بعد از 

 

 ميشه، زير پاي ابوالفضل خان ميشينه كه هر طور شده طالق دخترش رو از عباس بگيره. ابوالفضل ساده 

 

 هم به خاطر اطميناني كه به حيدر حان داشته ميره سراغ دخترش و به هر ترتيبي شده اونو وادار به گرفتن 

 

 هنوز شوهرش رو دوست داشته اما به خاطر پدرش و طي تصميمي كه ناگهاني  طالق مي كنه. مامان راضيه

 

 از روي لجاجت و عصبانيت مي گيره،با وجود دختر پنج ساله اش، با عباس متاركه مي كنه. ديگه از اون 

 

 دن روز به بعد رفت و آمد هاي حيدرخان به خونه ابوالفضل خان زياد ميشه و اون به هر بهانه اي به دي

 

 مامان راضيه مياد. حتي مامان تعريف ميكنه يك بار كه پدرش خونه نبوده، حيدرخان مست و اليعقل در 

 

 خونشون مياد و قصد داشته به اون دست درازي كنه، كه با بيدار شدن نفيسه از خواب، حيدرخان اون جا 

 

 و مي گيره و تا ميتونه ازش معذرت مي رو ترك ميكنه . چند روز بعد توي خيابون سر راه مامان راضيه ر

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 1 9  

 

 خواد. اما مامان راضيه ديگه ازش نفرت پيدا كرده بوده و خيال داشته بالفاصله بعد از اين كه عباس آزاد 

 

 شد با شرط و شروطي دوباره باهاش ازدواج كنه . هر بار به هر طريقي كه مي تونسته قصد خودش رو به 

 

 تا اون دست از سرش برداره... ميدوني مامان راضيه زن فوق العاده جذاب و در حيدرخان حالي مي كرده 

 

 عين حال قلدري بوده و ميگه حيدرخان هميشه بهش ميگفته كه عاشق جذبه و حالت مردونگي رفتارش شده و 

 

 ده از اين كه هميشه آرزوي زن محكم و مقتدري مثل اون رو داشته .خالصه يك روز كه خيلي بي قرار بو

 

 اون خواستگاري مي كنه و ازش مي خواد به طور موقت به عقدش دربياد و هزار جور وعده و وعيد هم 

 

 بهش مي ده اما راضيه تف جلوي پاش مياندازه و فقط ميگه افسوس به حال زن و بچهاش ميخوره كه همچنين 

 

 ن ميگه. از اون روز به بعد حيدرخان مرد نامردي سرپرستشونه. بعد هم هر چي از دهنش در مياد به او

 

 غيبش ميزنه و پا به خونه ابوالفضل حان نمي گذاره. مامان راضيه هم كمكم خيالش راحت ميشه، اما نمي 

 

 دونسته حيدرخان نقشه تازهاي براي اون و زندگيش داره!

 

 

 

 رچه حيدرخان هميشه فقط با پول ابوالفضل خان مبلغ هنگفتي توي قمار به حيدرخان و رفقاش ميبازه و گ

 

 قمارش، قمار مي كرده و خيلي وقتها هم از خير گرفتنش ميگذشته، اما طوري حالي ابوالفضل خان مي كنه 

 

 كه به پول احتياج داره و اون بايد هر طور ميدونه مبلغ قرضش رو پرداخت كنه. بعد هم ميفهمه كه قلب 

 

 اون احتياج به عمل سختي داره كه هزينه هنگفتي ميبره. حيدرخان هم از ابوالفضل خان به شدت بيماره و 

 

 موقعيت استفاده مي كنه تا زهر خودش رو به راضيه كه غرورش رو جريحهدار كرده و بهش روي خوش 

 

 نشون نداده، بريزه.

 شده. چون اصالً پس راضيه رو براي پسرش خواستگاري ميكنه. پسري كه زن داشته، اما زنش بچه دار نمي 

 

 رحمي نداشته كه بچهدار بشه، گويا طي يك عمل جراحي بعد از ازدواجش مجبور شده بودند رحمش رو 

 

 خارج كنند و كسي هم به غير از حيدرخان و پسر و عروسش از اون موضوع با خبر نبوده. اما حيدرخان 

 

 و البته يادگاري از زني سالم و قوي كه  كه فقط يك پسر داشت دلش ميخواست نوهاي پسري داشته باشه
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 تمام وجودم رو نفرت و حرص پر "عاشقش هم بوده! فكرش رو بكن مامان راضيه چه حالي شده بود، مي گه 

 

  "كرده بود . ديگه نه غروري داشتم نه شخصيتي. حيدر انتقام خودش رو از من گرفت و به هدفش رسيد.
 

 بدهي پدرش و پول هنگفت عمل تن به اون خفت بده كه فقط يك شب، فقط يك راضيه مجبور بوده به خاطر 

 

 شب همسر مردي بشه كه حتي يك بار هم نديدتش! زن جوان بيست و سه سالهاي كه عاشق شوهرش بود، 

 

 زن نجيب و پاكدامني كه اجازه نداده يك تار از موهايش رو نامحرم ببينه، مادري جوون كه همه اميدش به 

 

 دختر كوچكش بود!...

 اون شب مامان راضيه توي پنجههاي پرقدرت تقدير خرد شد و تن به اون كار داد و با مردي بسيار جوان كه 

 

 هم سن و سال خودش بوده و اسير قدرت و جذبه حيدرخان ازدواج موقت ميكنه. اونها يك شب كنار هم 

 

 يه اونو نميبينه!ميمونند و بعد علي آقا ميره و ديگه مامان راض

 در اين جا الهام ساكت شد و در حالي كه قطرات اشكي رابه آرامي از روي گونهاش ميزدود با بغض گفت:

 فقط كافيه يك لحظه خودت روبه جاي اون بگذاري. شما خودتون يك زن هستيد. غرور و شخصيت داريد. -

 

 و به هيچ قيمتي بفروشيد. حتي اگر از نظر براي جسم و روحتون ارزش قائليد و حاضر نيستيد اون ها ر

 

 شرعي اين خود فروشي حالل باشه! اما مامان راضيه مجبور بود، چون اگر اون كار رو نمي كرد مي 

 

 بايست براي پرداخت بدهي، خونه و زندگيشون رو مي فروخت . تازه ممكن بود پدرش رو هم از دست بده و 

 

 رو داشت و پاره جگرش بود، آواره خيابون ها بشه.حاال بگيد ببينم شما هنوز با دختر كوچكي كه مسئوليتش 

 

 هم فكر مي كنيد پدربزرگ با عاطفهاي داريد؟! شايد باورتون نشه اما مامان راضيه حتي دلش براي علي آقا 

 

 ن پسري داره مي سوزه، چون مي بينه مرد بيچاره چه قدر خجالتي و ناراحته. حتي از اين كه حيدرخان چني

 

 تعجب مي كنه. عليآقا واقعاً عاشق همسرش بوده و فقط به اصرار اون كه ظاهراًُ با حيدرخان تباني كرده 

 

 بوده، تن به اون ازدواج مصلحتي ميده... آه... باالخره بچه به دنيا مياد، اما حتي اجازه نمي دند كه مامان 

 

 شيره جونش به اون بده. مادربزرگم تعريف مي كنه كه چه قدر دل راضيه براي يك بار بچه رو ببينه و از 

 

 شكسته و افسرده بوده و چه قدر به خاطر سينه هاي پر از شيرش بدبختي و ناراحتي كشيده تا اين كه مجبور 
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 مي شه دايگي يك بچه غريبه رو بكنه. بعد از اون هم ديگه هيچ خبري از حيدرخان و پسرش نمي شه . اون 

 

 ازدواج ده ماهه مثل يك مهر از بوالهوسي و بدنامي روي پيشوني مامان راضيه مي خوره و اونو توي فاميل 

 

 و همسيه انگشت نما مي كنه. حتي به گوش عباس آقا هم مي رسه و مرد بيچاره از شدت غصه دچار 

 

 ه توي زندان بر اثر يك ناراحتي اعصاب مي شه، طوري كه چند بار دست به خودزني ميزنه تا اين ك

 

 درگيري جونش رو از دست ميده. همه رفيق هاش مي گفتند از وقتي خبر صيغه شدن زنش رو شنيد، به كلي 

 

 رفتارش عوض شد و روز به روز بدتر مي شد كه بهتر نمي شد. به اين ترتيب راضيه و دخترش و پدرش از 

 

 نهاي كوچك مي خرند. ابوالفضل خان كه به خاطر جراحي اون محل كوچ مي كنند و در محله ديگه اي خو

 

 سنگين قلب ديگه كاري ازش برنميومده،خونه نشين مي شه و به همين دليل راضيه توي يك كارگاه خياطي 

 

 كارپيدا مي كنه و چرخ زندگي رو به هر بدبختي بوده مي چرخونه. ابوالفضل خان هم با پولي كه حيدرخان 

 

 بلغ بازخريدي پرداخت كرده بوده، يك تاكسي قراضه مي خره و ميده دست پسر جووني كه براش به عنوان م

 

 كار كنه. دردسرتون ندم! چند سال بعد ابوالفضل خان فوت ميكنه و مامان راضيه با مادر من كه اون زمان 

 

 شكست بده، پس دخترش رو به چهارده سال بيشتر نداشته تنها ميشه اما ديگه اجازه نميده جبر روزگار اونو 

 

 دبيرستان مي فرسته و تشويقش مي كنه ديپلم بگيره . مادرم بعد از ديپلم گرقتن با داوود همون جووني كه 

 

 هنوز روي تاكسي كار ميكرده ازدواج مي كنه. اما مامان راضيه هم چنان تنها ميمونه. تنها، غمگين، داغ 

 

 كيهگاه و پشت و پناهي. شما خودتون مي دونيد براي يك زن تنها با يك ديده، شكست خورده، بدون هيچ ت

 

 دختر جوون چه قدر سخته كه تو اين اجتماع زندگي كنند و سالم بمونند. اما مامان راضيه با هر بدبختي بود 

 

 خار ميكنيم و دوام آورد تا دخترش رو به ثمر برسونه. حاال من و دو تا برادر كوچيكم عاشق اونيم و بهش افت

 

 خوشحاليم كه دايي رهام هم براي اون دلگرمي تازهاي درست كرده و داره انتقام اونو از حيدرخان مي 

 

 گيره.

 باور جمالتي كه شنيده بودم به قدري برايم سخت بود كه براي لحظه اي چشمانم را بستم و آرام گفتم:

 رهام هم تموم اين چيزها رو ميدونه؟-
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 ه ميدونه! گرچه مامان راضيه موافق دونستن اون نبود اما اون تا از همه چيز سر درنياورد دست البته ك-

 

 بردار نبود.

 بياختيار نجوا كردم:

 پس چرا اون روز اشاره اي به اين چيزها نكرد؟ چرا؟-

 او متعجب به من نگاه كرد و گفت:

 يعني خودش براتون گفته بود!؟ -

 حرفي نزده... نه، نه! اون به من-

 سپس با بغض در حالي كه حس ميكردم هر لحظه امكان دارد قلبم از حركت بايستد گفتم:

 اما مادربزرگ تو قول داده بود حرفي نزنه. چرا؟ چرا آرامش مارو به هم ريخت؟ چرا باعث رنج و -

 

 ل به خاطر عشق و عاطفه ناراحتي رهام شد؟ اين فكرو نكرد كه رهام هم به آتيش پدربزرگش ميسوزه؟ الاق

 

 مادرش نبايد اجازه ميداد رهام زير بار اين حقايق تلخ زانوهاش خم بشه. نبايد اونو از زني كه تا به حال 

 

 مادر خودش مي دونسته، زني كه از جون و دل بيشتر دوستش داره، جدا مي كرد.

 كار پدر من بود، با اين كه دوست ندارم اوالً مامان راضيه حرفي به رهام نزده و اين -او با حرص گفت:

 

 راجع به پدرم اين طور صحبت كنم، اما بايد بگم اعتياد ديگه براش غيرت و مردونگي باقي نگذاشته بود و 

 

 اون به خاطر پول، رهام رو پيدا كرد و حقايق رو بهش گفت. چون ميدونست رهام پسر ثروتمنديست و حتماً 

 

 مك مالي زيادي ميكنه. دايي رهام اون قدر مرد بود كه بابت تمام بالهايي كه سر ما به مادر و خواهرش ك

 

 اومده بود خودش رو مقصر ميدونست و اصرار داشت هر كاري كه ميتونه براي ما انجام بده، به شرطي كه 

 

 ل همه ما جا كرده. ما اونها رو ببخشيم. وافعاً كه پسر رئوف و مهربونيه. نميدونيد چه قدر خودش رو تو د

 

 مامان راضيه اما به اون روي خوش نشان نميداد ميگفت: با ديدنش به ياد حيدرخان ميافته. با اين همه 

 

 دوستش داشت و وقتي اون كمك كرد پدرم اعتيادش رو ترك كنه،باالخره پذيرفتش و دايي رهام با اين كه به 

 

 باهامون تماس مي گرفت. هنوز هم همينطوره... كانادا رفت اما از ما بيخبر نبود و مدام

 براي خريد اين دو تا خونه نقلي هم اون كمي كمكمون كرد تا مستقل باشيم. حاال مامان راضيه خونه بغلي 

 

 زندگي ميكنه و يك زن و دختر جوون هم مستأجرش هستند... پدرم هم راننده يك شركت معتبره و درآمد 

 

 ي چشم حيدرخان همون يادگاري در موفع بدبختي به داد راضيه و دخترش رسيد و خوبي داره... به كور
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 حاال با دوري خودش اونو عذاب ميده... رهام گفته حتي يك پاپاسي از ارث اونو قبول نميكنه و كوچكترين 

 

 ه جاي شما، مسئوليتي در مورد كارخونه نيز قبول نخواهد كرد... ميدوني بزرگترين آرزوم چيه؟ اين كه ب

 

 اين جا حيدرخان مقابلم نشسته بود و ميتونستم احساس خواري و شكست رو توي صورتش ببينم! اما 

 

 حيف!حيف كه مامان راضيه برامون خط و نشون كشيده، كه حرفي بهش نزنيم. حيف كه دايي رهام خواهش 

 

 د نشد! يكي از نمايندگان اون اين جاست و كرده كاري به اون و خانوادهاش نداشته باشيم... اما حاال هم ب

 

 الاقل يك نفر ديگه هم غير از دايي رهام ميدونه كه با چه موجود پستي زندگي ميكنه!

 رهام حق داره از پدربزرگ تو متنفر باشه.

 با صدايي خفه كه از اعماق حلقم بيرون آمد گفتم:

 خفه شو!-

 او با نگراني از جايش برخاست و گفت:

 چرا طاقت شنيدن حقايق رو نداريد؟ پدربزرگ شما و حتي خانوادش بايد تاوان پس بدهند... درست مثل ما -

 

 كه به خاطرش سختي كشيديم و طرد شديم.

 خفه شو!-

 

 اين بار اندكي بلندتر گفتم و سپس در حالي كه به سختي از جايم برمي خاستم، دردي شديد و جانكاه درون 

 

 د، طوري كه بي اختيار چهره درهم كشيدم. اما صبر نكرده و به سمت در خروجي رفتم. او به سينهام پيچي

 

 دنبالم دويد و در حالي كه اندكي نگران به نظر ميرسيد كيفم را به دستم داد و گفت:

 چند دقيقه صبر كنيد، حالتون بهتر بشه بعد بريد. -

 فته و آن جا را ترك كردم. افكارم به شدت مختل شده و بدون بر زبان آوردن كالمي كيف را از دستش گر

 

 قادر به هضم سخناني كه گفته شده بود نبودم. با همان حالت گنگ در حالي كه درد معده با شدت تمام به پشتم 

 

 رسيده بود، خود را مقابل در خانه رسانده و زنگ طبقه خودمان را فشردم. كلمات دخترك مدام در ذهنم 

 

 لحظاتي گذشت كه مادر را "رهام حق داره از پدريزرگ تو متنفر باشه. حق داره! حق داره! "رخيد.ميچ

 

 نگران مقابل خود ديدم. تازه متوجه شدم در باز شده اما من همچنان پشت آن ايستادهام. او هراسان پرسيد:

 ه؟ حالت خوب نيست؟ليلي چي شده؟ چرا دير كردي؟ فرزين رو فرستادم دنبالت. نديديش؟ چي شد -

 نبايد خود را ميباختم. نبايد ديگران را به شك مي انداختم. هيچ كس نبايد متوجه چيزي ميشد. آن قدر اين 
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 جمالت را در ذهن خود تكرار كردم تا باالخره زبان باز كرده و در حالي كه اشك هايم بي اختيار بر 

 

 گونههايم روان شده بود گفتم:

 اره درد گرفته. حالت تهوع دارم.معدهام دوب -

 با شنيدن صداي مادرجون و آقاجون كه حال مرا از مادر ميپرسيدند براي لحظه اي دوباره خود را باختم. به 

 

 راستي از آن پس چگونه مي توانستم با آقاجون رو به رو شوم؟

 وش نيست همان جا روي زمين نگاهم را به موزائيكهاي كف حياط دوختم و با گفتن اين كه اصالً حالم خ

 

 نشستم . به دنبال من هر سه نفر آنها نگران و مستأصل مقابلم زانو زدند. مادرجون با صداي لرزان گفت:

 ثريا برو زنگ بزن آژانس، زودتر ببريمش دكتر. -

 ساندند. از شدت درد و فشار روحي چنان بيحال بودم كه هنوز به خاطر ندارم چگونه مرا به بيمارستان ر

 

 همين قدر به ياد دارم كه با سرمي در دست روي تخت دراز كشيده بودم. درست مانند چند ماه قبل، با اين 

 

 تفاوت كه اين بار قصد نداشتم پلك هايم را از هم باز كنم و كسي راببينم. ديگران نيز به خيال اين كه خسته 

 

 اشتند. حتي ساعتي بعد كه به خانه رفتيم همچنان در اتاق خود ام و نياز به استراحت دارم كاري به كارم ند

 

 روي تخت دراز كشيده و هر بار كسي وارد ميشد خود را به خواب ميزدم. به خصوص آقاجون!

 روز بعد دايي و زن دايي به ديدنم آمدند. حتي ديدن دايي حالم را خراب مي كرد، اما با تمام قوا سعي داشتم 

 

 اسبي از خود نشان ندهم. همگي در سالن نسيمن نشسته بوديم و چاي مي نوشيديم كه زندايي با رفتار نامن

 

 بغض گفت:

 چرا به خودت توجه نمي كني عزيزم؟ تو زيادي خودتو خسته مي كني.-

 سپس رو به دايي گفت:

 يك مدت به ليلي مرخصي بديد.-

 دايي با لبخندي گفت:

 من حرفي ندارم. يك هفته مرخصي خوبه؟اگر آقاجون موافق باشند، -

 پدرم كه فنجان چايش را زمين مي گذاشت گفت:

 من فكر مي كنم بهتره فكر يك كارمند جديد باشيد! ليلي نيازي به كار كردن نداره و تا وقتي تو خونه منه بايد -

 

 راحت باشه.

 عمل من بود. من و پدر بارها بر سر وقتي صحبت مي كرد چشمانش صورتم را ميكاويد . گويي منتظر عكسال
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 اين موضوع بحث كرده بوديم كه كار در دفتر كارخانه برايم سنگين است يا خير و من هميشه با اصرار و 

 

 پافشاري بر عقيده خود ميماندم. اما آن لحظه به قدري از پيشنهاد پدر خوشحال شدم كه ميخواستم همان دم 

 

 يكن براي اين كه شك آنان را برنيانگيزم سكوت كرده و حرفي نزدم.رضايتم را اعالم كنم، ل

 دايي متعجب از سكوت من گفت:

 فكر كنم ليلي واقعاً خسته شده!-

 پدر با اصرار گفت:

 من ديگه اجازه نمي دم دخترم كار كنه. -

 ي گفت:با صداي زنگ تلفن سخن پدر ناتمام ماند. فرزين گوشي را برداشت و با صداي پرهيجان

 رهام خودتي!؟ خوبي؟ خوشي؟ بابا خيلي كم پيدا شدي.-

 با شنيدن نام او دل در سينه ام فرو ريخت و حس كردم لرزشي خفيف در بدنم به وجود آمد. از روزي كه 

 

 و نه  E-mailرفته بود به كل از او بي خبر بودم. او از هيچ طريقي با من تماس نداشت. نه تلفن، نه نامه، نه 

 

offline  هيچ گونه تماسي! و حاال پس از سه ماه تماس گرفته بود كه چه بگويد؟ صحبت فرزين و او ، 

 

 دقايقي به طول انجاميد و فرزين با گفتن اين كه بله آن ها اين جا هستند مرا از ترديد خارج ساخت و متوجه 

 

 ام كرد او به دنبال پدر و مادرش مي گشته!

 ه دست زن دايي مينا داد و او با خوشحالي با پسر يا پسرخواندهاش مشغول صحبت شد. فرزين گوشي را ب

 

 پس از صحبتهاي معمول زندايي گفت:

 اومديم ديدن ليلي... نه مشكل خاصي نيست، يك كم بد حال بود...آره دوباره درد معده دختر گلمون رو -

 

 آهان... باشه... پس من گوشي رو مي دم به خاله ناراحت كرده... مي خواي خودت حالش رو بپرسي؟... 

 

 ثريا... نه مادر جونت اين جانيست . با آقاجون رفتند منزل هاشم خان.

 درست در لحظه اي كه خود را آماده كرده بودم صداي گرم رهام را پس از اين همه دلتنگي بشنوم با فهميدن 

 

 سطلي آب سرد روي سرم ريختند. دليل رفتارش را متوجه  اين كه او قصد دارد با مادرم صحبت كند،انگار

 

 نمي شدم و آن قدر دلم گرفت كه مي خواستم از آن جا فرار كنم و در جايي به تنهايي زار بزنم. به خصوص 

 

 با دانستن آن حقايق تكان دهنده، كم طاقت و شكننده شده بودم.

 خندي گفت:وقتي صحبت هاي رهام با مادر تمام شد، او با لب

 به همه سالم رسوند و گفت دلش براي همه تنگ شده!-
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 همين! حتي نامي از من نبرده بود. حتي سالمي مخصوص برايم نفرستاده بود. شايد او نيز چون آن دخترك 

 

 مرا مستحق رنج كشيدن ميدانست كه تا آن روز غرق در ناز و نعمت بزرگ شده بودم و حاال بد نبود كمي 

 

 غم واندوه رانيز بچشم!مزه 

 با صداي زنگ در افكارتلخم بيش از آن در ذهنم فرصت جوالن نيافتند.

 

 با صداي زنگ در افكارتلخم بيش از آن در ذهنم فرصت جوالن نيافتند.

 ورود خاله پروين، سپهر، نسرين و كتايون و فرگل كوچولو جو خانه را به كلي تغيير داد. اما دل من گويي 

 

 با ديدن دختر كوچك كتايون كه حاال به راحتي با چهار دست و پا حركت مي كرد، آرام نمي گرفت.  حتي

 

 فرگل با خنده به سمت من آمد و من در حالي كه بغض به شدت گلويم را ميفشرد او را در آغوش گرفتم و با 

 

 گفتن اين كه او را به اتاقم ميبرم، از آن جا فرار كردم!

 طرات اشك بيدعوت روي گونههايم مي چكيد و دخترك كوچولو با تعجب مرا مي نگريست و سعي در اتاقم ق

 

 ميكرد با انگشتان كوچك و تپلش آنها را بگيرد. با ورود ناگهاني كتايون، سريع رويم را برگرداندم و سعي 

 

 باش، مرا از آن كار منع  كردم طوري كه متوجه نشود اشك هايم را پاك كنم. اما او با گفتن اين كه راحت

 

 نمود. سپس مقابلم روي تخت نشست و گفت:

 ليلي مي دونم كه برات سخته اما تو نبايد از خودت ضعف نشون بدي. تو دختر قوي و با روحيه اي هستي. -

 

 تا امروز خيلي خوب تحمل كردي، از اين به بعد هم مي توني! اون بيرون همه نگران تو هستند.

 تم بگويم آخر تو چه ميداني در دل من چه مي گذرد؟!ميخواس

 بابات گفته ديگه اجازه نمي ده بري سركار، از اين فرصت استفاده كن و تا مي توني به خودت برس.با  -

 

 دوست هات برو گردش و تفريح، برو كالس هاي مختلف و چيزهاي جديد ياد بگير. كم كم همه چيز برات 

 

 عادي مي شه.

 بخندي رو به او گفتم:با ل

 من حالم خوبه. فقط اين بيماري يك كم عصبي و ناراحتم ميكنه.-

 اين بيماري هم خوب مي شه، فقط بايد داروهايت رو به موقع بخوري و اجازه ندي چيزي عصبيت كنه. -

 بردارد،  آرام سر تكان داده و عروسكي را كه فرگل با تالشي مزبوحانه سعي داشت از روي ميز كامپيوتر

 

 به دستش سپردم. اي كاش به دست آوردن همه چيز مثل آن عروسك، ساده و سهل بود! اي كاش...!

 شب هنگام خواب مادر پا به اتاقم گذاشت و چراغ را روشن كرد. متعجب روي تخت نشسته و پرسيدم:
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 چيزي شده مامان؟-

 كه با چهرهاي جدي و چشماني پرسشگر مرا  او صندلي را از جايش بيرون كشيد روي آن نشست و در حالي

 

 مينگريست، گفت:

 ليلي! تا اين لحظه حرفي به تو نزدم و چيزي ازت نپرسيدم تا حالت بهتر بشه اما فكر نكن به خاطر بيماريت -

 

 هر كاري كه بخواي ميتوني انجام بدي و ما هم بهت حرفي نمي زنيم... ديروز كه دير كردي فرزين رو 

 

 رستادم دنبالت، اما بهش گفتند مهتاب دو ساعتي هست كه به خونه برگشته.ديروز رفتم سراغش، اما جواب ف

 

 درستي به من نداد و بهانه آورد. ااون روز كجا بودي؟

 بدون گفتن كالمي سر به زير انداختم. او با صدايي محكمتر سؤالش را تكرار كرد،اما من حرفي براي گفتن 

 

 و عصباني، از جايش برخاست ،به سمت من آمد وگفت:نداشتم. ا

 ديگه شورش رو درآوردي. تو منو ميشناسي و ميدوني كه تا نفهمم كجا بودي دست از سرت برنميدارم... تا -

 

 اين لحظه نگذاشتم بابات چيزي متوجه بشه اما اگه راستش رو به من نگي مجبورم كاري بكنم كه دوست 

 

 ندارم...

 ا خوب مي شناختم و مي دانستم دست بردار نيست. اما به راستي چه ميتوانستم به او بگويم؟ حتي مادر ر

 

 قادر نبودم بهانهاي بتراشم و او را گمراه كنم. فقط سكوت كرده و خود را به دستش سپرده بودم تا تالش 

 

 خود را بكند. او در حالي كه از اتاقم خارج ميشد گفت:

 اري فكرهات رو بكني و تصميم بگيري. من بايد بدونم دخترم بدون اجازه و اطالع من كجا تاصبح فرصت د -

 

 رفته.

 به زحمت گفتم:

 اگه براتون قسم بخورم كه جاي بدي نرفتم و كار بدي هم نكردم حرفم رو باور مي كنيد؟-

 دوباره به سمتم برگشت و اين بار ماليم تر از قبل گفت:

 چ وقت كار بدي انجام نميدي، خوب به من بگو كجا رفته بودي.من ميدونم تو هي-

 نمي تونم! نه به خاطر خودم. به خاطر اون آدمي كه بهش قول دادم حرفي به كسي نزنم.-

 او عصبي فرياد كشيد:

 از اين به بعد كارخونه نميري! هر جايي هم كه خواستي بري حق نداري تنها باشي... يادت باشه كه خودت -

 

 خواستي.

 بي تفاوت به صورتش نگاه كردم و گفتم:
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 برام مهم نيست... هر كاري شما دوست داشته باشيد انجام مي دم!-

 فصل چهاردهم

 يك هفته كامل در تحريم بودم! به قول فرزين تحريم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره!

 اين كه راضي به نظر نمي رسيد به خاطر مخالفت  استعفايم را مانند يك كارمند عادي به آقاجون دادم و او با

 

 خانواده و حال نامساعد جسمي ام، موافقت خود را اعالم كرد. ديگر خانه نشين بودم! مني كه هميشه ادعا 

 

 ميكردم دست از كار كردن نخواهم كشيد و حتي با شخصي ازدواج ميكنم كه مخالفتي با شاغل بودن من 

 

 آسان دست از كار كشيدم و خانه نشين شدم!نداشته باشد، چه 

 تا چند روز اول مادر راجع به علت خانهنشين بودنم حرفي نميزد.

