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 همینجا

 در همین نقطه دنیا

 میان درختان بهاری

 رفتی و امید دادی به آمدنت

 و حاال من تنها

 درست در همان نقطه دنیا

 میان درختان خزان زده

 چشم به راه توام!

 #راسن_برزخی

  

 طور که آب اضافی دستانش را می گرفت از دستشویی بیرون آمد و گفت:آقا سعید همان

  _ شیرین بابایی کجایی ؟!

شیرین سرش را از روی کتاب بلند کرد و رو به سمت در اتاقش با صدای بلندی که پدرش بشنود 

 گفت:

 _ من اینجام بابایی، تو اتاقم دارم درس می خونم.

 ه را در پیش گرفت و وقتی به در آشپزخانه رسید دوباره گفت:آقا سعید راه آشپزخان

کنی تنبل خانم. _ چقد درس می خونی بابایی؟ صبح تا شبم که تو کار خونه به مامانت کمک نمی

  حداقل بیا بابا یه کم تو رو ببینه.

ی  شیرین می دانست مقاومت کردن در مقابل خواست پدر بی فایده است، او تنها دختر خانواده

 فرهادی و برای همه عزیز بود.

کتابش را بست و از اتاقش بیرون رفت. از پله ها پایین آمد و یک راست به سمت آشپزخانه رفت، 

پدرش پشت به در آشپزخانه روی صندلی نشسته بود. آرام طوری که پدرش متوجه حضورش نشود 

کشید ستان دخترکش دست میطور که روی درفت و از پشت چشمان پدرش را گرفت. آقا سعید همان

 آنها را از روی چشمانش کنار زد و گفت:

  _ این دستای عزیز دردونه ی باباست که نمی خواد چشمای بابا جایی رو ببینه ؟!

 ه ی آرامی روی گونه پدر نواخت و گفت:ب*و*سشیرین 

 _ ای وای بابایی، قربونتون برم. من غلط بکنم که نخوام چشماتون جایی رو ببینه؟

قا سعید دست به کمر دخترش کشید و او را به سمت صندلی کناری اش هدایت کرد و اشاره کرد آ

 بنشیند:
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 ؟_ تو اگه این زبون رو نداشتی چیکار می کردی دختر

 شیرین روی صندلی نشست و یا لبخندی دلنشین گفت:

 _ هیچی، می رفتم سر چهار راه می نشستم و از مردم زبون گدایی می کردم.

 نده ی آقا سعید بلند شد و متعاقب آن گفت:صدای خ

 _ ببین پدرسوخته چطور حاضر جوابی می کنه.

 شیرین با کمی ناز و عشوه رو به پدرش:

 _ای وای بابایی، پدر من شمایید دیگه، اینو که می دونید.

ی دوباره صدای خنده ی آقا سعید به هوا خواست که نسترن خانم دو استکان چای داغ و تازه دم جلو

 هر دو گذاشت و گفت :

_ بسه دیگه، ببین تو رو خدا پدر و دختر چه شوخیایی باهم می کنن. شیرین چرا با پدرت اینطوری 

شوخی می کنی تو؟! ما که همسن شما بودیم جرأت نمی کردیم سرمون رو جلوی پدر و مادرمون باال 

 بیاریم اونوقت شما...

 آقا سعید در میان خنده گفت:

_ راحتش بزار خانم، چیکارش داری ؟! همین حاضر جوابیاشه که منو وقت و بی وقت می کشونه 

  من عاشق همین شوخیاشم. اینجا

 نسترن اخمی به پیشانی آورد و گفت:

خواد شوهر کنه، اگه قرار _إ سعید. همش تقصیر توئه دیگه، شیرین یه دختره، فردا پس فردا می

 فرستن.شوهرش اینطوری رفتار کنه که دو روزه اونو برامون پس میباشه با شوهر و خانواده ی 

 طور درحال خندیدن ادامه داد:آقا سعید همان

_ پس بفرستن خانم پس بفرستن. بهتر، دخترم برمی گرده پیش خودم. مگه من دخترمو از سر راه 

 رف نزنه؟!پیدا کردم که بدم دست یه نفر اونم هی بزنه تو سرش و دختر من الم تا کام ح

 شیرین سر شوق آمد و دو دستش را محکم بهم کوبید و گفت:

_ آفرین به بابایی خودم، مامان خانم فردا پس فردا که من شوهر کردم هیچ کس حق نداره به من بگه 

 باالی چشمت ابروست وگرنه ...

 چپ نگاهش کرد:نسترن خانم حرفش را قطع کرد چپ

 ه رویی دارن ماشاهللا._ خوبه خوبه، دخترم دخترای قدیم چ

با اتمام حرفش از جا بلند شد تا سری به غذایش بزند. شیرین و آقا سعید در سکوت نگاهی به هم 

 .زمان باهم زدند زیر خندهانداختند و به یکباره هم

شیرین از جایش بلند شد و استکان های چای را برداشت تا آنها را عوض کند چون سرد شده بودند. 

 زه و داغ را جلوی پدرش می گذاشت گفت:وقتی چای تا
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 _ بفرمایید اینم یه چای داغ و تازه برای بابایی خودم.

 آقا سعید با برداشتن چای گفت:

 _دست دختر گلم درد نکنه.

 و شیرین در جواب گفت:

 ا_ نوش جان شم

 رفت و سرجایش نشست و مشغول خوردن چای خود شد. سعید رو به دخترش کرد و گفت:

گی درس دارم درس دارم؟! نه گردشی نه تفریحی نه شدی همه ش چپیدی تو اتاق و هی می_ خسته ن

مهمونی، یه کم هم به فکر خودت باش بابا، حیف اون چشمای قشنگت نیست مدام روی کلمات کتاب 

 شه؟!باال پایین می

ل باید حتما _آخه باباجونم شما که می دونین، درسام سنگینه، با این برنامه ریزی که کردم امسا

کنکور قبول بشم. حاال خودتون قضاوت کنین با این همه درس و این وقت کم دیگه وقتی برای 

گن بشین مهمونی و تفریح و گردش می مونه؟! بعدش هم پدر و مادر مردم هی به بچه هاشون می

  گین نشین پای درسات؟!پای درسات، اونوقت شما می

االخره تو هم باید یه استراحتی به خودت بدی، اینجوری از پا _ حرفاتو قبول دارم بابایی، ولی ب

 درمیایی عزیزم.

_ انشاهللا استراحت و گردش و تفریح و مهمونی بمونه برای بعد از قبول شدنم تو کنکور بابایی. من 

 فقط امسال از سد کنکور رد بشم، بعد هرچی شما بگین چشم بسته قبوله .

و دانشگاه شام هم آماده شد و شیرین به همراه مادرش مشغول  بعد از ساعتی بحث در مورد درس

چیدن میز شام شد. شروین که چهار سالی از شیرین بزرگتر بود با بسته ای در دست وارد خانه شد و 

به همه ی حاضرین سالم کرد، حاال میز با دستان هنرمند شیرین تزیین شده بود و همه ی اهل خانه 

 .ضمن خوردن از هنرمندی شیرین هم تعریف و تمجید می کردند..دور آن جمع شده بودند و 

 :طور که داشت برای خودش لیوانی آب می ریخت گفتنسترن خانم همان

_ مثل اینکه این غذایی که شما االن دارین با ولع هرچه تمام تر می خورین و روی این میز به این 

مسلما میزی به این زیبایی هم چیده نمی قشنگی گذاشته شده دستپخت منه ها، اگه غذای من نبود 

 شد.

 آقا سعید با لبخند شیطنت آمیزی گفت:

_ نازنین یار، ما که همیشه آخر وقت از زحمات شما تشکر می کنیم، حاال هم چشم، دست کدبانوی 

خونه و همسر مهربونم درد نکنه، واقعا غذای خوشمزه ای شده، البته تشکر آخروقت هم از ما 

 طلبکارید.

 و چشمک ریزی زد که منظورش را بهتر به همسرش برساند.

نسترن خانم لب زیرین خود را گزید و با چشم و ابرو به بچه ها اشاره کرد، که یعنی این حرفها را 

جلوی بچه ها نزند. ولی فایده ای نداشت چون همه از عشق سعید به نسترن کامال اطالع داشتند و 



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

5 

 

عالقه را همیشه همه جا بروز می دهد، بچه ها هم به رفتار پدرشان می دانستند که سعید این عشق و 

عادت داشتند و منظور او را به خوبی درک می کردند ولی خود را به نادانی و از همه جا بی خبری 

می زدند. بعد از شام شروین در مورد بسته ایی که همراه داشت و تصمیمی که برای خود گرفته بود 

کرد، او تصمیم داشت به سربازی برود و بسته همراه او یک دفترچه ی اعزام با خانواده اش صحبت 

به خدمت را در خود جای داده بود و شروین با دلیل و برهان پدر و مادرش را راضی کرد که به 

تصمیم او احترام بگذارند و اجازه دهند او به سربازی برود. آقا و خانم فرهادی که هیچ وقت در کار 

دخالت کورکورانه نمی کردند با شروین مخالفتی نکردند و صالح دیدند پسرشان هرطور فرزندانشان 

دوست دارد در مورد آینده اش تصمیم بگیرد. با این حال نسترن خانم کمی دلشوره پسرش را  که

 داشت.

بعد از اعالم رضایت پدر و مادر شیرین به آشپزخانه رفت و با یک سینی چای به کنار اعضاء 

اش بازگشت، چای را به همه تعارف کرد و لیوان چای خود را برداشت تا به اتاقش برود اما  خانواده

صدای زنگ زدن آشنای عمو وحیدش او را وادار کرد تا برود و از طریق آیفون در را باز کند. به 

 محض برداشتن گوشی آیفون گفت:

 _ سالم عمو وحید جانمان، چه عجب خوش اومدین.

 بلندی کرد و گفت: آقا وحید خنده ی

  _ سالم پدرسوخته، از کجا فهمیدی منم؟!

 شیرین بالفاصله با شیرین زبانی گفت:

_ إ عمو، چرا شما تا منو می بینین می گین پدرسوخته؟! بابای من به این خوشگلی آخه کجاش 

  سوخته ست؟!

 دوبارع صدای خنده ی آقا وحید به هوا برخواست و در میان خنده گفت:

زنیم، اگر صالح دونستی و هنوز تو رو ندیدیم، تازه داریم از پشت این آیفون باهات حرف می_ما که 

 در رو باز کردی اونوقت بهت می گم یه ماست چقدر کره داره ؟!

 شیرین خنده ریزی کرد و گفت :

نمی  _ إوا، توروخدا ببخشین. االن در رو براتون باز می کنم. ولی از همین االن بگم من رو تو خونه

 بینین چون من پا گذاشتم به فرار...

با صدای بلند خنده ی عمو وحید شیرین دکمه ی آیفون را زد و گوشی را سرجایش گذاشت و سریع 

پشت اوپن آشپزخانه خود را پنهان کرد. آقا سعید و نسترن خانم و شروین که از صحبتهای شیرین 

تا به استقبال میهمانان بروند، آقا سعید وقتی داشت متوجه ماجرا شده بودند با لبخند از جا بلند شدند 

 شد به آهستگی گفت:از کنار آشپزخانه رد می

 _ باز چه دسته گلی به آب دادی شیرین بابا؟

 شیرین کمی سرش را باال آورد انگشتش را رو به روی بینی گذاشت و گفت:

 _ هیس.

 از کرد و با دیدن برادر بزرگترش گفت:آقا سعید سری تکان داد و با خنده در ورودی ساختمان را ب
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  _ سالم داداش، خوش اومدین.

 آقا وحید هم برادرش را به آغوش کشید و گفت :

  _ علیک سالم داداش کوچیکه، حالت چطوره؟ تو که یادی از ما نمی کنی.

بعد رو به زن برادرش نسترن خانم مشغول سالم و احوالپرسی شد، آقا سعید هم با زن برادر 

گترش ستاره خانم سالم و حال و احوال می کرد، فرهاد تنها فرزند برادرش را پدرانه به آغوش بزر

ی بودند شروین به ب*و*سهمه مشغول حال و احوال و دیده  ید، در همین هنگام کهب*و*سکشید و 

یدن او آرام چیزی در گوشش زمزمه کرد. آقا وحید هم آرام و ب*و*سکنار عمویش رفت و ضمن 

خندید در یک لحظه وی آشپزخانه روانه شد و شیرین را که داشت آرام و زیرزیرکی میپاورچین به س

 غافلگیر کرد و اجازه فرار به اون نداد. دستش را کشید و محکم به آغوش فشرد وگفت :

 کنی؟ هان؟!_پدرسوخته حاال دیگه ما رو پشت در سین جیم می

ود ولی فایده ای نداشت، قدرت عمویش بیشتر شیرین در تالش و تکاپو برای رهایی از بند عمویش ب

از او بود بنابراین دست از تقال برداشت و رو به شروین که با بقیه افراد از پشت دیوار اوپن با خنده 

 آنها را نظاره می کردند گفت:

 _ می دونم کار تو بود بذار دستم بهت برسه.

 شروین شکلکی درآورد و گفت:

  ه می تونی اول خودتو از دست عمو خالص کن._ مثال چیکار می کنی؟ تو اگ

 ید و گفت :ب*و*سشیرین رو به عمویش کرد و دو گونه ی او را 

_ عمو من غلط بکنم شما رو پشت در سین جیم کنم، مگه من بازپرس ویژه ی قتل عمد هستم 

 قربان؟!

 :بعد مظلومانه به چشمان عمویش زل زد و گفت 

 _ بذار برم حساب این شروین رو بذارم کف دستش عمو.

 ید گفت:ب*و*سآقا وحید خنده ی بلندی کرد و گونه برادزاده اش را 

_ باشه برو عمو، فقط بذار بعد از رفتن ما حسابشو برس، آخه گناه داره جلوی مهمون با لنگه کفش 

 .دنبالش کنی

 شیرین اخمی ساختگی به پیشانی آورد و گفت:

 .عمو _ داشتیم

 آقا وحید هم با خنده جواب داد:

 م_ آره عمو، داشتی

بعد شیرین را از آغوش خود بیرون کشید و او را به سمت بیرون از آشپزخانه هدایت کرد، شیرین 

ید ب*و*سهم با لبخند و گشاده رویی به طرف زن عمویش رفت و او را صمیمانه به آغوش کشید و 

 و رو به پسرعمویش فرهاد گفت:
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 پسرعمو فرهاد، ستاره سهیل شدین._سالم 

 فرهاد سر به زیر انداخت و گفت:

 _ سالم دخترعمو، زیر سایه ی شماییم.

 شیرین لبخندی زد و گفت:

ولی جثه ی من از شما کوچیکتره ها، تقریبا نصف شمام، فکر نکنم زیر سایه ی من جا بشین آقا 

 پسرعمو.

خواست و آقا وحید هم در میان خنده دست خنده ی همه ی حاضرین با این حرف شیرین به هوا 

 شیرین را گرفت و به سمت سالن پذیرایی حرکت کرد و در بین راه به شیرین گفت:

 ذاری ؟ االن به حسابت می رسم وروجک._ حاال دیگه سر به سر پسر مظلوم من می

نه ی شیرین آقا وحید دست راستش را دور گردن شیرین حلقه کرد و با دست چپش سیلی آرامی به گو

، زد و همراه او روی یکی از کاناپه های سالن پذیرایی نشست، با تعارف آقا سعید و نسترن خانم

 .فرهاد و مادرش هم به آقا وحید پیوستند

آقا وحید چنان شیرین را به آغوش خود فشرده بود که وقتی نسترن خانم از شیرین خواست تا از 

 ادرش کرد و گفت :میهمانان پذیرایی کند رو به زن بر

_ نه زن داداش، اگه می خواین به بهونه ی پذیرایی کردن شیرین رو از دست من فراری بدین کور 

 خوریم، لطفا دور شیرین منو خط بکشین.خوندین، ما اصال هیچی نمی

ه با این حرف آقا وحید همه به خنده افتادند، نسترن خانم هم برای اینکه به آقا وحید اطمینان بدهد ک

چنین قصدی ندارد خود از جای بلند شد و از میهمانان پذیرایی کرد، ساعتی به صحبت در مورد 

تحصیل شیرین و سربازی رفتن شروین و شغل جدید فرهاد گذشت. وقتی آقا وحید مشغول صحبت با 

برادرش بود، شیرین از غفلت وی سواستفاده کرد و به آرامی قصد داشت از عمویش جدا شود و به 

 اقش برود که به هنگام بلند شدن از جایش عمو وحید دستش را گرفت و گفت:ات

 برین خانم خانما؟_ جایی تشریف می

 بعد نگاه عاقل اندرسفیهی یه شیرین انداخت و گفت:

 _ تو که فکر نکردی من ازت غافل شدم؟! هان پدرسوخته؟

 شیرین کمی گردنش را به سمت چپ کج کرد و مظلومانه گفت:

، من بابام رو دوست . عمو باز که گفتین پدرسوخته! تو رو خدا دیگه به من نگین پدرسوخته_ اِ ..

  دارم.

 عمو وحید خنده ایی کرد و گفت:

 _ پس من به تو چی بگم؟!

 شیرین با لبخندی زیبا گفت:

 _ نمی دونم، هر چی که دلتون می خواد.
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 عمو وحید با خنده ای بر لب گفت :

 _ باشه، هرطور که تو دوست داشته باشی، پـدرســـوختــه!

کلمه ی پدرسوخته را طوری به زبان آورد که شیرین مثل بچه های بهانه گیر پا به زمین کوبید و 

 گفت:

 !_ عمـــــو 

 عمو وحید در میان خنده ی خود و اطرافیانش گفت :

، منم دوست دارم بهت بگم _ چیه عمو جون؟! خب خودت گفتی هرچی که دلم می خواد بگم

  پدرسوخته. حاال چرا وایسادی؟ نمی خوای پیش عمو بشینی؟!

 شیرین به حالت قهر اخمی به صورت آورد و گفت:

  _ نه، می خوام برم اتاقم.

 آقا وحید در صدد دلجویی برآمد:

  ؟!_ چرا ؟ چرا می خوای بری اتاقت ؟ نکنه شیرین من از دست عموش ناراحت شده؟! هان عمو 

جمله اش را طوری به زبان آورد که شیرین وقتی چشم به صورتش دوخت دلش به حال عمویش 

 سوخت و گفت:

_ نه، ناراحت نشدم. فقط می خوام درس بخونم عمو جون، آخه از وقتی بابا اومده خونه من یک 

خوام امسال کلمه هم درس نخوندم. من برای تمام لحظات و دقیقه های وقتم برنامه ریزی کردم، نمی 

تو کنکور رد بشم، اگه اجازه بدین من برم درسامو بخونم، باشه عمو؟! تازه من به بابا قول دادم اگه 

امسال تو کنکور قبول بشم تمام وقتم رو در اختیارش بذارم، حاال به شما هم این قول رو می دم. البته 

  اگه قبول بشم.

 ن گفت:اش رو به شیریآقا وحید با همان لبخند همیشگی

_ ای پدرسوخته، می دونه چطور آدمو راضی کنه، باشه برو، ولی من می دونم حتی اگه تو کنکور 

بار بهونه درس و مشق دانشگاه رو میاری و باز هم وقتت رو جیره بندی می کنی، قبول بشی این

  باشه اشکال نداره برو درستو بخون دختر جان.

 درش گفت:بعد دست شیرین را رها کرد و رو به برا

  _ اینم از جوونای این دوره زمونه، برای دیدنشون باید قبال وقت بگیریم.

 ید و گفت:ب*و*سشیرین خم شد گونه راست عمویش را 

_قربونتون برم عموجون وحیدم، شما هروقت خواستین می تونین منو ببینین، نیاز به وقت قبلی 

  نیست ، من...

 آقا وحید با همان لبخند ادامه داد:

  امان از دست تو دختر، برو دیگه مگه نمی خواستی بری درس بخونی؟!_ 
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  شم.، زن عمو، آقا فرهاد با اجازه تون من مرخص میرم_ چرا عمو، االن می

ستاره خانم و فرهاد هم هرکدام به نوبه ی خود این اجازه را به شیرین دادند تا او بتواند به 

 درسهایش برسد.

زمان با باال رفتن از پله ها بدون اینکه به طبقه باال را در پیش گرفت و هم شیرین با خداحافظی راه

 بقیه نگاه کند گفت:

_ پسر عمو اینقدر سر به زیر نباش، یه وقت دیدی سرت کاله رفته ها. باشه هروقت خواستی 

  ، منم تا بتونم سایه مو برات پهن می کنم.تونی بیایی زیر سایه ی منمی

خوب می دانست که با این حرفش حاال فرهاد مثل لبو قرمز شده، صدای خنده ی دسته جمعی و 

حاضرین فضای سالن پذیرایی را فرا گرفت و شیرین وارد شد و یک راست سراغ دفتر و کتابش رفت 

و ضمن باز کردن دفترش به این فکر می کرد که خدا پس از سالها انتظار و نذر و نیاز پسری به آنها 

 .اد که نامش را فرهاد گذاشتند..د

عمو سعیدش چندسالی از پدرش بزرگتر بود ولی چون دیر بچه دار شدند فرهاد همسن و سال برادر 

شد که ازدواج کرده و خانه و بزرگترش شاهین بود البته با چندماه اختالف. شاهین دو سه سالی می

 ر آن زندگی می کرد.زندگی مستقلی داشت و با همسرش ترانه و دخترش نازنین د

و اما فرهاد پسر عموی سر به زیرش با آنکه کارمند اداره ی بزرگ و شیک و پر رفت و آمدی بود 

ولی تا به حال دم به تله ی هیچ دختری نداده بود، عمو وحید و ستاره خانم بعد از به دنیا آمدن فرهاد 

نها هر دو عاشق دختر بودند و این دیگر بچه دار نشدند و حسرت داشتن دختر به دل هر دو ماند. آ

خالء را با وجود شیرین نازدانه ی خانواده پر می کردند. آن دو عاشق شیرین بودند و او را مانند 

دختر خود می پنداشتند، شیرین هم آنها را بسیار دوست داشت و با آنها مثل پدر و مادر خود رفتار 

کاری می کرد که آنها غم نداشتن دختر را می کرد و همیشه با شوخی و خنده و شیرین زبانی 

 فراموش کنند و کمتر به نداشتن دختر فکر کنند.

این مسئله باعث شده بود تا آنها کمتر به فرهاد توجه نشان دهند نه اینکه او را دوست نداشته باشند 

بلکه به عکس عاشق فرهاد هم بودند ولی نمی توانستند عشق خود را به دختران و مخصوصا 

رین ، احساسات خود را مهار کنند و این باعث نگرانی شیرین شده بود چون می دید پسرعمویش شی

روز به روز بیشتر در خود فرو رفته و منزوی می شود، می دید که او دوست ندارد زیاد در جمع 

حاضر باشد و اغلب وقتی شیرین همراه خانواده اش به خانه عمویش می رفتند او بعد از چند دقیقه 

عذرخواهی می کند و همراه شروین به اتاقش پناه می برد تا وقتی که پدرش شروین را برای رفتن 

 صدا کند.

 یک بار پس از بازگشتن از خانه ی عمو، شروین به آرامی در گوش خواهرش گفت:

  _ می خوام باهات صحبت کنم.

 شیرین یا تعجب سری تکان داد و گفت:

  _ باشه، بیا اتاقم .

وقتی هر دو وارد اتاق شدند و شروین مطمئن شد که پدر و مادرش به اتاقشان رفته اند رو به شیرین 

 کرد و گفت:
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  _ می تونم باهات رک و پوست کنده صحبت کنم؟!

 شیرین در جواب گفت :

  _ البته، چرا که نه.

ین کنار شروین شروین روی تخت نشست و به شیرین اشاره کرد تا او هم کنارش بنشیند. وقتی شیر

 جای گرفت. او گفت:

تونم ازت خواهش کنم که وقتی عمو و زن عمو رو جایی دیدی و یا به دیدنشون _ آبجی کوچولو می

  رفتی در حضور فرهاد کمتر با اونها بگو بخند و شوخی کنی؟!

 شیرین با تعجب از شروین پرسید:

  _ چرا؟! مگه چی شده ؟! اتفاقی افتاده ؟!

گم بی محلی نیفتاده، فقط مراعات حال فرهاد رو بکن و کمتر باهاشون گرم بگیر. نمی _ نه، اتفاقی

 کنی ولی کمتر شیطونی کن .

 شیرین بی حوصله گفت:

_ نمی فهمم. اگه اتفاقی نیفتاده من چرا باید با اونا اینطوری رفتار کنم ؟! ببینم فرهاد چیزی گفته ؟! 

  اون از چیزی ناراحته؟

 ایین انداخت وگفت:شروین سرش را پ

_ راستش، ناراحت که هست. ولی چیزی در این مورد از من نخواسته که به تو بگم. امشب وقتی 

داشتم باهاش حرف می زدم حس کردم حالش گرفته است. وقتی با اصرار و خواهش و التماس ازش 

 خواستم که منو مثل برادرش بدونه و باهام درددل کنه، بغض کرد و گفت:

ا به جای من یه دختر به پدر و مادرم می داد. اونا عاشق دختر هستن و اینو با رفتاری که _ کاش خد

با شیرین و دیگر دختران فامیل دارن ثابت کردن. همیشه بعد از دیدن شیرین حالشون فوق العاده 

نن، زبه اتفاقاتی که وقتی شیرین بود حرف میو راجع خندن، همش میشنشه، خیلی پرانرژی میمی

 وقت نتونستم فرزند خوبی برای اونا باشم.من هیچ

 بعد هم از پنجره ی اتاقش زل زد و ادامه داد:

 _ خدایا کاری کن که من بتونم خالء وجود یک دختر رو تو این خونه از بین ببرم.

_ ببین شیرین اصال در مورد فرهاد فکر بدی نکن. اون اصال در این مورد از من درخواستی نکرد، 

ن فقط درخواست و خواهش منه که احساس می کنم خواهرم دوست و یاور منه و به درخواست ای

ده و عمل می کنه. ازت نمی خوام که با عمو و زن عمو به سردی رفتار کنی و یا برادرش گوش می

رفتار بدی نسبت به اونا پیش بگیری فقط ازت می خوام در حضور فرهاد کمتر برای اونا شیرین 

ی و سر به سرشون بزاری که اونا از پسرشون غافل نشن و فرهاد هم اینطور تو اتاقش زبونی کن

بشینه و غصه بخوره که چرا دختر نشده تا آرزوی پدر و مادرش برآورده بشه، تو که دوست نداری 

فرهاد به خاطر این مسئله اینقدر سرخورده بشه که از همه ی زنها و دخترها بدش بیاد؟! پس سعی 

  باشی و به حرفهای من خوب عمل کنی. کن عاقل
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 شیرین نگاهی به برادرش کرد و گفت:

_ من اینو نمی دونستم. اما از تو ممنونم که این مسائل رو به من گوشزد کردی، من تمام سعی ام رو 

 برای مراعات حال فرهاد می کنم. اینو از طرف من مطمئن باش.

 شروین با خنده ایی گفت:

خواد _ از طرف تو خیالم راحته، فقط جوری رفتار نکنی که فرهاد متوجه موضوع بشه، آخه دلم نمی

تونی با اونا شوخی بکنی گم. تو میرم و به دیگران میزنه میهایی رو که به من میفکر کنه حرف

یک راز هایی رو که امشب به تو زدم مثل ولی در حد متعارف و کمتر، در ضمن دلم می خواد حرف

وقت نذاری فرهاد و یا کسی دیگه از این موضوع باخبر بشه. باشه پیش خودت نگه داری و هیچ

 خواهر کوچولوی من؟!

 شیرین هم خندید و گفت:

 _ مطمئن باش داداشی، من بهت قول می دم.

و دستش را روی دست برادرش گذاشت تا با اینکار اطمینان بیشتری یه برادرش بدهد. شروین هم 

م با دست دیگرش چندین ضربه آرام روی دست شیرین زد و به لبخندی اکتفا کرد. در حال بلند آرا

 شدن از جایش رو به شیرین گفت:

 _ پس من با اطمینان کامل می رم که بخوابم. شب بخیر خواهر کوچولوی من.

 شیرین که برای بدرقه برادرش از جای بلند شده بود هم گفت:

 ._ شب بخیر داداش خان من

شروین با خنده از اتاق بیرون رفت و شیرین با لبخند در اتاقش را بست. لباسش را عوض کرد و 

 خود را روی تخت خواب رها کرد و با فکر و اندیشه ی فرهاد به خواب عمیقی فرو رفت.

تمام این اتفاقات شیرین را مجاب کرده بود که رویه ی دیگری را درمقابل عمو و زن عمویش پیش 

طور که آنها می خواستند با تدابیر شروین و انجام خواست او توسط شیرین همه چیز همان بگیرد.

پیش می رفت. شیرین دیگر کمتر برای عمو و زن عمویش شیرین زبانی و طنازی می کرد و بیشتر 

خود را یک خانم جوان متشخص نشان می داد تا یک دختر لوس و ننر و بازیگوش. وقتی عمو و زن 

او اعتراض می کردند می گفت که دیگر بزرگ شده و نباید در مقابل بزرگترانش رفتاری  عمویش به

دور از شأن و لوس داشته باشه. در این مدت هم فرهاد کم کم از الک خود بیرون آمد و بیشتر در 

 جمع می جوشید. شروین و شیرین هم به خاطر این موضوع خوشحال بودند.

*** 

حافظی مهمانان می آمد و این نشان از آن داشت که میهمانی به پایان از سالن پذیرایی صدای خدا

 رسیده.

با اینکه قبال از آنها خداحافظی کرده بود ولی باز به رسم ادب سریع خود را به کنار پله ها رساند و 

 از همان باالی پله ها با صدایی بلند و خیلی با عجله گفت :

 _ عمو، عمــــو، عمو وحیــد!
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 با نگرانی نگاهی به باالی پله ها کرد و پرسید آقا وحید

 _ جونم عمو. جونم کاری داشتی؟!

 شیرین که از ترساندن عمویش لذت برده بود خنده ی ریزی کرد و گفت:

 _ اوال جونتون سالمت. ثانیا نه کاری نداشتم. ثالثا فقط خواستم خداحافظی کنم.

 و دوباره ریز خندید و دستش را جلوی دهانش گرفت.

 آقا وحید نفس راحتی کشید و با خنده گفت:

 تونستی آرومتر مثل آدم خداحافظی کنی؟!_ جون به لب شدم پدرسوخته، نمی

 شیرین لب پایینی اش را گزید و گفت :

 _ وا عمو، مگه آدم نیستم ؟!

 آقا وحید با همان لبخند همیشگی اش گفت:

 کنی؟اینطوری می گیرتتدونم چرا بعضی وقتا جو می_چرا هستی، فقط نمی

 همه با لبی خندان به شیرین و آقا وحید نگاه می کردند که شیرین با لبی آویزان گفت:

_ مگه من چیکار کردم؟ فقط خواستم خداحافظی کنم. حاال که شما نمی خواین باشه، زن عمو 

 خداحافظ، فرهاد خداحافظ.

وقتی فرهاد و مادرش جوابش را دادند شیرین به حالت قهر رو از عمویش گرفت و می خواست به 

 اتاقش برود که با صدای عمویش در جایش ایستاد.

  _ خب حاال، خداحافظ شیرین خانم. چه زود رنجم شده.

رد و با شیرین رویش را برگرداند و به عمویش نگاه کرد و با گردنی کج شده دو ابرویش را باال ب

 خنده گفت:

  _ خداحافظ عمو جان.

 و به سوی اتاقش روانه شد. صدای بلند خندیدن عمویش و دیگران را از کنار در اتاقش شنید.

پشت میز تحریرش نشست و مشغول درس خواندن شد، ساعتی بعد دست از درس خواندن کشید و به 

 .درسهایش را پیگیری کند رختخوابش پناه برد تا صبح زود بیدار شود و سرحال و قبراق

*** 

فرهاد خوب می دانست که پدر و مادرش چقدر به شیرین عالقه دارند. دختر شاد و شوخ و شیرین 

هر کسی را به دست بیاورد حتی کسی که برای اولین  ها و حرکاتش می توانست دلزبانی که با حرف

ه جرأت می توانست حدس بزند که بار او را می دید از تیر شوخی های زیبای او در امان نبود. ب

محبوب ترین شخص در بین اعضای فامیلشان فقط و فقط شیرین بود. همیشه سعی می کرد انرژی 

فوق العاده ایی که در وجودش بود را به دیگران منتقل و شخص مقابلش را حتی برای چند ثانیه هم 

بین دوستان و آشنایان شخصیتی  که شده خوشحال و شاد کند و تمام این خصوصیات اخالقی از او در
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محبوب و عزیز ساخته بود. امکان نداشت در محفلی حضور داشته باشد و آن محفل سرد و بی رونق 

باشد. البته همیشه سعی داشت شوخی های به جا و مؤدبانه ایی بکند تا کسی را نرنجاند. پدر و مادر 

ین عالقه داشتند و همیشه و همه جا آن را فرهاد هم از این قاعده مستثنی نبودند و به شدت به شیر

ابراز می داشتند، مخصوصا پدرش که رابطه ی صمیمی و نزدیکی با شیرین داشت. در دوران کودکی 

و نوجوانی کمی به شیرین حسادت می کرد که پدر و مادرش تا این حد به او عالقه دارند و وقتی با 

، اما با مرور زمان و با رسیدن به رشد عقالنی شیرین روبرو می شوند فرهاد را از یاد می برند

متوجه شد که پدر و مادرش به خاطر نداشتن دختر سعی می کنند تمام آمال و آرزوهای خود را وقف 

شیرین کنند تا به این وسیله آرزوهایی که برای دختر نداشته ی خود داشتند در وجود شیرین تحقق 

 .یافته ببینند

ین کار فرهاد را دچار چه فکر و خیاالتی می کنند. برای فرهاد مهم این بود که اما نمی دانستند که با ا

پدر و مادرش فقط به او که تک فرزند آنهاست اهمیت بدهند و این مهم را خیلی خودخواهانه می دید. 

در مقابل شیرین، فرهاد شخصیتی داشت آرام، صبور، خجالتی، کم حرف و سر به زیر. در واقع 

 اطلب بود و بیشتر دوست داشت شنونده باشد تا گوینده.انسانی انزو

به پدر و مادرش حق می داد که به شیرین متمایل تر باشند چون او دختری شلوغ و پرتحرک بود. 

خود نیز شلوغی و انرژی وافر دختر عمویش را دوست داشت و وقتی برای ساعاتی وقتش را در 

رین زبانی و شلوغی شیرین گذر زمان را احساس نمی کنار خانواده ی عمویش می گذراند به علت شی

کرد، ضمن اینکه همیشه از برخورد مستقیم با دخترعمویش اجتناب می کرد تا از شوخی های او در 

امان باشد ولی باز هم در این کار موفق نبود چون این دخترک شیرین باالخره کار خودش را می کرد 

می داد. مثل همین دقایقی پیش که هنگام باال رفتن از پله ها  و برای لحظاتی او را کانون توجه قرار

جا به صورتش هجوم آورده است و هر آن حرفی به او زد که احساس کرد تمام خون بدنش یک

ها منفجر شود. در آن حال سرش را پایین آورده بود و امکان دارد صورتش از انباشته شدن این خون

مدام با دستمال کاغذی دانه های عرقی که روی پیشانی اش  سعی داشت خجالتش را پنهان کند و

نشسته بود را پاک می کرد ، اما می دانست این کار بی فایده است چون صدای خنده ی پدرش و 

حاضرین نشان می داد که همه متوجه حال او شده اند و این مسأله موجب شادی و خنده ی آنها شده 

ه لبخندی کفایت کرد ولی تا آخر مجلس از خجالت سرش پس در جواب دخترعمویش هیچ نگفت و ب

را باال نکرد، خوب می دانست اگر شیرین پایین بود حتما دوباره خجالتی بودنش را به رخش می 

 کشید، با تمام این اوصاف او از دخترعمویش ناراحت نشده بود...

او را به خود آورد که می  تمام این اتفاقات ذهن فرهاد را به خود مشغول کرده بود که صدای پدرش

 گفت :

 کنی؟_ با توأم فرهاد. حواست کجاست؟ به چی فکر می

 _ با من بودین بابا ؟ فکر کردم با مامان بودین. به چیزی فکر نمی...

 آقا وحید حرفش را ناتمام گذاشت و گفت:

 ان ؟!_ می دونم به چی فکر می کردی، حتما تو فکر متلک امشب شیرین بودی. درست گفتم؟ ه

 وقتی دید پسرش حرفی نزد ادامه داد:
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_ خب پسرم شیرین راست می گه دیگه، تو مثال یه مردی، چه معنی داره یه مرد تند و تند عرق شرم 

رو پیشونیش بشینه و روشو بندازه زمین هی خجالت بکشه. بعضی وقتا به خودم می گم این فرهاد 

 بره.ت کشیدنش میمنم داره آبروی هرچی مرده رو با تند تند خجال

 خنده بلندی کرد که ستاره خانم مداخله کرد و گفت:

 .زنی ؟! خب بچه ام خجالتیه؛ اخالقشه. بمیرم برای پسر خجالتی خودم_ إوا وحید. این چه حرفیه می

 فرهاد خود را ملزم دانست که در بحث آنها شرکت کند بنابراین گفت:

 درضمن من خجالتی نیستم فقط..._ خدانکنه مادر من. این چه حرفیه آخه ؟! 

 آقا وحید با خنده حرف پسرش را قطع کرد و گفت:

 _ فقط در مقابل شیرین عمو کم میاری ؟ درسته ؟!

 ستاره خانم معترضانه گفت:

  _ وحیـــــد

 آقا وحید با همان لبخند ادامه داد :

تونه با شیرین من رقابت کنه، من می دونم هرکسی _جـــونم؟ خب راست می گم دیگه، هیچ کس نمی

 که قصد رقابت با اون رو داشته باشه حتما کم می یاره و شکست می خوره.

فرهاد لبخندی زد و سکوت کرد. ترجیح داد پدر و مادرش هرطور که دوست دارند فکر کنند. ولی او 

داشت که نمی توانست به زبان بیاورد. پس سکوت را پیشه ی خود ساخت تا حرفهایی را در دل 

 وقتش که شد، حرفای دلش را عنوان کند.

*** 

صبح خیلی زود شیرین با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شد. از تخت پایین آمد و به سمت 

را بخواند.  دستشویی روانه شد. دست و صورتش را شست و وضو گرفت تا قبل از هر کاری نمازش

بعد از وضو گرفتن به سوی آشپزخانه رفت تا لقمه ای نان و پنیر برای خود درست کند و ضمن باال 

 خورد.رفتن از پله ها آن را می

بعد از خواندن نمازش دستان خود را باال گرفت و از خدا خواست تا در تمام امور زندگیش او را یاری 

 ه چیزی جز درسش فکر نمی کرد...کند، وقتی روی صندلی اش نشست دیگر ب

شیرین به درس خیلی عالقه داشت و همیشه در مدرسه شان شاگرد ممتاز بود. با اینکه همه روی 

قبولی شیرین در کنکور شرط می بستند ولی او زیاد به این مسأله خوش بین نبود، دوست داشت 

تمام درس هایش را از حفظ بود، ولی آنقدر درس بخواند تا دیگران را از خود ناامید نکند. با اینکه 

برنامه ی فشرده ای را برای خود تنظیم کرده بود تا بتواند به راحتی در رشته ی مورد عالقه اش 

ها از پی هم می گذشتند و شیرین آنقدر مشغول درس یعنی مهندسی معماری قبول شود، روزها و ماه

 خانواده ی خود بگذراند. خواندن بود که دیگر وقتی نداشت تا حتی ساعتی را با

باالخره روز کنکور فرا رسید. او با دلی مشوش و پر از دلهره عازم محل برگزاری کنکور شد. به 

خواست او را همراهی کند و تا پایان امتحان بیرون از محل برگذاری هنگام ترک منزل، پدرش می
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تنها برود و او هم مثل دیگر افراد امتحان منتظرش بماند ولی شیرین از او تقاضا کرد که اجازه دهد 

 خانواده در منزل منتظر بازگشتش بماند.

وقتی به محل برگذاری امتحان رسید در دل خود را لعنت کرد که چرا اجازه نداد پدرش او را همراهی 

 کند؟! به هرحال حاال که تنها آمده بود باید بقیه ی راه را هم تنها می رفت.

شد و روی صندلی که برای او در نظر گرفته شده بود و شماره ی ردیفش وارد محل برگذاری امتحان 

با شماره کارت ورودش یکی بود نشست. سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. چند نفس عمیق کشید و 

منتظر پخش شدن سؤاالت امتحانی شد. وقتی سؤاالت را کنار پای متقاضیان گذاشتند بعد از چند دقیقه 

که برگه های سؤاالت را بردارند و شروع کنند. شیرین برگه اش را برداشت و  به همه اجازه دادند

قبل از شروع هرکاری به آن نگاهی انداخت و مشغول محک زدن سؤاالت شد، وقتی از این کار فارغ 

شد، با آرامش به همه سؤاالت جواب داد، در تمام مدت امتحان سرش در برگه های امتحانی بود و به 

الت کنکور که پیش رویش بود فکر نمی کرد، وقتی بعد از گذشت سه ساعت کارش به چیزی جز سؤا

هاش شد تا ببیند آیا سؤال بی جوابی بار از اول شروع به مرور کردن سؤاالت و جوابپایان رسید این

بار مطمئن تر از را جا نیانداخته باشد؟ وقتی مطمئن شد دوباره شروع به مرور کردن سؤاالت و این

ل از جایش بلند شد و پاسخ نامه ی خود را در اختیار یکی از مراقبین جلسه ی امتحانی قرار داد، قب

مراقب که خانم جوان زیبایی بود پاسخنامه را از دستش گرفت و نگاهی سرسری به آن انداخت و بعد 

داد. وقتی از  به چهره ی شیرین نگاه کرد و با لبخندی زیبایی که به لب آورد به شیرین اجازه ی رفتن

 محل برگزاری امتحان خارج شد نفسی به راحتی کشید و راه خانه را در پیش گرفت.

 :غروب شده بود که به خانه رسید. زنگ آیفون را فشرد و وقتی صدای پدرش را شنید گفت

 _سالم بابا، من اومدم.

 آقا سعید در جوابش گفت:

 _ سالم بابا، خوش اومدی؛ خسته نباشی؛ بیا تو.

س دکمه ی آیفون را فشرد و در با تیکی باز شد. شیرین وارد خانه شد و در را پشت سرش بست. سپ

فاصله ی کوتاه در حیاط تا در ساختمان اصلی را با قدم های کوتاه و مطمئن برداشت، آقا سعید جلوی 

ه؟! در ساختمان منتظر دخترش بود و می خواست از چهره ی او بفهمد که در کارش موفق شده یا ن

اما شیرین هیچ عکس العمل خاصی از خود نشان نداد. وقتی به پدرش رسید مجددا سالم کرد و آقا 

 سعید در جوابش پرسید :

  _ امتحانت چطور بود بابا؟ خوب بود؟ تونستی راحت به سؤاالت جواب بدی؟!

 شیرین خنده ای کرد و گفت:

 ون، حاال باید سؤاالت شما رو جواب بدم؟!_ چقدر سؤال ؟! تازه از سؤاالت امتحان خالص شدم باباج

 آقا سعید با کمی نگرانی گفت:

_ آره بابا، از وقتی رفتی دل تو دلم نبود، صدبار خواستم بیام بیرون محوطه منتظرت باشم ولی 

 گی چیکار کردی یا نه ؟مادرت نذاشت. حاال می

 شیرین با لبخند :
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 _آره می گم حاال بریم تو.

ت به داخل هدایت کرد و خودش پشت سر پدرش وارد شد. کیفش را روی سپس پدرش را با دس

 جالباسی آویزان کرد و رو به پدرش که منتظر ایستاده بود گفت:

_ به همه ی سؤاالت خوب جواب دادم حاال درست یا نادرست نمی دونم. ولی امتحان خوبی بود فکر 

 کنم قبول بشم.

خترش اطمینان حاصل کرد که قبولی دخترش حتمی است. ها از زبان دآقا سعید با شنیدن این حرف

 بنابراین نفس راحتی کشید و گفت:

 _ خیالم راحت شد

 _ چی چی رو خیالم راحت شد ؟! من که نگفتم قبول شدم، گفتم فکرکنم قبول بشــــم.

 آقا سعید صندلی را جلو کشید و درحال نشستن روی آن گفت:

_ خب من هم برای همین گفتم خیالم راحت شد دیگه، چون وقتی تو فکر کنی حتما فکرت درست از 

 آب درمیاد عزیزدل بابا.

 شیرین با خنده گفت:

 _ جدی بابا؟!

 بعد رو به مادرش گفت:

 _ سالم مامان جونم، خسته نباشین

 نسترن خانم رو به دخترش کرد و گفت:

 ؟ تونستی از پسش بربیایی ؟! امتحان چطور بود _ سالم دخترم، تو هم خسته نباشی،

 شیرین یک خالل سیب زمینی سرخ کرده در دهان گذاشت و با لذت گفت:

وای مامانی نوبت شما رسید؟ آره امتحان عالی بود به گفته ی باباجون من حتما قبول  …_ اوهوم

دونفر رو دادم هنوز چند نفر شم، شما هم خیالتون راحت باشه. وای خدا به دادم برسه تازه جواب می

 …دیگه هست که باید جوابشون رو بدم

از آشپزخانه خارج شد و به سمت دستشویی رفت تا آبی به دست و صورتش بزند، خستگی از سر و 

رویش می بارید، وقتی از دستشویی خارج شد یک راست به سمت اتاقش رفت و خود را روی تختش 

که پشت سر گذاشته بود فکر می کرد و اینکه حرف پدرش می  رها کرد. در همان حال به امتحانی

خواست به او دلداری بدهد، نیم ساعتی را در اتاقش گذرانده توانست به حقیقت بپیوندد یا نه فقط می

بود که با صدای مادرش که او را برای شام فرا می خواند به پایین رفت، همه چیز روی میز آماده 

 دی زد و گفت:بود، با دیدن شروین لبخن

 _سالم داداش

 شروین رو به خواهرش کرد و گفت:

 _ سالم خواهر کوچولوی خودم، خسته نباشی، امتحان خوب بود؟!
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_ نگفتم جواب این سؤال رو باید به چند نفر دیگه هم بدم؟! تازه جواب شاهین و عمو اینا هنوز 

 مونده، آره داداشی امتحان عالی بود.

 ت:شروین خنده ایی کرد و گف

 _چیه؟ مثل اینکه خیلی دلت پره؟!

 شیرینی با اخمی ظریف گفت:

_ چرا نباشه؟! امروز کلی سؤال جواب دادم، سؤاالت کنکور یه طرف، سؤاالت مامان و بابا و تو یه 

 طرف، تازه جواب بقیه رو هم باید بدم. می بینی داداش امروز چه روز پرکاری داشتم؟!

 رش گفت:پشت میز نشست و با نگاهي به ماد

 _ مامان چرا منو صدا نزدی بیام کمکت ؟!

 نسترن خانم که با لبخندي مهربان در حال كشیدن غذا برای تک تک اعضاء خانواده بود جواب داد:

_ مگه همین االن نگفتی روز پرکاری داشتی؟! منم نخواستم تو رو از اینی که هستی خسته تر کنم 

 عزیزم .

 ي باال انداخت و گفت :شیرین با نگاهي مهربان شانه ا

 _ درسته، روز پرکاری بود و خسته شدم اما نه برای کمک به شما.

 :نسترن لبخند زنان بشقاب پر از غذا را جلوی او گذاشت

 _ ممنون دخترم، تو خیلی مهربونی

 بخور نوش جونت .

شیرین با گرفتن بشقاب تشكر كرد و سپس قاشقي ب دهان برد. دستپخت مادرش مثل همیشه حرف 

 نداشت.

سر میز شام همه سعی کردند آرامش را در فضا حاکم کنند تا شیرین بعد از مدتها بتواند آسوده 

 غذایش را تمام کند.

  ه اش را به تلویزیون دوخت.بعد از اتمام غذا شیرین ساعتی را کنار خانواده اش ماند و نگاه خست

 !خانم حتمي میان دیگه؟ -

 نسترن در حالي كه سیني جاي را روي میز میگذاشت جواب داد:

  بله عصري كه با مینا صحبت میكردم گفت یه سر میان. -

 شیرین خمیازه اي كشید:

 _عمو اینا میان؟

 بله عزیزم همه رو با این امتحان نگران كردي.-

 مادرش خندید و از جایش بلند شدشیرین ب طنز كالم 
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 كجا دخترم؟!-

 خیلي خسته ام بابا برم بخوابم.-

 و رو ب مادرش ادامه داد:

 _خیلي از عمو عذرخواهي كنید فردا خودمم بهش تلفن میكنم از دلش درمیارم.

پدرش آقا سعید با مهرباني سري جنباند و سپس شیرین با گفتن شب بخیر راهي اتاقش شد. 

از ماهها سعی و تالش و بی خوابی آرام و آسوده چند ساعتی را استراحت کند . دلش  میخواست پس

 یك بغل آرامش میخواست...

وارد اتاق كه شد روي تخت دراز كشید. خسته بود آنقدر زیاد كه به محض گذاشتن سرش روی متکا 

 .آنها آمدند...به خواب عمیقی فرو رفت غافل از حضور میهماناني كه ربع ساعتي بعد ب خانه ي 

جاي خالي شیرین بیش از آنكه به چشم آقا وحید بیاید دل فرهاد را در سینه مچاله كرد. تمام دلتنگي و 

نگراني اش براي دیدن شیرین با بن بست مواجه شده بود. حتي وقتي كه عمویش گفت شیرین 

 عذرخواهي كرده آقا وحید با مهرباني گفت:

 نازم خسته بوده.این چه حرفیه؟! باالخره دختر -

 .روزاي سختي رو گذروند نیاز داشت بخوابه -

 انشاهلل كه خیر باشه.-

فرهاد بي آنكه یك كلمه از حرفهاي آنها را بشنود فنجان داغ چاي را میان دستهایش فشرد. با خودش 

 صادق بود دلش براي دردانه ي عمویش تنگ شده بود!

ی آقا وحید عزم رفتن کرد همسر و پسرش نیز به تبعیت دو خانواده ساعتی را کنار هم گذراندند، وقت

از وی از جای برخواستند و همگی با آرزوی موفقیت برای شیرین خداحافظی کردند و رفتند. آقا 

 وحید معتقد بود که محفلی که شیرین حضور نداشته باشد کسل کننده و بی روح است.

 میخواست....حرف دل فرهاد بود. دنیا را بدون شیطنت هاي شیرین ن

*** 

یك هفته استراحت مداوم در خانه باعث شده بود تا تمام خستگي هایش برطرف شود. دلش براي همه 

چیز تنگ شده بود. شیطنت هایش... طراوتش و از همه مهم تر عمو سعید كه مثل پدر عاشقانه 

 دوستش داشت.

استقبال كرد و نسترن با ستاره زمانیكه موضوع دیدار با عمو را مطرح كرد آقا وحید با رویي باز 

 خانم تماس گرفت و قرار میهماني را گذاشت.

شیرین از اینکه بعد از مدتها می توانست با خانواده ی عمویش دیداری تازه کند از ته دل خوشحال 

با پوشیدن پیراهنی که عمویش بود . گالیه هاي تلفني عمو حاكي از دلتنگي اش بود . تصمیم گرفت 

كرد چه خوب كه عمو در جشن سالگرد تولدش به او هدیه داده بود او را خوشحال كند. گاهي فكر مي

كرد. از این تصور خنده اي كرد و پیراهن زیباي فیروزه دختري ندارد وگرنه حتما ب او حسادت مي

ال با پوست صورت و موهای اي اش را از کمد بیرون آورد. رنگ روشن و خاص پیراهن کام
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خوشرنگش هماهنگی داشت . لباس را كه پوشید چرخي دور خودش زد. كمر باریك با وجود كمربند 

 .ظریفي كه روي كمرش داست زیبایي اندام بلند و كشیده اش را دو چندان کرده بود

سر کرد  موهایش را پشت سر جمع کرد و روسری حریر آبي و سفیدش را كه با لباسش هماهنگ بود

 .و بعد از نگاهی به آیینه و اطمینان از ظاهرش راهي طبقه پایین شد

زماني كه مقابل پدر و مادر و برادرش قرار گرفت، دهان برادرش شروین از تعجب بازماند و چشم 

 .هاي سعید و نسترن از تماشاي دردانه شان درخشید

 شروین متعجب خندید:

پ شدی یادم بنداز یه بادیگارد برات استخدام کنم، آخه _وااااو، خواهرکوچولو امشب چه خوشتی

 ترسم تک خواهر خوشتیپمو بدزدن.می

 و چشکمی به خواهرش زد، شیرین با خجالت مشتی به بازوی او زد و گفت:

 _لوس نشو، دیوونه.

 _حق داره عزیز بابا مثل ماه شدي.

 شرمگین لبش را گزید:

 _ بابا جون...

 بارید گفت:از نگاهش تحسین مينسترن خندید و درحالي كه 

 شه ها._خوب دیگه بهتره حرکت کنیم. دیر می

 :شیرین سرش را باال آورد و با نگاهی کوتاه به مادرش گفت

 زنه ._ من که حاضرم. این شروینه که خیلی حرف می

 شروین معترض غر زد:

منتظر تشریف فرمایی  گه من حاضرم، دختر ما یک ساعته که حاضریم و فقط_ هه، اینو ! تازه می

 !سرکار خانم بودیم، نه بابا ؟! درست نمی گم؟

آقا سعید بین دو فرزندش ایستاد و در حالي كه یک دستش را پشت کمر شروین و یک دستش را 

 :گذاشت ضمن هدایت کردن آنها به خارج از خانه گفتپشت کمر شیرین مي

 افتین ببینم.ین سر هم خالی کنین. حاال راه بی_ خوب حاال حرکت کنین. بقیه کل کل هاتون رو تو ماش

 :شیرین و شروین با خنده نگاهی به هم انداختند 

 هر كي زودتر رسید. -

 _این بار دیگه نه شروین خان .

هر دو خندیدند و برای زودتر رسیدن به ماشین با هم مسابقه دادند. شروین مثل همیشه اولین نفری 

ماشین تکیه داد دو دستش را روی سینه جمع کرد و یک پایش را به  بود که به ماشین رسید وقتی به

 ماشین چسباند و با خنده ی شیطنت آمیزی به خواهرش که تازه به ماشین رسیده بود گفت:
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 خوای از من جلو بزنی و مسابقه رو ببری ؟!شه، پس تو کی می_ بازم مثل همیشه شروین برنده می

 رادرش گفت:شیرین نفسی تازه کرد و رو به ب

_ اصال قبول نیست، تو همیشه وقتی می بینی من پیراهن پوشیدم تصمیم می گیری با من مسابقه 

بدی، خب معلومه که من نمی تونم با همچین ظاهري مثل تو بدوم و برنده بشم. اگر راست می گی 

 .وقتی با من مسابقه بده که من هم مثل تو بلوز و شلوار پوشیده باشم

 ر که در ماشین را برای خواهرش باز می کرد خنده ی بلندی سر داد :شروین همانطو

وقت که ریم هیچ_ تو که همیشه یه جواب تو آستینت داری خواهر کوچولو. درضمن وقتی بیرون می

 بلوز و شلوار نمی پوشی خانم خانما.

 شیرین خندید و سوار ماشین شد. در همان حال گفت:

 _ تسلیم بابا امان از دست این زبون تو .

با آمدن پدر و مادر ، شروین هم سوار شد . آقا سعید پشت فرمان نشست و با گفتن بِْسم هللا حركت 

 كرد.

 نگاه شیرین روي آسمان تاریك شب خزید. پلكهایش را بر هم زد و لبخندي روي لبهایش نشست.

 كه چقدر دلش براي آغوش مهربان عمو تنگ شده...!وقتي نزدیك خانه ي عمو رسیدند تازه فهمید 

*** 

 به محض رسیدن ب مقصد شیرین نگاهی به خانه عمویش انداخت و لبخند زنان گفت:

 م_چه زود رسیدیم؛ فكر كنم در اثر رانش زمین خونه عمو اینا نزدیکتر شده و ما خبر نداری

 و خندید حتي شروین هم اوهوم ی گفت و خندید.

 انطور که داشت از اتومبیل خارج می شد در سمت شیرین را باز کرد و گفت:آقا سعید هم

_ خونه عموت نزدیکتر نشده تو راه اینقدر با داداشت شوخی کردین و خندیدین که متوجه گذر زمان 

  نشدی عزیزم، پیاده شو که خیلی دیر شد.

 شیرین پیاده شد و رو به پدرگفت :

شما رو نخندونم که شما سالی یه بارم به خودتون اجازه ی _خب اگر من باهاتون شوخی نکنم و 

 دید.خندیدن نمي

 آقا سعید با زدن ضربه ی آرامی به کمر دخترش گفت:

 _بسه، برو كم زبون بریز شیطون خانم.

 :شیرین اما با چشمكي شیطنت آمیز گفت 

 گم بگو آره.ده . نه مامان؟ دروغ مي_مامانم حقو ب من مي

 نسترن به شیطنت دخترش خندید.
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_ كوتاه اومدم دخترم تسلیم... این یکی رو درست اومدی بابا، آدم تا بهونه ی خندیدن نداشته باشه 

 نمی خنده ماشاءهللا تو هم مثل مترسک سر جالیز آدم رو سر شوق میاری بابا.

د از آیفون که از صدای بوق صدای بــــابــــا گفتن گله مندانه ی شیرین با صدای سالم گفتن عمو وحی

ماشین متوجه ی رسیدن مهمانانش شده بود با صدای خنده ی بلند شروین در هم آمیخت. عمو وحید 

در را برایشان گشود و در به آرامی روی پاشنه چرخید، در طول مسیر در ساختمان تا ورودی داخلی 

 .بودمتر می شد شروین از خنده ریسه رفته  30_40ساختمان که حدودا 

وقتی به پایین پله های ورودی رسیدند عمو وحید حاضر و آماده باالی پله ها منتظرشان بود، قبل از 

همه شیرین جلو رفت و خود را در آغوشی که عمو برایش باز کرده بود رها كرد و فشار دستان 

 .ه ایی بر گونه ی او گذاشتب*و*سعمویش را به دور کمرش به جان خرید و با سالمی کوتاه 

 _سالم عمو جونم خوبید؟

 آقا وحید که از دیدن شیرین بعد از مدتها خوشحال شده بود با مهرباني گفت:

_ سالم به روی ماهت دخترکم. حالت چطوره پدرسوخته ؟! یادی از ما نمی کنی، نمی گی یه عمو 

  دارم كه هر روز چشم انتظار منه که برم دیدنش؟!

 كه خریدار داشت جواب داد:شیرین خودش را لوس كرد و با نازي 

_ قربونتون برم عموجون. به خدا همیشه به یادتون بودم، باور کنید درسام اینقدر سنگین بود که 

وقت سرخاروندن نداشتم، این یک هفته رو هم همه اش داشتم استراحت می کردم. ولی حاال اینجام، 

 در خدمت شما فرمانده.