 اما يك روز كه در آشپزخانه مشغول صرف شام بوديم فرزين با اعتراض از من خواست مانند جغد در خانه 

 

 در حضور او و پدر گفت تا زماني كه به نمانم تا روحيه بهتري داشته باشم و باالخره مادر به حرف آمد و 

 

 حرف نيايم و نگويم كجا بودم بايد در خانه بمانم.

 پدر نگاهي محزون به من انداخت و گفت:

 جريان چيه ليلي؟ توي خونه ما هيچ وقت بحثي اين چنين نداشتيم!-

 ل عادي او متوجه شدم، از مادر جريان را مفصل توضيح داد، البته پدر بازيگر ماهري نبود و از عكسالعم

 

 ابتدا در جريان بوده و فقط مثل هميشه كار تربيت مرا به دست مادر سپرده. پدر با ديدن سكوت من جرعهاي 

 

 از ليوان آب مقابلش نوشيد و گفت:

  من به تو از جفت چشم هاي خودم بيشتر اطمينان دارم. اما ما بايد بدونيم دخترمون كجا رفته. هرچند به-
 

 كسي قول داده باشه. شايد مسئله به نظر تو ساده بياد اما ممكنه به خاطر همين مسئله بعدها توي درد سر 

 

 بيفتي!

 در حالي كه نگاهم را به بشقاب ماكاراني ام دوخته بودم آرام گفتم:

 م ميدم ... بگيد من به شما اطمينان ميدم دردسري درست نكنم... اصالً از امروز هر كاري كه بگيد انجا-

 

 بمون توي خونه، ميمونم، بگيد برو دانشگاه ميرم بگيد برو كالس آشپزي ميرم ... بگيد برو بمير ... مي ميرم! 

 

 اما از من نپرسيد كجا رفته بودي؟ چرا حرف نمي زني؟ چون نميگم!

 را شكست و گفت:براي لحظه اي سكوتي سنگين بر فضا حاكم شد، تا اينكه فرزين با لودگي سكوت 

 ناشكري نكنيد! چي از اين بهتر كه اين ليلي خودسر و زبون نفهم، اين قدر تغيير كرده كه حاضره هر كاري -
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 كه بگيد انجام بده. من اگه جاي مامان بودم از فردا استراحت!... مي گفتم بايد تموم كارهاي خونه رو انجام 

 

 بده!

 كت باش! سخنان شيواي فرزين نيمه كاره ماند. من كه اندكي پريشان با صداي عصبي پدر كه مي گفت سا

 

 گشته بودم خواستم از جايم برخيزم كه پدر با حالت تحكم گفت:

 غذات رو تمام كن، بعد برو بخواب.-

 فرزين كه همچنان سعي داشت آن جو ناراحت كننده را تغيير دهد گفت:

 ؟! بهتر نبود بهش دستور ميداديد مسواك هم بزنه و قبل از براي شروع، كار سختي رو ازش نخواستيد-

 

 خواب يك ليوان شير هم بخوره!؟

 به شوخي فرزين كسي نخنديد و همگي به آرامي به خوردن غذايمان ادامه داديم . اما فرزين دست بردار 

 

 نبود و در حالي كه شانههايش را باال ميانداخت گفت:

 الطاف شما!خيلي ممنون از توجه و -

 البته او جوابي جز چشم غره مادر نگرفت و سپس بيصدا مشغول خوردن شد.

 آن شب خيلي فكر كردم. به اين كه چگونه حوادث روزگار مرا از اهداف و روند طبيعي زندگيم خارج 

 

 تكان  ساخته. به اين كه چنان لحظات تلخي را چگونه سپري كنم و رهام چگونه با پي بردن به آن وقايع

 

 دهنده، دوام آورده؟!

 دلم برايش پر مي زد و از اين كه اين گونه زندگي با او سر ناسازگاري دارد به حالش افسوس مي خوردم. 

 

 اما چه كاري از من ساخته بود؟ من كه يك پاي بازنده بازي بودم! گويي به نوعي دوباره وقايع تكرار ميشد. 

 

 بسته بود و همزمان راز هولناك زندگيش در مقابل چشمانش جان گرفت و اكنون آن زمان رهام به سپيده دل 

 

 من كه به او دل بستهام بايد اين گونه زير بار شنيدن حرف هايي كه به يك باره تمام باورهايم را دستخوش 

 

 است؟! قلب امواج پرتالطم ترديد كرده، خرد شوم! به راستي تحمل اين همه درد براي كداممان راحت تر 

 

 شكسته اهدايي رهام را از گريبان بيرون آورده و مقابل چشمانم گرفتم. اين قلب شكسته رهام است كه در 

 

 دستانم قرار دارد...حتي من هم قلبش را شكستم. من اين جا كنار اقوامم و دوستانم هستم و او تنهاست. 

 

 رهام تو چه مي كشي؟! رهام... ". آرام نجوا كردمتنهاي تنها! سر درگم، پريشان، وازده و سرخورده..

 

 كجايي...؟ چرا با من حرف نمي زني...؟ اگر تو اين جا بودي تمام تالشم رو مي كردم كه تو راحت و 
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 "خوشبخت باشي... اي كاش آن قدر عاشقم بودي كه تركم نمي كردي!

 با تمام وجود حس مي كردم. حتي قطرات اشك حس مي كردم وزنهاي سنگين روي بدنم قرار گرفته و درد را 

 

 نيز قادر نبود از سنگيني بار اندوهم بكاهد. آن شب تا صبح در حالي كه يادگاري او را در مشت داشتم بيدار 

 

 ماندم و اشك ريختم و درست هنگامي كه انوار طاليي آفتاب از البه الي روزنههاي پرده به درون اتاقم تابيد 

 

 خواب رفتم. آرام به

 از صداي باز و بسته شدن در اتاق چشمانم را به سختي باز كرده و حس كردم پلك هايم متورم است. چشم 

 

 هايم سوزش شديدي داشت و به نظر ميرسيد كامالً باز نمي شوند.با ديدن مادر كه مقابلم ايستاده بود، سالم و 

 

 كناري ميكشيد گفت:صبح بخيري گفتم. او در حاليكه پرده ها را به 

 سالم اما ظهر بخير چون ساعت از دوازده گذشته...برو يك دوش بگير، بعد بيا صبحانه بخور... يعني -

 

 ناهار!

 

 بدون گفتن كالمي، امرش را اطاعت كردم و پس از پوشيدن لباسهايم به آشپزخانه رفته و همراه او به 

 

 به همراه ليواني آب جلوي دستم گذاشت و گفت:راستي ناهار خوردم. او سپس قرصهايم را 

 قرص هات رو سر موقع نمي خوري و بدتر خودت رو مريض مي كني.-

 قرصها را خوردم. او دوباره گفت:

 دوتا قرص هم بايد صبح مي خوردي، اما اونقدر خوابت عميق بود كه وقتي صدات كردم بيدار نشدي. من -

 

 هم گذاشتم بخوابي.

 وت و باز او به حرف آمد:دوباره سك

 امروز مي خوام برم چند تا لباس تابستوني براي خودمون بگيرم. با من بيا... اما فعالً برو پايين يك سري به -

 

 مادرجون بزن... من هم االن ميام.

 برخاستم و لحظهاي كه خواستم از خانه خارج شوم او از آشپزخانه بيرون آمد و گفت:

 ن اين قيافه ماتم زده رو به خودت نگير.مادر جون غصه ميخوره.وقتي رفتي پايي-

 برگشتم بروم كه دوباره گفت:

 ليلي زبونت كجا رفته؟-

 لبخندي به زحمت روي لب آوردم و سپس زبانم را از دهانم خارج كرده و نشانش دادم. او خنده اي كرد و 

 

 گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 3 1  

 

 حاال خيالم راحت شد!-

 خت نشسته و سبزي پاك ميكردو با چهره شاد هميشگي به سالم من پاسخ داد و مادرجون در حياط روي ت

 

 حالم را پرسيد. او را كه ميديدم ناخودآگاه به ياد شوهري مي افتادم كه قصد دارد به همسرش خيانت كند. 

 

 يانت شونده چهره مظلوم و زيباي مادريزرگ در جواني در مقابل چشمانم جان ميگرفت و از اين كه خائن و خ

 

 هر دو عزيزترين كسانم بودند، دردي جانكاه در درونم ميپيچيد! رهام حق داشت كه برود! حق داشت از همه 

 

 فرار كند و جايي برود كه چشمش به كسي نيفتد! اما از من چرا فرار كرد؟ چرا حتي خبري از من نمي 

 

 كنار بگذارد؟! گرفت؟ يعني خيال داشت به همين راحتي مرا از زندگيش

 عصر هنگام ، كه هوا اندكي خنك تر شد، همراه مادر و مادرجون براي خريد رفتيم . با تمام قوا سعي داشتم 

 

 به خاطر خوشحالي مادرجون و مادرم، خود را شاد نشان دهم. گر چه سخت بود. خيلي سخت!

 خريد رفتيم ومن با تمام قوا سعي داشتم عصر هنگام كه هوا اندكي خنكتر شد، همراه مادر و مادرجون براي 

 

 به خاطر خوشحالي مادرجون و مادرم، خود را شاد نشان دهم. گر چه سخت بود. خيلي سخت!

 به خانه كه رسيديم، آقاجون مشغول آب پاشي حياط بود. فرزين هم جارويي به دست گرفته و زمين را جارو 

 

 مي كند و نارضايتي كامالً از چهرهاش هويدا بود. اصوالً كسي  مي زد. ميدانستم دستور آقاجون را اطاعت

 

 جرأت نداشت سخن آقاجون را زمين بياندازد و حتي بهانهاي هر چند منطقي برايش بياورد. فرمان هاي او 

 

 بيچون و چرا اجرا ميشد! زماني چه قدر از اين اقتدار و جذبه او لذت ميبردم، اما حاال به نظرم 

 

 واهانه و مستبدانه ميرسيد! گويي سخنان آن دخترك پردهاي را كه عشق و محبت بياندازه من در مقابل خودخ

 

 چشمانم به وجود آورده بود، كناري زده و همه چيز را آن طور كه بود ميديدم!

 آقاجون به ديدن ما با چهره بشاشي گفت:

 بهبه! هميشه با دست پر برگرديد!-

 م گفتيم و او به فرزين دستور داد شير آب را ببندد. احساس خاصي داشتم شايد مي هر سه ما به او سال

 

 توانستم حس كنم از او خواسته كه آب را ببندد اما در آن حال هر سخني از جانب آقاجون برايم مانند فرمان 

 

 بود! فرماني كه بدون لحظه اي تأمل بايد اجرا شود.

 اشتيه و نشستيم. آقاجون نيز كنار من نشست و در حالي كه با يك دستش مرا ما ساك هايمان را روي تخت گذ
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 در برگرفته بود گفت:

 چه طوري بابايي؟! تو رو خونه نشين كردند كه ازت كار بكشن.-

 مادر گفت:

 حوصلهاش سر رفته بود ... براي خودش هم بايد خريد ميكرد.-

 .. مگه نه بابايي؟!اصالً چه اشكالي داره كه گاهي كمك كنه.-

 لبخندي زدم و او ادامه داد:

 ديروز با مهندس اكبري صحبت مي كردم. حرف سر موسيقي شد و اين كه دخترش رو تازگي ها به كالس -

 

 موسيقي ميفرسته. خيلي راضي بود، مي گفت هنوز دو ماه نشده، خيلي پيشرفت داشته. آدرس و تلفن كالسش 

 

 يست ليلي ما هم يه چيزي بزنه.رو گرفتم، گفتم بد ن

 اندكي متعجب به آقاجون خير ه شده و گفتم:

 شما كه مي گفتيد از اين بچه مطرب ها خوشتون نمياد!-

 هر كسي ساز مي زنه كه بچه مطرب نيست. مثالً همين ياحقي، انوشيروان روحاني و بقيه هنرمند هستند. -

 

 قط براي خودت و خودمون.تازه تو كه قرار نيست براي كسي بزني، ف

 مادرجون با خوشحالي از پيشنهاد آقاجون استقبال كرد و من با ترديد نگاهي به مادر انداختم. فرزين خود را 

 

 روي تخت انداخت و گفت:

 اتفاقاً خوبه، هم سرت گرم مي شه هم يك هنري ياد ميگيري كه اين قدر بي هنر نباشي.-

 سريع گفتم:

 جود برادر پر مدعايي مثل تو رو تحمل ميكنم، خودش كلي هنره!همين قدر كه و-

 فرزين به سرعت مقابلم نشست و رو به آقاجون گفت:

 آقاجون مي بينيد چقدر بيادب شده! -

 خواستم حرفي بزنم كه با تشر مادر به خود آمدم. او بيتوجه به بحث من و فرزين گفت:

 اگه ليلي خودش بخواد من حرفي ندارم. -

 آقاجون گفت:

 هر سازي كه انتخاب كنه خودم براش ميخرم. -

 فرزين گفت:

 هر سازي هم بزنه خودم براش مي رقصم!-

 به شوخي او همگي خنديديم و بيآنكه من سخني بر زبان آورم قضية كالس موسيقي تاييد شد. پدر هم از 

 

 الس موسيقي بروم . خود را كامالً به دست موضوع استقبال كرد و قرار شد روز بعد من همراه آقاجون به ك

 

 آنها سپرده بودم و با اينكه حوصلة هيچ كاري نداشتم، اما بحث بي فايده بود.
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 در عرض چند روز كار ثبت نام و انتخاب آلت موسيقيام تمام شد و من شاگرد تار استاد فخرالدين شدم. ساز 

 

 كي كنار آقاجون با موسيقي اصيل خوگرفته و از شنيدنش لذت سنتي را از آن جهت انتخاب نمودم كه از كود

 

 مي بردم . با اينكه دختر پرتحرك و شادي بودم ،اما موسيقي ماليم و پرمعناي سنتي آرامشي خاص به من 

 

 ميبخشيد و من در كنار موسيقي پاپ، موزيكهاي كالسيك و سنتي را نيز مي پسنديدم.

 دوتاي آنها پسر و يكي دختر بودند. پسرها، شاهين و برديا نام داشتند. شاهين سه هم كالسي نيز داشتم كه 

 

 دانشجوي سال آخر نقاشي بود و برديا دانشجوي سال دوم جامعهشناسي. نيوشا نيز ديپلم گرفته و مهرماه 

 

 من  قرار بود دورة پيش دانشگاهي را شروع كند. هر سه شاگرداني مستعد وانسانهايي خوب بودند و

 

 خوشحال بودم در محيطي صميمي كالسم تشكيل ميشودو وجود پدرانه استاد فخرالدين كه بسيار مهربان، 

 

 احساساتي و جدي بود موجب آرامش خاطرم ميگشت.كالسها در هفته، سه روز برپا بود و هر بار بيش از 

 

 دو ساعت به طول مي انجاميد.

 سهاي شنا را نيز هم چنان طبق گذشته ادامه مي دادم، البته ديگر تنها از با اجازه و دستور مادر رفتن به كال

 

 خانه خارج نمي شدم و هميهميشه كسي مرا مي برد و مي آورد. گرچه اوايل زجرآور بود و حس مي كردم 

 

 به نوعي به شخصيتم توهين ميشود اما كم كم عادت كرده و با سخن مادر كه مي گفت مي ترسم از روي 

 

 سادگي و فشار روحي فريب شخصي را بخوري، تن به فرمان او سپرده و اين توهين را تحمل مي كردم. 

 

 درو اقع ديگر چيزي برايم مهم نبود. فقط ميدانستم كه زندهام و نفس مي كشم . ساعات كالس ها كه از همه 

 

 و غرق دنياي ديگري شوم جزو بهترين دور بودم و ميتوانستم ساعتي غمها و بيهودگي خود را فراموش كنم 

 

 ساعات زندگيم محسوب مي شد.اما از آن جايي كه هميشه روزگار بر وفق مراد آدميان نمي گردد، كم كم 

 

 حتي در آنجا نيز آرامش خود را از دست ميدادم!

 بامعناتر سه ماه از شروع كالسها مي گذشت كه حس كردم هر روز حركات و رفتار شاهين نسبت به من 

 

 ميگردد و اين مرابه شدت عذاب ميداد. نمي دانستم چرا با اينكه اين قدر نسبت به او رفتاري عادي و بي 

 

 تفاوت در پيش گرفته بودم، او دست از نگاهها و حركات معنادارش برنمي داشت .
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 در پايان يكي از جلسه ها او كارت هايي به ما و حتي استاد داد و گفت:

 راي شب جمعه در منزل ما شب شعري برپاست كه دوستان زيادي حضور دارند. خيلي خوشحال مي شم ب-

 

 شما هم تشريف بياوريد. يكي از دوستانم هم كه اهل دل است با سه تار و صداي خوبش بزم رو كامل مي 

 

 كنه.

 د:هنگامي كه كارت را داخل كيفم مي گذاشتم با نگاهي پر التماس از من پرسي

 حتماً تشريف مياريد ديگه؟-

 متعجب و معذب از توجه خاص او به خودم در جمع ، گفتم:

 گمان نمي كنم پدر و مادرم موافق باشند جايي كه نمي شناسند بروم.-

 خوب ميتونيد همراه خودشون تشريف بياريد... هيچ اشكالي نداره.-

 سپس رو به ديگران گفت:

 داشته باشيد ميتونيد همراهتون بياريد. هر چند نفر مهمان كه دوست-

 استاد با لبخندي گفت:

 فكر كنم حضور من براي خانواده ها سند باشه... من به خانواده و به خصوص پدر مرحوم شاهين جان كه -

 

 نقاش ماهري بودند ارادت دارم و سالهاست اونهارو مي شناسم.

 شركت در جلسه ابراز كردند اما من هنوز ترديد داشتم و با نيوشا و برديا هر دو آمادگي خود را مبني بر 

 

 دخالت استاد نميدانستم كار درستي است كه دعوت او را قبول نكنم؟!

 پس از پايان كالس كه آقاجون به دنبالم آمد استاد با مهارت اجازه مرا از او گرفت و بنا شد من همراه 

 

 فرزين در شب شعر شركت كنم.

 روز در چنان مجلسي حضور نداشتم و شايد اگر يك سال قبل به شب شعر دعوت مي شدم از شدت تا به آن 

 

 ذوق تا رسيدن آن روز بي قراري مي كردم.اما ديگر كسل بودم و خسته و مدام ياد و خاطرات رهام در ذهنم 

 

 مي گذاشتم وجودش را حس تداعي ميشد. به منزل هر كس و يا هر منطقهاي از شهر كه با او رفته بودم، پا 

 

 ميكردم و از اين كه به وافع كنارم نيست عذاب ميكشيدم. ديگر حتي حوصله شوخي كردن و سربه سر 

 

 گذاشتن با سپهر را نيز نداشتم اما او دست بردار نبود و مي دانستم سعي دارد مرا به حال سابق باز گرداند 

 

 تا روحيه از دست رفتهام را بازيابم.

 شب جمعه با بلوز و شلواري ساده به رنگ مشكي در حالي كه شال آبي رنگي روي سر انداخته بودم، در 

 

 مجلس شاهين شركت كردم. فرزين نيز همراهم بودو ما پس از يك ربع ساعت سواري به منزل او كه در يك 
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 ديم.به محض ورودمان شاهين آپارتمان بزرگ چهارطبقه اما كهنه ساز در منطقه يوسف آباد وافع بود،رسي

 

 همراه مادرش كه زني خوش رو و حدود پنجاه ساله بود با قامتي كوتاه و چهرهاي شكسته، به استقبالمان 

 

 آمدند. پس از خوش آمدگويي ما را به سمت سالن هدايت نمودند. درسالن نسبتاً بزرگ خانه حدود سي نفر زن 

 

 ه تعدادي از آنها دفترچهاي مقابل خود قرار داده بودند كه بعد فهميدم و مرد پير و جوان حضور داشتند ك

 

 اشعارشان است كه آماده براي قرائت آوردهاند. در آن ميان با كمال تعجب دريافتم كه خود شاهين نيز 

 

 انجام اشعار زيادي سروده و پس از اين كه همه اشعار خود را خواندند، بين او و چهار تن ديگر مشاعرهاي 

 

 شد و زني جوان در لحظاتي پرهيجان باالخره شاهين را شكست داده و پيروز ميدان گرديد. لحظهاي كه 

 

 شاهين باخت را قبول كرد نگاهي عميق به چشمانم انداخت اما من به سرعت صورتم را به سمت فرزين 

 

 !گردانده و از او سؤالي پرسيدم كه حتي خودم بياد نميآورم چه بود

 هنگام پذيرايي مادر شاهين كنار ما نشست و با لبخندي ضمن خوش آمدگويي مجدد گفت:

 شاهين هميشه توي مشاعره برنده ميشه، اما نميدونم چرا امشب حواسش پرت بود. -

 سپس در حاليكه دست مرا مي گرفت گفت:

 توي كارگاه هستند.دلت ميخواد نقاشيهاي پدر شاهين رو ببيني؟ چند تا از اين دخترها هم  -

 متعجب ازدعوت ناگهاني او، در حاليكه مردد و مستاصل بودم با نگاهي به فرزين به دنبال او رفتم و متوجه 

 

 شدم همان هنگام شاهين كنار فرزين نشست.

 مادر او مرا به سمت اتاقي برد، در آن را باز كرد و هنگاميكه به درون ميرفتيم گفت:

 درش عالقه داشت و مرگ اون ضربة بزرگي به پسرم زد ... حتي نزديك بود انصراف شاهين خيلي به پ -

 

 بده، كه من نگذاشتم... گفتم آرزوي پدرت اين بوده كه تو تحصيالت آكادميك داشته باشي و مدرك بگيري.

 قاشي در آن وارد اتاق كه شديم خود را در محيطي كارگاه گونه يافتم. اتاق وسيع بود و انواع تابلوهاي ن

 

 يافت ميشد. از منظره گرفته تا پرتره كه باانواع و اقسام ابزار نقاشي كار شده بود. چند زن و دختر جوان 

 

 نيز با دقت تابلوهارا از نزديك تماشا ميكردند. با نگاهي پر از تحسين به آثار خيره شده و گفتم:

 شوهر شما نقاش ماهري بودند، خدا رحمتشون كنه. -

 درسته، گرچه تعدادي از اين كارها متعلق به شاهينه. در واقع بعد از پدرش اين كارگاه به اون تعلق  -

 

 گرفت. نگاه كن... اون پرتره از شوهرمه كه شاهين چند ماه پيش تمومش كرد...!
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 تابلوي رنگ و روغن هم كه يك شب طوفاني رو به تصوير كشيده، كار شاهينه.

 دم. حالتي سورئال و غير واقعي جالبي داشت و طوفان و اوضاع درهم آن به خوبي مبين به تابلو نگاه كر

 

 حالت آشفته و روح سرگشتة شاهين بود. حتي كمي هم باعث خوف انسان ميشد. اما من تنها به گفتن اينكه 

 

 ادر شاهين گفت:خيلي جالب و زيباست اكتفا كردم. همان لحظه يكي از دخترها به سمت ما آمد و رو به م

 خانم نظري خود شاهين آقا نميخواهند توضيحي راجع به كارهاي جديدشون بدند؟ -

 دختر ديگري جلو آمد كه حلقة زيبايي در انگشتن ميدرخشيد و مشخص بود تازه ازدواج كرده جلوآمد و با 

 

 لبخندي مليح گفت:

 يم.راستي خانم نظري تا بحال اين دختر خانم رو نديده بود -

 او با لبخندي به من اشاره اي كرد و گفت:

 ايشون ليلي خانم، هم كالسي موسيقي شاهين هستند. -

 سپس به آنها اشاره نمود و ادامه داد:

 اين خانم هاي خوشگل هم مهناز و سامانتا. از دوستان دانشكدة شاهين و البته مهناز جان نامزد دوست  -

 

 شاهين هم هست.

 ي آنها را آرام فشردم و همگي از ديدار و آشنايي با يكديگر ابراز خوشبختي كرديم. گرچه من دست هر دو

 

 حالت غي رصميمي سامانتا برايم عجيب بود.

 همان لحظه در بازشد و شاهين با لبخندي وارد كارگاه گشت. نمي دانم چرا از حضورش اندكي دست و پايم 

 

 نزد ما آمد. مهناز دختري كه نامزد دوست او معرفي شده بود با  را گم كردم. او با همان چهره شاداب

 

 لبخندي گفت:

 آقا شاهين امشب بخت با شما يار نبود و از سارا شكست خورديد. -

 او دستي بين موهايش كشيد و گفت:

 باالخره نميشه كه هميشه آدم برنده باشه! اما مطمئن باشيد كه اين اولين و آخرين بار بود! -

 مادرش گفت:

 شاهين جان، بيا كارهاي جديدت رو به خانمها معرفي كن. -

 او نگاهي به من انداخت و گفت:

 مادر من هم مثل همة مادرها فكر ميكنه كارهاي بچه اش از بهترينهاست. -

 به سختي گفتم:

 اتفاقاَ تابلوهاي زيبا و جالبي داريد. -

 ريد كارهاي جديدتون رو به خانمها نشون بديد؟ از او فرصت سپس با گفتن اينكه آقا شاهين خيال ندا
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 پاسخگويي را گرفتم .بعد همراه خانم نظري از كارگاه خارج شديم وتا آخر مجلس ديگر از كنار فرزين جم 

 

 نخوردم!

 

 كرد  هنگام خداحافظي خانم نظري از من خواست دوباره به آنها سري بزنم و من با گفتن اينكه سعي خواهم

 

 دوباره به ديدارش بروم، خواستم روي برگردانم كه متوجه نگاه خيره و پر معناي فرزين به دختري شدم. او 

 

 همان كسي بود كه شاهين را در مشاعره شكست داده بود و جالب اينكه او نيز با ديدن فرزين اندكي سرخ 

 

 هزدن بود، چنان احساس شادي خاصي در قلبم شده و سر به زيرانداخت. به ديدن عشقي كه در حال جوان

 

 حس كردم كه بياختيار اشك به ديده آوردم اما سريع با گوشة روسري چشمانم را پاك كرده و از پلهها پايين 

 

 رفتم. شاهين جلوي در ميهمانان را بدرقه ميكرد و لحظهاي كه خواستم از او خداحافظي كنم به دور از چشم 

 

 هي لبريز اشتياق گفت:فرزين با نگا

 امشب با حضورتون به منزل مانور اميد آورديد! -

 در جواب تعارف معني دارش لبخندي بي معني تحويلش داده شب بخير گفتم و به دنبال فرين رفتم.

 از آن شب به بعد ديگر فرزين آدم سابق نبود. به وضوح تغيير كرده بود. آرام شده و بيشتر مواقع در اتاقش 

 

 مي ماند. كارت سربازي اش صادر شده و قرار بود براي گذراندن دورة آموزشي راهي گرگان شود. چند 

 

 روز مانده به رفتنش با شيطنت به او گفتم:

 اي كاش مي شد آقاي نظري يك بار ديگه شب شعر مي گرفت. -

 او گفت:

 الً بهش بگو مايليم عضو اصلي جلساتشان به نظرم جلسة جالبي بود. اگر دوباره دعوتت كرد قبول كن. اص -

 

 بشيم.

 از اينكه آن گونه عادي موضوع را مطرح مي كرد خنده ام گرفته بود و براي اينكه خود را لو ندهم به حياط 

 

 رفته و خود را مشغول آب پاشي باغچه كردم. دقايقي نگذشته بود كه آقاجان بيرون آمد و روي تخت نشست 

 

 و گفت:

 ليلي بابايي بيا بنشين كنار من... خلي وقته با هم حرف نزديم. -

 در حاليكه سعي داشتم خود را مشتاق نشان دهم شيرآب را بسته و كنارش نشستم.

 چه خبر بابايي؟ از كالست راضي هستي؟ -

 بله، خلي خوب و جالبه. -
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 س ميكنه... چرا مهموني ناهيد نيومد؟راستي چرا فرزين اينقدر كم پيدا شده؟ مدام توي اتاقش خودشو جب -

 با لبخندي گفتم:

 دقيقاً نمي دونم... اما حس ميكنم.... مي دونيد آقاجون من يك چيز عجيب كشف كردم... اينكه عشق آدم  -

 

 هاي وحشي رو اهلي مي كنه و اهلي ها رو وحشي!