نده رو به برادرش سالم کرد ، آقا وحید نیز شرمگین رو به آقا سعید با تمام شدن حرف دخترش با خ

 برادرش دستش را دراز کرد و گفت:

 بینی که حواس برای آدم نمی ذاره، شرمنده._ امان از دست این دختر، سالم داداش، می

 آقا سعید دستش را محکم و صمیمانه فشرد:

زنین؟ می دونم، تقصیر از شما نیست از یکی دیگه _دشمنتون شرمنده داداش، این چه حرفیه می

 است. سر درددلش باز شد تا صبح می شینه حرف می زنه. من دخترمو خوب می شناسم.

 بعد به روی دخترش خندید، شیرین با دلخوری رو به پدر گفت:

 ک می زنین، منتظر بمب منم باشید._باشه بابا، این دومین باره که امشب به من پات

در میان خنده آقا وحید به زن برادرش و شروین هم سالم احوالپرسی کرد و وقتی داشت با شروین 

 ی می کرد گفت:ب*و*سرو

 _ چیه عمو؟! امشب مثل لبو قرمز و داغ شدی.

رو به  شروین که صورتش تا بناگوش سرخ شده بود و از زور خنده نمی توانست خود را کنترل کند

 عمو گفت:
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_ آخه نمی دونین عمو، این شیرین مثال امشب برنامه رو کم کنی داشت ولی از وقتی رسیدیم دم در 

خونه تون تا همین االن دوبار روی خودش کم شده، به نظر شما این نمی ارزه که ما مثل لبو قرمز 

 ت استفاده کنین عموجان.بشیم؟ از این موقعیت ها کم پیش میاد ها، بهتره شما هم از این موقعی

 :شیرین با چشم غره اي رو به او گفت

 _باشه، به وقتش حساب جنابعالی رو هم می رسم.

 و با این تهدیدآمیز شیرین صداي خنده ي جمع یكبار دیگر به هوا برخاست

لحظاتي بعد در حالي كه عمو دست شیرین را مهربانانه در دست گرفته بود آنها را به داخل هدایت 

 د و با ورود به سالن پذیرایي آتش بس میان شیرین و شروین اعالم شد!كر

وارد سالن پذیرایي كه شدند، زن عمو به استقبالشان آمد و به گرمي جویاي احوالشان گردید. بعد از 

تعارفات معمول همگی روی مبل های پذیرایی جای گرفتند تازه متوجه غیبت فرهاد شدند و آقا سعید 

 :د که سراغ او را از برادرش گرفتاولین نفری بو

 _پس فرهاد كجاست؟ خبري ازش نیست!

 آقا وحید رو به برادر کوچکش جواب داد:

 .سركاره! تماس گرفتم گفتم مهمون داریم احتماال یه كم دیگه باید سر و كله اش پیداش بشه -

 شروین با شیطنت گفت:

 _حاال ب خاطر ما از كار بیكار نشه عمو.

 در، این حرفا چیه؟_خدا نكنه ما

 شروین رو ب مادرش جواب داد:

 _شوخي میكنم مامان.

 نسترن سري جنباند و جوابي نداد عمو خندید و گفت:

 _بي خیال زن داداش،سخت نگیرید

 حاال كي میاد عمو؟ الاقل حرفو عوض كنم سرم بیشتر از این به باد نره.-

 با این جمله ي شروین همه خندیدند.

 لب گفت: آقا سعیدلبخند بر

 دور از شوخي چرا مزاحمش شدین داداش؟ می ذاشتید به کارش برسه ما هم كه غریبه...-

 آقا وحید صحبت برادرش را قطع کرد و با مهرباني گفت؛

این چه حرفیه داداش؟ اصال هم مزاحمش نشدم .می دونم چقدر دوست داشت شما رو ببینه. اتفاقا -

همین دیشب حرف شما بود. با امتحان این خوشگل خانم یه جورایي همه تو قرنطینه بودیمو حاال 

 حسابي دلتنگ شدیم.
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 شیرین با شرمي دلنشین لبش را گزید و سرش را پایین انداخت.

صدای باز و بسته شدن در هال خبر از رسیدن فرهاد میداد .ستاره با نگاهي كه همان هنگام 

 میدرخشید گفت:

  بفرمایید فرهاد هم اومد!-

فرهاد که از کفشهای کنار در متوجه حضور میهمانان شده بود بالفاصله دمپایي روفرشي هایش را 

و با صدایي بلند به همه سالم کرد پوشید و به سوی پذیرایی که فاصله چندانی با در هال نداشت رفت 

ی ب*و*سب سوي عمویش رفت و به گرمی با او و پسر عمویش شروین دیده  و براي عرض أدب

 کرد و خیلی صمیمی احوال زن عمویش را پرسید.

اما در مقابل شرین سرش را پائین انداخت و با سالم كوتاهي مبلی را که کنار شروین بود انتخاب کرد 

شیرین در دل برایش شكلكي درآورد و بي تفاوت به حرفهاي زن عمو و مادرش  و روی آن نشست .

گوش سپرد. همیشه از سرسنگین بودن فرهاد با خودش خنده اش میگرفت چرا كه فرهاد فقط در 

 .برابر او انقدر محجوب و سنگین برخورد میكرد

 ن را میل كنند.فرهاد خوشامد دوباره اي به عمو و خانواده اش گفت و تعارف كرد چایشا

 سعید فنجانش را برداشت و در همان حال پرسید؛

 کم پیدایی عمو؟ اوضاع کار چطوره؟-

 فرهاد با لبخندي دلنشین جواب داد:

 زیر سایه شمائیم عمو جان.الحمدهلل اوضاع کار بر وفق مراد می چرخه. البته فعال.-

 چرا فعال؟ مگه اتفاقی افتاده؟-

 فرهاد جواب داد ؛

ه اون صورت که شما فکر می کنید نه .ولی مدیر عامل شرکت به خاطر مسائلی شرکت رو اتفاق ب-

.به هر حال این نگرانی بین کارمندا وجود داره که  واگذار کرده. ماهم نمی دونیم قراره با کی کار کنیم

 .خداستمدیر عامل جدید چطور آدمیه .آیا می تونیم باهاش کنار بیائیم یا نه ؟ ولی ما توکلمون به 

 آقا سعید به برادر زاده اش قوت قلب داد و گفت؛

نگران نباش پسرم ، ان شاءهللا که آدم خوبیه تو انقدر خوبي كه قطعا با هر آدمی میتونی کنار  -

 بیایی.

 فرهاد تشكري كرد و در همان حال گفت:

ن اثر گذاشته شما لطف دارین عمو من هم انقدر نگران نیستم فقط نگرانی کارمندای دیگه روی م-

 ..سعی می کنم اجازه ندم این موضوع روی روحیه ام اثر نامطلوب بذاره

 آقاسعید با خنده گفت؛

 _آفرین پسرم،این بهترین کاریه که میتونی بکنی.
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لبخندي زد و سرش را تكان داد . نگاهش كه ب نگاه خیره ي شیرین افتاد حس كرد ضربان قلبش 

 تصاعدي باال میرود...

رو به برادرش مشغول صحبت شد نسترن خانم هم از جایش بلند شد و برای کمک به جاري آقا سعید 

 اش به آشپزخانه رفت . فرهاد نیز رو به شروین از كارها و مشغله هایش پرس و جو كرد.

كرد بي حوصله نگاهي به اطرافش انداخت و گوش به صداي شیرین كه به شدت احساس تنهایي مي

 كرد سپرد؛درش صحبت ميگرم فرهاد كه با برا

 _ به نظرم از االن باید به فكر آینده ات باشي و یه برنامه ریزي حسابي كني.

 كنم ولي خب اول باید درسم تموم بشه._ حتما. خودمم به خیلي چیزا فكر مي

 شي شروین جان._مطمئنم موفق مي

كالفه از گوش دادن به حرف های آنها از جایش بلند شد تا به مادر و زن عمویش بپیوندد، آقا وحید 

 که متوجه بلند شدن شیرین شد رو به او پرسید:

 کجا خوشگل عمو؟ حوصله ات سر رفت؟ -

 شیرین با دلخوري جواب داد:

و بابا که دارین باهم  وقتي همه مشغول خودتون هستید چه توقعي دارید؟ بله که سر رفت شما -

کنین فرهاد و شروین هم با هم حرف می زنند. این وسط فقط سر من بی کاله مونده که صحبت می

 .رم پیش زن عمو و مامان حداقل اونجا یه کاری از دستم برمیاد که انجام بدمدارم می

 آقا وحید خنده ی بلندی سرداد :

ره مطمئن ذاری اما سر خودت کاله نمیکاله می نترس عموجان، تو سرت کاله نمی ره، سر همه -

 .باش

 شیرین پشت چشمي براي عمو نازك كرد و دلخور جواب داد:

 .ظاهرا شما هم به جمع بابا و شروین پیوستین. نخیر فکر کنم همه با من سرجنگ دارین -

 بعد رو به فرهاد گفت:

ر همین ردیفا نداری تحویلم بدي؟ چون ببینم تو امشب متلکی، طعنه ای، جمله رو کم کنی ، چیزی د -

 فقط صابون تو به تنم نخورده.

 صداي خنده ي مردها به هوا برخاست . فرهاد از جریان بي خبر بود با نگاهي گرم پرسید:

 متوجه منظورتون نشدم دخترعمو .-

 _یعني از تیكه بارون شدنم بي خبري پسر عمو؟

ًً نمي - م سر از ماجرا دربیارم ببینم كي دخترعموي منو اذیت دونم چي شده ؟! بگو بلكه منواقعاً

 كرده!

 شیرین طنز كالم او را ندیده گرفت و با خونسردي گفت:
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خیلی ساده اس . امشب از وقتی رسیدم اینجا همه تا تونستن به من تیکه انداختند و خندیدن. یکی  -

 منو مترسک سرجالیز و یکی هم منو کاله بردار خطاب می کنه .

دای این جمله به ترتیب انگشت اشاره اش را اول به پدر و بعد به طرف عمویش گرفت و با ضمن ا

 صدای عمویش که می گفت :

 ذاری.من نگفتم کاله بر می داری. گفتم کاله سر همه می-

 شروین قهقهه زد شیرین اخم هایش را در هم كرد و گفت:

  خنده.گید اینم هي به من مي_ همون دیگه، شماها مي

فرهاد با خنده نگاهی به شروین انداخت و او را دید که از زور خنده صورتش سرخ شده بود. بعد 

 :دوباره نگاهی به شیرین انداخت و به ادامه صحبت او گوش داد که می گفت

این تمام ماجرا بود .حاال اگر شما هم جمله ناب و طعنه حسابی رو کم کن تو چنته دارید رو کنید.  -

ید می تونید از بقیه کمک بگیرین. فکر کنم تا آخر شب هر چی متلک باشه بارم کنند. حاال اگر هم ندار

 شما مختارید . راستی اگر هم طرف من هستین اعالم کنید تاحداقل خیالم راحت باشه که یه نفر با منه.

 شیرین كه ساكت شد فرهاد با خنده نگاهی به بقیه انداخت و بعد رو به دختر عمویش گفت:

نگران نباش من طرف شما هستم. مطمئن باش که امشب هیچ جمله طعنه آمیز یا به قول خودت رو -

 کم کنی به زبون نمیارم و در مقابل بقیه از شما دفاع می کنم . حله؟! االن آروم شدي؟

 ًً شیرین خیره به او آب دهانش را فرو داد. نفهمید از حمایت خاص فرهاد تنش گر گرفته یا واقعاً

 پذیرایي گرم شده بود!!!هواي 

 كرد خونسردي باشد گفت:سرش را یایین انداخت و در حالي كه سعي مي

  _ خوبه. الاقل از پسر عمو شانس آوردم!

صداي خنده ي جمع بار دیگر به هوا برخاست. از گوشه ي چشم نگاهي به فرهاد انداخت كه لبخندي 

 درخشید ...دلنشین روي لبش مي

با رفتن شیرین به آشپزخانه فرهاد نفس سنگیني کشید. این روزها هنگام صحبت کردن با شیرین 

نفس كم مي آورد. حتي زل زدن در چشم هاي براق و زیبایش آسان نبود. از این حس عجیب وحشت 

داشت خصوصا که میدانست پدرش به راحتی متوجه احوال نا بسامانش می شود. دوست نداشت 

 .ر دلش زبانه میكشید را سركوب كند ... اما ترسي عجیب ته دلش را نیش میزدحسي را كه د

 كرد...با دیدن نگاه خیره ي پدرش، حواسش جمع شد باید خودش را جمع و جور مي

شیرین وارد آشپزخانه شد و بی حوصله روی صندلی نشست و مشغول بازی با نمکدان روی میز 

ن عمویش گوش می داد كه در مورد خیاط جدید محله ي آنها شد. درهمان حال به صحبتهای مادر و ز

 حرف می زدند. زن عمو كه او را ساكت دید با خوشرویي گفت:

 _ چی شده شیرین جان؟ حوصله ات سر رفته عزیزم؟

_بله زن عمو، هیچ هم صحبتی نیست همه باهم مشغول صحبتین ولی من کسی رو ندارم باهاش 

 آدم حوصلش سر نمی ره؟حرف بزنم. بنظر شما اینجوری 
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 ستاره خانم دستش را روی شانه ی شیرین گذاشت :

 _ فدای اون حوصله سر رفته ات بشم عزیزدلم.

 _خدانکنه زن عمو، این چه حرفیه؟!

 _خب دلت می خواد یه کاری کنی دخترم؟

 _ البته زن عمو ، چرا که نه؟

  تازه خریده ستاره هارو تماشا کن._ تا غذا آماده می شه برو تو اتاق فرهاد و با تلسکوپی که 

 شیرین با تعجب رو به زن عمویش پرسید:

  _ تلسکوپ ؟

 _آره مادر جان، تلسکوپ. اینکه تعجب نداره

شیرین همانطور هاج و واج به زن عمویش زل زده بود، مینا خانم که دید شیرین هنوز با تعجب 

 نگاهش می کند گفت:

ده که هروقت دلش خواست از نزدیک به آسمون و ستاره ها _ فرهاد چند روز پیش یه تلسکوپ خری

نگاه کنه. میگه مامان ستاره ها با این تلسکوپ خیلی خیلی نزدیکن. فقط کافیه دستتو دراز کنی و تو 

مشتت بگیریشون. فعال گذاشته تو اتاقش. قراره یه جای مناسب باالی پشت بوم براش درست کنه. 

 و تماشا کنی عزیزم.میتونی بری اتاقش و ستاره هار

 کردم فرهاد به این چیزها عالقه داشته باشه زن عمو_ فکر نمی

 مینا خندید:

 _ چرا عزیزم ؟ مگه فرهاد من دل نداره ؟! اتفاقا برعکس خیلی هم احساساتش لطیفه.

 _ منظور بدی نداشتم زن عمو، منظورم این بود فکر نمیکردم احساساتی باشه و دلش بگیره

 فتم دلش می گیره. گفتم هروقت دلش خواست به آسمون نگاه می کنه._ اما من نگ

_وای زن عمو، تو رو خدا شما دیگه نه، همین امشب بابا و عمو و شروین منو حسابی مستفیض 

کردن کافیه. لطفا شما دیگه به اونا ملحق نشید. فقط زن عمو یه سوال... فکر نمی کنید اگر من برم 

  وپش به آسمون نگاه کنم ناراحت بشه؟!تو اتاق فرهاد و با تلسک

_ نه عزیزم، البته که نه، خوشحال هم می شه. اصال خودش گفته بود هر وقت تو و شروین اومدین 

میخواد دب اكبر رو نشونتون بده، به منم گفته بود هر وقت شما اومدین و خودش نبود شمارو ببرم 

 اگه دوست داری ستاره های آسمونو ببینی اتاقش. برو عزیزم خیالت راحت ناراحت نمی شه، حاال

 برو تو اتاقش.

 شیرین با خوشحالی رو به مادرش کرد و گفت:

 _ البته که دوست دارم، چی از این بهتر؟!
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بعد بدون به زبان آوردن حرفی دیگر راهي طبقه باال شد، اتاق فرهاد در سمت راست راهروی طبقه 

باال قرار داشت و شیرین تا به حال وارد اتاقش نشده بود به خاطر همین مجبور شد در یکی دوتا از 

تشخیص بدهد. با  اتاقها را باز کند تا بتواند اتاق فرهاد را از تلسکوپی که در کنار پنجره قرار داشت

دیدن تلسکوپ کنار پنجره انقدر ذوق زده شد که در اتاق را پشت سرش نبست و یکراست کنار پنجره 

و تلسکوپ رفت حتی به اطرافش توجهی نكرد. از چشمی تلسکوپ به آسمان خیره شد و فقط توانست 

آنقدر نزدیک بود که یک ستاره را که فرهاد تلسکوپ را روی آن تنظیم کرده بود ببیند. آن ستاره 

 شیرین حس کرد اگر دستش را دراز کند به راحتی میتواند آن را در دستش بگیرد.

آنقدر از تماشاي آسمان به آن نزدیكي ذوق زده بود كه اصال متوجه گذر زمان نشد، حتی ورود و 

ن هیچ حضور فرهاد و شروین به اتاق را هم حس نکرد، شروین از فرهاد خواست تا چند دقیقه بدو

گفتگویی فقط نظاره گر باشند. فرهاد هم به حرف شروین گوش داد و هر دو در سکوت مشغول 

تماشای شیرین که محو تماشای آسمان شده بود ایستادند. باالخره هم شروین نتوانست بیش از این 

طاقت بیاورد و همانطور که پاورچین پاورچین نزدیک می شد دستش را از پشت دور کمر خواهرش 

 :حلقه کرد... نگاه فرهاد قفل كمر باریك شیرین بود كه صداي ترسیده اش را شنید

 _واااااي

 شروین کنار گوش خواهرش گفت:

 _جیغ نزن، منم. چیه خواهر کوچولو، مثل اینکه خیلی خوش میگذره.

شیرین در حالیكه از حضور ناگهانی شروین و فرهاد جا خورده بود به سمت برادرش برگشت و با 

 شحالی گفت:خو

، فکر نمی کردم به این زیبایی _وای شروین نمیدونی آسمون چقدر قشنگه. ستاره ها انقد نزدیکن

 باشن. بیا توام نگاه کن.

همانطور که داشت شروین را دعوت به تماشای آسمان می کرد از سرشانه برادرش متوجه فرهاد شد 

یز میگذاشت. شروین كه با دیدن تلسكوپ و که داشت بشقاب میوه اي که همراه آورده بود را روی م

  تعریف هاي خواهرش حسابي كنجكاو شده بود به سوي تلسكوپ رفت.

 _فوق العاده است شروین، تازه میفهمي آسمون چقدر قشنگه.

 _دارم نگاه میكنم اگر اجازه بدي.

 فرهاد نگاهش را به چهره ي زیباي دخترعمویش دوخت و با لبخندي دلنشین گفت:

 ایید میوه دختر عمو._بفرم

شیرین كه تازه متوجه ي فرهاد شده بود دو قدم به سمتش برداشت و با شرمي دوست داشتني سرش 

 :را پایین انداخت

 _ ممنون ...ببخشید که بدون اجازه اومدم تو اتاقت، راستش زن عمو گفت...

 فرهاد کمی دست راستش را باال آورد و گفت:
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ن، من چند روز بود که بی صبرانه منتظر بودم که وقتی شما _خواهش می کنم این حرف رو نز

نشون بدم، خوشحالم که مادر زودتر فرستادت  میایین اینجا آسمون و ستاره ها رو به شما و شروین

 .اینجا تا از تنهایی خسته نشی... مطمئن باش اصال از حضورت تو اتاقم ناراحت نیستم دخترعمو..

ه چشمان مهربان فرهاد نگاهی انداخت و خیلی زود متوجه شد که شیرین سرش را باال آورد و ب

فرهاد این حرف ها را صادقانه و از صمیم قلب به زبان آورده بود و بخاطر حضور بی اجازه اش 

 :ناراحت نیست، خیلی زود شور و شوق چند دقیقه پیش به صورتش برگشت و با خوشحالی گفت

ز همیشه قشنگتره. اما فقط یک ستاره رو می شه با اون _ خیلی قشنگه، آسمون با این تلسکوپ ا

  دید یا اینکه ...

 شروین همانطور که داشت به آسمان نگاه می کرد حرف خواهرش را قطع کرد:

_ای خواهر کوچولوی خنگ من، یعنی تمام مدت داشتی فقط همین یه ستاره رو نگاه می کردی و انقد 

 ه ستاره رو یکجا باهم ببینی چی میگی؟از آسمون تعریف می کردی؟! اگه این هم

 شیرین با اخم رو به برادرش گفت:

_بله فقط داشتم همین یک ستاره رو تماشا می کردم چون بلد نبودم چطوری با این دستگاه کار کنم، 

 می ترسیدم خرابش کنم.

 فرهاد به میان حرف خواهر و برادر آمد:

که روی یک ستاره زوم کردم، آخه من اون ستاره _فدای سرتون، حاال دعوا نکنید. تقصیر من شد 

اونو از نزدیک تماشا کنم. حاال هم عیبی نداره من  رو بیشتر از بقیه دوست دارم و دلم می خواد فقط

 .بهتون یاد می دم چطور میشه با این دستگاه کار کرد

 شیرین با خوشحالی پرسید:

 _راست میگی؟ به منم یاد می دی چطور باهاش کار کنم؟

 فرهاد لبخندی زد و گفت:

 _البته

 _خیلی ممنـــــون، واقعا ممنونم. حاال کی به من یاد می دی؟

 _هر وقت كه بخوای.

 شیرین برگشت و خیلی سریع به کنار برادرش و تلسکوپ رفت و رو به فرهاد گفت:

 _ همین االن، همین االن

 _االن که شروین داره آسمونو تماشا می کنه.

 شیرین مصرانه گفت:

 _ نه، شروین دیگه نمی خواد تماشا کنه...

 بعد آستین پیراهن برادرش را چندبار به سمت پایین کشید و ادامه داد:
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 _مگه نه شروین؟! ... شروین... با توام. شرویــــــــــن

 شروین از نگاه کردن به آسمان دست کشید صاف ایستاد و هوفی بلند کشید:

 تر . مهلت نمی ده به آدم._از دست این دخ

 نگاهی به خواهرش کرد و ادامه داد:

_مگه می ذاری؟ حتی اگه بخوام تماشا کنم تو نمی ذاری. بیا این تو اینم تلسکوپ و اون هم آقا فرهاد 

 استاد. هرکاری دلت می خواد بکن، من دیگه اینجا کاری ندارم می رم پایین.

 شیرین با خوشحالی گفت:

 ، تو که اینو می دونی دیگه معطل نکن، در ضمن دست داداش گلی خوبم درد نکنه._آفرین پسر خوب

 شروین با خنده سرش را خاراند و در حالیكه از كنار فرهاد ردمیشد گفت:

 ._ با همین زبونش همه رو بیچاره كرده هاااااا 

اده بود چرخید. و خندید و اتاق را ترك كرد. نگاه فرهاد به سمت شیرین که باز پشت تلسكوپ ایست

 دلش از هیجاني خاص تپید

 با شیرین تنها بود ... آن هم زیر سقف اتاقش....

با بیرون رفتن شروین از اتاق ، فرهاد با لبخندی نمکین به سوی شیرین برگشت و وقتی او را کنار 

 تلسکوپ منتظر خود دید با برداشتن چند گام بلند خود را به شیرین رساند و با هیجان گفت:

 _ خب، آماده ایی؟

 _ البته،آماده ی آماده ام.

 فرهاد با مهربانی گفت:

 _پس شروع می کنیم بیا نزدیکتر و دقت کن ببین من چیکار می کنم.

و با حوصله طرز کار با تلسکوپ را برای شیرین توضیح داد و در پایان صحبتهایش رو به شیرین 

 گفت:

 .بدم _ متوجه شدی؟! اگر متوجه نشدی دوباره توضیح

 شیرین همانطور که داشت از چشمی تلسکوپ به آسمان نگاه می کرد ذوق زده گفت:

 _ نه ، متوجه شدم ، ممنون

آنقدر با ذوق و شوق فراوان به آسمان نگاه می کرد كه اصال متوجه ی نگاه خیره و معنادار فرهاد 

 .که با اشتیاق تمام به او نگاه میكرد نشد

 _ اگر دیگه سوالي نداري من برم پایین

 شیرین صاف ایستاد و با لبخندي زیبا تشكر كرد

 _ممنون پسرعمو خیلي لطف كردي.
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 _خواهش میكنم كاري نكردم راحت باش.

 شیرین سري جنباند و دوباره مشغول ور رفتن با تلسكوب شد.

را با سرگرمی جدیدش تنها  فرهاد نیز بی آنکه مزاحمتی برای او ایجاد کند تصمیم گرفت شیرین

 بگذارد و اتاق را ترک کند.

بعد از گذشت نیمساعت مینا خانم از فرهاد خواست تا شیرین را برای شام صدا کند. وقتی فرهاد به 

پشت در اتاقش رسید نفسی تازه کرد و ضربه ی آرامی به در زد و چون دید صدایی نیامد مجددا 

شیرین که اجازه ی ورود می داد وارد اتاقش شد و از همان ضربه ی دیگری بر در زد و با صدای 

 کنار در به شیرین که هنوز داشت با تلسکوپ به آسمان نگاه می کرد گفت:

 _ شام حاضره دختر عمو.

 :شیرین با خوشحالی زاید الوصفی نگاهش را به سمت فرهاد چرخاند و گفت

 و شامشون رو بخورن. _ من شام نمیخورم، لطفا به بقیه بگین منتظر من نباشن

فرهاد که می دانست شیرین چرا نمی خواهد شام بخورد با خنده دستگیره ی در را که هنوز در دست 

 :داشت رها کرد و خود را به داخل اتاق کشید و با مهربانی گفت 

 _چرا؟ نکنه حالت خوب نیست؟

 _ نه حالم خوبه. فقط گرسنه نیستم، ممنون.

 و قدمی به سوی شیرین برداشت:فرهاد خنده بلندی سر داد 

_ ولی شما خب می دونی که این بهانه ی خوبی نیست، مطمئن باش اگر بابا بفهمه می یاد و خودش 

 .به زور می بردت پایین و به زور هم غذا به خوردت می ده

 شیرین باناراحتی سرش را پایین انداخت و با من من گفت:

 _ نه، آخه می دونید، من می خوام ...

 هاد با خنده حرفش را قطع کرد :فر

 _ می دونم، می دونم چی می خوای، ولی بزار برای بعد از شام.

 بعد سرش را پایین انداخت با کمی ناراحتی ادامه داد:

 _اصال دلم نمی خواد بقیه فکر کنن که من باعث شدم که امشب شما گرسنه بمونین.

 مكي زیبا گفت:دوباره سرش را باال گرفت و این بار با خنده و چش

_ قطعا نمی خوای تنها حامی و طرفدارت رو از دست بدی ؟! اگر برای شام پایین نری این بار به 

 !جای تو من مورد طعنه و متلک دیگران قرار میگیرم. حاال چی؟ بازم می خوای اینجا بمونی ؟

ی فرهاد حسابی نگاهی شیطنت آمیز به دخترعمویش کرد و منتظر جوابش ماند. شیرین که با حرفها

مجاب شده بود نگاهی حسرت بار به تلسکوپ انداخت و دوباره برگشت و رو در رو و خیره به فرهاد 

 گفت:
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 _ باشه میام، به شرطی که بعد اجازه بدی دوباره بیام اینجا و آسمون رو تماشا کنم.

در اتاق دراز کرد و نگاهش را به زمین فرهاد از سر راه شیرین کنار رفت و دست چپش را به سمت 

 :دوخت و با خنده گفت

_ من که قبال بهت این اجازه رو دادم. ولی باشه هر وقت که دوست داشتی بیا اینجا، هر وقت که 

 .دوست داشته باشی

 شیرین خنده ایی کرد و سرش را به راست خم کرد و در حال حرکت به پسرعمویش گفت:

 _ خیلی ممنون آقا

ن جمله دل در سینه پسر جوان تپیدن گرفت، نگاهی به شیرین که همان لحظه از اتاق خارج شد با ای

انداخت و با نفسی عمیق دنبال او از اتاق خارج شد.این دختر با شیطنت هاي دوست داشتني اش 

 باالخره جانش را میگیرد.

 از اندیشه اش خندید و پشت سر او راهي طبقه پایین گردید...

و روی صندلی و رو در روی هم قرار گرفتند لبخندی به روی هم زدند و شیرین در جواب وقتی هر د

 عمویش که پرسید:

 خوشگل پدرسوخته. تاحاال کجا بودی؟ نگفتی من پیرمرد از گرسنگی تلف میشم.-

 شیرین درصدد انتقام جویی برآمد وگفت:

نگی تلف می کنید اما خودتون از نترسید عمو جون. شما از گرسنگی تلف نمی شید. همه رو از گرس-

 گرسنگی تلف نمی شید. مطمئن باشید.

این جمله را چنان جدی به زبان آورد که همه فکر کردند شیرین قصد اهانت به عمویش را دارد. ولی 

بعد از گذشت چند ثانیه شیرین هر دو دستش را با خوشحالی باال برد و در میان هورا کشیدن آنها را 

 و گفت: به هم گره داد

 آخ جانمی جان. باالخره موفق شدم. -

 بعد رو به عمویش کرد و با خنده گفت:

 عمو جان حاال دیدین طعنه زدن به دیگران چه مزه ایی داره؟ تا شما باشین به من دیگه متلک نگید.-

آقا وحید با چشمان از حدقه در آمده به شیرین خیره شد و وقتی نگاه خندان و شیطنت آمیز برادر 

زاده اش را دید خنده بلندی كرد که باعث شد دیگران هم به خنده بیوفتند. در میان خنده ی حاضرین 

 :شیرین انگشت اشاره اش را اول به طرف شروین و سپس به سمت پدرش گرفت و گفت

 به حساب شما دو تا هم می رسم. به وقتش آقایون.-

 یان خنده گفت:با این جمله ی شیرین خنده ی آقا وحید شدیدتر شد و م

 .ای پدر سوخته. ببین چطور آدمو زهره ترک می کنه -

 شیرین با خنده ای خاص گفت:



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

32 

 

 مگه من هیوال هستم عمو جان که شما زهره ترک شدین. -

آقا وحید دیگر نتوانست کالمی بر لب بیاورد و فقط می خندید. غذا در فضایی بسیار شاد و دوستانه 

دیگر وقت نکرد تا به اتاق فرهاد برود، چرا كه بعد از خوردن غذا  صرف شد و بعد از غذا هم شیرین

به زن عمویش در شستن ظرفها کمک کرد و بعد از آن هم کنار عمویش نشست و در مورد مسائل 

 .مختلف به گفت و گو پرداخت 

وقتی مینا خانوم به آشپزخانه رفت فرهاد را صدا کرد و سینی چای را به دست پسرش داد تا از 

یهمانان پذیرایی کند و خود با یک سینی از کاسه های پر از تخمه به دنبال پسرش به راه افتاد. م

 وقتی فرهاد با سینی چای وارد اتاق شد شیرین از جای بلند شد و با خنده گفت:

 این کار شما نیست. لطفا این سینی رو به من بدین. در ضمن باید همیشه کار رو به کاردان سپرد. -

 سري جنباند و گفت :فرهاد 

 _ بفرمایید كاردان... موفق باشید.

 شیرین خندید و سیني را گرفت و دور چرخاند. وقتی به فرهاد رسید سینی را مقابلش گرفت و گفت:

 بفرمایید پسرعمو.-

 فرهاد هم استکانی چای از روی سینی برداشت و گفت:

 ممنون، دست شما درد نکنه دخترعمو.-

 هر دو خندیدند و شیرین آن لحظه اندیشید كه پسر عمویش چقدر با خنده دوست داشتني است.

تمام آن شب را در خوشی و شادی گذراندند و وقتی شیرین با اولین خمیازه به ساعت نگاه کرد 

 :متعجب از اینکه چطور تا این ساعت مهمانی ادامه پیدا کرده رو به پدرش گفت

 کردین؟ بابا، به ساعت نگاه -

 با این حرف شیرین همه نگاهش كردند و آقا سعید با تعجب گفت:

 آخ، خیلی دیر شد اصال نفهمیدم وقت چطور گذشت. -

 بعد رو به برادرش کرد و گفت:

 دیگه باید رفع زحمت کنیم. خیلی مزاحم شدیم داداش. شرمنده.-

 آقا وحید در جواب برادرش گفت:

 ، نشسته بودین. تازه سرشبه داداش.جا حاالاین چه حرفیه. دشمنت شرمنده. ک -

 شیرین میان حرف عمویش پرید و گفت:

دیگه نشد عموجان، با ما هم بله؟ ساعت یک نصفه شبه اونوقت شما به خاطر تعارف تیکه پاره -

 کردن می گید سرشبه. خودتون از بی خوابی چشماتون سرخ سرخ شده.

ون اینکه این اجازه را به عمویش بدهد دوباره به میان آقا وحید می خواست حرفی بزند که شیرین بد

 حرفش پرید و گفت:
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 _تعارفا ادامه پیدا كنه من نیستمااااا شبتون خوش.

 و با این جمله همه خندیدند و بعد از خداحافظي سوار ماشین شدند .

 شب خوبشان با لبخندهاي پر انرژي به پایان رسید.

 ایي كه امشب از اتاق فرهاد به زیبایي تجربه شان كرده بود.نگاه شیرین به آسمان بود، ستاره ه

 لبخندي زد و تا رسیدن به خانه پلكهایش را بست...

صبح با صدای در اتاق بیدار شد .در حالیكه خمیازه میكشید چشمش به مادرش افتاد که سرش را 

 .داخل اتاق آورده بود و با لبخند زیبایی نگاهش می کرد

 :مادرش زد و سالم کرد و ستاره خانم هم با همان لبخند جوابش را دادلبخندی به 

_ دختر خواب آلود من باالخره بیدار شد؟! پاشو که خوابیدن زیاد هم خوب نیست، صبح زود می 

خواستم بیدارت کنم ولی بابات نذاشت گفت دخترم بیشتر استراحت کنه دیشب هم اذیتش کردیم بذار 

 ، حاال هم زودتر بیا که هنوز بخاطر تو صبحانه روی میزه.بخوابه خستگیش در بیاد

 کش و قوسی به بدنش داد و رو به مادرش گفت:

 _ چشم مامان ، همین االن می یام پایین.

ستاره خانم با گفتنپس منتظرم او را تنها گذاشت و رفت. دقایقی بعد شیرین با شستن دست و رویش 

 ستانش را دور کمر او حلقه کرد و با مهربانی گفت:و با سرخوشی پشت سر مادرش ایستاد و د

 _خسته نباشی مامان خوبم

ه ای ب*و*سستاره خانم برگشت دستش را از باالی سر دخترش رد کرد و دور گردن او انداخت با

 گرم به گونه ی او جواب داد :

 _ سالمت باشی مادر، برو یه چیزی بخور تا ضعف نکردی

 شیرین خودش را بیشتر به مادرش چسباند و گفت:

 _ میخوام به شما کمک کنم باید زحمات یک ساله شمارو جبران كنم

_ الزم نیست جبران کنی دختری، کاری نمونده، تو صبحانتو بخور و میز رو جمع کن، بعد یکم ساالد 

تمام زحمات من خود به  برای ناهار درست کن عزیزم. فقط همین. درضمن تو اگر دانشگاه قبول بشی

 خود جبران می شه.

شیرین چشمی گفت و پشت میز نشست و مشغول خوردن صبحانه شد و در همان حال با مادرش 

 .راجع به مهمانی آخر هفته صحبت کرد

 صبحانه اش را نصفه ونیمه خورد و شتابزده مشغول درست كردن ساالد شد

 بعد از آماده شدن ساالد از مادرش پرسید:

 ار دیگه ایی نیست مامان جان؟_ ک

 :ستاره همانطور که قابلمه را هم می زد گفت
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 _ نه مادر،فعال تا وقت ناهار باهات کاری ندارم. وقتش شد صدات می کنم بیایی میز رو بچینی. باشه؟

 _ باشه مامانم پس میرم یه دوش بگیرم

 _برو عزیزم.

 به اتاقش رفتو بعد راهي حمام شد.

ل و آن همه ستاره در خواب به قدري خوب خوابیده بود كه دلش باز هوس ستاره با یادآوري شب قب

 داشت.

زیر دوش كه ایستاد با خودش اندیشید به خاطر ستاره ها هم كه شده بیشتر به خانه ي عمویش سر 

 خواهد زد.

د و ساعتی بعد سر حال و خوشحال به كمك مادرش شتافت . با چیدن میز ناهار رو به روی میز ایستا

 :با غرور به میز زیبایی که آماده کرده بود می نگریست که مادرش دستی به کمرش زد و گفت

 _ آفرین دختر هنرمند خودم.

شیرین با باال بردن و پایین آوردن دست راستش و خم کردن کمرش تعظیمی کرد و درجواب به 

 :مادرش گفت

 _خواهش میکنم بانو. من هرچه که بلدم از شما آموختم.

 وبه خوبه، مزه نریز دختر شیطون_خ

 و خنده ی بلندی کرد و با صدای آقا سعید که می گفت :

 _سالم من اومدم

 به شیرین گفت:

 _ برو خریدای بابات رو ازش بگیر .

 شیرین به سمت هال دوید و با دیدن پدرش گفت:

 _ سالم بابا جونم

 _ به به دختر خوشکل خودم، خوبی بابا ؟

 شیرین میوه ها را از دست پدرش گرفت و گفت:

 _ خسته نباشید.

 _ مونده نباشی دخترم. تو رو که می بینم خستگی از تنم در میره.

 _ انقد این دختر رو لوس نکن آقا، فردا نمی تونیم از پسش بربیاییم ها، از من گفتن بود.

 _ به به سالم خانم. چه استقبال گرمی.

 ندید و ادامه داد:بعد رو به شیرین ریز خ
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 _ من اگه دخترمو لوس نکنم کی بکنه پس؟!

 بعد نگاه عاشقانه ایی به همسرش انداخت و گفت:

 _خانمم خسته نباشه.

 ._ شما هم خسته نباشی آقا. ناهار آماده است 

 ._ اووووم عجب بویی راه انداختی. دستامو بشورم زود برمی گردم

 جواب داد: ستاره با درآوردن ظرف ساالد از یخچال

 _باشه عزیزم تا دست و روتو بشوری شروین هم رسیده.

 _چشم، شما امر بفرمایید بانو.

 دقایقي بعد آقا سعید در حال خشك كردن صورتش بود كه شروین هم آمد و سالم داد.

 آقا سعید هم پاسخ سالم پسرش را داد و گفت:

 ا غریبه. آره بابا؟_ سالم پسرم. پارسال دوست، امسال آشنا، سال دیگه هم حتم

شروین كه به شوخیهاي پدر عادت داشت خندید و سپس همراه او براي صرف ناهار به آشپزخانه 

 رفت.

شیرین و مادرش غذا را کشیدند و به روی میز چیدند. آقا سعید دو دستش را با خوشحالی به هم مالید 

 و گفت:

 اینقدر گرسنه ام كه نمی تونم صبر کنم. _

 خند بر لب پشت میز نشست و با گفتن نوش جونتون براي همسرش پلو كشید.ستاره خانم لب

شروین روي صندلي جابجا شد و با نشستن شیرین كه پارچ آب را روي میز میگذاشت و مي نشست 

 گفت:

به به، شیرین خانم چه عجب امروز قبل از ما تو آشپزخونه ایی قبال ما می نشستیم که بعد از کلی  -

  شما تشریف می آوردین برای خوردن غذا، اما حاال...خواهش و تمنا 

 مادر به میان حرفش پرید و گفت:

 شروین غذاتو بخور و دخترم و اذیت نکن. شیرین امروز خیلی به من کمک کرد، تو خبر نداری.-

 شروین کف گیر را از توی دیس برداشت و برای خود برنج کشید و در همان حال گفت:

 آفرین شیرین خانم زرنگ شدی. گفتم امروز میز غذا شلوغ پلوغه. نگو کار دست شیرینه.-

شیرین منتظر ماند تا شروین کف گیر دوم را توی بشقابش خالی کند بعد با عصبانیت آن را از دست 

 برادرش گرفت و با نگاهي عاقل اندر سفیه گفت:

 _تو اگر سر غذا حرف نزني برات حرف درنمیارناااا

 _مثال چ حرفي؟
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 شیرین چشمكي به پدر و مادرش زد و جواب شروین را داد:

 گن زبونتو كالغا بردن_نترس نمي

 و با گشاد شدن چشم هاي شروین صداي شلیك خنده ي جمع فضاي آشپزخانه را انباشت....

 ناهار در محیطی آرام و در میان شوخي و خنده ي جمع گرم و صمیمي خانواده صرف شد . بعد از

پایان غذا شیرین به مادرش در جمع كردن میز كمك نمود . در حالي كه داشت بشقابي را در سینك 

ه ایی بر پیشانی خواهرش گذاشت و با مهرباني ب*و*سمیگذاشت شروین به کنارش رفت و آرام 

 ؛گفت

 _دست خواهر گلم درد نکنه همه چي عالي بود.

 _هندونه زیر بغلم میذاری؟

 ر نازم ._ شما امر كنید خواه

 _دیگه خالي نبند من امر كنم كیه كه گوش كنه؟!

 شروین خندید و گفت :

 و_ داداشت نوكرته آبجي كوچول

 _نخیرم منو با كلمه ها گول نزن

 _اي بابا خب تو بگو چیكار كنم راضي بشي؟ خیر سرم اومدم تشكر كنم ازت افتادم تو دردسر.

 همگي خندیدند و شروین خیره به او پرسید:

 ر بفرمایید خانم هر چي بگي قبوله._ام

 شیرین خنده شیطنت آمیزی کرد و گفت ؛

 _هیچی اما شاید اگر با ماشین یه دوری توی شهر بزنیم باورم بشه امر امر منه داداشي.

 شروین خنده بلندی کرد و گفت ؛

 _باشه شیطون .اگه بابا اجازه بده من حرفی ندارم.

خوردن چاي بود انداختند .آقا سعید هم نگاهی به همسرش کرد و بعد هر دو نگاهی به پدر که مشغول 

 دوباره به دو فرزندش زل زد و گفت ؛

 _سوئیچ روی جاکلیدیه .فقط مراقب خودتون باشید و تند نرید.

 شروین با خوشحالی گفت:

 _به به شما که منو می شناسید بابا. من در هیچ شرایطي تند نمی رونم

 شما مطمئن باشید.

 آقا سعید استکان خالی را سرجایش گذاشت و گفت :
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 _من مطمئن هستم برید به امان خدا.

 ه ای بر گونه او گذاشت و گفت:ب*و*سشیرین شاد و خوشحال خود را به پدر رساند و 

 _خیلی ممنون بابا.

 آقا سعید هم نگاهی پر از مهر و محبت به دخترش انداخت و گفت:

م وظیفه داشتم در قبال میز زیبایی که امروز چیدی از تو تشکر کنم _خواهش می کنم قابلی نداشت. من

 عزیزم.

 شیرین هم خندید و رو به مادرش گفت:

 _ظرفها رو نمی خواد شما بشورید .من خودم وقتی اومدم اونا را می شورم.

 ستاره خانم خندید و گفت:

یاز به تفریح داري عزیزم برو _الزم نیست خودم می شورم عزیزم . بعد از گذروندن امتحانت تو هم ن

 بهت خوش بگذره .

 ید و گفت:ب*و*سشیرین با مهرباني مادرش را 

 _خیلی ممنون مامان جونم.

 شیرین صدای برادرش را شنید که میگفت:

 _شیرین زود برو آماده شو که دوست ندارم معطل بشم.

 بعد خطاب به پدرش گفت:

 رید زود برگردیم._بابا شما نمی خواهید جایی برید؟اگه جایی می 

 آقا سعید هم در جواب پسرش گفت:

_نه بابا .امروز دیگه بیرون کار ندارم .هر وقت دلتون خواست برگردید. راستی امروز داشتم با 

عموتون صحبت می کردم گفت که فرهاد امروز مرخصی گرفته .اگه وقت کردید برید دنبالش تا اون 

 ه همش کار می کنه.هم یه کم تفریح کنه . براش الزمه بیچار

 شروین هم با خوشحالی گفت :

 _جدی بابا؟ این که خیلی عالیه. حتما می ریم دنبالش .

 بعد روبه شیرین کرد و گفت ؛

 _نظر تو چیه شیرین؟موافقی؟

 شیرین لبخندی زد و گفت:

 _چرا که نه به قول بابا الزمه براش. حتما می ریم دنبالش بابا.

 ش گفت:آقا سعید هم خندان به دختر
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 _آفرین دختر گلم خوب کاری می کنید. برید ب أمان خدا.

تا رسیدن به مقصد کلی با هم شوخی کردند و خندیدند . مقابل منزل عمو هر دو از ماشین پیاده شدند 

 :و شروین زنگ را به صدا درآورد. چند لحظه ي بعد طنین گرم فرهاد پاسخگو شد

 _کیه؟

 شروین صدایش را تغییر داد و گفت:

 _منزل آقای فرهادی؟

با این حرف شروین،شیرین متوجه شد شروین قصد شوخی با فرهاد را دارد .بنابراین ساکت ماند و 

 آرام خندید.

 فرهاد در جواب شروین گفت :

 _بله بفرمایید؟

 شروین دوباره با همان صدا پرسید:

 _آقای فرهاد فرهادی؟

 هم جواب داد :فرهاد این بار 

 _بله خودم هستم. امرتون؟

 شروین ادامه داد:

 _لطفا چند دقیقه تشریف بیاورید دم در. از پلیس آگاهی مزاحمتون شدیم.

 فرهاد با تردید پرسید:

 _از پلیس آگاهی؟ اتفاقی افتاده؟

 شروین به زحمت خنده اش را مهار كرد و گفت:

 همه چی رو براتون توضیح میدم. _اتفاق که نه. فقط اگه تشریف بیارید دم در.

 فرهاد دوباره با دلهره گفت:

 _همین االن خدمت می رسم.

دکمه آیفون را فشار داد و در به روی پاشنه چرخید. ولی شروین آن را باز نکرد تا خود فرهاد آمد و 

 این کار را کرد.

تن پسر عمویشان آرام در فرصت کمی که تا آمدن فرهاد داشتند خواهر و برادر به خاطر دست انداخ

 آرام می خندیدند و شیرین تكرار میكردخدا كنه ناراحت نشه

شروین رو به روی در حیاط قرار گرفته و شیرین با فاصله کمی نزدیک به دیوار ایستاده بود. با باز 

 شدن در هر دو ساکت شدند و فرهاد با دیدن پسر عمویش نفسی به راحتی کشید و گفت:

 نکنه. تو که منو زهر ترک کردی دیوانه._ خدا بگم چکارت 
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هنوز متوجه حضور شیرین نشده بود. شروین در حالی که از خنده روده بر شده بود سالم کرد و 

 گفت:

 _ حسابی ترسیدی ها . نگاه کن رنگ به روش نمونده.

 فرهاد خودش را بیرون کشید درحالی که ادای شروین را در می آورد گفت:

 ترس سکته بدی پسره ی خل و چل._خوب بلدی آدمو از 

با این حرف فرهاد شیرین به خنده افتاد وتازه آن موقع بود که فرهاد به پشت سرش نگاه کرد و 

متوجه حضور شیرین شد. با دیدن شیرین دستي به موهایش كشید و بالفاصله با لحن محجوب 

 همیشگي گفت:

 _سالم دخترعمو، ببخشید متوجه حضورتون نشدم.

 شیرین همانطور که می خندید جواب داد:

 _سالم . از رنگ و روتون معلومه که حسابی ترسیدین .

 فرهاد خنده ای به لب آورد و سرش را باال گرفت و گفت :

 ._یه لحظه شک کردم که چه کار خالفی کردم که آگاهی اومده سراغم

 در این لحظه شروین گفت:

 طور از ترس پس افتادی؟ _ای ناقال نکنه کار خالفی کردی که این

 فرهاد مشت آرامی به شانه ی شروین زد و گفت:

 _چرت و پرت نگو. حاال چرا اینجا وایسادین؟ بفرمائید داخل.

 بعد روبه شیرین کرد و گفت:

 …_بفرمائید داخل دختر عمو

 شروین گفت:

هم خونه ای _نه دیگه، من و شیرین قصد خیابون گردی داشتیم و چون از بابا شنیدم امروز تو 

 تصمیم گرفتیم بیاییم دنبالت.

 مكثی كرد و با طنز ادامه داد:

 _حاال آقا فرهاد به ما افتخار همراهی می دن؟

 لحن شوخ شروین در آخر جمله اش فرهاد را به خنده انداخت :

 _مزاحمتون نمی شم.

 شروین گفت:

 _چه مزاحمتی؟
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 ما هر دو دلمون می خواد همراهمون باشی.

 ود شد آماده شو که دیر شد.حاال برو ز

 فرهاد در جواب گفت:

 _ آخه اینطوري که نمی شه. حداقل بیائید داخل تا من آماده شم.

 _اي بابا یه کت برداشتن که این قدر دنگ و فنگ نداره. برو و زود برگرد.

 فرهاد دوباره مقاومت کرد و گفت:

 _امکان نداره .تا داخل نیائید آماده نمی شم.

 شیرین با لحن جدی و آمرانه ای گفت :

آقای فرهادی کاری نکنید که شما رو به زور و با دستبند با خود ببریم. بفرمائید زودتر آماده شید -

 زود.

 فرهاد كه از لحن دستوري او خنده اش گرفته بود ابرویي باال انداخت و گفت:

 _چشم سركار خانم امر امر شماست...

تا اینجا اومدین ولی داخل نیومدین ناراحت می شه هم از دست شما هم از _ولی اگه مامان بفهمه 

 دست من بیچاره که چرا شما رو داخل دعوت نکردم .فقط برای چند دقیقه.... اینجوري معذب میشم.

 _واال ما راحتیم فرهاد جون .

 _قرار نشد رو حرف بزرگترتون حرف بیاریدااا

 و در حالي كه لبخند میزد ادامه داد:

 دم زود آماده بشم ._منم قول مي

با اصرارهاي فرهاد باالخره هر دو قبول کردند و همراه او به راه افتادند. وقتی وارد خانه شدند زن 

عمو در حال تماشای تلویزیون بود. شیرین به فرهاد و شروین اشاره که حرفی نزنند و آرام خود را 

و را گرفت. مینا خانم هر دو دستی که روی به پشت زن عمویش رساند و از پشت هر دو چشم ا

 ؛چشمش قرار گرفته را لمس کرد و لبخندی به لب آورد و با خوشحالی گفت

 _ شیرین تویی عزیزم؟!

شیرین دستانش را از روی چشمان زن عمویش برداشت و از همان پشت مبل گونه اش را 

  ید وب*و*س

 گفت ؛

 این حقه دیگه کارائی نداره زود لو میرم. _سالم زن عمو... خوب منو شناختین. مثل اینکه

 همگي خندیدند
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مینا خانم جواب سالم شیرین را با مهرباني داد و دست او را که روی شانه اش قرار داشت در دست 

 گرفت و او را به سمت خود کشید و کنار خود نشاند و گفت؛

کسی دستاشو روی چشمم _آخه عزیزم تو این مدت این قدر این حقه رو تکرار کردی که هر وقت 

 میذاره میگم شیرینه.

 در همین زمان شروین با صدای بلند زن عمو را مخاطب قرار داد و گفت؛

 _سالم زن عمو، یه خورده هم ما رو تحویل بگیرید. این آتیش پاره که همیشه مزاحم شما هست .

 مینا خانم خنده ای کرد و در جواب شروین گفت ؛

آقای حسود نبینم در مورد شیرین اینطور صحبت کنی. شیرین عزیز دل  _سالم پسرم. حالت چطوره؟

 منه .هیچ وقت هم مزاحم نیست و برعکس مراحمه .

 بعد هم نگاه با محبتی به شیرین انداخت و گفت؛

 _ مگه نه عزیزم؟

 شیرین خنده ای کرد و گفت ؛

 _ همینطوره زن عمو.

 خمی ساختگی رو به فرهاد کرد و گفت؛بعد نگاهی به سمت فرهاد و برادرش انداخت و با ا

 _شما که آماده نشدید قرار بود زود آماده بشیداااا ...

 فرهاد خنده ای کرد و گفت ؛

 _ تا شما یه چایی میل کنید من آماده شدم.

 شروین دخالت کرد و گفت ؛

 _نه دیگه وقت برای خوردن چای نداریم تو برو زود آماده شو که وقت تنگه.

فرهاد هم خنده ای کرد و راه اتاقش را در پیش گرفت و مینا خانم هم نگاه پرسشگرش را از پسرش 

 به شروین و بعد هم به شیرین دو خت و پرسید ؟

 _قراره جایی برید؟

 شیرین هم رو به زن عمویش کرد و به شوخی گفت ؛

کنیم و چون از بابا شنیدیم _بله زن عمو راستش منو و شروین داشتیم می رفتیم تو خیابونا ولگردی 

فرهاد امروز مرخصی گرفته و تو خونه اس گفتیم بیاییم و این پسر عموی سر به زیر و خجالتی رو 

 هم با خودمون همراه کنیم.

 :همگي به طنز كالم او خندیدند . شیرین با بي خیالي ادامه داد

دست کیه. شاید سر عقل اومد و تا از شما چه پنهون یه کمی چشم و گوشش باز بشه و بفهمه دنیا -

 تشکیل خانواده داد.
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 مینا خانم كه از حرفهای شیرین سر كیف آمده بود گفت؛

 _خوب کاری می کنید. امیدوارم حقه تون کار ساز بشه.

 در همین حال فرهاد با عجله و در حالی که کتش را روی دستش قرارداده بود پائین آمد و گفت ؛

 کت کنیم._من آماده ام می تونیم حر

 وقتی متوجه خنده دسته جمعی مادرش ،شیرین و شروین شد لبخندی به لب آورد و گفت؛

 _اینجا چه خبره؟! بگید تا منم بخندم.

 شروین خودش را به کنار فرهاد کشید و دستش را روی شانه او گذاشت و گفت ؛

می کنی هیچ ،گریه _مطمئن باش اگه بفهمی زن عمو و شیرین چه نقشه ای برات کشیدن خنده که ن

 ات هم می گیره.

 :فرهاد ابرویي باال انداخت و پرسید

 _قضیه چیه؟ چرا باید چیزی که شما رو به خنده انداخته اشک منو در بیاره؟

 تا شروین آمد به سوال فرهاد پاسخ بدهد. شیرین گفت؛

 شده. _حاال باشه بعدا براتون تعریف می کنیم. بهتره زودتر حرکت کنیم كه حسابي دیر

 ید و گفت؛ب*و*سبعد از جایش بلند شد و دوباره گونه ی زن عمویش را 

  _خوب دیگه زن عمو ما باید بریم شما همراه ما نمیاین؟

 مینا خانم هم از جایش بلند شد و گفت؛

 _نه عزیزم شما جوونا بهتر با هم کنار میاین. برید به امان خدا .

 شیرین خنده ایی به لب آورد و گفت ؛

 _ پس خداحافظ.

 _بسالمت عزیزم.

بعد از خداحافظي از او به راه افتادند و چون مینا خانم قصد بدرقه کردن آنها را داشت ، شیرین او را 

از این کار بازداشت و بعد از خداحافظی به دنبال شروین و فرهاد به راه افتاد. مینا خانم دم در 

کرد و در دلش آرزو کرد که ای کاش شیرین عروسش ورودی ساختمان ایستاد و رفتن آنها را تماشا 

 .می شد

 كرد .انقدر او را دوست داشت كه همیشه خیال عروس شدنش را با خود تكرار مي

وقتی سه جوان به ماشین رسیدند. اول شروین سوار شد هنگام سوار شدن فرهاد در ماشین را برای 

 .ی به لب هر دونفرشان نشست..شیرین باز کرد ، نگاهشان كه به یكدیگر افتاد لبخند

با سوار شدن فرهاد ماشین به حرکت در آمد همین که کمی از خانه فاصله گرفتند فرهاد به عقب 

 چرخید و گفت؛
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 _ببینم دختر عمو این قضیه خنده و گریه چیه؟ می شه منم در جریان بذارید ؟

 ؛شیرین که به صندلی تکیه داده بود خود را به جلو کشید و گفت

 را گیر دادید به این موضوع حاال ؟_چ

 فرهاد در همان حال جواب داد ؛

 _کنجکاو شدم بدونم اون چیزی که دیگران رو به خنده میندازه چیه که قراره منو به گریه بندازه

 شروین دخالت کرد و گفت؛

 ؟_فرهاد بابا دست بردار دیگه یه وقت پس می افتی. اونوقت ما جواب پدر و مادرت رو چی بدیم

 فرهاد به طنز كالم او لبخندی زد و گفت ؛

 _مسئولیتش با خودم. شما فقط قضیه رو تعریف کنید كه حسابي ذهنم درگیر شده.

 بعد دوباره به طرف شیرین برگشت و با لحن خاصي ادامه داد؛

 _حاال تعریف می کنید ؟

 شیرین انگشتان دستش را درهم قالب کرد و با نگاهي شیطنت آمیز جواب داد:

 البته موضوع کامال روشنه. تشکیل خانواده.-

فرهاد نفس راحتی کشید و به حالت اولیه خود برگشت، دستش را روي شیشه ماشین گذاشت لبخند بر 

 ؛لب گفت

 _حاال کجای این قضیه گریه داره؟

 بعد سرش را به طرف شروین چرخاند و ادامه داد؛

 هان آقا شروین؟-

 و نگاهی انداخت و گفت؛شروین متعجب لحظه ای گذرا به ا

 _یعنی واقعا این موضوع تو رو ناراحت نمی کنه؟

 فرهاد جواب داد ؛

 چرا باید تشکیل خانواده منو ناراحت کنه؟-

 به خاطر اینکه تشکیل خانواده یه دردسره به تمام معناست .اکثر مردها ازش فرارین.-

 فرهاد خنده بلندی کرد و گفت؛

 حتما تو هم یکی از اون مردها هستی،درسته؟-

 هنوز شروین جوابی نداده بود که شیرین گفت؛

_پس چرا شما که از این موضوع ناراحت نمی شی تشکیل خانواده نمی دی تا عمو و زن عمو رو به 

آرزوشون که ازدواج سركاره نمیرسونید؟ اونا دوست دارن عروسی شما رو ببینن . دوست دارن 
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رو ببینن، بعد هم نوه اشون مگه اون دوتا به جز تو چه کسی رو دارن .باید بهشون حق  عروسشون

 بدی خب!

 فرهاد كه از شنیدن حرفهاي جدي شروین خنده اش گرفته بود لبخندی زد و گفت؛

 _ولی همین طوری که نمی شه. هرکاری احتیاج به مقدمات داره .

 انسانی بوده و هست مخصوصا ازدواج که مهمترین مسئله تو زندگی هر

 شیرین گفت؛

درسته قبول دارم. ولی ما خودمون باید این مقدمات رو فراهم کنیم و شما این کار رو انجام دادین. -

تو یک اداره معروف و خوب که کار می کنید. ماشین و خونه هم که دارید. می مونه انتخاب دختر که 

 .این هم کاری نداره. شما فقط کافیه اراده کنید

 فرهاد سري جنباند و با لحني خاص پرسید؛

 _یعنی شما اعتقاد دارید الزمه ی ازدواج فقط کار و خونه و ماشینه. چیز دیگه ای الزم نیست؟

 شیرین جواب داد؛

خوب بله. این سه اصل از مهمترین اصول ازدواج به حساب میاد. البته تو زندگی تفاهم الزمه ولی 

شه مسلما هیچ دختری حاضر به ازدواج با اون نمی شه حاال آدم می اگر کسی کار و خونه نداشته با

 تونه زندگی رو یک جوری بدون ماشین سپری کنه. اما بدون کار و خونه اصال امکان نداره.

 فرهاد به عقب برگشت و مستقیم به چشمان شیرین زل زد و با لبخندی بر لب گفت؛

 ق الزم نیست؟_یعنی شما فکر می کنید برای شروع یک زندگی عش

_خوب چرا. مسلما دو نفر باید همدیگه رو دوست داشته باشن و به هم عالقمند بشن تا بتونن با هم 

زندگی کنن و این زندگی دوام داشته باشه ولی اگر شوهر بیکار و بدون خونه باشه زندگی اونقدر 

روع زندگی سخت می شه که عشق و عاشقی به کلی از صفحه ی ذهن پاک می شه. عشق برای ش

 هست ولی نه در درجه ی اول.

 فرهاد در حالی که هنوز به شیرین نگاه می کردگفت؛

 _پس به نظر شما عشق اهمیت نداره؟ چون در درجه ی آخر قرار می گیره؟!

 شیرین جواب داد ؛

 _اهمیت داره ولی ...

 فرهاد در حالی كه صاف مي نشست نگاهش را از شیرین گرفت و گفت؛

می کنم تا زمانی که عشق نباشه ازدواج معنی و مفهومی نداره. برخالف نظر شما نظر ولی من فکر -

من اینه که عشق در درجه ی اول اهمیت داره و اگر عشق نباشه به واقع کسی عالقه ای به کار و 

زندگی نشون نمی ده تا زمانی که عشق ظهور کنه و یک نفر رو مجبور کنه برای رسیدن به عشقش 

ن عالقه نشون بده تا بتونه زندگی آروم و راحتی رو برای آینده ی خودش و همسرش به کار کرد

 ،فراهم کنه
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 موافق نیستي؟!

ولی من این طور فکر نمی کنم . به نظر من اگر یک مرد کار و زندگی نداشته باشه لیاقت ازدواج -

 کردن رو نداره. من خودم شخصا حاضر نیستم با چنین مردی زندگی کنم.

 صبورانه جواب داد؛ فرهاد

_پس باید به عرض شما و مادرم برسونم که اگر همه دخترها مثل شما فکر می کنند من هیچوقت 

تمایلی به ازدواج نشون نمی دم و ترجیح می دم به قول شروین تنها و مجرد باقی بمونم و برای 

 .وفتمخودم خوشحال باشم تا اینکه به خاطر نبود عشق و تفاهم به گریه و زاری بی

 شروین بلند خندید و بشكني در هوا زد؛

 _به جرگه ي ما خوش اومدي فرهاد جون.

 فرهاد لبخند زد اما جوابش را نداد. ذهنش درگیر حرفهاي شیرین بودعشق

 با صدای شیرین که می گفت :

_خب شاید آدمی با مشخصاتی که شما مورد نظرتون هست پیدا بشه، ولی راستش من فکر می کنم از 

اونجایی که شما خیلی به کار و زندگیتون عالقه دارین پس حتما عشق زندگیتون رو پیدا کردین که 

 دارین تالش می کنین. درسته؟

 ؛فرهاد خنده ی بلندي كرد و گفت

القه داشتم دختر عمو یادتون كه نرفته. تالش براي زندگیم رو دوست _ من از بچگی به کار کردن ع

 دارم

 موذیانه لبخندی زد و ادامه داد:

 …_ و همینطور باید بگم خیر هنوز اونطور که باید و شاید عشقی تو قلبم احساس نمی کنم

 بعد دست چپش را روی دوش شروین گذاشت و با خنده و به شوخی ادامه داد؛

ا و مادر و احیانا دیگران باید منتظر بمونین تا شاید من عاشق بشم، بعد از اون هم باید _بنابراین شم

انتظار بکشین که من نظر طرف مقابلمو جلب کنم و انقدر عاشق هم بشیم تا من بتونم ازدواج کنم، 

 ؟درسته شروین

 شروین نگاه عاقل اندرسفیهی به فرهاد انداخت و گفت؛

صد و نود و نه سال جناب رضایت بدی ازدواج کنی ، خیال همه رو راحت کن _ یه باره بگو بعد از یک

 دیگه!!!

 فرهاد خندید و در حالي كه حواسش به شیرین بود جواب داد؛

 _ یه چیزی در همین حدود.

 با صدای خنده ی بلند هر دو شیرین هم لبخندی زد و به صندلی ماشین تکیه داد ؛

 _ ولی شما پشیمون می شین.
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کمی گردنش را به عقب متمایل کرد ولی نه آنقدر که بتواند صورت شیرین را ببیند. نگاه نافذ فرهاد 

 شیرین دلش را آب مي كرد

_از کدوم کار دخترعمو؟ ازدواج در سن یکصد و نود و نه سالگی ؟ خیلی خوب، باشه بخاطر شما 

 من یکصد و نود و هشت سالگی مزدوج می شم. خوبه؟

 ت به سینه نشست و گفت؛شیرین با پوزخندی دس

 _باشه ، حاال هرچی دلتون می خواد بگین ولی بعدا به حرف من می رسین، ببینین کی گفتم.

 فرهاد دوباره به روبرویش خیره شد و با لحني آرام زمزمه كرد:

_ از نصیحت شما که واقعا به جا و به موقع بود واقعا متشکرم دخترعمو جان...تا ببینیم قسمت چي 

 میشه.

شیرین پوزخند دیگری زد ولی هیچ نگفت. شروین کنار پارک بزرگ و سرسبزی توقف کرد و در 

 همان حال گفت؛

 _فعال بپرید پایین به وقتش شیریني عروسي فرهادم میخوریم

هر سه از ماشین پیاده شدند. پارک زیبایی بود که دریاچه ی کوچکی را در خود جای داده بود. به 

چه رفتند و ابتدا یک دور کامل دور آن قدم زدند ، چندین مرغابی و اردک محض ورود به سمت دریا

مشغول خوردن تکه های نانی بودند که عابران برایشان انداخته بودند. شیرین هم از شروین خواست 

برایش مقداری نان تهیه کند، با رفتن شروین شیرین به نرده های دریاچه تکیه داد و با لذت مشغول 

گان درون دریاچه شد و فرهاد دو قدم دورتر مشغول تماشای دخترعمویش. دختري كه تماشای پرند

 حتي خودش نمیدانست با آن نگاه سرد چه بالیي بر سر دل بیچاره ي او مي آورد!

لحظاتی بعد دست در جیب راست شلوارش به کنار شیرین رفت و خیره به پرندگان و زالل آب آرام 

 دریاچه به آرامی گفت؛

_ امیدوارم از شوخی های من ناراحت نشده باشی. قصدم فقط شوخی و مزاح بود. در این مورد 

خاص نیاز به زمان دارم. میدونم مامان خیلی دوست داره منو سر و سامون بده ولی فعال وقت 

مناسبی برای اینکار نیست. هروقت زمانش برسه خودم اقدام می کنم. از دست منم ناراحت نشین 

 و.دختر عم

برگشت و به شیرین که سرش را چرخانده بود و نگاهش می کرد خیره شد، همان لحظه شروین با 

 ؛سر و صدا آمد و گره نگاه دو جوان را از هم باز کرد. تکه های نان را به شیرین داد و گفت

 _پولشو ازت می گیرم

 شیرین چشم غره ایی رفت و مشغول باز کردن و تکه تکه کردن نان ها شد.

جوان ترجیح دادند یک دور دیگر دور دریاچه قدم بزنند و در مورد مسائل مختلف صحبت کنند،  دو

شیرین همراهشان نرفت و مشغول نان دادن به پرندگان شد. با بازگشت فرهاد و شروین و اینکه 

 همچنان راجع مسائل روزمره و کاری صحبت می کردند شیرین کالفه پوفی کشید وگفت؛

گرفتم لطفا برید روی اون نیمکت بشینین و هر چقـــــدر که دلتون می خواد باهم  _اي بابا سرسام

 .حرف بزنین، منم همینجا وایمیستم و به پرنده ها غذا می دم
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 بعد درحالی که تکه نانی به درون آب می انداخت آرام زیر لب ادامه داد:

 صحبت می کنن؟ _من نمی دونم این مردها خسته نمی شن از بس در مورد کار با هم

فرهاد و شروین صدایش را شنیدند ولی هر دو رو به هم فقط لبخند زدند و راه خود را به سمت 

 :نمیکتی که با فاصله از نرده ها بود کج کردند هنوز چند قدمی دور نشده بودند که شروین گفت

دادن به پرنده ها  _خواهر کوچولو به اون نرده ها تکیه نده، می ترسم بیوفتی تو دریاچه بجای غذا

 خودت طمعه اونها بشی.

 بعد هر دو با صدای بلند خندیدند. شیرین چرخشی به چشمانش داد و گفت؛

_ تو حواست به خودت باشه. مراقب باش اون درختای پشت نیمکت یه وقت بر اثر حوادث 

 غیرمترقبه رو سرت خراب نشن.

 با این حرف شیرین، فرهاد و شروین که

اول به درختان پشت نیمکت و بعد به همدیگر نگاهی انداختند و این بار با صدای  ساکت شده بودند

 …بلندتری خندیدند

هردو مرد روی نیمکت نشستند و دوباره مشغول صحبت شدند و شیرین هم با خیال راحت کنار نرده 

 ها ایستاد و با لذت به پرنده ها خیره شد و به آنها غذا داد .

ند شد تا بستنی و مقداری تنقالت بخرد. بعد از رفتن او فرهاد یکی دو دقیقه نیم ساعت بعد شروین بل

روی نیمکت نشست و از دور به شیرین نگاه می کرد که چطور با عالقه به پرنده گان زل زده بود، از 

جا بلند شد و آرام به او نزدیك شد و همانطور که دستانش را روی نرده ها قرار می داد نگاهش را 

 یاچه به حرکت در آورد و پرسید ؛روی در

 _مثل اینکه خیلی به پرنده ها عالقه داری؟

شیرین متوجه حضور فرهاد شد و همانطور که نگاهش را به او می دوخت با ذوق و خوشحالی گفت 

 ؛

 _خیلی زیبا هستند.

ي فرهاد در حالی که از نگاهش شور و خوشحالی می بارید نگاهش را به شیرین دوخت و با لبخند

 دلنشین گفت؛

 _تو دختر با احساسی هستی.

 شیرین نگاهش را به زمین دوخت و خجالت زده گفت؛

 _این نظر لطف شماست.

 فرهاد پشت به دریاچه کرد و به نرده ها تكیه داد و گفت:

_ نه جدی می گم من تو این مدتی که شما اینجا ایستاده بودید و به این پرنده ها غذا می دادید شاهد 

ه با چه عالقه ای این کار و می کردید. با احساس بودن یعنی همین. یعنی اینکه ما به دنیای بودم ک

 اطرافمون با عالقه نگاه کنیم و شما این کارو می کنید.
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 شیرین گفت؛

_خوب من پرنده ها رو دوست دارم انسان ها رو هم همینطور. دوست دارم به همه محبت کنم . این 

 کار به من آرامش می ده.

 فرهاد جواب داد؛

_خوب این کار خیلی خوبه اما نه زیاد از حد و افراطی. محبت کردن خوبه اما نه اونقدر که ما 

 خودمون رو از یاد ببریم.

 شیرین لبخندی زد و گفت؛

 _مگه من خودم رو از یاد بردم؟

 فرهاد نگاهی سرشار از محبت به او انداخت و گفت؛

تو این پارک شما اونقدر مشغول غذا دادن و نگاه کردن به پرنده ها تقریبا بله. چون از وقتی اومدیم 

 .بودید که تقریبا همه چی رو فراموش کردید. حتی حضور من و شروین رو

 شیرین با مهربانی نگاهش را به فرهاد دوخت و گفت؛

آخه  _ولی شما رو فراموش نکردم گفتم شاید ترجیح می دید که تنها باشید و نخواستم مزاحم باشم.

 تو این مواقع آقایون دلشون نمی خواد که خانمها مزاحمشون بشن.

 فرهاد به سمت شیرین چرخید و با دلخوری گفت؛

_ولی شما مزاحم نیستین. من از مصاحبت با شما لذت می برم. لطفا همه آقایون رو با هم جمع نبند و 

 حساب من و از اونا جدا کن.

 گفت؛شیرین لبخند پر مهری بر لب آورد و 

_می دونم که نباید در مورد شما این فکر رو بکنم. شما مهربون تر و آقاتر از این حرفها هستید. 

 معذرت می خوام اگه به شما بی احترامی کردم پسرعمو.

 فرهاد لبخندی زد و گفت؛

_اصال این طور نیست تو فقط نظرت رو بیان کردی اما دوست دارم بدونی که هیچوقت مزاحم من 

 .نیستی

 شیرین سرش را پایین آورد و فقط به گفتن متشکرم اکتفا کرد.

 در همین لحظه شروین با مقداری تنقالت و بستنی از راه رسید و گفت؛

 _خوب از من بیچاره بیگاری می کشید و خودتون اینجا با خیال راحت ایستادید می گین و می خندین

 شیرین درحالی که یک بستنی بر می داشت گفت؛

 مالی رو با بیگاری اشتباه نگیر._ لطفا ح
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فرهاد قهقه ای زد و شروین با عصبانیت خیزی به سمت شیرین برداشت ولی قبل از اینکه دستش به 

او برسد شیرین خود را پشت فرهاد پنهان کرد و با شیطنت به برادرش خندید. شروین همانطور که 

 سعی می کرد شیرین را به چنگ بیاورد گفت؛

 …می دم کی حماله _حاال بهت نشون

 فرهاد همانطور که می خندید دستش را به روی شانه شروین قرار داد و گفت؛

 _خیلی خوب حاال چرا عصبانی شدی ؟

 ببخشش. اون هنوز بچه ست شما بزرگی کن و ببخشش.

 شروین نگاهی به فرهاد کرد و گفت؛

 _بچه است دختر به این گندگی حاال دیگه وقت شوهر کردنشه ترشی انداخته فرهاد جون.

 فرهاد خنده بلندی کرد و گفت؛

 …_خیلی خوب منم حرفمو پس می گیرم، اون دیگه بزرگ شده و نباید از این حرفا بزنه ولی

 سرش را نزدیک گوش شروین آورد و به آهستگی گفت؛

 ا شروین جان_ولی همچین بیراه هم نگفت ه

 ؛شروین چشمان گرد شده اش را به فرهاد دوخت و گفت 

 _دست شما درد نکنه آقا فرهاد. شما هم؟ داشتیم آقا؟

شیرین و فرهاد هر دو با صدای بلندی خندیدند و فرهاد همانطور که می خندید یک بستنی دیگه از 

 دست فرهاد برد

 و گفت؛

 دا با هم حساب می کنیم._خواهش می کنم قابل شما رو نداشت حاال بع

 …و این بار هر سه با هم با صدای بلند خندیدند

ساعاتی بعد درحال بازگشت به خانه هر سه متفق القول از این گردش سه نفره راضی و خشنود 

 بودند. خصوصا كه دیگر خبري از بحث و دلخوري در مورد مسائل شخصي هیچ كدام به میان نیامد

 عشق از نظر هر كسي تعریف خودش را داشت و شیرین این را پذیرفته بود

 :شروین اتومبیل را کنار منزل عمویش نگه داشت و رو به فرهاد گفت

 _بفرمایید آقا فرهاد، ایــــنم خونه، زودتر پیاده شــــو که کلی کار و زندگی داریم.

در همان حال كنار شیشه خم شد و به طنز فرهاد خنده ای کرد و از ماشین پیاده شد در را بست و 

 پرسید؛

 _یعنی انقد از دست من خسته شدین؟

 شرین ابرویی باال انداخت؛
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 یه چیزی تــو همیـــن مایه ها.…_ إی

 شیرین از مــاشین پیاده شد و رو به فرهاد گفت:

 _ولش کن پسرعمو. برای خودش چرت می گه. تو به حرفاش گــوش نده.

 سرش را از پنجره ی ماشین بیرون می کشید با لبخندی جواب داد؛ فرهاد درحالی که

 _می دونــم، به خاطر همین حرفاشو جدی نمی گیرم دیگه.

 شیرین به سمت خانه ی عمویش رفت و گفت؛

 _خوب کاری می کنید. ارزششو نداره

 _اي خواهر بدجنس

 _از تو یاد گرفتم

 فرهاد همانطور که با لبخند شیرین را دنبال می کرد گفت؛

 _شما هم خوب کاری می کنید تشریف میارید تو.

 شیرین که زنگ خانه را زده بود و منتظر باز شدن در بود جواب داد؛

 …_ از لطفت ممنونم، ولی من فقط یه کاری

 در همین لحظه صدای مینا خانم از آیفون به گوش رسید که پرسید؛

 یه؟!_ک

 :شیرین رو به آیفون کرد ولی دلش نیامد سر به سر زن عمویش بگذارد، بنابراین با کمی مکث گفت

 _سالم زن عمو، منم شیرین

 مینا خانم با شاد ي جواب داد؛

 _سالم عزیزم. بیا تو

 شیرین بالفاصله جواب داد؛

و تحویل بگیرید. صحیح و نه دیگه زن عمو دیروقته باید بریم خونه .فقط خواستم بگم این پسرتون ر

 سالم بردیم ، صحیح و سالم برگردوندیم. در ضمن مهمونی آخر هفته یادتون نره.

 مهتاب خانم خنده ایی کرد و گفت؛

_اصال مگه می شه یادمون بره. درضمن دخترم از اینکه به قول خودت این پسر سربه زیر و خجالتی 

 بشه و سر عقل بیاد ممنون. منو با خودتون بردین تا یه کم چشم و گوشش باز

 شیرین که خود را مقابل فرهاد رسوا شده می دید به میان حرفهای زن عمویش پرید و گفت:

 _ إ ...زن عمو... من کی این حرف رو زدم؟

 بعد رو به فرهاد کرد گفت؛
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 _مامان جان شوخی می کنن آقا فرهاد. من اصال جرات ندارم پشت سر شما حرف بزنم.

 ؛نزدیکی شیرین ایستاده و شاهد گفتگوی او با مادرش بود با اخمی ساختگی گفتفرهاد که در 

 _دست شما درد نکنه دختر عمو. مگه من دیوونه ام که سر عقل بیام. خیلی ممنون.

 شیرین لبخندی زیرکانه بر لب آورد و با شرم گفت؛

 _اختیار دارید پسر عمو این چه حرفیه؟ گفتم كه من جسارت نمیكنم

 ن لحظه مینا خانم گفت؛در همی

_إوا ... مادر... فرهاد تو اونجا وایسادی بیا تو مادر درست نیست به حرفای دو تا خانم گوش بدی بیا 

 .تو

فرهاد با خنده به سمت شروین برگشت و با تکان دادن دست و سر خود از شروین خداحافظی کرد بعد 

 هم رو به شرین کرد و گفت؛

عجب دور و زمونه ای شده برای آدم نقشه می کشن و توطئه می کنن بعد اسمشو می ذارن حرف 

 خصوصی.

شیرین خنده ریزی کرد و زیر چشمی فرهاد را پائید ولی فرهاد بدون توجه به نگاه و خنده ی شیرین 

 ؛دهانش را کامال به آیفون نزدیک کرد و گفت

رفای پشت سرم زدین و چه نقشه ای برام کشیدین به _مامان جان اگه می دونستم شما دوتا چه ح

 قول شروین به حال و روز خودم گریه می کردم

 مینا خانم با لحني نمكین گفت؛

 _وا... فرهاد

 فرهاد هم خنده ای کرد و سرش را به سمت شیرین برگرداند و گفت؛

 ظ_باشه دختر عمو یکی طلبتون بعدا باهاتون حساب می کنیم .خداحاف

 مانطور که سرش پائین بود آرام و زیر لبی گفت؛شیرین ه

 _خداحافظ. مراقب باشید حسابتون سنگین نشه فقط.

 و با خنده لبش را گاز گرفت

فرهاد نگاه از او برگرفت و دوباره برای شروین دست تکان داد و در حیاط را که مادرش باز کرده 

گام بستن در دوباره نگاهی با محبت بود کمی جابجا کرد و همانطور عقب عقب وارد حیاط شد و هن

 به شیرین که حاال مشغول تماشای او بود کرد و با لبخندی مهربان در را بست

 همین که در حیاط بسته شد .

 شیرین رو به آیفون گفت:

 خوب زن عمو تا پشیمون نشده و برگرده بیاد طلبشو با من صاف کنه خداحافظ.
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شیرین را می شنید قبل از اینکه مادرش حرفی بزند در حیاط فرهاد که پشت در ایستاده بود و صدای 

 را باز کرد و با لبخند رو به شیرین گفت:

 _راستی به عمو و زن عمو سالم برسونید. در ضمن منکه گفتم باشه بعدا حساب می کنیم.

 شیرین که از دیدن دوباره ی فرهاد شوکه شده بود عجوالنه گفت:

 وش ایستادن هم بد نیست._ چشم حتما،یادم باشه گاهي گ

 و ابروی باال انداخت؛

 _عجب دوره زمونه ایی شده واال،پشت در گوش وایمیستن.

 فرهاد و مینا خانم به بلبل زباني او خندیدند. شیرین لبخندزنان خداحافظي كرد و به سمت ماشین رفت.

عمویش را بدرقه کرد فرهاد کمی منتظر ماند و با لبخند و نگاهی دلنشین و مهربان دخترعمو و پسر

 نگاهش همپاي لبهایش هنوز از شیرین زباني هاي دخترعمو میدرخشید...…و سپس وارد خانه شد

هوا رو به تاریکی بود که شروین ماشین را کنار منزلشان پارک کرد و از شیرین خواست در حیاط را 

 برایش باز کند.

 طاعت به پیشانی برد و گفت؛شیرین در حال پیاده شدن رو به برادرش دستی به نشانه ا

 _ چشم خان داداش، شما امر بفرمایید

شروین فقط سرش را تکان داد و به لبخندی اکتفا کرد و درحالی که ماشین را به حرکت در می آورد 

به شکلکی که شیرین برایش درآورد جواب داد و او هم برای خواهرش چشمهایش را چپ کرد و هر 

 دو از این حرکت به خنده افتادند.

بسته بود به برادرش پیوست و دست در با پیاده شدن شروین از ماشین شیرین که در حیاط را کامل 

 گردن هم با سر و صدا وارد خانه شدند.

ستاره خانم کنار تلفن نشسته بود و با عروسش ترانه صحبت می کرد و آنها را برای مهمانی آخر 

هفته دعوت می کرد، خواهر و برادر به محض ورود با صدای بلند سالم کردند، آقا سعید که روی 

د و روزنامه می خواند از باالی عینک مطالعه اش نگاهی به دو فرزندش انداخت و کاناپه نشسته بو

بود فقط دستی  با لبی خندان جواب سالمشان را داد ولی ستاره خانم که مشغول صحبت با تلفن

برایشان تکان داد. شروین سوییچ ماشین را روی جاسوییچی گذاشت و ضمن باال رفتن از پله ها 

 گفت؛

 رو جاسوییچیه، دستتون درد نکنه _بابا سوییچ

 _خواهش می کنم پسرم، خوش گذشت؟

 شروین مکثی کرد و رو به پدرش با لبخندجواب داد؛

 _بله عالی بود، جای شما خالی، فقط اگر شیرین نبود به من و فرهاد بیشتر خوش می گذشت.

 گفت؛آقا سعید با صدای بلند خندید و شیرین با اخم نگاهی به برادرش انداخت و 
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_واقعا که خیلی بدجنسی، شما دو تا که همش کنار هم نشسته بودین و هی در گوش هم پچ پچ می 

 کردین و می خندیدین. اونوقت...

_خوب بخاطر همین میگم دیگه، اگر تو نبودی پچ پچ نمی کردیم بلکه با صدای بلند حرف می زدیم و 

 می خندیدیم.

گرفت، آقا سعید با دیدن اخم دخترش خنده بلندی کرد و شیرین ایشی گفت و رویش را به سمت پدرش 

 گفت؛

، از بس خسته است داره هذیون می گه، بیا پیش من برای بابا تعریف کن گردش _ ولش کن بابا

 چطور بود؟

شیرین أدائي براي برادرش درآورد و سپس لبخند زنان کنار پدرش نشست و خود را تنگ به آغوش 

 ؛پرمهر او چسباند

خوش گذشت، کاش شما هم می اومدین كلي گردش كردیم كلي به ماهیا و اردکا غذا دادم  _ خیلی

 دخالصه جاتون حسابي خالي بو

_خوشحالم که بهت خوش گذشته بابا، ببینم چه بالیی سر برادرت آوردی که اینجوری از دستت شاکی 

 ؟بود. هان

تم یعنی من و فرهاد با هم سر به _هیچی، فقط یه ذره به اندازه ی یه سر سوزن سر به سرش گذاش

 سرش گذاشتیم، اونم مثال داره تالفی می کنه، باور کن بابا فقط یه ذره ها.

 آقا سعید ابرویی باال انداخت و گفت؛

_باور می کنم، تو همیشه فقط یه ذره، یه ذره ها، سر به سر دیگران می ذاری اصال دلت نمی خواد 

دخترم رو بهتر می شناسم فقط یه ذره سر به سر می ذاره، یه  دیگران رو زیاد اذیت کنی. من خودم

 ذره ها...

بعد دو انگشت شصت و اشاره را بهم نزدیک کرد و نگاهی به دخترش انداخت و خنده اش را به زور 

 مهار کرد. شیرین خودش را لوس كرد و معترض شد؛

 _ بابا نداشتیمااااا متلك میگید؟!

 ه ذره ها، داشتم سر به سرت می ذاشتم._من؟ نه اصال. فقط یه ذره، ی

شیرین با لبانی غنچه شده از کنار پدرش بلند شد و اهمیتی به خنده بلند پدرش که دیگر مهارشدنی 

 نبود نکرد و به سمت اتاقش به راه افتاد. آقا سعید میان خنده گفت؛

 _ حاال دیدی این یه ذره سر به سر گذاشتن چه مزه ایی داره خوشکل بابا؟

 باشه، به هم می رسیم بابا جــــونم _

 جوری کلمه باباجون را تلفظ کرد که آقا سعید مجددا با صدای بلند به خنده افتاد.

اما شیرین اهمیتی نداد و به راهش ادامه داد، ستاره خانم که مکالمه اش با عروسش تمام شده بود 

 از جایش بلند شد و رو به همسرش گفت؛
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 ه با عروسم حرف بزنم. چه خبرتون بود انقد سر و صدا راه انداخته بودین؟!_ اگه گذاشتین دو دقیق

 ت؛آقا سعید روزنامه اش را بست و با اشتیاق نگاهی به همسرش انداخت و با لحنی مهربان گف

_عزیزم شما دوساعته داری با عروست حرف می زنی. اگه فقط یه ذره از این وقتتون رو به ما هم 

 .بدی به خدا ثواب داره، به قول شاعر با ما به از این باش که با خلق جهانی بانو جانم

 شاعر شدي آقا سعید-

 _ماه بانویي مثل شما رو داشتن آدمو شاعرم میكنه خب

 چشمان آقا سعید درخشید. ستاره خندید و برقی در

گونه هاي ستاره خانم گل انداخت و در حالی که سعی می کرد لبخندش را کنترل کند به سوی 

 آشپزخانه حرکت کرد و گفت؛

_امان از دست شما مردها، ما زنها اگر تمام وقتمون رو در اختیار شما بزاریم باز هم این دستمون 

 نمک نداره. فقط گالیه دارید

ارید خانم، دست شما خیلی هم خوشمزه و با نمکه، بنده كه شاعر شدم براتون بانو... اون _اختیار د

 گالیه فقط تو خاطرت موند؟

 آقا سعید خنده ایی سر داد و دنبال همسرش وارد آشپزخانه شد.

 ستاره به کنار سماور رسید و درحالی که استکانی را پر از چای می کرد گفت؛

 این زبونم نداشتی دیگه هیچی، چای می خوری ؟_خوبه،خوبه، زبون نریز، 

آقاسعید که به همسرش رسیده بود دستانش را دور کمر او حلقه کرد و درحالی که صورتش را درون 

 موهای خوشبو و پرپشت همسرش فرو می کرد گفت؛

 _ من زبون نمی ریزم، خانوممو میپرستم. بده؟

دور کمرش باز کند به سوی همسرش برگشت و  ستاره در حالی که سعی می کرد دستان سعید را از

 گفت؛

 _ وا سعید داری چیکار می کنی؟ بچه ها می ببینن....

 _ خوب ببینن، مگه نمی دونن که من چقد عاشق مامانشونم؟

 ستاره بی حوصله جواب داد؛

 _ چرا می دونن. حاال دستاتو باز کن االن دیگه پیداشون میشه.

 زدیک کرد و گفت:سعید خود را بیشتر به همسرش ن

 _تا سهمیه ی امروز منو ندی از جام تکون نمی خورم.

 ستاره که نگران پایین آمدن بچه ها بود و می ترسید آنها را در این حال غافلگیر کنند لبش را گزید:

 _ امان از دست تو
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 ه ایی سریع و عجوالنه روی لب های همسرش گذاشت و گفت:ب*و*سسپس با گونه هایي گلگون 

  دستاتو باز کن تا بچه ها نیومدن سعید جان_ حاال

 آقا سعید چشمان بسته اش را باز کرد و با لودگي دلچسبي گفت:

 _ آخیش، حاال خیالم راحت شد

 نگاهی مشتاق و گله مند به ستاره انداخت و ادامه داد؛

 ه بود یا فانتوم؟ اصال نفهمیدم چی شد؟ب*و*س_فقط میگماااا این چی بود؟ 

 ستاره در حالی که سعی می کرد خنده اش را مهار کند گفت:

 _ خوبه، برو کنار وگرنه جیغ می کشم

 سعید هر دو دستش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت:

 _ چشم فقط شما جیغ نکش که خیلی بنفشه، خوبیتم نداره

 و خندید

 دیگر چرخاند و گفت: ستاره که دیگر نمی توانست خنده اش را مهار كند سرش را به جانب

 ا_ مرد کی می خوای دست از این کارا برداری؟ سنی ازت گذشته ه

 _ هیچوقت عزیزم، یه مرد هیچوقت دست از عشقش برنمی داره. متوجه شدی خانمم؟

 _بله متوجه شدم حاال لطفا از آشپزخونه برو بیرون تا من به کارام برسم

 سعید با دلخوری، مظلومانه جواب داد؛

 بابا، شما هم كه هي منو از خودت دور كن یا بهونه بچه هاس یا كار_ اي 

 _برو سعید

 _یعنی خانمم منو از اینجا بیرون می کنه؟

 ستاره کف گیری به دست درحالی که شوهرش را به بیرون از آشپزخانه هدایت می کرد گفت:

 _ دقیقا همین کارو می کنم

 ی شد گفت:سعید درحالی که عقب عقب از آشپزخانه خارج م

 _ باشه، به قول شیرین به هم می رسیم خانمم

 ستاره که خیالش از بیرون رفتن شوهرش راحت شد به سمت ظرفشویی برگشت و گفت:

 _هر کاری دلت می خواد بکن

 آقا سعید سرکی در آشپزخانه کشید و جواب داد:

 _ پس سر حرفت بمون، یادت باشه خودت گفتی هرکاری دلم خواست!
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 د و خندیدو چشمكي ز

 ستاره بدون اینکه برگردد جواب داد:

 _یادم می مونه... بال به دور!

آقا سعید با لبي خندان آشپزخانه را ترک کرد این بار به جای روزنامه کنترل تلویزیون را برداشت و 

 .مشغول تماشای برنامه ي هفته شد

ش توجه ایی کند با دلخوری به شیرین که لباسش را عوض کرده بود پایین آمد و بدون اینکه به پدر

سمت آشپزخانه حرکت کرد، آقا سعید که دخترش را دلخور و بی توجه به خود دید با صدای بلند 

 خندید و مشغول عوض کردن کانال های تلویزیون شد.

 _ مامان کاری نداری من انجام بدم؟

 _ نه عزیزم کاری...

 صدای آقا سعید مانع از اتمام جمله ی ستاره شد؛

 _ ببینم این دختر گل ما نمی خواد یه چای به باباش بده؟

 ستاره ابرویی باال انداخت و گفت:

 _بفرما اینم کار عزیزم، برای بابات چای ببر

 شیرین لبانش را با حرص به هم چسباند و گفت:

 _چشم مامان

شد، وقتی  لحظاتی بعد با سینی کوچیکی که حاوی یک استکان چای و قندان بود از آشپزخانه خارج

 کنار پدرش رسید آقا سعید با لبخند رو به دخترش گفت:

 _بزارش رو میز بابا

شیرین اول استکان و بعد قندان را روی میز گذاشت و به محض اینکه از کارش فارغ شد آقا سعید 

 مچ دستش را گرفت و او را به آغوش خود کشید؛

 _ ببینم پدرسوخته برای من قیافه گرفتي؟!

ب و لوچه ایی آویزان قصد بلند شدن داشت که پدرش محکم تر او را در آغوشش نگه شیرین با ل

 داشت شیرین هرچه تالش می کرد کمتر نتیجه گرفت بنابراین رو به پدر گفت؛

 _ولم کنین بابا حوصله ندارم، میخوام برم به مامان کمک...

 آقا سعید خنده ایی کرد و حرف دخترش را قطع کرد؛

 به همین خیال باش _دوزار بده آش

 ي از جات تكون نمیخوريب*و*ستا بابا رو ن

 شیرین بی حوصله سرش را به سمت راست چرخاند ؛
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 _ بابا ،مامان منتظره، بهش قول دادم کمکش کنم.

آقا وحید که دستانش را دور کمر دخترش به هم قفل کرده بود سرش را به سمت آشپزخانه گرداند و 

 کرد؛ با صدای بلندی همسرش را صدا

 _ ستاره ، تو با دخترم کاری داری؟

 ستاره هم از توی آشپزخانه جواب داد؛

 _ نه، کاری باهاش ندارم!

 آقاسعید رو به شیرین کرد؛

_ دیدی حاال؟ خانم می ره بیرون برای خودش گردش می کنه، تفریح می کنه، به باباش که می رسه 

 هحوصله نداره. به قول عموت ای پدرسوخت

 _آره می رم بیرون گردش میکنم،تفریح میکنم، به شما میرسم حوصله ندارم

 _ یه دفعه بگو با بابایی قهری دیگه

 شیرین خودش را لوس کرد و گفت:

 _ بله ، با بابایی قهرم

لبخند از روی آقا سعید محو شد دستانش شل شد و پایین افتاد، از دخترش رو گرداند و با ناراحتی 

 گفت:

با، اگه رفتی بیرون گردش و تفریح کردی و بهت خوش گذشته اول با اجازه ی من و بعد _ آفرین با

 هم با ماشین من رفتی، این جای تشکرته؟

شیرین سرش را باال آورد و نگاهی به پدر دلخور و مغمومش انداخت، لبخند شیطنت آمیزی به لب 

 آورد دستانش را دور گردن پدرش حلقه کرد؛

لخوریتونم خوشکله، راستی راستی فکر کردین باهاتون قهرم؟! فقط خواستم یکم _قربونتون برم که د

 سر به سرتون بذارم ببینین چه مزه ای داره.

ه ای روی گونه ی راست پدرش گذاشت و دوباره سرش را ب*و*سدر پایان صحبتش با ناز و عشوه 

خوشحال دستانش را از  باال آورد و به چهره ی پدرش خیره شد و وقتی خنده را بر لبان پدر دید

 گردن آقا سعید باز کرد و به هم کوبید و گفت:

 _ پس دیگه دلخور نیستین؟!

 آقا سعید نگاه عاقل اندرسفیه ای به دخترش و هیچ نگفت.

 شیرین ادامه داد؛

 _ پس من میرم براتون یه چای دیگه بیارم چون این چای دیگه سرد شده.

رویش قرار داد لبخند شیرینی به پدرش که با خنده به او  سینی چای را برداشت و استکان چای را

خیره شده بود زد و به سمت آشپزخانه روانه شد. چای را عوض کرد و دوباره برگشت و پدرش را 
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مشغول تماشای تلویزیون دید. ساعتی بعد همه ی اهل خانه دور میز داشتند با هم شام میخوردند و 

 کشیدند.د و با شادی برای آینده نقشه میدر مورد مسائل مختلف صحبت میکردن

*** 

  

با نزدیک شدن به آخر هفته ستاره خانم و شیرین به شدت درگیر کارهایشان بودند، به قول شیرین 

از تمیزی برق می زد، از خرید وسائل ضروری گرفته تا اقالم  حسابی خانه تکانی کرده و همه جا

 خوراکی،همه چیز آماده و محیا در حد عالی انجام شده بود.

 شیرین لبخند بر لب به مبل تکیه زد و گفت:

 _خسته شدیم اما می ارزید مامان.

 _آره واال، حس می کنم عید شده

 ه آن زد و گفت:شیرین با صدا خندید و خیاری برداشت، گاز محکمی ب

 _می بینی مامان خانم؟این همه کار داشتیم عروس خوبت نیومد کمکمون.

 _اون طفلی که درگیر بچه و زندگی خودشه شیرین

 _اوهو! طرفداریشو نکنین. یه تک پا می تونست بیادکمک

 ستاره سری جنباند و گفت:

 _خواهرشوهر بازی درنیار...خودتم یه روز عروس می شی شیرین خانم.

 شیرین پوفی کشید ؛

_اوال که من عروس بی نظیری می شم. در ثانی ترجیح میدم عروس خانواده ایی بشم که تک فرزند 

 باشه.

 ۰_ روتو کم کن دختر... ماشاهلل حیا !

 شیرین خندید و از روی مبل بلند شد؛

 _اصال خودمونیم مامان... من بی حیام؟! اصال خودت دلت می یاد شوهرم بدی؟!

 انم با نگاهی تحسین آمیز به دخترش چشم دوخت؛ستاره خ

 _ به قول بابات به کس کسونش نمی دم به همه کسونش نمی دم.

 هردو خندیدند و ستاره خانم لبخندزنان ادامه داد؛

 _پاشو کارهارو تموم کنیم که فردا کلی کار دیگه داریم.

 ن_ چشم ماما

  سپس به اتفاق مادرش به آشپزخانه رفتند.
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 _ماشاهللا همه جا رو سابیدیدها

 _از دست خیر شما بی نصیب نموندیم.

 شروین بی توجه به کنایه ی خواهرش سری جنباند و رو به آشپزخانه گفت:

 _مامان من گرسنه ام ها

 _ای کارد بخوره به اون شکمت. تازه صبحونه خوردی.

 _تو حرف نزنی نمی گن زبون نداریا!

 برادرش زبان درآورد.شیرین خنده ایی کرد و برای 

*** 

صدای زنگ خانه خبر از رسیدن اولین مهمانان را می داد. شروین به سمت آیفون رفت کلید آن را زد 

 و با صدای بلند گفت:

 _داداشه...

شیرین با خوشحالی به استقبال برادر بزرگترش شاهین ،عروسشان مهسا و سالله نوه کوچک و ناز 

 نظیرش به شیرین می گفتند رفت. خانواده که همگی از شباهت بی

ی با برادر و همسر برادرش شد که ب*و*سبا دیدن همه اهل خانواده برادرش ذرق زده مشغول رو

 :سالله با شیرین زبانی گفت

 _ پس من چی عمه؟!

 شیرین خم شد و با خوشحالی سالله ی کوچک را به آغوش کشید؛

 _چطوری عروسک عمه؟! دلم برات یه ریزه شده بود خوشکلم. لباسشو ببین چقدخوشکله .

ه ایی ب*و*سسالله که از تعریف عمه اش خوشحال شده بود خودش را برای او لوس کرد و شیرین 

 محکم به روی لوپ های گلی سالله نشاند.

ی و خوش آمد ب*و*سدیده  ستاره خانم و آقاسعید هم به استقبال عروس و پسرشان آمدند و مشغول

 گویی شدند.

 همه در سالن پذیرایی نشسته بودند که شیرین رو به پدرش که سالله را در آغوش گرفته بود گفت:

 _ خوبه دیگه... نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار.

 شاهین خندید و گفت؛

 _ حسودی هم مگه به خواهر ناز من میاد؟! اونم به برادرزاده اش.

 خندیدند و شیرین رو برگرداند و گفت؛همه 

 _ وقتی عزیز دردونه باشی حسودم میشی

 _تو همیشه عزیز منی بابا. ولی این شکر پنیر منم جای خودشو داره حسود خانم.
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 سالله رو به پدربزرگش گفت؛

 _حسودی یعنی چی بابایی؟!

قا سعید با خنده جوابش صدای شلیک خنده جمع به هوا برخواست که سالله را مات و مبهوت کرد. آ

 را داد؛

 _حسود یعنی عمه ات عزیزدلم.

 شیرین پوفی کشید و گفت:

 _عموم که اومد میگم حساب شمارو برسه که برای من رقیب نتراشید.

 سالله رو به عمه اش گفت؛

 _عمه رقیب یعنی چی؟!

 _ رقیب یعنی یکی مث من که عاشقته عمه.

 …ندیدندو با این جمله یکبار دیگر همه باهم خ

صدای دوباره زنگ خانه خبر از رسیدن خانواده ی عمو می داد. شیرین ذوق زده از جایش بلند شد 

 شخصا به حیاط رفت تا خانواده ی عمویش را به داخل خانه دعوت کند.

 ؛پس از سالم و احوالپرسی با دیدن دسته گل زیبایی که در دست فرهاد بود لبخندزنان گفت

 سرعمو_شبیه دامادها شدی پ

 فرهاد کمی سرخ شد ولی آقا وحید جواب شیرین را داد؛

 _انشاهلل دامادیش!

سپس نگاهی به همسرش انداخت و لبخند خاصی میانشان رد و بدل شد. فرهاد اما با نگاهی خیره 

پشت سرشان وارد خانه شد در حالی که می اندیشید آیا میان قلب دخترعموی شیطانش جای برای او 

 شت؟!وجود خواهد دا

شام در محیطی شاد و دوستانه صرف شد و بعد شام خانم ها مشغول شستن ظروف و آقایون مشغول 

 صحبت های روزمره شدند.

آشپزخانه دسر خود بستنی سنتی وانیلی دسر مخصوص بعد از شام بود که خانم ها ترجیح دادند در 

 ؛را میل کنند. شیرین سینی حاوی دسر بستنی را برداشت و برای پذیرایی به نزدیک عمویش رفت

 _بفرمایید عموجون. دسر بعد از غذا، بستنی وانیلی مخصوص مامان.

 آقا وحید یکی از ظرف های بستنی را برداشت و با خوشحالی گفت:

 از دستان دختر داداش، دستت درد نکنه عمو جان _چی بهتر از این؟ بستنی مخصوص زن داداش

 _نوش جان، ولی این بستنی رو مامان درست کرده من فقط ریختم تو ظرف براتون آوردم.

 _دست مامانتم درد نکنه.
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 شیرین خنده ایی کرد و گفت:

 _ اینو باید به خودش بگین

 شاهین با دلخوری به میان حرفاشن آمد؛

 د شما دونفر چقد تعارف تیکه پاره میکنین_ بسه بابا، بستنی ها آب ش

 از جایش بلند شد و به کنار شیرین آمد و ادامه داد:

 _ اصال بستنی منو بده بببنم

به خواهرش رسید و یکی از ظرف ها را برداشت و دوباره سرجایش برگشت و نشست و مشغول 

 خوردن شد.

 شیرین نگاه تندی به برادر بزرگترش انداخت و گفت:

 کمو ، تحمل یه بچه هم از تو بیشتره._ ای ش

 شاهین قاشقی از بستنی به دهان برد و گفت:

_ آخه هر کی باشه برای خوردن این بستنی تحملش تمام می شه، حاال این بیچاره ها رو بگو که آب 

 از دهنشون راه افتاده.

و مرتب سرش را بعد یه قاشق دیگر از بستنیش را به دهان برد و با سر و صدا مشغول خوردن شد 

 تکان می داد و میگفت:

 _هوووم، خیلی خوشمزه است

شیرین پشت چشمی برای برادرش نازک کرد و سینی را جلوی پدرش گرفت، آقا سعید یکی از ظرف 

ها را برداشت و از دخترش تشکر کرد، بعد از آن نوبت فرهاد رسید که با لبخندی محو بستنی اش را 

 برداشت؛

 دخترعمو _ دست شما درد نکنه

 _باید حرف هایی که به عمو گفتم به شما هم بگم پسرعمو؟

 _نه نه ،نیازی نیست ، بقیه ی بستنیا آب میشن. چشم از زن عمو هم تشکر می کنم.

 شروین دخالت کرد؛

 _بستنی منو بده که دیگه واقعا آب شد. حق داره شاهین. واال

 فرهاد به میان حرف شروین پرید و ادامه داد؛

 ._ در ضمن شما هم زحمت پذیراییش رو کشیدی به نوبه ی خود باید از شما هم تشکر کرد

 _ زحمتی نیست، ولی با این حال تشکر شما رو می پذیرم

 گردنی کج کرد و کمی زانویش را خم کرد که موجب خنده ی فرهاد شد، شیرین با دلخوری گفت؛
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رد و نگاهش را روی دو برادرش که مشغول _البته به جز شما و عمو و بابا کسی دیگه تشکر نک

 خوردن بودند چرخاند. شروین قاشقی از بستنیش را به دهان برد و گفت:

 _فرهاد راست میگه، اون دست بی نمکت درد نکنه

 شاهین هم که بستنی اش را تمام کرده بود در ادامه ی صحبت برادرش گفت:

تشکر می کنم در غیر این صورت چنین توقعی _ اگر یه ظرف دیگه پر از بستنی به من بدی من هم 

 از من نداشته باش خانم کوچولو.

شیرین ظرف بستنی خودش را برداشت و همانطور که روی مبل کنار عمویش می نشست سینی خالی 

 را کنار مبلش تکیه داد و رو به شاهین گفت؛

لثا تشکرت هم بمونه برای _اوال کوچولو اون سالله ی نازته. ثانیا دیگه از بستنی خبری نیست، ثا

 خودت، رابعا تیرت به هدف نخورد.

 بعد رو به فرهاد ادامه داد؛

 _دیدین پسرعمو؟ از این دو تا داداش چیزی به من نمی ماسه.

 شاهین که تازه یاد دخترش افتاده بود گفت:

 _راستی این سالله ی من کجاست؟

 _می خواستی کجا باشه ؟ داره بغل به بغل می شه.

 با تعجب گفت : شاهین

 _ بغل به بغل یعنی چی؟

 شیرین خنده ایی کرد و گفت:

_یعنی داره از بغل مامان می ره بغل زن عمو بعدش هم بغل مامان خودش، همینطوری ادامه داره، 

 این یعنی بغل به بغل.

 شاهین خنده ایی کرد و گفت :

 _واقعا؟ پس منم برم یکم بغلش کنم تا سرم کاله نرفته

 زن ذلیل. برو که همین االنشم سرت کاله رفته. _آره برو،

 :شاهین که متوجه ی طعنه ی خواهرش شده بود چشمانش را تنگ کرد و گفت

_ اوال زِن ذلیل خودتی. ثانیا همین االن سر تو کاله رفته که نشستی و نمیایی برادرزادتو بغل کنی. 

تر می دونی که من زن ذلیل نیستم ولی ثالثا دیگه دلم نمی خواد از این شوخیا با من بکنی خودت به

بی نهایت همسرم رو دوست دارم و بهش احترام می ذارم اگر این معنیش زن ذلیلیه با افتخار میگم 

 .آره زن ذلیلم دختر خانم

شیرین که فهمید برادرش را رنجانده ظرف بستنیش را روی میز گذاشت و درصدد دلجویی از او بر 

 او را به آغوش کشید؛آمد. به سوی شاهین رفت و 
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 _ داداشی ناراحت شدی؟ من معذرت می خوام

 شاهین دستانش را دور کمر خواهرش حلقه کرد و مهربانانه لبخندی به لب آورد و گفت:

_آدم باید خر باشه که از یکی یه دونه خواهرش ناراحت بشه. عذرخواهیت رو می پذیرم ولی دیگه 

 تکرار نشه.

 _چشم ، پس حاال که خر نیستی اینقدر به زنت سواری نده. لوس می شه ها! از من گفتن بود.

به محض خارج شدن آخرین کلمه از دهانش در حالی که می خندید قصد داشت از دست برادرش فرار 

کند که شاهین سریع دستش را دراز کرد و موهایش را به چنگ گرفت و او را از حرکت بازداشت. 

 در حالی که دستش را به موهایش می برد جیغ کشید و گفت:شیرین 

 _ موهام رو کندی . ولم کن دیوونه

شاهین بی رحمانه موهای شیرین را به سمت خودش کشید و شیرین هم برای کم کردن درد سرش 

عقب عقب می رفت تا جایی که به شاهین برخورد کرد و راه به جایی نداشت. از صدای جیغ و 

شیرین خانم ها به سالن پذیرایی وارد شدند، ستاره خانم در حالی که سالله را به دست التماس های 

 عروسش می سپرد رو به شاهین و شیرین گفت:

 _چتونه شما دو تا؟ شیرین باز چیکار کردی؟

شیرین در حالی که از شدت درد اخم هایش در هم بود و سعی داشت از دست برادرش خالص شود 

 گفت:

 ردم به خدا مامان، فقط یه کم..._هیچ کاری نک

 ستاره خانم حرفش را قطع کرد؛

 _ فقط یه کم باهاش شوخی کردی و یه ذره سر به سرش گذاشتی مثل همیشه... آره؟

 ات نجات بده._ آره به خدا مامان، بیا منو از دست این پسر دیوونه

گردن خواهرش حلقه  شاهین موهای خواهرش را ول کرد ولی در عوض بازوان قدرتمندش را دور

 کرد و گفت:

 _االن بهت نشون می دم کی دیوونه است؟

 بعد در حالی که شیرین را به سمت مهسا می چرخاند گفت:

 _به زن داداشت بگو داشتی چی در مورد من و خودش می گفتی.

 مهسا که متوجه ی شوخی خواهر و برادر شده بود با لبخند نگاهی به شاهین انداخت و گفت:

 کن شاهین _ ولش

 _ آخه نمی دونی چیا پشت سرت گفت که...

 _ باشه ولش کن حاال

 شیرین با نگاهی رو به مهسا گفت:



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

64 

 

_ زن داداش من که چیزی بهش نگفتم، فقط دوستانه بهش گفتم مهسا خیلی الغر شده، چرا اینقدر 

 تون دیدین.اش هم که همهاذیتش می کنی خجالت نمی کشی؟ که یهو چنگول کشید تو موهام، بقیه

 _ آره جون خودت. همینارو گفتی. مهسا این...

_ إ ، داداش نگو دیگه این یه حرف مردونه بین خودمونه. بعدش هم این بازوهاتو از گردن نازک من 

 بردار که گردنم شکست.

 بعد به آرامی گفت:

 _ بازو نیست که آناکونداست...

 د وگفت:شاهین حرفش را شنید حلقه ی بازوانش را تنگ تر کر

 _چی؟ چی گفتی؟ جرات داری یه بار دیگه بگو

 شیرین هقی زد و به حالت گریه گفت:

 _ هع، هیچی نگفتم ولم کن دیگه

 _ آفرین دختر خوب هیچی نگی بهتره بیشتر به نفعته.

 شیرین که دید کاری از پیش می برد رو به سالله گفت:

 _عمه تو به بابا یه چیزی بگو

سالله با شیرین زبانی در حالی که از خوشحالی خنده دیگران چشمانش برق می زد و می خندید 

 گفت:

 _عمه رو نزن بابا. عمه بیا بغل خودم

 شاهین خنده ی بلندی کرد و دستانش را از گردن خواهرش برداشت گفت:

 _ برو دعا به جون این بچه کن

 شیرین در حال مالیدن گردنش چپ چپ نگاهش کرد:

 _ دل درد نگیری اینقدر می خندی.

 _تو نگران نباش، همون که بهش سواری می دم برام نبات داغ درست می کنه

 با این حرف شاهین همگی خندیدند و خانم ها هم همانجا نشستند و به آشپزخانه برنگشتند.

 .فرهاد آرام سرش را بلند کرد و نگاهی به شیرین کرد که داشت گردنش را مالش می داد..

 در حال خوردن چای بودند که آقا وحید رو به برادرش گفت:

 _ خب طبق معمول بریم سر اصل مطلب

 شیرین پقی زد زیر خنده حرف عمویش را قطع کرد:

 _ وا عمو مگه اومدین خواستگاری؟
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 آقا وحید خنده ای کرد و با نگاه کوتاهی به پسرش فرهاد گفت:

 داداشم. البته با اجازه خان داداش_بله عمو جان اومدین خواستگاری دردونه 

 آقا سعید گردنش را کمی کج کرد و با لبخندی گفت:

 _ اجازه ی ما هم دست شماست داداش، این چه حرفیه؟

لبخند روی لبان شیرین خشک شد. نگاهی به پدرش انداخت. نگاهش را روی تک تک افراد حاضر 

ثابت ماند. آقا وحید شادمان دنباله ی  چرخاند و در آخر روی چهره ی فرهاد که سرش پایین بود

 حرف برادرش را گرفت؛

 _ اختیار داری داداش، به هر حال کسب اجازه از پدر دختر الزمه.

 شیرین لبخندی اجباری زد و حرف عمویش را قطع کرد:

 _ یعنی چی عمو؟! شما منظورتون چیه؟! نکنه...

 آقا وحید با نگاهی مهربان رو به برادرزاده اش گفت:

 _آره عمو جون. ما امشب برای خواستگاری از تو اینجاییم

 شیرین شوک زده نگاهی به پدرش کرد و پرسید؛

 _ بابا؟ من چیزی در این مورد نمی دونستم. بهتر نبود که...

 _ عموت دوست داشت چیزی بهت نگیم تا خودش بیاد مطرح کنه.

 _ ولی آخه...

_ آره عمو جون، من خواستم. حتی فرهاد هم چیزی در این مورد نمی دونست ولی چون می دونستم 

 اونم موافقه این تصمیم رو گرفتم.

_ولی عمو جون این درست نیست، حاال جواب من که محفوظه ولی اگر پسر عمو موافق نبود فکر 

 نمی کنید که این کارتون یه جور تحمیله؟!

 رهاد که هنوز سرش پایین بود انداخت وگفت:آقا وحید نگاهی به ف

_من بهتر از هر کسی از درون قلب پسرم باخبرم دخترم. اگر می دونستم موافق نیست هرگز اقدام 

 نمی کردم.

 _ ولی پسر عمو همین چند روز پیش گفتن که...

 _ دخترم گفته ها و شنیده ها رو بزاریم کنار. بگو ببینم عروس من میشی؟

به فرهاد که حاال سرش راه باال آورده و چشم در چشمش منتظر جوابش بود کرد و  شیرین نگاهی

 دستی به پیشانی اش کشید و گفت؛

 _نمی دونم چی بگم عمو . شما منو شوکه کردین. اصال انتظار این سوال رو نداشتم. ولی...

 دوباره نگاهی به فرهاد انداخت و ادامه داد:
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 _ پسر عمو برای من مثل...

و جان ما بزرگتر ها از چند سال پیش شما رو برای هم در نظر گرفته بودیم و امشب تصمیم _ عم

 گرفتم این مسأله رو مطرح کنم اگر موافقی چند دقیقه ایی ...

 شیرین برخواست و محکم و قاطع در چشمان مهربان عمویش خیره شد؛

 _متاسفم عمو، اگر ممکنه این بحث رو ادامه ندین.

 م؟ ما فقط..._آخه چرا دختر

 _ لطفا عمو جان. من اصال نمی تونم برای ازدواج با فرهاد حتی فکر کنم.

 همه نگاهی به هم کردند و این آقا سعید بود که به میان حرف دخترش آمد؛

_بشین دخترم. همونطور که عموت گفت ما قبال در این مورد تصمیم گرفتیم. بشین و منطقی به 

 حرفامون گوش بده.

 میگین شما؟! من نمی تونم به این خواسته ی شما تن بدم. متاسفم... _بابا؟ چی

 نگاهی به عمویش کرد و تکرار کرد؛

 _متاسفم عمو. متاسفم

و بالفاصله راه طبقه ی باال را در پیش گرفت ولی با صدای فرهاد از رفتن باز ایستاد و به سمت او 

و به شیرین که نیمه ی راه پله ها ایستاده  برگشت. فرهاد از جایش بلند شد و جلوی راه پله ایستاد

 بود نگاهی کرد و گفت:

_دختر عمو همونطور که بابا گفتن این خواسته ی من هم هست و از سال ها پیش بنای این ازدواج 

گذاشته شده و من اطالع داشتم. شما برای رد کردن این درخواست دلیلی نیاوردین. می تونم بپرسم 

 ار و رد کردن من چیه؟! آیا من...دلیلتون برای این رفت

 شیرین بی حوصله حرفش را قطع کرد و گفت:

_خیر پسر عمو شما هیچ ایرادی ندارین. منتها مرد ایده آل من نیستین. من هم ایده آل شما نیستم. 

شما می تونین دختری بهتر از من پیدا کنین که مناسب شما باشه. شما برای من با شاهین و شروین 

 فرقی ندارین...

خوام مجبورتون کنم  _ولی من نه شروینم نه شاهین و نه برادرتون. جواب من این نبود؟ نمی

درخواست منو قبول کنین. دلیل رد کردن درخواستمو می خوام. اینکه فقط بگین متاسفم و برید برای 

 من جواب قانع کننده ایی نیست، من می خوام...

_ فکر نمی کنم برای جواب منفی دادن دلیل قانع کننده واجب باشه. به هرحال جواب من نه هستش. 

 بحث ادامه ندین. ممنون می شم به این

 _ولی من از شما دلیل قانع کننده می خوام

 _ اگر از نظر شما مشکلی ندارم باید دلیل نه گفتن شما رو بدونم دختر عمو.

 سکوتی محو سالن را فرا گرفته بود. شیرین نگاهی به همه ی افراد خانواده کرد و گفت:
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دلیلم اینه که شما رو مثل برادر خودم _ الزم نمیبینم دلیلش رو بهتون بگم پسر عمو. ولی اصل 

 میدونم و نمی تونم...

 _ خواهش می کنم این دلیل رو به من نگین، برای من قابل قبول نیست.

_یعنی چی قابل قبول نیست؟! من برای اینکه از شما خوشم نمی یاد باید دلیل بیارم؟ دلیل شما چیه 

 برای این همه اصرار؟!

شما عالقه داشتم، خیلی وقته از این موضوع اطالع دارم و دلیل عالقه _خب معلومه من از بچگی به 

 ام به شما هم...