 آقاجون نگاهي موشكافانه به من انداخت و گفت:

 ق شده؟ ... حاال به نظرت وحشي شده يا اهلي؟!يعني فرزين عاش -

 هر دو با صداي بلند خنديديم و او در حاليكه سرم را به سينه مي چسباند گفت:

 گاهي اوقات حرف هاي جالبي مي زني. حاال كه فكر مي كنم مي بينم من هم وقتي عاشق مادرجونت شدم  -

 

 حسابي اهلي شده بودم.

 ه عاشق راضيه شديد، وحشي!خواستم بگويم و هنگاميك

 ليليجان، بابايي، عشق چيز جالبيه! خيلي جالب. خيلي هم خوب و دلپذيره. البته به شرطي كه به جا و به  -

 

 موقع باشه. تو تصوركن يك مرد زندار مثالً چهل و چند ساله عاشق شده. درسته كه احساسش عشقه، اما 

 

 ا مثالً عشق يك پسر بيست و چند ساله به دختري كه هم سن و عشقش يك چيز مخرب و ويرانكنندست. ام

 

 سال خودشه چقدر قشنگ و قابل قبوله!

 از حرفش جا خوردم اما خود را كنترل كرده و گفتم:

 به نظر شما عالقة يك مرد زن دار به يك زن غربيه مي تونه عشق واقعي باشه؟ -

 ران باشه و قرباني بگيره عشق نيست. عشق بايد خدايي عشقي كه به بهاي لگدمال كردن احساسات ديگ -

 

 باشه. عشق خدايي هميشه فداكاره و درخوشي معشوقه. عاشق واقعي فقط بايد به فكر رضايت محبوب باشه.

 شگفت زده از سخنان و طرز تفكر او پرسيدم:

 آقاجون شما چطور به اين نتيجه رسيديد؟ -

 ي اين حرف ها رو درك كنم. من روزهاي پرفزاز و نشيبي رو پشت خيلي طول كشيد كه مفهوم واقع -

 

 سرگذاشتم. آدمهاي زيادي رو ديدم. بخصوص آدمهايي كه ادعاي عاشقي داشتند. بگذار برات يك خاطره 

 

 تعريف كنم. چند سال پيش يك كارگار جووني توي كارخونه كار مي كرد. پسر پرشروشوري بود، صداي 

 

 ت و هميشه آوازهاي عاشقونه رو از ته دل مي خوند و بقيه هم لذت مي بردند. اما ناگهان او خوبي هم داش

 

 آدم شاد و عاشق پيشه ساكت و گوشه گير شد. به طرز غريبي آروم شده و با كسي هم حرف نمي زدو 

 

 ان حالش شديم و روزبه روز الغرتر و رنگ پريده تر ميشد،باالخره از اون جايي كه محبوب همه بود، نگر
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 من يك روز اونو به دفترم خواستم و علت ناراحتيش رو پرسيدم. اول كمي طفره رفت و بعد به گريه افتاد. 

 

 نمي دوني جوون بيچاره چه اشكي مي ريخت و با چه سوزي حرف ميزد. گفت كه سالها عاشق دختر 

 

 جواب منفي ميشنوه اما دست برنمي داره و سعي  همسايه بوده و چند هفته پيش به خواستگاري اون رفته كه

 

 مي كنه از هر طريقي كه ميتونه توجه اونو به خودش جلب كنه. تا اينكه باالخره دختره به حرف ميادو ميگه 

 

 عاشق دوست بردارش شده وقادر نيست با كسي به غير از اون ازدواج كنه. اون پسر هم سرخورده ميشه و 

 

 ودش. اما بعد از مادرش مي شنوه كه دارن دختره رو به زور به كس ديگهاي شوهر ميدن. ميره پي كار خ

 

 جوونك ما هم كه دلش عاشق بوده ميره و دوست برادر او نو خبر مي كنه و مي گه چه نشستي كه دختره 

 

 كمي پول به داره شوهر مي كنه و خالصه عاشق توست و اگه دوستش داري پا پيش بگذار و برو جلو. حتي 

 

 پسره قرض ميده كه دست خالي نره خواستگاري و بتونه خونه كوچكي اجاره كنه.

 در اينجا آقاجون پوزخند تلخي زد و ادامه داد:

 اون پول ، پس انداز خودش بوده كه خرج عروسيش كنه. اما براي خوشحالي معشوق اونو به رقيب مي  -

 

 سپره!

 

 شده و به نقطة نامعلومي خيره گشته بود. من هم بعض كرده و از پشت پرده  چشمان آقا جون پر از اشك

 

 اشك او را نگاه مي كردم.

 اون جوون كارگر كه از خانوادة نسبتاً فقيري بود درسي به من داد كه حتي پدرم به من نداده بود...! البته  -

 

 راست ميگه براش يك خونة نقلي خريدم و  بعد از اينكه در مورد صحت حرفهاش تحقيق كردم و مطمئن شدم

 

 گفتم عوض پولي كه به دختره داده، از طرف من قبول كنه. اولش نمي پذيرفت اما وقتي بهش حكم كردم كه 

 

 حرف روي حرفم نزنه، قبول كرد.

 اشق هم ... ليليجان... بابايي... اگر مانع تو و رهام شدم، بخاطر اين بود كه مي خواستم بفهمم چقدر ع

 

 هستيد، بخصوص رهام. باور كن اگر عشقش نسبت به تو، به من ثابت ميشد، بساط عروسيتون رو خودم راه 

 

 مي انداختم! اما من ترسيدم اونطوري كه ادعا مي كنه، دوستت نداشته باشه... تو بهتر از هر كسي مي 
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 ا ميخوام.... البته اعتراف مي كنم بيشتر فكر دوني كه چقدر برام عزيزي... من فقط خوشبختي و راحتي تو ر

 

 اين بودم كه اون چقدر تو رو ميخواد، تو رو فراموش كرده بودم! حاال هم اگر واقعاً دوستش داري برو 

 

 پيشش... من هر كاري الزم باشه برات انجام ميدم كه كار رفتنت زودتر جور بشه. اين رو هم بدون كه 

 

 هر كاري داشته باشي مي توني روي من حساب كني... تو همة زندگي مني ليلي! من  هميشه پشتت هستم و

 

 طاقت ديدن ناراحتي تو رو ندارم، ترجيح ميدم اصالً نبينمت تا اينكه قيافة غمگينت جلوي چشمام باشه. اگر 

 

 نكه همين جا عروسي هم دلت بخواد كاري مي كنم رهام برگرده و دوباره از تو خواستگاري كنه و بعد از اي

 

 كرديد با هم برگرديد كانادا.

 بي اختيار در آغوشش فرو رفتم. انگار پس از مدتها، او را دوباره يافته بودم! بله من دوباره پدربزرگ خوب 

 

 و مهربانم را يافته بودم، پدربزرگي كه مي توانستم به وجودش افتخار كنم! پدربزرگي كه غرور و 

 

 ا به كناري نهاده و حاضر بود همه را بخاطر خوشي و خوشحالي من بدهد. پدر بزرگي كه به خودخواهي ر

 

 من درس عشق و بزرگ منشي مي داد. او دوباره اهلي شده بود. حس مي كردم عشق به بچه هايش و 

 

 گفتم:فرزندان آنها دوباره او را آرام ساخته. پس از دقايقي كه در آغوشش اشك ريختم با لبخندي 

 اما آقاجون من هنوز به حرف شما نرسيدم و بيشتر مايلم رهام براي من فداركاري كنه...!پس معلوم مي شه  -

 

 من واقعاً عاشقش نيستم! اينجا وجود شما و بقيه به من قوت قلب ميده و براي من كافيه. اجازه بديد من و 

 

 رهام خودمون براي سرنوشتمون تصميم بگيريم.

 هايم را نوازش كرد و گفت:او مو

 من فقط مي خوام تو خوشحال باشي. همين! -

 با احتياط پرسيدم:

 آقاجون! رهام چي؟ به فكر خوشحالي اون هم هستيد؟ -

 او لحظهاي مكث كرد و من سرم را از روي سينهاش برداشتم و به صورتش نگاه كردم. چين و چروكهاي 

 

 ر شده و براي لحظهاي انگار پيرتر شد. با صدايي خش دار گفت:دور چشم و لبهايش به نظر عميق ت

 من كه هر كاري تونستم براش كردم، خودش ميگه اونجا راحت تره و ما رو نمي تونه تحمل كنه. رهام يك  -

 

 كم كينهايه.

 يم مي شايد اگر همين حرفهايي رو كه به من گفتيد به اون هم مي گفتيد بيشتر فكر مي كرد و بعد تصم -
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 گرفت... يا اينكه الاقل كمي كدورت ها برطرف مي شد.

  سالت و سن وقتي شايد …رهام مرد سختيه. درست مثل خودم وقتي جوون بودم. تو هنوز متوجه نمي شي -
 

  راحتي اين به آورده دست به خواسته هرچه كه مغرور مرد يك …بيشتر شد حرف هاي منو بهتر درككردي
 

 خودش برنمي گرده! ها از حرف

 فصل پانزدهم

 

 دعوت به شب شعر از جانب شاهين كامالً جالب و به موقع بود و باورش برايم مشكل كه اين بار مجلس در 

 

 خانة همان دختر مورد نظر فرزين برگزار ميشد!

 بته خيلي با احتياط در آن جمع ديگر تمام حواسم پي دختر جوان بود و تا توانستم راجع به او تحقيق كردم. ال

 

 تا كسي متوجه توجه خاص من به او نشود. او دختري بود با قد و قامتي متوسط ، پوستي گندمي و چشمان و 

 

 موهايي قهوه اي روشن. چهره اي ظريف و جذاب داشت و بسيار زيبا سخن ميگفت. ظاهراً بيست و دوسال 

 

 ن بود. احساس خوشايندي داشتم و مانند يك خواهرشوهر سن داشت، ادبيات ميخواند و خواهر دوست شاهي

 

 زيرك كاري كردم كه او و فرزين دقايقي با يكديگر هم كالم شوند . از برق چشمان دختر كه سارا نام داشت 

 

 پي بردم او هم نسبت به فرزين دچار حس خاصي گشته است. پس فرصت را غنيمت شمرده و با او طرح 

 

 به بهانة عالقة شديد به ادبيات و مطالعه، شمارة تلفن منزلمان را به او دادم تا با هم تماس  دوستي ريختم و

 

 داشته باشيم. مي دانستم اگر به من زنگ بزند، تمايل دارد بيشتر خانوادة ما و در نتيجه فرزين را بشناسد.

 از شنيدن صدايش خوشحال شدم  دو هفته از رفتن فرزين به گرگان مي گذشت كه سارا تماس گرفت. آن قدر

 

 مثل اينكه ديگر كار تمام شده بود! همان تماس كافي بود تادر طول مدت سه ماهي كه فرزين دوره آموزشي 

 

 اش را مي گذراند با انواع ترفندها پاي او را به منزلمان باز كرده و خودم هم يك بار به خانه شان رفتم . در 

 

 موجب خوشحالي ام مي شد اين بود كه او را دختري فهميده، باهوش و محجوب  آن بين، چيزي كه بيشتر

 

 يافته بودم و حتي مادر و پدر و مادرجون هم تنها در يك ديدار كوتاه به همين نتيجه رسيده بودند.

 افل آن روزها مسئله او چنان فكر و ذهنم را مشغول نموده بود كه به كل از شاهين و اشارات عاشقانه اش غ

 

 بودم. حتي كمتر به رهام مي انديشيدم و در كل حال خوبي داشتم.
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 يك روز سارا با من تماس گرفت و مرا براي جشن تولد بيست و دوسالگياش دعوت كرد. من نيز با 

 

 خوشحالي قبول كردم و فرزين با حالتي عادي از آقا جون خواست با كاديالك محبوب او مرا به منزل سارا 

 

 رساند! هنگام پياده شدن حس كردم چقدر دلش مي خواهد همراه من بيايد!ب

 جشن او كوچك و دوستانه بود و به من در آن جمع صميمي و دخترانه خوش مي گذشت. هنگام صرف شام 

 

 كه از انواع غذاهاي سرد بود، سارا كنار من نشست و بعد از اينكه مطمئن شد از خودم پذيرايي كردم گفت:

 شايد فكر كني بد موقعيتي رو انتخاب كردم، اما مي خوام ازت يك سؤالي بپرسم. -

 منتظر نگاهش كردم و او ادامه داد:

 ليلي دلم مي خواد رك و راست بهم بگي نظرت در مورد شاهين چيه؟ -

 جا خورده آب دهانم را به سختي قورت دادم و گفتم:

 ر مورد شاهين برات مهم باشه؟متوجه منظورت نمي شم چرا بايد نظر من د -

 او با لبخندي پرمعني گفت:

 خودت رو به اون راه نزن، خوب منظور منو مي فهمي. -

 نفس عميقي كشيده و گفتم:

 من نظر خاصي روي اون ندارم. پسر خوب و آقاييه. -

 اون خيلي دوستت داره ليلي! -

 ئلم اما عالقه اي نسبت بهش ندارم.اميدوارم اينطور نباشه، چون براش احترام زيادي قا -

 اين طور حرف نزن، اون از من خواسته با تو حرف بزنم، چون مي ترسيد خودش نتونه اون طوريكه بايد  -

 

 …منظورش رو به تو بفهمونه. در ضمن تو اونقدر به نظرش بعيد مي آيي كه

  دل خوام نمي واقعاً …متأسفم سارا من هيچ وقت سعي نكردم خودم رو غير از اون چه هستم نشون بدم. -
 

  تمام كه دوم دست قلب يك كنم نمي فكر تازه …كسي رو بشكونم، اما خيال هم ندارم اونو اميدوار كنم
 

 وجودش رو باخته، به درد كسي بخوره.

 از روي اندوه آهي كشيد و گفت:

 يعني تو به شخص ديگه اي عالقه داري؟! -

 حرفش رو هم نزن.فقط به شاهين بگو براش آرزوي خوشبختي مي كنم. خوشبختي كه خواهش مي كنم ديگه  -

 

 مطمئنم كنار من به دستش نمياد.

 او دستش را روي دستم گذاشت و با مهرباني و لحني اطمينان بخش گفت:

 ، اونم اميدوارم خوشبخت باشي، تو دختر دوست داشتني هستي و من فكر نمي كنم مردي بتونه نسبت به تو -

 

 زمانيكه مي دونه بهش عالقه داري بي تفاوت باشه.
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 با لبخندي تلخ از او تشكر كردم و پرتقالي را كه مقابلم بود برداشتم تا پوست بگيرم.

 آن شب بي آن كه بخواهم احساسي را كه در اعماق قلبم وجود داشت از زير اليه هاي نازك بي تفاوتي 

 

 او فكر كردم. به اويي كه مرا بي رحمانه باياد و خاطراتش تنها رها كرده بود!  بيرون كشيده و دوباره به

 

 با فوت عموي نسرين مراسم ازدواج آن ها يك سال به تعويق افتاد. حتي ما نتوانستيم در مراسم ازدواج پريا 

 

 جيبي است. در و آرش شركت كنيم، چرا كه مقارن با شب هفت عموي نسرين بود! راستي كه چه روزگار ع

 

 يك خانه بساط عروسي است و در خانهاي ديگر در همان لحظات عزا برپاست! و مرگ ناگهاني عموي چهل 

 

 ساله و جوان نسرين، آنها را حقيقتاً عزادار كرده بود.

 اولين بارش برف زمستاني، برخالف سالهاي گذشته مرا به وجد نياورد. فقط احساس مطلوبي داشتم و اين 

 

 حس را با لبخندي كمرنگ از پشت شيشة پنجرة اتاقم، بروز دادم. به ياد مي آوردم چگونه با مشاهدة بارش 

 

 برف سراپا شوق مي شدم و به حياط مي دويدم تا برف بر سرو رويم بنشيند و شب تا صبح مدام بيدار شده 

 

 ؟! يا اينكه چقدر روي زمين نشسته!؟ اما و به آسمان نگاه مي كردم تا مطمئن شوم آيا هنوز برف مي بارد

 

 ديگر آن شادي و بيدغدگي را در خود نمي ديدم. حس مي كردم سالها از آن روزهاي شيرين گذشته و من 

 

 شخص ديگري شده ام. در طول آن هفت ماه آنقدر تجربه هاي گوناگون از سر گذرانده بودم، انگار هفت سال 

 

 بر من گذشته!

 ايت براي او و حتي شنيدن صدايش تنگ شده بود. اما او كوچكترين تماسي را از من دريغ مي داشت. دلم بينه

 

 دلم مي خواست به او بگويم توقع ديگري بجز شنيدن صداي گرم و ديدن لبخند مهربانش ندارم! اما رهام هيچ 

 

 خواستم قادر نبودم شخص ديگري را تمايلي نشان نمي داد. قلبم چنان مملو از عشق او بود كه حتي اگر مي 

 

 به حريم دل راه دهم. او با بي رحمي و قساوت، تمام قلبم را تسخير كرده، به طوريكه حتي نگاه به مرد 

 

 ديگري را خيانت به عشق او ميپنداشتم. ديگر حتي حس مي كردم همين حس خوب عاشق بودنم مرا تا پايان 

 

 اهم بود! به همين دليل هنگاميكه شاهين با اصرار قصد داشت خود را به من عمر اغنا ميكند و من راضي خو

 

 نزديك كند، آب پاكي را روي دستش ريختم. او پسر خوبي بود درست مثل بابك، اما من فقط رهام را مي 
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 ديدم و عشق او برايم بس بود.

 يش بنوازم و با استعداد خوبي كه در آن روزها ديگر مي توانستم براحتي تار را در دست بگيرم و كم و ب

 

 يادگيري داشتم، پيشرفت شايان توجهي كرده بودم،امامدتي بود ديگر حوصله كالس و حضور شاهين را 

 

 نداشتم و با حمايت مالي آقاجون براحتي در خانه ميماندم و با حضور استاد فخرالدين خصوصي كار ميكردم.

 صي گذشت. حتي عيد هم سپري شد، اما ديگر هيچ چيز لطف سابق را براي زمستان كم كم و بيهيچ اتفاق خا

 

 من نداشت.

 بيستم فروردين ماه نيز از راه رسيد. درست روزي كه براي اولين بار پس از سالها رهام را ديدم. روزيكه 

 

 ابك بودم. ديگر رازهاي مسير زندگيم تغيير كرد. براستي شايد اگر او را نميديدم، ديگر نامزد يا حتي همسر ب

 

 تلخ و ناراحتكنندة زندگي آقاجون را نمي دانستم و شايد بيشتر احساس خوشبختي مي كردم!

 با اين وجود روز بيستم فروردين برايم عزيز بود. آنقدر كهكالس موسيقي را تعطيل كرده، در حياط روي 

 

 لب شكستة اهدايي او كه هميشه چون شيئي تخت بنشينم و قلب شكستة رهام را در دست بگيرم. همان ق

 

 گرانقدر در گريبان پنهان مي ساختم!

 برعكس سال گذشته هوا اندكي ابري بود و گاهي قطرات ريز باران را روي پوست صورتم حس ميكردم. 

 

 ؟ آيا يعني تو االن كجايي "شايد آسمان هم چون من دلش گرفته بود و هواي گريه داشت! آرام نجوا كردم: 

 

 با باز شدن  "تو هم به ياد من هستي؟ يا دنياي هزار رنگ اطرافت نمي گذارد به من فكر كني! رهام! رهام!

 

 در حياط از داخل، دل در سينه ام فرو ريخت. براي لحظه اي اطمينان داشتم هم اكنون رهام از در وارد مي 

 

 كنارم بماند! اما با ديدن سپهر كه دو ساك بزرگ را به شود و به من خواهد گفت كه برگشته تا براي هميشه 

 

 سختي حمل مي كرد، انگار سطل آب سردي روي سرم ريختيد. او به ديدن من، با لبخندي گفت:

 عليك سالم! ... چرا اينطوري نگاهم مي كني؟! -

 از من براه افتاد و گفت:شرمزده سالمي كرده و به سمتش رفتم تا در حمل ساكها كمكش نمايم، اما او جلوتر 

 دست نزن خيلي سنگينه. نمي دونم آقاجون اين خرت و پرتها رو مي خواد چي كار كنه؟ -

 با راهنمايي مادر جون، او ساكها را درون كمد آقاجون جاي داد و گفت:

 ساعت آقا جون زنگ زد شركت و خواست اين عتيقههارو از دوستش بگيرم... نميدونيد با چه بدبختي دو -

 

 مرخصي گرفتم.

 مادر جون ليواني شربت خنك به دستش داد و گفت:
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 عيب نداره مادر! مي دونم آقات كار بدي مي كنه، اما خودت كه مي شناسيش... راستي چه خبر از  -

 

 نسرين؟

 سپهر سري به نشانه تأسف تكان داد وگفت:

 باور نمي كنن.حال هيچ كدامشون خوب نيست. هنوز مرگ آقا مجيد رو  -

 خدا بهشون صبر و طاقت بده... تو هم براي اينكه روحية نسرين بهتر بشه نگذار زياد توي خونه بمونه. -

 اتفاقاً باهاش صحبت كردم كه سر خودش رو بيشتر گرم كنه، گفت اگر من موافق باشم يك شغل مناسب پيدا  -

 

 كنه ...

 ور باشه بهتره.باهاش مخالفت نكن. هر چي از خونشون د -

 با رئيس خودمون صحبت كردم قرار شده توي شركت مشغول بشه. -

 با خوشحالي گفتم.

 عاليه! اگر همكار خودت بشه ديگه هميشه با هم هستيد. -

 سپهر با خنده گفت:

  تو هنوز متوجه نيستي! چندان هم خوب نيست كه آدمها هميشه با هم باشند. گاهي دوريها باعث ميشه كه -
 

 آدمها قدر يكديگر رو بيشتر بدونند.

 نمي دانم منظورش به من بود يا نه. اما لبخند و نگاه معني دارش شكم را تقويت مي كرد.

 آن روز عصر به ديدن نسرين رفتم. سپهر راست مي گفت با اينكه حدود چهارماه از فوت عمويش مي گذشت 

 

 نظر ميرسيدند. بخصوص نسرين و پدرش.اما خانشان غمزده و ساكنان آن دلمرده به 

 او ظرف ميوه را روي ميز عسلي مقابلم گذاشت و با آهي روي مبل مقابلم نشست. بلوزي سرمه اي و شلوار 

 

 جين به تن داشت. چهره اش تكيده و چشمانش نيز بي فروغ مينمود. با ناراحتي گفتم:

 ه براي خودت درست كردي. فكر كنم ده كيلويي وزن نسرين ناسالمتي تو قراره عروس بشي! اين چه وضعي -

 

 كم كردي ... بخاطر پدر و مادرت و سپهر هم كه شده بيشتر به خودت توجه كن.

 او با صدايي نشسته به بغض گفت:

 مرگ عمو مجيد كمر پدرم رو شكست ... حس مي كنم ديگه اين خونه رنگ شادي به خودش نمي بينه! -

 يد هستي!؟ انشاءا... هفت، هشتماه ديگه با عروسي تو، شادي به اين خونه مياد. خدا چرا اينقدر ناام -

 

 رحمت كنه عموتو، اما با غصه خوردن شما كه زنده نميشه. نسرين تو فقط مال خودت نيستي. تو وظيفه 

 

 ي ... اگر همة داري توي اين موقعيت خانواده رو حفظ كني. به پدرت اميدي بدي و پشت مادرت را خالي نكن

 

 آدمها توي زندگيشون احساس وظيفه و مسئوليت بكنند، ديگه اجازه نميدند براحتي غمگين شوند.
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 نسرين با چشماني پر از اشك به من نگريست و گفت:

 به تو حسوديم ميشه ليلي! تو روحية خوبي داري. با اينكه هميشه توي چشمهات مي خونم كه چه غم بزرگي  -

 

 اما هيچوقت دردت رو بروز نميدي. داري ،

 از حرفش جا خوردم و با ترديد گفتم:

 اما من ... -

 او برخاست و كنار من نشست و در حاليكه به چشمانم نگاه ميكرد گفت:

 عزيز دلم. با همة تالشت مي فهمم كه هنوز هم دوستش داري ... اما تو زيادي خودخوري مي كني ...  -

 

 مي دوني خودت رو كمي سبك كني. گرچه با تمام حرفهات موافقم و مي دونم كه به خاطر  بهتره هر طور كه

 

 دل ديگران سعي داري قوي باشي. اما بد نيست گاهي هم با كسي درددل كني.

 سخنان آن روز نسرين تلنگري بود كه به ذهن خسته ام مي خورد! گويي با تكان مختصري متوجه حال و 

 

 ... نه درست نبود. نبايد اينچنين در نظر ديگران مي آمدم. بايد دوباره مي شدم ليلي سابق و  روز خود ميشدم

 

 با اينكه تالش زيادي كرده بودم، اما ظاهراً موفق نبودم. نبايد اجازه مي دادم عشق رهام باعث ترحم ديگران 

 

 كردم و او گرچه متعجب بود، اما  نسبت به من و تحقيرم شود. همان شب از پدرم خواستم به سركارم باز

 

 گفت اگر آقاجون قبول كند حرفي ندارد. به اين شرط كه به خودم فشار نياورم و به محض اتمام ساعت 

 

 اداري به خانه بازگردم.

 آقاجون اما ترديد داشت و با لحني جدي گفت اين بازيهاي من را سخت تحمل مي كند و گرچه قول مساعدي 

 

 داد، اما باالخره پس از دو هفته شغلي در قسمت دفتري طبقة پايين برايم در نظر گرفت، چرا كه به من ن

 

 سمت سابق مرا به مردي جوان و متأهل داده و مايل نبود او از كار بي كار شود.

 

 نم!وقتي خبر آمدن سپيده را شنيدم دچار چنان اضطرابي گشتم، گويي براي نخستين بار است او را ميبي 

 قرار بود او بدون شوهر و پسرانش به تهران بيايد وبهانة اين بازگشت عروسي سپهر بود.

 ساعت از ده شب گذشته و من در اتاقم مشغول تمرين تار بودم كه مادر با ليواني شيرگرم وارد شد. به 

 

 دوباره خارج ميشود  ديدنش دست از نواختن كشيده، ليوان شير راازاو گرفته و تشكر كردم. فكر مي كردم

 

 اما او لب تخت نشست و گفت:

 فردا شب سپيده مياد. قراره من و -

 فرزين بريم فرودگاه، تو هم ميآيي؟
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 با خونسردي پاسخ دادم:

 بله، چرا كه نه؟ هرچي باشه چهارسالي ميشه كه نديديمش! -

 مادر با لبخندي گفت:

 . راستي صبح كه با اكرمخانم صحبت مي كردم. گفت اگر كار خيلي خوبي انجام ميدي كه ميايي! .. -

 

 بخواهيم مي تونه در عرض همين دو هفتة باقي مونده به عروسي، لباس بدوزه و تحويل بده.

 شما كه لباستون چند روز ديگه آماده ميشه. -

 براي تو ميگم. نمي خواي يك لباس خوب براي خودت بدوزي؟ -

 بخرم.نه، ترجيح ميدم آماده  -

 تو هميشه لباسهاي آماده خريدي. براي عروسي سپهر كه فاميل نزديكمونه يك لباس خوب بدوزي كه بهتره. -

 با اينكه به هيچ عنوان حال و حوصلة پرو لباس و رفت و آمد به مزون اكرم خانم را نداشتم، اما براي دل 

 

 ه فردا براي خريد پارچه مي رويم. با رفتن او مادر، موافقت خود را اعالم نمودم . او با خوشحالي گفت ك

 

 ديگر ميلي براي نواختن تار نداشتم، پس سازم را كناري گذاشته و براي اينكه چشم و ذهنم را خسته كنم 

 

 مشغول انجام يك بازي كامپيوتري شدم.

 تخاب پارچه، تصميم روز بعد با مادر به خريد رفتيم و پس از گشت و گذاري طوالني و كلي بحث بر سر ان

 

 خود را گرفته و پارچة زيبا و خوش جنس سبز سدري رنگي را پسنديدم كه مي دانستم به من خيلي مي آيد.