 شیرین حرفش را قطع کرد:

 _هه ،جالبه، ظاهرا اینجا تنها کسی که بی اطالع بود من بودم.

_برای شما زود بود که درگیر این موضوع بشین، من خودمم مخالف بودم پدر مطرح کنه، حتی 

 نداشتم که قراره این موضوع مطرح بشه، سالها پیش خانواده ها...امشب هم اطالع 

_زود بود؟! به نظرتون اگر یه بچه رو برای پسرعموش درنظر بگیرن ، بدون خواست خودش ببرن 

و بدوزن زود نیست فقط برای دونستن از این تصمیمات زود بود؟! اون موقع که من چیزی حالیم 

گرفتن زود بود نه حاال یا چندسال پیش، ببینین پسر عمو من براتون نبود خانواده ها این تصمیم رو 

 احترام خاصی قائلم ولی شما مرد ایده آل من نیستین.

 فرهاد یک پایش را روی اولین پله گذاشت و گفت:

 _مرد ایده آل شما چه مردیه؟! میشه بدونم؟

 شیرین پوفی کشید و گفت:

 ن._قطعا شما نیستین، دلیلی هم نداره بدونی

 _ولی من می خوام بدونم.

 _اصرارتون برای من تعجب برانگیزه پسر عمو.

 _ و اصرار شما دختر عمو.

 شیرین دو پله پایین تر آمد و دقیقا یک پله باالتر از فرهاد ایستاد.

 مستقیم نگاهش کرد و گفت:

 _ من از شما بدم می یاد. کافیه یا بازم بگم؟!

 آقا سعید فریاد زد :

 یــــن..._شیــــــــر

 فرهاد دستش را رو به عمویش باال آورد و گفت:

 _بزارین حرفشو بزنه عمو.
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 و خطاب به شیرین ادامه داد:

 _ادامه بده، بازم می خوام بدونم.

 پوزخندی لب شیرین را کش داد:

 _ ولی به نظر من کافیه.

 فرهاد دستش را پایین آورد و گفت:

 _می خوام بازم بدونم، ادامه ...

_باشه، شما برای من مناسب نیستی، عالقه ایی بهتون ندارم، مرد ساکت و آرام از نظر من مرد 

زندگی نیست، نمی تونه از حقش دفاع کنه، نمی تونه حرف بزنه، همیشه تو سری خور و بدبخته، 

من دلم می خواد همسرم خوش سر و زبون باشه نه مجسمه ی سکوت، می خوام شوهرم پا به پای 

م بیاد نه فقط لبخند آروم بزنه و ماست باشه، لباس پوشیدنتو دوست ندارم، امروزی نیستی، شیطنتا

هیچوقت با لباسی غیر از کت و شلوار ندیدمت، گاهی فکر می کنم تو خواب هم کت و شلوار تنته، 

خیلی ساده لباس می پوشی، من از همچین مردی بدم می یاد، متنفرم ازت، ولی چون پسر عموم 

و قراری نبود و نداشتیم برام اهمیتی نداشت که چه رفتار و شخصیت و ظاهری داری، ولی بودی 

 االن وضع فرق می کنه، مجبورم بگم از شما متنفرم و شما رو الیق همسری خودم نمی دونم...

فرهاد شکست، درهم شکست، از درون شکست و اما تنها نگاهش کرد. ساکت و مستقیم دقیقه ایی به 

شیرین اما کم نیاورد و مستقیم به چشمان فرهاد نگاه می  ای شیرین خیره شد و پلک نزد.چشمان زیب

کرد. منتظر بدترین حرف و عکس العمل از طرف فرهاد بود ولی تنها عکس العمل فرهاد برداشتن 

پایش از روی اولین پله صاف ایستادن در مقابل او و زل زدن در چشمانش بود. چند دقیقه بعد به 

 مد. با صدای کمی لرزان ولی قاطع و محکم گفت :حرف آ

_ نظر و خواسته ات برای من قابل احترامه. نفرت تو چشمات موج می زنه پس من درخواست خودم 

و تصمیم خانواده ها رو پس می گیرم و از ته دلم برات آرزوی خوشبختی می کنم و امیدوارم همین 

 یمون نشی از حرف های امشبت...نفرت رو روزی تو هم تو چشمای من ببینی و پش

 از شیرین رو برگرداند و ادامه داد:

 _ برای من شما از امروز یک خواهر هستین. نه کمتر نه بیشتر.

 دست به جیب برد و سویچ ماشین را بیرون آورد و روی میز کنار دیوار گذاشت و رو به پدرش گفت:

 _من پیاده می رم بابا. ماشین رو براتون می ذارم.

 س رو به آقا سعید ادامه داد:سپ

_عمو جان من به خواسته شیرین احترام گذاشتم شما هم بزارین. چون حتی اگر همین االن جلوی 

چشمای خودم حرفاشو پس بگیره از نظر من این تصمیم منتفیه و حاضر نیستم با ایشون ازدواج کنم. 

 کنین.پس لطفا اونو مجبور به انجام کاری برخالف میل من و ایشون ن

سپس به تندی و محکم از سالن و خانه ی عمویش خارج شد و حتی وقتی شروین به دنبالش رفت 

نتوانست او را پیدا کند و فرهاد دلشکسته و غمگین در کوچه پس کوچه های تاریک شهر از نظر 

 ناپدید شد.
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 نواده گذشت .پانزده روز از شب خواستگاری گذشته بود و در این روزها لحظات سختی بر هر دو خا

 آقا سعید بعد از رفتن خانواده ی برادرش با عصبانیت به اتاق شیرین رفت و به او گفت:

از امشب دختری به نام شیرین ندارد و برایش مهم نیست که از این بعد او چگونه زندگی کند و چه 

 همسری اختیار می کند و عمالً دیگر او را نادیده خواهد گرفت.

م او را توبیخ کردند که رفتار مناسبی با عمویش نداشته و باعث و بانی شکرآب برادرانش هم هرکدا

 شدن روابط دو خانواده تنها اوست.

اما فرهاد، او شب را به منزل بازنگشت .فردا و پس فردا هم خبری از او نشد تا اینکه بعد از سه روز 

در آرامش و تنهایی به سر  با پدرش تماس گرفت و گفت که حالش خوب است و فقط می خواهد مدتی

 ببرد و به محض روبه راه شدن اوضاعش به منزل بر می گردد.

بعد از پانزده روز فرهاد به خانه بازگشت با سر و رویی ژولیده، ریش های نتراشیده، و لباسهای 

 نامرتب.

مادر از دیدنش خوشحال شد ولی اوضاع بهم ریخته ی پسرش اشک به دیدگانش آورد .آقا وحید 

 دست کمی از همسرش نداشت ولی مرد بود و مقاوم تر.

فرهاد سالمی کرد و راه اتاقش را در پیش گرفت مادرش صدایش زد ولی آقا وحید او را به سکوت 

 دعوت کرد و گفت:

 _فعال بذار راحت باشه بعد باهاش صحبت می کنیم .

ش خورد تلسکوپ کنار پنجره فرهاد آرام در اتاقش را باز کرد و وارد شد، اولین چیزی که به چشم

 بود که فقط به امید شیرین جابجایش نکرده بود.

به سرعت به کنار پنجره رفت و با ضربه ای محکم تلسکوپ را به سمتی پرت کرد، از صدای افتادن 

وحید و مینا وارد اتاق شدند اول چشمشان به تلسکوپ افتاده و داغون شده خورد و بعد به تلسکوپ 

 .فرهاد که کنار پنجره ایستاده و چنگ به موهایش می زد 

 مادر آرام صدایش زد ولی فرهاد بی آنکه برگرد گفت:

 _خواهش می کنم تنهام بذارین مامان .خودم میام پایین

رامی و نگران اتاق را ترک کردند و در را پشت سرشان بستند. فرهاد کمی آقا وحید و مینا خانم به آ

 در اتاق قدم زد و بعد در حالی که به شدت عصبی بود حوله اش را برداشت وارد حمام شد.

ساعتی بعد مرتب و آماده از اتاقش بیرون آمد و یک راست به سمت آشپزخانه رفت ، در حالی که 

 چال را باز کرد و گفت:مادرش را صدا می کرد در یخ

 _ناهار چی داشتیم مامان؟!

 مینا وارد آشپزخانه شد و جواب داد:

 _استانبولی پلو مامان جان. برات گرم کنم؟!

 _آره بی زحمت. خیلی گرسنمه.
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 مینا نگاهی به پسر الغر و تکیده اش انداخت ولی هیچ نگفت و سرگرم گرم کردن غذا شد.

 گفت: آقا فرهاد وارد آشپزخانه شد و

 _برای منم یه چای بیار خانم.

دو مرد پشت میز آشپزخانه نشسته بودند، یکی متفکر و مشغول بازی با نمکدان روی میز، دیگری 

 خیره به پسر شاخ شمشادش که اکنون با حالی زار روبرویش نشسته.

 _فرهاد بابا، دنیا به آخر نرسیده، گرچه شیرین...

 فرهاد حرف پدرش را قطع کرد:

ا یه موضوعی بود می خواستم بعد از روشن شدن قضیه ی شیرین باهاتون صحبت کنم، االن _باب

وقتشه، حدودا دوماه پیش ساسان دوست دوران دانشگاهم برای شراکت و همکاری به من پیشنهاد 

کار داد، دوساله تو انگلیس یه شرکت ... تاسیس کرده، می خوام پس اندازم رو تو شرکتش سرمایه 

م، یه مدتی هم باید برم اونجا و تو شرکت کار کنم چون هم شریکم هم سرمایه گذار هم گذاری کن

 عضو هیئت مدیره شرکت.

 مینا حرف پسرش را قطع کرد:

 _یعنی چی مامان جان؟! می خوای بری اون سر دنیا فکر من و بابات رو نکردی؟!

مستقل بشم، بهترین موقعیت کاری _مامان من که تا آخر عمرم وبال گردن شما نیستم . باالخره باید 

 به من پیشنهاد شد، دوست دارین بشینم اینجا؟!

 مینا تا خواست جواب پسرش را بدهد آقا وحید خیره به چهره ی پسرش گفت:

_نه بابا. اگه کار مناسبیه و موقعیت خوبی داره و به دوستت اعتماد داری پیشنهادش رو رد نکن. من 

 خالی نمی کنیم و کنارتیم.و مادرت مثل همیشه پشتت رو 

 گی وحید، اون سر دنیاست نه بغل گوشمون، من راضی نیستم._ چی داری می

_مامان چه اون سر دنیا باشه چه بغل گوشتون من این پیشنهاد رو قبول کردم، تصمیم داشتم با 

 شیرین برم ولی االن تنها می رم، لطفا مانع پیشرفتم نشین.

 ریب..._ولی مامان تنها تو کشور غ

 آقا وحید حرف آخر را زد:

_هرکاری که صالح می دونی درسته انجام بده پسرم، برو و مطمئن باش دعای خیر من و مادرت 

 شی و ما رو سربلند می کنی.دونم موفق میپشت سرته، می

*** 

یک ماه بعد فرهاد در حالی که چمدان بزرگش را دنبال خود می کشید به تنهایی وارد فرودگاه شد. 

 ترجیح داده بود در خانه از پدر و مادرش خداحافظی کند و از آنها بخواهد او را همراهی نکنند.

ید، با نشستن روی صندلی هواپیما چشمانش را بست و اولین تصویری که پشت پلک های بسته اش د

تصویر چهره ی خندان شیرین بود. بغضی گلویش را فشرد و چشم باز کرد و از پنجره هواپیما 
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نگاهی به آسمان آبی کرد. با خود گفت این آخرین باری است که آسمان کشورش را می بیند، در دل 

برای شیرین آرزوی خوشبختی کرد ولی دلش به حال خودش سوخت که سال ها عشقی واهی را در 

می پروراند. همه ی برخورد ها، شوخی ها، رنگ به رنگ شدن ها را از نظر گذراند و دنبال دلیلی دل 

ها و دالیل شیرین می گشت ولی هر چه فکر کرد هیچ دلیل خاصی برای آن همه نفرت پیدا برای حرف

 نکرد. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را بست و این بار با خود عهد کرد نام و

خاطره ی شیرین را برای همیشه از یاد ببرد و برای همیشه قید انتخاب دختر دیگری را بزند، دوست 

ی همان عشق را برای تمام عمرش کافی می دانست و نداشت برای بار دوم شکست بخورد، تجربه

 ترجیح می داد برای همیشه آتش این عشق و عالقه را خاموش کند.

این یک ماه کالفه شده بود به دیدن عمویش رفت تا هم از او به خاطر شیرین که از رفتار پدرش در 

رفتار تندش عذرخواهی کند و هم از پدرش و رفتار تندش گله کند ولی با رفتار سرد عمویش و 

شنیدن خبر مسافرت فرهاد، مغموم و شوکه به خانه بازگشت و سعی کرد با شرایط جدیدش کنار بیاید. 

با برادرش صحبت کرد و به خاطر اوضاع پیش آمده عذرخواهی کرد و وقتی آقا آقا سعید تنها یک بار 

وحید از وی خواست که رابطه ی دو خانواده به خاطر این دوجوان قطع شود چون از روی برادرش 

خجل بود پذیرفت. از نظر او اینطور بهتر بود، ولی همان شب به شیرین گفت که رابطه ی پدر و 

هم قطع خواهد کرد انگار که دختری ندارد و به کلی او را از خانواده طرد کرد. فرزندی اش با او را 

برادرها حق را به پدر داده و تنها از روی تاسف سری تکان دادند. ستاره خانم نگران روزهای پیش 

رو از شوهرش خواست در تصمیمش تجدید نظر کند ولی آقا سعید برای اولین بار با تندی از وی 

 ین مورد خاص دخالتی نکند و نمی خواهد حرفی بشنود...خواست در ا

*** 

دو ماه بعد از رفتن فرهاد، شیرین سرکالس درس و فرهاد پشت میز در لندن بودند و هرکدام فقط یک 

 هدف داشتند، موفقیت.

 فرهاد داریم با بچه ها می ریم بیرون تو نمیایی؟-

 فرهاد عینکش را از چشم برداشت و گفت:

 ید خوش بگذره من یه کم کار دارم.نه شما بر-

 ساسان جلو آمد و روی صندلی کنار میز فرهاد نشست و گفت:

کار هیچ وقت تمومی نداره یه کم به فکر خودت باش دو ماهه اینجایی بکوب داری کار می کنی -

 پاشو بریم یه کم تفریح خوش بگذرونیم.

 گذاشت و سری تکون می داد گفت:فرهاد خنده ای کرد و در حالی که عینکش را روی چشم می 

این تفریحات فقط به درد خودت می خورد، تو برو با این تفریحات خوش باش بذار ما هم به کار -

 خودمون برسیم.

 ساسان خنده بلندی کرد و گفت:

آهان، پس از تفریحات ما خوشت نمیاد، خب زودتر می گفتی بابا. اگه دوست نداری بری میون -

 که، تو خونه برپا می کنیم، دوتایی با هم و البته با دوتا مهمون دیگه. شلوغی کاری نداره
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فرهاد از باالی عینکش نگاه تندی به او کرد، ساسان که خودش را سرگرم بازی با ناخنش کرده بود، 

 به محض اینکه زیر چشمی نگاه شیطنت آمیزی به فرهاد انداخت با حرص گفت:

 ت کنم بیرون؟پا می شی می ری یا با اردنگی پرت-

 ساسان مجددا خنده ی بلندی کرد و در حالی که دستانش را به نشانه ی تسلیم باال می برد گفت:

 شم می رم شما به خودت زحمت نده.نه آقا، پا می-

 فرهاد سری تکان داد و دوباره مشغول کارش شد ولی ساسان ول کن نبود.

 فقط...-

 ا بزند:فرهاد فقط نگاهش کرد و منتظر ماند حرفش ر

 هووم ...فقط اگر نظرت عوض شد یک زنگ بزن سریع ردی ...-

قبل از این که حرفش تمام شود فرهاد خودکاری که دستش بود را به سمتش پرتاب کرد . ساسان با 

 خنده ای بلند جا خالی داد و از اتاق بیرون رفت .

نست که فرهاد اهل تفریحات در را بست و چند لحظه به در بسته خیره شد. او بهتر از هرکس می دا

این چنینی نیست، ولی از اینکه می دید دوستش در خود فرو رفته و تمام لحظات خود را فقط به کار 

اختصاص داده ناراحت بود. دوست داشت برای مدتی هم که شده او را از الک خود بیرون بیاورد ولی 

 فرهاد مقاوم تر از این حرفها بود.

ش را قبول کرد و آمد کارها خیلی بهتر پیش می رفت. قرار شده بود تا وقتی از وقتی فرهاد پیشنهاد

منزل مناسبی پیدا کند، هم خانه ساسان باشد و ساسان از این بابت خیلی خوشحال بود که بعد از چند 

 سال تحمل تنهایی اکنون بهترین دوستش هم خانه ی اوست...

 _ شیرین چرا تنها نشستی؟

 ند و دوستش مه لقا را دید که به سمتش می آید. لبخندی زد و گفت:شیرین سرش را برگردا

 _هیچی همینطوری. منتظر کالس بعدیم.

 _ برات ساندویچ گرفتم عزیزم.

 _ دستت درد نکنه. زحمت کشیدی.

 مه لقا گازی به ساندویچش زد و گفت:

_ چه زحمتی؟ تو همین مدت کوتاه که از دوستیمون میگذره خوب شناختمت،میدونم ناهار نمیخوری 

 مگه اینکه یکی به زور تو حلقت کنه، دختر اینجوری پیش بری میمیریا.

 شیرین لبخند تلخی زد و هیچ نگفت.

 مه لقا نگاهی به او انداخت و ادامه داد:

ی شیطونت بود،می دونم که دختر شیطون و پر جنب و _ از روز اول که دیدمت یه غمی تو چشما

 جوشی هستی ولی اینکه چرا انقد آروم و غمگینی رو نمی دونم.
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 شیرین ساندویچش را باز نکرده کنار خودش گذاشت و گفت:

_درست حدس زدی من تا دوماه پیش دختر شاد و شلوغی بودم ولی االن نه، یه اتفاقاتی افتاد که من 

بور شدم دل عزیزانمو بشکنم. نمی گم پشیمونم ولی چون برخورد تندی باهاشون برخالف میلم مج

 داشتم عذاب وجدان دارم. االنم اینجام. تنها، غمگین، بی شور و شوق.

 _ شکست عشقی خوردی؟

 این را مه لقا با لبخند و کنجکاوی پرسید. شیرین لبخندی زد و گفت:

 _ نه، شکست عشقی یکی دیگه شدم

 مان کنجکاوی پرسید:مه لقا با ه

 _ یعنی تو...

_آره خواستگاری پسرعموم رو که ظاهرا از بچگی برای هم در نظر گرفته شده بودیم و همه اطالع 

داشتن جز من،رد کردم و این باعث کدورت بین دو خانواده شد و پدرم منو طرد کرد،وقتی دانشگاه 

که جلوی چشماش نباشم دلتنگم میشه و شیراز قبول شدم خداروشکر کردم،پیش خودم گفتم یه مدتی 

سراغمو می گیره ولی دلتنگ که نشد هیچ خیلی هم خوشحاله که دیگه کنارش نیستم،خرجی هم 

مامان برام می فرسته،بخاطر همین دنبال یه کار نیمه وقتم که خودم خرج درس و دانشگاهمو در 

 بیارم.

 مه لقا با دهانی باز و متعجب لب زد:

این حد مستبد و زورگوئه؟! تو مگه حق انتخاب نداری که بخاطرش اینجوری باهات _ یعنی پدرت تا 

 رفتار می کنن؟

_ بابام نه زورگوئه نه مستبد،همیشه هم منو بیشتر از داداشام دوست داشته ولی من رو باعث و بانی 

ه تنها پدرم اختالف بین دو خانواده می دونه و به شدت هم موافق فرهاده و اونو الیق من می دونه ن

بلکه تمامی اعضاء خانواده دوستش دارن، الحق هم پسر خوبیه و نمیشه منکر خوب بودنش 

 شد،ولی من...

شه اونوقت تو رد _ولی تو چی؟ اگه پسر خوبیه چرا رد کردی؟ پسر خوب تو این زمونه کم پیدا می

 کردی؟

چقدر هم خوب باشه بازم  _به خاطر همون حق انتخابی که تو گفتی، فرهاد انتخاب من نبود هر

 انتخاب دیگران بود،من میخوام خودم انتخاب کنم نه دیگران.

 مه لقا لبهایش را بهم فشرد و گفت :

 _ واال چی بگم؟ صالح کار خویش خسروان دانند.

*** 

م تو غربت داره دنبال کار می گرده که خرج خودشو در بیاره _یعنی چی نمی خوام بشنوم سعید؟ بچه

 و می گی به من چه؟ مگه تو پدرش نیستی؟اونوقت ت

 _نه خانم نیستم، خیلی وقته گفتم دیگه من پدرش نیستم،هرکاری دلش می خواد بکنه برام مهم نیست
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 _ سعـــــید؟...

 _بلــــه؟ چیه هی سعید سعید می کنی؟

_ تو چرا اینجوری شدی؟ شیرین هنوز به حمایت نیاز داره برای کار کردن خیلی بچه است، یادت 

 رفته دخترت سنگین تر از خودکار بلند نکرده؟ خودت یادش دادی که...

 سعید حرف ستاره را قطع کرد و گفت:

 ..._ یادم نرفته،بله خودم یادش دادم،االنم یاد بگیره از خودکار سنگین تر بلند کنه

صدای زنگ تلفن به مشاجره ی میان زن و شوهر پایان داد،شیرین بود که می خواست به مادرش 

 اطالع دهد که در یک کارگاه قالی بافی به عنوان بافنده کار پیدا کرده.

 ستاره خانم از اینکه دخترش هم کار کند هم درس بخواند ناراحت بود،به شیرین گفت:

 برات پول می فرستم، نگران شهریه ات هم نباش،بابات میده... _مادر نمی خواد کار کنی،خودم

 نگاهی به شوهرش انداخت و ادامه داد:

 _بابات خودش خواسته تو درس بخونی پس خودشم باید شهریه اتو بده

 سعید خشمگین نگاهی به همسرش انداخت و بلند به طوری که شیرین هم بشنودگفت:

 من هیچ هزینه ایی برای دخترت نمی فرستم _برام مهم نیست درس بخونه یا نخونه

ستاره جلوی دهانی گوشی را گرفت که شیرین صدایش پدرش را نشوند ولی دیر شده بود شیرین 

 همه ی حرف های پدرش را شنیده بود،با بغض به مادرش گفت:

نم _نگران نباش مامان کارش خوبه،وقتی کالس ندارم میرم بافندگی،شبها هم درس می خونم، می تو

 از پسش بر بیام مامانم نگران نباش

 اشکی از گوشه ی چشم ستاره چکید و گفت:

 _باشه مامان،ولی منم کمکت می کنم،زیاد خودتو خسته نکن.

 ، کاری نداری دیگه؟!ب*و*سچشم مامان جان،به بابا و بقیه سالم برسون،سالله هم ب-

 _نه مامان،مراقب خودت باش، خوب درس بخون

 ب خودت و بابا باش. خدانگهدار_چشم، شما هم مراق

 _خدانگهدار دخترم

 ستاره گوشی را سرجایش گذاشت و به تندی گفت:

 _واقعا که...

حرفش را نیمه تمام رها کرد و به اتاقش پناه برد،شیرین هم به محض قطع کردن تلفن چون دلش 

چوقت آن پدر شکسته بود یک دل سیر گریه کرد چون پدرش پدر همیشگی اش نبود و شاید دیگر هی

 مهربانش نشود..
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کارگاه قالیبافی توسط عمه ی مه لقا اداره می شد، خانمی مسن و بسیار مهربان و خوش رو که در 

 زد خاص و عام بود.اقتدار و مدیریت زبان

وقتی مه لقا با او در مورد شیرین صحبت کرد مهتاج خانم با خوش رویی پذیرفت و از فردای آن روز 

 انشگاهش یک راست به کارگاه می رفت و چند ساعتی بافندگی می کرد.شیرین بعد از د

مهتاج خانم از کار شیرین راضی بود و حقوق هر روزش را همان روز پرداخت می کرد. تنها مشکل 

 شیرین دلتنگی برای اعضاء خانواده و به ویژه پدرش بود.

سر شکستگی پدرش  شب ها تا نزدیک صبح مشغول درس خواندن بود چون نمی خواست باعث

 شود.

کار و درس زیاد از شیرین دختری الغر اندام و رنجور ساخته بود که در نگاه اول به یک دختر بیمار 

 بی شباهت نبود.

 روزی مهتاج خانم او را به دفترش فرا خواند و به او گفت:

_دخترم! ساعات کاری تو خیلی زیاد شده، کار کردن زیاد تو کارگاه ممکنه به ریه هات آسیب بزنه، 

 کار بهتری سراغ نداری؟!

 شیرین نگران از اینکه مهتاج خانم قصد اخراج کردنش را داشته باشد گفت:

 نم من رو..._نه به خدا، تو رو خدا خانم اخراجم نکنین، من به این کار احتیاج دارم خواهش می ک

_دخترم من نمی خوام اخراجت کنم، فقط می بینم که داری به خودت آسیب می زنی، سعی کن کار 

بهتری پیدا کنی ولی تا اون موقع تو یکی از بهترین اعضاء اینجایی و من اخراجت نمی کنم، ولی 

وری که تو کار واقعا این کار مناسب دختر حساس و ظریفی مثل تو نیست، رنگت پریده و زرده، اینط

 .افتی عزیزممی کنی تا یک ماه دیگه از پا می

 شیرین سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت:

_مجبورم خانم، باید خرج دانشگاهم رو در بیارم، هیچ خرجی که نداشته باشم باید شهریه ی ترم بعد 

ر نیاز دارم، خواهش می کنم رو از االن آماده کنم، می دونم خوب کار نمی کنم ولی شدیدا به این کا

 تحملم کنین.

بغض کرد و با چشمانی اشکی به مهتاج خانم نگاه کرد، چشمان پر از اشک او مهتاج خانم را متاثر 

کرد و او باز به شیرین اطمینان داد که اخراجش نخواهد کرد و شیرین را با خیالی راحت سرکارش 

 نگران حال او بود.فرستاد، اما از آینده ی این دختر بیم داشت و 

شب به دیدن خانواده ی برادر رفت و از مه لقا خواست تا بیشتر هوای دوستش را داشته باشد مه لقا 

که از تمام اتفاقات زندگی شیرین خبر داشت همه چیز را برای عمه اش تعریف کرد و از او خواست 

 که به شیرین چیزی نگوید.

لین سرفه های خشک و پیاپی شیرین، مهتاج خانم را یک ماه بعد با یک سرما خوردگی ساده، او

نگران کرد، ولی شیرین به او اطمینان داد که حالش خوب است و به پزشک مراجعه کرده و فقط یک 

سرماخوردگی ساده است. ولی در واقع خودش هم می دانست این حالش غیر طبیعی بوده و تا به حال 

 اینگونه سرماخوردگی نداشته است.



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

76 

 

*** 

اد خود را غرق کار کرده بود و تنها تماسی که با خانواده اش برقرار می کرد، نهایتا به پنج دقیقه فره

بیشتر نمی رسید و برای اینکه فکر و ذهنش به سمت شیرین و خانواده ی عمویش کشیده نشود و 

 سوالی راجع به آنها نپرسد خیلی زود تماس را قطع می کرد.

وان های ایرانی آشنا کرده بود که هر وقت از کار و درس خسته می ساسان او را با یک گروه از ج

 شدند در یک کافی شاپ ساده و دنج دور هم جمع می شدند و گیتار می زدند و آواز می خواندند.

فرهاد کم کم از آنها خواندن و نواختن را آموخت، شیدا دختر دانشجوی زیبا و خوش رویی بودکه 

شود و وقتی عالقه او را به خواندن و گیتار نواختن دید کمکش کرد تا  سعی می کرد به فرهاد نزدیک

 خوب گیتار زدن و خواندن را یاد بگیرد.

دوست داشت بداند این پسر فوق العاده با وقار چرا آنقدر مغموم و غمگین می خواند ولی فرهاد هیچ 

 حرفی از عشقش برای کسی جز ساسان صحبتی نکرده بود.

ی از بهترین های گروه شده بود که با صدای سوزناک و غمگینش حتی افراد مدت بعد فرهاد یک

خارجی حاضر در کافی شاپ را تحت تاثیر قرار می داد و این خواندن های با سوز و گداز تنها راه 

 آرامش فرهاد بود.

*** 

_ جانم مامان جان؟!... بله گوشم با شماست... خب... شما مطمئنی؟!... شاید سرماخورده... چشم... 

آخه عزیزدلم من که نمی تونم هر کسی رو دعوت کنم، مخصوصا اینکه یه دختر مجرد باشه، رضایت 

رو برام ایمیل سرپرست می خواد، کلی دنگ و فنگ داره مادر من... خیلی خب مشخصات و عکسش 

 کن ببینم چیکار می تونم بکنم.

 ساسان گوشی را قطع کرد و پوفی کشید و سرش را به صندلی چسباند و چشمانش را بست.

 _چیزی شده ساسان؟!

 چشمانش را باز کرد، کمی گردنش را روی صندلی به چپ چرخاند و جواب داد:

گرفته اونجا نمی تونن معالجه اش کنن گه کارگر کارگاهم سل _مادر منم فکر کرده سوپر منه، می

گه آره گم آخه مادر من مگه کشکه؟! میدعوت نامه بفرست که براش بفرستمش بیاد انگلیس، می

 بساب. انگار عهد بوقه که تو ایران نتونن سل رو درمان کنن باید بیاد اینجا معالجه بشه، پــــوف...

 تفاوت گفت:د و بیفرهاد روبرویش نشست، دستهایش را به هم قفل کر

_خب شاید نمی تونن، شاید مشکلش واقعا حاد باشه، بذار بفرستش بیاد نهایتا بگن تو ایرانم معالجه 

 شه، اونوقت برگردونش.می

*** 

با فرا رسیدن فصل زمستان سرفه های خشک شیرین بیشتر و شدیدتر شد و ستاره خانم از صدای 

 ران راهی شیراز شد.سرفه های مکررش در مکالمه های تلفنی نگ
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آقا سعید هم دست کمی از همسرش نداشت و حاال که نگران شده بود مخالفتی نکرد ولی نگرانی اش 

را هم بروز نداد و کامال بی اهمیت به بیماری دخترش و رفتن همسرش به شیراز بی خیال نشست و 

 زد.سوخت و دم نمیاظهار نظری نکرد ولی از درون در آتش نگرانی از حال دخترش می

ره به شیراز رسید چون آدرس خوابگاه شیرین را داشت یکراست به دیدن دخترش رفت وقتی ستا

ولی شیرین خوابگاه نبود، با او تماس گرفت و اطالع داد که به شیراز آمده، شیرین شوکه و 

 خوشحال از حضور مادر آدرس کارگاه قالی بافی را داد و ستاره سریعا خودش را به آنجا رساند.

رد شد کارگاه قالی بافی نسبتا بزرگی با شش دار قالی پیش رو دید که شیرین پشت وقتی رسید و وا

یکی از دارها مشغول بافندگی بود ولی ستاره نتوانست او را تشخیص دهد بنابراین با صدای بلند 

سالم کرد و وقتی همه خانم ها به سویش برگشتند و سالمش را پاسخ دادند تا وقتی شیرین از جایش 

ای سالن و آخرین نفر جلوی دار قالی بود بلند شود، نتوانست او را ببیند. در نهایت با دیدن که انته

دختر زیباش که به شدت تکیده و خسته و بیمارگونه بود به سرعت به سویش قدم تند کرد تا به او 

 برسد، شیرین هم با شادی از پشت دار قالی بلند شد و به سوی مادرش پر کشید.

با رسیدن به هم به سختی و محکم یکدیگر را به آغوش کشیدند و اشک شوق ریختند و مادر و دختر 

 البته اشک ستاره با ناراحتی از دیدن دخترش در آن وضعیت سخت، شدت بیشتری داشت.

مهتاج خانم از صدای گریه ی آن دو از اتاق خارج شد و شیرین را در آغوش زنی دید که به شدت در 

نداشت، جلو رفت و سالم داد، مادر و دختر از هم جدا شدند و به سویش  حال گریه بود و آرام

نگریستند، اول شیرین سالم کرد و مادرش و مهتاج را به هم را معرفی کرد، ستاره خانم با پاک کردن 

اشک هایش قدم پیش گذاشت و دستش را جلو برد و سالم کرد، مهتاج خانم با خوشحالی و خوش 

خوش آمد گفت و آن دو را به دفترش دعوت کرد، کمی بعد هر سه روی  رویی دستش را فشرد و

صندلی های دفتر مهتاج خانم جای گرفتند و ستاره دست دخترش را که کنارش نشست بود گرفت و 

 فشرد و نگاهی ماالمال از غم به وی انداخت. شیرین لبخندی زد و گفت:

 _دلم برات تنگ شده بود مامان...

 ای ستاره آمد و جواب داد:دوباره اشک به چشم

_منم دلم برات یه ذره شده بود، تو چرا انقدر الغر شدی دخترم؟ چرا رنگت پریده؟مگه نگفتم زیاد 

 کار نکن خودم هواتو دارم؟

 شیرین لبخند ملیحی زد و با اطمینان جواب داد:

 ر کنم.شه زیاد کا_من که زیاد کار نمی کنم مامان، اینقدر درس دارم که اصال وقت نمی

 ستاره صورت دخترش را با چشم کاوید:

 کنی شیرین جان؟_مطمئنی زیاد کار نمی

هردو به مهتاج خانم نگاه کردند شیرین با التماس و نگرانی از اینکه مهتاج خانم حرفی از ساعات 

 کاری او نزند و ستاره باکنجکاوی.

 مهتاج بی توجه به شیرین رو به ستاره گفت:
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ختر بالفاصله بعد از دانشگاه میاد کارگاه و تا شب هم یه سره می بافه. بارها _خانم فرهادی این د

 گفتم کمتر کار کن و دنبال یه کار بهتر باش چون ممکنه ریه هات آسیب ببینه ولی می بینین که.

دستش را به سمت شیرین که سرش را پائین انداخته بود و سعی می کرد سرفه اش را کنترل کند 

 امه داد:دراز کرد و اد

دم مبتال به سل شده که این رو به خودشم _سرفه هاش شدید شده و متاسفانه باید بگم من احتمال می

 گفتم. قرار شد به شما اطالع بده ولی ظاهرا...

ستاره به سرعت به سمت شیرین برگشت و با دستاش صورت دخترش را قاب گرفت ش با گریه 

 گفت:

 به ما نگفتی؟ اگه نمی اومدم هیچی نمی گفتی نه؟_چی می شنوم شیرین؟ تو چرا هیچی 

گفت؟ وقتی پدرش از او رو برگردانده بود اشکهای گرم شیرین به روی گونه هایش روان شد، چه می

 دیگر بیماری چه اهمیتی داشت؟ اشکش را پاک کرد

 جواب داد:

 _مگه مهمه مامان؟ بذار شاید بابا دلش خنک بشه.

 شم و نگرانی گفت:ستاره چشم درشت کرد و با خ

چی داری می گی؟ باباتم نگران بود هیچی نمی گفت ولی من بعد این همه سال با نگاه کردن به -

چشمای شوهرم می تونم بفهمم ناراحته،خوشحاله و یا نگران . می دونی بفهمه چه بالیی سرش 

 میاد! چیکار کردی با خودت؟

 و دست زیر بازوی شیرین انداخت و با تحکم گفت:

 ذارم اینجا تنها بمونی.اشو پاشو همین امشب برمی گردیم نمی_پ

 نگاه مهتاج خانم بین ستاره و شیرین رد و بدل شد و مداخله کرد:

_تنها نیست خانم فرهادی، من هستم، از پسرم خواستم براش دعوتنامه بفرسته تا برای درمان 

اش رو امضا بفرستمش انگلیس، منتظر جوابشم، تایید بشه شما هم به پدرش بگین که رضایت نامه

 کنه که از همین جا بفرستیمش بره انگلیس.

 د:ستاره متعجب از تالش این زن با چشمانی گرد شده پرسی

 _یعنی تا این حد بیماریش پیشرفت کرده؟

 مهتاج خودش را جلو کشید:

 _وخیم نیست ولی احتمال داره بدتر بشه. امکانات اونجا بیشتره، درمانش سرعت بیشتری می گیره.

 ستاره مغموم و با صدایی آهسته گفت:

 _پس من به باباش اطالع بدم، باید بدونه...

 رد و دوباره گفت:شیرین غمگین حرف مادرش را قطع ک
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 شم_مامان برای بابا مهم نیست چه بالیی سر من میاد، بیخود خودتو خسته نکن خوب می

 ستاره اخمی کرد، صدایش باال رفت و جواب داد:

 شه.شم؟ همین االن هم دیر شده، اگه بابات بفهمه خیلی از دستت عصبانی می_یعنی چی خوب می

 شیرین رو برگرداند:

 نگران نباش شه شما_نه نمی

 ستاره چشم غره ای برای دخترش رفت:

 _شــــــــیرین

 سپس رو به مهتاج خانم گفت:

رم هتل تا مونم، میدم، شما هم خبری شد به من بگین، من همینجا می_پس من به باباش اطالع می

 شما خبر بدین...

 مهتاج خانم حرفش را برید و صمیمی گفت:

منم تنهام، ساسان که انگلیسه منم صبح تا شب اینجا مشغولم، ریم خونه ی ما، _هتل چرا؟! می

 شم مهمان من باشین.خوشحال می

 ستاره سرش را باال داد:

 _نه دیگه مزاحم شما نمی شیم، برای شیرین خیلی زحمت کشیدین، تا عمر دارم مدیونتونم

 مهتاج با لبخندی سرش را کج کرد:

 شهده شما مهمان هم هستین، انشاهللا درست می_این حرف رو نزنین، تا وقتی ساسان خبر ب

 نگاه ستاره به آسمان کشیده شد:

 _انشاهلل

 مهتاج خانم با خوشرویی ادامه داد:

 ریم خونه._اجازه بدین کارگاه تعطیل بشه همگی باهم می

 سپس از جای بلند شد و رو به شیرین گفت:

 _از مامان پذیرایی کن تا برگردم.

تالش ساسان برای فرستادن دعوتنامه بی نتیجه ماند چرا که فقط درحالی می توانست برای شیرین 

 دعوت بفرستد که یکی از اعضاء درجه یک خانواده باشد.

می توانست عنوان کند که برای تحصیل یا کار برود ولی چون راضی به آمدن شیرین نبود و معتقد 

ن مسأله را به زبان نیاورد. درحالی که مهتاج خانم برای بود که در ایران هم درمان می شود ای

 فرستادن شیرین به آنجا اصرار داشت.
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درنهایت ساسان مجبور شد به مادرش بگوید فقط می توانم افراد درجه یک خانواده را دعوت کنم و 

 .چون شیرین هیچ نسبتی با من ندارد امکان دعوت اون نیست

*** 

قطع و آن را روی مبل پرت کرد،در همان لحظه فرهاد وارد ساختمان شد ساسان با عصبانیت تلفن را 

و با دیدن ساسان که عصبانی موهایش را چنگ می زد و به صفحه لپ تاپ روبرویش زل زده بود و 

حرف های نامفهومی زیر لب می گفت، متعجب یکی از ابروانش را باال برد، در سالن را بست و آرام 

 م و موشکافانه نگاهش کرد و پرسید:جلو رفت، سرش را کمی خ

 _ساسان! چیزی شده؟ حالت خوبه؟

 ساسان عصبانی دستانش را از سرش جدا کرد و در هوا نگه داشت:

ره، آقا ره که نمیام! هوف...عجب گیری افتادیم ها، این مادر ما هم تو َکتش نمی_آره! عالی عالی

 ی؟خب همونجا معالجش کن دیگه این بازیا چیه درمیار

 تر ادامه داد:کمی نفس گرفت و اینبار مالیم

گه خب _بهش می گم مادر من! کسی رو جز افراد درجه یک نمی تونم دعوت کنم و بیارم ور دلم، می

گه من نمی دونم گی مامانم؟ میگم چی میدرجه یکش کن، آخه چجوری درجه یکش کنم فرهاد؟ می

 بکنی بکن، اعصاب نذاشته ها.تونی این دختر باید معالجه بشه هرکاری می

 هایش را پایین کشید:ی لبو دوباره دستانش را روی سرش گذاشت، فرهاد گوشه

 کنهشه که داره اصرار میشه بیاریش؟ شاید واقعا اونجا نمی_خب حاال چی می

 ساسان نگاه خشمگینی به فرهاد انداخت و گفت:

 گن اللی_تو تِز ندی نمی

 فرهاد لبخندی زد و گفت:

 _تِز نبود پیشنهاد بود شاید...

 ساسان کالفه حرفش را قطع کرد و گفت:

شناسم، دختره بیماریش جدی نیست، بدبختی خوشگل هم _آخه دیوانه! من مادرمو بهتر می

هست،این مادر من فکر می کنه دختره رو بفرسته من عاشقش می شم و به خاطرش برمی گردم 

 ایران، به خاطر همینه که...

 قهقهه ی بلندی سر داد و میان خنده هایش گفت:فرهاد 

_وای تو رو خدا ببین مادرت کجاها رو دیده، یه دختر مریض رو می خواد بفرسته اینجا که تو 

 ببینیش عاشقش بشی برگر...

ساسان که در سکوت به فرهاد که دلش را گرفته بود و می خندید خیره شده بود، حرفش را قطع کرد 

 و گفت:

 ثانیه ی دیگه خفه نشی خودم با دستای خودم خفه ات می کنم _اگه تا یه
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فرهاد دهانش را بست و سکوت کرد ولی هنوز آثار خنده روی لبانش بود، ساسان نگاهی به لپ تاپ 

 انداخت و به سرعت آن را به سمت فرهاد چرخاند و گفت:

د اونور، حاال من بهش نگفتم گه بیا یه مدتی عقدش کن تا بتونه بیا_آخه ببینش بعد بخند، به من می

گه می تونه برای کار یا تحصیل یا درمان خودش بدون دعوت بیاد ولی ببین آخرش دستمو خوند می

 باید...

فرهاد نگاهش را به صفحه لپ تاپ دوخت و خواست برای آرام کردن ساسان لب باز کند که اینبار تند 

کرد، دیگر دید باور نمی، چیزی را که میو سریع سرش را برگرداند و نگاهش را به صفحه دوخت

شنید، شیرین مریض شده بود؟ شیریِن شیرین زبانش! شیرین زیبایش! حاال های ساسان را نمیحرف

ی لپ تاپ شده بود. ساسان که فرهاد بیمار بود؟! فکش منقبض شده بود و با رنگی پریده مات صفحه

 را در این حال دید مغموم نالید:

_دیدی!؟ ببین چقد خوشگله! حتی تو هم مات و مبهوتش شدی، ولی من دست مامانم رو خوندم و به 

 دونم نقشه اش چیه که می خواد...دم چون میخواسته اش تن نمی

فرهاد دست لرزانش را پیش برد تا از وجود لپ تاپ روبرویش مطمئن شود، ساسان متعجب از 

رکات او بود، با رسیدن دستش به لپ تاپ و لمس کردن صفحه سکوت ناگهانی فرهاد فقط نظاره گر ح

 اش فرهاد به سرعت دستش را پس کشید و به ساسان خیره شد، ساسان آرام پرسید:

 _چته؟ یهو چت شد؟

فرهاد که انگار هنوز باور نداشت به سرعت دوباره دستانش را پیش برد و لپ تاپ را برداشت و به 

 پرسید: صفحه اش زل زد، ساسان دوباره

 گم چته؟ می شناسیش؟!_می

اشک در چشمان مشکی فرهاد حلقه بست نا باور انگشتش را روی تصویر زیبای شیرین کشید و 

انگار که تازه باور کرده باشد ملتمس به ساسان نگاه کرد، ساسان سوالی نگاهش کرد ولی قبل از 

 رسید:اینکه دوباره سوالش را بپرسد فرهاد با صدایی آرام و لرزان پ

_تو رو خدا ساسان! بگو که این شیرین من نیست، تو رو به هر کی می پرستی بگو شیرین من 

 مریض نیست...

 ساسان با دهانی باز نگاهش کرد و فرهاد با دست صورتش را پوشاند و ادامه داد:

ریض اش دروغه، اینم یکی دیگه از شوخیای شیرینه، محاله که اون مشه، اینا همه_نه باورم نمی

 باشه...

قرارش چشم دوخت، فرهاد سرش را به شدت به طرفین ساسان لپ تاپ را بست و به دوست بی

 حرکت و ادامه داد:

 شه_مطمئنم فقط می خواد منو اذیت کنه، محاله، باورم نمی

 ساسان که از چیزی سر در نیاورده بود مبهوت گفت:

 چه ربطی به این دختره داره، اونکه... گی؟ شیرین و شوخیاش؟! اصال_ معلوم هست چی داری می
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و بعد انگار که چیزی یادش آمده و تازه متوجه ی منظور فرهاد شده باشد با چشمانی گرد شده به 

 فرهاد که با دو دستش لپ تاپ را محکم می فشرد خیره شد و پرسید:

 _نکنه این شیرینه؟ هان؟ این خود شیرینه فرهاد؟ آره؟

باز کرد و به تصویر خندان شیرین خیره شد و در حالی که لپ تاپ را در  فرهاد دوباره لپ تاپ را

 فشرد، با بغض گفت:حصار بازوانش قرار داده بود و گویی شیرینش را در آغوش می

 _خودشه... خودشه ساسان... این شیرین منه

*** 

ی رفت ستاره خانم با صدای سرفه های وحشتناک شیرین چشم گشود و به سرعت به سمت دستشوی

 و در زد:

 _شیرین؟ مامان خوبی؟

تنها جوابی که گرفت صدای سرفه ها خشک و شدید شیرین پشت در بسته بود که هر لحظه بیشتر و 

شد ، محکم به درکوبید و از شیرین خواست در را برایش باز کند، با باز شدن در و بیرون بدتر می

وکه جیغ بلندی کشید و دخترش که داشت از آمدن شیرین که دستمالی پر از خون را در دست داشت ش

 حال می رفت را به آغوش کشید و شیرین بی جان خودش را در آغوش مادرش رها کرد.

*** 

گذشت باور کردن زد، هر لحظه که میفرهاد مغموم و نگران در سالن بزرگ منزل ساسان قدم می

کرد و ساسان حتی جرات شد، طول و عرض سالن را طی میتر میبیماری شیرین برایش سخت

کرد دست دید و هرگز گمان نمیاعتراض به این حرکت فرهاد را نداشت، او را بیش از پیش آشفته می

سرنوشت اینگونه او را از شیرین باخبر سازد، فرهاد آمده بود که شیرین را فراموش کند، آمده بود 

 که شیرین را نبیند، اما...

نظاره گر رفت و آمد فرهاد بود که زیر لب با خود حرف می زد. سرش را به دستش تکیه داد و فقط 

 باالخره طاقت نیاورد و سکوتش را شکست و گفت:

 شه؟ بگیر بشین فکر کنیم ببینیم چیکار می تونیم بکنیم_به نظرت با راه رفتن چیزی درست می

 فرهاد در جایش ایستاد و انگار که چیزی یادش آمده باشد پرسید:

 بیارمش اینجا ساسان؟تونم _من می

 ساسان سر تکان داد:

_اون خودشم با رضایت نامه پدر برای کار یا تحصیل یا تفریح می تونه بیاد، فقط من اینارو به مامان 

 نگفته بودم که اونو نفرسته اینجا

 فرهاد مقابلش نشست:

 _به مامانت بگو، بگو بذار بیاد اینجا، بگو موافقی

 ای تخس، درمانده پا به زمین کوبید:و دوباره ایستاد و مانند پسر بچه
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 _یه کاری بکن ساسان!

 ساسان چشمانش را چرخاند و گفت:

گه عقدش کن ببرش، تو هم با این حالت داری جلو چشمام پر پر گی چیکار کنم؟ مادر من می_می

 کنم؟شی، مگه جرات دارم بگم عقدش میمی

 یر چشمی نگاهی به فرهاد انداخت، فرهاد پرخاش کرد:بعد ریز خندید و ز

 _ االن وقت شوخی نیست ساسان، مسخره بازی درنیار، یه فکری کن باید بیاریش.

 ساسان دوباره خنده ای کرد و گفت:

 کنم.گم عقدش می_باشه پس به مامانم می

 ی فرهاد فضا را پر کرد:صدای نعره

 _ســــاســــان؟!

 ه عالمت تسلیم باال برد و گفت:ساسان دستانش را ب

 دم._باشه باشه ، هرچی تو بگی من همون کار رو انجام می

 فرهاد سرش را میان دستانش گرفت و زمزمه کرد:

 دونم باید چیکار کنم، تو یه فکری کن_من که اصال نمی

 ساسان چند لحظه متفکر دست به چانه کشید و بعد به حرف آمد:

 گم باید..._من می

 زنگ تلفن حرفش را قطع کرد، نگاهی به تلفنش انداخت و گفت :صدای 

 _از ایرانه، مامانه!

 فرهاد بی قرار به طرف ساسان خیز برداشت:

 _جواب بده،حالش هم بپرس.

 ساسان که قصد داشت فرهاد را از آن آشفتگی خارج کند پرسید:

 _حال مامانم رو؟

 فرهاد مشتش را باال گرفت:

 کنم ها_ساسان لهت می

 ساسان خندید و گفت:

 _آها حال شیرین رو، باشه باشه!

 تلفنش را جواب داد و گفت:
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 _جانم مامان جان؟ سالم... همین االن قطع کردی... باز چی شده؟!

 مهتاج خانم نگران و عصبی فریاد زد:

 _سالم و زهرمار. االن چه وقت شوخی کردنه؟ دختره ُمرد!

 ساسان ایستاد و فریاد زد:

 گی مامان؟! االن زنگ زدی گفتی دعوتش کنم...ُمـــرد؟! چی می _ چــــی؟!

فرهاد ترسیده روبرویش قرار گرفت و با چشمانی گشاد و رنگی پریده چشم به لب های ساسان 

دوخت، ساسان با دیدن فرهاد تازه فهمید که چه سوتی داده است، دستش را روبروی صورت فرهاد 

عالمت آرام باش باال و پایین کرد ولی دل در سینه فرهاد به گرفت، چشمانش را بست و سرش را به 

تندی می تپید و نگران چشم به دهان ساسان دوخته بود، لحظات به کندی سپری می شد، ساسان هم 

 :نگران منتظر پاسخ مادرش بود که مهتاج جواب داد

 ی کردیم_آره، شانس آوردیم به موقع رسوندیمش بیمارستان وگرنه االن باید تشییعش م

 ساسان نفسی به راحتی کشید و دوباره نشست:

دی آخه؟! نمی گی قلبم وایمیسته؟ مثال قرار بود عقدش کنم ها... _خب مادر من این چه خبریه می

 کنی؟آخه چرا با احساسات من بازی می

د بعد چشمانش را آرام باز و بسته کرد و با صدایی آهسته که بی شباهت به لب زدن نبود به فرها

 گفت:

 _شوخی می کنه

 فرهاد نفس راحتی کشید و گفت:

 _این چه شوخیه ایه؟

برگشت و پشت به ساسان کرد ولی بالفاصله برگشت و دوباره به ساسان که جواب مادرش را داد 

 خیره شد:

 اش با من._آره مامان جان، شما مقدماتش رو بچین عقد کنیم بیاد اینجا بقیه

د اخم کرد و با چشمانی سرخ از عصبانیت و ناراحتی به ساسان زل زد، دهان فرهاد از تعجب باز مان

خندید یک لحظه برگشت و چشمش به فرهاد عصبانی افتاد خنده اش را خورد و ساسان که داشت می

 به فرهاد پشت کرد و ادامه داد:

 _پس من منتظر خبرتون هستم... باشه چشم. شما هم مراقب خودت باش. خدانگهدار

قطع کرد و با ترس و اضطراب به سمت فرهاد برگشت و او را حسابی عصبانی دید، قبل از تلفن را 

 اینکه فرهاد حرفی بزند دستانش را باال برد و گفت:

 گم_گوش بده ! همه چی رو می

 فرهاد پوفی کشید رو گفت:
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 _نقشه ات چیه؟

مادر شیرین رفته دیده  گم بهت! صبر کن، مامان گفت همینکه تلفن رو قطع کرده از صدای جیغ_می

گه به موقع رسوندیمش بیمارستان، من یه نقشه ای دارم، فقط بهم شیرین تو بغلش از حال رفته، می

 زمان بده

 فرهاد که از ساسان مطمئن بود با خیالی راحت روی مبل نشست و گفت:

 _ هرکاری می کنی فقط زودتر... من تحمل ندارم ببینم داره زجر می کشه.

 هایش را روی هم فشرد:ساسان چشم

 _ باشه، تو به من اعتماد کن خودم درستش می کنم

*** 

 روز بعد ساسان با فرهاد تماس گرفت:

 گم فرهاد! تو حاضری شیرین رو عقد کنی؟_می

 هایش را روی هم فشرد:فرهاد چشم

 خواد.خواستمش، ولی مشکل اینجاست که اون من رو نمی_از همون اول می

ی پدر شیرین را در اختیارش بگذارد. فرهاد با حالت مکثی کرد و بعد از او خواست شماره ساسان

 گیجی تند تند پلک زد و گنگ گفت:

 خوای چیکار؟ی عموم رو می فهمم، شماره_نمی

 ی ساسان در گوشش پیچید:صدای پوف کالفه

 تونم بگم اون دختر از آشناهای توئه؟_به نظرت به مامانم می

 طلبکارانه گفت: فرهاد

 _خب آره، چه اشکالی داره؟

بیند، کف دستش را اریب رو به فضای خالی ساسان که انگار فرهاد مقابلش ایستاده و او را می

 روبرو گرفت:

گه؟ بعد شیرین خبر خوشحال و خندون به شیرین نمی_آخه عاقل جان! بعد مامان من از همه جا بی

 شه؟!میبفهمه تو اینجایی راضی به اومدن 

 دست فرهاد در موهایش چنگ شد:

 _آخ، آره!

 ساسان دست آزادش را کنار بدنش انداخت:

 تونه کمکمون کنه._خب پس شماره عموت رو بده که جریان رو بهش بگم، فقط عموت می

 فرهاد کنجکاو پرسید:
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 _چطوری؟

 زد:ساسان با هیجان حرف می

وند. االن برای خودش وکیل قابلی شده، اون خ_شایان رو یادته؟ همون که تو ایران وکالت می

مونه نامه بگیره و شیرین رو به عقد تو دربیاره، میتونه از طریق فکس و تلگراف ازت وکالتمی

ده و کنن شیرین هم اونور آزمایش میری سفارت و اونجا آزمایشت رو تایید میآزمایش ها که تو می

دن و خالص!... اینجوری شیرین هم و اونجا مطابقت میشه باز از طریق فکس آزمایش ها ارسال می

فهمه که تو عقدش کردی، بعدش هم که بیاد تو عمل انجام شده تا وقتی پاش رو نذاشته اینجا نمی

 مونه. هوم؟ نظرت چیه؟!می

 فرهاد درمانده گفت:

 _به نظرت شدنیه؟

 ساسان شانه باال انداخت:

 به این موضوع تحقیق کنه تا مطمئن بشیم.تونه بره راجع _عموت هم می

 _باشه، بنویس شماره رو...

*** 

شیرین همچنان در بیمارستان بستری و هر لحظه اوضاع بیماریش وخیم تر می شد، اکثر اوقات در 

 بیهوشی به سر می برد و از حضور پدرش اطالع نداشت.

رین خودش را به شیراز رساند و از ستاره همه ی اطالعات کافی آقا سعید همان شب بستری شدن شی

 .راجع بیماری و اقدام مهتاج خانم کسب کرد

 ولی رضایتی مبنی بر عقد دخترش اعالم نکرد و قلبا راضی نبود.

دو روز بعد وقتی در حیاط بیمارستان قدم می زد تلفنش زنگ خورد نگاهی به صفحه گوشی انداخت 

ران نیست خواست جواب ندهد ولی با به یاد آوردن اینکه فرهاد خارج از کشور و متوجه شد از ای

 است و ممکن است او باشد جواب داد:

 _بله، بفرمایید

 صدای غریبه ایی از آنسوی خط شنید که سالم کرد و گفت:

 .._آقای فرهادی من ساسان هستم، پسر مهتاج خانم! از انگلیس با شما تماس می گیرم، قرار بود که.

_بله آقای ساسان، در جریان هستم! من می خواستم ببینم راه دیگه ایی برای فرستادن دخترم به 

 اونجا نیست؟!

 ساسان ریز خندید ولی مراقب بود صدایش به پدرش شیرین نرسد،کمی بعد گفت:

 _نه آقای فرهادی، درضمن من برای امر دیگه ایی تماس گرفتم!

 سعید متعجب پرسید:
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 ؟_در چه موردی

 ساسان گلویی صاف کرد و گفت:

_آقای فرهادی من عالوه بر پسر مهتاج بودن دوست برادرزادتون هم هستم. فرهاد همکار و همخونه 

 .ی منه و از تمام ماجرا اطالع داره! شماره شمارو از اون گرفتم

تا او  و تمام صحبت های میان خودش و فرهاد را برای آقا سعید تعریف کرد. در آخر از وی خواست

هم کمی تحقیق کند و اگر مشکلی نبود شیرین را به عنوان همسر فرهاد به انگلستان بفرستد، آقا 

سعید این بار با خیالی راحت تر توانست این مسأله را قبول کند چون به هر کسی که نتواند اعتماد کند 

 ردند.به برادرزاده اش میتوانست، آن هم پسری که همه ی فامیل به سرش قسم می خو

فردای آن روز آقا سعید برای تحقیق راجع مسائلی که ساسان بیان کرد از بیمارستان خارج شد و 

 ساعاتی بعد با رضایت از اینکه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت خشنود به بیمارستان بازگشت

*** 

که شیرین دانست چگونه این موضوع را مطرح کند دو روز بعد آقا سعید وارد اتاق شیرین شد، نمی

مانند اتفاق قبل سرکش نشود و مخالفت نکند، دقایقی مکث کرد و به فکر فرو رفت، در آخر بدون 

 اینکه به اون نگاه کند گفت:

_قراره برای معالجه بری انگلستان! ولی همینجوری نمیشه بری، تصمیم گرفته شده که یک نفر 

شی، مراحل درمانت که طی شد و کامال تورو عقد کنه و به عنوان همسرش بتونی وارد اون کشور ب

حالت خوب شد ازش جدا میشی و برمی گردی ایران. آدم مطمئنیه و می دونم هر کاری بخوایم انجام 

می ده و بعد نمی زنه زیر حرفش، چون تو بیمارستانی و نمی تونی بیای محضر یه وکیل برات گرفتم 

ینجاست میاد مدارک رو امضاء کنی و بره که بهش وکالت بدی مراحل عقد رو انجام بده! االن ا

 کارشو انجام بده. اگر مشکلی داری بگو.