 

 

 ساعت از نه شب گذشته بود كه به خانه رسيديم و پس از اينكه شام را با عجله صرف كرديم همراه آقا 

 

 م. در مسير فرودگاه دلهرة عجيبي به سراغم آمده بود كه جون، مادرجون، مادرو فرزين عازم فرودگاه شد

 

 درد معده و پشت را نيز همراه خود به من تحميل ميكرد. يعني سپيده چه عكس العملي نسبت به من خواهد 

 

 داشت؟ او از همه چيز با خبر است. يعني خاله پروين جزئيات را هم برايش گفته؟ سپيده عاشق رهام 

 

 هنوز هم هست؟ اصالً چه ارتباطي به من دارد! من كه ديگرقيد رهام را زده ام! ديگر پس از يك بوده؟ آيا 

 

 سال و نه ماه بيخبري، اميدي به توجه اش ندارم. به قول خيليها عشق واقعي يك بار در زندگي رخ مي دهد 

 

 ين دهنده براي رهام بودم. فقط و عشق واقعي رهام، سپيده بوده و خواهد بود. من مثل يك داروي موقتي تسك

 

 با وجود من مي خواست محبت سپيده را در دلش كمرنگ كند. شايد براي همان چند روز فكر كرد من مي 
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 توانم همسر خوبي برايش باشم و بعد هم فكر كرده ازدواج با من به دردسر هاي بعدي نمي ارزد!

 جوالن مي دادند و من هر لحظه اندوهگين تر و نااميدتر  واي كه چه افكار آزاردهنده و زجرآوري در ذهنم

 

 مي گشتم.

 به سالن فرودگاه كه رسيديم خاله پروين را همراه خانواده اش و خاله ناهيد و دايي علي ديدم. چند تن از 

 

 اقوام شوهر سپيده نيز كنار آنها ايستاده بودند.

 ن آمد و گفت:خاله پروين با ديدن ما لبخندي زد و به طرفما

 هواپيما تا چند دقيقة ديگه روي زمين مينشينه. -

 سپس ما را به سمت خانوادة دامادش هدايت كرد و گفت:

 خانوادة اميرجان رو كه به خاطر داريد؟ -

 مادر به نشانة آشنايي با آنها احوال پرسي كرد و من و فرزين نيز از او تبعيت كرديم. با اينكه چهار سال 

 

 يك بار در منزل خاله پروين آنها را ديده بودم اما حضور مرد جواني كه برادر امير معرفي شد را به  پيش

 

 خاطر نمي آوردم.

 او حدود سي ساله به نظر ميرسيد و قامت بسيار بلند و اندام ورزيدهاي داشت و با پوست گندمي و موها و 

 

 اله پروين به او اشاره اي كرد و رو به مادرم گفت:چشمان قهوهاي مرد خوش قيافه اي محسوب مي شد.خ

 مهرداد جان رو يادت مياد ثريا؟ البته ما زياد افتخار زيارتشون رو نداشتيم چون ايشون هندوستان مشغول  -

 

 تحصيل بودند و مثل امير جان پزشك شدند.

 مادر گفت:

 ده، نوزده سال داشتند. سپهر نگاهي به او هزار ماشاءا... چقدر تغيير كردند! اون موقع فكر كنم هيج -

 

 انداخت و با لبخندي گفت:

 ماشاءا... ! من اول تصور كردم ايشون تربيت بدني خوندند! -

 از شوخي اوهمگي خنديدند و مهرداد در حاليكه بيش از ديگران به خنده افتاده بود گفت:

 به اين نتيجه مي رسم كه بهتره شغلمو عوض كنم.همه اين اشتباهو مي كنند ... راستش خودم هم كم كم  -

 سپهر جلوتر آمد و گفت:

 حاال جالب اينجاست كه ايشون دندان پزشك هستند. بيماران بيچاره با ديدن هيبت دكتر، نيازي به بيحس  -

 

 كردن لثه ندارند!

 ه اشك به ديده آورده بود.دوباره همه خنديدند و اينبار چهرة مهرداد به شدت سرخ شده و حتي از شدت خند

 با اعالم شماره پرواز هواپيمايي كه از آمستردام به زمين مي نشست ديگر بحث تناسب شغل و هيبت آقا 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 4 9  

 

 مهرداد به اتمام رسيد و همگي با شادي و هيجان چشم به راه سپيده شديم.

 ا شادي گفت:طبيعتاً مهرداد با آن قامت بلند اولين كسي بود كه سپيده را ديد. او ب

 نگاه كنيد، اومد! سپيده يك روسري آبي به سر داره. نگاه كنيد! -

 از حالتش خنده ام گرفته بود و آهسته در گوش فرزين نجوا كردم:

 درست مثل برج ديده باني داره گزارش ميده! -

 ا سپيده را ببينم . فرزين از تعبير من خنده اي كرد اما چيزي نگفت. من نيز بي سخن ديگر، چشم گرداندم ت

 

 لحظاتي نگذشته بود كه او را در پالتوي پوست زيبا با چهرهاي بشاش ديدم كه با وجود گذشت حدود چهل 

 

 سال از زندگيش هنوز زيبايي و جذابيت خود را حفظ كرده و با لبخندي مليح به سمت ما مي آمد.

 به آغوش مادر، مادرجون، پدرش و آقاجون وقتي از پشت محوطة شيشهاي بيرون آمد با سرعت خود را 

 

 انداخت و سپس نوبت به ديگران رسيد. قلبم به شدت ميتپيد و از تصور حالتش نسبت به خود دچار اضطراب 

 

 شده بودم. يعني او حاال به من به چشم رقيب مي نگرد يا اينكه اصالًَ مرا به حساب نمي آورد؟!

 ه نظر مي رسيد. وقتي مقابلم ايستاد و صورتم را بوسيد با همان لبخندي كه اما او عادي تر از اين حرفها ب

 

 از آغاز بر لب داشت گفت:

 چقدر خانم تر شدي ليلي؟ و همين طور نازتر! -

 و دوباره مرا بوسيد!

 ين آن شب به دليل درك خستگي سپيده، همگي به خانه هاي خود رفتيم تا براي فردا شب در ميهماني خاله پرو

 

 شركت كنيم.

 صبح روز بعد هنگاميكه خواستم همراه آقاجون به كارخانه بروم، مادر گفت بعد از ناهار همراه مادر جون 

 

 به خانة خاله پروين مي رود تا كمي به آنها براي ميهماني شب كمك كند . از من هم خواست هنگام بازگشت 

 

 ده شوم. من اصرار كردم كه مايلم در خانه حاضر شوم و همراه ، به منزل خاله پروين بروم و همان جا آما

 

 فرزين و پدر آنجا بروم. مادر كمي مكث كرد و سپس با حالتي معني دار گفت:

 ليلي من به تو اطمينان دارم و مطمئنم كاري نميكني كه باعث شرمندگي من يا خودت بشه. بايد سپيده براي  -

 

 براي اون همون ليلي!تو همون سپيده باشه و تو 

 كيفم را برداشتم و هنگاميكه از در خارج مي شدم با نگاهي به او گفتم:

 مطمئن باشيد غير از اين نيست. -

 راستي، امشب خانوادة دكتر هم هستند. لباس مناسب تري بپوش. -

 سپهر و فرزين مي  امشب كلي از دست "با گفتن چشمي به سرعت از پلهها پايين رفته و با خودم فكر كردم 
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 "خندم ... فقط اميدوارم مهرداد پسر با جنبهاي باشد!

 اصوالً كار سپهر مسخرگي است و خدا به داد كسي برسد كه آماج حمالت شوخي هاي او قرار گيرد. البته 

 

 خاطر هيچ گاه پا را از حد فراتر نمي گذارد و حاالت و رفتارش آنقدر دوستانه و بيرياست كه به ندرت 

 

 كسي از او آزرده ميشود.

 با صداي اعتراض فرزين كه مي گفت ساعت از هفت گذشته! آخرين نگاه را در آينه به خود انداختم. كت و 

 

 شلوار سرمه اي و تاپ زرد رنگم را مخصوص همان ميهماني خريده بودم و به قول مادر و مادر جون، 

 

 ون هميشه روي شانه رها كرده و آرايش كمرنگ و دخترانه اي نيز روي بسيار به من ميآمد. موهايم را نيز چ

 

 چهره ام نشانده بودم. با صداي فرياد دوبارة فرزين كه مرا بنام ميخواند، حتي به خود فرصت اعتراف و 

 

 ارزيابي رفتار و حاالتم را نداده و با سرعت مانتو روسريام را به بر كرده و از اتاقم خارج شدم.

 

 وقتي به منزل خاله پروين رسيديم، هنوز كسي نيامده و ما جزو اولين ميهمانان محسوب مي شديم. خاله 

 

 پروين به محض ديدنم صورتم را بوسيد و گفت مي توانم لباسها يم را در اتاق سابق سپهر عوض كنم. از بدو 

 

 از كردم او را ديدم كه مقابل آينة ديواري ورودم سپيده را نديده بودم و به محض اينكه در اتاق سپهر را ب

 

 ايستاده و مشغول بستن دكمه هاي لباسش است. آن قدر هول شده بودم كه به جاي سالم عذرخواهي كردم. 

 

 او با خنده مرا به درون دعوت كرد و حالم را پرسيد. پس از اينكه به احوال پرسي اش پاسخ دادم، او 

 

 ت، دستي به موهاي بلند و زيبايش كه سايه روشن طاليي بود،كشيد وگفت:دوباره به سمت آينه رف

 پس چرا معطلي، زودتر مانتو و روسريت رو در بيار و خودت رو مرتب كن. -

 دخترة احمق! چرا دست و  "در حاليكه هنوز از دست خود عصباني بودم، مشغول شده و با خودم فكر كردم

 

 قيب توست جرا خودتو باختي؟ بايد اعتماد به نفست رو حفظ كني. اگر پات رو گم كردي؟! برفرض كه ر

 

 "روزي رهام عاشق او بوده، دليل نمي شه كه خودت رو دست كم بگيري...

 آخر رقيب چه كسي هفده سال از خودش بزرگتر است...؟! هيچ كدام قادر "سپس با استيصال مي ناليدم 

 

 حتي حس حسادتي نسبت به يكديگر داشته باشيم ... رفتار او هم كامالً  نيستيم براي هم عرض اندام كنيم يا

 

 دوستانه و عاديست ... او همان سپيدة با محبت و خوشرويي است كه بياد داشتم! تازه ديگر رهامي در كار 
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 "نيست كه بخواهم نگران از دست دادنش باشم.

 گاه خيرة او، دوباره دست و پايم را گم كردم. او كه ديگر از اين افكار اندكي خود را باز مي يافتم كه با ن

 

 لبخند نمي زد، چشمان سبز و خوش فرمش را به من دوخت و گفت:

 چقدر بزرگ شدي ليلي .... حتي با اينكه از آخرين ديدارمون بيش از چهار سال نمي گذره، تو خيلي تغيير  -

 

 كردي ...!

 نم با لبخند ساده اي گفتم:براي اينكه مسير صحبت را عوض ك

 مي دونيد از وقتي سپهر نامزد كرده ديگه نمي تونم سر به سرش بذارم، خواه ناخواه كمي رفتارم خانمانه  -

 

 تر شده!

 هر دو به شوخي من خنديديم و سپس با هم از اتاق خارج شديم.

 بودند. البته سپيده قبل از آمدن آنها  ساعتي بعد تمام ميهمانان، حتي خانوادة دكتر طاهريان در مجلس حاضر

 

 از سپهر قول گرفته بود كه سر به سر مهرداد نگذارد. اما طفلك با تمام فشاري كه به خود ميآورد قادر نبود 

 

 آن سوژه ناب را از دست بدهد. مثالً هنگام صرف شام به او كه همچنان ايستاده و عجلهاي براي رفتن سر 

 

 نشان نميداد گفت: ميط غذا از خود

 آقا مهرداد مگه رژيم غذايي داريد؟ شما كه مثل من طولتون از عرضتون كمتر نيست! شما هر چقدر  -

 

 بخوريد جا داريد. بفرمائيد ... بفرمائيد ...

 مهرداد نيز بدون اينكه به شوخي او پاسخي دهد، در حاليكه ميخنديد به سمت ميز غذا رفت. او در كل مرد 

 

 رام و متيني به نظر ميرسيد و رفتارش مرا به ياد امير، شوهر سپيده ميانداخت. البته او به علت گرفتاري آ

 

 شغلي و سختگير بودن مدرسة پسرهايشان مبني بر غيبت نداشتن آنها در مدرسه، نميتوانست به ايران بيايد.

 

 خورد طاهريان مدام اصرار داشتند از آن شب، شب آرام و خوبي بود و خانوادة دوست داشتني و خوش بر

 

 آن پس، بيش از گذشته با ما ارتباط داشته باشند، طوريكه بازگشت سپيده به هلند مانع رفت و آمدهاي 

 

 دوستانه و فاميلي نشود. آقاجون و ديگران نيز با خوشحالي تمايل خود را ابراز داشتند.

 ا مدل لباس را انتخاب كنم و باالخره پس از كلي وسواس، مدل روز بعد همراه مادر نزد اكرم خانم رفتيم ت

 

 زيبايي را در يكي از ژورنالهاي سال انتخاب كردم. مدل لباس پيراهن ميدي سادهاي بود با يقة باز و بدون 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 5 2  

 

 آستين كه كت كوتاه و خوش دوختي با آستينهاي سه ربع از روي آن پوشيده مي شد. به نظرم لباس ساده و 

 

 در عين حال زيبايي بود، بخصوص كه ميدانستم اكرمخانم با مهارت آنرا قالب تنم در خواهد آورد.

 سه روز بيشتر از ورود سپيده نميگذشت كه آقاي طاهريان به اميد اينكه ساعات بيشتر و دلپذيرتري را كنار 

 

 شب نيز به ما خيلي خوش گذشت هم سپري كنيم همة خانواده را به صرف شام به منزلشان دعوت نمود. آن 

 

 و در راه بازگشت به اصرار خاله پروين به منزل آنها رفتم تا شبي كنار سپيده باشم.

 پس از اينكه هر دو لباسهاي راحت به تن كرديم سپيده با اصرار روي زمين خوابيدو گفت دلش براي 

 

 خوابيدن روي زمين تنگ شده.

 ستقر گشتيم، او آرام نجوا كرد:هنگاميكه هر دو سر جاي خود م

 با اينكه فقط چند روزه كه اومدم، اما دلم براي بچههام تنگ شده. -

 با شيطنت گفتم:

 فقط براي بچههاتون؟! -

 او با خنده گفت:

 نه، براي امير هم دلتنگم. دلتنگي خيلي چيز بديه! -

 بياختيار با آهي عميق گفتم:

 خيلي! -

 تنگي رو چشيدي؟مگه تو هم طعم دل -

 خيلي خونسرد گفتم:

 خوب براي هر كس ممكنه پيش بياد. -

 او اندكي مكث نمود، سپس با لحن ديگري گفت:

 راستي خانواده امير به نظرت چطور اومدند؟ -

 اِم م ... آدمهاي خوبي هستند. مخصوصاً خانم طاهريان كه خيلي زن مهربونيه. -

 انوادة شوهرم خيلي شانس آوردم. با اينكه از اونها دورم اما در همين مدت ميدوني ليلي من از شوهر و خ -

 

 كوتاهي كه باهاشون بودم، خيلي به من محبت داشتند... گاهي فكر ميكنم بخاطر رنج و ناراحتي كه كنار 

 

 شوهر اولم كشيدم، خداوند به من ترحم كرده و اين زندگي خوبرو نصيبم ساخته.

 م شدم و با صدايي كه از اعماق وجودم برميخاست گفتم:آرام به سمتش خ

 من خيلي خوشحالم كه شما خوشبختيد و از زندگيتون راضي هستيد. او نيز صورتش را در تاريكي اتاق به  -

 

 سمت من چرخاند و گفت:

 تو چي ليلي؟ تو خوشحال هستي؟ -
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 با خنده گفتم:

 معلومه كه خوشحالم. -

 موقعيت فعلي خواستگار خوبي برات پيدا بشه، چه تصميمي ميگيري؟ يعني اگر تو اين -

 ميفهميدم كه قصد دارد از زير زبانم حرف بكشد و مرا وادار به اعتراف كند، اما من قصد نداشتم اظهار 

 

 ضعف كرده و او را نسبت به حالم به ترحم وادارم، پس خيلي عادي گفتم:

 شخص رو بپسندم قبول ميكنم ... هر كس ديگري هم جاي من بود همين خوب اگر شرايط جور باشه و اون  -

 

 كار را ميكرد او آرام خندهاي كرد و گفت:

 حق با توست. سوال بيموردي پرسيدم ... شببخير! -

 شببخير! -

 در وقتي دوباره طاقباز روي تخت دراز كشيدم آرام دست بردم و گردنبند رهام را از گريبان بيرون آورده و 

 

 دلم براش  "حاليكه قطرات اشك آرام و بيصدا از گوشة چشمانم روي بالش ميچكيد در دل با خود نجوا كردم

 

 تنگ شده، حتي اگر دوستم نداشته باشه ... خدايا فقط يبكار، ميشه يكبار ديگه ببينمش، يا حتي صداي گرمش 

 

 "رو بشنوم؟!

 

 فصل هفدهم

 

 ه، دوباره آنچنان ياد و خاطرة رهام را در ذهنم زنده ميكرد. حس ميكردم تمام آن نميدانم چرا ديدار سپيد

 

 مدت بيهوده در تالش بودم تا عادي باشم و عادي زندگي كنم. اما حقيقت اين بود كه من ناخواسته دستخوش 

 

 ر چشمة عشق شستشو تغييرات زيادي گشته بودم. ديگر چون ليلي بيستماه قبل نميانديشيدم. دل و ذهنم را د

 

 داده و حاال مانند اينكه آب چشمه خشك شده باشد، در عطشي سوزان غوطه ميخوردم. عشقي كه حاال حتي 

 

 به ماهيت آن شك ميكردم. براستي چه تعريفي از احساسم ميتوانستم داشته باشم؟ او را ميخواستم اما تالش 

 

 ت او را طالب بودم، اما نميدانستم رضايت و خوشنودي او براي بدست آوردنش نميكردم. خوشبختي و رضاي

 

 در چه چيزي است؟ بيقرارش بودم، اما با خود در ستيز كه احدي از بيقراريم بويي نبرد. حتي قادر نبودم 

 

 نزدش بروم! از طرفي غرورم اجازه نميداد و از طرفي محبت آقاجون و درك تنهايي او و مادرجون، مرا از 

 

 ن باز ميداشت. شايد اگر ميرفتم، رهام راضي ميشد، اما ميدانستم با اينكه كنار او بودن نهايت خوشبختي رفت
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 براي من است، اما طاقت دوري از وطن و خانواده برايم سخت خواهد بود. ميدانستم روحية من با غربت 

 

 دم اين ضعفم او را سرخورده كند. درست سازگار نيست. ميدانستم مدام بايد خود را به او بچسبانم و ميترسي

 

 حال انساني را داشتم كه معلق از درختي آويزان است و نه او را باال ميكشند و نه رها ميكنند و براستي از 

 

 آن حالت سردرگمي خود دچار سرگيجه ميشدم. خدايا مگر دل من چقدر بود كه اينطور از عشق ديگران 

 

 من چه اندازه توان تحمل افكار درهم و رنجآور را داشت؟!لبريز باشد و مگر ذهن 

 چه روزهاي تلخي برمن ميگذشت! روزهايي كه بدترين دوران زندگيم بود. حتي حس ميكردم خود و شخصيت 

 

 خودم را گم كردهام. مدام در نوسان بودم و گاهي اميدوار و گاهي در قعر چاه تنهايي و نااميدي!

 عروسي سپهر، شب يلدا بود و همگي در منزل آقاجون دور هم جمع بوديم. مادرجون  دو شب مانده بود به

 

 مانند هر سال دو هندوانة درشت و كامل را در مجمعي گذاشته و وسط اتاق قرار داده بود و در كنار آن 

 

 آجيل مشكلگشاي شب يلدا با سليقه در ظرفي كنار هندوانهها بود.

 كه پويا گفت: همگي مشغول تناول بودند

 آقاجون فال حافظ يادتون نره. -

 و سپيده با خوشحالي گفت:

 واي چه خوب شد گفتي! االن درست دوازده ساله كه شب يلدا ايران نبودم ... يادش بخير چقدر بهمون  -

 

 خوش ميگذشت.

 آقاجون پندگونه گفت:

 . تازه بايد جاي شوهر و پسرهات هم خوش بجاي اينكه حسرت گذشتههارو بخوري، از شادي حاال لذت ببر -

 

 بگذروني.

 كيوان گفت:

 تازه جاي رهام هم خيلي خاليه! -

 نگاه من بياختيار به سمت آقاجون گشت اما او با لبخندي تلخ گفت:

 بايد بجاي رهام هم خوش بگذرونيم ... مگه نه مينا جان. -

 زندايي با بغض گفت:

 ام هم شب يلدا پيشمون باشه.انشاءا... سال آينده، ره-

 همگي با گفتن انساءا... سخن او را تأييدكردند. اما من حتي قادر نبودم در دل آن جمله را تكرار كنم. ديگر 

 

 گويي به دروازة ذهنم نيز قفل محكمي خورده بود و هر گونه اميدي را از دست ميدادم.

 اد و در حاليكه كنارش مينشست گفت:سپيده با لبخندي ديوان حافظ را به دست آقاجون د
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 آقا جون اول فال منو بگيريد. -

 آقا جون نيز همراه سپيده فاتحهاي براي روح حافظ فرستادند و سپس كتاب در دستان بزرگ آقاجون باز شد. 

 

 او ابتدا مكثي كرده و سپس با لبخند گفت:

 به به! چه فال نيكويي، گوش كن: -

 ر ميخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدنددوش ديدم كه مالئك د

 ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت

 با من راهنشين باده مستانه زدند

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 قرعة كار بنام من ديوانه زدند

 جنگ هفتاد و دو دولت همه را عذر بنه

 چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند

 ن واو صلح افتادشكر ايزد كه ميان م

 صوفيان رقصكنان ساغر شكرانه زدند

 آتش آن نيست كه از شعله او خندد شمع

 آتش آنست كه در خرمن پروانه زدند

 كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب

 تا سر زلف سخن را بقلم شانه زدند

 حتي رسيدي و خبرهاي خوبي چه فال خوبي! معنايش هم كه واضحه. يعني مدتي آرامش نداشتي و حاال به را

 

 هم بهت ميرسه،انشاءا....

 آقا جون براي سپهر و نسرين هم فال گرفت و باالخره وقتي خسته شد، كتاب را به دست پدر من داد تا او 

 

 براي بقيه كتاب را باز كند. باالخره پدر نيزپس از گرفتن چند فال، با گفتن اينكه ماشاءا.. جمعيت زياده و 

 

 فس كم! ديوان را به دست خاله پروين سپرد و او با لبخندي گفت:ن

 هر سال اول فال ليلي رو ميگرفتيد كه از همه كوچكتر بود. امسال همگي يادمون رفت و ليلي هم اينقدر  -

 

 ساكت نشسته كه انگار اينجا نيست. حاال براش نيت ميكنم.

 تياط باز كرد،سپس بيت اول را زير لب زمزمه كرد و پس او سپس فاتحهاي زيرلب خواند و ديوان را با اح

 

 از اندكي مكث با صداي بلند شروع به خواندن كرد:

 ديدم بخواب دوش كه ماهي برآمدي

 كز عكس روي او شب هجران سرآمدي

 تعبير رفت يار سفر كرده ميرسد
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 اي كاش هر چه زودتر از در درآمدي

 ذكرش بخير ساقي فرخنده فال من

 كز در مدام با قدح و ساغر آمدي

 خوش بودي ار بخواب بديدي ديار خويش

 تا ياد صحبتش سوي ما رهبر آمدي ...

 از شروع همان بيت اول بغض چنان راه نفسم را بست كه ميترسيدم با كوچكترين حركت يا سخني اشكم 

 

 ط غزل با صدايي كه سعي داشتم سرازير شود. اما باز چنان با روح سركشم به مبارزه برخاستم كه اواس

 

 صاف و بدون لرزش باشد گفتم:

 اگر معناي خود غزل ربطي به نيت آدم نداشته باشه، چطور بايد اونو تعبير كرد؟ -

 حس كردم هر كس به نوعي موشكافانه و كنجكاو مرا مينگرد، كه آقاجون گفت:

 ه بشي. معني اين فال هم خوبه و نشون ميده كه از معني غزل ميتوني جواب مثبت يا منفي خواجهرو متوج -

 

 كم كم راه زندگيت مشخص ميشه. از اينكه آقاجون مثل هميشه در موقع نياز به دادم رسيده بود، ممنون و 

 

 سپاسگذار بودم و نيز خوشحال از اينكه راز دلم در حضور ديگران برمال نشده و توانسته بودم خيلي خوب 

 

 وم.بر خود مسلط ش

 اما آن احساس قدرت و توانايي با تنها شدنم هنگام خواب درهم فرو ريخت و من تا نزديك صبح براي 

 

 دلتنگيام گريستم.

 بچه ها اگر دوست داشتيد اين صفحه رو ويرايش كنيد چون من وقتش رو نداشتم . فكر كنم موقع كپي ايراد 

 

 پيدا كرد .

 

 سيد. به اصرار خاله پروين، من و سپيده به عنوان همراه عروس با او باالخره روز عروسي سپهر فرا ر

 

 راهي آرايشگاه گشتيم و قرار شد بقيه اقوام نزديك ما و نسرين، براي اينكه باعث شلوغي آرايشگاه و 

 

 گر خستگي آرايشگر نشوند، به سالن هاي ديگري بروند. كار نسرين به نيمه رسيده بود كه خانم همكار آرايش

 

 به من گفت اگر مايل باشم او كار آرايش مو و صورتم را شروع كند. من نيز با گفتن اينكه مايلم ساده، اما 

 

 زيبا و مرتب به نظر آيم، خود را به دست او سپردم. در اواسط كار چند بار به او تذكر دادم كه مدل موهايم 

 

 شده و با لحني كه سعي داشت خونسرد و مؤدبانه باشد  سادهتر باشد، يا آرايشم غليظ نشود كه او كالفه
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 گفت:

 خواهش ميكنم به عنوان يك آرايشگر به من اطمينان كنيد و تا لحظاتي كه كارم تمام نشده پشت به آينه  -

 

 داشته باشيد ... اگر راضي نبوديد، هر كاري خواستيد انجام ميدم.

 نسرين با خنده گفت:

 به شما صبر بده ... ليلي تو هم اينقدر اذيت نكن! مرجان خانم، خدا-

 سپيده نيز با گفتن خونسرد باش، او را تأييد كرد. بخاطر نسرين و سپيده، به حرف آن زن گوش داده و پشت 

 

 به آينه نشستم. در حاليكه هر لحظه اين احساس كه او زيادهروي ميكند با من بود.

 كار من نيز به پايان رسيد . هنگاميكه هر سه مقابل هم ايستاديم از فرط  باالخره تقريباً همزمان با آن دو

 

 شوق با صداي بلند ميخنديديم و از هم تعريف ميكرديم. اما من با ديدن خود در آينه، براي لحظهاي سكوت 

 

 ا غليظي كردم... چقدر تغيير كرده بودم! موهايم به صورت زيبايي باالي سر جمع شده و آرايش كمرنگ ام

 

 روي صورتم نشسته و چهرهام را به شدت تغيير داده بود. با اعتراض گفتم:

 آرايشم خيلي زياده ... من با اين قيافه روم نميشه تو صورت كسي نگاه كنم. -

 نسرين با عصبانيت گفت:

 اينقدر زنها و لوس نشو ليلي، خيلي خوشگل شدي. امشب اونقدر اونجا شلوغه كه كسي متوجه تو نميشه و  -

 

 دخترهاي مختلف با آرايشهاي رنگارنگ هستند كه تو اصالً به چشم نميايي ... ليلي دست به صورتت نزنيها!

 باالخره سخنان نسرين اندكي از اضطرابم كاست و من و سپيده با كمك هم لباسهايمان را نيز به تن كرديم و 

 

 كرد. گرچه خودش نيز در آن لباس نارنجي روشن كه به  سپيده دوباره شروع به تعريف از من و نسرين

 

 زيبايي روي آن كار شده بود، بسيار زيباو شكيل مينمود. باالخره سپهر همراه خانم فيلمبردار آمد و با ديدن 

 

 ما با حالتي متعجب به پشت سرمان نگاه كرد و پرسيد:

 ه اينجا بودند، اما من پيداشون نميكنم ... ميشه لطفاً عذر ميخواهم خانمها، همسر، خواهر و دختر خالة بند -

 

 صداشون كنيد.

 سپيده با خنده گفت:

 اونها جلوي شما ايستادند، منتها شما ديدة بينايي نداريد. -

 سپهر نيز خنديد و گفت:

 همگي خيلي خوشگل شديد، اما زن خودم چيز ديگهايه ! -

 من گفتم:

 « زذ»ا سپهر ... يادم نميره هميشه ميگفتي من مثل دامادهاي ديگه شب عروسيم از حاال چاپلوسي نكن آق -
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 نميشم!

 او با حالتي رمانيتك به نسرين كه به سمتش ميرفت نگاه كرد و گفت:

 فعالً عشق چشام رو كور كرده و چيزي نميشنوم. -

 من با خنده گفتم:

 چشمهاترو كور كرده،گوشهات كه سالمند! -

 لمبردار در حاليكه ميخنديد گفت:خانم في

 ماشاءا... چه دختر شيطوني! -

 سپيده بازوي مرا در دست گرفت و گفت:

 من به اين دخترخاله افتخار ميكنم، چون ميدونم در غياب من خوب مراقب همه چيز هست. -

 يرفتند كه سپيده همگي مي خنديديم كه با اشارة فيلمبردار، سپهر و نسرين به سمت در خروجي آرايشگاه م

 

 خواست بداند كسي به دنبال ما آمده يا نه كه سپهر گفت پويا با ماشين آقاجون انتظار ما را ميكشد. من و 

 

 سپيده حاضر و آماده از در خارج ميشديم كه براي لحظهاي ايستادم و گفتم:

 ندي اطمينانبخش گفت:واي، من خجالت ميكشم تا حاال كسي منو اين شكلي نديده. سپيده با لبخ -

 حاال موقعش رسيده كه هم خودت و هم بقيه به اين شكل تازهتو عادت كنند ... بيا ... بيا بريم و سعي كن  -

 

 خونسرد باشي.

 ميخواستم بگويم ديگر به تظاهر به خونسردي عادت كردهام طوريكه حس ميكنم اگر كسي مقابلم غش كند، 

 

 ا به كمكش بروم!؟ندانم بايد خونسرد باشم ي

 او « چه خبر»خوشبختانه پويا بر عكس سپهر عكسالعمل خاصي نشان نداد و هنگاميكه سپيده از او پرسيد 

 

 گفت:

 يك خبر دست اول دارم! -

 سپيده در حاليكه شيشه پنجره ماشين را اندكي پايين ميكشيد گفت:

 خوشخبر باشي. -

 رهام اومده! -

 گين بر فضا حاكم شد و سپيده به قدري شوكه شده بود كه بدون اينكه متوجه باشد، براي لحظهاي سكوتي سن

 

 شيشه را تا آخر پايين داد و حتي براي لحظهاي هجوم باد سرد ديماه را بر روي پوست حس نكرد. تا اينكه 

 

 به خود آمد و دوباره شيشه را باال كشيد و گفت:

 چطور اينطور بيخبر! -

 هم بيخبر اومد ... البته االن ميگفت كار شركت كمي دچار مشكل شده و دلش هم ميخواسته تو دفعة قبل  -
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 عروسي سپهر شركت كنه.

 هنوز هضم گفتههاي پويا برايم دشوار بود و با بيچارگي سعي در كنترل خود داشتم. يعني چه ميشد؟ براستي 

 

 االخره بازگشته و براستي فال من تعبير شده بود. اما بايد در مقابل او چه عكسالعمل نشان ميدادم؟! او ب

 

 نتيجة اين بازگشت چه خواهد بود؟ تا آن روز از خدا ميخواستم حتي اگر شده براي يكبار ديگر او را ببينم و 

 

 حاال كه در آستانة ديدارش بودم نميدانستم اين واقعة غير مترقبة را چگونه تحمل كنم. در هر صورت مطمئن 

 

 بودم كه او نخواهد ماند، او فقط آمده بود در عروسي سپهر شركت كند. حضور ناگهاني او نبايد باعث ميشد 

 

 دچار ضعف شوم. دلم نميخواست مركز توجه اطرافيان باشم. در طول راه آنقدر افكار مثبت و نيرودهنده به 

 

 ن خود را سفت كرده و دندانهايم را بهم ميفشردم خود تلقين كرده بودم كه هنگام ورود به سالن، ناخودآگاه بد

 

 ،هماندم سپيده دستم را ميان دستش گرفت و كنار گوشم نجوا كرد:

 من روي تو حساب ميكنم! فقط خودت باش! -

 با تعجب نگاهش كردم كه با لبخند گفت:

 دستهات يخ كرده و به طوري غيرعادي شق راه ميري... -

 رده و به سمت مادرش رفت. من نيز مادرجون و آقاجون را يافتم و نزد آندو رفتم، يا سپس مرا همانجا رها ك

 

 در واقع به آنها پناه بردم. ميدانستم رهام به دليل كدورتي كه با آقاجان دارد زياد در مقابل ما مكث نخواهد 

 

 ، سعي داشتم به اطرافم زياد نگاه كرد و جاي ديگري مينشيند. حتي با اينكه نميدانستم او به سالن آمده يا نه

 

 نكنم تا احياناً او را نبينم. مادرجون با ديدن من گفت:

 حيدرخان ببين نوهات چقدر خانمتر شده! يادم باشه همين امشب براش اسفند دود كنم. -

 آقاجون نگاه نگراني به من انداخت و گفت:

 است كه از پيشمون بره.ديگه بايد قبول كنيم كه بزرگ شده و امروز و فرد -

 

 شرمزده، خواستم حرفي بزنم كه با ورود عروس و داماد و صداي هلهله و كفزدنهاي ميهمانان سكوت كرده 

 

 و به سپهر و نسرين كه با متانت با ميهمانان احوالپرسي ميكردند و سر تكان ميدادند، نگاه كردم كه همان 

 

 ا شدم. با ديدنش حس كردم پاهايم سست ميشود و قلبم از تپيدن باز لحظه متوجه ورود رهام از پشت سر آنه

 

 ميايستد. او كتو شلوار نوكمدادي بسيار شيكي همراه با بلوز زرشكي تيره و كراواتي دودي، زرشكي، به تن 
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 ايي و داشت و به طرز غريبي چهرهاش تكيده و الغر مينمود، اما هنوز با وقار و پر ابهت به نظر ميرسيد. د

 

 زندايي نيز كنارش بودند و از جلوي در شروع به احوالپرسي با آشنايان كردند. بعضي از مردهاي فاميل نيز 

 

 با رهام روبوسي ميكردند و به وي خوشآمد ميگفتند. تا اينكه آنها به خالهپروين و سپيده كه جلوتر از همه 

 

 وان منتظر ديدن رفتار رهام و عكسالعمل سپيده بودم. او ايستاده بودند رسيدند و من با دقت و توجه فرا

 

 لحظهاي در مقابل سپيده مكث كرده و سپس دست او را با حالتي رسمي اما اندك صميمانه فشرد و از ديدار 

 

 دوبارهاش اظهار خوشحالي نمود. سپيده نيز با حالتي معمولي و لبخندي كه مشخص بود به زحمت روي لب 

 

 از او تشكر كرد. شايد اگر از عشق آن دو در گذشته چيزي نميدانستم رفتارشان غيرمعمولي به نظر  نشانده،

 

 نميرسيد. اما من با آن قلب زخمي و چشمان حسود، حس كردم در نگاه هر دو برقي از عشق جهيد و در 

 

 ند، از جايم برخاسته و به لبخندشان هزاران معنا وجود داشت! پس براي فرار از رهام وآن احساس ناخوشاي

 

 سمت رختكن رفتم. ديگر برايم مهم نبود كسي رفتارم را زيرنظر داشته باشد يا نه، فقط نميخواستم با رهام 

 

 رودررو شوم. حس ميكردم نگاهم، احساسم را لو ميدهد و با يك لبخند او دوباره نرم خواهم شد. از اينكه يك 

 

 ديگرش به من، احساس انزجار وجودم را فراميگرفت، طوريكه تصميم گرفتم  چشمش به سپيده باشد و چشم

 

 به هيچ قيمتي به او نگاه نكنم و وجودش را ناديده انگارم. به ديوار تكيه زده و غرق در افكار خود بودم كه 

 

 رسي نمود و آرام با ورود خانم طاهريان به خود آمدم و به او سالم گفتم. او نيز با خوشرويي با من احوالپ

 

 كنار گوشم را بوسيد و با لبخندي گفت:

 چشمهاي من شور نيست، ولي بايد بگم خيلي خوشگل شدي. البته خوشگل بودي! -

 با لبخندي شرمگين از تعارف او تشكر كرده و خواستم از آنجا خارج شوم كه سپيده به درون آمد. ناخودآگاه 

 

 جه به او و نگاه مضطربش به سالن رفتم. هنوز سرجاي اولم بازنگشته بودم چهرهام اندكي درهم رفت و بيتو

 

 كه مهرداد و پدرش را مقابل خود ديدم. به آن دو نيز سالم كردم و خواستم به راه خود بروم كه مهرداد 

 

 پرسيد:

 شما مادرم رو ديديد؟ -

 ف نميبريد بنشينيد.بله ايشون در رختكن هستند. سپيده هم آنجاست ... چرا تشري -
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 او خواست دوباره حرفي بزند كه با نزديك شدن آقاجون كه براي خوشآمدگويي به مهرداد و پدرش ميآمد، 

 

 لبخندي زده و از آنها دور شدم، دوباره ديدار بعضي از دوستان و فاميل و سالم و عليك با آنها شروع شد و 

 

 ي خود ميرسيد با ديدن مارال و شيوا كه همراه نامزد شيوا وارد من درست لحظهاي كه كالفهگيام به حد اعال

 

 سالن شدند، نور اميدي در دلم تابيد،چراكه حضور آنها بهانه خوبي براي كنارهگيري من از ديگران بود. 

 

 حدود ربع ساعتي ميگذشت و من همچنان كنار مارال و شيوا بودم و با آنها خوش و بش ميكردم كه بابك، 

 

 پريا و شوهرش نيز آمدند. حتي حضور بابك كه تا آن روز ديگر موجب نگرانيم نبود، مرا مضطرب ميكرد و 

 

 اين اضطراب زماني شدت گرفت كه نگاه تحسينآميز او را هنگام سالم و عليك بر روي صورت خود حس 

 

 عروسكي، درست كرده و در كردم و در دل به نسرين و سپيده و آن آرايشگر لعنت فرستادم كه مرا چون 

 

 معرض ديد ديگران قرار داده بودند. با اشارة مادرم به سمت او كه كنار مادرجون و خاله ناهيد نشسته بود 

 

 رفتم. او جايي كنار خود برايم باز كرد و آرام گفت:

 بد نيست چند دقيقهاي هم كنار نسرين باشي. ناسالمتي امشب عروسي اونه. -

 د گفت:خاله ناهي

 چرا نميرقصي ليلي؟! طفلك فرزين رو بييار گذاشتي. -

 براي اينكه مانع سوءتفاهم شوم گفتم:

 مگه نميبينيد اين آرايشگر چه باليي به سر من آورده، حتي روم نميشه جلوي فرزين و بابا آفتابي بشم. -

 ه كن! حتي اونهايي كه از تو اين حرفها چيه خاله جون. ديگه براي خودت خانمي شدي. به دخترها نگا -

 

 كوچكترند، آرايش غليظي كردهاند اكثراً حتي صورت و ابروي تميز شده دارند.

 مادرجون با حرص گفت:

 من نميدونم حجب و حياي دخترونه كجا رفته. اون زمانها ما تا وقتي خونة شوهر نميرفتيم جرأت نداشتيم  -

 

 اال ديگه نميشه زنرو از دختر تشخيص داد.حتي موهاي پاهامونرو برداريم اما ح

 مادرم گفت:

 نه به اون بينمكي نه به اين شوري شور. هر چيزي حدي داره. -

 خاله ناهيد با خنده گفت:

 ليلي شانس آورده كه صورتش كممو شده وگرنه خودم براش تميز ميكردم. -

 ايون و دايي علي به ما نزديك شدند. من سرپا از حالت بامزة خاله و سخنش هر سه ميخنديديم كه زندايي، كت
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 ايستادم و به دايي و زندايي كه به علت حضور رهام در كنارشان هنوز به آنها سالم نكرده بودم، سالم گفتم، 

 

 زندايي كمي بيشتر مرا در آغوش نگه داشت وهنگاميكه مرا از خود جدا نمود در چشمان هردويمان اشك 

 

 من سريع لبخندي زده و خواستم جاي خود را به او بدهم كه مادرجون و خاله ناهيد خود را جمع شده بود. 

 

 كنارتر كشيده و براي آن دو جاي باز كردند. دايي كنار من نشست و گفت:

 چرا پيش جوونها نميري؟ -

 با شيطنت گفتم:

 حاال هم پيش جوونها هستم ... مگه نه زندايي؟! -

 او با خنده گفت:

 حرف حساب جواب نداره! -

 خود را با اطرافيانم سرگرم ساخته و حتي نگاهم را به جايي ديگر نميدوختم، مبادا چشمم به رهام بيفتد و با 

 

 اينكه نداي عقل بر من نحيب ميزد كه آخرش چه؟! اما همچنان وحشت و اضطراب رويارويي با رهام مرا 

 

 رها نميكرد.

 د كه فرزين در حاليكه در چشمانش برق شادي ميدرخشيد ورود سارا را به من هنوز ساعتي نگذشته بو

 

 اطالع داد و خواست به استقبالش بروم. از مشاهدة اشتياق فرزين، براي لحظهاي پريشاني خود را فراموش 

 

 صحبت با كرده و از جاي برخاستم و سرگرداندم تا سارا را ببينم كه رهام را ديدم گوشهاي از سالن غرق 

 

 عمو محمود، مهرداد و آقا و خانم طاهريان است ... چقدر احساس حماقت كردم وقتي ديدم بيهوده نگران 

 

 بودم مبادا نگاهمان درهم تالقي كند، او در عالم خود بود و هيچ توجهي به اطرافش نداشت. با صداي سارا 

 

 به خود آمدم كه مرا بنام ميخواند او با تعجب گفت:

 ليلي حواست كجاست؟ چندبار صدات كردم، اما اصالً متوجه نبودي! -

 از او عذرخواهي كرده و به سمت عروس و داماد راهنمايش كردم تا او را به آنها معرفي كنم. وقتي معارفه 

 

 انجام شد. نسرين با گاليه گفت:

 ليلي تو كه خيال نداري تو عروسي ما نرقصي؟ -

 سپهر گفت:

 انعي نداره نسرين جان، ما هم شب عروسيش نميرقصيم تا حسابي عروسيش سوت و كور باشه.هيچ م -

 در حاليكه دلم از رهام و سرنوشت تلخم پر بود، بياختيار گفتم:

 مهم نيست، چون عروسي من دست كمي از عزا نداره! -
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 بودم نقش بازي كنم. طفلك سپس به سرعت از آنها دور شدم. حال خودم را نميفهميدم و ديگر حتي قادر ن

 

 سارا به دنبالم تقريباً ميدويد و در حاليكه نفس، نفس ميزد گفت:

 ليلي صبر كن! چي شده؟ حالت خوب نيست؟ -

 مستأصل ايستاده و از او عذرخواهي كردم. در واقع او ميهمان من بود و وظيفه داشتم او را تنها نگذاشته و 

 

 ه حال خراب من شب او را هم خراب نكند او را نزد گروه مارال و شيوا بردم تا كنارش بمانم. پس براي اينك

 

 در ميان آنها كه شاد و سرخوش بودند، خوش بگذراند. اندك زماني نگذشته بود كه فرزين نيز به جمع ما 

 

 وصلة ناجوري پيوست و آنقدر بازار حرف و بگو بخندشان داغ بود كه رفته رفته خود را در ميان آنها چون 

 

 ديده و به بهانة اينكه مي خواهم دستي به سر و رويم بكشم، از ميانشان برخاسته، به سمت باغ ميرفتم كه 

 

 اين بار مهرداد مقابلم سبز شد و خيلي مؤدبانه گفت:

 شما نميرقصيد؟ -

 ت:هنوز جوابي نگفته بودم كه سپيده نيز جلوه آمد و در حاليكه دستم را ميكشيد گف

 بيا برقص ببينم پرنسس! -

 متعجب نگاهش كردم كه او با شيطنت در گوشم نجوا كرد:

 اين لقبيه كه مهرداد به تو نسبت داد! -

 سپس خندهاي بلند سر داد كه اندكي مرا عصبي كرد اما من به روي خود نياورده و با لودگي گفتم:

 از اين حرفها هم بلده؟! بهش نمياد! -

 چه ريزه ... بشكن ببين چه تيزه. فلفل نبين -

 نگاهي به مهرداد كه سعي داشت با ما برقصد انداخته، زمزمه كردم:

 اين ريزه؟! -

 سپيده دوباره خنديد و مهرداد گفت:

 لطفاً درگوشي صحبت نكنيد. -

 يك كامل نميدانم چرا از روي عمد به مهرداد روي خوش نشان ميدادم و با او و سپيده به اندازة يك موز

 

 همرقص شدم!

 

 در همان حال اندكي چشم گرداندم تا ببينم رهام در چه حاليست كه به جاي او آقاجان را ديدم كه با نگاهي 

 

 خشمگين به من مينگريست. از تير نگاه او لحظهاي نفس در سينه ام حبس گشت و چنان دچار وحشت شدم كه 

 

 رده و اينبار ديگر حتي بدون اينكه سرم را باال بگيرم به راه خود سريع از سپيده و مهرداد عذرخواهي ك
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 ادامه دادم.

 با ورود به باغ، سوز سرد دي ماه چون تازيانه اي بر صورت و بدنم كوبيده شد، اما من خيال نداشتم به آن 

 

 زوديها به سالن بازگردم.

 م تيرة پشتم لرزيد. به راستي به همان اندازه كه براي لحظهاي نگاه خشمگين آقاجون به يادم آمد و حس كرد

 

 دوستش داشتم از خمشش مي هراسيدم! احساس بدي داشتم و آرزو ميكردم هر چه زودتر آن شب كذايي به 

 

 پايان برسد. صبح آن روز فكر مي كردم كه با حضور سارا و ديگر دوستانم چقدر به من خوش خواهد 

 

 بهم ريخته بود و تمام اينها بخاطر حضور بي موقع رهام بود ... اما مگر من  گذشت، اما حاال همه چيز

 

 منتظر او نبودم؟ مگر از خدا نمي خواستم فقط يك بار ديگر او را ببينم پس چرا حاال كه در چند قدميام بود، 

 

 از او فرار مي كردم؟!

 را كنار كشيده و آرام به سمت درختان  با حضور چند مرد كه هر كدام سيگاري به دست داشتند كمي خود

 

 رفتم تا جايي به دور از چشم آنها بياسايم.

 از شدت سرما تمام بدنم دچار لرز شده بود و من در خود مچاله شده و لرزان يك صندلي برداشته و روي آن 

 

 مادرجون را ديدم در نشستم. با شنيدن صداي قدمهايي كه از پشت كه به من نزديك ميشد، سر برگردانده و 

 

 حاليكه پالتوي مرا به دست دارد به سمتم ميآيد... با لبخندي از جاي برخاسته و از او تشكر كردم. اما او با 

 

 نگراني نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت:

 چرا تنها اينجا نشستي عزيزم؟ ... سرما ميخوري. -

 م و از گرماي مطبوع آن احساس آرامش كردم. مادرجون سپس پالتو را به سمتم گرفت و من آنرا پوشيد

 

 خواست برود كه دوباره به سمتم بازگشت و با لبخندي معنادار گفت:

 آقاجونت گاهي شعري رو ميخونه كه منم ازش خوشم مياد. شايد خودت هم به خاطر داشته باشي كه ميگه  -

 

 حكيم عمر خيام ميفرمايند:

 وست خوشستهر دل كه اسير محنت ا

 هر سر كه غبار سر آنكوست خوشست

 از دوست به ناوك غم آزرده نشو

 خوش باش كه هر چه آيد از دوست، خوشست

 با رفتن او قطرات اشك به آرامي راه بروي گونههايم باز ميكردند و پايين ميآمدند. مادرجون چه زن نازنيني 
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 رفتار رهام را برايم ساده مينمود.بود و با خواندن آن رباعي تحمل نگاه آقاجون و 

 باالخره عروسي سپهر به هر ترتيبي كه بود گذشت و من و رهام به جز در هنگام شام كه براي لحظه اي 

 

 نگاهمان درهم گره خورد ديگر با هم برخوردي نداشتيم.

 دگي تازة خود رادر پايتختي نسرين نيز به خوبي در منزل خاله پروين برگزار شد و آن دو زوج خوشبخت زن

 

 آپارتمان كوچكي كه سپهر تهيه كرده بود، شروع كردند.

 همانشب من به طبقة پايين رفتم تا طبق عادتي هر چند روز يكبار داشتيم، با آقاجون و مادرجون چاي بنوشم. 

 

 اي بريزد. مادرجون سيني قوري و استكانهاي كمرباريك را روي ميز عسلي مقابل آقاجون گذاشت تا او چ

 

 آقاجون نيز ابتدا براي او و سپس براي من استكاني چاي ريخت و در حاليكه صداي تلويزيون را كم ميكرد 

 

 گفت:

 باباجان ميخواستم يك حرفي بهت بزنم كه تا عمر داري آويزة گوشت كني. -

 منتظر او را نگاه كردم و گفتم:

 مارو آويزة گوش كنم.بفرمائيد! من هميشه سعي ميكنم حرفهاي ش -

 آن دو لبخندي بر لب آوردند و او ادامه داد:

 هيچ وقت از روي يك احساس زودگذر كه ازش مطمئن نيستي، كاري انجام نده كه بعدها پشيمون بشي...  -

 

 اونم از نوعي كه ديگه سودي نداره! منظورش را خوب ميفهميدم، پس سر به زير انداخته و چشم آرامي 

 

 م. او جرعهاي چاي نوشيد و در ادامه سخنانش گفت:گفت

 پريشب چندتا كار بيمعني انجام دادي، كه يكيش اين بود كه با اون مرتيكه نرهغول رقصيدي. بابات خوب  -

 

 آدميه كه حرفي بهت نزد... اما يادت باشه پاترو از گليمت درازتر نكني ... اگه تورو نميشناختم فكر ميكردم 

 

 خيلي خوشت اومده كه پي هر حرفيرو به تنت ماليدي، يا اينكه دختر سبكسري هستي ... مادرجون  يا ازش

 

 به اعتراض گفت:

 حيدرخان بس كن ديگه، خودش فهميد كار درستي نكرده ... بچهام جاي اش بخ كرد. -

 آقاجون خندهاي كرد و گفت:

 ني كه هر كاري كه انجام ميدي از چشم من دور خوب زودتر بخورش بابايي ... من فقط ميخوام بگم بدو-

 

 نميمونه ... حتي دليلش رو هم ميدونم!

 با اينكه از سخنان او خجالتزده شده بودم و حس بدي داشتم. اما ميدانستم كه حقيقت را ميگويد و لحنش نيز 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 6 6  

 

 چنان با دلسوزي توأم بود كه جايي براي رنجيدگي نميگذاشت.

 جون وسايل چاي را جمع كرده و در آشپزخانه مشغول شستن آنها بودم. او به آرامي گفت:وقتي همراه مادر

 تو ديشب متوجه شدي كه وقتي با مهرداد و سپيده رقصيدي، رهام چه قيافهاي پيدا كرده بود!؟ با اينكه  -

 

 د تمام حواسش پيش سعي ميكرد خودشرو كنترل كنه و با كيوان حرف بزنه، اما رنگش پريده بود و معلوم بو

 

 توست... من مطمئنم آقاجونت هم بخاطر اينكه ناراحتي اونو ديد بهت اخم كرد ... اون هنوز هم دلش براي 

 

 رهام پرميزنه و طاقت ديدن رنج كشيدن اونو نداره.

 سپس خندهاي آرام از روي شادي سر داد و بيتوجه به حال منقلب من گفت:

 ... مطمئنم باالخره آقاجونت و رهام با هم آشتي ميكنند. من ته دلم روشنه ليلي -

 

 كارمون تموم شده بود كه مرا بوسيد با مهرباني ادامه داد:

 تو هم سفيدبخت ميشي عزيزم ... رهام هنوز هم تورو ميخواد ... تو هم بايد بهش حالي كني كه دوستش  -

 

 داري يا نه. اون فقط بخاطر تو برگشته.

 ر گلو گفتم:با بغض د

 مادرجون چرا بيخودي اميدوارم ميكنيد ... اون ديروز حتي نيمنگاهي به من نيانداخت. -

 خوب تو هم باهاش سالم و عليك نكردي! وقتي اينقدر بيمحلي كردي بايد تحمل بيمحلي هم داشته باشي...  -

 

 اد.رهام بعضي اخالقهاش مثل آقاجونته، مغروره و از نازكشيدن خوشش نميي

 براي اينكه كم نياورم گفتم:

 منهم مغرورم و دلم ميخواد نازمرو بكشه ... وگرنه محلش نميگذارم. -

 سپس با حالتي لوس لبهايم را جمع كرده و روي صندلي آشپزخانه نشستم و مادرجون در حاليكه ميخنديد 

 

 گفت:

 !به اين زودي حرف آقاجونت يادت رفت؟! هنوز نيم ساعت نگذشته -

 هجدهم

 

 چهار روز از عروسي سپهر و نسرين ميگذشت و من هنوز رهام را نديده بودم. او حتي به مادرجون يا مادر 

 

 من هم سر نزده بود و روز قبل همه به غير از من و آقاجون به منزل دايي رفته بودند تا او را ببينند. البته 

 

 چون به تولد يكي از دوستانم دعوت شده بودم! اما در واقع  بهانة من براي نرفتن از نظر خودم موجه بود،

 

 ميخواستم در عوض بيمحلي رهام، او را تنبيه كنم. ميخواستم به او بفهمانم برايم چندان اهميتي ندارد و من 
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 دلتنگش نبودم. از طرفي هم حضور سپيده و او را در يك مكان نميتوانستم تحمل كنم.

 با تن خسته و ذهني آشفته باز ميگشتم كه مهرداد را ديدم. هر دو متعجب از ديدار هم، آن روز از باشگاه 

 

 حال يكديگر را پرسيديم واو در حاليكه لبخندي بروي لب داشت پرسيد:

 از باشگاه برميگشتيد؟ -

 بله ... -

 حتماً هم شنا ياد ميگيريد، چون چشمهاتون سرخ شده. -

 شرفته كار ميكنم.درست حدس زديد شناي پي -

 من هم واليبال كار ميكنم و هر هفته ميرم باشگاه ... ام ... ليلي خانم اجازه بدبد شمارو به يك قهوة گرم  -

 

 مهمون كنم.

 متعجب از تعارف غيرمنتظرهاش با لبخندي كه به زحمت روي لب آورده بودم گفتم:

 ان ميشوند.خيلي لطف داريد ... اما اگر دير كنم خانواده نگر -

 او چهره درهم كشيد و گفت:

 ما خيلي به خانواده شما ارادت داريم و البته مادرم به شدت شيفتة شما شده، اي كاش ميشد بيشتر  -

 

 همديگررو ميديديم.

 اين نظر لطف شماست ... خانوادة شما هم خيلي براي ما عزيز هستند و مادرتون واقعاً خانوم مهربون و  -

 

 اشتني است.دوستد

 ديگر داشت حوصلهام را سر ميبرد و ميخواستم از دستش بگريزم اما او به بهانة اين كه با من هم مسير 

 

 است تا سر خيابان همراهم آمد و سپس با نگاهي عجيب با من خداحافظي نمود ... با اينكه پسر خوب و 

 

 حتي خودم را نداشتم،چه برسد به برادر مؤدبي بود اما در آن اوضاع و احوال، حال حوصلة هيچكس، 

 

 شوهر سپيده!

 چند روز ديگر نيز به سرعت طي شد و شب جمعه خاله پروين،عروس و پسرش را پاگشا كرد. ديگر 

 

 نميتوانستم بهانهاي بياورم و از زير بار رفتن، شانه خالي كنم. پس با اضطراب راهي منزل خاله شدم و 

 

 ديدن دايي و زندايي كه بدون رهام آمده بودند نفسي به راحتي كشيدم. اما ته دل آرزو هنگاميكه رسيدم با 

 

 داشتم كه ميآمد و من ميديدمش. بياختيار دمغ شدم و درهم رفتم. دوباره دلم بسويش پر ميكشيد و من از آن 

 

 دوگانگي كه در احساسم بوجود آمده بود رنج ميبردم.