شیرین با چشمانی پر از اشک به پدرش نگاه کرد، قهر پدرش برایش غیر قابل تحمل بود و حاال که 

خواست روی حرفش حرفی بزند، آب زد، دیگر نمیپدرش با او، هرچند با اخم و سرسنگینی حرف می

 ا فرو برد و به آرامی و با صدایی لرزان گفت:دهان خود ر

 _مشکلی ندارم، هر چی شما بگین!

اش شود، اما کرد شیرین به این راحتی تسلیم خواستهآقا سعید نفسی از آسودگی کشید، گمان نمی

برای حفظ موضع خود پوزخندی زو و اتاق خارج شد، شیرین دلش شکست! خیلی سریع فهمید که 

ر چه بود! ولی دیگر پدر از اتاق خارج شده بود و نمی توانست با او حرف بزند پوزخند پدرش بخاط

 .و قبل از رفتنش دل پدر را به دست بیاورد

خیلی زود تمام کارهای مربوط به عقد شیرین و فرهاد انجام شده بود، بدون اینکه شیرین اطالع 

 داشته باشد که این فرهاد است که او را عقد کرده.

ی پنجره به آسمان خیره بود که وکیل همراه ارستان دراز کشیده و از میان کرکرهروی تخت بیم

 پدرش وارد اتاق شدند، ستاره از روی صندلی بلند شد و پرسید:

 _چی شد سعید؟
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 شد:ی پدرش شور و شعف پنهانی دیده میدر چهره

 _تموم شد، محضر بهمون یه برگه داد که به سفارت ببریم!

سر ستاره به طرف شیرین برگشت و غمزده در حالی که سعی داشت لبخند به لب بزند تا درد این 

 ازدواج را پنهان کند گفت:

 گردی!شاا... دوباره صحیح و سالم برمی_مبارکت باشه دخترم، ان

ی مادرش دلش گرم شد و با لبخند حرف ستاره ته دل سعید را خالی کرد؛ شیرین اما از این جمله

 ها داده بود، گفت:حالتی لبذرایی که خیلی زود جایش را به بیگ

 شاا..._ان

 وکیل کیفش را در دستش جابجا کرد:

گم، از فردا دنبال کارتون هستم که مقدمات رفتن شما رو فراهم _خب خانم فرهادی! من هم تبریک می

آماده شد، با خود مدارک کنم، کپی پرونده پزشکی رو فرستادم و وقتی در اونجا براتون همه چیز 

 کنید.برید و درمان رو شروع میاصلی تشریف می

های خشک پی در پی همراه شد، ستاره وحشتزده به شیرین نگاه سر شیرین تکان خورد و با سرفه

کرد، سعید که دخترش را تا به حال اینچنین ندیده بود طاقت نیاورد و از اتاق بیرون رفت؛ حق می

هایش تا آخرین حد ممکن گشاد شده بود، گویی هر زد و چشمین به کبودی میی شیرداشت! چهره

 زد...لحظه کروی چشمش بیرون می

کمی بعد آرام شد و ستاره که با نگرانی باالی سرش ایستاده بود در حالی که دستش را در دست می 

 گرفت گفت:

 _بهتری مامان؟

ره تکان داد و به آرامی روی بالشت فشار شیرین که نمی توانست صحبت کند سرش را به عالمت آ

 داد و چشمانش را بست.

*** 

فرهاد با قلبی ماالمال از غم از سفارت خارج شد و به آسمان ابری نگاهی کرد، نم نمی شروع به 

باریدن کرده بود و این دل گرفتگی فرهاد را بیشتر می کرد، با خود فکرکرد که چه آرزوهایی برای 

ولی با اتفاقاتی که افتاد همه ی آن آرزوها نقش بر آب شد و حاال بعد از چندین خود و شیرین داشت 

ماه جایی ایستاده بود که بدون اینکه شیرین بداند همسرش شده بود، قرار بود در آینده چه اتفاقی 

بیوفتد؟! عکس العمل شیرین وقتی او را به عنوان همسر کنار خود دید چه خواهد بود؟! عکس العمل 

 پس از دیدن شیرین چه خواهد بود؟! خودش

همه ی این سواالت تک تک در ذهنش می رقصیدند و او را کالفه تر می کردند، سوار ماشین شد و 

دکمه پخش را روشن کرد و با آهی که کشید افکارش را پس زد، فعال سالمتی شیرینش واجب تر بود، 

 ذهنش دور کند.گوش به صدای پخش ماشین داد و سعی کرد افکار بد را از 

 علیرضا طلیسچی به نام حقمه( )آهنگ
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 همیشه از گذشته نفرت داشتم از بیاد آوردن تو و تموم خاطراتم

 فکر من نیستی چون که مثل من هیشکی بعد این همه دوری نمیگه باز باهاتم

 میدونی تقصیر خودمه که تحت تاثیر یه رابطه ام خامتم

 چیزی که حتی نمیدیدی تو توی خوابتم

 با خودم قرار گذاشته بودم دیگه رو ندم

 ولی بازم تا دیدمت به سمتت اومدم

 من بدم آره درست میگی بدم که حال و روزم این شده

 تموم حرفاتم حرفای بی خوده

 حاضرم برای اینکه عشقو حس کنی

 من از تو زندگیت برم

 اصال مقصرم سر من هرچی اومد

 حقمه سکوتم از غمه

 دل سوزوندنای بی خودیم عذاب و دردمه

 سنگ باشمو بهت بگم مقصری منو میذاری رو چشت ولم نمیکنی بری

 حقمه حقمه سکوتم از غمه

 دل سوزوندنای بی خودیم عذاب و دردمه

 سنگ باشمو بهت بگم مقصری منو میذاری رو چشت ولم نمیکنی بری

 اون روزا که پر از غرور و اعتماد به نفس بودی

 وم طول روزو تو اتاق سردم حبس بودممن تم

 هرکی میرسید بهم میگفت واسه همیشه دست بردار

 اما باز برای کشتن غرورم پیش تو نترس بودم

 خودمم از هجوم فکر رفتن تو از کنارم خسته بودم

 روحتم خبر نداره چند دفعه تو خلوتم شکسته بودم

 رفتنت ازم یه آدم بدون قلب و سرد ساخته

 روبروته کل زندگیشو پاک باخته این کسی که

 سر من هرچی اومد حقمه سکوتم از غمه

 دل سوزوندنای بی خودیم عذاب و دردمه
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 سنگ باشمو بهت بگم مقصری منو میذاری رو چشت ولم نمیکنی بری

 حقمه حقمه سکوتم از غمه

 دل سوزوندنای بی خودیم عذاب و دردمه

 ولم نمیکنی بریسنگ باشمو بهت بگم مقصری منو میذاری رو چشت 

مسافران محترم هواپیمایی ایران ایر به شماره پرواز )...( به مقصد لندن برای دریافت کارت پرواز 

 به کانتر )...(مراجعه نمایند...

صدایی بود که در سالن شنیده شد و شیرین که آرام کنار مادرش نشسته بود نگاهی به تابلو پرواز 

ل زاری که داشت کشیدن چمدان برایش سخت بود، اما به هر انداخت و از جایش بلند شد. با حا

رفت؛ قبل از اینکه دستش به چمدان برسد آقا سعید چمدانش را زحمت باید خودش این راه را می

برداشت و صاف ایستاد، به صورت رنگ پریده ی دخترش زل زد، شیرین نگاهش کرد و با بغض 

 سکوت را شکست:

احتت کردم، خواهش می کنم منو ببخش! ممکنه این رفتن برگشتی نداشته دونم که خیلی نار_ بابا می

 باشه، ممکنه هیچ وقت همدیگه رو نبینیم و این آخرین دیدارمون باشه...

ستاره هق هق می کرد و به آرامی کمر دخترش را نوازش می کرد و چشم به همسرش دوخت که 

 ساکت نگاهش رو به زمین بود، شیرین پدرش را صدا زد:

 _بابا؟! نمی خوای به من نگاه کنی؟ دارم می رم...

تفاوت نشان دهد، سرش را باال برد و توانست ظاهرش را بیمقاومت آقا سعید شکسته شد، دیگر نمی

 به دخترش خیره شد:

_ ازت می خوام محکم باشی، ممکنه اونجا خیلی اذیت بشی، ممکنه خیلی سختی بکشی، ولی محکم 

باش، تو دختر منی، دختر منم قویه، وقتی حالت خوب شد و برگشتی می شینیم باهم حرف می زنیم! 

 پس االن فقط به فکر خوب شدنت باش، می خوام سالم برگردی، مثل همیشه شاد و خوشحال...

 :فرو داد و اشکی که می رفت از چشمانش جاری شود را کنترل کرد و ادامه داد بغضش را

 بندن!_ برو دیرت نشه، االن کانتر رو می

 خودش جلو افتاد و شیرین با گونه ای خیس از اشک دنبال پدرش روان شد...

درش در رفت که صدای پبعد از تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز به طرف گیت خروجی فرودگاه می

 گوشش پیچید:

 _شیرین! زودتر خوب شو و برگرد.

*** 

 میان فرهاد و ساسان کشمکش شده بود.

_ببین ساسان تو که دیدیش و می شناسیش، برو جلو خودتو معرفی کن، من اگه تونستم میام اگه نه 

 خودت ببرش خونه.
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 ساسان عصبی پوفی کشید و گفت :

خود برام خجالت بازی درنیار برم جلو بگم چند منه؟! بی_یعنی چی تو برو جلو؟! زن توئه ها، من 

 رم از همینجا برمی گردم خونه...حوصله ندارم! نیایی منم نمی

 فرهاد با استرس و دلهره حرفش را قطع کرد:

فهمی چی می گم؟! _مرد حسابی خجالت چیه؟! می گم آمادگی روبه رو شدن باهاش رو ندارم. می

 االن ببینمش.تونم آمادگی ندارم. نمی

بعد دستش را روی پنجره ی ماشین گذاشت و انگشت اشاره اش را روی لبش کشید و سکوت کرد، 

 ساسان نگاهی کوتاهی به او انداخت و گفت:

_ آها، یعنی یه ساعت دیگه تو خونه آمادگیشو پیدا می کنی؟! بابا تو دیگه کی هستی؟! لوس بازی 

دونه ن نمی دونم بهش چی بگم؟! مخصوصا اینکه هنوز نمیدرنیار برای من، توام با من میایی، م

 من شوهرش نیستم

 دست راستش را از روی فرمان ماشین بلند کرد و به آرامی به پیشانی زد و ادامه داد:

 _وای اگه بفهمه... خدا بگم چیکارت نکنه فرهاد.

ساسان را همراهی فرهاد نگاهش را روی مغازه های اطراف دوخت و هیچ نگفت، ترجیح داد فعال 

 کند تا در وقت مناسب گوشه ایی پنهان شود.

ساعتی بعد هر دو وارد فرودگاه شدند، هواپیما دقایقی پیش نشسته بود و حاال مسافران پیاده و از 

گمرک عبور کرده و مهر ورودی در پاسپورتشان خورده بود و حاال چشم به نقاله دوخته بودند تا 

ان مابین مسافران سرک کشید تا شیرین را پیدا کند و او را به فرهاد نشان چمدانشان را بردارند. ساس

دهد با دیدن شیرین با ذوق و استرس برگشت به فرهاد بگوید که شیرین را دیده ولی فرهاد کنارش 

 نبود، بله پسر لجباز کار خودش را کرد و باالخره او را میان این ماجرا تنها رها کرد.

نقاله و آن طرف شیشه در گردش بود، چشم چرخاند تا ساسان را از روی شیرین که نگاهش بین 

عکسی که مهتاج خانم به او داده بود پیدا کند، با کمی جستجو باالخره او را پشت شیشه دید، ساسان 

 دستی برایش تکان داد و شیرین سرش را به معنای سالم پایین آورد.

های دیگر دید و آن را از نقاله برداشت و آرام از سالن در این حین چمدانش را از میان انبوه چمدان 

خارج و به طرف ساسان رفت. ساسان خود را به شیرین رساند و در حالی که دستش را به طرف 

 برد، سالم کرد:ی چمدان شیرین میدسته

 _سالم، خوش اومدین...

، ماسک جلوی دهانش را ی چمدان را رها کرد و آن را به ساسان سپردشیرین از خدا خواسته دسته

 پایین کشید و با خجالت جواب داد:

 ام_سالم، ممنونم! خیلی به شما زحمت دادم آقا ساسان، شرمنده

 ساسان دستی به موهایش کشید و همانطور که با چشم دنبال فرهاد می گشت گفت:

 فر هستیدی س_خواهش می کنم، چه زحمتی؟! بهتره زودتر بریم تا شما هم استراحت کنید، خسته
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 شیرین سری تکان داد و حرفش را تایید کرد:

 _بله حتما، ممنونم

ساسان که از دیدن حال بد شیرین غمگین شده بود به آرامی کنارش راه میرفت و چمدانش را به 

دنبال خود می کشید. فرهاد که خود را پشت ستونی در نزدیکی آنها پنهان کرده بود با دیدن شیرین 

 که به شدت الغر و رنگ پریده شده بود قلبش فشرده شد و بغض گلویش را فشرد انگشتانش را به

ستون فشار داد ولی جز سفتی سطح سنگی ستون چیزی حس نکرد، به آرامی از مخفیگاه خود خارج 

و به دنبال آن دو حرکت کرد و مراقب بود که شیرین او را نبیند. با کمی فاصله دنبالشان تا بیرون از 

رفه محوطه فرودگاه حرکت می کرد تا اینکه شیرین به شدت سرفه اش گرفت، هرچقدر سعی کرد س

اش را کنترل کند نشد ساسان نگران مدام از او میپرسید حالش خوب است و جوابی جز سرفه های 

شدید شیرین نمی گرفت چشم چرخاند تا بتواند از کسی کمک بگیرد که با دیدن فرهاد که شوکه به 

و شیرین زل زده بود میخکوب شد در یک آن شیرین به سختی خم شد و کنترل خود را از دست داد 

دستش را به ماشینی که کنارش بود تکیه داد قبل از اینکه ساسان اقدامی کند فرهاد به سرعت خود 

را به شیرین رساند و بازوی راستش را محکم در دست فشرد و اجازه نداد که اون به زمین سقوط 

چهار کند، شیرین که هنوز به شدت در حال سرفه کردن بود به خیال اینکه ساسان دستش را گرفته 

انگشت راستش را که در دست فرهاد بود به نشانه ی آنکه حالش خوب است باال آورد و وقتی کمی 

آرام تر شد به سوی فردی که کنارش بود برگشت و با دیدن فرهاد که دستش را محکم گرفته در پنجه 

شدت آن هایش اسیر کرده بود و می فشرد شوکه بر جای میخکوب شد، میان سرفه هایی که حاال از 

کندی سپری می شد شیرین با ترس و اضطراب از  کم شده بود ناباور به فرهاد خیره شد، لحظات به

واقعی بودن این دیدار و فرهاد با نگرانی و دلتنگی به هم زل زده بودند، هیچکدام قدرت برداشتن 

مت ماشین نگاهشان را نداشتند ساسان که با حضور فرهاد خیالش راحت شده بود به آرامی به س

 حرکت کرد و آن دو را در شوک و استرس و نگرانی تنها گذاشت.

شیرین به سختی از شوک دیدن فرهاد خارج شد و برای اینکه تعادل خودش را برقرار کند به ماشین 

فشرد و با سرفه هایی که آن هم راه گلویش را تنگ کنارش تکیه داد، حاال بغض هم گلویش را می

کی کرده و گویی قصد کشتن شیرین را دارند سرانجام بغضش ترکید و کرده بود، دست به ی

 دهایش به روی گونه جاری شاشک

شیرین به آرامی و با تردید سرش را باال آورد و به فرهاد که در سکوت تماشایش می کرد نگاه کرد، 

چشمان اشک آلودش دل فرهاد را به درد آورد ولی با غرور سرش را به راهی که ساسان رفته بود 

 کج کرد و آرام گفت:

 _ سالم...

مش چسبیده بود، انگار کسی فکش را توانست جواب دهد، زبانش خشک شده و به کاشیرین اما نمی

فشرد که حتی توان باز کردن دهان خود را نداشت. وقتی فرهاد جوابی نشنید دست چپش را به هم می

در جیب شلوارش فرو برد و به شیرین که گویی هنوز باورش نشده بود که شخص روبرویش خود 

مجددا به چشمان شیرین خیره شد، فرهاد است، برگشت. کمی تأمل کرد و بعد سرش را باال آورد و 

اشک ها دانه دانه روی گونه های سپید دختر روبرویش که هیچ شباهتی به شیرین مغرور چند ماه 

پیش نداشت فرود می آمدند و فرهاد با دلی ماالمال از غمی سنگین که سعی در پنهان نگه داشتن آن 

ش را پایین انداخت و سعی در کنترل داشت، فقط نظاره گر بود؛ باالخره شیرین تکانی خورد، سر

کردن تک سرفه هایش داشت، ولی هر چه سعی کرد نتوانست جواب فرهاد را بدهد، بغضی سخت 
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گلویش را می فشرد و مانع از صحبت کردن او می شد، فرهاد سخت بر آشفت، برخورد تند و تحقیر 

هایی که چهره کشید و با چشمآمیز شیرین از آخرین دیدارشان مقابل چشمانش جان گرفت، اخم به 

 ریز شده بودند گفت:

_ اومدی اینجا فارسی حرف زدن و سالم کردن یادت رفته یا منو الیق جواب سالم نمی دونی دختر 

 عمـــو.

شیرین سرش را باال آورد و بدون اینکه نگاهی به صورت فرهاد بیندازد به زحمت دهان باز کرد و 

 آرام گفت:

 _سالم

خشمگین دستش را از جیب شلوارش خارج کرد و در موهایش فرو برد، فعال برای فرهاد همچنان 

اجرای نقشه اش زود بود ولی شیرین مجبورش کرد قبل از اینکه بداند همسرش فرهاد است خودی 

 نشان دهد، رو به سمتی که ساسان رفته بود اشاره کرد:

 شین منتظره_ خوبه، مطمئن شدم زبونت هنوزم سرجاشه، بریم ساسان تو ما

آید یا خودش قدمی به جلو برداشت و به پشت سرش نیم نگاهی انداخت تا ببیند شیرین دنبالش می

طور آنجا ایستاده؟ شیرین به سختی تکیه اش را از ماشین گرفت و قدمی برداشت ولی هنوز همان

به شدت تند دستش به ماشین کنارش بود، قدم دوم را با تک سرفه ای خشک برداشت و با قلبی که 

می تپید دستش را از ماشین جدا کرد، فرهاد که از صدای سرفه اش به عقب برگشته بود منتظر ماند 

دارد، چشمانش را اما دید که شیرین همین چند قدم را هم به سختی گام برمیتا شیرین به او برسد. می

ن به کام گرفت و حرفی از محکم بست تا نبیند آن کسی را که سال ها دلش را عاشق کرده بود و زبا

ی غربت شود، عشقش به زبان نیاورد و در آخر نتیجه اش این بود که به تنهایی پناه ببرد و آواره

چشمانش را بست تا در راهی که قدم گذاشته بود با عزمی راسخ قدم بردارد، پس اگر دلسوزی 

شیرین با سری افتاده و سرفه  کرد نمی توانست به این راه ادامه بدهد، چشمانش را که باز کردمی

هایی که مدام سعی می کرد خفه اشان کند به کنارش رسیده بود، ابروانش گره خورد و به سمت چپ 

 :شیرین اشاره کرد و گفت

 _ از این طرف

با هم همقدم شدند یکی بیمار و سر افکنده و هنوز در شوک! و دیگری عصبی و مردد و دلگیر از 

 ..رفتارهای چند ماه قبل.

با رسیدن به ماشین ساسان، فرهاد بدون اینکه نگاهی به ساسان بیندازد در عقب ماشین را برای 

شیرین باز کرد و خود عقب ایستاد، شیرین با نیم نگاهی کوتاه به صورت برافروخته ی فرهاد در 

م در ماشین را به دست گرفت و به آرامی سوار شد و قبل از اینکه خودش در را ببندد فرهاد محک

ماشین را بهم کوبید و در جلوی ماشین را باز کرد و خودش جلو نشست، ساسان پرفی کشید و سوار 

 شد و در حال استارت زدن رو به فرهاد گفت:

 _ماشین بابات که نیست، پول دادم اینو خریدم آقا...

 فرهاد نگاهی تندی به ساسان انداخت که حرف در دهان ساسان خشک شد:

 وری نگاه نکن، بزن بشکن، خراب کن، اگه بهت گفتم باال چشمت ابروئه..._خب بابا، اینج
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ماشین روشن شده را به حرکت درآورد و از فرودگاه خارج شد. به فرهاد که به طرز مشکوکی 

 سکوت کرده بود نگاهی انداخت و گفت:

 _ رییس کجا بریم؟

 بی جواب داد:شیرین نگاهی به ساسان کرد که منتظر جواب فرهاد بود. فرهاد عص

 خوای بری؟!_ برو خونه دیگه، کجا می

 ساسان لبخندش را جمع کرد و گفت:

 _ چشم قربان

شیرین متعجب از رفتار آن دو که شبیه رئیس و مرئوس بودند سوال های زیادی در ذهنش شکل 

 گرفت.

ده؟! سر میشناسه؟! چرا فرهاد به ساسان دستور چرا فرهاد اینجاست؟! ساسان فرهاد رو از کجا می

شناخت اما رییس گفتن ساسان برایش حس ترس را به آورد، خدا را شکر که فرهاد را میدر نمی

 افتد؟همراه داشت، حاال چه اتفاقی می

دید، و هزاران سوال دیگر که جوابی برای آنها نداشت و البته جرات پرسیدن آن را هم در خود نمی

ترجیح داد سکوت کند تا به وقتش همه چیز را بفهمد. اما از این دیدار غیر منتظره حس خوبی 

 دید، از این تاریکی متنفر بود...ای از ابهام مینداشت و سرنوشتش را در هاله

سکوت و افکار خود غرق بودند که تک سرفه های شیرین تبدیل به سرفه های شدید پیاپی هر سه در 

شد و توجه فرهاد و ساسان را به خود جلب کرد، ساسان با دستپاچگی ماشین را کنار خیابان پارک 

 زمان با فرهاد خود را به عقب کشید و پرسید:کرد و هم

 _حالتون خوبه؟! چیشد؟

شدیدش به آرامی سرش را به عالمت بله تکان داد و به کیفش اشاره کرد، شیرین میان سرفه های 

 قبل از اینکه ساسان کیفش را بردارد فرهاد دست دراز کرد و کیف را برداشت و گفت:

 _تو حرکت کن، زودتر برسیم خونه

ی ساسان سری تکان داد و سریع ماشن را روشن کرد و راه افتاد. فرهاد در کیف شیرین دنبال اسپر

هوا می گشت ، با پیدا کردن اسپری آن را رو به شیرین گرفت، چشم های قرمز شیرین حکایت از 

گریه ساعتی قبل می داد که این بار به خاطر شدت سرفه هایش به اشک نشسته بود، نگاهی به فرهاد 

 کرد و اسپری را از دستش گرفت ماسک دهانش را پایین کشید و هوای اسپری را در دهانش خالی

 کرد، کمی بعد آرام شد و سرش را به پشتی صندلی چسباند و چشمانش را بست.

فرهاد که سعی می کرد دستپاچگی و نگرانیش را بروز ندهد در جایش صاف، رو به جلو نشست و 

 ساکت به خیابان خیره شد، ساسان از آینه نگاهی به شیرین انداخت و گفت:

 ان._ بهترین؟! اگه حالتون بده بریم بیمارست

 :ها بود،جوابشیرین چشمانش را باز کرد و با صدای خش داری که بر اثر زخم گلویش از سرفه

 _نه ممنون، بهترم
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 نفسی گرفت و ادامه داد:

 شه، جای نگرانی نیست.افته، با اسپری حل می_معموال چندین بار در روز این اتفاق می

ی فرهاد و ابروهای گره ت مشت شدهی چشم به فرهاد نگاه کرد، با دیدن دسساسان از گوشه

 اش، سری از تأسف تکان داد و گفت:کرده

 _خب خداروشکر، شما دست ما امانت هستین، نگران...

 فرهاد عصبی حرفش را قطع کرد:

ام، نگران ایشونم نباش، تا االن _ به جای پرحرفی اون گاز لعنتی رو فشار بده زودتر برسیم خسته

 می میرهنمرده تو ماشین تو هم ن

 ساسان دهانش از تعجب باز ماند:

 زنی؟! من که چیزی نگفتم_ این چه حرفیه می

فرهاد پوفی کشید و ساسان هم ترجیح داد سکوت کند، حال خراب دوستش را می فهمید، ولی نگران 

 روزهای آینده بود، روزهایی که ممکن بود اتفاقات غیرقابل پیش بینی در پیش رو داشته باشد.

یرین ناباور از حرف های تند فرهاد فقط از پشت سر به او خیره شده بود و توان صحبت و اما ش

 کردن را در خود نمی دید.

با نگه داشتن ماشین رو به روی ساختمان شیکی، نگاه شیرین ابتدا به ساختمان کشیده شد اما با 

 صدای فرهاد که در ماشین را باز کرده و منتظر نگاهش می کرد به خود آمد:

 _ وقت برای تماشا زیاده، خانم نزول اجالل می فرمایند؟!

شیرین که از تندی کالم فرهاد آزرده خاطر شده بود رو به ساسان که کمی آن طرف تر با چمدانش 

 ایستاده بود دستش را دراز کرد و گفت:

 _ ممکنه کمکم کنین پیاده شم؟

کشید و دست شیرین را گرفت و با  ساسان مستأصل نگاهی به فرهاد انداخت، فرهاد خود را جلو

 عصبانیت گفت:

 _ این لوس بازیا چیه؟ رو به موت که نیستی، خودت پیاده شو دیگه

 و دست شیرین را محکم کشید، ساسان جلوتر آمد و گفت:

 تونه چرا اینجوری می کنی تو؟_خب شاید نمی

 صدای فریاد فرهاد در خیابان طنین انداز شد:

 _به تو مربوط نیست تو برو در رو باز کن

شیرین با دردی که از فشار دست فرهاد بر دستش احساس می کرد لب گزید و وقتی پیاده شد به 

 ماشین تکیه داد و دستش را کشید و گفت:
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_وحشی، چرا دستمو می کشی؟ اصال به تو چه لوس بازیه یا نیست، مگه تو ساسانی؟ من گفتم 

 ساسان نه تو

برافروخت، لبانش را محکم روی هم فشار داد، سعی داشت جوابی ندهد ولی نتوانست بنابراین  فرهاد

 گفت:

_ اون روی سگ من رو باال نیار شیرین، راه بیافت اصال حوصله لوس بازیاتو ندارم، من نه عمو 

 گم بی کم و کاست انجام بده.هستم نه فرهاد یک سال پیش! پس هرچی می

د شده به فرهادی که از عصبانیت رنگش به کبودی می زد خیره شد که فرهاد شیرین با چشمانی گر

بازویش را گرفت و دنبال خود کشید، شیرین آنقدر در شوک بود که توجهی به منظره ی اطرافش 

نداشت و فقط این سؤال برایش به وجود آمد که چرا فرهاد با او مثل یک غریبه یا زندانی رفتار می 

 کند؟!

 کن، چرا اینطوری می کنی فرهاد؟! ولم کن..._دستمو ول 

کشید. ساسان سنگفرش حیاط را به دنبالشان می دوید و با توجه شیرین را دنبال خود میفرهاد اما بی

دیدن حال شیرین و درخواست رها کردنش از طرف فرهاد خودش را به فرهاد رساند و دستش را از 

 بازوی شیرین جدا کرد و گفت:

چرا اینجوری دنبال خودت می کشی؟! دستشو کندی! خودش بلده راه بره، یادت  _ خب ولش کن،

 رفته مریضه؟!

 اش گفت:های به هم فشردهفرهاد عصبانی پوفی کشید و از بین دندان

 _به تو مربوط نیست، تو دیگه برو شرکت...

 تاد:ساسان که دیگر از رفتارهای فرهاد خونش به جوش آمده بود، سینه به سینه اش ایس

 _ یعنی چی به تو مربوط نیست؟! داری بهش آسیب می رسونی فرهاد، قرار ما این نبود.

 فرهاد سرخ شد و فریاد کشید :

_ ما هیچ قراری با هم نداشتیم، به تو هم مربوط نیست من با زنم چطوری رفتار می کنم. دست برمی 

 داری یا همین االن از اینجا بریم؟!

نیدن این حرف به فرهاد خیره شد، باورش نمی شد، یعنی چی که زنم؟! شیرین با دهانی باز از ش

ساسان چرخید و نگاهی به شیرین انداخت، می دانست شنیدن این حرف برایش شوک بزرگ تری 

است و این دختر توانایی تحمل این شوک های سنگین را نداشت، فرهاد که ساسان را متوجه شیرین 

ن چرخاند و با همان اخمی که بر چهره داشت به او زل زد، نگاه دید او نیز سرش را به سمت شیری

شیرین ناباور و متعجب و نگاه فرهاد عصبی و کم طاقت بود. باالخره زبان در دهان شیرین چرخید و 

 :به آرامی پرسید

 _ چی گفتی؟! تو چی گفتی االن؟!

 فرهاد دستی به موهایش کشید و گفت:

 گم همه..._ بریم تو می
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ه گویی به شیرین سال قبل تبدیل شده بود، جسورانه سرش را به شدت تکان داد و حرفش شیرین ک

 را قطع کرد:

 _ همین جا همین االن بگو، چی گفتی؟! زنم؟! یعنی چی زنم؟

 به سمت ساسان برگشت و ادامه داد:

 _ آقا ساسان فرهاد چی می گه؟!

 هاد اجازه نداد و گفت:ساسان دست راستش را باال آورد و خواست حرفی بزند که فر

 _ خودم همه چی رو بهت می گم، بریم تو

 رو به ساسان ادامه داد:

 افته_ تو هم برو شرکت، نگران نباش اتفاقی نمی

چمدان شیرین را برداشت و دستش را به سمت شیرین دراز کرد ولی شیرین به ساسان که سرش را 

پایین انداخته بود خیره شد، فرهاد نیم نگاهی به ساسان انداخت و آرام بازوی شیرین را به دست 

 گرفت و دنبال خود کشاند، تا آخرین لحظه نگاه شیرین مات ساسان بود و هنوز باورش نمی شد که

بازیچه دست این دو مرد شده، با بسته شدن در سالن ساسان نفس حبس شده اش را رها کرد و به 

 سمت شرکت روانه شد.

 فرهاد اما وقتی وارد سوییت شدند، موضع خود را حفظ کرد و دستوری گفت:

 _ بشین اونجا

طمأنینه به  پالتوی خوش دوخت و مشکیش را از تن خارج کرد و زیرچشمی به شیرین که آرام و با

سمت مبل های وسط سالن می رفت نگاه کرد، شیرین اما نرسیده به مبل به سمت فرهاد چرخید و در 

حالی که از بهت و ناراحتی شوکه بود منتظر نگاهش کرد، فرهاد پالتویش را روی جالباسی کنار در 

، محکم، استوار، با رویش ایستاد آویزان کرد و با چند قدم بلند خودش را به شیرین رساند، رو به

نگاهی سرد و یخ زده به چشمان شیرین زل زد و اخم کرد، لب پایینی اش را به دندان کشید و 

نگاهش را به زمین دوخت و انگشتانش را در موهایش فرو برد، شیرین همچنان منتظر ایستاده بود 

 که فرهاد دستش را به سمت مبل گرفت و گفت:

 _نشنیدی گفتم بشین؟

باال آورد و دوباره به چشمان ناباور شیرین خیره شد، وقتی سکوت و سکون شیرین را و سرش را 

 دید با لحنی سرد جمله ای را به زبان آورد که از این سردی کالم، تن بیمار دختر عمویش یخ زد:

_ تو زن منی! یک سال پیش سعی کردی نشی و نباشی ولی االن هستی، بدون اینکه بدونی زن من 

 ن هستی نه زن ساسانشدی. زن م

و با چشمانی خالی از احساس به شیرین زل زد و در حالی انگشتانش را پشت سرش قالب و سرش 

 ای دیگر بر پیکر بیمار شیرین وارد کرد:ی دستانش کرده بود، ضربهرا تکیه

 تونی زنگ بزنی ازش بپرسی!کنی می_عمو در جریانه، اگه باور نمی

 که شیرین شل شد و بدن لمس و بی حس خود را روی مبل انداخت. قدر کاری بوداین ضربه آن
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دست چپش را جلوی دهانش گرفت و شوک زده اشک ها یکی پس از دیگری از چشمان درشت و 

زیباش فرو می ریخت، هضم این حجم از شوک هایی که از بدو ورود بر پیکر نحیف و بیمارش وارد 

ل بود، چطور ممکنه؟ این را با صدای بلند به زبان آورد سنگین و غیرقابل تحم شده بود برایش خیلی

 :و رویش را به سمت فرهاد گرفت و ادامه داد

اتون این نقشه ها رو کشیدین که فقط من زن تو بشم؟ _ من باورم نمی شه؛ چطور ممکنه؟! همه

 یعنی بابا تا این حد از من متنفر شده بود؟ یعنی تو تا این حد مغرور و دورو بودی؟!

فرهاد پوزخندی زد و رویش را به سمت راست خودش چرخاند، لب باالیش را به دندان گرفت، کمی 

 تأمل کرد و مجددا به سمت شیرین برگشت:

_ تو پیش خودت چی فکر کردی؟! من اگه دورو بودم و می خواستم برات نقشه بکشم تو همون 

من جواب رد دادی به عمو گفتم که  ایران اینکار رو می کردم نه اینجا، در ضمن همون شبی که به

حتی اگر خودت هم بخوای من دیگه حاضر نیستم باهات ازدواج کنم. یادت که نرفته؟! مسئول بیماری 

 تو هم من نیستم، اینم که یادت نرفته؟! پس برای خودت آسمون ریسمون نباف...

 پوزخندش را تکرار کرد و ادامه داد:

، منم اعتماد نداشت که یه دونه دختر لوسشو بهش بسپاره اش_ عمو هم به کسی جز برادرزاده

نتونستم به عمو نه بگم، پیش خودت فکر نکن که االن زن منی خیلی خوشحالم، نه؛ دیدنت و بودنت 

 ده ولی چاره ایی نیست چند ماهی باید تحملت کنم.آزارم می

به سویش برداشت، با رسیدن به تنه اش را از دیواری که به آن تکیه داده بود برداشت و چند قدمی 

نزدیک شیرین خم شد و رو در رو، چشم در چشمان اشک آلود شیرین با قساوت و سنگ دلی، آرام 

 و شمرده گفت:

_ تو دیگه برای من هیچ ارزشی نداری، بود و نبودت برام هیچ فرقی نداره، مسئولیتی به گردنم 

ون عاشق سینه چاک بسته شده نه تو رو هستی که بنا به حرمت فامیلی قبول کردم، سینه ی ا

خواد نه هیچکدوم از همجناساتو، فکر نکن عاشقتم و برات نقشه کشیدم، نه، من ازت متنفرم، می

اینو تو مخت فرو کن که هیچ اهمیتی برای من نداری، زودتر خوب شو و برگرد که دیگه هیچ وقت 

 مخصوصا تو... افته زن ها لیاقت عشق رو ندارن،نبینمت، چون یادم می

 صاف ایستاد ولی هنوزم چشم در چشم شیرین بود، پوزخندی زد و ادامه داد:

_ چند ماه مهمون منی و فقط تحملت می کنم، فقط همین، االنم بلند شو اتاقتو نشونت بدم، باید برم 

 بیرون، قرار دارم

بغضش را فرو داد و شیرین دلگیر از این همه قساوت فرهاد، اشک چشمانش را پاک کرد و به زور 

 گفت:

 مونم_ می خوام با بابا حرف بزنم، باید همین االن منو برگردونه ایران؛ من اینجا نمی

 فرهاد گردنش را به سوی شیرین چرخاند، اخمهایش را درهم کرد و گفت:

مال افته، چون طبق توافق من و عمو، تو تا زمانی که کا_ این اتفاق بعد از اینکه کامال خوب شدی می

 خوب خوب نشدی حق خروج از اینجا رو نداری
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 شیرین عصبی به فرهاد نگاه کرد و گفت:

_ ولی من نمی خوام اینجا باشم، اصال نمی خوام خوب بشم، لعنتی چی با خودت فکر کردی؟ من 

لرزه، هنوز هم برای خودم کیا و بیا ره زمین زیر پاش میهمون شیرینم، همونی که وقتی راه می

 دارم؛ سریع تر به بابا اطالع بده می خوام برگردم، اصال حاضر نیستم که...

 اد زد حرف در دهانش خشک شد:با فریادی که فره

 _بســــه...

سپس عضالت صورتش را جمع کرد و با دست به سر تا پای شیرین اشاره کرد و با حالتی تحقیرآمیز 

 ادامه داد:

اتم که لوس بازیاتو تحمل کنم و هرچی گفتی بگم _تو چی فکر کردی؟! فکر کردی منم مثل خانواده

نشونت بدم، حوصله ی سر و کله زدن با دختر لوسی مثل تورو چشم؟! کور خوندی، پاشو بیا اتاقتو 

 ندارم. زود باش

به سرعت به سمت چمدان شیرین رفت و با یک دست بلندش کرد و به سمت راه پله حرکت کرد. 

شیرین با تعجب فقط نظاره گر این تغییر رفتار و خشونت فرهاد بود، فرهاد که به کنار راه پله رسیده 

 اخمی که هنوز بر چهره داشت حرفش را با تحکم بیشتری تکرار کرد: بود برگشت و با

 هات که مشکل نداره! بلند شو دیگه، وقت ندارم برای تو تلف کنم_ با تو بودم، گوش

شیرین با چشمانی متعجب و خیس از اشک به آرامی از جایش بلند شد و به سمت فرهاد راه افتاد، 

گفت فرهاد بود؟! ابقه بود، به راستی مردی که با او سخن میسرحمی در فرهاد بیاین حجم از بی

وقتی به نزدیک فرهاد رسید نگاهی به او انداخت ولی فرهاد با عصبانیت و اخم بر چهره به راه پله 

نگاه کرد و دستش را به آن سمت دراز کرد که یعنی راه بیفت شیرین نگاه از او برگرفت و قدم به 

را به نرده ی پله گرفت تا تعادلش را از دست ندهد، آرام و با احتیاط  اولین پله گذاشت و دستش

 .حرکت کرد و فرهاد هم پشت سرش راه افتاد

دید به تصور اینکه اتاق او یکی از ها را میها رسیدند. شیرین که در مقابلش دو در اتاقبه باالی پله

چید و قدم به راهرو گذاشت با تعجب همان دو باشد، مستأصل ایستاد اما وقتی فرهاد به طرف چپ پی

 نگاهش کرد؛ فرهاد برگشت و با اخم صدایش را باال برد:

 _برای چی اونجا ایستادی؟ بیا دیگه! پاهات هم مشکل داره؟

ی خواست زودتر آنجا را ترک کند و به خانههای شیرین با حرص روی هم فشرده شد، دلش میلب

ه مراتب گواراتر از تحقیر های فرهادی بود که انگار زندگی پدرش برود. مسلماً رفتار سرد پدرش ب

ی قساوت رسانده. اما مشکل اینجا بود که در اروپا روی او تأثیر گذاشته و او را تا این حد به درجه

 او در کشور غریب پانهاده و برگشتش به این راحتی ها نبود!

د و همچنان سردرگم منتظر بود تا فرهاد به انتهای راهرو رسیدند، اینبار شیرین با سه در مواجه ش

 های توهین و تحقیر فرهاد در امان باشد.در اتاقش را باز کند و او با پناه بردن به آنجا از گلوله

 فرهاد در وسط انتهای راهرو را باز کرد:

 _اینجا سرویس بهداشتیه
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 و به در سمت راست اشاره کرد:

 _این هم اتاق توئه

ی اتاق نشست، اما قبل از اینکه آن را به پایین بکشد صدای فرهاد مانع هدست شیرین روی دستگیر

 شد. اتاق روبرو را نشان داد:

 _این هم اتاق منه. کار داشتی من اینجام

 های فرهاد زل زد:شیرین دستگیره را پایین کشید و در چشم

 _هیچ کاری باهات ندارم که بخوام بدونم اتاقت کجاست!

کشید و خیال داشت به او مالیمت نشان دهد، با این حرف رفتار خود عذاب میفرهاد که در دل از 

ی شیرین که پشتش به او و درحال ورود به اتاق بود، گذاشت و شیرین جری شد و دست روی شانه

 او را با شدت به طرف خود برگرداند:

که بخوام کاری باهات  دونم_ببین شیرین خانم! من هم کاری بهت ندارم، یعنی اصال تو رو الیق نمی

 داشته باشم، پس فکر نکن به روت خندیدم خبریه!

اش را از زیر دست فرهاد بیرون کشید، به سرعت وارد اتاق شد شیرین با نفرت نگاهش کرد و شانه

و تمام خشمش را بر سر در اتاق خالی و آن را به هم کوبید؛ به در اتاق تکیه زد و بغضی را که برای 

ر باز کرده بود را رها کرد، چشمانش را روی هم فشرد و در دل برای عجز خودش چندمین بار س

ای در دید که آزادیای ناتوان خود را در تارعنکبوتی میفریادهایی خاموش سر داد؛ حاال مانند حشره

 پی نداشت و هر لحظه باید منتظر بود تا عنکبوت غول پیکرش بیاید و او را ببلعد.

هایی را که چند ساعتی بود به تن که با چشم دنبال چمدانش می گشت تا لباس ساعتی بعد در حالی

داشت را عوض کند، با ندیدن چمدان یادش آمد که هنگام ورود به اتاق، دست فرهاد جا مانده بود، 

 اشک هایش را پاک کرد و پوفی کشید، باید می رفت و چمدانش را از فرهاد می گرفت.

کرد و با دیدن چمدانش وسط راهرو خوشحال از اینکه دیگر مجبور نیست  در اتاق را به آرامی باز

سراغ فرهاد برود لبخندی زد و از اتاق خارج شد، به کنار چمدان که رسید چشمش به در اتاق فرهاد 

خورد که باز مانده بود، سر خم کرد و نگاهی از سر کنجکاوی به اتاق انداخت و با دیدن فرهاد که 

و سرش را در میان دستانش گرفته و سیگاری روشن الی انگشتانش خودنمایی روی تخت نشسته 

می کرد سرجایش خشکش زد، همانطور ایستاده روبروی در اتاق به فرهاد سیگار به دست خیره 

شد؛ خدایا باورش نمی شد این همان فرهاد باشد، فرهاد آرام و سر به زیر و پاک تبدیل به مردی 

 بود! خشن و سرد و سیگاری شده

از تندی بوی سیگار سرفه اش گرفت، در کنترل آن موفق نبود و به سرفه افتاد، ولی هنوز داشت به 

فرهاد نگاه می کرد. فرهاد با شنیدن صدای سرفه ی شیرین سرش را از میان دستانش خارج و بلند 

گارش را در کرد، با دیدن شیرین که رو به روی در اتاق به او خیره شده و سرفه می کرد عصبی سی

جاسیگاری روی عسلی کنار تختش خاموش کرد و با عصبانیت از جایش بلند شد و به سمت در اتاق 

رفت، شیرین به خیال اینکه فرهاد قصد دارد به او حمله کند قدمی به عقب برداشت ولی فرهاد با 

ر اتاق را رسیدن به در اتاق با اخمی وحشتناک زل زده به چشمان از تعجب گرد شده ی شیرین د

اش دسته محکم به هم کوبید، شیرین با صدای محکم در اتاق از جا پرید و در میان سرفه های خشک

ی چمدان را به دست گرفت و آن را دنبال خود به اتاق کشید. فرهاد اما تکیه اش را به در داد و 
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د که برای نگاهش را به سمت عسلی و جاسیگاری اش چرخاند، باید از این به بعد حواسش باش

سیگار کشیدن به بالکن برود چون بوی تند سیگار برای شیرینش آزار دهنده بود. به سمت پنجره 

رفت و آن را باز کرد، با نگاه به آسمانی که برخالف روزهای قبل صاف و آبی بود آهی سوزناک از 

اینگونه به اش سینه اش خارج شد، برایش غیرقابل تصور بود که بتواند با شیرین، عشق کودکی

ای نداشت. اگر با شیرین به تندی رفتار کند آن هم در حالی که او بیمار است و زودرنج! ولی چاره

کرد ممکن بود سرکشی کند. حاال هم دخترعموی زبان درازش مثل همیشه حاضر مالیمت رفتار می

خی و بذله گویی جوابی می کرد، فرهاد دیگر آن فرهاد آرام و صبور نبود که از حاضر جوابی و شو

های او روحش تازه شود، نه؛ فرهاد به کلی تغییر کرده بود و مسبب این تغییرات کسی جز شیرین 

نبود! با این حال با خود عهد بست کمی صبورتر شود، شیرین اینجاست که درمان شود نه روز به 

رش باشد و تمام روز حالش رو به وخامت برود! او به عمویش قول داده بود که کامال مراقب دخت

امکانات رفاهی را برایش فراهم کند، پس تصمیم گرفت از این پس با شیرین برخورد تندی نکند ولی 

 به وقتش رفتار تند و تیزش را تالفی کند. به نظرش این بهترین راه بود...

ن کد اش بیرون کشید، به طرف تلفن هجوم برد با دیدصدای تلفن همراهش او را از افکار بهم ریخته

 ایران، جواب داد، الوای گفت و با کمی تاخیر صدای عمویش در گوشش پیچید:

 _الو فرهاد جان؟ سالم عمو، شیرین من رسیده؟

 فرهاد روی تخت نشست:

 کنه_سالم عمو، بله خیلی وقته، االن هم تو اتاقش استراحت می

کمی طول کشید که اینبار صدای عمویش را گرفته شنید، گویی بغض سختی به گلوی عمویش چنگ 

 زد:می

 _دیدی چقدر ضعیف شده؟ دیدی شیرینم چی به سرش اومده؟

 اش گفت:های کلید شدهفک فرهاد منقبض شد، به سختی از بین دندان

 شه.شه عمو، خوب می_خوب می

 داد که در حال گریه است، با صدای ضعیفی گفت:ن میطور نشاهای عمویش اینصدای نفس

ذاری آب تو دلش دونم که نمی_مراقبش باش! پیش تو خیالم راحته که حواست بهش هست، می

 تکون بخوره!

 آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت:

 _متاسفم عمو، شیرین ازدواجمون رو فهمید.

ن سکوت ناشی از دیر شنیدن صدا به خاطر بعد طرف خط سکوت شد، فرهاد به تصور اینکه ایآن

مسافت است، منتظر مانده بود. اما وقتی این سکوت طوالنی شد، مشکوک الو عمو؟ای گفت که سعید 

 به حرف آمد:

 _شیرین فهمید؟

 ی فرهاد را سوالی تکرار کرد. فرهاد متأسف گفت:هایش شک کرده بود که جملهانگار به گوش
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 ر از موعد بهش بگم._بله، مجبور شدم زودت

 سعید اینبار نگران پرسید:

 _ناراحت شد؟

ی شیرین هنگام فهمیدن این موضوع، گرفت. سرش را پایین انداخت و دل فرهاد از یادآوری چهره

 ناراحت جواب داد:

 _بله، خیلی هم ناراحت شد. خیلی زیاد!

 سعید با صدای لرزان التماس کرد:

 کنم...هش می_خیلی حواست بهش باشه فرهاد، خوا

 _ چشم عمو، خیالت راحت باشه

*** 

با صدای زنگ تلفنش از شیرین فاصله گرفت و به سوی انتهای سالن جایگاه پرستاران رفت و 

 تلفنش را جواب داد؛

 _ سالم بابا، خوبی؟ مامان خوبه؟!

 آقا وحید خوشحال از شنیدن صدای پسرش جواب داد:

 برا؟!_سالم بابا، ما خوبیم تو چطوری؟ چه خ

 ._خبر خاصی نیست بابا؟ همش سرگرم کار..

 صدای پیجر بیمارستان باعث شد چندثانیه ایی سکوت کند و بعد ادامه داد:

 _ همش سرگرم کارم، ساسان حسابی دستمو اینجا بند...

 آقا وحید که صدای پیجر بیمارستان را شنیده بود گفت:

 _کجایی بابا؟ این سر و صدا برای شرکت نیست، انگار شرکت نیستی؟!

 فرهاد لبش را به دندان کشید، کمی سکوت کرد که باعث شد آقا وحید ادامه دهد:

 _بیمارستانی؟! درسته؟!

فرهاد سکوت را جایز ندانست و می دانست نمی تواند به پدرش دروغ بگوید، دستی به پیشانی اش 

 کشید و گفت:

 شرکت نیستم، بیمارستانم _ نه

 _بیمارستان چرا؟! حالت خوبه بابا؟!

 فرهاد نفسی کشید و جواب داد:

 _بله بابا من خوبم، یکی از دوستام...
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 آقا وحید حرفش را قطع کرد:

 _برای ساسان اتفاقی افتاده؟!

 _ نه بابا جان، ساسان خوبه، فقط...

 فن را از دست شوهرش کشید و نگران پرسید:مینا که شاهد مکالمه تلفنی وحید با فرهاد بود تل

 _فرهاد؟! مامان حالت خوبه؟! چی شده؟!

 فرهاد با شنیدن صدای مادرش خود را لو رفته پنداشت، بنابراین سالمی کرد و گفت:

 _من خوبم مامان جان، چیزی نشده یکی از دوستام...

شو به من بگو پسر، نصف _یکی از دوستات چی؟ توکه به جز ساسان اونجا دوستی نداری. راست

 جون شدم

فرهاد پوفی کشید به سمت شیرین که ماسکی بر دهان گذاشته و آرام روی صندلی نشسته و منتظر 

 رسیدن نوبتش بود، نگاهی انداخت و گفت:

 _ مامان شیرین اینجاست، حالش خوب نیست و اومده اینجا برای درمان، االنم اومدیم که آزمایش...

کشید تلفن را از گوشش دور کرد و چشمانش را محکم بست. مینا که به  با جیغی که مادرش

 گوشهایش شک کرده بود گفت:

شم _ چی؟! گفتی شیرین؟! فرهاد حالت خوبه؟ شیرین شیراز داره درس می خونه، من که متوجه نمی

 گی! درست بگو ببینم قضیه چیه؟تو چی می

رفتیم بیاریمش اینجا درمان بشه. االنم قراره _نه مامان جانم، حالش خوب نبود با عمو تصمیم گ

 مراحل آزمایشی رو بگذرونه که دقیقا ببینن چطوری درمانش کنن...

 مینا گریه اش گرفت:

 _ یعنی حالش انقد بده؟ آخه چطور ممکنه؟ اون که حالش خوب بود

آقا وحید که از شنیدن اسم شیرین و گریه همسرش نگران شده بود از مینا خواست تلفن را به او 

بدهد، مینا هم که بیشتر از این نمی توانست صحبت کند تلفن را به همسرش داد و روی مبل لم داد، 

 وحید با صدایی لرزان از فرهاد پرسید:

 جریان نذاشت؟ _ فرهاد بابا مگه شیرین چشه؟! چرا کسی ما رو در

 فرهاد با دو انگشت شقیقه اش را مالید و گفت:

_ چیز مهمی نیست بابا ،فقط یکم ریه اش مشکل داره، عمو ترجیح داد اینجا معالجه بشه، از من 

 کمک خواست منم قبول کردم، بابا باید برم االن نوبت شیرین می رسه باید ببینم دکتر چی می گه

وحید عصبانی از بی اطالع بودن از حال و روز شیرین لباس پوشید و  از هم خداحافظی کردند و آقا

 همراه همسرش به سمت منزل برادرش حرکت کرد.

*** 
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سعید با شنیدن صدای پیاپی زنگ آیفون نگران شد و ترجیح داد برود و خودش شخصا در را باز کند، 

 با باز شدن در و نمایان شدن چهره ی عصبانی برادرش با تعجب گفت:

 _ سالم خان داداش، خوش اومدین، چه عجب

 آقا وحید سعی کرد آرامش خود را حفظ کند نفس عمیقی کشید و جواب داد:

 _ علیک سالم، عجب از شماست، اجازه هست؟!

سعید از جلوی در کنار رفت و وحید با عصبانیت وارد شد، پشت سرش مینا وارد شد و سالم کرد، 

رادر را نیز داد و در را بست و برادر و زن برادرش را به داخل سعید با خوشرویی جواب سالم زن ب

 خانه دعوت کرد

 ستاره با شنیدن در سالن از آشپزخانه بیرون آمد و پرسید:

 _ سعید کی ب...؟

که با دیدن وحید و مینا حرفش در دهان نیمه تمام ماند، مینا خودش را به ستاره رساند و سخت او را 

سالم کرد و رد شد و مستقیم رفت روی مبل نشست، ستاره که حسابی  در آغوش گرفت، وحید هم

نگران و دلتنگ شیرین بود با گریه مینا را به خود فشرد، سعید هم آنها را تنها گذاشت و از کنارشان 

 رد شد و نرسیده به مبل وحید با عصبانیت گفت:

فتی؟! به توأم می شه گفت _ من غریبه بودم؟ آره؟! چرا هیچ چی راجع بیماری شیرین به من نگ

برادر؟ دختر من مریضه و برای درمان رفته اون سر دنیا اونوقت تو یه کلمه هم در موردش به من 

 نگفتی، شیرین دختر منم هست سعید، یادت رفته؟! رو پاهای خودم بزرگ شده، اونوقت تو...

لند عمویش از طبقه ی سعید سرش را پایین انداخت و رفت کنار برادرش نشست، شروین با صدای ب

باال پایین آمد و به آرامی سالم کرد، مینا و ستاره هم آمدند و کنار هم روی مبل نشستند، سعید با 

 سری افتاده در جواب برادرش گفت:

_ همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد داداش، بیماریش به سرعت پیشرفت کرد و مجبور شدم از فرهاد 

فرستادمش رفت، نمی تونستم بهتون خبر بدم تا اونجا بیایین؛ اصال  کمک بگیرم، از همون شیراز هم

هیچ چیزی به ذهنم نمی رسید، اونجا فقط دنبال کارهای محضر و مدارک پزشکیش بودم، از اونورم 

 فرهاد دنبال کار های محضری، چیزی نیست، گفتن زود خوب میشه؛

 وحید متعجب پرسید:

 روختی؟_محضری؟ چرا محضر؟! نکنه خونه رو ف

وحید که فکر می کرد فرهاد همه چی را برای پدرش تعریف کرده با این سؤال برادرش فهمید که 

 :اینطور نبوده، نگاهی به همسرش انداخت و وقتی ستاره با سر تایید کرد رو به برادرش کرد و گفت

اشتیم پسر _ نه خونه رو نفروختم؛ فعال نیازی نیست، فقط برای اینکه شیرین بره اونور مشکل د

صاحب کار شیرین انگلیسه از قضا دوست فرهاد هم هست، وقتی اون خانم به پسرش گفته برای 

درمان شیرین رو عقد کنه و بفرسته فرهاد متوجه میشه و با دیدن عکس شیرین با من تماس می 

مونجا گیره، منم که دلم راضی نبود دخترمو بدم دست غریبه با پیشنهاد فرهاد موافقت کردم، از ه

 وکالتی عقدشون کردیم رفت.
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آقا وحید با دهانی باز از تعجب، از شنیدن این همه اتفاقی که افتاده بود و او بی خبر بود نگاهی به 

مینا انداخت به خیال اینکه شاید او خبر داشته، ولی وقتی دید او هم با تعجب چشم به صورت سعید 

 دوخته است رو به برادرش پرسید:

  و شیرین عقد کردن؟! _ یعنی فرهاد

 و برقی در چشمانش درخشید ولی از لبخند زدن پرهیز کرد، سعید سرش را تکان داد و جواب داد:

_ بله خان داداش، مجبور شدیم، باید حتما با یکی از افرادی که اونجا زندگی می کنه ازدواج می کرد 

که فرهاد باهام تماس گرفت و گفت که تا بتونه بره، منم اون پسر رو نمی شناختم تردید داشتم تا این

 خودش این کار رو می کنه بعد از اینکه حالش خوب بود هم برمیگردونش.

وحید دیگر حرفی نزد ولی فهمید که پسر شاخ شمشادش به عمو و دختر عمویش کلک زده، ولی 

 نمی دانست چرا؟ باید به محض برگشتن با فرهاد تماس بگیرد

رام و سر به زیر خودش را به شیرین رساند و کنارش در سمت چپ او فرهاد تلفن را قطع کرد، آ

نشست، انگشتان دستانش را در هم قفل کرد و به آنها زل زد. شیرین متوجه شد فرهاد کنارش 

 نشست ولی نگاهش نکرد، تا اینکه فرهاد آرام گفت:

 _ بابا بود! فهمیدن تو اینجایی!

شیرین سرش را بلند کرد و به فرهاد نگاه کرد، ولی باز هم فرهاد نگاه از انگشتانش نگرفت، شیرین 

 خیره به فرهاد پرسید:

 _ فهمیدن که...؟!

فرهاد انگشتانش را چنان بهم فشرد که جای آنها روی دستانش سفید شد، با همان صدای آرام جواب 

 داد:

 بگم_نه. من چیزی نگفتم، یعنی جرات نکردم 

 سرش را بلند کرد و با ابروهایی باال رفته به چشمان شیرین زل زد و ادامه داد:

 _ جرات نکردم به بابا بگم کسی که بهت بی احترامی کرده االن زن منه

شیرین چند ثانیه در سکوت به چشمان فرهاد زل زد ولی توان ادامه این نگاه را در خود ندید و 

هاد گرفت و سرش را پایین انداخت؛ فرهاد نفس عمیق و بی نگاهش را از صورت بی احساس فر

 صدایی کشید و نگاهش را به سمت جایگاه پرستاران سوق داد؛ با خود گفت:

ره سراغ عمو، اونجا همه چی رو می فهمه، چی جوابشو بدم؟! یعنی ممکنه عصبانی حتما بابا می

 بشه؟!

تی که اسم شیرین را صدا زدند تماسی با او ی پدرش بود، ولی تا وقهر لحظه منتظر تماس دوباره

 گرفته نشد.