 قرصهاي معدهام را دوباره از سر گرفته، بياشتها شده و در تب ديدارش  همان روزها بود كه خوردن
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 ميسوختم. خدايا چرا آنقدر مغرور بود ...؟ يا شايد هم آنقدرها عاشق نبود...! حتماً عاشق نبود كه بهانهاي 

 

 براي ديدارم پيدا نميكرد.

 درون آمد. با ورودش از جايم برخاسته و به يك روز در دفتركارم نشسته بودم كه دايي با چهرهاي نگران به 

 

 سويش رفتم. او بالفاصله گفت:

 ليلي جان حال زنداييات زياد خوب نيست. رهام صبح بردتش درمانگاه اما احتياجه كه يك نفر كنارش  -

 

 قرارش ...  باشه... ميدوني كه منهم تا ديروقت كار دارم، رهام هم قرار مهمي از قبل داشته كه بايد بره سر

 

 ميشه تو بري پيشش... اون با تو از همه راحتتره.

 مستأصل قبول كرده و با درماندگي راهي منزل دايي شدم. آنقدر پريشان بودم كه تا به مقصد برسم به عادت 

 

 ي سالها قبل، گوشههاي ناخنهايم را ميجويدم. هنگاميكه زنگ طبقة آنها را فشردم دقايقي طول كشيد تا صدا

 

 گرفتة رهام كه ميپرسيد كيه؟ به گوشم رسيدو من آرام پاسخ دادم:

 ليلي هستم. -

 پس از اندكي مكث باالخره بدون گفتن كالمي ديگر دررا باز كرد. دايي گفته بود او قرار مهمي دارد، پس 

 

 ر ذهنم مشغول بود كه البد صبر كرده بود تا من برسم كه زندايي تنها نماند وبعد او به كارش برسد. آنقد

 

 متوجه نشدم يك طبقه را اضافه رفتهام، عصباني از كار خورم از پلهها پايين ميآمدم كه رهام در را باز كرد 

 

 و با ديدن من كه از طبقة باال ميآمدم متعجب به من نگاه كرد و پرسيد:

 از آسمون اومدي يا از زمين؟! -

 

 ميكردم و جوابي در رديف سخنش تحويلش ميدادم، اما زبانم تقريباً بند  شايد اگر وقت ديگري بود خندهاي

 

 آمده بود و حس ميكردم اين رهامي كه با آن چهرة رنگ پريده ولبهاي بيرنگ مقابلم ايستاده، با رهامي كه من 

 

 بلند شباهتي  به ياد داشتم تفاوت زيادي دارد. او با تهريش نامرتب و موهاي پريشان در تيشرت و شلواركي

 

 با رهام مرتب و تميز نداشت. نميدانم چگونه نگاهش ميكردم كه با لبخندي تلخ مرا به درون دعوت كرد و 

 

 همانطور كه در را پشتسرم ميبست گفت:

 چه عجب ليلي خانم! رغبت كرديد نگاهي به ما بياندازيد! -

 بياعتنا به لحنش پرسيدم:
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 زندايي حالش چطوره؟ -

 نانكه خشمگين به سمت اتاقش ميرفت گفت:همچ

 خوابيده توي اتاقش. -

 سپس وارد اتاقش شده در را محكم پشت سر بست و مرا همانگونه ميان سالن تنها گذاشت. مستأصل بودم. 

 

 نميدانستم بايد به او حق بدهم يا به خودم. وسط اتاق ايستاده بودم و حس ميكردم وجود زائدي هستم كه به 

 

 آن خانه تحميل شدهام. شايد حتي كاربرد آن ميز و صندلي كه نزديكم قرار داشت از من بيشتر بود! 

 

 ميخواستم در اتاقش را بكوبم و بگويم چرا با من آنطور رفتار ميكند؟ چرا مرا ترك كرد...؟ چرا عاشقم نبود 

 

 رين چيزي كه مرا ميآزرد حالت و اداي عاشقها را در ميآورد؟! اما سكوت كردم و عجيب اينكه بيشت

 

 غيرعادي و شكل و شمايل بيمارگونهاش بود!حس ميكردم به طرزي غيرعادي رنگ پريده و الغر شده. براي 

 

 لحظهاي محبت بر غرورم چيره گشت و من آرام و لرزان به سمت اتاقش كه از آن صداي موسيقي ماليمي 

 

 سري به اتاق زندايي زدم و او را ديدم كه آرام به خواب رفته و  به گوش ميرسيد رفتم، اما قبل از ورودم

 

 ظاهراً خوب است.

 

 پشت در اتاقش كه ايستادم نفس عميقي كشيده و چند ضربة آرام به در زدم. جوابي نيامد، اما من نااميد نشده 

 

 ام فشار ميآورد. ديگر عصبي و و دوباره در زدم. اينبار نيز صدايي نشنيدم و بغض با تمام سنگيني بر حنجره

 

 بيطاقت شده بودم و در حاليكه به زحمت تالش ميكردم حركاتم با تأني باشد، دست برده، دستگيره را پايين 

 

 كشيده و آهسته وارد اتاقش شدم و او را ديدم در مقابل پنجرة باز ايستاده سيگاري در دست گرفته و پلكهاي 

 

 اگونه صدايش زدم:رهام....، واي كه چقدر از اينكه نامش پس از مدتها بر لبهايم عميقي به آن ميزند. نجو

 

 جاري ميشد احساس لذت دردناكي داشتم، چنانكه وقتي براي دومين بار صدايش كردم، صدايم به وضوح 

 

 گفت:ميلرزيد و قطرة اشكي نيز از گونهام چكيد كه سريع آن را پاك كردم. او به جاي جواب به تلخي 

 مگه نيومدي مراقب مامان باشي ... پس تو اتاق من چيكار ميكني؟! -

 با اينكه ميفهميدم سعي دارد به غرورم تلنگر بزند، اما آنقدر ديدن حالش مرا دگرگون كرده بود كه حس 

 

 ميكردم حتي اگر مرا به زور از اتاقش بيرون كند تا علت مشكلش را نفهمم كوتاه مخواهم آمد.

 ن اومدم، چون فكر ميكنم حال تو هم زياد خوب نيست!م -
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 او دوباره پك محكمي به سيگارش زد، طوري كه دلم ريش شد، سپس گفت:

 از كي تا بحال تو دكتر شدي؟! -

 براي تشخيص بيماري تو احتياجي به داشتن مدرك پزشكي نيست. كافيه يك نگاه توي آينه به خودت  -

 

 بياندازي.

 خستهام فقط همين! من يك كم -

 ممكنه بپرسم چه چيزي باعث اين همه خستگي شده؟ و چرا براي رفع خستگي اينقدر سيگار كشيدي كه  -

 

 اتاقت بوي سيگار گرفته؟

 براي تو چه فرقي ميكنه؟ احتياجي هم نيست نگران باشي، من از پس خودم برميام. -

 م بستم و در حاليكه سعي داشتم صدايم را بلند نكنم ديگر داشت عصبيام ميكرد. با سرعت در را پشت سر

 

 اندكي نزديكش شده و گفتم:

 اينطوري!؟ تو اصالً خودت ميدوني از زندگيت چي ميخواي؟ -

 او ناگهان برگشت و طوري به چشمانم زل زد كه براي لحظهاي حس كردم قلبم از حركت ايستاد، سپس 

 

 شمرده، شمرده گفت:

 يك چيزرو بهم بگي. ليلي! تو از من متنفري؟فقط ميخوام  -

 در حاليكه سرم را به عالمت نفي تكان ميدادم با بغض گفتم:

 نه! چرا اين فكررو ميكني؟ -

 براي اينكه از من فرار ميكني ... براي اينكه من بيشتر از يك هفته است كه اومدم و تو حتي به من نزديك  -

 

 باعث اين همه نفرت شده؟ تا حدي كه جلوي چشماي من با اون مرتيكة ...  نشدي! ميخواهم بدونم رفتن من

 

 برقصي؟ و آيا اين نفرت اينقدر پيشرفت كرده كه باهاش جلوي باشگاهت قرار بگذاري؟ كه به اين راحتي 

 

 يتونم منو فراموش كني؟ من توقع ندارم هنوز هم به فكرم باشي اما انزجار تورو نميتونم تحمل كنم ... نم

 

 باور كنم تو اين قدر بچه باشي.

 پوزخند تلخي زده و در حاليكه پاهايم تحمل وزنم را نداشت، آرام روي لبة تختش نشسته و بدون اينكه 

 

 نگاهش كنم گفتم:

 من از تو منزجر نيستم رهام. من از تو ميترسم. تو نميدوني چقدر زحمت كشيدم كه بتونم الاقل رفتار  -

 

 يامرو مثل گذشتهها كنم ... نميدوني چقدر تالش كردم تا با شنيدن اسمت جلوي ديگران رفتارم عادي ظاهر

 

 باشه ... نميداني ...! حاال تو برگشتي، برگشتي كه دوباره احساس منو، غرور منو، خدشهدار كني و بري! 
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 و نميخوام حاال كه چيني احساسم رو به من نميخوام اين اجازه رو بهت بدم ... من به تنهايي خودم خو گرفتم 

 

 زحمت بند زدم، دوباره شكسته بشه! اينهارو هم بهت نگفتم كه فكر كني از شدت عشق تو چقدر رنج كشيدم، 

 

 چون احساس من فقط مربوط به خودم ميشه و من ميدونم چطور بايد باهاش كنار بيام ... از تو هم دلگير 

 

 ن بود كه چيزهايي كه تورو وادار به رفتن ميكرد بيشتر از چيزهايي بود كه تورو اينجا نيستم. گناه تو فقط اي

 

 نگه ميداشت ... گناه من هم اين بود كه كفة ترازوي من برعكس تو كار ميكرد! ... در ضمن من با مهرداد 

 

 قرار نگذاشته بودم و به طور اتفاقي جلوي باشگاه ديدمش.

 يرسيگاري پر از ته سيگارش خاموش كرد، صندلياش را مقابلم كشيد و روي آن او سيگارش را درون ز

 

 نشست و در حاليكه به صورتم نگاه ميكرد با تلخي گفت:

 داري براي تالفي، حرفهاي خودمرو به خودم تحويل ميدي؟ -

 اين يك واقعيته و من اونقدر بچه نيستم كه فكر تالفي باشم. -

 فتي كه احساسات تو به خودت مربوطه. در اين صورت چرا نگران من شدي؟ علت باشه قبول ... پس گ -

 

 خستگي من و طريقة رفع اون به خودم مربوطه!

 اين فرق ميكنه ... من با روح تو كاري ندارم. اما جسمت به نظرم بيمار مياد. -

 گاهي اوقات اين حسرو به من القاء ميكني كه موجود بيرحمي هستي! -

 يد باشم! بيرحم و سنگدل! اما در هر صورت بايد بدوني كه سيگار براي سالمتيت مضره و اگر به خودت شا -

 

 فكر نميكني، بايد به خاطر اطرافيانت سالم بموني.

 او پوزخندي عصبي زد و در حاليكه از جايش برميخاست گفت:

 ي بكنم ... تو كه بهتر از هر كس ميدوني بگو بدونم اطرافيانم براي من چيكار كردند كه به خاطرشون كار -

 

 ... البته منكر اين نيستم كه برام زحمت كشيدند و منو به اين دنيا آوردند و بعدش بزرگ كردند، خرج تحصيل 

 

 و خورد و خوراكم رو تا بيست و دو، سه سالگي دادند. اما بعدش چي؟ هيچ كس اومد از من بپرسه آخه 

 

 دردت چيه؟

 

 ، ديگر آن رهام نبود. رهام مغرور، منطقي، متين و پرحوصله! او مانند پسري دبيرستاني از زندگي رهام

 

 ميناليد و چون كساني كه براي يافتن يك مأمن و محل آرامش، آرام و قرار ندارند، از همه چيز و همه كس 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 7 2  

 

 يكردم تحت فشار عصبي شديدي گله ميكرد. براستي ميديدم كه روحيهاش را كم كم از دست ميدهد و حس م

 

 قرار دارد. از ديدن و حس كردن ناآرامياش دلم به درد ميآمد و قلبم تير ميكشيد، به واقع او تنها بود و ديگر 

 

 از تنهايي به ستوه آمده بود ... اما هنوز نميتوانست مدام رودروري آقاجان و خانوادهاش باشد. هنوز هم 

 

 ر به رفتن ميكردند، با تمام تلخي، بيشتر از مسائلي بود كه او را نگه ميداشت!مسائلي كه او را وادا

 او ناگهان سخنانش را قطع كرد و به من كه با چشمان پر از اشك نگاهش ميكردم، نگاه عميقي انداخت و 

 

 گفت:

 گفتم تا تو متأثر به چي فكر ميكني؟ نه اشتباه نكن! من عشقرو از تو گدايي نميكنم! اين چيزهارو هم ن -

 

 بشي...

 سپس دستي بين موهايش كشيد و با آهي ادامه داد:

 من حالم خوبه! فقط بيماري مامان كمي ناراحتم كرده ... در ضمن ازت ممنونم كه نگرانم شدي ... چرا  -

 

 اينطوري نگاهم ميكني؟

 ال بودم كه اندكي خود را خالي كرده او دوباره به غالب اصلي يا غالب تظاهرياش باز ميگشت اما من خوشح

 

 و با اينكه براي سخنانش جوابهاي زيادي داشتم، اما ميدانستم كه خودش خيلي خوب به همه چيز واقف است. 

 

 پس لبخندي زده و دستم را به سمتش دراز كرده و گفتم:

 پاكت سيگار لطفاً! -

 او ابروهايش را باال انداخته و پرسيد:

 يگار ميكشي؟تو هم س -

 با اين كه منظورم آن نبود گفتم:

 شايد شروع كنم ... به خودم مربوطه. -

 هر دو خندهاي كرديم كه آخرش بيشباهت به گريه نبود. او كه چشمانش پر از اشك شده بود پاكت سيگاري 

 

 را از درون كشوي ميزتحريرش بيرون آورد و آن را از پنجره بيرون انداخت و گفت:

 ين مورد خيلي هم به من مربوطه ... چون به سالمتي دخترعمهام اهميت ميدم ...ا -

 سپس دوباره مقابلم روي صندلياش نشست آبدهانش را قورت داده و در حاليكه سعي ميكرد جدي باشد گفت:

 ري كنه حاال من و تو يك پسردايي و دخترعمة دلسوز هستيم و من ميخوام بدونم اگر مهرداد از تو خواستگا -

 

 جوابت چيه؟

 جواب من هر چي باشه براي تو كه فرقي نميكنه! -

 حرف خوبي نزدي! آيندة تو برام مهمه. -
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 پس تو بهم بگو چه جوابي بهش بدم! -

 من كه نسبت بهش خيالي ندارم و به نظرم اون از تو خوشش اومده! -

 دهرو خوشبخت كنه ...اون پسر خوبيه، درست مثل برادرش ... امير تونسته سپي -

 او خنده اي عصبي سر داد و گفت:

 چقدر جالبه مگه نه! دو تا برادر توي اين دنيا هستند كه نشستند ببينند من دست روي كي ميگذارم، اونوقت  -

 

 اونها تصاحبش كنند!

 كمكم خندهاش را او همچنان ميخنديد و من پريشان به او كه گويي كنترلي روي رفتارش نداشت نگاه ميكردم. 

 

 مهار كرده و گفت:

 اما اون واقعاً پسر خوبيه ... گرچه براي تو زيادي بلند قده اما من براتون آرزوي خوشبختي ميكنم. -

 با خشم در حاليكه از جايم برميخاستم گفتم:

 رفتارت مثل بچهها شده. واقعاً كه آدم مسخرهاي هستي! -

 با حالتي عصبي محكم پيچاند و به سمت خود كشيد. از شدت درد آهي او به ناگاه مچ دستمرا گرفت و 

 

 كشيدم. سرپا ايستاد و در حاليكه پشت سرم بود گفت:

 دفعة آخرت باشه كه ... -

 اما به ناگاه حرفش را خورد، دستم را رها كرد و دوباره به سمت پنجره رفت و با پريشاني انگشتانش را بين 

 

 برد. هنگاميكه دهان باز كرد تا حرف بزند صدايش ميلرزيد و دورگه شده بود!موهاي سياهش فرو 

 معذرت ميخوام ...! من هفتة آينده از اينجا ميرم و بهت قول ميدم كه ديگه جلوي چشمهات ظاهر نشم...  -

 

 باور كن خوشبختي تو آرزوي قلبي منه ... حاال برو ...

 رعت از اتاقش خارج شدم، خود را داخل دستشويي انداختم . هم چنان در حاليكه به گريه افتاده بودم به س

 

 كه به ديوار تكيه زده و اشك ميريختم صداي باز و بسته شدن در خانه خبر از رفتن او داد.

 از دستشويي كه بيرون آمدم زندايي را ديدم با چشمان اشكآلود در آشپزخانه نشسته و با ديدن من گريهاش 

 

 و گفت: شدت گرفت

 ميبيني ليلي؟! ميبيني رهام چطور شده؟ حتي نميشه باهاش دو كلمه حرف زد. مدام عصبانيه و از ما  -

 

 دوري ميكنه. من هيچوقت اونو اينطوري نديده بودم. حتي زمانيكه موضوع سپيده پيش اومد.

 

 به سمت زندايي مينا رفتم ، سرش را به سينه چسباندم وآرام گفتم:

 چيز رو به راه ميشه ... غصه نخوريد.همه  -

 او از جايش برخاست و با نگاهي ملتمسانه گفت:
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 برعكس ظاهرش، آدم حساسيه. ميترسم اين بار دووم نياره. ليلي جان اگر واقعاً دوستش داري اونو از  -

 

 خودت نااميد نكن!

 م بگويم، به جز اينكه چون خودش در جواب يك مادر نگران و زني كه براستي دوستش داشتم چه ميتوانست

 

 اشك بريزم.

 آنشب رهام خانه نيامد و تلفني به دايي اطالع داد نزد يكي از دوستانش ميهمان است. روز بعد با صالحديد 

 

 دايي علي كنار زن دايي ماندم و به كارخانه نرفتم.

 گفت: وقتي همراه زندايي مينا ميز صبحانه را جمع مي كردم او بي مقدمه

 چند روز پيش سپيده و سپهر به ديدن رهام اومدند و با هم صحبت كردند. طفلك سپيده خيلي براي رهام  -

 

 دلواپسه، اما رهام حرف درستي به اونها نزد. فقط گفت نميتونه برگرده ايران. آخرسر سپهر جوش آورد و 

 

 ياقت ليليرو نداري، چون ممكنه بخاطر اشتباه گفت آخه آدم چقدر ميتونه كينهاي باشه. گفت كه تو اصالً ل

 

 كوچيكي تا مدتها بهش بي محلي كني ... آه ... خيلي باهاش حرف زدند اما دست آخر بدون اينكه نتيجهاي 

 

 بگيرند، از اينجا رفتند.

 به اين جا كه رسيد نگاه نگرانش را به من كه حاال روبه رويش نشسته بودم دوخت و ادامه داد:

 مي ترسم ليلي. ميترسم از نظر روحي دچار مشكل شده باشه، اگر بره شايد افسرگي بگيره ... شايد هم  -

 

 گرفته!

 دستم را روي دستان لرزان زندايي گذاشتم و با اينكه خودم چندان از حرفم مطمئن نبودم با هم دردي گفتم:

 نگران نباشيد، رهام قوي تر از اونيه كه فكر ميكنيد. -

 آخه من نميفهمم موضوع سپيده ديگه تموم شده ... آقاجونت هم كه مخالف ازدواج شما نيست. پس چرا اون  -

 

 برنمي گرده؟

 به ناگاه دستش را روي قلبش گذاشت . حس كردم نفس در سينهاش حبس شد و رنگش به كبودي گراييد. با 

 

 وري روي ميز قرار داشت رفتم و يكي را وحشت به سراغ قرصهاي زيرزبوني كه هميشه درون شكالت خ

 

 سوراخ كرده، زيرزبونش گذاشتم. دقايقي طول كشيد تا حالش اندكي بجا آمد.

 رهام ديگر داشت زياده روي ميكرد و كسي مي بايست جلوي او مي ايستاد. زندايي مينا با اينكه مادر واقعي 

 

 نده او بود. حتي آن روزها بخوبي نگراني را در چهرة او نبود، اما حق مادري بر گردنش داشت و نگران آي

 

 دايي علي و آقاجون و مادرجون نيز ميديدم. حس مي كردم كليد حل آن مشكل به دست من است و كافيست 
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 كمي از موضوع غرور خود پايين بيايم، بلكه كارها درست شود. حتي شايد الزم بود تا آقاجون هم وارد 

 

 ي بكند. براي رهام بسيار ناراحت بودم و عالوه بر احساس مسئوليت دلم برايش پر ميكشيد عمل شود و كار

 

 و ميدانستم قادر نيستم او را در آن شرايط روحي سخت تنها بگذارم.

 

 عصر همان روز هنگاميكه دايي به خانه آمد، از او خواستم مرا به خانه مان برساند . به محض رسيدن به 

 

 سراغ آقاجون رفته و گفتم قصد دارم با او خيلي جدي صحبت كنم. دقايقي بعد ما در حياط روي خانه به 

 

 تخت نشسته بوديم. من سرم را به زير انداخته و آقاجون ميخواست دقيقاً بداند مشكل من چيست. اما آن 

 

 جمع كرده و آرام گفتم:بغض لعنتي و احساس شرم اجازه نميداد براحتي سخن بگويم، پس تمام نيرويم را 

 آقاجون من دلواپس رهام هستم ... احساس ميكنم ما بايد كاري بكنيم. -

 آقاجون خندة تلخي كرد و گفت:

 سپيده هم ديروز همين ها رو به من ميگفت... خوش به حال رهام كه اين قدر همه نگرانش هستند! -

 آن چنان در تكاپو، دوباره شاخهاي از حسادت در از اين كه سپيده آن قدر پريشان بود و به خاطر رهام 

 

 وجودم حوانه زد و از خود پرسيدم چه چيز ميتواند سپيده را اين گونه نگران كند، به جز اينكه هنوز عاشق 

 

 رهام است ... يعني رهام هم هنوز او را دوست دارد؟ اما آنروز در چشمان رهام به جز محبت نسبت به 

 

 ري نديدم ... نه، نه، او فقط مرا ميخواهد... اما شايد وجود سپيده او را اين چنين دگرگون خودم چيز ديگ

 

 ساخته! شايد عشق گذشته در كنار من او را پريشان كرده! در آن صورت چه كاري از دست من ساخته 

 

 بدست آوردن رهام  است؟! من قادر نيستم خود را به او تحميل كنم ... و از طرفي هم حاضر نيستم بخاطر

 

 با سپيده به مبارزه برخيزم ... نه، با روحية من سازگار نيست ... حتي اگر از دوري رهام افسرده شوم 

 

 حاضر نيستم غرور خود را زير پا بگذارم ... و تا آن حد خود را نزول دهم.

 آقاجون با نگراني گفت:

 بابايي چرا ساكت شدي؟ -

 يدونم بايد چي كار كنم.گيج شدم آقاجون. نم -

 رهام بايد با خودش كنار بياد ... اين وسط هم از دست هيچ كس كاري ساخته نيست. اون بايد تصميم بگيره  -

 

 كه چي كار كنه ... كمك كسي رو هم قبول نميكنه. مطمئن باش حتي اگه من برم ازش عذرخواهي هم بكنم 
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 از اين حرفهاست. باز كار خودش رو ميكنه. اون يكدنده تر

 آهي عصبي كشيده و گفتم:

 آخه چرا اين قدر آدم سختيه؟ -

 هر آدمي يك نقطهضعفي داره و هر كس رو از يك طريقي ميشه به راه آورد! -

 آرام و باخجالت گفتم:

 من خيال ندارم اونو به راه بيارم. فقط ميخوام راحت زندگي كنه، همين! -

 ت:او با مهرباني خنديد و گف

 يك حرفي رو از من پيرمرد كه چندتا پيراهن بيش از تو پاره كردم قبول كن. يكي اين كه مردهايي كه  -

 

 ظاهر مغروري دارند، دلهاشون خيلي نرمه و دوم اين كه اكثر مردها دوست دارند كه زن موردعالقه شون 

 

 چه از نظر روحي، اما از طرفي هم از  در عين خوب و كامل بودن به اونها متكي باشه، چه از نظر مالي و

 

 زن هايي كه مدام دنبالشون هستند و موس موس ميكنند متنفرند و حتي اگر به اونها روي خوش نشون بدند، 

 

 چندان براشون جذاب نيستند.

 اما من هيچ وقت همچنين كاري نكردم. -

  برگشته ...حرف منو گرفتي؟!ميدونم، بهخاطر همينه كه رهام نتونست فراموشت كنه و حاال -

 مستأصل نگاهش كردم.

 آخه آقاجون شما ميگيد من بايد چي كار كنم ... اون داره هفتة آينده ميره. -

 اول كارو بسپر دست من، اما بقيه راه با خود توست. ببينم چيكار ميكني -

 

 سل دست جمعي ترغيب كند! البته به و اولين و تنهاقدم آقاجون اين بود كه سپهر را به رفتن به يك ماه ع

 

 طور پنهاني. حتي اين قضيه را به من نيز نگفتند، اما من خوب مي فهميدم هيچ مردي دلش نميخواهد با يك 

 

 جمعيت به ماهعسل برود. پس همگي ساكهايمان را بستيم تا براي سه روز به ويالي شمال آقاجون برويم. و 

 

 و نسرين، سپيده و پويا، كتايون و فرگل كوچولو، كيوان، من و باالخره رهام كه  همه عبارت بوديم از سپهر

 

 با اصرار و پافشاري سپهر راضي به همراهي جمع شده بود. فرزين و آقا رضا نيز چون موفق به گرفتن 

 

 مرخصي نشده بودند قرار بود دو نفري پنجشنبه ظهر حركت كنند و به ما ملحق شوند.

 سپيده من آنشب منزل آنها بودم تا صبح زود باآنها همراه شوم. آنشب هنگام خواب سپيده با  به خواهش

 

 لبخندي گفت:

 ليلي ميخوام يك چيزرو برات مشخص كنم. -
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 منتظر نگاهش كردم و او اينطور ادامه داد:

 پس من راز مخفيانهاي  ميدونم كه دفتر خاطرات منرو خوندي. مامان از من پرسيد و بعد اونو به تو داد، -

 

 در رابطة با رهام ندارم و تو بايد بدوني كه همهچيز همون موقع تموم شد. من ازدواج كردم، دو تا بچه دارم 

 

 و به اونها خيلي عالقه مند هستم. اما تو اگر عاشق باشي مي فهمي كه عشق اول آدم هرگز فراموش نميشه 

 

 زندگي اونه ... ليلي من ميخوام همو ن قدر كه من خوشبخت هستم، رهام  و آدم هميشه خواه ناخواه به فكر

 

 هم باشه ... و همين طور تو ... اگر رهام در زمان جواني و خامي به من دل بست اما در زمان پختگي و 

 

 كامل شدن عاشق تو شد.

 داره زيربار بدون تو بودن خرد من مطمئنم كه عشق اون نسبت به تو محكم تر و عاقالنهتره. براي همينه كه 

 

 ميشه ... قبول دارم كمي اخالقش تنده و گاهي به نظر حسود و كينه اي مياد. اما يك مرد دوست داره كه زن 

 

 موردعالقهاش فقط به خودش فكر كنه و تمام و كمال متعلق به اون باشه ...

 در آغوش گرفت. هر دو به گريه افتاده بوديم و  سپيده جلو آمد و مرا كه روي زمين به تخت تكيه داده بودم

 

 من احساس تلخ و غم سنگين روي قلب او را بهخوبي حس ميكردم، اما براستي نميدانستم چه عكس العملي 

 

 بايد نشان دهم.

 گي روز بعد سپهر با نسرين به دنبال ما آمدند و رهام نيز با ماشين دايي به دنبال كيوان و كتايون رفت و هم

 

 اول جادة كرج كه محل قرارمان بود، يكديگر را ديديم. وقتي ماشينها را كناره خاكي جاده پارك كرديم همگي 

 

 پياده شده و بهم سالم و صبحبخير گفتيم. حتي من و رهام نيز چون ديگران با هم رفتار كرديم. چقدر 

 

 ت چون گذشته به نظر آيد. او شلوار جين باورنكردني بود كه رهام دوباره رنگ عوض كرده و سعي داش

 

 سرمهاي رنگ به پا داشت و پليور شيك آبي و سرمهاي نيز به تن كرده بود. صورتش را براي اولين بار 

 

 كامل تراشيده و موهايش را نيز اندكي كوتاه و مرتب نموده بود. اما صورت استخواني و چشمان بي 

 

 روز قبل را در خود داشت. باالخره پويا از ماشين ما به پاترول آنها رفت فروغش هنوز نشانههايي از چند 

 

 تا همگي راحت بنشينيم. هوا سوز سردي داشت و اطراف جاده برف اندكي نشسته بود. پس براي اينكه كمتر 

 

 يزان برف خطر كنيم، جاده رشت را به عنوان مسير انتخاب كرديم تا امنتر باشد. همچنان كه جلو ميرفتيم م
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 اطراف جاده زيادتر گشته و تقريباً به نيمههاي راه كه رسيديم هوا نيز ابري و بارش برفي نرم آغاز شد. 