با خوانده شدن نام شیرین هر دو از جا بلند شدند و فرهاد در اتاق دکتر را باز کرد، دستش را پشت 

 کتف شیرین گذاشت و او را به درون اتاق هدایت کرد و خودش پشت سرش وارد شد.
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ی دستش به شیرین ش و بشی کرد و با اشارهبا دکتر مسن و خوش برخورد به زبان انگلیسی خو

اش را برای دکتر گفت روی صندلی کنار او بنشیند، با نشستن شیرین، فرهاد همه موارد بیماری

توضیح داد. شیرین اما از صحبت های او چیزی سر در نمیاورد و سرش را پایین انداخته بود؛ 

وشی پزشکیش را به گوش زد و از جای بلند باالخره فرهاد سکوت کرد و دکتر برای معاینه شیرین گ

شد و پشت سر شیرین قرار گرفت و با دقت وی را معاینه کرد، با هر نفس عمیق شیرین اخم های 

رفت و فرهاد خیره به او منتظر مانده بود، دقایقی طول کشید تا دکتر معاینه اش را تمام دکتر درهم می

مواردی را برای فرهاد توضیح می داد که لحظه به  کرد و در جای خود نشست و به زبان انگلیسی

لحظه فرهاد برافروخته تر می شد و اخم هایش درهم گره می خورده، شیرین حدس می زد که 

اوضاعش خیلی وخیم است، از چهره برافروخته و چشمان نگران فرهاد و حرکات آن دکتر خارجی 

ی جان دادن خود نیز حتی در دل به لحظههم احساس کرد ممکن است چند وقتی بیشتر زنده نماند، 

 فکر کرده بود. باالخره با پایان صحبت های دکتر فرهاد رو به شیرین کرد و گفت:

تونن نظر _ باید قرنطینه بشی؛ یه سری آزمایش و نمونه برداری باید انجام بدن، بعد از اون می

این فاصله من هم مبتال به سل شده  قطعی بدن که نیازی به پیوند ریه داری یا نه؟! گفتن ممکنه تو

 کننباشم، بنابراین من رو هم قرنطینه می

 اش را پنهان کند گفت:کرد عمق ناراحتیآب دهانش را فرو برد و درحالی که سعی می

 تونیم همدیگه رو ببینیم_ مدتی نمی

تر که حاال رامبه چشمان شیرین زل زد و ترس را در چشمانش دید، برای آرام کردن آن نگاه سرکشی 

 از هر زمان دیگری بود، ادامه داد:

 _ درخواست می کنم اتاق هامون کنار هم باشه، اینجوری دیگه موردی برای نگرانی نیست

شیرین سرش را پایین انداخت و در سکوت منتظر ادامه ی حرف فرهاد شد ولی فرهاد رو به دکتر 

 گفت: دوباره انگلیسی حرف زد. چند دقیقه بعد، به شیرین

 _ دو تا اتاق کنار هم رو برامون در نظر می گیره، مشکلی نداری؟!

شیرین سرش را به عالمت نه تکان داد، فرهاد با دکتر خداحافظی کرد و به همراه شیرین از اتاق 

 .خارج شدند تا مراحل آزمایش و قرنطینه را طی کنند

*** 

کردند، از ها سالمت او را تأیید میسه روز بعد فرهاد در حالی که هیچ مشکلی نداشت و آزمایش

قرنطینه خارج شد. به محض بیرون آمدن از اتاق اولین کاری که کرد رفتن به اتاق شیرین بود. به 

د، شیرین روی تخت زیر چادر اکسیژن آرام به خواب رفته آرامی وارد اتاق شد و در اتاق سرکی کشی

بود. فرهاد آرام به کنار تخت رفت و گوشه ای از چادر را آهسته، کنار زد. چشم هایش را به صورت 

ی شیرین دوخت و آرام پلک زد. حتی باورش هم دردناک بود! این دختر زبان دراز و مهتاب گونه

 بود؟تخس، چطور کارش به این جا رسیده 

و آهسته، روی گونه ی داغش کشید.  نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و دستش را باال آورد

دستش از حرارت پوست شیرین، سوخت. کالفه سری تکان داد و دستش را پس کشید و مشت کرد. 

 به خود نهیب زد:
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 _چی کار می کنی احمق؟ برگرد بیرون!

داد و انگشت هایش را باز کرد. کف دستانش از به سختی نفس می کشید. آب دهانش را قورت 

فشاری که وارد کرده بود، سفید شده بود. تحمل دیدن عشق دوران کودکی اش، آن هم در این وضع و 

حال روی تخت بیمارستان، برایش سخت بود. شاید با کاری که شیرین با او کرده بود، کمی توانسته 

کند. پس زده شدنش توسط او، این بار مفید واقع شده  بود احساسش را کنترل و خودش را از او دور

 بود!

شد چهره ی مهتابی و رنگ پریده اش را دید و هیچ کاری نکرد؟ دندان هایش را اما... اما مگر می

سخت، به هم می فشرد. آب دهانش را برای بار دوم فرو فرستاد و پوفی کشید. با افسوس به شیرین 

آمد و از اول به درخواست ازدواجش شد اگر شیرین با او راه میمینگاه کرد با خود فکر کرد چه 

گفت که زد و به او میداد؟ اگر اینگونه بود، حاال با خیال راحت شیرین را صدا میپاسخ مثبت می

شد اگر مانند تمام گذارد. آهی کشید و دوباره از خود پرسید چه میکنارش است، که تنهایش نمی

شد؟ البته این عشق وجود داشت، اما فقط برای فرهاد! شان با عشق شروع میهای جوان زندگیزوج

 تاب و کم طاقت شده بود، آن دو که به هم محرم بودند... پس تعلل برای چه بود؟ خودش پاسخ داد:بی

 _شاید منتظرم جواب مثبتش رو بشنوم... شاید...

دستش را روی گونه اش گذاشت و روی صورتش خم شد. چند سانتی متری صورتش مکث کرد و 

چشم هایش را باز کرد، نگاه آخرش را به پلک های برگشته و مشکی رنگ شیرین انداخت. لب 

پایینی اش را به داخل دهانش برد و تر کرد، زبانش را روی لب باالیی اش کشید. نمی دانست کار 

  یا نه... از عواقب کاری که در صدد انجامش بود، می ترسید!درستی می کند 

 یدن...ب*و*سمی ترسید که به این جسم عادت کند، به این نزدیکی عادت کند، به این 

سرش را عقب برد و خود را نهی کرد. چشم هایش را محکم روی هم فشرد و لبش را زیر دندان 

 بکند!کشید. نه... او نمی توانست چنین کاری با شیرین 

دوباره برگشت و نگاه کالفه اش را به صورت شیرین انداخت. اخم غلیظی کرد و نفسش را به شدت 

 بیرون فرستاد.

 _لعنتـــی!

را، به امید عاشقِی دوباره بر دلش چندثانیه ای مکث کرد و در همان حالت ماند. حسرت چشیدن 

به شیرین نگاه کرد. باید حداقل با خود اعتراف می  گذاشت! آهسته سر بلند کرد و با چشم هایی نم دار

یش تنگ شده بود. حاضر کرد... دلش برای زبان درازی هایش، برای روز های سرحالی و سرتقی ها

 بود تنَش فرسخ ها از شیرین فاصله داشت، اما حداقل سالم، و مشغول شیطنت و زبان ریختن بود...

سری تکان داد و انگشت اشاره اش را روی چشمانش فشرد، تا سوزشش را بگیرد. از چادر بیرون 

 رفت و راهش را به سمت درب خروجی کج کرد...

ت داخل موهایش می کشید و از دست خودش حرص می خورد و به در راهرو مرتب از حرص دس

 جان خود غر می زد

 پسره ی احمق داشتی چه غلطی می کردی؟ -
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برایش مهم نبود کسانی که از کنارش می گذرند چگونه نگاهش می کنند. او داشت اعتماد عمویش را 

 .نادیده می گرفت..

د. به طرف صندلی داخل راهرو رفت و خودش را کالفه دور خودش چرخید و بازدمی به بیرون فرستا

روی آن پرت کرد. به موهایش چنگ زد و آرنجش را روی زانوهایش گذاشت. چشم هایش را بست، 

اما با صحنه ای که دید، سریع چشم هایش را باز کرد و با چشم هایی گرد شده و هیجان زده به کاشی 

ِد شیرین، جلوی چشم هایش آمده بود. لعنتی! های سفید راهرو زل زد. چهره ی مهتاب گون و سفی

 حتی از خیالش هم دست نمی کشید...

با شنیدن صدای پایی که نزدیکش شد و کنارش ایستاد، سر بلند کرد و با دیدن روپوش سفید شخص 

روبه رویش، نگاهش را امتداد داد و به چهره ی خسته اما خنداِن دکتر رسید. لبخند بی جانی زد و از 

 دلی بلند شد و رو به رویش ایستاد.روی صن

 _سالم مرد جوان، اوضاع خوبه؟

 سری تکان داد و لبخندش را پررنگ تر کرد.

 سالم، بله ممنون من خوبم.-

 بعد از مکث کوتاهی، پرسید:

 حال شیرین چطوره دکتر؟-

 لبخند دلنشینی روی لب های دکتر جا خوش کرد و عینکش را کمی جا به جا کرد

 شه، حالش بهتر مینگران نباش -

به حرف های دکتر اعتماد نداشت، شاید اگر کمی با دلش راه می آمد و دلداری بیشتری می داد راحت 

 .تر می توانست به حرف هایش اعتماد کند

 آیا حقیقت رو می گید؟ -

 لبخندش این بار پر رنگ تر شد و دستی روی شانه اش گذاشت

 بله، مطمئن باشید. -

از کنارش عبور کرد، ولی نمی دانست به حرف های دکتر اعتماد کند؟ یا چهره ی رنگ پریده ی 

 شیرین را باورکند؟...

بعد از صحبت با پزشک، از بیمارستان خارج شد و برای رهایی از افکار مغشوشش تصمیم گرفت به 

 جاتی باشد...منزل برود و قبل از آن کمی خرید کند. خرید کردن می توانست برایش راه ن

به همین منظور به سمت ماشین به راه افتاد و سوار شد، استارت ماشین را زد و در حین رانندگی 

 صحنه هایی که در اتاق شیرین رخ داده بود به یادش می آمد.

 و شاید هم یک رویا ب*و*سانگار تمامی آن اتفاقات خوابی بود از جنس یک کا

 سوپر مارکت آن طرف خیابان زد تا خریدهایش را انجام دهد. کالفه ماشین را کناری کشید و سری به
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با در دست داشتن چندین کیسه خرید از سوپرمارکت خارج و آنها را در صندوق عقب ماشین جای 

داد. بالفاصله ماشین را روشن و به خانه رسید، در حین جا به جا کردن خریدهایش تلفنش به صدا در 

ا بیرون کشید و به آن زل زد، بله! درست حدس زده بود پدرش پشت آمد، دست به جیب برد و تلفن ر

 خط بود، نفس عمیقی کشید و جواب داد؛

 _ سالم بابا، خوبید؟

 آقا وحید سعی داشت آرامشش را حفظ کند بنابراین سالمش را پاسخ و ادامه داد:

بدن اونوقت تو نفر  _ بله خوبیم، چی از این بهتر؟! پسر و برادرت همه ی کارها رو یه تنه انجام

 شه؟!شی... بهتر از اینم مگه میآخری باشی که از ماجرا باخبر می

 فرهاد لب زیرینش را به دندان گرفت، جوابی نداشت که به پدرش بدهد، به آرامی گفت:

_معذرت می خوام بابا، نمی خواستیم اینجوری بشه، همه چی یهویی اتفاق افتاد، نتونستم بهتون 

ر واقع می ترسیدم مخالفت کنید. خیالتون راحت باشه بابا، فقط برای یه مدت کوتاه اطالع بدم، د

 اوضاع اینجوریه، حالش که خوب بشه طالقش می دم و برش می گردونم ایران...

 آقا وحید سعی کرد خنده اش را کنترل کند؛

! فکر کردی _آخه پسر خوب، تو اگه می خواستی طالقش بدی با این کلک اونو نمی کشیدی اونور

 من نفهمیدم به جز ازدواج راه دیگه ای هم برای بردنش بود؟!

وای خدای من بابا متوجه شده این را فرهاد در دلش گفت و محکم به پیشانی اش کوبید؛ خنده اش 

 گرفت ولی سکوت کرد تا پدرش به صحبتش ادامه بدهد؛

، اینجوری به اون چیزی که می خوای _ می دونم چی تو کله اته، ولی راه های دیگه ای هم بود بابا

 نمی رسی...

 فرهاد حرفش را قطع کرد و گفت:

_بابا من چیزی تو سرم نیست، فقط برای یه مدتی اینجا مهمون منه، به خدا باور کنید هیچ کار خالفی 

 نمی کنم.

 آقا وحید تک خنده ای کرد و در جواب پسرش گفت:

 _صالح کار خویش خسروان دانند

داحافظی و تلفن را قطع کرد؛ فرهاد هجوم خون را به صورتش احساس کرد، انگشت پس از آن خ

شصتش را بین دندان هایش گرفت و میان لبخند به آینده ی نامعلومش به حرفی که پدرش زده بود 

 فکر کرد.

نفسش را بیرون فرستاد و برای رهایی از این همه فکر و خیال سمت آشپزخانه رفت و مقداری 

یخچال بیرون کشید و خود را با سرخ کردن استیک ها مشغول کرد، برای این که حالش استیک از 

کمی بهتر شود، دستگاه پخش آهنگ را روشن کرد تا حداقل برای ساعتی همه چیز را به دست 

 فراموشی بسپرد. همنوا با ترانه زمزمه کرد:

 _بعد تو من رو آوردم به این عالم مستی
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 قلبم تو هستیدونه ته یه شهر اینو می

 …شمشم دارم پژمرده میبه عکسات خیره می

 عجب حال قشنگی هنوز با خاطراتت

 صدایش را باال برد:

 شه نخوامت؟!_یادم مونده نگاهت مگه می

 …شه نخوامت؟!شه نخوامت؟! مگه میمگه می

 هایش را بست و سرش را آرام به طرفین تکان داد:چشم

 _بیا برگرد تو بارون به اشکام نگاه کن

 دیگه تنهام نذار و منو آروم صدا کن

 یک طرف استیک سرخ شده بود، آن را برگرداند و با صدای بلندتری همخوانی کرد:

 _بیا برگرد ببین من چی کشیدم تو نبودی بیا بازم تو قلبم یه آشوبی به پا کن

 بیا برگرد تو بارون به اشکام نگاه کن

 تنهام نذار و منو آروم صدا کندیگه 

 بیا برگرد ببین من چی کشیدم تو نبودی بیا بازم تو قلبم یه آشوبی به پا کن

 گرفت:صدایش لحظه به لحظه اوج می

 _سکوت کردم به اجبار ولی انگار نه انگار

 تو نشنیدی صدامو، هنوزم بعد یک سال

 … به این دستای سردم، بیا دستاتو بسپار

 هنوز با خاطراتت عجب حال قشنگی

 شه نخوامت؟!یادم مونده نگاهت مگه می

 …شه نخوامت؟!شه نخوامت؟! مگه میمگه می

 زد:حاال فریاد می

 _بیا برگرد تو بارون به اشکام نگاه کن

 دیگه تنهام نذارو منو آروم صدا کن

 بیا برگرد ببین من چی کشیدم تو نبودی بیا بازم تو قلبم یه آشوبی به پا کن

 رگرد تو بارون به اشکام نگاه کنبیا ب

 دیگه تنهام نذارو منو آروم صدا کن
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 بیا برگرد ببین من چی کشیدم تو نبودی بیا بازم تو قلبم یه آشوبی به پا کن

 )مرتضی مخبر نژاد(

ای دیگر در حال پخش بود، فرهاد اما لب هایش بی اراده به هم می خورد ترانه تمام شده بود و ترانه

 دد که سطر آخر را مثل یک ذکر مرتب تکرار می کنو حواسش نبو

 بیا بازم تو قلبم آشوبی به پا کن

با شنیدن بوی سوختگی که به مشامش خورد، حواسش دوباره جمع شد. زیر گاز را زود خاموش 

 کرد و تابه را روانه ی سینک و شیر آب را زود باز کرد.

نفسش را به بیرون فوت کرد و چنگی داخل موهایش زد. می خواست با آشپزی هم فکرش را آزاد 

 کند و هم کمی به فکر شکم بی نوایش باشد که این روزها انگار خودش را هم فراموش کرده بود.

به سینک تکیه زد و دستی به صورت خسته اش کشید و نفسش را مثل یک آه به بیرون فوت کرد، با 

ت شست و اشاره شقیقه هایش را فشرد، دلش می خواست برای لحظه ای هم که شده ذهنش انگش

 آرام بگیرد.

آرزو کرد که ای کاش معجزه ای رخ می داد یا دستی او را یاری می کرد و از این دست این افکار 

 نجاتش می داد.

مانش دست یاری با صدای شنیدن زنگ در سرش ناخودآگاه سمت در خروجی آشپزخانه چرخید، به گ

 کننده سمتش دراز شده بود... تکیه اش را از سینک گرفت و سمت در خروجی رفت.

صدای زنگ دوباره به صدا در آمد، از داخل آیفون به صورت خندان ساسان نگاه کرد، قطعا این بار 

 خدا صدایش را شنیده بود و کسی را برای نجاتش فرستاده بود.

ساسان خودش را به در ورودی برساند به قامت ساسان نگاه کرد و از  در را باز کرد و منتظر شد تا

 خودش پرسید چطور می شود که کسی حالش رو به راه باشد؟

ساسان که نگاه او را متوجه خودش دید، ایستاد و نگاهی به خودش انداخت و دوباره نگاهش را به 

 او دوخت

 زود بگو چه مشکلی برام پیش اومده؟ -

 د و ادامه داد:کمرش را چرخان

 ام کج شده؟! بین راه تصادف کردم و نیاز به صاف کاری دارم؟ بگو بگو من تحملش رو دارم.قیافه -

 به چرت و پرت گفتن های ساسان خندید و از جلوی در کنار رفت

 بیا داخل کم چرت بگو -

 های ساسان کنار بدنش افتاد و طلبکار یک قدم به جلو برداشت:دست

گم؟! بعد گم! مگه من راجع به خودم چرت میمی گی چرت نگو انگار واقعا چرت می داداش جوری -

 اش نگاهم می کنی اونم با یه حالت خاص...تو به جای سالم همه
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سمتش چرخید و این بار لبخندی روی لبش نشست و به ساسانی که هنوز جلوی در ایستاده بود نگاه 

 کرد

 آسمون ریسمون بباف! علیک سالم. وای بیا داخل ساسان کم -

ساسان نفسش را به بیرون فوت کرد و وارد شد و چینی به بینی اش انداخت و سری از روی تاسف 

 تکان داد:

 چاره ات نیست.چاره، اینجا هم انگار غذاش سوخته و چیزی برای شکم بیای ساسان بی -

ه نجاتی نمی کرد، فرهاد دستی به صورتش کشید و همان جا از فکرش گذشت که کاش آرزوی را

ساسان با پر حرفی هایش داشت سرش را منفجر می کرد، برای اینکه زبانش را کوتاه کند طلبکارانه 

 نگاهش کرد

 ببینم اصال تو چرا در زدی؟ مگه کلید نداری؟! -

 مثل پسر بچه ای خرابکار سرش را خاراند و خودش را برای فرهاد لوس کرد

  من که جیک جیک می کنم برات بذارم برم؟!عمو ببخشد یادم رفت ببرم، حاال -

 ابروهای فرهاد باال پرید:

 خواستی چیکار کنی؟اگه من خونه نبودم چی؟ اونوقت می -

 هایش را پایین کشید:ی لبگوشهای باال انداخت وخیال شانهساسان بی

 خونه نبودی مسلما پیش شیرین بودی. -

 و سرش را کج و از باالی چشم به فرهاد نگاه کرد و ادامه داد:

 باالخره کفتر جلدشی -

فرهاد سری تکان داد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد و ساسان هم به دنبالش روانه شد. با رسیدن 

 شد سوتی کشید و گفت:به در آشپزخانه ساسان با شنیدن آهنگی که پخش می

 تت شدم ها، ببخشید_ای جونم برادر، مزاحم خلو

 و سرش را کج کرد و با لبخند به فرهاد نگاه کرد، فرهاد به سمت سینک رفت و گفت:

 شی._تو هیچوقت آدم نمی

 ساسان بلند خندید و گفت:

 شه که من بشم؟!_آخه مگه فرشته آدم می

 فرهاد خنده اش گرفت:

 بینم که تغییر جنسیت دادی، اسمتم خیلی خوشگله_ به به می

 صدای بلند قهقه زد. ساسان که حسابی رو دست خورده بود لب و لوچه ایی آویزان کرد: و با
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_خیر قربان، بنده از هر مردی مرد ترم، منظورم فرشته های آسمانیه، اینکه ذهن تو چقد منحرفه به 

 من مربوط نیست

 فرهاد شیر آب را باز کرد و گفت:

 گی مرد!_ آره تو راست می

 اسان مشتی حواله ی بازویش کرد و گفت:و مجددا خندید که س

 _از بیمارستان میایی؟! حال شیرین چطوره؟!

فرهاد سرش را باال گرفت و به دیوار روبرویش چشم دوخت، کمی سکوت کرد و نفس عمیقی کشید 

 و جواب داد:

کنن، کنم یه چیزی رو از من مخفی میگه خوبه، ولی من مطمئن نیستم، احساس می_دکتر می

 نم حالش بده، از رنگ و روش پیداستدومی

 ساسان به کابینت کنارش تکیه داد و گفت:

گن، یا اینکه هنوز مطمئن نیستن، نگران تونن درمانش کنن که چیزی نمیدونن می_خب شاید می

 نباش باالخره باید بگن

 فرهاد اوهومی گفت و سکوت کرد، ساسان ادامه داد:

 زا بیارن. گشنمونهرم دوش بگیرم زنگ بزن پیت_ من می

 فرهاد شیر آب را بست و گفت:

 _باشه، تو برو تا من این تابه رو بشورم و زنگ بزنم.

 دقایقی بعد، تلفن را برداشت تا سفارش دو تا پیتزا بدهد

*** 

روز سوم این اجازه به فرهاد داده شد تا با مجهز شدن به وسایل استریل و پوشیدن گان، وارد اتاق 

شیرین شود. به آرامی در اتاق را باز کرد و به خیال اینکه شیرین خواب است درون اتاق سرک کشید 

دن خیره شده ی اتاق به آسمان ابری و دلگیر لناما با دیدن شیرین که روی تخت نشسته و از پنجره

بود، از ذهنش گذشت که مثل فرشته ها آرام و معصوم شده است، با این فکر لبخندی روی لبش نقش 

ای بست و در اتاق را کمی به جلو هول داد، پای راستش را بلند کرد، صاف و تمام قد ایستاد و قیافه

توجهش به آن نقطه جلب و  جدی به خود گرفت؛ این بار در را کامل باز کرد که شیرین از باز شدن در

  فرهاد وارد اتاق شد.

هر دو لحظاتی خیره به هم نگاه کردند، فرهاد زودتر به خود آمد، گلویی صاف کرد تا کمی به خود 

مسلط شود، در را آرام بست و به سمت تخت حرکت کرد، کنار تخت ایستاد و نگاهش را به چشمان 

 شیرین دوخت. گلویی صاف کرد:

 _ سالم
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ا پایین انداخت و هیچ نگفت؛ فرهاد اما هنوز خیره نگاهش می کرد، قدمی دیگر به سمت سرش ر

 تخت برداشت و پرسید:

 _ حالت خوبه؟! همه چی رو به راهه؟!

 شیرین انگشتانش را در هم گره زد و جواب داد:

 _خوبم

 وبم...قدر ضعیف بود که فرهاد از تکان لبهایش توانست حدس بزند که گفته خولی صدایش آن

فرهاد صندلی کنار تخت را جلو کشید و روی آن نشست، لبهایش را محکم روی هم فشار داد، 

دانست! چند احساس می کرد که باید چیزهایی را برای شیرین توضیح دهد، اما چه؟ خودش هم نمی

 بار پلک زد و عاقبت گفت:

تن به خاطر یه سری آزمایش _دکتر نمی ذاشت بیام مالقات، روز اول اومدم خواب بودی، بعدش گف

 ممنوع المالقاتی، تا اینکه امروز اجازه دادن، گفتن از فردا درمان رو شروع می کنن

 شیرین سرش را باال آورد و پرسید:

 خوام زود برگردم ایرانشه؟ می_ کی تموم می

ودش کمی فرهاد به این فکر کرد واقعا با وجود این بیماری هنوز هم نمی خواهد به خاطر بهبود خ

وجودش را تحمل کند، از این فکر پوزخند صدا داری زد که شیرین را لرزاند، دستی به صورتش 

 :کشید و ناخواسته تلخ جواب شیرین را داد

 شه!_نگران نباش، زود تموم می

 مستقیم به چشمانش نگاه کرد و ادامه داد:

دونم که مرد ایده آلت نیستم، فری، میدونم که از من متنخواد من رو ببینی، میدونم که دلت نمی_می

 یاد، ولی مجبوری تحمل کنی، همونطوری که من مجبورم تحملت کنم...دونم که از من بدت میمی

نگاه مبهوت و متعجب شیرین برایش مثل تلنگری بود، خودش هم نفهمید چطور این حرف ها را به 

رار گذاشته بود که دیگر تندروی نکند، زبان آورده بود؟ قرارش با خودش را یادش آمد، با خود ق

آزارش ندهد و فقط مراقبش باشد. کالفه دستی داخل موهایش سر داد و نگاهش را دور اتاق چرخاند 

و در آخر روی چشمان متعجب شیرین ثابت ماند، در این وضعیت که شیرین نیاز بیشتری به محبت و 

تگی این چند مدت را بر سر شیرین خالی مراقبت دارد تند روی کرده و عقده های گذشته یا خس

 کرده...

نگاه مبهوت شیرین کم کم رنگ بغض و دل شکستگی گرفت، به زحمت آب دهانش را قورت داد و 

 سعی کرد همان دختر محکم و حاضر جواب گذشته باشد:

م _مجبور نیستی تحملم کنی! می تونی بری، تا همین جا هم بیشتر از انتظارم زحمت کشیدی، ممنون

 بابت زحمت های که بهت دادم ولی حاال می تونی بری...

فرهاد لب زیرینش را به دندان گرفت و چشمانش را برای چند لحظه بست تا بتواند بر خود مسلط 

 اش را جبران کند و هم اینکه غرورش جریحه دار نشود:شود، هم تمرکز کند هم خراب کاری
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دوم اینکه باید مراقبت باشم تا درمانت کامل بشه، سوم رم، اول اینکه زن من هستی، _من جایی نمی

 اینکه...

داد مسلما عشقش را به شیرین زبان روی لبش کشید و چشم باز کرد، سوم اینکه چه؟ اگر ادامه می

کرد، اخم کرد و نفسی کرد! توانایی ادامه جمله اش را نداشت، باید جمله اش را اصالح میاعتراف می

 بیرون و یک تای ابرویش را باال داد:آه مانند از سینه 

 رم، حالت که خوب شد هر جا خواستی بری برو، مختاری، ولی فعال امانتی!_جایی نمی

 اش را به فرهاد دوخت:شیرین نگاه غمزده

 _به هر حال مجبور نیستی فقط به صرف اینکه دستت امانتم من رو تحمل کنی!

، نمی دانست کدام حرفش را باور کند؟! اینکه تحملش از این رفتارهای فرهاد کامال گیج شده بود

خواند؟! درک فرهاد برایش دشوار بود، البته اگر با خودش صادق می کند؟! یا او را زن خود میمی

 بود قبال هم درکی از این مرد نداشت...

دم هر با وجود حرف ها و دالیِل فرهاد هنوز ذهنش درگیر آن کلمات بود همون طور که من تحملت کر

وجه نمی توانست خودش را راضی کند که کسی مجبور به تحملش کرد، به هیچچه با خود فکر می

 شود مخصوصا اگر آن شخص فرهاد باشد!

شیرین بار دیگر آب دهانش را قورت داد و به زحمت کمی خودش را باال کشید و با جدیت به فرهاد 

 خیره شد

 گم مجبور به تحملم نیستی.از اینکه به دیگران تحمیل بشم بیزارم، بازم می -

جوید، سری روی شانه خم کرد و های ریز شده دقیق نگاهش کرد، لبش را از داخل میفرهاد با چشم

بهتر دید به جای سر به سر گذاشتن با این دختر یک دنده نوع برخوردش را عوض کند، اگر به چشم 

آن نگاه می کرد شاید از بار عذاب وجدانش کم می شد. با این فکر سرش را روی شانه  یک بازی به

دیگرش گذاشت و دستی به فکش کشید و همچنان به شیرین زل زد. شیرین از این همه خیرگی نگاه 

کرد ولی از طرفی حسی اش را احساس میکالفه شد و نگاهش را به سقف اتاق دوخت، فرهاد کالفگی

 گفت که به ادامه ی این بازی عالقمند شده است...و میموذی به ا

اش همراه بود، لب باالییش را به دندان گرفت و خس سینهشیرین اما نفس پر صدایی کشید که با خس

کرد زیر سنگینی نگاه فرهاد تاب بیاورد، اما چند لحظه که گذشت طاقت نیاورد و با حرص سعی می

 به فرهاد نگاه کرد:

 طوری نگاهم نکنی؟شه این_می

 فرهاد گردنش را راست کرد و دستش را جلوی سینه جمع کرد:

 _چطوری نگاه می کنم؟

می خواست بگوید همین طوری خیره ولی احساس کرد که جمله درستی نمی تواند باشد. کالفه 

  نفسش را به بیرون فوت کرد و انگشت اشاره اش را بین دو چشمش به حرکت در آورد:

 مثل چی زل زدی به من همین طوری -
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ی ای داشت! با او بزرگ شده بود و همهدانست چیای که شیرین به کار برده بود چه معنیفرهاد می

ی ای که کمتر از خود سراغ داشت، از گوشهرفتارهای شیرین را حفظ بود. با این حال با بدجنسی

 چشم نگاهش کرد و بازجویانه پرسید:

 _مثل چی؟

ا از داخل گاز گرفت، دوست داشت مثل همیشه جواب معروفش را بدهد ولی وقتی شیرین کالفه لپش ر

حرفش را مزه کرد، به این نتیجه رسید که حاال در این شرایطی که داشت و مخصوصاً با رفتارهای 

فرهاد، این جواب مناسبی نیست. فرهادی که در ایران دیده بود با فرهاد اینجا زمین تا آسمان تفاوت 

بینی بود، پس فکر کرد کوتاه بیاید بهتر است. چشمانش را روی هم امال غیر قابل پیشداشت و ک

زد می فشرد ولی نمی توانست چیزی در جوابش نگوید، شاید اگر کمی زبل می شد و یک دستی می

 توانست خود را از این وضعیت نجات دهد، پس نگاه از فرهاد گرفت:

 دم.هم مثل چی رو بهت توضیح می_هر وقت تو جمله ات رو کامل کردی من 

حواس سوالی نگاهش کرد، شیرین این بار خوب معنای نگاهش را فهمید، شانه ای باال فرهاد بی

 انداخت و به حرف آمد

 _نگفتی! و سوم اینکه چی؟...

فرهاد در دل برای زرنگی این دختر کف زد و دستی دور لب هایش کشید تا مبادا لبخند احتمالی روی 

ش ظاهر شود، اما او هم فرهاد بود و این بازی، بازی او بود، طرح لبخندی با تمسخر روی لب های

 هایش نقش بست:لب

_سوم اینکه می تونه هر چیزی باشه، چیز قابل حدسی نیست. ولی راجع به جمله تو گزینه های 

 محدودی هست که البته خیلی هم مودبانه به نظر نمیان! اینطور نیست؟

پوزخندی تحقیرآمیز پرسیده بود! شیرین که تیرش به سنگ خورده بود و حاال کمی سوالش را با 

احساس شرم می کرد انگشتان دستش را در هم پیچاند و نفسش را به بیرون فوت کرد و لب به 

 اعتراف گشود

 _خب مقصر خودتی اگر اون طوری نگاه نکنی من هم چیزی نمی گم.

 اد و محکم گفت:فرهاد ابروهایش را با قاطعیت باال د

 _ولی من هر طور که دلم بخواد نگاه می کنم!

هایش را باز کرد تا تاثیر اش چشمهایش را بسته بود و با تمام شدن جملهحین گفتن این جمله چشم

ی شیرین ببیند. شیرین عصبی مثل دختر بچه های لجباز مشت آرامی روی تخت حرفش را در چهره

 ره خورده به فرهاد نگاه کردکوبید و با ابروهای در هم گ

 نخیر نمی تونی -

 های غنچه شده، طوری که حرص شیرین را درآورد گفت:فرهاد سر تکان داد و با لب

 تونمدونی که می_خودت می

 شیرین با حرص نگاهش کرد: 
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 _بهتره اذیتم نکنی.

 اش را مقابل شیرین گرفت:فرهاد انگشت اشاره

وقت نخواستم اذیتت کنم، اما تو این رو نفهمیدی، خیلی راحت جلوی جمع تحقیرم کردی! این تو _هیچ

 بودی که اذیتم کردی، اذیت شدن چه حسی داره شیرین؟ هان؟! بگو دختر عمو!

ی شیرین،که باال ی سینهشد، با حرکت تند قفسههای بینی شیرین از حرص و بغض باز و بسته میپره

رسید، فهمید کمی زیاده روی کرده. دار به گوش میهایش که خشرفت و متعاقب آن نفسمیو پایین 

 خواست دهان باز کند که پرستار وارد اتاق شد و اعالم کرد که زمان مالقات به اتمام رسیده است.

کند، فرهاد از پرستار خواست تنهایشان بگذارد و به او اطمینان داد چند لحظه دیگر اتاق را ترک می 

پرستار بیرون رفت و فرهاد از روی صندلی بلند شد و دو دستش را دو طرف تخت قرار داد که همین 

 کار باعث تعجب شیرین شد.

فرهاد بی توجه به وضعیت شیرین آرام آرام سرش را پایین تر برد و خیره به چشمان شیرین زل زد، 

ید، شاید حتی نفس کشیدن را هم از یاد تپپناه در سینه میدل دخترک در آن لحظه مثل گنجشکی بی

برده بود! ذهنش خالی از هر فکری شد، این طور نزدیکی و این خیرگی نگاه، تمام ذهنش را فلج 

 کرده بود...

فرهاد متوجه دگرگونی حال شیرین شد، دلش می خواست این بازی را بیشتر ادامه دهد اما می دانست 

جا هم زیاده روی کرده بود، اما در جدال با این دختر اگر عواقب خوبی ندارد. به گمانش تا همین 

 گاهی هم پیروز می شد چیز بدی نبود. لبخندی روی لبش آورد و به عمق چشمان شیرین متمرکز شد

زنم، اصال _خانم کوچولو من هر طور که دلم بخواد نگاهت می کنم، هر طوری که دلم بخواد حرف می

 هم که شده بهت ابراز عشــــق کنم! شاید دلم بخواد برای دلخوشی تو

بارید، عشق را کشدار ادا کرد که در نظر شیرین لحنش تمسخر آمیز آمد، از چشمان فرهاد شیطنت می

 لبخند جذابی به لب آورد و با ابروهایی که به نشان حاکمیت باال برده بود ادامه داد:

 شی!_اینجوری تو هم زیاد سرخورده نمی

ایش چشمکی حواله شیرین کرد و از تخت فاصله گرفت و به طرف در خروجی و برای تکمیل حرفه

های او بود نگاه کرد و انگشتانش را در رفت اما قبل از خروج به شیرین که همچنان مبهوت از حرف

 هوا تکان داد:

 _اگر اجازه دادن دوباره میام دیدنت...

 خنده وا داشت.اش را با شیطنت خاصی بیان کرد که حتی خودش را به جمله

در اتاق را بست و مانند دیوانگان مستانه خندید و از ذهنش گذشت که گاهی در قالب بازی، ابراز 

 عالقه کردن هم بد نیست...

هایش را روی صورتش شیرین به محض رفتن فرهاد، از حرص سرش را روی متکا کوبید و دست

هایش را پیش گرفته بود، برای وشی چشم سرازیر شد و راه گهای گرمش از گوشهگذاشت. اشک

ای یادآور آن روزها شد، خاطرات مانند فیلمی که روی دور تند قرار گرفته باشد از نظرش لحظه

 هایش را بیشتر کرد.گذشت و شدت فرو ریختن اشک
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هایش لگدمال کرد، کاش غرور فرهاد را با حرفکاش آن روز پل های پشت سرش را خراب نمی

هایش را دید که فرهاد برای او بد نبود، شیرین اما چشمه به گذشته برگشته بود میکرد، حاال کنمی

توانست به فرهاد بگوید اشتباه هایش بست و شخصیتش را زیر سوال برد. کاش میروی تمام خوبی

 ی جبران دهد، اما...خواست که به او اجازهکرده، کاش از فرهاد می

زد چون ای که میهایش نیش دار شده و سوز و کنایهشد! حرفینه! فرهاد دیگر آن فرهاد سابق نم

 آورد.خنجر بر پیکر شیرین فرود می

*** 

 روزها از پی هم می گذشت و درمان شیرین به خوبی انجام می گرفت.

در این بین فرهاد، گاهی اجازه می یافت از نزدیک شیرین را مالقات کند و گاهی هم فقط از پشت 

تماشایش می کرد، اوقاتی که از نزدیک مالقاتش می کرد تمام تالش خود را به  پنجره ی شیشه ای

توانست خود را کار می برد تا زخمی به دل بیمار دختر عموی شیرینش نزند، ولی گاهی هم نمی

کنترل کند و سخنانی تند و گزنده بر لب می آورد و بالفاصله هم پشیمان می شد، او مردی بود که 

 ار شده بود و کنترل کردن چنین مردی بسیار سخت است.غرورش جریحه د

گاهی ساسان هم با او همراه می شد و اگر بر حسب شانس اجازه ورود به اتاق شیرین را می گرفتند 

قدر بذله گویی و شادی می کرد که شیرین خسته و بی حال هم شاد می شد و می خندید. در این آن

 از ته دل شیرین می بود. میان فرهاد تنها نظاره گر خنده های

دید شد. وقتی فرهاد را نمیدانست و گاهی به شدت دلگیر میشیرین گاهی این رفتارها را حق خود می

آمد پس از دقایقی کرد، اما وقتی فرهاد به مالقاتش میدلتنگش بود و برای دیدنش لحظه شماری می

 کرد که هرچه زودتر وقت مالقات به پایان برسد.آرزو می

آوری در هم پیچیده بود، سفارش های شرکت های بزرگ آن روز کارهای شرکت به طرز سرسام

کرد تا اشتباه جابجا شده بود و این قصور متوجه فرهاد بود، ساسان نیز نگران در کارها کمکش می

و  پوشی را رفع و رجوع کنند. فرهاد مدام به ساعت نگاههر دو بتوانند این خرابکاری غیر قابل چشم

 کرد به انجام کارهایش سرعت ببخشد.سعی می

نیم ساعت به زمان مالقات مانده و فرهاد هنوز کارهایش را به سرانجام نرسانده بود، با خود فکر 

کرد دیدار امروز با شیرین را از دست خواهد داد. از تصورش عصبی و پرخاشگر دستی روی میز 

 کشید و فریاد سر داد:

 !_لعنتی، لعنتی، لعنتی

 سپس دستانش را روی میز و سرش را روی دستانش گذاشت و با صدای بلند نالید:

 _وای خــــدا!

ی این اتفاقات در کسری از ثانیه اتفاق افتاد، ساسان که پشت میز مقابل فرهاد نشسته و درحال همه

وار های مرسوله بود، با این حرکت فرهاد از جا پرید و خود را به او رساند و توبیخچک کردن لیست

 گفت:

 _فرهاد! این چه کاریه آخه؟ بچه شدی؟
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خواند، دستی پشت اش میشد، ساسان درماندگی را از چهرهفرهاد سر بلند کرد و به ساسان خیره 

 فرهاد گذاشت و خواست دهان باز کند که قبل از او فرهاد به حرف آمد:

 خواد بخوابم، یه خواب یکساله، شاید هم بیشتر..._خسته شدم ساسان! خسته شدم. دلم می

 ی فرهاد کرد:ای حوالهساسان به شوخی پس گردنی

های قطبی شش ماه بخواب، ولی اول باید برمت قطب جنوب کنار خرسش می_صبر کن! به وقت

 شیرین رو راه بندازی

فرهاد به صندلی تکیه داد و سرش را عقب برد، طوری که حاال صورتش موازی با سقف اتاق بود، 

 در همان حال سرش را به چپ و راست تکان داد و چند بار نام شیرین را زمزمه کرد و ادامه داد:

دونم خیلی پست فطرتیه که همچین فکری کنم، اما دوست ندارم شیرین!؟ شیرین رو راه بندازم؟ می_

ره، اگه خوب بشه طبق قولی که به عموم دادم باید خوب شه! اگه خوب بشه از پیشم می

 برگردونمش، باید بره ایران!

ی حمایت تش را به نشانهدار نگاهش کرد و دس کرد. ساسان غصهجمله های آخر را با وحشت ادا می

ی فرهاد کوبید. فرهاد کمرش را صاف و دوباره به ساعت خود نگاه کرد و اینبار کالفه دو روی شانه

 دستش را محکم روی پایش کوبید:

 تونم برم، اون دختر چشم به راهه! ای وای خدا چرا اینجوری شد؟_وقت مالقات شد، من نمی

 د:ساسان اطراف اتاق را از نظر گذران

 _با این حرکتت کارت رو چند برابر کردی! حاال این کاغذ ها رو باید به ترتیب شماره بچینیم...

 خواست خم شود که فرهاد دستش را گرفت:

 _نه ساسان، تو دست نزن! تو فقط خودت رو به شیرین برسون!

 ساسان با تردید نگاهش کرد:

 _واقعا؟!

 فرهاد سرش را تکان داد:

 ه اینجا گیر افتادم، تو برو مالقاتش، اگه تونستم زودتر کارهام رو تموم کنم میام_بله، واقعا، من ک

 کرد، فرهاد با سر انگشتانش ساسان را هول داد:ساسان همچنان با تردید نگاهش می

 کنی؟ برو دیگه!_چرا اینجوری نگاهم می

 رستان را پیش گرفت.ساسان که از جدیت فرهاد مطمئن شد، به سرعت شرکت را ترک کرد و راه بیما

کرد به بیمارستان رسید، پس از کسب اجازه از پرستارها وارد اتاق زودتر از آنچه فکرش را می

شیرین شد؛ شیرین روی تخت نشسته و چشمش به قاب پنجره و آسمان پوشیده از ابر بود. صدای در 

خوشحال بود، اما برای اینکه  اتاق را شنید، با خیال اینکه فرهاد آمده ضربان قلبش باال رفت و در دل

های فرهاد در امان باشد، سرش را برنگرداند. باالخره ها و طعنهدقایقی هر چند کوتاه از گزند حرف

زبانان خود، جهنم بود چه او در این کشور غریب بود و فضای بیمارستان در میان آشنایان و هم
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اش رفت و د با او صحبت کنند؛ تنها دلخوشیتوانستنشناسند و نه میبرسد در جایی که نه او را می

 گزید، باز اما وجودش غنیمت بود.آمدهای فرهاد بود، حاال هر چقدر که او را می

با سالم ساسان سرش را به سرعت برگرداند، طوری که صدای قرچ گردنش بلند شد. مبهوت جواب 

اد بود، اما وقتی ساسان در را سالم ساسان را داد و به پشت سر ساسان نگاه کرد، منتظر ورود فره

 بست امیدش به یأس تبدیل شد.

 اش شد، لبخندی زد:ساسان متوجه تغییر چهره

 _تنها اومدم، فرهاد کار داشت

دانست فرهاد هر طور شده خود را به توانست حرف ساسان را باور کند، چرا که میشیرین نمی

 انی خود را پنهان کند، ولی موفق نبود:رساند، اما حاال... خیلی سعی کرد نگربیمارستان می

 _براش اتفاقی افتاده؟

 ی بلندی سر داد:ساسان وحشت را از نگاهش خواند، خنده

 _نه بابا، چه اتفاقی؟ کارهای شرکت هنوز تموم نشده بود مجبور شد که بمونه

 صندلی کنار تخت را پیش کشید و روی آن نشست، سپس ادامه داد:

 _خب خدا رو شکر انگار بهتری، رنگ رخت جا اومده

 های ساسان بی اعتماد بود، لبخندی مصنوعی روی لب نشاند:شیرین که همچنان به حرف

 شم.دونم کی از اینجا خالص می_بله خیلی بهترم، فقط نمی

 هایش را به هم چسباند و بین زانوهایش قرار داد:ساسان کف دست

 شیشاهللا به زودی مرخص میکنه، با همین فرمون پیش بریم انیخس نم_دیگه صدات هم خس

 شیرین خندید، ساسان دستش را پشت سرش کشید:

 دم_البته اگه طبابت من رو بخوای اینجوری تشخیص می

 ی شیرین اینبار بلند تر به گوش رسید:صدای خنده

 شد روی طبابت شما حساب کرد!_کاش می

 وار پرسید:فسوسساسان سرش را باال گرفت و ا

 شه؟ دکترم ها... فقط نظام پزشکیم هنوز نیومده. تا حاال هر چی طبابت کردم جواب داده_اِ؟ نمی

 شیرین سرش را کج کرد:

 _هرچی؟! مثال چی؟

 فرهاد اخم کرده، ناخن شستش را زیر ناخن انگشت وسط کشید:

ی ملت درمان رهاد رو از پر و پاچه_مثال کسانی که فرهاد باهاشون مراوده داره، تا حاال جای گاز ف

 کردم!



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

121 

 

شد، ساسان بی اش از پشت در نیز شنیده میشیرین بلند تر از قبل خندید، طوری که صدای قهقه

 حواس ادامه داد:

 _همین امروز هم تریپ افسردگی زد که براش نسخه پیچیدم حاال وقتش...

ای ای که از فرهاد داشت جمع شد و قیافهیی شیرین بر اثر نگرانحرفش هنوز تمام نشده بود که خنده

 زمان با باز شدن در، و ورود فرهاد بود!اش همجدی به خود گرفت، اما همین جمع شدن خنده

 اش را مقابل دهانش گرفت:ساسان برگشت و با دیدن فرهاد دستش را دست مشت شده

 هللا... کارهات رو کردی؟!_یا بسم

ی شیرین را شنیده است، اما... یعنی ، اطمینان داشت که صدای قهقهفرهاد اما نگاهش به شیرین بود

اش برزخ شد اش به اخم تبدیل شد؟ در کسری از ثانیه چهرهقدر از او تنفر داشت که با دیدنش خندهآن

ی قلبش سر باز کرد و تا زبانش راهی و به زهر کالم تبدیل و بی توجه به سوال ساسان زخم کهنه

 شد، فریاد زد:

کنی، من رو رسی خوب خوش و بش می_بخند شیرین خانم! بخند دختر عمو! به ساسان که می

 دی؟!هات رو تحویلم میبینی اخممی

 فرهاد نگاه تندی به ساسان انداخت :

 _ شما واسه کار دیگه اومدی یا برای خندیدن؟

درک عصبانیت فرهاد برای ساسان سخت بود، لبهایش را جمع و سعی کرد خودش را کنترل کند، 

فرهاد وقتی این طور عصبی می شد واقعا غیر قابل تحمل بود، انگار نه انگار که خودش گفت به 

مالقات شیرین برود! دستی به گردنش کشید و سعی کرد همان حالت شوخی را حفظ کند، زبان روی 

 د و با لبخند به فرهاد خیره شد، به سر تا پای فرهاد اشاره کرد:لب کشی

شی من باید _واال ذکر خیر شما بود، داشتم برای شیرین خانم تعریف می کردم وقتی اینجوری می

 هات رو از پر و پاچه ملت درمان کنم!جای دندون

 اخمی کرد و گردن کشید:

 شیمشم، یعنی نمیقا فرهاد، پس خسته نمی_بعد هم که خنده بر هر درد بی درمان دواست آ

 نگاه شیطنت آمیزش را سمت شیرین انداخت و با همان لحن مخصوص خودش سرش را تکان داد:

 _مگه نه شیرین بانو؟!

فرهاد خون خونش را می خورد، حدس اینکه آن دو قبل از رسیدنش در حال مسخره کردنش بودند، 

 ا در هوا پرتاب کرد و فریاد کشید:کار سختی نبود؛ به طرف ساسان دستش ر

 _بسه دیگه شورشو درآوردی، پاشو برو شرکت

 ساسان خنده اش را جمع کرد، ناراحت شده بود ولی باز هم به روی خود نیاورد و جواب داد:

 _خب بابا، چرا داد می زنی وحشی؟!

 رو به شیرین ادامه داد
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 یگر بدرود_ببخشید دیگه، می بینین که اخراج شدم، تا دیداری د

شیرین از وضعیت موجود احساس نارضایتی می کرد، حس یک مجرم را داشت که وقت ارتکاب جرم 

 مچش را گرفته بودند، لبخند تصنعی زد:

 _ممنونم که اومدین، حضورتون خوشحالم می کنه

 جمله آخر مانند پتکی بود که بر سر فرهاد فرود آمد، تمام فکرهای سیاه به یکباره در ذهنش نقش

بست و چون سیلی خروشان هجوم آورد. اینکه شیرین وقتی به او می رسد اخم هایش در هم گره می 

خورد ولی به دیگران که می رسد اینگونه خوش اخالقی می کند، به بخش بایگانی ذهنش رفت و فکر 

کر کرد، از خودش پرسید اصال شیرین تا به حال کنار او اینگونه قهقهه زده است؟! هر چقدر که ف

کرد چیزی به خاطر نیاورد و همین باعث شد که بی قرار تر و آتش خشمش شعله ور تر شود، 

انگشت شست و اشاره را دور لبش کشید و به ساسان که از جایش بلند می شد و جواب شیرین را 

 می داد نگاه کرد

 ستفاده کنن.کنم، بهتره به دکترتون بگین برای درمانتون از منم به عنوان دارو ا_ خواهش می

خندیدن ساسان و لبخند شیرین فرهاد را بیش از پیش دگرگون کرد، خود دلیل این حساسیتش را 

فهمید! حساس و زودرنج شده بود؟ دستی پشت گردنش کشید و چشمانش را محکم روی هم نمی

 فشار داد. ساسان در حین رد شدن از کنار فرهاد ادامه داد :

 ..._ البته اگر بعضیا اجازه بدن

زیر چشمی نگاهی به فرهاد انداخت، فرهاد اما عصبی تر از این حرف ها بود که به شوخی های 

دوستش بخندد، مخصوصا اینکه خیال می کرد اصال شوخی هایش خنده دار نیست و عجیب روی 

ی مغزش رژه می رود، پوفی کشید و رویش را به سمت دیوار کج کرد، ساسان دستی روی شانه

و با صدای بلند به شیرین خداحافظی گفت و رفت. با خروج ساسان، شیرین سرش را  فرهاد کوبید

 پایین انداخت و سالم کرد.

همین سالم حکم کبریت کشیدن در انبار باروت را داشت، به نظرش مسخره ترین حرف دنیا در این 

سخر جواب زمان همین سالم شیرین بود! دستی داخل موهایش کشید و سمت شیرین چرخید و با تم

 داد:

_علیک سالم خانوم، حال شما؟ خوب هستین؟ بله! چرا نباشید؟ حتما خوب هستین ماشاهلل انگار 

عالی هستین که صدای خنده هاتون تا انتهای راهرو می اومد. اصال چرا بد باشین؟! دارین مرخص 

 شین الحمدهللا.هم که می

قابلش را نمی شناخت، اصال نمی توانست دلیل شیرین مبهوت و گیج به فرهاد نگاه کرد، این فرهاد م

اش رو به بهبود بود، این همه خشم فرهاد را بفهمد، حاال که همه چیز خوب پیش رفته و بیماری

فرهاد می توانست از شرش خالص شود و دیگر مجبور به تحملش نباشد! آب دهانش را پایین 

 شیرین رک همیشگی باشد فرستاد و انگشت هایش را در هم پیچاند و سعی کرد همان

 فرهاد چیزی شده؟ تو از چیزی ناراحتی؟! -

های بلندی به سمت شیرین برداشت و کنار تخت او با این سوال نامربوط شیرین، فرهاد عصبی قدم

متوقف شد، خم شد دستانش را کنار شیرین روی تخت گذاشت، شیرین جا خورد و کمی عقب کشید، 



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

123 

 

اد می دید اما دلیلی برای این همه خشم نه! خیره در چشمان شراره های خشم را در چشم فره

 خشمگین فرهاد بود که صدای فریاد فرهاد بلند شد:

_ واقعا نمی دونی؟! صدای کرکر خنده ات تو بیمارستان پیچیده بود تا منو دیدی اخم کردی، چیه؟! 

؟ یا نه، شاید هم چون کنی و با ساسان قهقه می زنیمن گازت می گیرم که اینجوری به من اخم می

 گذرونی؟ساسان نشونه های اون مرد ایده آلت رو داره اینجوری باهاش خوش می

 پره های بینی اش از خشم باز و بسته می شد نفسی کشید و ادامه داد:

_ اوهوم، آره همینه، ساسان خوش رو و بذله گو و شاده، شیطون و پر شر و شوره، این همون 

ی، این همون کسیه که به خاطرش به من گفتی ازت متنفرم، تو همچین مردی مردیه که آرزوشو داشت

 خوای، خیلی دلت می خواست االن به جای من اون شوهرت بود آره؟!...می

با این حرف های بی رحمانه ی فرهاد اشک در چشمان شیرین حلقه شد ناباور چشم به چشمان 

خشمگین فرهاد دوخت و با آخرین جمله ی او اشک هایش همچون ابر بهار باریدن گرفت، حرفی 

نزد، سخنی نگفت، تنها نگاهش کرد و اشک ریخت، فرهاد اما دلش لرزید و از اشک های مظلومانه 

 م شد، سست شد و روی تخت پشت به شیرین نشست و دردمندانه در خود جمع شد.شیرینش آرا

ای کشید و با گریستن فاصلههایش را محکم روی صورتش میای از خود متنفر شد، دستبرای لحظه

توانست مانند شیرین به راحتی اشک بریزد، کاش کسی این بهانه را برای او ایجاد نداشت. کاش می

 کرد.می

 ور که پشتش به شیرین بود از جا برخاست:طهمان

 شی..._قبل از اینکه بیام، دکترت رو دیدم! به زودی از بیمارستان مرخص می

 دید، آب دهانش را قورت داد و به سختی گفت:رخ صورتش را میسرش را برگرداند، حاال شیرین نیم

 شی_به زودی از دستم خالص می

ای هایی بلند از اتاق خارج شد. از در فاصلهرا جایز ندید و با قدمبعد از گفتن این جمله دیگر ماندن 

 هق گریه داد...های قبل از ورودش جای خود را به هقنگرفته بود که آن قهقه

به سرعت از بیمارستان خارج شد، هنوز چند قدم را طی نکرده صدای خشمگین ساسان او را در جا 

 متوقف کرد:

 _فرهاد!

و به طرفش رفت؛ به محض اینکه به او رسید دست ساسان عقب رفت و با به جهت صدا برگشت 

هایش روی گونه ای بهتر از این؟! بغضش شکست و اشکشدت روی صورتش فرود آمد، چه بهانه

ای که به صورت دانست، ساسان بعد از ضربهجاری شد، به راستی که خود را مستحق این سیلی می

و در حالی که نوازشگر دستش در موهای فرهاد چنگ شده بود، فرهاد زد سرش را در آغوش گرفت 

 زیر گوشش دردمندانه زمزمه کرد:

 _مرده شور عاشقیت رو ببرن

صدای شیرین تبدیل به هق هق های بلندی شد، چطور ممکن بود ی بیبا خروج فرهاد از اتاق، گریه

دل شود قدر سنگو مهربان آن شد فرهاد آرام و صبورکه فرهاد در موردش چنین فکر کند؟! مگر می
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شنید که اینگونه او را مورد تهمت و افترا قرار دهد؟! باورش محال بود! اگر با گوش های خود نمی

کرد که با بی رحمی هرچه تمام تر به او بگوید که چشمش به دنبال مردی غریبه است. برای باور نمی

وی کمک کند تا درمان شود؛ هیچ قول و او ساسان فقط حکم یک دوست را داشت که قرار بود به 

 قراری با این مرد یا مادرش نگذاشته بود... 

کرد چرا فرهاد به این تندی واکنش نشان داد؟! او قرار بود فقط به سختی گریه و با خود فکر می

، حتی تصمیم به سکونت در آن شهر دلگیر لعنتی را هم برای درمان کنارش باشد و بعد از این برگردد

 نداشت.

کرد. دوست داشت بنشیند و با فرهاد ها ذهن خسته و آشفته ی او را آشفته تر میتمام این سؤال

دانست سوخت چرا که میها! دلش برای پسر عمویش میصادقانه سخن بگوید، درست مثل گذشته

انش منشأ این رفتارها خود اوست، او با رفتارش تخم کینه و بی رحمی را در دل پسر عموی مهرب

 دید.کاشت و حاال باید عواقب آن رفتار را هم می

با فکر کردن به این که عمر این تحقیرها زیاد نخواهد بود و به زودی از بیمارستان مرخص، و سپس 

کم آرام شد ولی هنوز هم از تهمتی که فرهاد به او زد، ناراحت و دل چرکین به ایران بازمیگردد، کم

شدید تر شده بود سر به سوی آسمان سایید و از خدا خواست که به او  هایشکه گریهبود، در حالی

کمک کند، تصمیم گرفت از این لحظه به بعد در مقابل فرهاد فقط سکوت کند و سخنی بر لب نراند، 

 کرد!...دانست مدت زیادی در آنجا نخواهد بود. پس این چند مدت را هم تحمل میچرا که می

*** 

ماند. فرهاد که قبل از خروج از بیمارستان با دکتر شیرین ین در بیمارستان میروز آخری بود که شیر

صحبت کرده بود، با خیالی آسوده از حال و احوال او به خانه رفت تا مقداری لباس برای دختر 

عمویش که اکنون حکم همسر او را داشت بیاورد. با رسیدن به خانه از پله ها باال رفت و وارد اتاق 

خواست اتاق وقت دلش نمیزد، هیچد. سکوت و سکون اتاق شیرین حسابی توی ذوق میشیرین ش

گونه ساکت ببیند، آهی کشید و به سمت کمد رفت، قبل از باز دختر عموی شاد و شلوغش را این

کردن در کمد فکر کرد آیا کار درستی است که کمد دختری جوان را باز کند و برای او لباس انتخاب 

ین فکر که مگر چه اشکالی دارد که کمد همسرش را باز کند؟ دست پیش برد تا در آن را باز کند، با ا

 کند که با زنگ تلفنش دستش در نیمه راه متوقف شد.

های ایران فقط در با نگاهی یه صفحه ی گوشی دریافت تماس از ایران است، این روزها تمام تماس

 گیری حال شیرین بود. با خوشرویی جواب داد:پی مورد شیرین بود، پس این تماس هم قطعا برای

 ، بفرمایید_سالم

 صدای ضعیف شروین در گوشی پیچید:

 _سالم داداش، چطوری؟! شیرین حالش چطوره؟!

 فرهاد قهقهه ای زد و گفت:

 تر پسر... ما خوبیم... هم من، هم شیرین... شماها حالتون چطوره؟!_آروم

لش راحت شده بود که حال خواهرش خوب است نفسی به راحتی شروین که از طرز صحبت فرهاد خیا

 کشید و گفت:
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 _ما هم خوبیم... ولی خب نصفه جونیم دیگه... نگرانیم همه. اوضاع شیرین چطوره؟!

فرهاد به لب پنجره رفت و روی لبه سیمانی آن نشست، نگاهی به حیاط باصفای خانه انداخت، نگاهی 

وزی که وارد این خانه شد و ساسان از او خواست که هم خانه اش به حیاط باصفای خانه انداخت، ر

شود با دیدن این منظره از خرید خانه منصرف شد و این اتاق را برگزید ولی وقتی قرار شد که 

شیرین برای درمان راهی این کشور شود به اتاق دیگری نقل مکان کرد تا عشق بیمارش از دیدن 

بار هم راحتی اش را فراموش کند، ایندوری از خانواده و بیماریاین منظره ی باصفا و سرسبز غم 

 و آسایش یارش را به خود ترجیح داده بود!

دست به قاب پنجره گرفت و به کمک آن از جا بلند شد، برای آمدن شیرین به خانه ذوق داشت. آرام 

 آمد!...جانش می

 مهربان خندید و گفت:

شه، فقط دکتر گفت که برای اطمینان از مساعد شدن _حالش خوب خوبه، همین امشب مرخص می

 کنن میارمش خونه....حالش باید شش ماه هر ده روز یه چکاب بشه، امشب مرخصش می

 شروین نگران به میان حرفش آمد:

 _یعنی باید شش ماه دیگه اونجا بمونه؟! این یعنی حالش کامال خوب نشده!

 به دیوار پشتش تکیه داد، چشمانش را بست و آرام گفت: فرهاد

 خوره؟!_حالش خوبه، ولی چه عیبی داره شش ماه پیش من بمونه؟! به جایی از دنیا برمی

 شروین که صدای فرهاد را نشنیده بود بلند فریاد کشید:

 _الو فرهاد... صداتو نشنیدم، چی گفتی؟!

 بلند گفت:فرهاد با دو انگشتش چشمانش را مالید و 

گه باید هر ده روز چک بشه که ریه هاش دوباره عفونت نکنه و آب نکشه... _ نه... گفتم که دکتر می

شه هی بیاد و برگرده! همینجا بمونه تا کامال حالش خوب بشه و باید شش ماه تحت نظر باشه، نمی

 برگرده

 ، خنده ای کرد و گفت:شروین خیالش راحت شد

 سر_پس وای به حال تو پ

 فرهاد از لحن شوخ شروین پی به مقصودش برد خندید و گفت:

_همچینم نیست ها، یه کم همه چی تغییر کرده! االن باید براش لباس ببرم مرخصش کنم، کاری نداری 

 شروین؟!

 ی او را که دید، دیگر سؤالی نپرسید و گفت:شروین که از کالم فرهاد کنجکاو شده بود ولی عجله

فردا رسونن... تو هم به شیرین هم سالم برسون، حاال فردا یا پسمت، همه سالم می_نه، برو به سال

 گیرم.دوباره تماس می
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فرهاد با صدای بلند خداحافظی گفت و گوشی را روی تخت پرت کرد، دست پیش برد و تونیک آبی 

ستش آسمانی و کاله بافت سفید رنگی به همراه شلوار جین شیرین را برداشت و روی ساعد د

 انداخت.

فرهاد با رسیدن به بیمارستان کارهای ترخیص شیرین را به سرعت انجام داد و خود را به اتاق 

شیرین رساند. پشت در اتاق کف دستش را روی سینه گذاشت و نفس عمیقی کشید، با زدن چند 

انویش اش وسط تخت رو به پنجره نشسته بود و دو زضربه به در وارد شد، شیرین به عادت همیشه

را محکم در بغل گرفته بود و آرام آرام اشک می ریخت. فرهاد بالفاصله بعد از ضربه زدن وارد شده 

بود و شیرین فرصت این را نیافت که اشک هایش را پاک کند و با دیدن فرهاد که به او خیره شده 

یین کشید بود به سرعت دستش را روی صورتش کشید و اشک هایش را پاک کرد، زانو هایش را پا

و دو زانو نشست، سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. فرهاد دقایقی از دیدن صورت اشک آلود 

شیرین ماتش برد، دستش روی دستگیره ی در خشک شد! لحظاتی به همین صورت نگاهش کرد، با 

به وجود آمده بود، وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست، به سرعت لرزشی که حاال در دستانش 

مسافت بین در اتاق تا تخت را طی کرد و روبروی شیرین ایستاد، شیرین کماکان سرش را پایین نگه 

داشته و هیچ حرفی نزد، فرهاد به آرامی سالمی کرد و همانطور خیره به چشمان نمناک شیرین دست 

پیش برد و ساک لباس های او را روی تخت و کنارش گذاشت؛ دوست داشت حرفی بزند تا علت 

هایش بازی کرد و کرد چیزی به ذهنش نرسید، با انگشتهایش را بفهمد اما هر چه تالش میکاش

 نفسی گرفت:

 _ ترخیص شدی! همه ی کارها رو هم انجام دادم، لباساتو بپوش بریم!

خواست این های فرهاد نگاه کرد، فرهاد دستپاچه شد اما نمیباالخره شیرین سر بلند کرد و به چشم

 ها را بیرون بکشد:ا نشان دهد، نگاه از شیرین گرفت و دست پیش برد تا لباسدستپاچگی ر

 _اصال بذار کمکت کنم...

 هنوز حرفش تمام نشده بود که دست شیرین روی ساک نشست:

 تونم، احتیاج به کمک ندارم._خودم می

د! در اتاق صدایش گرفته بود! فرهاد دست از ساک کشید و قدمی به عقب برداشت، حاال مستأصل بو

هایش را تعویض کند؟! جواب سوالش را خیلی بماند؟ یا بیرون برود و منتظر شود تا شیرین لباس

 زود گرفت، شیرین به در اشاره کرد:

 شه بری بیرون؟!_می

 فرهاد تند تند سرش را تکان داد:

 هات رو عوض کردی بیا_آره عزیزم، بیرون منتظرتم، لباس

نمود اما با دیدن نگاه متعجب شیرین ی عزیزم اکو شد، فرهاد دستپاچه مییک لحظه در ذهنش کلمه

 خودش را خونسرد نشان داد، با کمی اخم رو به او خم شد و ادامه داد:

 _ البته روزهای خوبی در انتظارت نیست عزیــــزم

 د و ادامه داد:اینبار عزیزم را با لحنی تمسخرآمیز بیان کرده بود. صاف ایستا
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 _ بیرون منتظرتم...

کرد. ای درنگ به سمت در اتاق حرکت کرد، باید هر چه زودتر از آن وضعیت فرار میبدون لحظه

شیرین با نگاهش او را تا دم در دنبال کرد، به محض خروجش با حرص به ساک چنگی زد و با 

 تکرار حرف فرهاد زیر لب غرید:

ست... انگار از وقتی اومدم تا االن روزهای خوبی داشتم... پسره ی _ روزهای خوبی در انتظارت نی

 بینی!... حاال میرمتونی بکنی... چون همین فردا از اینجا میکاری نمیمغرور خودخواه... هیچ

، پسرعموی مغرورش به دیوار روبه زد لباس هایش را پوشید و از اتاق خارج شدزمان که غر میهم

و یک پایش را باال آورده و به دیوار چسبانده، دستانش را روی سینه جمع و سرش رو تکیه زده بود 

 را پایین انداخته و لبخند محوی روی لبانش جا خوش کرده بود. با خود گفت:

 خنده؟!کشه که اینجوری داره با بدجنسی می_معلوم نیست داره چه نقشه ای برام می

سرش را به سمت چپ خود متمایل کرد! فرهاد که متوجه  کامل از اتاق خارج شد و با اخمی در چهره

 ی حضورش شد، از دیوار فاصله گرفت و به سمتش گام برداشت، پرسید:

 _آماده ای؟! بریم؟!

سخنی جز سکوت از شیرین دریافت نکرد، با دیدن اخم میان ابروانش یک تای ابرویش را باال داد و 

 خودش جواب خودش را داد:

 ی... بریم...!_ آها پس آماده ا

کرد خنده اش را بروز ندهد به پایین کش آمد و دست در جیب حرکت کرد، گوشه ی لبش که سعی می

ایشی گفت و دنبالش روانه شد؛ اما هنوز چند قدمی برنداشته بودند که با دکتر مواجه شیرین آرام 

ی شدند، شیرین دست و پا شکسته و با زبان انگلیسی از دکتر تشکر کرد، دکتر انگشتش را به نشانه

شد، اما از بین گفت که او اصال متوجه نمیهشدار رو به شیرین گرفته بود و جمالتی به شیرین می

اش را جلب کرد، احساس خوبی نسبت به آنچه که این جمالت اوری تن دیز و سیکس مانتس توجه

فهمیده بود نداشت. به جای شیرین، فرهاد پاسخ دکتر را داد و پس از آنکه برای دکتر سری تکان 

 داد، دست پشت شیرین گذاشت و او را به جلو هدایت کرد. شیرین از کنجکاوی اخمی کرد و پرسید: 

 گفت؟!_ چی داشت می

اش را کنترل و پنهان کرد لبخند موزیانهی چشم نگاهش کرد و در حالی که سعی میفرهاد از گوشه

 کند جواب داد:

 گم_ یه سری توصیه های پزشکی که تو خونه بهت می

شناخت، شیرین سر تکان داد و یک قدم از فرهاد جلوتر افتاد. فرهاد این رفتار شیرین را خوب می

 پرواند! در دل به او خندید و با خود گفت:دانست حاال دختر عمویش چه در سر مییم

 تونه برگرده!کنه همین فردا می_ هه! فکر می

 ی آخر را زد:و ضربه

 _ تا شش ماه، هر ده روز یکبار باید بیای دکتر وضعیتت رو چک کنه.
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هایش را بهم انی کم تمام برنامهشیرین در جا متوقف شد، شش ماه؟! هر ده روز؟! این فاصله زم

توانست تحمل کند. به سرعت به طرف فرهاد خواست بیش از این آنجا بماند، نمیریخت، او نمیمی

 هایش را باال انداخت:برگشت و با بهت نگاهش کرد، فرهاد ابرو و شانه

 _ انگار اینجا موندگاری!

 :هایش را روی هم فشرد و از بین آنها گفتشیرین دندان

 _ فقط من رو هرچه زودتر برسون خونه

فرهاد با تکان دادن سرش از دستورش اطاعت و با دستش به در خروجی اشاره کرد. شیرین احتیاج 

 به جای خلوت داشت، جایی که فرهاد را نبیند، اما...

 آورد؟!شش ماه؟! چطور این شش ماه را دوام می

ماند و زودتر از او خود را به ماشین رساند، در را از بیمارستان خارج شدند، فرهاد منتظر شیرین ن

باز کرد و سوار شد، شیرین که هنوز عصبی و دلخور بود با حرص در پشتی ماشین را باز کرد و 

نشست، فرهاد حرکتش را دید ولی به زدن پوزخندی اکتفا کرد و استارت زد، از آیینه جلوی ماشین 

از فشرد و ماشین از جا کنده شد، با تکان وحشتناکی که نگاهی به شیرین انداخت و پایش را روی گ

ی وسط ماشین خیره و با دیدن چشمان ماشین خورد شیرین اخم هایش را بیشتر درهم کرد و به آیینه

فرهاد که شیطنت از آنها می بارید رویش را به سمت شیشه ی پنجره ماشین برگرداند؛ تصمیم 

کرد و به تر با پدرش صحبت میینجا بماند، باید هرچه سریعخودش را گرفته بود، حاضر نبود دیگر ا

گفت تا مقدمات بازگشتش را فراهم کند، سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و مغازه های شهر او می

کرد، فرهاد اما آرنج دستش را روی پنجره ی ماشین تکیه داده و را یکی پس از دیگری تماشا می

کرد که با آمدن شیرین به خانه اوضاع از آنچه که بود فشرد و فکر میانگشت سبابه اش را به لب می

 وخیم تر خواهد شد!

باالخره ماشین از حرکت ایستاد و شیرین با دیدن ساختمان، دستش را پیش برد و ساکش را برداشت، 

اینبار او بود که منتظر فرهاد نماند و به سرعت پیاده و راه ورود به خانه رو پیش گرفت. فرهاد با 

 صدای بلند خندید و با لحنی تمسخر آمیز شیرین را مورد خطاب قرار داد:

 کلید داری که اینجوری بدو بدو راه افتادی؟!_ آخه مگه 

ی ساک را در شیرین در جا متوقف شد، چشمانش را از حرص محکم روی هم فشار داد و دسته

 دستش فشرد، برگشت و طلبکار به فرهاد خیره شد:

 دونی هنوز به استراحت نیاز دارم؟_ خب زود بیا در رو باز کن دیگه، نمی

فشرد، خواست دختر عمویش را در آغوش میاش قنج رفت، دلش مین جملهدل فرهاد از طرز بیان ای

کرد، ناخودآگاه سر انگشتان دستش را روی چشم گذاشت و هایش را له میطوری که حتی استخوان

 داشت به معنی اطاعت کمر خم کرد:زمان که دستش را برمیچند لحظه نگه داشت، سپس هم

 به روی دیده! _ چـــشم، بانوی من، شما امر کن،

ای فرهاد هاج و شیرین این حرکتش را به حساب تمسخر گذاشت و اشک در چشمانش حلقه زد، لحظه

فهمید، با سرعت خود را به شیرین رساند اما قبل کرد! دلیل این بغض شیرین را نمیواج نگاهش می

 از اینکه به او برسد، شیرین از او رو برگرداند و راه افتاد.
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های بلند خود را به در رساند و آن را باز کرد، منتظر ماند تا شیرین وارد شود. شیرین مفرهاد با قد

به محض اینکه وارد شد راه باال را به سرعت طی کرد و به اتاقش رفت، ساک را روی زمین کوبید و 

بهت به  ای باتا خواست در دل غر زده و بد و بیراه نثار فرهاد کند با در باز کمدش مواجه شد، لحظه

آمد، پس کار، کار در کمد خیره شد! چرا این در باید باز باشد؟! با شخصیت ساسان که جور در نمی

کرد، قرار به ماندنش نبود پس اهمیتی نداشت اگر فرهاد بود! دیگر نباید در مقابلش سکوت می

 کرد! برگشت تا سراغ فرهاد برود، اما...درشت زبانی می

ی هم درآمده بودند! تعادل شیرین بهم رد و آن فرهاد بود که سینه به سینهناگهان با کسی برخورد ک

خورد و نزدیک بود سقوط کند، اما فرهاد کمرش را محکم گرفت و مانع از افتادنش شد. شیرین گیج 

از برهم خوردن تعادلش و فرهاد مست از آغوش شیرین، هر دو بهت زده به هم خیره بودند. زودتر 

ی فرهاد گذاشت و با فشار مالیمی او را به عقب ن به خود آمد و دست روی سینهاز فرهاد، شیری

های فرهاد در موهایش فرو رفت و چنگ شد؛ شیرین که هنوز هول داد و از او فاصله گرفت. دست

اش را در دست گرفت، دیگر فراموش کرده بود که به نمود روی تخت نشست و پیشانیکالفه می

هاد اما آب دهان خود را فرو برد و در حالی که ضربان قلبش به شدت باال بود، با فرهاد چه بگوید! فر

 صدایی لرزان ناشی از همین طپش قلب، به در کمد اشاره کرد:

اس ببخشید، تازه االن دیدم در رو _ من اومدم برات لباس برداشتم، اومدم بگم اگه کمدت به هم ریخته

 هم فراموش کردم ببندم.

 اینکه زودتر فرهاد را از سر باز کند انگشتان دست آزادش را به حرکت درآورد:شیرین برای 

خوام باهاش کنی با بابام تماس بگیری؟ میکنم! فقط لطف می_ اشکال نداره، خودم مرتبش می

 صحبت کنم.

فرهاد چشمی گفت و تلفنش را از جیب شلوارش بیرون کشید. هر دو برایشان عجیب بود که چگونه 

ی عمویش را گرفت و گوشی را به اینقدر برای هم مبادی آداب شده بودند! فرهاد شماره ناگهان

خواست به اتاق برود و شیرین را برای صحبت با پدرش شیرین سپرد و خود از اتاق بیرون رفت، می

 گوید؟ او را کنار دیوار اتاق متوقف کرد.راحت بگذارد اما کنجکاوی از اینکه او چه به پدرش می

یرین اما چند نفس عمیق کشید و وقتی صدای پدرش را شنید با هیجان سالم داد و بعد از ش

 احوالپرسی های معمول، لب به اعتراض گشود:

 خوادتونم بیشتر از این اینجا بمونم! دلم کشور خودم رو می_ بابا؟ نمی

 آقا سعید اندکی مکث کرد و سپس پرسید:

 ه باید کامال خوب بشی بعد بیایدونی ک_ درمانت چطور پیش رفته؟ می

ی دل شیرین سر باز کرد، یادش آمد که چطور پدرش او را فریب داده و عقد فرهاد را از او زخم کهنه

توانست امیدوار باشد که حاال به فرهاد بگوید او را به ایران بازگرداند؟ بعید پنهان کرده، یعنی می

 دانست! با این حال نفس صدا داری کشید:می

 گیری کنم...تونم تو همون ایران پیاش رو میتا اینجای درمانم که خوب پیش رفته، بقیه _

 ای مکث و سوال خود را با لحنی مظلوم پرسید:لحظه

 کنید؟_ با فرهاد صحبت می
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 آقا سعید آه کشید:

 _ باشه دخترم، گوشی رو به فرهاد بده

 د گفت:باریشیرین با ذوق زده و با صدایی که شعف از آن می

 دم_ دستتون درد نکنه بابا، االن گوشی رو بهش می

هنوز این حرفش کامل نشده بود که فرهاد به سرعت خود را به اتاقش رساند و روی تخت نشست، 

شیرین نزدش آمد و گوشی را به طرفش گرفت و خود همان جا ماند تا مطمئن شود پدرش دوباره با 

ی فرهاد دستپاچه دهند، ضمن اینکه به نظرش چهرهفریب نمیکنند و او را فرهاد دست به یکی نمی

هایش گشاد شده و رنگش به سفیدی نمود، انگار در حین دزدی مچش گرفته شده باشد چشممی

ای که آن شد، چرا که بعد از سالم و احوالپرسیهای فرهاد چیزی دستگیرش نمیگرایید! از حرفمی

گوید که توانست بفهمد پدرش چه میکرد، نمیام تکرار میهم با دستپاچگی بود، یک کلمه را مد

 گفت.فرهاد در جوابش باشه... باشه! می

 در آخر، وقتی ارتباط را قطع کرد لبخندی شیطانی به لب نشاند و از باالی چشم به شیرین نگاه کرد:

 _ بابات گفت زودتر طالقت بدم تا به ایران برگردی...

ی حرف فرهاد رفت که جا خوش کند، اما در نیمه راه با ادامههای شیرین میلبخند پهنی روی لب

 متوقف شد:

 دم شیرین خانم!_ گفتم باشه، ولی از اونجایی که حق طالق با منه، به این زودی طالقت نمی

و دهانی باز  هایی گردشیرین با شنیدن آخرین جمله فرهاد شوکه یک قدم به عقب برداشت و با چشم

ی از تعجب به او زل زد، فرهاد با لبخندی مرموز از جایش بلند شد و یک قدم به جلو برداشت، ضربه

 آخر را زد:

تونی حتی یک قدم پات رو بیرون از ی خروج بهت ندم نمی_حاال حاالها اینجا موندگاری، تا من اجازه

 اینجا بذاری...

ی ممکن است این اجازه را به او ندهد؟ از تصورش وحشت شیرین عصبانی شد، با خود فکر کرد یعن

کشید چرا که هیچگاه عادت نداشت پسر عمویش را های فرهاد او را به مرز جنون میکرد! حرف

 اینگونه ببیند، خودش را جلو کشید و فریاد زد:

ج بشم خوام از این کشور لعنتی خارها چیه؟! من همین امروز می_ یعنی چی؟! این مسخره بازی

 ها رو تموم کن که اصال حوصله موش و گربه بازی ندارم...فرهاد، همین االن این بازی

 فرهاد سرش را چرخاند پوزخند بلندی زد:

گی همین امروز انگار ی کشورها رو فراموش کردی! همچین می_ هه! انگار بعد مسافت و فاصله

 من هواپیمای شخصی دارم تو رو باهاش بفرستم بری...

 اخمی وحشتناک دوباره به شیرین زل زد و ادامه داد: با

 ره چطوری جلوی همه شخصیتمو خورد کردی...؟!_ اصال تو چی خیال کردی؟! فکرکردی یادم می

 انگشت اشاره اش را رو به صورت شیرین گرفت و ادامه داد:
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کردی، تا همین بال  ره چطوری کوچیکم کردی، خوردم کردی، خارمره... یادم نمی_نـــــه، یادم نمی

کنم بری، هر فکری تو سرته بریز کنم، تا تو هم خورد نشی ولت نمیرو به سرت نیارم ولت نمی

کنم بری، وقتی حسابی بیرون و فقط به این فکر کن که قراره چه بالیی سرت بیاد، بعدش ولت می

 ذارم بری دخــــتر عمــــو...کارم باهات تموم شد می

نداخت، ولی هنوز هم زل زده به چشمان شیرین با صورتی سرخ از خشم ایستاده دستش را پایین ا

بود، شیرین نگاه متعجب و خشمگینش را به سرتا پای فرهاد انداخت و با صدایی لرزان سرش را 

 ناباور تکان داد:

شناختم، شناسمت!... خیلی عوض شدی، تو اون فرهادی نیستی که من میشناسمت فرهاد، نمی_ نمی

 خوردن...فرهادی که همه به سرش قسم می

 فرهاد چرخشی به گردنش داد و دستش را پشت گردنش کشید و مجددا با پوزخندی بلند گفت:

 _ نه عزیزم، من اون فرهاد نیستم، قبال هم بهت گفتم که خیلی عوض شدم، تو منو عوض کردی...

 خت و ادامه داد:با نگاهی نافذ مستقیم به چشمان درشت و زیبای شیرین چشم دو

_ درضمن این هم بهت بگم که اصال به من اعتماد نکن، یعنی مثل سابق بهم اعتماد نداشته باش، من 

خیلی بیشتر از اونچه که فکرش رو بکنی عوض شدم، در واقع عوضی شدم، پس خیلی مراقب 

 خودت باش...

 لب کج شده به پوزخندش را جمع کرد و پشت به شیرین ادامه داد:

 ن هم از اتاق من برو بیرون تا یه کاری دست خودم و خودت ندادم..._ اال

دستش را به سمت در اتاقش گرفت که یعنی از اتاقم خارج شو شیرین سرش را محکم تکان داد تا به 

هایش را بهم فشار داد و آرام و لرزان هایی که تا پشت پلکش آمده بودند اجازه خروج ندهد، لباشک

 گفت:

 دونم رفتارم درست نبوده ولی...اد می_ ببین فره

 فرهاد دستش را در هوا تکان داد و به میان حرفش پرید و گفت:

 _ بــــیرون...

 با این حرکت فرهاد، شیرین پا به زمین کوبید:

 خوام بگم کـ...خوام حرف بزنم، می_ چی بیرون، بیرون؟ می

کند، دختر دید که چگونه شیرین عاجز در برابرش ایستاده و صحبت میدل فرهاد به درد آمده بود، می

آورد و با عمویش را همیشه محکم دیده بود و دوست نداشت حاال اینگونه التماس کند؛ داشت کم می

بت شیرین افتاد بنابراین میان صحای نداشت، نباید این اتفاق میدر آغوش کشیدن شیرین فاصله

ی شیرین گذاشت و او را به سمت در برگرداند و با فشار نسبتا زیادی او را به دوید، دست روی شانه

 راهرو پرتاب کرد:

 هات وقت گذاشتم.خوام چیزی بشنوم شیرین! شاید بعداً برای حرف_ بهت گفتم برو بیرون، االن نمی
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ای به رهاد تند تند پلک زد و بعد از لحظهسپس در را محکم بست. شیرین هاج و واج از این حرکت ف

 خود آمد، مشت محکمی به در زد و فریاد کشید:

 رحمی...رحمی فرهاد، خیلی بی_ خیلی بی

فرهاد از جیب شلوارش پاکت سیگارش را بیرون کشید و یک نخ از آن برداشت، پاکت را روی تخت 

، روی زمین نشست و به نرده بالکن پرت کرد و همراه فندک به بالکن رفت و سیگارش را آتش زد

زد بغضش ترکید و بی صدا اشک ریخت، تکیه زد و همراه با پک های عمیقی که به سیگارش می

نگاهش را به آسمان دوخت، با نگاهش دودهای سرگردان در هوا را دنبال کرد و در دل به دختر 

 عمویش گفت:

 نیستم عشقم... رحمنه شیرینم! نه عزیز دلم! نه تمام زندگی من! بی

 نفسش به سختی باال آمد، دست روی سینه گذاشت و دردمندانه اعتراف کرد:

 خوام مال من باشی، همین!فقط می

*** 

 فردای روزی که شیرین از بیمارستان مرخص شد فرهاد سر میز صبحانه اعالم کرد:

 ما به شرکت میاد _ وقتی ما دوتا سرکاریم لزومی نداره شیرین تو خونه تنها باشه. پس همراه

 شیرین در حال تکه کردن نان بود که دستش از حرکت ایستاد و نان را روی میز انداخت:

 فهمم!_ شرکت بیام چیکار؟ مگه از کاراتون سر در میارم؟ زبان اینجا رو هم که نمی

با  هایش راای از شیر داخل لیوانش را نوشید و دور لبفرهاد خونسرد به شیرین نگاه کرد، جرعه

 زبانش تمیز کرد:

 شی_ میای اونجا منشی من می

 ی فرهاد ثابت ماند:چرخید، در آخر روی چهرهنگاه شیرین بین ساسان و فرهاد می

 گی منشی؟!دونم، تو میگم زبان اینجا رو نمی_ من می

 فرهاد دستش را در هوا به طرف شیرین گرفت:

کنی. کنی نیست، کنار خودمی و بهم کمک میر میای که تو فکگم منشی! همچین منشی_ حاال من می

اصال هم لزومی نداره که زبان اینجا رو بلد باشی چون غیر از خودم با کسی در ارتباط نیستی. هر 

 چند که به نظرم باید یواش یواش یاد بگیری

 شیرین با چشمانی گشاد از خشم اعتراض کرد:

خوام برای چند ساعت هم که شده اشیم؟ نه! نمیام، می_ خیلی با هم سازگاری داریم کنار همدیگه هم ب

 آرامش داشته باشم

فایده شود، هایش بینگاه دلخور فرهاد به شیرین دوخته شد، ساسان که دید ممکن است تمام صحبت

 دخالت کرد:
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دونی به نظر من هم بیای شرکت بهتره، چون اینجا امنیت درست و حسابی که نداره، خدایی _ خب می

 ه یه اتفاقی بیفته...نکرد

 شیرین میان صحبتش پرید و ابرو باال انداخت:

 _ پس اون روزهای اول که اومده بودم چرا نگران ناامنی اینجا نبودید؟

 فرهاد پوزخندی زد:

_ چون اون موقع سرکار مریض بودی، هوای بیرون برات خوب نبود. حاال که حالت خوبه، باید 

 هم صحبت کردم موافقت کرده...همراه ما بیای! با رئیس شرکت 

 رفتحاال یک هفته بود که شیرین علی رغم میلش همراه فرهاد به شرکت می

کرد حداقل در محیط شرکت آن دو با هم برخورد نداشته باشند و خود را در این میان ساسان سعی می

شد؟ حاال خود را بابت صحبت هایش به شیرین لعنت ها کرده بود، ولی مگر میرابط کاری میان آن

 کرد!می

ستان مرخص شده دانست شیرین از بیمارگشت، چرا که میآن روز کمی دیرتر از شرکت به خانه باز

خواست آن دو را تنها بگذارد اما وقتی وارد خانه شد و با سکوت عجیبی مواجه شد به تصور و می

اینکه شاید با هم برای تفریح بیرون رفته باشند، با خیالی آسوده راه باال را پیش گرفت، اما به محض 

ر بسته ی فرهاد ایستاده بود اینکه باال رسید در جا خشک شد، شیرین وسط راهرو روبه روی اتاق د

 و با هق هق مشت به در اتاق می کوبید و فریاد می زد:

 رحمی...رحمی فرهاد، خیلی بی_خیلی بی

ساسان سریعا خود را به جلوی اتاق فرهاد رساند و پشت سر شیرین ایستاد کمی به جلو خم شد و 

 نزدیک گوش شیرین با نگرانی گفت:

 زنی؟!شده؟ چرا داد می_ چی

هایی پر از اشک به عقب برگشت و چشم در چشم ساسان دوخت و با شدت بیشتری شیرین با چشم

 اشک ریخت، میان هق هق هایش گفت:

 ذاره من برگردم...خواد عذابم بده، نمی_ ازش متنفرم، می

 به سوی در اتاق برگشت و مشتی دیگر حواله ی در کرد و ادامه داد:

 د، ازت بیزارم...شنوی؟! ازت متنفرم فرها_ می

 ساسان به خود جراتی داد و سر آستین تونیک شیرین را گرفت و او را به سمت خود برگرداند:

 شده؟!_ خیلی خوب، آروم باش، بگو ببینم چی

 هایش را پاک کرد و گفت:شیرین با آستین دست دیگرش اشک

 اینجا نگه داره... _ از این آقا بپرس فکر کرده من برده و کلفتشم که بخواد به زور منو

ساسان از تصور بردگی شیرین خنده ای کرد، شیرین با عصبانیت به او زل زد، ساسان متوجه 

 اش را فرو خورد:خشمش شد و خنده
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 ام گرفت...خوام، یه لحظه تصور کردم خنده_ معذرت می

 اش را تکرار کرد و ادامه داد:شیرین چپ چپ نگاهش کرد که ساسان جمله

خوام، در ضمن فرهاد هم غلط کرده که تو رو برده و کلفت کنه، من اینجا معذرت می_گفتم که 

 ام؟ خودم هواتو دارم نترس...چیکاره

کرد! گرفت برای چه آنجا مانده بود؟ او باید استراحت میوقتی فرهاد صحبت هایش را نشنیده می

 راهی شد و گفت: بنابراین پوفی کشید و راه اتاقش را در پیش گرفت، ساسان دنبالش

 _فقط باید یه قولی به من بدی؟

 شیرین که تازه وارد اتاقش شده بود برگشت و پرسید:

 _چه قولی؟!

 ساسان در گفتنش تردید داشت، دست در موهایش کشید و دل را به دریا زد:

 شه قول بدی که با فرهاد مدارا کنی؟_ می

 اینکه دهان باز کند ساسان گفت: شیرین متعب کامال به طرف ساسان برگشت، اما قبل از

خورم که خاطرت براش عزیزه، ده نیست، به جرات قسم می_ باور کن فرهاد اونجوری که نشون می

شه خواهش کنم سر به سرش زنه برای اتفاقیه که تو گذشته براش افتاده! میاگر هم حرفی می

 شه؟کنی! هوم؟ مینذاری؟ اعصابش رو خورد نکنی، هر چی گفت و هر کاری کرد تحمل 

ی ساسان است و شاید شیرین جواب ها برای ساسان داشت، اما با خود فکر کرد این خانه، خانه

ای صورت بگیرد، چه بسا که تا حاال هم آقایی کرده و دوست نداشته باشد در اینجا بحث و مشاجره

کرد؛ شانه ای باال میهایی شده بود که فرهاد بر روح شیرین وارد هایش مرهم زخمبارها با حرف

 انداخت و حق به جانب جواب داد:

 _ آخه من که کاریش ندارم، فرهاده که...

 ی تایید تکان داد:هایش را به نشانهساسان دست

خوام از این به بعد بهم قول بدید اگه اون چیزی گفت شما جوابش ام، اما میدونم! کامال متوجه_ می

 کنه!شه و دیگه باهاتون اینجوری برخورد نمیکم آتیشش سرد میرو ندید. اون هم کم

ش کوتاه آمد، هرچند تا حاال کم در مقابلشاید حق با ساسان بود، شاید باید در مقابل فرهاد کوتاه می

 نیامده بود، اما...

 سر تکان داد و چشم روی هم گذاشت:

 دم_ چشم، قول می

اکنون ساسان خیالش تا حدودی آسوده بود که شیرین سر قولش مانده است. در واقع حقیقت داشت! 

شیرین روی قول خود پایبند بود، چرا که اگر به ساسان قول نداده بود از روز سوم به بعد دیگر پا به 

گذاشت تا با دختر قد بلند چشم عسلی با موهای بلند و موج دار به رنگ آجری شرکت کذایی نمی آن

 کردند، روبرو شود.رنگ که همه او را ِریشل صدا می
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ها گفت که متاسفانه شیرین روز اول که پا به شرکت گذاشت، فرهاد او را به همه معرفی کرد و به آن

ها ولکام تو آفیسی گفتند و با لبخند از او استقبال این وجود آن شود، باها را متوجه نمیزبان آن

رفتند در با شدت باز شد و ریشل با عجله وارد شرکت شد، ای بعد که به طرف اتاق میکردند، لحظه

های پاشنه بلندش نگاه شیرین به پاهای خوش تراشی که از دامن کوتاهی که تا زیر از صدای کفش

کرد که فرهاد قهقهه زد و با دست به ، تند تند کلماتی را به انگلیسی ادا میزانویش بود کشیده شد

اش گذاشت و نفسی از عالمت اینکه آرام باشد اشاره کرد و چیزهایی گفت که ریشل دست روی سینه

آسودگی کشید؛ آنگاه فرهاد شیرین را به او هم معرفی کرد و به او گفت که شیرین زبان انگلیسی را 

تعارفی بود مانند دیگر افراد شرکت با او رفتار نکرد و فقط با لبخند ، ریشل اما که دختر بیبلد نیست

 برای شیرین سر تکان داد و رفت.

همین رفتار کافی بود تا شیرین احساس خوبی نسبت به ریشل نداشته باشد. در طول روز هم به اتاق 

 رفت...گرفت و مییداد، ورقی مکرد و ورقی میآمد و با فرهاد صحبت میمی

آمد ورقی را به طرف فرهاد در این یک هفته کارهایی به شیرین محول شده بود که همچنان ریشل می

رفت، بعد از خروج او از اتاق فرهاد داد و میکرد، توضیحاتی میگرفت و به شیرین اشاره میمی

 گرفت:ورق را به طرف شیرین می

اورال هستش، ازش کپی بگیر و طبق شماره سند تو بایگانی  _ این ها برای زونکن بایگانی شرکت

 بذارشون

گفت ریشل به گذاشت، یا به فرهاد میاگر شیرین به ساسان قول نداده بود، یا دیگر پا به شرکت نمی

 تو تحویل داده، پس خودت هم کاراش رو انجام بده...

اد ندیده بود! اما این سوال در ذهنش فهمید، از ریشل رفتار بدی با فرهخودش دلیل حساسیتش را نمی

 بست:نقش می

 کنه؟!ده ولی با فرهاد اینقدر گرم و صمیمی برخورد می_ چرا ریشل به من محل نمی

کرد، شد با او صحبت نمیهایش نمیدر واقع دلیل رفتار ریشل این بود که چون شیرین متوجه حرف

 دانست!اما شیرین این را نمی

 و چندثانیه بعد ساسان سرش را داخل اتاق کرد و با خنده و لودگی گفت:تقه ای به در خورد 

 _ سالم بر آقا و بانوی فرهادی، زوج جوان گرسنتون نیست؟!

فرهاد عینکش را از روی چشمش برداشت، سرش را باال گرفت و با دستی که عینکش را نگه داشته 

 بود به ساسان اشاره کرد:

ی محل! هنوز وقت ناهار نشده، برو به کارات برس، کارد به اون _ تو باز قوقولی کردی؟! خروس ب

 شکمت بخوره...

ساسان قهقهه ای زد و کامال وارد اتاق شد، شیرین با لبخند سری به معنای سالم تکان داد، ساسان 

 میان خنده های بلندش گفت:

 ه...ششه، نه سردت میخندی، نه گشنه ات می_ آخه تو راهبی احساس نداری، نه می

 شد ادامه داد:سرفه ای کرد و همچنان که به میز شیرین نزدیک می
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گذرونه آقای راهب، در _ به فکر خودت نیستی به فکر این دختر باش، هنوز دوران نقاهتش رو می

 فهمی که وقت ناهار خیلی وقته رسیده جناب...ضمن یه نگاهی به ساعت بندازی می

ش انداخت به خیال اینکه حرف ساسان حقیقت ندارد پشت چشم فرهاد نیم نگاهی به ساعت روبه روی

نازک کرد ولی با دیدن عقربه ی ساعت که روی عدد دو قرار داشت دوباره به ساعت خیره شد و با 

 تعجب گفت:

 _ کی ساعت دو شد؟! اصال متوجه نشدم...

 بعد نگاهی خیره به شیرین کرد و ادامه داد:

 عجب برانگیزه، یعنی گشنه ات نشده؟_ تو چرا نگفتی وقت ناهاره؟! ت

شیرین نگاهش را از فرهاد گرفت و سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت، ساسان به جای شیرین و 

 در دفاع از او تک سرفه ای کرد و گفت:

کردم تا _ حتما گشنه اش شده ولی با این اخالق گندی که تو داری هیچی نگفته، منم بودم سکوت می

 خودت گرسنه ات بشه، بس که مزخرف تشریف داری...

بعد خودش از حرفی که زد دلش را گرفت و به شدت خندید، شیرین نگاهی به ساسان انداخت و خنده 

 ا به سمت ساسان پرتاب کرد و گفت:اش گرفت، فرهاد عصبانی شد و خودکارش ر

 کنی؟!_ببند اون دهن وامونده رو، فکر کردی دندونات خیلی خوشگله که دهنتو اینجوری باز می

ساسان که با پرتاب خودکار از سمت فرهاد جاخالی داده بود، زانوهایش را به هم چسباند و با هر دو 

هایش با ترسی و گرفته از پشت دست دستش جلوی دهان و دندان هایش را گرفت، با صدای خفه

 ساختگی گفت:

 _هیـــــع... یعنی اینقدر دندونام زشته؟! توروخدا بگو دروغ گفتی، من آبرو دارم

اش گرفته بود، کشوی میزش را بیرون کشید و اوراقی روی میز را فرهاد که از حرکات ساسان خنده

 لند شد:بست از جا بزمان که کشو را میداخلش قرار داد، هم

 _پاشو شیرین

ای بعد هر سه ها ایستاد. لحظهشیرین از جا بلند شد، ساسان در را باز کرد و بیرون از اتاق منتظر آن

 به طرف سالن غذاخوری راه افتادند. با باز کردن در سالن فرهاد چهره در هم کشید:

 _ باز این پسره سر میز ما نشسته!

 ساسان تلنگر زد:

 خورهند روزه که فقط با ما ناهار می_ دقت کردی االن چ

کرد منظورشان ریچارد بود، در واقع از وقتی شیرین پا به شرکت گذاشته بود ریچارد خیلی سعی می

شد عکس العملی نداشت هایش نمیخود را به شیرین نزدیک کند، اما از آنجا که شیرین متوجه حرف

با شیرین برداشته بود و فقط در وقت ناهار  و حاال ریچارد چند روزی بود که دست از صحبت کردن

نشست. ساسان و فرهاد از این همراهی ریچارد احساس خوشی نداشتند و از این ها میسر میز آن

 ای مهربان داشت، بیزار شده بودند.پسر چشم آبی که از قضا چهره
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د، فرهاد اخمی کرد آورهایشان در نمینگاه هر دو به طرف شیرین کشیده شد. شیرین که سر از حرف

 و اول به شیرین و بعد به ساسان گفت:

 خوریم، ساسان غذامون رو بیار تو اتاق!ریم تو اتاق ناهار می_ می

هنوز قدمی برنداشته بود که ساسان بازویش را گرفت و مانع از رفتنش شد، برای اینکه شیرین 

 متوجه نشود با زبان انگلیسی گفت:

تونه با زنت کار داشته باشه، زنت هم که متوجه د فرار کنی؟ اون نمیخوای از ریچار_ تا کی می

 شه...هاش نمیحرف

 فرهاد نفسش را به بیرون فوت کرد و با همان زبان عصبی جواب داد:

 شه! بعدا چی؟_ االن متوجه نمی

 ی فرهاد گذاشت:هایش را روی هم فشرد و دست روی شانهساسان چشم

 هاساز دستت بره؟ نترس! زنت عاقل تر از این حرف _ نگران چی هستی؟ که زنت

شان شیرین را به به عمد اسم شیرین را نیاورد تا او متوجه نشود، اما همین انگلیسی صحبت کردن 

 گرفت...شود باید هرچه زودتر زبان آنجا را یاد میشک انداخت! با خود فکر کرد اینطور نمی

رفت تا بتواند زبان آنها را یاد بگیرد، مانند نوزادی شش می شیرین چند روزی بود که با خود کلنجار

کرد کمتر به کرد کلمات را بفهمد، اما هر چه تالش میدوخت و سعی میها چشم میماهه به دهان آن

طور که خودش به او قول داده، ساسان هم قول رسید. سرانجام از ساسان خواست هماننتیجه می

زبان انگلیسی یاد بگیرد، از او خواست تا بدون اطالع فرهاد برایش وسایل بدهد و به او کمک کند تا 

و کتب آموزشی زبان را تهیه کند. ساسان که چاره ای جز این نداشت پذیرفت و برایش تعدادی کتاب 

و سی دی آموزشی مهیا کرد، یک ماهی هرشب بعد از شام به سرعت در مقابل چشمان مبهوت فرهاد 

داد خسته ری؟ جواب میپرسید: هنوز سرشبه کجا میو در جواب سوال او که میرفت به اتاقش می

زد و به او دانست او چه هدفی دارد و لبخندی مرموز میخوام استراحت کنم تنها ساسان میام، می

قدر های پنهانی ساسان توانست به زبان مسلط شود ولی نه آنگفت، در این مدت با کمکشب بخیر می

شد و د به راحتی با همه ارتباط برقرار کند، اما به راحتی متوجه ی صحبت اطرافیانش میکه بتوان

 هنوز به کسی واکنش نشان نداده بود که متوجه ی این موضوع شوند.

روی تختش دراز کشیده و به سقف تاریک اتاقش زل زده بود، امروز برای فرهاد خارج از شرکت 

 ، رو به شیرین با همان اخم همیشگی گفت:رفتکاری پیش آمد و باید بیرون می

رم بیرون، کار واجب دارم، همینجا بمون و از اتاق هم خارج نشو، اگر کاری داشتی _ من دارم می

 زنگ بزن ساسان بیاد برات انجام بده.

شیرین حرفی نزد و تنها سرش را به آرامی تکان داد، فرهاد که از صبح کمی عصبی بود و این مدت 

های به هم خیلی کم حرف تر دیده بود، با این حرکت شیرین عصبی تر شد و از میان دندان شیرین را

 کلید شده گفت:

 گیری..._زبونت رو موش خورده؟! جدیدا خیلی الل مونی می
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کرد، شیرین نگاهش کرد و همچنان سکوت کرد، طبق قولی که به ساسان داده بود باید تحمل می

فرهاد پوفی کشید و از جایش بلند شد، پوشه ی آبی رنگی را به دست گرفت و با نگاهی دیگر به 

هایش شیرین که خیره اش شده بود از اتاق خارج شد و در را محکم بست، شیرین با صدای در چشم

 محکم روی هم فشار داد و زیر لب گفت:را 

 _ چرا اینقدر سرکش شدی تو؟!

 چشمانش را باز کرد و به در بسته خیره شد:

 کنم آقا فرهاد..._باز رامت می

از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت و به پایین خیره شد... فرهاد از ساختمان خارج و سوار 

کرد، با رفتن فرهاد روی لبه ی رین داشت نگاهش میماشینش شد و حرکت کرد، در تمام این مدت شی

، کمی فکر کرد و با یاد آوری پرونده های روی میز پنجره نشست و دستش را زیر چانه اش گرفت

فرهاد به سوی میزش حرکت کرد، یکی از پرونده ها را که متن آنها انگلیسی بود برداشت و پشت 

را به دست گرفت و مشغول خواندن شد، وقتی کاری میزش نشست! نفس عمیقی کشید و اولین برگه 

نداشت این تمرین خوبی برای او بود. ساعتی گذشت و شیرین فارغ از گذشت زمان هنوز مشغول 

تمرین و خواندن متون برگه ها بود که با صدای در با ترس چشم برداشت و بالفاصله به انگلیسی 

 گفت:

 _ بلــــه؟! 

د وارد شد، شیرین نفس راحتی کشید که شخص پشت در فرهاد نبود، در به آرامی باز شد و ریچار

ولی با لبخندی که ریچارد زد و در را پشت سرش بست دچار اضطراب و نگرانی شد و به در اتاق زل 

 زد، ریچارد مثل این دوسه ماهی که اینجا بود با لبخندی جذاب نزدیک شیرین شد و سالم کرد:

 _ سالم شیرین

 واست صمیمیتی با ریچارد داشته باشد، سرش را پایین انداخت جواب داد:خشیرین که نمی

 _سالم ریچارد

ریچارد با کمی این پا و اون پا کردن به کنار میز شیرین رفت و یک پایش را روی میز گذاشت و 

 نشست دستانش را در هم قفل کرد و پرسید:

 _خوبی؟ تنهایی؟ فرهاد کجاست؟!

حبت او شد ولی وانمود کرد متوجه نشده است و سوالی نگاهش کرد، شیرین کامال متوجه منظور ص

 ریچارد ادامه داد:

 _ اوه تو بلد نیستی انگلیسی صحبت کنی، یادم نبود...

 سپس کمی به سمت شیرین خم شد و ادامه داد:

 دم خانم زیبا_خودم یادت می

دستش را بلند کرد و به  شیرین کمی خودش را به عقب کشید و همچنان سوالی نگاهش کرد، ریچارد

سمت گوش سمت راست شیرین برد، تصمیم داشت موهایش را با سرانگشتش لمس کند شیرین 
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بیشتر خودش را عقب کشید و با ترس نگاهش کرد که در باز شد و فرهاد با پرونده ای که در دست 

ق نداشت. داشت وارد اتاق شد، سرش هنوز روی پرونده ی در دستش بود و توجهی به درون اتا

 ریچارد خونسرد خود را عقب کشید:

 _ هی فرهاد اومدی؟

هایش به خون نشست، به با صدای ریچارد فرهاد سرش را باال آورد و در کسری از ثانیه چشم

 فارسی رو به شیرین عصبی پرسید:

 _ اینجا چه خبره؟!

 فرهاد وقتی جوابی نشنید تکرار کرد:

 ؟!_شیـــــرین؟! پرسیدم اینجا چه خبره

شیرین با ترس از جای خود بلند شد و ایستاد، زبانش قفل شده بود و یارای سخن گفتن نداشت، 

 ریچارد نگاهی به شیرین انداخت و به سمت فرهاد حرکت کرد:

 _ هی پسر، چرا اینقدر عصبانی هستی؟! اتفاقی افتاده؟!

به سمت ریچارد که حاال  داشت با این حرف ریچارد سرش را با شدتفرهاد که چشم از شیرین برنمی

هایش را دقیقا کنارش ایستاده بود و دست راستش را روی کتف فرهاد گذاشته بود کج کرد و دندان

های آبی و خندانش زل زد، روی هم فشرد، نگاه تندی به دست ریچارد انداخت و مجددا به چشم

اد برداشت و اینبار جدی ریچارد که موقعیت را بدتر از حد تصورش دید دستش را از روی کتف فره

 شد:

 _ مشکلی پیش اومده پسر؟!

اش را های راه که رسید انگشت اشارهفرهاد دستش را مشت کرد و آرام باال آورد، اما دستش به نیمه

از مشتش بیرون کشید و روی سینه ی ریچارد قرار داد و چندین ضربه آرام به سینه ی ریچارد زد و 

 در همان حال گفت:

گم خوام با زنم صمیمیتی داشته باشی ریچارد، از زن من فاصله بگیر، یک بار برای همیشه می_ نمی

اگر یک بار دیگه فقط یک بار دیگه تو رو اطراف زنم ببینم چه عمدی چه تصادفی، بالیی به سرت 

شی، وقت به یه زن متاهل اون هم ایرانی نزدیک نمیارم که هیچ وقت یادت نره، تا بفهمی هیچ

 فهمیدی؟! پســـــر...

پسر را کش دار تلفظ کرد و نگاه خشمگینش را به چشمان ریچارد دوخت، ریچارد دستانش را به 

 عالمت تسیلم باال برد و جواب داد:

های من زدیم، که البته شیرین اصال متوجه ی صحبت_اوه پسر، سخت نگیر، ما فقط داشتیم حرف می

 شد! آروم باش پسرنمی

هایش را روی هم فشرد تا به خود مسط شود، ولی با تصویری که از صمیمیت ریچارد شمفرهاد چ

هایش را باز کرد و با عصبانیت یقیه کنار شیرین دیده بود آرام شدنش غیرممکن بود، بنابراین چشم

 ی پیراهن ریچارد را به دست گرفت و فریاد زد:

 شی؟!باهاش همصحبت میشه، چرا میای و هات نمیدونی متوجه حرف_وقتی می
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 ریچارد که از رفتار تند فرهاد شوکه شده بود سعی کرد یقه اش را از دستان فرهاد بیرون بکشد:

 زدیمکردیم، فقط حرف می_گفتم که ما کاری نمی

شد که حرفش را دوباره تکرار کرده بود! فرهاد مشتش را انگار ریچارد متوجه عصبانیت فرهاد نمی

 دهان ریچارد فرود آورد که با صدای ساسان در نیمه راه متوقف شد.آماده کرد که در 

 کنی فرهاد؟!_اینجا چه خبره؟! چیکار می

ریچارد فرصت را غنیمت شمرد و یقه اش را از دست فرهاد خارج کرد و به سمت ساسان رفت و با 

 عصبانیت گفت:

 ست_ این رفیقت دیوانه

ش کرد و تا خواست سوالی بپرسد ریچارد به سرعت ساسان که از اصل ماجرا بی خبر بود، نگاه

 اتاق را ترک کرد. بنابراین رو به فرهاد پرسید:

 گم اینجا چه خبره؟! صدای فریادتون کل واحد رو پر کرده بود_ می

هایی به خون فرهاد به جای جواب به سرعت به سمت شیرین رفت و بازویش را گرفت، با چشم

 هم کلید شده گفت: نشسته از میان دندان های به

 خوای توضیح بدی؟!_ بهتره از این خانم بپرسیم اینجا چه خبره؟! هوم شیرین خانم؟! نمی

کرد اولین اشکش شیرین که از فشار دست فرهاد روی بازویش درد را با تمام وجود احساس می

 سرازیر شد و با لکنت گفت:

 ی گفت_بـ... به خـ... خدا هیـــچی، من اصال نفهمیدم اون چ

فرهاد فشار دستش را بیشتر کرد که صدای جیغ شیرین باال رفت، ساسان خود را به آن دو رساند و 

 گفت:

 _ چته تو وحشی؟! ولش کن دستش رو شکستی، خب مثل آدم ازش سوال کن

 به زور دست فرهاد را از بازوی شیرین جدا کرد و ادامه داد:

 _ حاال بگین چی شده؟!

 ن اشک آلود شیرین که در حال ماساژ بازویش بود زل زد و با حرص گفت:فرهاد خشمگین به چشما

 گرفت...داد و قلوه می_ از این خانم بپرس که با اون مرتیکه ی اجنبی دل می

 شیرین تند سرش را باال گرفت و با تعحب و سوالی پرسید:

 _ فرهــــاد؟!

 و کاسه چشمانش از اشک پر شد، فرهاد ادامه داد:

خوای انکار کنی که اینقدر به این پسره رو دادی که مرتیکه با صمیمیت بیاد ؟! نکنه می_ هان چیه

گم شیرین تا وقتی طالقت ندادم رو به روت اینجا بایسته و بهت لبخند ژکوند تحویل بده؟! ببین چی می

 و برنگشتی ایران حق نداری از این غلطا بکنی وگرنه...
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 ساسان میان حرفش پرید:

 دی؟!گی تو؟! خودت که ریچارد رو میشناسی، چرا به این دختر گیر الکی می_ چی داری می

از حرفهای سنگین فرهاد بغض بدی در گلوی شیرین نشست همانطور با چشمانی پر از اشک به 

 فرهاد نگاه کرد و با صدای لرزانی به ساسان گفت:

 شه منو برسونی خونه؟!_ساسان... می

ردمندانه این جمله را به زبان آورد که در کسری از ثانیه فرهاد خشمگین تبدیل به آنقدر مظلوم و د

مردی آرام شد، دستش را به میز گرفت و پایش را عقب برد، زل زده در چشمانی که همچنان تیر 

 نگاهش، قلبش را نشانه گرفته بود ساکت و آرام نفس عمیقی کشید و دلخور گفت:

 رسونمت..._خودم می

 که آرامش را در چهره و صدای آن دو دید به میان حرفش آمد و گفت:ساسان 

 برمش، تو به کارا برس بعد بیا_ خودم می

خواست خودش شیرین را همراهی کند، ولی حتی شیرین نخواست که او فرهاد اما دلش می

ت اش کند و از ساسان درخواست کرد، بنابراین سکوت کرد و خود را عقب کشید، به سمهمراهی

پنجره رفت و پاکت سیگارش را از جیب بیرون کشید، شیرین همچنان با بغض و گریه تمام حرکاتش 

را زیر نظر گرفت و وقتی فرهاد اولین پک را به سیگارش زد او هم کیفش را برداشت و به همراه 

 ساسان از اتاق خارج شد.

 زد پرسید:زمان که استارت میسوار ماشین شدند، ساسان هم

 گفت؟د چی می_ریچار

 شیرین دلخور نگاهش کرد که ساسان ماشین را به حرکت در آورد و گفت:

 _منظور بدی نداشتم اینجوری نگاهم نکن

 ی بغل ماشین انداخت تا بپیچد ادامه داد:نفسی گرفت و در حالی که نگاه کوتاهی به آینه

های ریچارد فهمیدی رو صحبت_االن دیگه باید یه چیزایی از زبون اینجا رو بفهمی! پس هر چی از 

 بگو

کرد. ساسان ماشین را به کنار خیابان هدایت و های ریز نگاهش میشیرین همچنان دلخور و با چشم

 توقف کرد، بعد کامل به طرف شیرین برگشت:

_تو پاکی و نجابت تو شکی ندارم شیرین، اما به ریچارد شک دارم! آدم درستی نیست و به قول ما 

خوام اگه حرفی بهت امی، میخورم که تو برام خواهر نداشتهکنه. قسم میازلی زندگی میها ارایرانی

 زده حقش رو کف دستش بذارم

ی باریدن داد. آهی کشید هایش اجازهدلخوری شیرین کمتر شد، نگاهش را به خیابان کشید و به چشم

را به حرکت درآورد و به های ریچارد را برای ساسان بازگو کرد، ساسان دوباره ماشین و حرف

 ی تشویق سرش را کج کرد و ابرو باال انداخت:نشانه
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 _خوبه! پیشرفتت عالی بوده، فرهاد بفهمه...

هایش برجسته شد، سپس با انگشت روی گلویش خطی هایش بسته و گونهلبخند پررنگی زد که چشم

 کشید و ادامه داد:

 زنه_ گردن هر دومون رو می

 نی زد، ساسان که دید موفق شده حالش را عوض کند ادامه داد:شیرین لبخند کم جا

نه ببخشید اشتباه شد، _یادم باشه رفتیم خونه وصیتنامه ام رو بنویسم، تو هم بنویس برات خوبه، نه 

 برای تو خوب نیست ضرر داره...

 تر کرد:شیرین لبخندش را پررنگ

 گی ها، بسه!_داری پرت و پال می

 وار گفت:نند زنان نازک کرد و کولیساسان صدایش را ما

 دونی این فرهاد جز جگر زده چه عزرائیلیه..._از ترس مرگه خواهر! نمی

اش کشید و در همان حال به دنبال این حرف، مشتش را روی سینه کوبید و بعد آن را روی سینه

 ادامه داد:

 _الهی که به زمین گرم بخوره، الهی که... 

شیرین یک آن وحشت زده تکانی خورد، لبخندی که به خنده تبدیل شده بود، جایش را به اخم داد و 

 میان حرف ساسان اعتراضش را نشان داد:

 _نگـــــو

ی جدی و غضبناک شیرین مواجه شد. ماشین را کنار ساسان به سرعت سرش را برگرداند و با چهره

قت نگریست. کامال جدی بود! شک نداشت که از حرفش ی شیرین با دخیابان نگه داشت و به چهره

ناراحت و عصبانیست، ابروهایش آرام آرام باال رفت و بهت زده به شیرین نگاه کرد، این واکنش 

 کرد که حقیقت داشته باشد.شیرین تنها یک دلیل داشت! آیا درست حدس زده بود؟ در دل دعا می

ی ابروهایش را باز کرد و از ساسان رو ه خود آمد، گرهی ساسان ناگهان بشیرین اما با دیدن چهره

العملش را برگرداند. چرا به یکباره دگرگون شد؟ عصبانیتش برای چه بود؟ خود دلیل این عکس

 دانست!نمی

*** 

با یادآوری اتفاقات امروز و رفتار تند فرهاد قطره اشکی از چشمش به روی بالش فرو ریخت، نفس 

هایش را پاک کرد بلند شد و روی تخت نشست، دست به صورتش کشید و اشکعمیقی کشید و از جا 

کرد و به این سادگی تمام شدنی نبود،در نور کمرنگ اتاق به ها دوباره راه خود را باز میولی اشک

رویش بود خیره شد، تصویری از یک منظره سرسبز و زیبا که شیرین قاب عکس زیبایی که روبه

عالقه خاصی داشت به دیوار آویخته شده بود، قطعا این تابلو انتخاب فرهاد بود همیشه به این مناظر 

هایش شدت بیشتری گرفت بی آنکه خود بخواهد که با عالیق شیرین آشنایی بیشتری داشت، اشک

جلوی ریزش آنها را بگیرد، با صدای تقه ای که به در اتاق خورد مجددا دست به صورتش کشید تا 
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زمان با تقه ی دومی که به در خورد کند، به سرعت این کار را انجام داد و هم هایش را پاکاشک

 جواب داد:

 _ بله؟!

اش خارج و با زد ساسان باشد که این روزها سعی داشت او را از الک تنهاییدر باز شد، حدس می

، متعجب به هایش دلش را شاد کند، ولی در کمال ناباوری فرهاد در چهارچوب در ظاهر شدمزه پرانی

گشت خیره شد، فرهاد خسته از تالش بیهوده دست پیش برد و چراغ فرهاد که در تاریکی دنبال او می

را روشن کرد، روشنایی چراغ چشمش را زد و برای چند لحظه آنها را بست ،فرهاد با دیدن شیرین 

 که روی تخت نشسته بود صدایش را صاف کرد و پرسید :

 _خواب بودی؟!

 ش را باز کرد و به آرامی جواب داد:شیرین چشم

 _ نه بیدار بودم، کاری داشتی؟!

اثرات گریه هنوز در صدایش مشهود بود. فرهاد دستگیره ی در را فشرد، برای گفتن حرفش دو دل 

 دانست چه بگوید، کمی مکث کرد و بعد پرسید:بود و نمی

 تونم بیام تو؟!_می

 تردید جواب داد: شیرین این بار به چشمانش نگاه کرد و با

 _ بیا

فرهاد پا پیش برد و دستش را از دستگیره ی در جدا کرد ، دست دیگرش را که پشت دیوار با بسته 

 کوچکی نگه داشته بود به داخل اتاق کشید و گفت:

 _مزاحم نیستم؟! برای شام هم پایین نیومدی!