 

 نزديك شهر لوشان، رهام با چراغ راهنما به ما عالمت داد كنار بزنيم. ظاهراً فرگل كمكم بيقراري ميكرد و 

 

 را با پويا عوض كنم و به ماشين آنها بروم تا كمكش باشم.كتايون كه كالفه شده بود از من خواست جايم 

 من نيز با اينكه مردد بودم قبول كرده و سوار پاترول دايي شدم. فرگل كه ظاهراً حسابي خسته شده بود خود 

 

 را به آغوش من انداخت و من آرام قصهاي كودكانه زيرگوشش نجوا كردم .هنوز دقايقي نگذشته بود كه او 

 

 آغوشم به خواب عميقي فرورفت. من نيز چشمانم را بستم و سرم را به شيشه ماشين تكيه دادم، كه رهام  در

 

 گفت:

 شيشه سرده، اگر خوابت ميآد ماشينو نگه دارم بچهرو بخوابونيد عقب تو هم سرت رو به پشتي صندلي  -

 

 تكيه بده و بخواب.

 قاجون افتاده و با بياعتنايي گفتم:از توجه اش دلم گرم شد، اما به ياد حرف آ

 نه، ممنون، بچه رو ميخوابونم روي صندلي. خودم هم راحتم. -

 او نگاهي عميق از درون آينة داخل ماشين به من انداخت و ديگر تا لحظه اي كه به مقصد رسيديم حرفي با 

 

 اما اشتباه ميكردم و به محض من نزد، طوريكه ميترسيدم نكند تا آخرين روز سفر با من همكالم نشود! 

 

 رسيدن وقتي هنگام پياده شدن از ماشين پايم خواب رفته بود، كمك كرد تا پياده شوم، سپس به سرعت دستش 

 

 را از زير بازويم برداشت تا بچه را از روي صندلي بلند كند. هنگاميكه بچه را روي دو دست به طرف ويال 

 

 ني او را آزار ندهد، بياختيار از پشت سر نگاهش كردم و حس كردم آيا حق او ميبرد و مراقب بود بادزمستا

 

 نيست كه در آن سن و سال كودك خودش را در آغوش بگيرد؟ تا چه زماني خيال داشت بابت كردههاي 

 

 ديگران خود را مجازات كند؟!

 ويا مشغول بازي تخته نرد بودند و شب، هوا آنقدر سرد شد كه همگي نزديك شومينه نشسته بوديم. كيوان و پ

 

 بقيه نيز فيلمي كه كتايون همراهش آورده بود نگاه ميكردند. فيلم ماجراي عاشقانهاي را شرح ميداد كه در 

 

 بهبوحة جنگ جهاني دوم بوجود آمده بود و عالوه بر داستاني رمانتيك، اندكي جنگي و تاريخي نيز بود و 

 

 مشغول تماشا بوديم. البته رهام روزنامه اي در دست گرفته و هنگام پخش صحنه همگي بدون گفتن كالمي 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 7 9  

 

 هاي عاشقانه خود را سرگرم خواندن نشان ميداد. من نيز فرگل را روي پاهايم انداخته و سعي داشتم او را 

 

 ده و كتايون آرام بخوابانم. باالخره فيلم با پاياني غمانگيز به انتها رسيد، طوريكه من بياختيار بغض كر

 

 اَه! چه فيلم مزخرفي،  "اشكهايي كه روي گونه هايش مي چكيد پاك ميكرد. با صداي فرياد سپهر كه ميگفت

 

 من تقريباً از جا پريدم و نسرين و كتايون كه حالت مرا ديده بودند به خنده افتادند. اما  "حالمون گرفته شد،

 

 قي فرورفته بود روي زمين گذاشته و با حرص نگاهي به سپهر انداخته من عصبي، فرگل را كه به خواب عمي

 

 و گفتم:

 حاال هم كه زن گرفتي خيال نداري دست از اين رفتارهات بكشي. -

 خنده نسرين و كتايون قطع شد و سپهر كه براي اولين بار با برخورد تند و جدي من مواجه ميشد مات و 

 

 هم روزنامه را روي ميز گذاشت و متعجب به ما نگريست. آب دهانم را به مبهوت مرا نگاه كرد. رهام 

 

 سختي فرو داده و در حاليكه همان دم از رفتارم شرمنده و پشيمان بودم با بغض گفتم:

 ببخشيد سپهر! من ... من... -

 

 سپهر به زحمت خنده اي كرد و با همان حالت شوخ هميشگي اش گفت: 

 ن قدر جذبه داشته باشي! خوبه، خوبه، بد نيست.فكر نميكردم اي -

 سپيده جلو آمد و در حاليكه دست دور شانة من مي انداخت رو به سپهر گفت:

 سپهر تو هم كار خوبي نكردي، ليلي داشت بچهرو ميخوابوند و تو عصبياش كردي. -

 پويا گفت:

 . ليلي چرا برامون تار نميزني؟همش تقصير اين فيلم بود كه اينقدر همهرو ساكت كرده بود .. -

 همه به غير از رهام از پيشنهاد پوپا استقبال كردند و سپيده زفت ، تار مرا آورد و به دستم داد. با اينكه 

 

 آمادگي نداشتم بخاطر اينكه جو تغيير كند و رفتار دور از ادب من كمرنگ شود، با اكراه تار را به دست 

 

 « شد خزان»نواختم. كمكم هر كس آهنگي درخواست ميكرد اما سپيده اصرار داشت  گرفته و چند آهنگ ماليم

 

 را بنوازم و خودم نيز برايشان بخوانم.

 

 اما وقتي امتناع مرا در خواندن ديد از پويا كه صداي نسبتاً خوبي داشت درخواست كرد مرا همراهي كند. 

 

 جدايي ام از رهام مي انداخت برايم سخت و مشكل بود، اما چقدر نواختن آن آهنگ كه مرا به ياد روز تلخ 

 

 ديگر چاره اي جز قبول نداشتم .پس از لحظاتي ، با دقت فراوان شروع به نواختن كردم و پويا نيز با نوايي 
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 ماليم و حزن انگيز شروع به خواندن كرد:

 شد خزان گلشن آشنايي

 باز هم آتش به جان زد جدايي

 گل طي شد بهر تو عمر من اي

 ازتو نديدم جزبد عهدي و بيوفايي

 با تو وفا كردم، تا به تنم جان بود

 عشق و وفا داري با تو چه دارد سود

 كم كم تالشم مبني بر دقيق بودن بي ثمر مي ماند و ديگر چشمانم نمناك و دستم بيحس شده بود. همان دم 

 

 د چند ثانيه كوتاه به هم خيره بوديم كه كم كم دستانم بي قدرت نگاهم با نگاه عميق رهام درهم آميخت .شاي

 

 شدند و من ساز را روي پاهايم گذاشتم . با لبخندي كه به زحمت بر روي لب ميآوردم از همه بخصوص پويا 

 

  كه آوازش نيمه تمام مانده بود، عذرخواهي كرده و گفتم ديگر انگشتانم خسته شده و ياراي نواختن ندارم.
 

 سپهر اين بار با صداي آرامي گفت:

 اَه! چه آهنگ غم انگيزي! بياييد يك كار جالب بكنيم. -

 من سازم را زمين گذاشتم و به بهانه رفتن به دستشويي جمع را ترك كردم. دقايقي در دستشويي ايستادم تا 

 

 گشتم سپهر با كيوان شوخي ميكرد كمي بر خود مسلط شوم و رفتار عاقالنه اي در پيش گيرم . هنگاميكه باز

 

 و ميگفت:

 اي حقه باز، چه مسابقه جالبيه. -

 من كه ميخواستم خود را شاد و سرخوش نشان دهم با هيجان كنار نسرين نشستم و گفتم:

 خوب، خوب، چه مسابقهاي قراره برگزار بشه؟ جايزهاش چيه؟ -

 نسرين گفت:

 مسابقه حقيقت گويي! -

 باال انداخته، پرسيدم: ابروهايم را

 چي؟ اين ديگه چه جور مسابقهايه؟ -

 كيوان گفت:

 من اين بازي رو توي يك فيلم ديدم ... بازي اينطوري شروع ميشد كه يك نفر چيزي رو كه به نظرش  -

 

  واقعيت داره به زبون مي آره، البته راجع به افرادي كه در بازي شركت دارند، بعد هر كس عقيدة خودش
 

 رو با نوشتن كلمة خير يا بله روي كاغذ ابراز مي كنه و بعد آراء خونده مي شه و مشخص مي شه اون 
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 واقعيت چقدر درسته!

 شانه هايم را باال انداخته و گفتم:

 به نظر جالب نمياد! -

 قريباً خود را از جمع كتايون نيز با من همعقيده بود، اما بقيه موافق بودند. رهام هم همچنان سكوت كرده و ت

 

 جدا ساخته بود. سپهر كه پرجوش و خروش مدام جابجا ميشد و با كارهايش ديگران را به خنده وامي داشت 

 

 با شادي گفت:

 اولين نفر من هستم. -

 سپيده با خونسردي گفت:

 بي خودي باال و پايين نپر! از بزرگ شروع مي كنيم. اول منم. -

 سپهر گفت:

 ن طوري هم بد نيست، چون من نفر سوم مي شم.اي -

 رهام باالخره به حرف آمد و گفت:

 من و معاف كنيد ... من ترجيح ميدم تماشاگر باشم. -

 پويا گفت:

 قبول نيست، همه بايد بازي كنند البته از كوچك به بزرگ. -

 سپيده گفت:

 يد.نبايد به شخصيت افراد توهين بشه و هيچكس رو ناراحت كن -

 رهام نيز به ناچار قبول كرد و بازي شروع شد. مسلماً اولين كسي كه بازي را شروع مي كرد من بودم چون 

 

 فرگل كوچولو خواب بود!

 من اندكي فكر كرده، سپس گفتم:

 به نظر من ... -

 كيوان ميان حرفم آمد و گفت:

 ني.شروع ك"شما اينطور فكر نمي كنيد كه ...  "بايد با جملة -

 شما اينطور فكر نمي كنيد كه كيوان بايد كمي خوش اخالقتر از اين باشه! -

 با قهقهة سپهر و كتايون، بقيه، حتي خود كيوان به خنده افتادند و رأي گيري شروع شد و باالخره با رأي 

 

 اكثريت نظر من تأييد گرديد!

 دي بر لب آورد و قول داد در رفتارش طفلك كيوان كه پسر آرام و در عين حال ديرجوشي بود، لبخن

 

 تجديدنظر كند . پس از من نوبت خودش بود .او لحظهاي تأمل كرد سپس گفت:

 شما اينطور فكر نمي كنيد كه ليلي مدتيه رفتارش عوض شده؟! -

 حس ميكردم به ناگاه سطل آب سردي روي سرم ريخته شد . با لبخندي تصنعي گفتم:
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 راحت نكنيم.قرار شد كسي رو نا -

 سپهر با لبخندي پرمعني در حاليكه به ديگران براي تأييد سخنش نگاه ميكرد گفت:

 اين ديگه احتياجي به رأي گيري نداره، چون حقيقت داره! -

 در حاليكه از رفتار رهام كه همچنان ساكت، دست به سينه و با حالتي خاص روي مبل لم داده و مرا مي 

 

 گين بودم با خنده اي عصبي گفتم:نگريست به شدت خشم

 خوب، حاال نوبت به نسرين ميرسه! -

 نسرين كه از حالت من به وحشت افتاده بودتا مبادا دوباره كنترلم را از دست دهم با سرعت گفت:

 شما فكر نمي كنيد كه اينطور! -

 ح كرد:از اشتباه لفظي او همه به خنده افتاديم و او با كمك پويا جمله اش را تصحي

 شما اينطور فكر نميكنيد كه سپهر گاهي در شوخي كردن افراط ميكنه؟! -

 سپهر با خنده گفت:

 شما شاهد باشيد چطور از اين موقعيت-

 سوء استفاده ميكنه!

 حتي آراء جمع شده سپهر خنده آور بود چرا كه نتيجه چهار به چهار مساوي بود و با حساب اينكه يكي از 

 

 ، رأي خود سپهر بوده نتيجه اين شد كه او نيز بايد در رفتارش تجديدنظر كند . بعد پويا سؤالش را آراء منفي

 

 اين چنين مطرح كرد:

 شما فكر نمي كنيد سپهر و نسرين به طرز عجيبي با هم تفاهم دارند و اونها رو كمتر دمغ و دلخور مي  -

 

 بينيم.

 

 رده و آن دو با لبخندي از همه تشكر كردند. در آن لحظه برق رضايت و همگي با صداي بلند با او موافقت ك 

 

 خوشبختي را در چشمانشان ميديدم و لحظهاي حس كردم چقدر دلم ميخواست من هم مثل نسرين باشم، اما با 

 

 تلنگر كتي كه كنارم نشسته بود به خود آمدم. او با لبخندي گفت:

 نمينويسي؟ خواستم بگويم حتي متوجه سؤال نشدهام! اما از ترس اينكه  سؤالم رو پرسيدم، چرا رأيت رو -

 

 مورد توجه قرار بگيرم فقط يك خير روي تكه كاغذ نوشته، آنرا تا كرده و به دست او دادم.

 كيوان كه اين بار آرا را ميخواند با لبخندي گفت:

 الف ظاهر آرام و سردش، شخصيت با فقط يك رأي منفي داريم. يعني كي فكر نمي كنه كه رهام برخ -

 

 احساسي داره؟!

 براي اينكه هنگام طرح پرسش فكرم مشغول بود و جواب نادرستي داده بودم ناراحت شده و هنگاميكه نگاه 
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 موشكافانة سپيده، كتايون و رهام را روي خود ثابت ديدم، دوباره عصبي گشتم. اما به زحمت خود را كنترل 

 

 ني نگفتم.كرده و سخ

 باالخره سپهر نيز سؤال خود را مطرح كرد:

 شما اين طور فكر نمي كنيد كه امشب هيچ كس راجعبه سپيده و پويا حرفي نزده؟ -

 سپيده خنده اي كرد و گفت:

 حاال نوبت من رسيده. شما اينطور فكر نميكنيد اين به اون خاطره كه من و پويا از همه مظلومتريم؟ -

 هياهو باال گرفته بود و هر كس حرفي راجع به سپيده و پويا بر زبان ميآورد و تنها رهام و من گفت و گو و 

 

 بوديم كه آرام نشسته و خواه ناخواه از آنها جدا گشته بوديم. باالخره رهام با كالفگي از جايش برخاست و 

 

 در حاليكه به سمت دستشويي ميرفت با صداي بلند گفت:

 ميكنيد كه االن بهتره بخوابيم؟!شماها فكر ن -

 سپهر با خنده اي گفت:

 شماها فكر نمي كنيد كه رهام چقدر زرنگه؟ -

 و همه با صداي بلند بلهاي گفتند كه حتي خود رهام به خنده افتاد!

 آن شب علي رغم خستگي راه، بي خوابي چنان به سرم زده بود كه از شدت غلت خوردن در رخت خواب، 

 

 پاهايم دچار ضعف شده بود . باالخره نزديك طلوع خورشيد، كالفه از بي خوابي به آرامي پالتوام را دست و 

 

 به تن كرده، شالم را روي سر انداخته و پاورچين، پاورچين به سمت ساحل به راه افتادم . آسمان صاف بود 

 

 اثر پياده روي پاها و بدنم گرم شده  و سوز و سرماي صبح گاهي تا مغز استخوانم را مي لرزاند . كمكم بر

 

 و با احساسي خوشايند مشغول تماشاي طلوع خورشيد شدم. امواج كف آلود دريا كم كم در نور سرخ رنگ 

 

 آسمان پديدار مي گشت و ظلمت و تاريكي در مرزي به رنگ خون جاي خود را به سپيدي صبح مي داد. در 

 

 كه با صداي گرم رهام به خودم آمدم.زيبايي منظرة مقابلم غرق بودم 

 خيل -

 

 ي قشنگه، اين طور نيست؟

 

 

 متعجب به او نگاه كردم . او كه حيرتم را از حضورش مي ديد گفت:

 از پنجره ديدم كه به سمت ساحل مي ري. خوب اين موقع صبح كمي خطرناكه تنها بيرون باشي. -

 را توجيح ميكرد. من تشنة محبت بودم، تشنة شنيدن جمالت  آخر چرا هميشه با داليل منطقي رفتار خود
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 پراحساس، اما او چون كوهي از يخ مقابلم ايستاده بود و براي جزئي ترين توجهاتش داليلي منطقي مي 

 

 آورد. عصباني شده و با اندكي تندي گفتم:

 خوب بر ميام. لزومي نداشت خودتون رو به زحمت بياندازيد، من از پس مزاحمين خيلي -

 او دستهايش را به سينه زد و در حاليكه ابروهايش را باال مي انداخت گفت:

 جدي! ميتونم بپرسم چطور؟ -

 غضبناك نگاهش كردم و گفتم:

 خيلي راحتر از اوني كه فكرش رو بكنيد. -

 جالبه! مي شه برام بيشتر توضيح بدي ... مثالً فكر كن من يك مزاحمم! -

 م خواهش ميكنم سر به سرم نذار.آه، رها -

 او با لودگي گفت:

 خانم خوشگله، چرا با من قهري؟ چرا اينقدر عصبي و بداخالق شدي؟ من عاشق اون ليلي پرحرارت و  -

 

 خنده رو بودم! تو كي هستي؟ به من بگو!

 ودن حرفهايش ببرم با چشماني گرد شده در حاليكه از طرز سخن گفتنش نمي توانستم پي به جدي يا شوخي ب

 

 او را نگاه كرده و گفتم:

 من از اين شوخي هاي بي مزه خوشم نمياد... -

 او با مسخرگي سرش را خاراند و گفت:

 ولي من فكر مي كردم تو از شوخي كردن خوشت ميآد، بهخاطر همين حرف دلم رو به شوخي بهت گفتم.  -

 

 اشتباه كردم؟

 دندان هايم را بهم فشره و گفتم:با بي چارگي و حالتي عصبي 

 تو آخرش هم منو ، هم خودتو ديوونه ميكني. -

 سپس از او جدا شده و خواستم به سرعت به سمت خانه بروم كه با صداي بلند و لحن جدي گفت:

  من دوستت دارم ليلي ... ميدونم كه تو هم نسبت به من بي توجه نيستي ... چرا با لج بازي و غرور بي جا -
 

 بايد اين جدايي لعنتي رو تحمل كنيم.

 هم چنان كه پشت به او ايستاده بودم و بغضي شديد گلويم را مي فشرد. او نزديكم آمد. از پشت ، دستش را 

 

 دور كمرم حلقه كرد و سرش را به سرم چسباند. از تماس بدنش حس كردم تمام وجودم گرم شد، اما با ديدن 

 

 ر دستها تورش را به دريا مي انداخت به خود آمده و سريع خود را از آغوشش بيرون ماهيگيري كه در دو

 

 كشيدم. او مقابلم ايستاد و با چشماني پر از اشك گفت:

 توي اين مدت مدام با خودم كلنجار مي رفتم و مي خواستم فكر تورو از سرم بيرون كنم، حتي سعي كردم  -
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 فة تو مدام جلوي چشمام بود، اون قدر دلم برات تنگ شده بود كه حس ميكردم ازدواج كنم اما نتونستم. قيا

 

 صد ساله ازت دورم. شايد باور نكني اما بوي تورو گاهي چنان واضح حس مي كردم كه كالفه مي شدم و به 

 

 دم. تو خودم لعنت مي فرستادم ... تا اينكه طاقت نياوردم و به بهانة عروسي سپهر برگشتم. اما چي دي

 

 خوشحال و سرخوش بودي و نگاهت گريزان از من. توي رفتارت نفرت و انزجار رو ميديدم. با خودم فكر 

 

 كردم تو فقط يك دختر بچة احساساتي هستي كه با يك نگاه عاشق و با يك بيمهري فارغ ميشه. براي همين به 

 

 دم و تمام اون مدت دچار عذابي عبث بودم. خودم و عمل و تجربة خودم شك كردم. فكر كردم اشتباه كر

 

 بعدش حتي خواستم باهات حرف بزنم، اما چندبار تا نزديك باشگاهت اومدم و پشيمون برگشتم، تا اينكه 

 

 مهردادرو ديدم و مثل اين بود كه دنيا روي سرم خراب شد ... ديگه داشتم ديوونه مي شدم و بيشتر از تو از 

 

 . اما تو اومدي... دوباره ليلي من شده بودي. همون نگاه و همون كسي كه من عاشقش شده خودم متنفر بودم

 

 بودم ... و حاال نمي تونم ازت بگذرم تو بايد با من بيايي! ... يك بار برام نوشتي كه حاضري تا آخر دنيا 

 

 همراهم باشي. حاال هم بگو ليلي ...

 ه تمام رؤياهاي شيرينم درهم فروريخت. پريشان و دلتنگ بدون گفتن با بر زبان آوردن جمله آخرش به ناگا

 

 كالمي از آن محل، از او و از كينه اش گريختم.

 سرماي صبحگاهي كار خود را كرد و من تمام طول باقي اقامتمان را به علت سرماخوردگي شديد در 

 

 ني دارش به من ميفهماند درد واقعيم را مي رختخواب به سر بردم. اما تنها كسي كه با نگاهها و حركات مع

 

 داند سپيده بود.

 

 او با دلسوزي از من مراقبت مي كرد و حتي يك بار از پنجره ديدم كه ساعتي با رهام كنار ساحل قدم ميزند 

 

 و بيشتر اوست كه سخن ميگويد و با عصبانيت دستهايش را باال و پايين ميبرد. اما حتي سپيده هم نمي 

 

 دانست رهام چه اندوهي را در سينه تحمل مي كند.

 آخرين روز اقامتمان در ويال بود و من به اصرار نسرين و كتايون به ديگران پيوستم. آقارضا همراه رهام و 

 

 سپهر در حياط مشغول آماده كردن جوجه كباب براي ناهار بودند و بقية پسرها نيز با هم ورق بازي 
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 گل به ديدن من خواست خود را به آغوشم بياندازد، اما من بالفاصله خود را عقب كشيده و از ميكردند. فر

 

 كتي خواستم او را از من دور كند مبادا سرما بخورد.

 اما فرگل دست بردار نبود و هنگاميكه ديد من خيال ندارم با او بازي كنم، گريه را سر داد و آنقدر گريه اش 

 

 به ناچار خواستم دو مرتبه به اتاقم بازگردم تا بچه چشمش به من نيافتد. سپيده مانع شد و  شدت گرفت كه من

 

 گفت به قدر كافي در اتاق ماندهام و بهتر است در ميان جمع باشم تا كمي از آن حالت كسالت خارج شوم. 

 

 سپس فرگل را از آغوش كتايون بيرون كشيد و ادامه داد:

 ط پيش باباش تا يك كمي هم هوا بخوره.بهتره ببرمش حيا -

 همان موقع رهام به درون آمد. ابتدا با ديدن من اندكي مكث كرد، سپس رو به سپيده گفت:

 بچه رو بديد به من، مي برم كمي ميگردونمش... لباس گرم هم تنش كنيد. -

 در حين پوشاندنش رو به كتايون متعجب از حرف رهام سريع پالتو و كاله و شال گردن فرگل را آورد و 

 

 رهام گفت:

 بيقرارييه ليلي رو ميكنه، اما ليلي هم طفلك مريضه و مجبوره ازش دور باشه.-

 او به آرامي فرگل را كه گريه اش اندكي تخفيف يافته بود از روي زمين بلند كرد و نجواگونه گفت:

 اون با همة بيقرارهاش اينطوريه! -

 زدة ما از خانه خارج شد. تا آن لحظه سابقه نداشت مقابل ديگران حرف خاصي در  سپس در مقابل نگاه بهت

 

 مورد من بزند و آن سخن واضح كه با رنجيدگي بر زبان آورد همه را متعجب ساخته بود. سپيده نگاه معني 

 

 ون گفتن كالمي داري به من انداخت و نسرين و كتايون هم با اشاره اي به يكديگر لبخند زدند و هر سه بد

 

 راهي آشپزخانه شدند. ژاكتم را محكم تر به خود پيچيده و شكر كردم كه الاقل پسرها سرشان به بازي گرم 

 

 بود و نجواي رهام را نشنيدند.

 پس از غذا فرزين گوشزد كرد كه داروهايم را به موقع بخورم و من كه درد معده ام دوباره ناراحتم مي 

 

 را با هم خوردم كه به ناگاه رهام كه ظاهراً تلويزيون تماشا ميكرد با عصبانيت گفت:كرد، سه قرص 

 مگه خيال داري خودكشي كني كه سه تا قرص رو با هم مي خوري ...؟! نميگي معده ات دوباره به  -

 

 خونريزي ميافته.

 و گفتم: از رفتار و توجه اش ديگر به ستوه آمده بودم، پس با حرص از جايم برخاسته

 به هيچوجه خيال خودكشي ندارم، دو تا از قرصها مربوط به سرماخوردگيمه و يكي هم براي معدهام ...  -
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 حاال هم مي رم تا بخوابم كه مجبور نباشم بهخاطر هر كاري كه ميكنم توضيح بدم.

 فرزين با تشر گفت:

 تو كه معدهات ناراحته قرصها رو با  ليلي تو چت شده؟ رهام كه حرف بدي نزد... خوب راست ميگه، -

 

 فاصله بخور.

 رهام كه از عكس العمل من برافروخته شده بود گفت:

 آره بهتره كه بري بخوابي! شايد كمي به اعصابت مسلط بشي و يادبگيري سر بزرگتر از خودت فرياد  -

 

 نكشي.

 انداخت و با تشر رو به هر دوي ما گفت: از شدت خشم دندانهايم را بهم مي فشردم كه سپيده خود را جلو

 چه خبرتونه مثل سگ و گربه به جون هم افتاديد ... رهام از تو توقع نداشتم! من نمي فهمم چرا اينقدر با هم  -

 

 لج ميكنيد ... همة ما ميدونيم كه شما بهم چقدر عالقه داريد، اما دليل اين رفتارهاي بچه گانه همرو نميفهميم. 

 

 ينيد و مثل دوتا آدم منطقي با هم حرف بزنيد و نتيجه گيري كنيد. اين كه اين همه داد و قال نميخواد. ليلي بنش

 

 تو هم كمي كوتاه بيا ... چرا خودت رو به اون راه مي زني و وقتي كه رهام براي سالمتيت نگرانه باهاش 

 

 د باال و حرفهاشونرو بزنند ... باالخره يا رومي روم لج ميكني . حاال هم فرزين، با اجازة تو ليلي و رهام برن

 

 يا زنگي زنگ!

 از شدت شرم و خجالت حتي جرأت نميكردم سرم را بلند كنم. به سختي نفس ميكشيدم و حس مي كردم كمكم 

 

 دچار لرز ميشوم كه صداي محكم رهام براي لحظهاي مرا از حال خود غافل كرد.

 كه به فكر ما هستي، اما اين قضيه كامالً شخصيه و من ترجيح ميدم از طريق ديگه سپيده من ازت ممنونم  -

 

 اي اونو حل كنم!

 سپهر از جايش برخاست و با لحني جدي رو به رهام گفت:

 با اينكه غير از رابطة فاميلي، دوست خوب من هستي و خيلي هم قبولت دارم، اما اجازه نمي دم با  -

 

 زي كني.احساسات ليلي با

 من هم چنين قصدي ندارم. اما فكر ميكنم االن شرايط مناسب نيست ... ليلي حال مساعدي نداره و بهتره  -

 

 استراحت كنه.

 

 به زحمت دهان باز كرده و با صدايي خفه گفتم:

 گفته اون راست ميگه، من حالم هيچ خوب نيست ... در ضمن، ما حرفهامون رو هم با هم زديم و حرفي نا -
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 باقي نمونده!

 حرفهايم كه به پايان رسيد با بدني لرزان به سمت پلهها رفتم و با هر سختي بود خود را به اتاقم رسانده و 

 

 روي تخت افتادم. احساس ميكردم به تمام بدنم وزنه هاي سنگيني آويزان است كه مرا ناخواسته به زمين 

 

 نموده. حتي قادر نبودم اشك بريزم و به خاطر آبروريزي كه شده چسبانده و قدرت حركت را از من سلب 

 

 بود خود را سرزنش كنم! هنوز دقايقي نگذشته بود كه چندضربه به در خورد. جوابي نداده و خود را به 

 

 چشمانم « با من قهري؟»خواب زدم. حوصله هيچ كس حتي خودم را نداشتم. اما با صداي رهام كه مي گفت 

 

 حيرت زده گشودم و نگاهش كردم. او با لبخندي تلخ روي تختي كه كنار ديگر اتاق بود نشست و گفت:را 

 پايين، همه از تو طرفداري كردند. خوشا به جالت، چقدر دلسوز داري. يادم مياد آن روزها هيچ كس به  -

 

 فكر احساسات من نبود!

 بودي؟ تو آدم خودخواه، لجباز، كينه اي، از  خود تو چي؟ تو فكر احساسات كسي به غير از خودت -

 

 خودراضي، بدعنق و بداخالق و ...

 او يك پايش را روي پاي ديگر انداخت و با چهره اي كه نشان مي داد سراپا گوش است به من نگاه گرد و 

 

 گفت:

 خوب، خوب ... ادامه بده ... تا به حال كسي اين قدر از من تعريف نكرده بود! -

 عصبي از خونسردي اش پتو را روي سرم كشيده و پشتم را به او كردم. اما به ناگاه پتو با شدت از رويم 

 

 كنار زده شد و او در حاليكه باالي سرم ايستاده بود گفت:

 بهت ياد ندادند وقتي كسي باهات حرف مي زنه پشتت رو بهش نكني؟ -

 گريه مي افتادم گفتم: مستأصل روي تخت نشسته و در حاليكه كم كم به

 رهام تو چي از جون من ميخواي؟ -

 او به عمق چشمانم خيره شد و گفت:

 ذهنتو، قلبتو ...و جسمتو! -

 تا به حال در عمرم آدمي به خودخواهي تو نديدم. -

 او شانه هايش را باال انداخت و گفت:

 ه ناخواسته قلب و ذهنم رو تسخير كردي.در عوض من هم هر چي كه بخواي فروگذار نمي كنم. تا حاال ك -

 و با شيطنت اضافه كرد:

 فقط مونده آخري! -

 از حالتش خنده ام گرفته بود و از اينكه تا اين حد رفتارش در جمع و در خلوت با هم تفاوت داشت، حيرت 
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 كرده بودم.

 ين بفهمه كه چه حرفهايي به خواهرش اون پاييني ها تورو خوب نميشناسند كه تنها فرستادنت باال. اگر فرز -

 

 مي زني اونوقت ...

 اونوقت چي؟ هان؟ تو قراره همسر من بشي و حتي خودت هم نمي توني منكر اين قضيه باشي! -

 از كجا اين قدر با اطمينان حرف ميزني. -

 مي ريم كانادا! از اون جايي كه چشمهات به من دروغ نميگه... تو با من ازدواج ميكني و بعد با هم -

 تو هنوز هم حرف خودتو مي زني. فكر ميكني كي هستي كه براي من تكليف معين ميكني! -

 او با ناراحتي گفت:

 اين جملة آخرت رو نشنيده ميگيرم... اما ازت دلگيرم كه چرا با اينكه واقعيت رو فهميدي، باز هم قادر  -

 

 نيستي دركم كني.

 با حيرت پرسيدم:

 م واقعيت؟كدو -

 اونروز وقتي به خاطر مامان مينا اومدي خونمون، خيلي حالم خراب بود ... تورو با مهرداد ديده بودم و  -

 

 باور كن اونقدر از دست حماقتهاي خودم و بي احساسيهاي تو، عصباني بودم كه شانس آوردي رفتار بدتري 

 

 مي كردم... تو به ناگاه تمام اميدها و باورهاي منو نسبت باهات نداشتم... باور كن ليلي خيلي خودمرو كنترل 

 

 به خودت نابود كرده بودي ... بيانصاف ، توي مدتي كه نديده بودمت چنان دل تنگ شدم كه طاقت نياوردم. با 

 

 .. خودم گفتم بر مي گردم و اگر ليلي هنوز هم قبولم داشته باشه به هر ترتيبي شده با خودم برش ميگردونم .

 

 فكر ميكردم آقاجون كه با كارهاي خودش منرو از همه دور كرده، حاال حقش نيست ليلي هم مال اون باشه... 

 

 اما تو نااميدم كردي ... حتي حاضر نبودي به صورتم نگاه كني... داشتم مي گفتم... از خونه كه زدم بيرون 

 

 وا تاريك شد و من متوجه شدم بدون اينكه خودم بخوام، چندساعتي بي هدف تو خيابون ها قدم زدم تا اينكه ه

 

 به سمت خونه شما اومدم.

 

 در اينجا خندة تلخي كرد و ادامه داد:

 اما تو اون خونه جايي براي من نبود! پس به سمت پارك رفتم كه به طور اتفاقي الهام و راضيه رو ديدم ...  -

 

 ، نگران حالم شدند و مامان راضيه اصرار داشت بايد زودتر ازدواج اونهارو بايد خوب بشناسي! با ديدن من

 

 كنم تا از آن بالتكليفي خارج بشم. اون عقيده داشت عذب بودن مرد باعث افسردگيش ميشه... اما من مي 
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 خواستم بگم اين ليلي خانمه كه شكنجه گر روح من شده! خالصه وقتي پرسيد كسي رو زير سر دارم يا نه، 

 

 ليليرو »وهنوز حرفم تموم نشده بود كه يك مرتبه الهام با سادگي گفت « آره، دختر عمه ام»بي اختيار گفتم

 

 نمي دوني وقتي اسم تورو از دهان اون شنيدم چقدر جا خوردم. حتي مامان راضيه تعجب كرده « ميگي؟!

 

 نم و اون تعريف كرد چطور تورو جلوي در بود .باالخره تونستم با چند كالم حرف اونو وادار به اعتراف ك

 

 خونشون ديده و گفت كه تو از خيلي چيزها با خبر بودي! ليلي تو از كجا فهميدي؟

 در جواب سؤالش سكوت كرده و نگاهم را به زمين دوخته بودم.

 هم خيلي پس خيال نداري حرف بزني!؟ باشه... من در اعتراف گيري استادم! به موقعش از زيرزبون تو  -

 

 حرفها رو بايد بيرون بكشم، اما بذار يك چيزرو بهت خاطرنشان كنم، اينكه وقتي جريان رو فهميدم خيلي 

 

 برات ناراحت و نگران شدم و با پرسيدن تاريخ تقريبي ديدار تو و الهام... فهميدم كه شدت ضربة اون اخبار 

 

 و تو رخت خواب انداخته ... اگر يادت باشه همون روز  طوري بوده كه دوباره تورو راهي بيمارستان كرده

 

 منزلتون زنگ زدم...

 با زهرخندي گفتم:

 بله، خوب يادمه، اما حتي نخواستي يك كالم با من حرف بزني. -

 من كه نمي دونستم دقيقاً چه اتفاقي افتاده ... فكر مي كردم تو داري فراموشم ميكني و نمي خواستم با  -

 

 ن صداي من دوباره هوايي بشي. اما نگرانت بودم و تا چند روز مدام احوال تورو از مامان مينا مي شنيد

 

 پرسيدم ... و حاال يك چيز خيلي برام مهمه كه بدونم... ليلي وقتي وقايع رو شنيدي و پس از مدتي قادر به 

 

 نسبت به من و آقاجون.حالجي اونها شدي؟ چه ديدي نسبت به اطرافيانت پيدا كردي؟ بخصوص 

 دل را به دريا زده، به چشمان جستجوگرش نگاه كردم . به نظرم رسيد بيصبرانه انتظار شنيدن پاسخ مرا مي 

 

 كشد. پس لب باز كرده و با لحني كه سعي داشتم تا حد امكان تأثيرگذار باشد گفتم:

 باشد گفتم:لب باز كرده و با لحني كه سعي داشتم تا حد امكان تأثيرگذار 

 مهم نيست من چه فكري كردم ... مهم اينه كه چه نتيجه اي گرفتم ... البته اوايل به اين نتيجه رسيده بودم  -

 

 كه تو حق داشتي اينجا دووم نياري. حتي خود من هم به سختي آقاجون رو تحمل مي كردم... اما تركشون 

 

 فهمم و هميشه ته قلبم اميدوار بودم دوباره همه چيز مثل سابق نكردم... موندم و تحمل كردم، موندم تا بهتر ب
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 بشه ... تا اينكه آقاجون برام حرف زد. گرچه مستقيماً به موضوع اشاره اي نداشت اما من از البه الي 

 

 حرفهاش فهميدم چقدر بخاطر اعمالش ناراحته و بخاطر تو احساس گناه مي كنه... اون عوض شده، اون 

 

 اي عشق واقعي رو درك كرده. اون ميفهمه كه به تو، راضيه و پدر و مادرت ظلم كرده! باور نميكني اما معن

 

 حتي گفت اگر من بخوام ترتيب ازدواج مارو مي ده و خودش منو راهي ميكنه... به نظر تو اين عشق 

 

 د و سپيده مي رقصيدم اين نيست... نه عشق به من تنها، عشق به تو... شب عروسي سپهر وقتي با مهردا

 

 آقاجون بود كه با نگاه عصباني اش به من حالي كرد، دست از اون رفتار بردارم... فقط به خاطر اينكه 

 

 طاقت ديدن ناراحتي تورو نداشت!

 بذار يك چيز رو بهت بگم، اوني كه بيشتر مي بخشه، عشقش هم بيشتره. من آقاجون رو بخشيدم، چون در 

 

 منتظر اين فرصت بودم . چون اون قدر به من خوبي كرده بود كه عشقش قلب منو نرم كرد... رهام واقع 

 

 ميدونم كه اون به تو هم كم محبت نداشته ... تو هم مي توني ازش بگذري. به حرمت عشقي كه به تو داره 

 

 ازش بگذر.

 قالب دروني از بهم فشردن دندانها و رهام به سمت پنجره رفت. به وضوح مي ديدم منقلب است و اين ان

 

 رگهاي برجسته شدة گردن و پيشاني اش هويدا بود. دلم به حالش مي سوخت و در عين حال در تب و تاب 

 

 شنيدن تصميم نهايي و صدايش پرپر ميزد . باالخره او به حرف آمد و با صدايي دورگه گفت:

 ... اما حس مي كنم به خاطر راضيه بوده!هر محبتي كه به من كرده ... نمي گم مطلقاً -

 من برام سخته اين ترديدهارو كنار بذارم... ليلي خواهش ميكنم به من حق بده! الاقل تو يكي منو بفهم... من 

 

 تحقير شدم...تمام شخصيت و وجود و هستي من، برام ناملموسه. اون منو به زور از زني گرفت كه عاشقش 

 

 فرت منو به اون داد. زني كه در واقع به خاطر موقعيت اجتماعي و بخاطر بيتوجهي اش، بود. زني كه با ن

 

 تنبيه شد! ببين ليلي به من نگاه كن... من ثمرة نفرت، كينه و انتقامم... توقع داري ميوة يك همچنين درختي، 

 

 عشق باشه؟! چه خيال خامي!

 فت كه اشك به ديده آوردم. خدايا چه رنجي مي كشيد چقدر از شنيدن حرف هاي نااميدكننده اش چنان دلم گر

 

 تنها و بي كس بود و دلش چقدر انباشته از احساسات متضاد و عذاب آور!

 راستي كه گاهي آدمها چه بي حد به خود سخت مي گيرند و براي هر كار يا احساسي به دنبال دليل و برهان 
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 و فقط به خاطر حسي غريب در درونمان شكل مي گيرند و اعمال مي گردند. خيلي از احساسات، بي دليل 

 

 غيرمترقبه اي از ما سر ميزند كه باورش گاهي براي خودمان نيز مشكل است... اما رهام بيشتر از اينكه با 

 

 آقاجون در ستيز باشد، با خود و سرنوشت خود در جدال بود. جدالي كه در نهايت خودش بازندة اصلي آن 

 

 محسوب مي شد!

 همانطور كه اشك مي ريختم با صداي لرزان گفتم:

 سپيده گفت بريد باال با هم حرف بزنيد. يا رومي روم يا زنگي زنگ اما به قول اخوانثالث: -

 نه از رومم، نه از زنگم، همان بي رنگ بي رنگم

 بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم!

 چشمان گريانم با چهره اي متاثر كنارم نشست و در حاليكه با  او سرش را به سمت من چرخاند و با ديدن

 

 انگشتانش، اشكهايم را از روي گونه مي زدود، با چشماني غم زده و صدايي نشسته در بغض گفت:

 ليلي -

 بي مرز باش

 ديوار را ويران كن،

 خط را به خال خويش رها كن،

 بيخط و خال باش

 اش!با من بيا ... هميشه ترين ب

 ليلي

 

 با من بودن خوب است،

 من مي سرايمت

 در ميان گريه به خنده افتادم. او هم خنديد! شايد چند دقيقه هر دو مي خنديديم، خنده اي تالخ و در عين حال 

 

 شيرين! او كه ميديد خنده ام تمامي ندارد انگشت روي دهانم گذاشت و گفت:

 د!اين قدر شعر خوندن من خنده دار بو -

 هنوز صورتم مي خنديد كه گفتم:

 باورم نمي شه تو شعر گفتن هم بلد باشي و اين قدر با احساس بخوني. -

 اين شعر از نصرت رحمانيه و چون با اسم تو آغاز مي شد، اونو چندين بار خوندم و چون وصف حالم بود  -

 

 خودت شعر بلدي. حفظ شدم... در ضمن جواب شعرت رو با شعر دادم كه فكر نكني فقط

 دوباره به خنده افتاده و گفتم:

 ولي خيلي قيافه ات بامزه شده بود ... رهام اصالً اين كارها بهت نمياد. -
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 همچنان مي خنديدم و او با اينكه چشمانش مي خنديد با عصبانيت مچ دستم را گرفت و پيچاند و گفت:

 خوبي به تو نيومده! داري پشيمونم ميكني ها!ليلي باور كن بد مي بيني اگر ساكت نشي! اصالً  -

 براي اين كه به راستي پشيمانش نكنم با زحمت فراوان بر خود مسلط شده و از او خواستم مچ دستم را رها 

 

 كند. اما او تنها اندكي دستش را شكل كرد و مرا آرام به سمت خود كشيد و با نگاهي به ژرفاي دريا در ني 

 

 ه شد و گفت:ني چشمانم خير

 ليلي، -

 با من بيا...!

 ديگر به جز اينكه دوباره اشك به ديده آورم چه جوابي براي بهترينم داشتم!

 

 فصل بيستم

 

 

 در فرودگاه همهمهاي برپا بودو با نگاهي اجمالي ميتوانستي بين آن همه آدم، ببيني گروهي شاد و برخي 

 

 براي بدرقه آمده اند و چه دسته اي براي استقبال! همان طور كه  غمگين هستند و مشخص بود چه دسته اي

 

 واضح بود جمع ما براي چه منظوري در آنجا حضور دارند! چهرة همگي ما اندوهگين بود و در آن ميان من 

 

  بيش از ديگران منقلب و ناراحت بودم . مدام با گوشة دستمال مانع چكيدن اشكهايم ميشدم و با قورت دادن
 

 مداوم آب دهانم سعي مي كردم بغض سمجي را كه در گلو داشتم، فروبخورم . مادرجون نيز دست كمي از 

 

 من نداشت اما بر خالف من تالشي براي پوشانيدن اشكهايش نمي كرد، بلكه آنها را رها كرده و با دستمالي 

 

 من ساكت ايستاده بود، اما از حالتش پارچه اي گاهي صورت وبيني اش را تميز مي نمود. آقاجون كنار 

 

 مشخص بود سعي در كنترل خود دارد. خاله پروين به سمت مادرجون رفت و با لبخند گفت:

 مامان جان چرا اين قدر گريه مي كنيد ... شما بايد به ما روحيه بديد ... -

 مادرجون اشك هايش را پاك كرد و گفت:

 ه.دست خودم نيست، دلم طاقت نميار -

 سپهر گفت:

 اين گريه شاديه، چون ديگه دردسر تموم شده، مادرجون ذوق كرده. -

 با اعالم شمارة پرواز لندن بي اختيار نگاهم را به رهام دوختم. او لبخندي دلگرم كننده به رويم پاشيد و رو 

 

 به ديگران گفت:

 كنم.خيلي باعث زحمت همگي شديم. من به نوبة خودم از همه تشكر مي -
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 سپس به طرف پدر و مادرم رفت و ادامه داد:

 عمه ثريا، حميد خان، من قول مي دم مراقب ليلي باشم و نذارم بهش سخت بگذره. -

 مادرم اشك گوشة چشمش را پاك نمود و پدرم دستي به شانة رهام زد و گفت:

 م.من به تو اطمينان دارم، ناسالمتي دارم دخترم رو دست يك مرد مي سپار -

 سپس او را در آغوش فشرد. مادر نيز روي رهام را بوسيد و بعد مرا به آغوش كشيد كه همان لحظه بغضم 

 

 تركيد . هر چه از آغوشي به آغوش ديگر مي رفتم گريه ام شدت مي گرفت.

 آرام  تا اينكه آقاجون دست در بازويم انداخت و با مختصر تكاني به من كه ديگر به هق هق افتاده بودم ،

 

 گفت:

 اين چه كاريه؟ تو كه براي هميشه ما رو ترك نمي كني .... هر وقت دلتنگ شدي كافيه يك بليط تهيه كني و  -

 

 راهي اينجا بشي... تازه االن ممكنه رهام غمگين بشه و فكر كنه ته قلبت راضي به همراهيش نيستي... پس 

 

 آروم باش.

 ن كمي آرام گرفتم و نگاهم را به رهام كه كمي دورتر از ما با چهره اي با شنيدن حرف هاي منطقي آقاجو

 

 نكنه فكر كنه كه من به حالش ترحم آورده و  "گرفته و مغموم مرا مي پاييد، دوختم . به ناگاه ته دلم لرزيد.

 

 در افكار  "تم.از پي اش مي روم. نكنه دلش از رفتار من بگيره ... نكنه فكر كنه اونقدرها هم عاشقش نيس

 

 ناخوشايند خود غرق مي شدم كه دايي كنارم آمد و گفت:

 دايي جان ديرتون مي شه. رهام منتظره. -

 زن دايي با خنده اي در ميان گريه گفت:

 ديگه بايد بهش بگي عروس خوشگلم، دختر گلم! -

 ر آن روز جاي گرفتم كه سپهر من با لبخند به سمت زندايي رفته و در آغوش مهربانش براي چندمين بار د

 

 كه تنها فرد خندان جمع بود گفت:

 نسرين خانم يادبگير! ببين چه عروس مهربونيه! -

 نسرين و خاله پروين بيش از ديگران به شوخي او خنديدند و من آرام زيرگوش زندايي گفتم:

 شما چندان طوالني نشه...  خيالتون راحت باشه، من مراقبش هستم و بهتون قول مي دم دوري ما از -

 

 باالخره يك روزي ما براي هميشه برمي گرديم، من مطئمنم.

 رهام به اعتراض گفت:

 قرار به گفتن حرفهاي پنهاني نبود. -

 دوباره سپهر شروع به مزه پراني كرد در همان حين فرزين كه از همان ابتدا مي ديدم پريشان و بي قرار 
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 و آهسته مرا به كناري كشيد و گفت:است به سمت من آمد 

 ليلي، با سارا حرف مي زني؟-

 با خنده گفتم:

 اي پسرة كم طاقت، خوبه براش يك نامه مفصل بنويسم...؟يا اصالً چرا خودت بهش نميگي؟ -

 براي اينكه روم نمي شه از ش بخوام يكسال منتظرم بمونه. -

 من بهش ميگم و مطمئنم قبول ميكنه. -

 اي رهام كه مرا صدا مي زد حرف ما نيمه تمام ماند و من به سوي او رفتم كه گفت:با صد

 ديگه وقت رفتنه. -

 با اينكه انتظار ديدن برخورد رهام و آقاجون را مي كشيدم اما آن دو نسبت به يكديگر همچنان بيتفاوت مانده 

 

 راحتيم برده بود آهسته به سمت آقاجون رفت. بودند . باالخره در آخرين لحظه رهام كه از نگاه من پي به نا

 

 پيرمرد گويي منتظر كوچكترين حركتي از جانب او بود، لبخندي كمرنگ اما مهربان و پرمعنا به رويش پاشيد 

 

 و دستش را در دست رهام كه به سمتش دراز بود گذاشت و آنرا به گرمي فشرد. با صداي كف زدن سپهر، 

 

 د. آقاجون و رهام هر دو با تمام سعي ايي كه در خويشتن داري داشتند، اشك به ديده ديگران نيز كف زدن

 

 آورده بودند . من از شدت هيجان و شادي چنان به سمت آن دو رفتم گويي چون پركاهي سبك شده بودم . آقا 

 

 جون با دست ديگرش به بازوي رهام كوفت و رو به هر دوي ما گفت:

 و دست هم امانت هستيد! بايد مراقب هم باشيد.تو و ليلي هر د -

 رهام كه به شدت هيجان زده شده بود با پشت دست، پشت لبش را كه خيس عرق بود پاك كرد و فقط لبخند 

 

 زد. اما من كه قادر به كنترل اعمالم نبودم وقتي آقاجون دست رهام را رها كرد و به رويم لبخند زد، به 

 

 دو طرف صورتش را محكم بوسيدم و چندين مرتبه پشت سرهم از او تشكر كردم. سپس آغوشش پريده و هر 

 

 با نگاهي پر از قدرداني به رهام خيره شده و از او هم تشكر كردم. با صداي پر از شادي سپهر كه مي گفت:

 اين طوري قبول نيست! بايد همون طوري كه از آقاجون تشكر كردي از رهام هم تشكر كني! -

 لبخندي از اعماق وجود بر لب آورده و شرمگين سر به زير انداختم. آقاجون با خنده در جواب سپهر گفت:

 تو نگران خودت باش، غصه رهام رو نخور! -

 

 

 

 باالخره در ميان اشك و خنده، من و رهام از آنها جدا شده و در حاليكه به سختي از عزيزانم دل مي كندم، 

 

 رينم به سمت سرزمين ناشناخته غربت و عشق به راه افتادم.به همراه عزيزت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های سرد غرورشاخه 

1 9 6  

 

 دقايقي از پروازمان مي گذشت، من آرام و خموش چشم به آسمان تيرة شب دوخته و در حاليكه دلم با 

 

 اشعههاي نوراني خود چشمانم را روشن ميكرد آرام اشك ميريختم و از خداي مهربان خود مي خواستم تحمل 

 

 ن كه دوستم داشتند و دوستشان مي داشتم را به من اعطا فرمايد تا بتوانم براست ي مرهمي دوري از آنا

 

 براي دل تنها و رنج ديدة رهامم باشم. رهامي كه با تمام خصوصيات اخالقي خاص، كينه ها، بغض ها، 

 

 شت و پناهم خواهد غرور و توقعاتش، ديوانه وار مي خواستمش! رهامي كه مي دانستم هميشه تكيه گاه و پ

 

 بود، اويي كه مهربان بود و عاشق!

 در حال خودم بودم كه گرمي دست مهربان و صميمي اش را روي دست حس كردم . پس از اينكه اشكهايم 

 

 را با دست ديگر پاك نمودم با صورتي پر از مهر به چشمانش نگريستم. وقتي نگاهم به نگاهش دوخته شد ، با 

 

 اخم گفت:

 تو كه باز داري گريه مي كني! فكر مي كردم اون ماچ آبدار تا كانادا تو رو شارژ كرده. -

 اي حسود! -

 خوب آره من يك كم حسودم، اما توقع دارم همون طور كه سپهر گفت جبران كني! -

 هر دو مي خنديديم كه گفتم:

 راستي چقدر جاي سپيده خاليه! -

 با حالتي جدي به من نگاه كرد و پرسيد:به ناگاه چهره اش درهم رفت و 

 منظورت چيه؟ چرا يك مرتبه اين حرف رو زدي؟ -

 سپيده مي گفت تو زندگيش احساس خوشبختي مي كنه اما خوشبختيش وقتي كامل مي شه كه تو هم مثل  -

 

 خودش از زندگيت احساس رضايت كني ....

 ت فكر نمي كني با اون... شايد خوشبخت تر مي شدي؟رهام ... تو واقعاً خوشحال هستي...؟ يعني ته دل

 ليلي بذار يك چيزي رو بهت بگم . تا به حال در تمام طول عمرم... در تمام زندگيم كسي رو به اندازة تو  -

 

 نمي خواستم و دوست نداشتم حرفم رو باور مي كني؟

 آرام سرم را به نشانة تأييد پايين آوردم و او ادامه داد:

 س ديگه نمي خوام از اين حرفها بشنوم.پ -

 حرفش را قبول كردم و براي تغيير مسير بحث پرسيدم:

 راستي از راضيه خانم چه خبر؟ گفته بود شايد بياد فرودگاه! -

 اومده بود! -

 با تعجب گفتم:
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 اما من هر چي با چشم گشتم اونو نديدم. -

 هنگام خداحافظي آروم برام دست تكون داد. ولي من ديدمش گوشة سالن ايستاده بود و حتي -

 به او نگاه كردم. هنگاميكه از مادرش سخن مي گفت به طرز غريبي آرام ميگشت و اندوهي ژرف در نيني 

 

 چشمانش موج ميزد . من هم ديگر چيزي نگفتم و او را با افكار خويش تنها گذاشتم. سرم را به پشتي صندلي 

 

 ايع هشت ماه اخير انديشيدم. به اينكه چگونه تنها چند روز پس از مراجعت از شمال طي ام تكيه داده و به وق

 

 عقد ساده اي زن و شوهر شديم. به اينكه چقدر سپيده خوشحال بود، هنگاميكه دوباره وطن را به قصد ديدار 

 

 رسمي و شرعي  عزيزانش ترك مي گفت . اينكه چگونه هفت ماه تمام دوري از رهام كه ديگر به طور

 

 شوهرم بود را تحمل كردم تا كارهاي مربوط به اقامت من در كانادا انجام پذيرد. به راستي هنگاميكه انسان 

 

 خود را كامالً متعلق به كسي مي داند، ديگر قادر نيست دوري اش را حتي يك روز تحمل كند.

 حكمي از عشق و تعهد به دستان انسانها مي به قول آقاجون وقتي صيغة عقد جاري مي شود انگار زنجير م

 

 خورد. حال اين ماييم كه مي توانيم كاري كنيم اين زنجير نرم و انعطاف پذير باشد و از وجودش غرق لذت 

 

 شويم، يا اينكه آن را سخت و فوالدين سازيم تا هميشه ماية اسارت ناخوشايندي برايمان گردد. و من چه 

 

 ت شيرين را پذيرفته بودم! اين پيوند، روز قبل، با جشني به مناسبت ازدواج ما چقدر عاشقانه اين اسار

 

 محكمتر شده بود.

 رهام دستم را كه هنوز زير دستش بود آرام فشرد و گفت:

 خوشحالم كه آروم شدي. -

 رهام! بهت نگفتم برات يك قطعه ساختم، كه يادم رفت! -

 او خنده اي كرد و گفت:

 نيست كه يادت رفته، مهم اينه كه برام يك قطعه ساختي ...حاال فكر مي كني كي بتوني يكي ديگه بگي؟مهم  -

 همين حاال! همين حاال حس ميكنم دلم مي خواد برات يك قطعة عاشقونه بگم. -

 او دست زيرچانه زد ، با شيفتگي نگاهم كرد و گفت:

 من مي ميرم براي قطعه هاي عاشقونة تو! -

 با صدايي آرام چنين در گوش جانش نجوا كردم: و من

 تو را دوست دارم! نه به نرمي آب، كه به لطافت شبنم صبحگاهي در يك صبح زيباي بهاري . نه به وسعت  -

 

 خورشيد! كه به پهناي آفتاب، و حاال... من تمام شاخه هاي سرد غرورم را به زير پاهاي تو ريخته و شاخ و 
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 را بر سرت گسترانيده ام...برگ سبز عشقم 

 

 پايان

 

 
 

 

 پايان
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