 شیرین در حال بازی کردن با انگشتانش جواب داد:

 نه مزاحم نیستی بیا تو ام نبود،_ گشنه

 فرهاد نگاهی سرسری به دور تا دور اتاق انداخت و گفت:

 خوام باهات حرف بزنم_می

 شیرین رو برگرداند و نگاهش قاب پنجره را نشانه گرفت:

 شنوم_می

تخت تکانی خورد و شیرین متوجه حضور فرهاد در کنارش شد اما همچنان از نگاه کردن به او 

 ای بعد صدای فرهاد در گوشش پیچید:امتناع کرد. لحظه

 کنم، نه؟_خیلی اذیتت می
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هایی که به زحمت جلوی ریزششان را گرفته بود از کنترل شیرین خارج شد و دوباره روی اشک

ی شیرین گذاشت و صورتش را به سمت خود گونه غلتید، دل فرهاد به درد آمد، دست زیر چانه

 برگرداند:

 خواد دنیا رو به هم بزنم!ریزی دلم می_شیرین! اینجوری اشک می

هایش را نبیند. فرهاد هایش بیش از پیش جاری شد، دوباره از فرهاد رو برگرداند تا او اشکاشک

هایشان با هم را احساس کردند؛ فرهاد بسته را روی پای اما خود را جلوتر کشید، حاال تماس شانه

 شیرین گذاشت:

 شه! اما ازم قبول کن...هام با این چیزها جبران نمینم رفتار و اذیتدو_می

 اش نالید:خواست ادامه دهد و بگوید که دوستت دارم اما قبل از اینکه بیان کند شیرین میان گریه

 خوام_فقط من رو به ایران برگردون، غیر از این چیزی ازت نمی

قبل به درد آمد، در حالی که به منظور ترک اتاق از  های فرهاد در هم کشیده شد، دلش بیشتر ازاخم

 ی شیرین گذاشت:شد، دست روی شانهجا بلند می

 گردی. اومدم ازت عذرخواهی کنم، امیدوارم ازم قبول کنی، شب بخیر_به موقعش برمی

 شیرین متاثر از محبتی که در کالم فرهاد نهفته بود میان گریه لبخندی کوتاه زد و سر تکان داد:

 _شب تو هم بخیر

*** 

میل دست پیش برد و بسته هدیه را باز کرد، با دیدن یک گوشی با خروج فرهاد از اتاق، شیرین بی

خواست برود و از فرهاد شیک و خط همراه داخلش با خوشحالی نگاهی به در اتاق انداخت، دلش می

صال از رفتارهای فرهاد سر هایش ناراحت و دلخور بود. اتشکر کند ولی هنوز هم از رفتار و حرف

ی گوشی را لمس کرد، تصویر هایش! صفحهآورد، نه به آن تحقیرهایش نه به این محبتدر نمی

ی گوشی لبخند را به لبش نشاند و با خوشحالی شماره شروین را گرفت. چند خودش در پس زمینه

 ورزید.دقیقه ای با او و مادرش صحبت کرد ولی از صحبت کردن با پدرش امتناع 

گرفت، خود به خود نام او در صفحه ظاهر شده بود و شیرین دریافت که ی شروین را میوقتی شماره

شماره همه آشناها در گوشی ذخیره شده. شیرین که دلش برای عمو و زن عمویش تنگ شده بود، با 

ی را کنار گذاشت ورود به فایل مخاطبین با آنها هم تماسی گرفت، بعد از اتمام تماس با عزیزانش گوش

 و با فکر کردن به این حرکت فرهاد به خواب رفت...

کرد، صبح خیلی زود از خواب بیدار شد، دیشب شام نخورده بود و حاال به شدت احساس گرسنگی می

زمان با بسته شدن در اتاقش فرهاد هم از اتاق خارج شد به آرامی در اتاق را باز کرد و خارج شد هم

در این وقت صبح کنجکاو و منتظر نگاهش کرد، شیرین در را بست اما همین که  و با دیدن شیرین

اش برگشت با دیدن فرهاد که بی صدا کنار در اتاقش ایستاده بود هینی کشید و دستش را روی سینه

 گذاشت، فرهاد قدمی به طرفش برداشت و پرسید:

 رفتی؟!_جایی می
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اش برداشت و را باز کرد، دستش را از روی سینه شیرین که از ترس چشمانش را بسته بود، آنها

 جواب داد:

 رفتم_آشپزخونه می

سپس با دیدن فرهاد که با وسایل کوهنوردی آماده بیرون رفتن بود، سر تا پایش را نگاه کرد و 

 پرسید:

 رفتی؟!_تو هم داشتی جایی می

 فرهاد پوزخندی زد و نگاهی به خودش انداخت:

 رم کوهنوردی؟!می_ معلوم نیست که دارم 

 شیرین سرش را پایین انداخت:

 _ چرا، مشخصه!

 فرهاد نگاهش کرد و گفت:

 ای نیست؟!رم کوهنوردی، سوال دیگه_دارم می

 شیرین دلخور سرش را باال گرفت:

 ری؟! من هم دوست دارم بیام!_ نه، فقط چرا به من نگفتی که می

 ای کرد:فرهاد خنده

 _ چرا فکر کردی من حاضرم تو رو با خودم اینور و اونور ببرم؟!

 شیرین بغضش گرفت و پرسید:

 بری؟!_ چرا نمی

 فرهاد مستقیم نگاهش کرد و گفت:

 خواد همراهم باشی، دوست ندارم کنارم راه بری_چون دلم نمی

دارم فرهاد قصد تالفی خواد، دوست ندلم نمیهای خودش افتاد ها یاد حرفشیرین با شنیدن این حرف

انداخت! قبل از اینکه جواب فرهاد را بدهد ساسان از اتاق بیرون داشت؛ عجیب او را یاد گذشته می

 آمد:

 _چته داد می...

 با دیدن شیرین حرفش را خورد و ادامه داد:

 کنه هاهاش بیدارت می_ اِ شیرین بیداری؟! گفتم االن با این خنده

آمد که او هم راهی کوهنوردی بود، شیرین دلش گرفت، ناراحت جواب رمیاز ظاهر ساسان اینطور ب

 داد:

 _آره بیدارم، صبح بخیر
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 ساسان کوله اش را به دست دیگرش داد، جلو آمد و آرام گفت:

 _ سالم آبجی کوچولو، صبح تو هم بخیر

 شیرین لبخند تلخی زد، ولی فرهاد با پوزخند گفت:

 زنی؟!ی آروم حرف می_آبجی کوچولوت بیداره، چرا دار

 ساسان پشت سرش را خاراند و ابروهایش را باال برد:

 زنم؟!گیا، من چرا آروم حرف می_ اِ راست می

 بعد خودش با دست پس کله اش زد:

 گن همین تویی ها..._ بس که با تو گشتم خل و دیونه شدم، رفیق ناباب که می

 فرهاد اخمی کرد و جوابش را داد:

 خواد، حتما رفیق باب تویی؟!_ خیلی دلتم ب

 ساسان بلند خندید و گفت:

 گن منم._بله دیگه، باب میل که می

اش شود و همراه ساسان به قدری بامزه این جمله را ادا کرد که شیرین دیگر نتوانست مانع خنده

 ...خندید، ولی با خودشخندید، با ساسان میخندید. فرهاد نگاهی به شیرین انداخت، شاد بود، می

 رو به ساسان گفت:

 _لودگی بسه، راه بیفت بریم.

 اش را جمع کرد و رو به شیرین گفت:ساسان خنده

 خوای با ما بیایی کوهنوردی؟!_ باز پاچه گرفت! ببینم شیرین، حاال که بیداری نمی

شیرین با شنیدن حرف دلش از زبان ساسان سریع نگاهی به فرهاد انداخت ولی با دیدن اخمی که به 

 چهره داشت سکوت را الزم دید، به جای شیرین، فرهاد جواب ساسان را داد:

 _ نخیر، کجا بیاد؟! الزم نکرده...

 ساسان حرفش را برید و گفت:

 م خوبه، هوای تمیز و پاک براش الزمه_ چیکارش داری خب؟! بذار بیاد برای سالمتیش ه

اش را روی شانه جابجا کرد و به هایش را چرخاند و پوفی کشید، سپس کولهفرهاد مردمک چشم

 ها راه افتاد:طرف پله

 _ من رفتم ساسان، تو ماشین منتظرتم

 :اما قبل از اینکه پا روی اولین پله به طرف پایین بگذارد ساسان با صدای بلندی جواب داد

 شم تا شیرین آماده بشه با هم بیایم_ باشه تو برو من هم منتظر می
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 فرهاد در جا متوقف شد. خواست دهان باز کند که ساسان به شیرین نهیب زد:

 کنی؟_ برو حاضر شو دیگه، ایستادی اینجا چی رو تماشا می

را هم از یاد برده  قبل از اینکه فرهاد حرفی بزند شیرین به سرعت وارد اتاقش شد، دیگر گرسنگی

 بود!

 صدای فرهاد را شنید که عصبانی به ساسان توپید:

 کنی..._ خودت دعوتش کردی، خودت هم ازش مراقبت می

دانست باید چه لباسی بپوشد که مناسب کوهنوردی چرخید، حتی نمیشیرین در اتاق دور خودش می

مه جای دنیا هوای کوهستانش سرد دانست ههای اینجا خبر نداشت، فقط میباشد؟ از وضعیت کوه

اش اش را برداشت داخل کولهاست. سرانجام شلوار جینش را به تن کرد، کاپشن چرمی و کاله پشمی

 گذاشت و از اتاق بیرون رفت. ساسان روی پله منتظرش نشسته بود، شیرین به اطراف نگاه کرد:

 _ فرهاد کو؟ رفت؟

فشرد و با حرص بلهای گفت و از پله ها سرازیر  هایش را روی همساسان سری تکان داد و لب

کرد که با صدای بوق هایش را محکم میپوشید و ساسان بند پوتینهایش را میشدند. شیرین کتونی

 ممتد نگاهشان به سمت صدا کشیده شد، ساسان دستی در هوا تکان داد:

 کنن!می _ اوی مشتی! اینجا ایران نیست ها، به جرم همسایه آزاری ازت شکایت

 ای جمع شده گفت:توجه به هشدار ساسان دو بوق دیگر زد و با چهرهفرهاد اما بی

 _ بدویید دیگه

 ای به شیرین کرد:ساسان نگاه کالفه

 ایه ها!_ عجب دیوونه

شیرین خندید و به طرف ماشین رفت و سوار شد، ساسان هم بعد از بستن در به آنها پیوست و فرهاد 

 به راه افتاد...

پس از طی مسافتی طوالنی که در سکوت طی شد، باالخره به مناطق کوهستانی رسیدند، حاال فقط 

شکست و با گفتن بپیچ به راست و سمت چپ برو از فضای صدای ساسان بود که سکوت را می

 کرد.سنگینی که در ماشین حاکم بود کم می

یدن آنجا چهره در هم کشید و با خود های ایران بود، با دشیرین که تصورش از کوهنوردی همان کوه

 شود.فکر کرد هیچ خاکی، خاک وطنش نمی

ای نداشت! کرد؟ چارهبا توقف ماشین شیرین از آمدنش پشیمان شد، این مسیر را چگونه باید طی می

کرد، فرهاد چیزی به دنبال ساسان و فرهاد راه افتاد و خود را بابت اصرارش به آمدن لعنت می

 با آمدنش مخالف بود! دانست کهمی

توسط دره ها و دشت های گسترده از هم  سنگالخ ها، تپه های ناهموار و شیب های فرسوده کوه ها

شده بود و از آنجا که این مناطق مرتفع در طول روز نور کمتری را از خورشید دریافت  گسسته
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ها روی یک شبه جزیره قرار نسبت به مناطق مسطح تر، بارندگی بیشتری داشت. کوه کرد،می

 و به خصوص ناهموار و برهنه بود. و بخشی از منطقه کوهستانی داشت

هنوز چند قدمی برنداشته بودند که کوله ی شیرین به سنگ تیزی که از دل کوه بیرون زده بود گیر 

که فرهاد کوله اش را چسبید و او را به عقب کشید و به کوه کرد و پایش لغزید، در حال سقوط بود 

چسباند. نگاه هراسان شیرین قفل چشم هاي زیبای فرهاد شد. نفس میان سینه اش به تقال افتاد، 

دست فرهاد کنار پهلویش به کوه نشست. ریه اش را از نفس خالی كرد. گرمای نفسش چون موجی 

نشست و دخترک میان هراس شیرینش با شرمی دلچسب  ی شیریناز ارتعاش به جان یغما زده

 خودش را بیشتر به آغوش سنگی كوه فشرد. 

لرزد! در آن لحظه و با وجود اخم دست فرهاد كه روي بازویش لغزید، حس كرد دنیا زیر پاهایش مي

هایش كرد؛ او این مرد مغرور را با وجود تمام تلخیهای جذاب فرهاد، یک چیز را انكار نمی

 خواست...یم

*** 

دست شیرین روی شانه فرهاد بود و او خیره به چشمان خجول شیرین دستش لغزید و به پهلوی 

 شیرین نشست، سرش را نزدیک تر برد و با لحن نگران پرسید:

_حواست کجاست؟! اینجا ایران نیست، یه لحظه دیرتر گرفته بودمت االن ته دره بودی، چرا اینقدر 

 سر به هوایی؟!

ن سرش را بلند کرد و به چشمان فرهاد زل زد زبانش بند آمده بود، از ترس بود یا خجالت؟ شیری

دانست! فرهاد وقتی سکوتش را دید اخمی به چهره کشید و سرش را چرخاند به سمت ساسان که نمی

 دهانش از اتفاقات چند لحظه ی پیش باز مانده بود:

 قبش می بودی، بهت گفته بودم یا نه؟_ تو که دعوتش کردی با خودت آوردیش باید مرا

 ساسان آب دهانش را قورت داد و جواب داد:

_ خب من که جلو بودم تو پشت سرش بودی دیگه، حاال به خیر گذشت، از اونجا رد بشین بیایین این 

 طرف

 فرهاد چشمانش را بست و پوفی کشید، به سمت شیرین برگشت:

 _آروم از این طرف برو سمت ساسان...

خورد، دختر جوان یارای حرکت نداشت، چشمانش را نفس های گرمش به صورت شیرین میهرم 

بست و دستش را بیشتر به شانه ی فرهاد فشرد، نگاه فرهاد به شانه اش چرخید، دوباره به شیرین 

 هایش را بسته بود خیره شد و ادامه داد:که چشم

 _ حواسم بهت هست نگران نباش

هایش را روی هم فشرد و خواست به سمت ساسان حرکت کند کت کند، لبتوانست حرشیرین اما نمی

اما نتوانست، عاجزانه به ساسان نگاه کرد، هنوز هم فشار انگشتانش روی شانه ی فرهاد بود، 

 ساسان دستش را دراز کرد و گفت:

 _بیا شیرین، نترس!
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کمی بیشتر نزدیکش شد، حاال باز هم نتوانست قدمی از قدم بردارد، فرهاد متوجه ترس او شد، آرام 

 شیرین کامال در آغوش او بود، کنار گوشش زمزمه کرد:

 ور، پس نترس_ تو که ترسو نبودی! دو قدم بیشتر نیست ساسان اونطرف مراقبته منم این

نفس گرم فرهاد در گوش شیرین پخش شد، از ترس و خجالت هنوز هم یارای حرکت نداشت، فرهاد 

 :تک خنده ای کرد و گفت

ترسید؟! رفتیم کوهنوردی؟! کی جلودارمون بود و از هیچی نمی_ یادته ایران من و تو و شروین می

تونه مانع راهت بشه؟! پس چرا االن اینجا خشکت زده؟ اینم یه کوهه گفتی هیچ کوهی نمیمگه نمی

 ترسی.های ایران، تو هم همون شیرینی، مطمئنم نمیمثل کوه

درخشید و خندان بود، از استرسش کم شد، نگاه فرهاد زیبای فرهاد می شیرین نگاهش کرد، چشمان

نهایت این نگاه را دوست دارد، فرهاد کمی عقب کشید و زیبا و دوست داشتنی بود، احساس کرد بی

دست چپش را پشت کمر شیرین گذاشت با لبخندی جذاب و نگاهی خندان شیرین را به سمت ساسان 

یشتری برای نگاه کردن به چشمان فرهاد نیافت، به خود جراتی داد و هدایت کرد، شیرین فرصت ب

 پایش را بلند کرد

نگاه از فرهاد گرفت و با همراهی او از راه باریک کنار صخره رد شد و به ساسان رسید، ساسان مچ 

دستش را گرفت به سمت خود کشید، شیرین که هنوز هم ترسیده بود روی زمین نشست و نفس 

، فرهاد هم از صخره گذشت و باالی سرش ایستاد. ناگهان اتفاقات چند لحظه قبل در عمیقی کشید

نظرش جان گرفت و از ترس اینکه ممکن بود چه بالیی سر شیرینش بیاید به خود لرزید و فریاد 

 کشید:

 شه بگی حواست کجا بود لعنتی؟_ می

 ساسان گفت: ساسان و شیرین هر دو با صدای بلند فریاد فرهاد از جا پریدند،

 زنی؟ خودمون هنوز ..._ برای چی داد می

 فرهاد مجددا فریاد کشید:

 کشم، بهت گفتم نیارش، همش تقصیر توئه...کشم از تو می_ تو حرف نزن، هرچی می

 شیرین از جا بلند شد و کنار ساسان ایستاد و حرفش را قطع کرد:

زنی؟ خودم خواستم بیام، درضمن کوله ام به صخره گیر کرد به من و _ چرا سر ساسان داد می

 ساسان چه ربطی داره که اینطوری...

 فرهاد خشمگین و عصبانی ادامه حرفش را برید و گفت:

اش برای من دردسری، خوام حتی یه کلمه حرف بزنی، صداتو نشنوم، همه_ ساکت شو شیرین، نمی

 کنیفتم الزم نکرده بیایی، اما تو فقط لجبازی میهی بهت گ

تغییر رفتار سریع فرهاد هم شیرین هم ساسان را متعجب ساخته بود، همین چند لحظه ی پیش داشت 

خندید، ولی حاال در باالترین درجه کرد، زیبا و عاشقانه میکنار گوش شیرین از گذشته ها زمزمه می

 بود و چشمانش پر خون...ی عصبانیت قرار داشت، صورتش سرخ 
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 لرزاند با لحنی مغموم به ساسان نگاه کرد:شیرین بغض کرده از ترسی که هنوز وجودش را می

 شد به خونه برگردم_ کاش می

 ساسان سرزنش وار به فرهاد نگاه کرد و شیرین را مخاطب قرار داد:

 رسونمت_ اگه بخوای خودم می

زد که ساسان تکانی خورد و با اخم به فرهاد زل زد، فرهاد ی ساسان ضربه فرهاد با دستش به شانه

 با همان اخم از باالی چشم نگاهش کرد:

 دیمره، به راهمون ادامه می_ الزم نکرده، کسی جایی نمی

 سپس دست شیرین را با خشم گرفت و دنبال خود کشید.

 شیرین شوکه صدایش را باال برد:

 _ فرهاد دستم رو ول کن، مچم رو شکستی ولم کن...

 ساسان کالفه از التماس های شیرین دست آزاد فرهاد را گرفت و او را متوقف کرد:

 کنی؟! برده ی تو که نیست..._ ِد لعنتی ولش کن، چرا باهاش اینجوری رفتار می

 فرهاد عصبی دستش را از دست ساسان بیرون کشید و فریاد زد:

 کنم، تو چیکار داری؟کاره ای؟ زنمه، هرکاری دلم بخواد می_ به تو چه؟ هان؟! تو چه

 ساسان عصبی گردن کشید و جواب داد:

ام که با پدرش صحبت کردم و اون قرار بود دخترشو دست من بسپاره، خیلی راحت هم _ من همونی

 ونم دوباره باهاش تماس بگیرم و بگم که تو اینجا داری چه بالیی سر دخترش میاریتمی

دو مرد عصبانی چشم در چشم هم زل زده بودند، ساسان زودتر نگاه از چشمان فرهاد گرفت و 

خواست رو برگرداند اما چیزی را که دید مبهوت در جا متوقفش کرد. شیرین دستش را با خشم از 

 کشید و فریاد زد: دست فرهاد بیرون

تونی انجام بدی؟ گم هر کاری خواستی میکنی؟ فکر کردی هیچی نمی_ چیه دور برداشتی زنم زنم می

بینم انگار این هاش رو خالی کنه اما میگم بذار عقدهزنم برای اینه که مینه آقا! اگه حرفی نمی

 ای که به دل گرفتی قراره تا ابد ادامه داشته باشه...کینه

 ب دهانش را بلعید و ادامه داد:آ

_ تحقیرت کردم، درست! اما تو کشور خودت بوده، دو نفر دست نوازش سرت کشیدن و بهت دلداری 

دارن، اما من چی؟ آوردی کشور غریب که هیچکس نیست به دادم برسه بعد هر جوری که دوست 

 کنی.داری رفتار می

توانست نشان دهد چشمان متعجب فرهاد به دهان شیرین دوخته شده بود، تنها واکنشی که از خود می

 هایش بود. شیرین با همان لحن پرخاشگر به ساسان گفت:حرکت تند پلک

https://www.1roman.ir/
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 تونم روی قولم بمونم_ ببخشید ساسان، دیگه نمی

 کان داد:نگریست سر توار میساسان در حالی که به سر تا پای فرهاد سرزنش

 فهمم! حق داری_ می

انداخت، بازوی شیرین را در باخت! نباید خود را از تک و تا میفرهاد به خود آمد، نباید بازی را می

 مشت گرفت:

 ها؟_ چه قول و قراری با هم گذاشتید لعنتی

ا صدای چشمان شیرین از درد بسته شد، اینبار با همان خشم بازویش را از چنگال فرهاد رها کرد و ب

 بلند تری فریاد زد:

کنی! کنه راجع به چی صحبت میگی قول و قرار که کسی ندونه فکر می_ خجالت بکش، جوری می

 برای ذهن مریضت متاسفم...

کردند و به راه خود شدند نگاهشان میای در حالی که رد میها بودند، عدهگر آنجمعیت زیادی نظاره

ها با عصبانیت کردند. شیرین بی حواس رو به آنتاده و تماشایشان میای هم ایسدادند، عدهادامه می

 دستش را در هوا تکان داد و به انگلیسی گفت:

 کنید؟ مگه فیلم سینماییه؟ از اینجا برید!_ چیه؟ به چی نگاه می

 اش داشت، در آخر موفق نشد و خندید:ساسان به زور سعی در کنترل خنده

 کنید؟یرانه که با اصطالحات ایرانی ازشون پذیرایی می_ شیرین خانم مگه اینجا ا

 شیرین اما با همان خشم بار دیگر به جمعیت نگاه کرد:

 فهمن!_ واال خب مگه تماشا داره؟ خوبه از زبونمون چیزی هم نمی

 ساسان کف دستانش را به طرف شیرین گرفت و او را به آرامش دعوت کرد:

 من نزن _ باشه، باشه! رعد و برقت رو روی

 ای کرد، فرهاد اما متعجب تر از پیش به شیرین زل زده بود:شیرین تک خنده

https://www.1roman.ir 

 _ تو کی انگلیسی یاد گرفتی؟

 هایش را در هم کشید:شیرین اخم

 _ نکنه انتظار داشتی اینجا مثل کر و الل ها رفتار کنم؟

 اش را به طرف فرهاد گرفت و ادامه داد:چشمانش را ریز و انگشت اشاره

هات رو باز کن جناب فرهادی! تا امروز توهین کردی، تحقیر کردی هیچی بهت نگفتم! ب گوش_ خو

دم باهام اینجوری رفتار کنی. اگر تاوان رفتار خودم بوده که بیشتر اما از همین االن به بعد اجازه نمی

یم. مفهوم هاش رو پس دادم، تا االن رفتارهامون سر به سر شده، چیزی به هم بدهکار نیستاز این

 بود؟!
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کردند، شیرین که سکوت فرهاد را دید، قدمی به جلو هر دو مرد هاج و واج به شیرین نگاه می

 برداشت و صورتش را نزدیک صورت فرهاد برد و براق شد:

 _ نشنیدم! مفهوم بود؟

اشت، ی بله تکان داد. ساسان انتظار این بی پروایی را از شیرین ندفرهاد مبهوت سرش را به نشانه

فهمید چرا فرهاد در روزهای ورودش اینقدر افسرده حال بود، اگر شیرین قبال با اون این حاال می

گفت، پس فرهاد حق داشت! او هرگز چنین جسارتی را در هیچ زنی ندیده بود، در دل طور سخن می

 اعتراف کرد به راستی که شیرین ماده ببر بود، مخصوصا حاال که زخمی هم شده!

کرد، عشق و ترس! عشق شیرین که از دیرباز در زمان تجربه میاما دو حس متفاوت را همفرهاد 

دانست که جسور بودن از خصایص شیرین بود اما حاال با این قلبش جوانه زده بود، این را هم می

نمود. آب دهان خود را به سختی فرو داد و به حالت تدافعی که به خود گرفته بود واقعا ترسناک می

 آرامی از شیرین فاصله گرفت. سوالش در سر دوباره تکرار شد:

 _ کی و چطوری انگلیسی رو یاد گرفت؟!

ای بعد به خود آمده و به دنبالش شیرین به تنهایی راهش را ادامه داد، ساسان و فرهاد هم لحظه

روانه شدند، سرعت شیرین زیادتر بود و کمی از آنها فاصله گرفت، ساسان رو به فرهاد با سر به 

 شیرین اشاره کرد:

 _اوف، این دیگه کی بود؟

یرین چشم دوخت، ساسان که سکوتش را دید ادامه فرهاد نگاهی به ساسان انداخت و دوباره به ش

 داد:

خواستم اینطوری بشه، ولی خب حق داره، این راهش نیست، هرچقدر هم که _ ببخشید داداش، نمی

بهت توهین و بی احترامی شده این راهش نیست، اون یه دختره، از روزی که اومده چه مریض بوده 

 وش پایین بره، مدام در حال...چه وقتی خوب شده نذاشتی یه آب خوش از گل

 فرهاد حرفش را قطع کرد و با درماندگی جواب داد:

تونی بفهمی که داشته باشیش و مال گذره، نمیدونی چی تو قلبم میفهمی ساسان، نمی_ حالم رو نمی

 خودت نباشه یعنی چی؟! من باید...

 ساسان نگذاشت ادامه بدهد :

دونم فهمم عشق چیه؟! میکنم، مین یکی خوب درکت میگی تو؟! هرکی درکت نکنه م_ چی می

 نداشتن عشقت یعنی چی؟! ولی بازم این راهش نیست

 فرهاد نگاهی به ساسان انداخت و با بغض گفت:

 _ تو عشقت جلو چشمات نیست

 کرد، سکوت کرد تا فرهاد ادامه دهد:ساسان نگاهش کرد، حال دوستش را درک می

تونم بینمش و نمیبینمش، می، هر روز، هرساعت و لحظه، هر ثانیه می_ من اما عشقم جلو چشمامه

، از اولشم نبود، االنم دست من امانته، باید صحیح و سالم داشته باشمش، ساسان اون مال من نیست

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

153 

 

فهمی؟ وقتی عشقت کنارت باشه زنت باشه ولی هر لحظه منتظر رفتنش برگردونمش ایران، اینو می

خوام باشه ولی با من نیست! دلش با من نیست، مجبورم خشونت خوامش، میباشی یعنی چی؟! می

داشته باشم، مجبورم داد بزنم خودم رو خالی کنم، مجبورم سرش فریاد بزنم تا یادم بره زنمه، یادم 

شم ولی مجبورم کنه، ناراحت میزنم گریه میبره زنمه و حقی نسبت بهش ندارم، وقتی سرش داد می

این بهترین بهونه برای فرار از نزدیک نشدن به اونه، خشونت و  هاش رو نبینماشک ترکش کنم تا

 خاطر این مسائلهفریادهای من به

اش را در دست فشرد، دالیل فرهاد هم منطقی نبود، اما ساسان دستی به شانه رفیقش گذاشت و شانه

 راه چاره بود. گذاشت کسی منطقی عمل کند؟ در این لحظات سکوت بهترینمگر عشق می

*** 

یک هفته از آن کوهنوردی طوفانی گذشته بود، فرهاد اکثرا بعد از بازگشت به شرکت شامش را 

. در این میان ساسان و شیرین فقط نظاره گر سکوت و بردخورد و در سکوت به اتاقش پناه میمی

داد و در آخر خسته از نمی های ساسان برای تغییر جو ایجاد شده نتیجه ایانزوای فرهاد بودند، تالش

تالش بیهوده مجبور به تحمل شرایط پیش آمده شد، شیرین هم که دستش برای فرهاد رو شده بود 

دلیلی برای صحبت نکردن با دیگر کارمندان شرکت نداشت و خیلی زود در دل همکارانش جا باز کرد 

خونگرم و اجتماعی بود به  و همه دوستش داشتند. از آن جایی که شیرین هم دختری فوق العاده

از دیگران خود را به شیرین نزدیک کرد  سرعت با همه صمیمی شده بود. در این میان ریچارد بیش

توانست با او ارتباط برقرار کند، برخورد شیرین فهمید به راحتی میو حاال که او زبان را به خوبی می

دید، چرا که را بی شباهت به شروین نمی با ریچارد هم نسبت به سابق خیلی بهتر شده بود چون او

کرد نمود، از این رو هر وقت با او صحبت میهمانند شروین شیطنت های خاصی داشت و مهربان می

شد، در کشوری غریب که او کسی جز ساسان و فرهاد در کنارش نبود، شروین در نظرش مجسم می

  اش بود.وجود ریچارد برای شیرین چون عضوی از خانواده

اولین باری که فرهاد متوجه ی صحبت شیرین و ریچارد شد، بی توجه به آن دو از کنارشان رد شد و 

، همین واکنش فرهاد باعث شد که ریچارد و شیرین با تعجب نظاره گر رفتن فرهاد به اتاقش رفت

خانه  داد، صبح با ساسان و شیرین ازباشند. فرهاد همچنان در سکوت کارهای شرکت را انجام می

زد مگر آنکه ساسان سؤالی از ای حرف نمی، ولی حتی کلمهگشتشد و شب با آن دو برمیخارج می

 کرد هیچ برخوردی با او نداشته باشد.او بپرسد، شیرین اما سعی می

خواست دوباره خوی خشمگین فرهاد را ببیند. امروز بعد از کشید و نمیتازه داشت نفس راحتی می

ت هر سه در حال بازگشت به منزل بودند که ساسان کنار یک سوپرمارکت نگه یک روز کاری سخ

 داشت تا مقداری خرید کند، از فرهاد و شیرین پرسید:

 _ شما دوتا چیزی الزم ندارید؟!

 شیرین گفت:

 _من طبق معمول هله هوله داداشی

 فرهاد آرنجش را روی پنجره ماشین گذاشت و جواب داد:

 یگار بگیر_ برای منم دو پاکت س

 ساسان چشمانش را چرخاند و متعجب دو انگشتش را نشان داد:
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کنی؟ یه کم به ریه هات استراحت بده، آخرش هم _ دو پاکت؟! چه خبرته مثل دودکش سیگار دود می

 جایی که شیرین بود...شیم تو رو ببریم همونمجبور می

انتظار از پاسخ فرهاد، وقتی جوابی  فرهاد نگاهش را از ساسان گرفت و جوابی نداد، ساسان هم در

نگرفت سرش را متأسف تکان داد، راهش را گرفت و به سمت سوپرمارکت رفت، دقایقی گذشت، 

کرد، کامال ساکت و آرام مثل گذشته سرجایش نشسته بود، برای شیرین از پشت سر فرهاد را نگاه می

 اینکه سکوت را بشکند سرفه ای کرد و گفت:

 این ماه رو دارم، سه ماه دیگه موندهفردا چکاپ _ پس

فرهاد با شنیدن صدای شیرین کمی سرش را به عقب برد و به سمت چپ متمایل شد تا نشان دهد 

صدایش را شنیده ولی همچنان سکوت کرد و کالمی بر لب نراند، شیرین که سکوت فرهاد را دید 

 ادامه داد:

 _ دیگه چیزی نمونده از دست من خالص شی

بار فرهاد کامل به عقب برگشت و چشم در چشم همسرش دوخت، قفسه ی سینه اش از عصبانیت این

خواست باز هم سر شیرین فریاد بزند ولی از رفت، دلش میو عشق و هیجان تند تند باال و پایین می

یر خیلی وقت پیش تصمیم گرفته بود این کار را تکرار نکند، نگاهش غمگین شد، شیرین متوجه تغی

حالت فرهاد از عصبانیت به ناراحتی شد و منتظر عکس العمل او بود، منتظر بود تا فرهاد بعد از دو 

به اش برگشت و با ناراحتی به روهفته سکوتش را بشکند و حرف بزند، ولی فرهاد به موضع قبلی

 رویش زل زد.

ز باران خیره شد و با ی ماشین به خیابان خیس ااش جمع شد و از شیشهدستان شیرین روی سینه

 خود فکر کرد:

 وقت این پسر رو نفهمیدم..._ هیچ

یک ربع بعد ساسان با دو کیسه حاوی خریدهایش برگشت در سمت شیرین را باز کرد و کیسه ها را 

به دستش داد، شیرین هم کیسه ها را گرفت و سمت راست خود گذاشت، ساسان سوار ماشین شد، 

 گفت:دستانش را به هم مالید و 

 _ هوا چه دمی داره، نفسم گرفت

 استارت زد و حرکت کرد، ادامه داد:

 _ آقا فرهاد یه وقت شما زحمتی نکشین ها، فقط بشین از هوای ماشین لذت ببر داداش

شیرین لبخندی زد و با صدای تلفن همراهش دست به کیفش برد و آن را بیرون کشید، با دیدن نام 

 ب داد:اش را جوامهلقا خوشحال گوشی

 _ ســـــالم عشقم، خوبی؟!

خواست به شیرین بگوید که تو حق نداری ی عشقم آه کوتاهی کشید، دلش میفرهاد با شنیدن کلمه

خواست بگوید عشق تو منحصر به من است نه کسی دیگر، جز من به کسی عشقم بگویی، دلش می

 ند.توانست بیان کخواست ولی نمیکرد، دلش میاما زبانش یاری نمی
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نتیجه رو با صدای خنده ی شیرین به خود آمد، پوفی کشید و برای رهایی از این افکار بیهوده و بی

 به ساسان که اخمهایش در هم بود پرسید:

 _ سیگارا کو؟! نکنه نگرفتی؟!

 هایش را بیشتر در هم کشید و پرسید:ساسان اخم

 _ چی؟ متوجه نشدم

 :فرهاد با تعجب دوباره سؤالش را پرسید 

 _ سیگار گرفتی برام یا نه؟!

 ساسان سری تکان داد و به عقب اشاره کرد:

 _آره، تو کیسه هله هوله های شیرینه

فرهاد متعجب از تغییر ناگهانی ساسان به عقب برگشت و سعی داشت سیگارش را از کسیه بیرون 

ای روی اسان ضربهتوانست زیاد خم شود و کیسه را بردارد، سبکشد ولی چون کمربند بسته بود نمی

 پایش زد:

 _ بذار برسیم بعد بردار خب

فرهاد نچی کرد و دوباره خودش را به عقب کشید، شیرین که متوجه ی حرکت فرهاد شده بود خم شد 

دستش را درون کیسه برد و سیگارش را درآورد و به دستش داد، فرهاد دستش در هوا متوقف شد و 

ایه روشن ماشین از خوشحالی صحبت با مخاطبش به چشمان خوشرنگ عشقش که در فضای س

 درخشید خیره ماند، با حرف شیرین که گفت:می

 فرستم عزیزم، با ساسان رفته بودیم کلی عکس گرفتیم_ آره مهلقا جون، برسم خونه برات می

فرهاد با شنیدن نام مهلقا به سرعت به سرجایش برگشت و به ساسان خیره شد و پاکت سیگار را در 

ش فشرد، ساسان متوجه ی سنگینی نگاهی شد، به سمت فرهاد برگشت و او را متوجه ی خود دست

به دید، سرش را سؤالی تکان داد ولی حرفی نزد، فرهاد هم به نشانه هیچی سرش را باال برد و به رو

 رویش زل زد، حاال متوجه دلیل تغییر ناگهانی ساسان شده بود.

هایشان تکرار خندید و نام مه لقا را در بین صحبتساسان می یتوجه به وضعیت آشفتهشیرین بی

فهمید به عقب برگشت و با لحنی سراسر تمنا که مظلومیت از آن کرد، فرهاد که حال ساسان را میمی

 بارید گفت:می

 شه زودتر تلفنت رو قطع کنی؟_ شیرین جان؟ می

خورد و قلبش در سینه لرزید اما بهتش شیرین که نامش را با پسوند جان شنیده بود یک آن تکانی 

بیشتر از درخواست فرهاد بود که پس از این سوال سرش را خم کرد و به صورت ساسان خیره شد. 

نگریست، مه لقا را طور به ساسان که سرش را پایین انداخته و در خود جمع شده بود میهمان

 مخاطب قرار داد:

 زنیم..._ برو دختر! اصال فکر هزینه ها نیستی ها، برو بعدا با هم حرف می

 چند لحظه سکوت و بعد دوباره گفت:
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 کنم. سالم برسون، خداحافظ_ چشم عزیزم، حتما، خیالت راحت فراموش نمی

 تماس را قطع و نگاهش را بین فرهاد و ساسان گرداند:

 _ چی شده؟

 دند و این باعث به وجود آمدن سکوتی سنگین تا مقصد بود!اما هیچ یک جوابی به شیرین ندا

کرد، فرهاد دردمندانه چون هر سه در افکار خود غرق بودند، ساسان سرش در سکوت رانندگی می

طفلی یتیم سرش را به شیشه تکیه داده و شیرین از رفتار دو مرد در تعجب بود! با رسیدن به خانه 

رد خانه شد، شیرین متعجب از عجله ی ساسان در باال رفتن از پله ساسان سریع از ماشین پیاده و وا

 ها صدایش را بلند کرد:

 ری؟! قرار بود شام رو باهم آماده کنیم_آقا داداش کجا می

 ساسان درحال باال رفتن از پله ها دستش را در هوا تکان و جواب داد:

 ام آبجی، برای شام هم صدام نکنین، گرسنه نیستم_ من خسته

و در راهرو از نظر شیرین و فرهاد ناپدید شد، شیرین با دهانی باز از تعجب رو به فرهاد که همچنان 

 نظاره گر باالی پله ها و جای خالی ساسان بود گفت:

 _ یهو چش شد؟ اینکه حالش خوب بود؟!

فرهاد نگاهی به شیرین انداخت و هیچ نگفت، عمق ناراحتی در چشمان فرهاد مشهود بود!پاکت 

سیگارش را از جیب خارج کرد و به سمت بالکن راه افتاد، تعجب شیرین دو چندان شد، حاال 

جالباسی کنار در گذاشت و  کند، کیفش را رویداند و از او پنهان میدانست که فرهاد چیزی را میمی

ن کرده و به دنبال فرهاد راه افتاد، ُمّصر بود که از این قضیه سر دربیاورد، فرهاد سیگارش را روش

الی انگشتانش نگه داشته، آرنج دستانش را روی نرده ی بالکن تکیه داده و در هم قالب کرده بود، 

خواست از پشت فرهاد را در حصار دستانش شیرین آرام به کنارش رفت برای یک لحظه دلش می

ر پنهان قرار دهد و از او بپرسد چرا تمام حاالتش غمگین است؟! چرا حتی وقتی چهره اش از نظ

توانست حرفی بزند، دلش دهد؟! اما نمیاست غم و ناراحتی را از پشت سرش به راحتی تشخیص می

رفت و خاطر رفتارش از او عذرخواهی کند ولی باز هم موقعیت را مناسب ندید، جلوتر خواست بهمی

فرهاد متوجه ی بر خالف جهت ایستادن فرهاد به بالکن تکیه داد و دستانش را روی سینه قالب کرد، 

حضورش شد و سیگارش را به دست دیگرش منتقل کرد، سکوت فرهاد، شیرین را مجبور کرد تا 

 رخش بیندازد، آرام پرسید:سرش را به سمت او بچرخاند و نگاهی به نیم

 _چیزی شده فرهاد؟!

 فرهاد دود سیگار را بیرون فرستاد و نیم نگاهی به شیرین انداخت، آنگاه آهسته لب زد:

 _نه!

 شیرین در جا جابجا شد:

 گی، یهو هر دوتون منقلب شدید، خب بگید چی شده نگرانتون شدم_مطمئن نیستم که راستش رو می
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کرد. یک تای ابرویش را باال برد و سر فرهاد به سرعت به طرف شیرین چرخید، با بهت نگاهش می

 سوالی که در ذهنش شکل گرفت را به زبان آورد:

 _نگران من شدی؟

 ی تایید تکان داد:حواس سرش را به نشانهشیرین بی

 دارتون کرد؟خوام بدونم چی غصه_خب آره! نه فقط تو، نگران هردوتون شدم، می

 رفت گفت:جواب دلخواه فرهاد نبود، بنابراین سیگارش را خاموش کرد و در حالی که به داخل می

 _برو از خود ساسان بپرس

 لقه شد و او را به سمت خود برگرداند:دست شیرین دور بازوی فرهاد ح

 دونی؟_یعنی تو نمی

نگاه فرهاد به دست شیرین روی بازویش خیره شد، از تماس دست گرم شیرین با بازوی سردش 

دلش زیر و رو شد، هیجانی وصف ناشدنی کل وجودش را در بر گرفت و چشمانش را محکم روی هم 

ینکه بازویش را گرفته ناراضیست و دستش را پس فشار داد، شیرین احساس کرد که فرهاد از ا

 کشید، خجالت زده سرش را پایین انداخت که صدای فرهاد در گوشش پیچید:

 _درد مشترک، عشق!

 سرش را باال آورد و در چشمان فرهاد زل زد، خواست حرفی بزند که فرهاد مانع شد و ادامه داد:

 هاش رو بشنو، شاید تونستی بهش کمک کنی_برو حرف

و در کسری از ثانیه از جلو دیدگان شیرین محو و به اتاقش پناه برد. شیرین اما درمانده به جای 

 کرد.پرسید چه کمکی؟ و این او را بیشتر کنجکاو میکرد و از خود میخالی فرهاد نگاه می

 اسان را پیش گرفت.سرانجام دل را به دریا زده و راه اتاق س

مقابل در اتاق ایستاد و گلویی صاف کرد، چند تقه به در زد و وقتی با صدای ساسان اجازه ورود 

گرفت، در را آرام باز کرد و سرش را داخل برد، اتاق تاریک بود، ولی سایه ی ساسان کنار پنجره 

 شد، قبل از اینکه حرفی بزند ساسان پرسید:دیده می

 ی داشتی؟!_جانم آبجی، کار

 شیرین قد راست کرد:

 تونم بیام تو؟!_می

 ساسان که دست به سینه کنار پنجره ایستاده بود جواب داد:

 _ آره! بیا تو، اون چراغم روشن کن

شیرین وارد شد و کلید چراغ را زد، نور چشم هر دو را که به تاریکی عادت کرده بود زد ولی بعد از 

 شیرین لبخندی زد و گفت: چند ثانیه چشمشان را باز کردند،

 _ کور نشدی تو تاریکی؟!
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 ساسان پوزخندی کوتاه زد و جواب داد:

 هام خوب بود، چیزی شده؟!_نه، برای خستگی چشم

 تر رفت:شیرین نزدیک

 _این سوال رو من باید بپرسم آقا داداشی که قرار بود شام رو باهم آماده کنیم. چیزی شده؟!

 کرد و شانه باال انداخت: ساسان دستانش را از هم باز

 _ نه، چیز خاصی نیست، چرا ایستادی؟! بشین

اش به مبل روبروی تخت بود، شیرین قدمی پیش برد و با نگاهی موشکافانه در حال نشستن اشاره

 رویش روی تخت نشسته بود گفت:روی مبل به ساسان که حاال او هم روبه

 _واقعا؟! اما انگار یه چیزی شده ها!

 ستانش را در هم قفل کرد و گفت:ساسان د

 _مورد مهمی نیست آبجی کوچولو، نگران نباش

 شیرین موقعیت را مناسب دید و حرفش را قطع کرد:

شه گه، تو هم که یهو حالت عوض شد، می_ خب اگر مهم نیست بگو من هم بدونم، فرهاد چیزی نمی

 بگین این چیز غیر مهم چیه؟!

اش گرفت، اما آن را فرو خورد و فقط طرح لبخندی محو روی لب ساسان از کنجکاوی شیرین خنده

 نشاند:

 _ آخه تو چرا اینقدر کنجکاوی؟

 ابروهای شیرین باال رفت و سری تکان داد:

 _ اولش کنجکاوی نبود، نگرانی بود! اما با جواب فرهاد شد کنجکاوی!

ی چشم به شیرین نگاه کرد و به شوخی با لحنی بازجویانه ساسان چشمانش را ریز کرد و از گوشه

 گفت:

 _ تو که گفتی فرهاد حرفی نزده!...

 شیرین به پشتی مبل تکیه داد:

_ حرفی که من ازش سر در بیارم نزده، فقط گفت درد مشترک، عشق! خب تو باشی کنجکاو 

 شی؟نمی

یر انداخت و ساکت شد، شیرین منتظر به دهانش چشم دوخته بود اما به جای ساسان مغموم سر به ز

 شنید.های سنگین ساسان را میجواب، صدای نفس

شد که سکوت سنگینی فضا را پر کرده بود و شیرین از این وضعیت راضی نبود، ای میچند دقیقه

ک کند تا بیش از این مزاحم خواست اتاق را ترشد و میکم از به حرف آمدن ساسان ناامید میکم
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ای که شیرین عزمش برای برخاستن جزم شده بود صدای خلوتش نشود، درست در آخرین لحظه

 ساسان را شنید:

 لقا ام شیرین!_ من عاشق مه

اش برای این کرد، اما با دیدن چهرهای که گفت شیرین شوکه شد، مبهوت به ساسان نگاه میبا جمله

اش گرفت، در حالی که لبش به لبخند باز و این لبخند هر د گرفته بود خندهحالت غمگینی که به خو

 شد گفت:تر میلحظه پررنگ

 گی؟_ خب این که غصه نداره، چرا بهش نمی

 ساسان متوجه اشتباه شیرین شد، از او رو برگرداند و مغموم تر از قبل لب زد:

 دونه!_ خودش می

 جایش را به اخم داد:لبخند شیرین در کسری از ثانیه جمع و 

 دونه؟! پس... چرا..._ می

 ساسان میان حرف شیرین آمد:

 _ ازش خواستگاری کردم، جوابش هم مثبت بود ولی...

 اش کشید و ادامه داد:دستی به بینی

 خواست اینجا زندگی کنه_ حاضر نبود باهام بیاد. نمی

 ی به او نگفته؟ خود را جلو کشید:لقا از این جریان چیزکرد که چرا مهشیرین به این فکر می

 خواستیش چرا اومدی اینجا؟ چرا تو هم ایران نموندی؟_ اگه خیلی می

 ساسان از شنیدن این سوال تکراری عصبی شد:

اش چند _ این سوال رو خودش هم پرسید و جواب هم گرفت اما باز هم حاضر نشد باهام بیاد! همه

 گشتیمبارمون رو بستیم با کلی پیشرفت به ایران برمی سال قرار بود اینجا کار کنم، بعدش که

 هایش را روی هم فشرد و با تأسف سر تکان داد:شیرین لب

 _ تو که االن وضعت خوبه، چرا برنمیگردی؟

 ساسان دستش را محکم روی صورتش کشید:

 کنن_ باید قراردادم با این شرکت تموم شه که برگردم، و اال ازم شکایت می

 شیرین تند تند پلک زد:

 _ مگه چقدر از مدت قراردادت مونده؟

دست ساسان در هوا به معنی زیاد باال آمد، برداشت شیرین از حرکت او این بود که شاید دیگر 

هایی پایین افتاده از جا بلند شد و همراه با آهی که از خواهد جواب بدهد. با شانهتواند یا نمینمی

 سینه خارج کرد گفت:
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 شم داداش، اگه کمکی خواستی در خدمتم. شب بخیرمزاحمت نمی _

 ساسان چند بار سرش را به معنی تایید و تشکر به طرف راست تکان داد و شیرین از اتاق خارج شد.

 ای را از اتاق فرهاد شنیدرفت که صدای ضعیف ترانهسالنه سالنه به اتاق خود می

 شیرین من تلخی نکن با عاشق

 شن این دقایقگم میشن تموم می

 دنیای ما مال من و تو این نیست

 رو کوه دیگه فرهاد کوه کنی نیست

تر به هایی آهسته بدون ایجاد سر و صدا جلو تر رفت، حاال صدا کمی واضحگوش تیز کرد و با قدم

 رسیدگوش می

 دونیم کی هستیمیه روزی میاد که نمی

 یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم

 رین شیرینم واسه تو شدم یه فرهادشی

 شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد

 ابروهایش باال پرید، گوشش را به در چسباند و منتظر شد تا موسیقی ترانه تمام شود

 گم فرهاد کوه کنم منمن نمی

 زنم منها که نمیتیشه به کوه

 رهعاشق تو بی تو به کوه نمی

 میرهوقتی نباشی تو خودش می

 د...فرها

 اش را بشنود، از در فاصله گرفت و چشم ریز کرد:دیگر نخواست کنجکاوی به خرج دهد و بقیه

خواست من رو با ری! اون یکی دیگه بود که نمیگی! بی شیرین به کوه نمی_ آره تو که راست می

 خودش به کوه ببره

برگشت و در اتاقش را با  شنود.قدر آهسته این حرف را زد که مطمئن بود فرهاد صدایش را نمیآن

حرص باز کرد و وارد شد. به در تکیه داد و از یادآوری خاطرات آن روزی که به کوه رفته بودند، 

جوید؛ با مرور خاطراتش و با به یاد آوردن جواب های خودش به فرهاد آرام شد و عصبی لب می

 خود را روی تخت انداخت.

لقا خواهد، اما کدام غذا؟! امشب با تماس مهه غذا میصدای قار و قور شکمش به او هشدار داد ک

افتادند هرگز گمان فضای خانه در غمی ناخواسته فرو رفته بود. وقتی از شرکت به طرف خانه راه می

 کردند که هرکدام دلگیرترین شب این چند مدت اخیر را تجربه کنند.نمی
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*** 

گشت، ریچارد وارد اتاق شد و طبق معمول با نده میکنار قفسه پرونده ها ایستاده بود و دنبال یک پرو

 خنده سالم کرد، شیرین سرش را بلند کرد و با خوشرویی جوابش را داد:

 _ سالم ریچارد، خوبی؟!

 ریچارد خودش را به شیرین رساند و گفت:

 ام! فرهاد نیستش؟!_ عالی

 شیرین نگاهی به میز فرهاد انداخت و گفت:

 بینی که نیستش، جایی کار داشت رفت بیرون_ نه می

ها تکیه داد و دست به سینه رو به شیرین با لبخندی ریچارد نزدیک تر شد شانه اش را به قفسه

 جذاب گفت:

 تونیم راحت با هم صحبت کنیم_ چقدر خوب؟! وقتی اون هست نمی

ریچارد سرش را کمی جلو آورد و  شیرین با تعجب نیم نگاهی به او کرد و پرسشگرانه لبخندی زد،

 ادامه داد:

 _ خیلی بداخالقه

 اش را باال برد و ادامه داد:بعد شانه

 _ زیاد از من خوشش نمیاد

ای را که در دست داشت بست، ریچارد چشمکی زد و منتظر جواب شیرین نگاهش کرد و پرونده

ت، ریچارد که منتظر پاسخ شیرین ماند، ولی شیرین به سمت میزش حرکت کرد و روی صندلی نشس

 شیرین بود، روی میز نشست و به شیرین زل زد:

 _ مثل اینکه حالت خوب نیست، اون گودزیال باز چیزی بهت گفته اینجوری ناراحتی؟!

 شیرین چشمانش را محکم بسته و باز کرد و جواب داد:

خودمه، که اونم دالیلی  کنه تقصیر_ فرهاد خیلی هم پسر خوب و خوش اخالقیه، اگر گاهی بدخلقی می

 داره، در ضمن در مورد اون اینجوری صحبت نکن ریچارد... 

 سرش را نزدیک ریچارد برد و ابروهایش را باال داد:

 _ لطفا

 ریچارد خنده بلندی کرد و دستش را در هوا به طرف شیرین پرتاب کرد:

خواستم، خوش به از زندگی نمی_ هی پسر، اگر یه خانم به این زیبایی طرفدارم بود دیگه هیچ چیزی 

 حال فرهاد

 شیرین نگاهش کرد و پوزخند محوی به لب آورد، ریچارد به سمت او خم شد و ادامه داد:
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 پذیرید؟!ی دوستانه دعوت کنم، آیا دعوت من رو می_ خانم زیبا! مایلم شما رو برای صرف یه قهوه

 قاطعانه جواب داد:شیرین مستقیم به چشمان آبی و دریایی ریچارد زل زد و 

 _ نه ریچارد

 ریچارد یک تای ابرویش را باال برد و پرسید:

 رسونمت خونهخوریم بعد میریم بیرون یه قهوه باهم می_ آخه چرا؟! بعد از کار می

 شیرین خودکارش را روی میز گذاشت و جواب داد:

 خوامتونم ریچارد، معذرت می_ نه، نمی

 اش کشید:تی به چانهریچارد دس

 _ پس با یه پیاده روی همراهیم کن

رسید، خودکارش را به لپش چسباند دار و وحشتناک به نظر میحتی تصورش هم برای شیرین خنده

 و سر تکان داد:

 شه_ متاسفم ریچارد این هم نمی

 تر از قبل پرسید:ریچارد متعجب

 _چــــرا؟!

 را در هم قفل کرد:اش را جلو داد و دستانش شیرین سینه

 تونم تنها با یک مرد اون هم بدون همسرم جایی برم..._چون من یک خانم متاهل ایرانی هستم، نمی

 ریچارد حرفش را قطع کرد و گفت:

گی شیرین؟! این یه درخواست کامال دوستانه است، تو این حق رو داری با من به رستوران _ چی می

 ده که مردهای ایرانی خیلی...زنی نشون میتو می یا پیاده روی بیایی، این حرفی که

شیرین دستش را باال گرفت و ادامه ی صحبت ریچارد قطع شد، شیرین سعی کرد با آرامش برای او 

 توضیح دهد:

ها خودمون قبول _ ببین ریچارد، این فرهنگ کشور ماست، اتفاقا خیلی هم دوست داشتنیه و ما خانم

کنیم پس به ودمون به همچین جاهایی بریم. اینجوری احساس امنیت میکنیم که فقط با همسر خمی

 مردهای ایرانی ربطی نداره

 ریچارد خود را از روی میز سر داد و مقابل شیرین ایستاد، دست روی سینه گذاشت:

 دم بهت آسیبی نرسونم! با من هم احساس امنیت خواهی کرد_ قول می

 ش اشاره کرد:شیرین دستش را تکان داد و بعد به سر

 نه ریچارد اشتباه نکن، منظور من امنیت روانی بود نه امنیت اجتماعی_ نه

 زمان گفت:زد همریچارد در حالی که در مقابل شیرین زانو می
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 های ایرانی با کسی دوست هم نیستید؟_ َوآو! شیرین! یعنی شما زن

 شیرین به سوالش خندید:

 وست نیستیم_ نه ریچارد با هیچ آقای غریبه ای د

 ریچارد ایستاد و سردرگم گفت:

 شناسیم_ اما شیرین من که غریبه نیستم، ما خیلی وقته که همدیگه رو می

 هایش را کالفه در حدقه چرخاند:شیرین چشم

 شناسم ولی فقط به عنوان یه همکار...ایه، بله من تو رو می_ ریچارد! منظور من چیز دیگه

 گذاشت و روی صورت شیرین خم شد: هایش را روی میزریچارد دست

 _ اگر فرهاد نبود با من دوست بودی؟

 شیرین خندید:

 _ ریچارد من و تو...

 شم!_ ببخشید وسط مذاکرات تون مزاحم می

این جمله را فرهاد گفت و با صدایش سر هردو به طرف فرهاد برگشت، ریچارد خونسرد دستی به 

 کتش کشید و کراواتش را روی یقه مرتب کرد:

 _ سالم فرهاد، روز خوش

ی کارش مشغول کرد. شیرین اما نگران به ادامهاش میو از اتاق خارج شد و فرهاد با نگاهش بدرقه

هایشان را شنیده؟ فرهاد وقتی رسیده بود که ریچارد سوال از کجای حرفدانست فرهاد شد و نمی

ی این آخرش را از شیرین پرسیده بود و او با وحشت جواب از جانب شیرین و با ورودش مانع ادامه

 شد!مکالمات شد. از این به بعد باید بیشتر مراقب رفتارهای ریچارد می

تاپش را روشن رد بی هیچ حرفی پشت میزش نشست، لپخوکه از درون خود را میفرهاد در حالی

تاپ چشم دوخت و کلیدهای کیبورد را یکی پس کرد و عینکش را به چشم زد، با اخم به صفحه ی لپ

شد، شیرین نگران از حضور ناگهانی فرهاد و بی فشرد، کالمی اما از زبانش خارج نمیاز دیگری می

اش نشانی شده بود بی صدا به فرهاد چشم دوخته بود، در چهرهاطالعی از زمانی که فرهاد وارد اتاق 

توجه به یافت و تنها اخم کوچکی میان ابروانش شکل گرفته بود. فرهاد اما بیاز عصبانیت نمی

تاپش طراحی کرده بود و حاال شیرین همچنان مشغول کار روی نقشه ای بود که در صفحه لپ

 کرد.مختصات آن را وارد می

عد فرهاد کش و قوسی به بدنش داد و دست در جیبش کرد، پاکت سیگارش را بیرون کشید و دقایقی ب

اش سیگار را روشن کرد و آرام به آن پک زد، با یک نخ سیگار روی لب گذاشت، با فندک طالیی

اولین پک دود سیگار وارد چشمانش شد و سریع آنها را بست و دستی به چشمش کشید، شیرین 

کرد که فرهاد دوباره عوض شده بود، نظاره گر حرکات فرهاد بود. با خود فکر می همچنان در سکوت

داد و فقط سکوت شد عکس العملی از خود نشان نمیشد و یا اگر هم میاز کارهایش عصبانی نمی

کرد، دیگر طعنه و تحقیری در کار نبود، شیرین هم نگران این موضوع بود هم خوشحال، نگران می
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ریخت و خوشحال از اینکه باالخره پسر داد و در خود میفرهاد دردش را بروز نمیبرای اینکه 

عموی خوش اخالق و مهربانش که مدتی به شدت بدخلق و عصبی شده بود را دوباره مثل سابق آرام 

توانست به عمق ناراحتی او پی ببرد ولی مرد دید، با کمی دقت در چهره فرهاد میو متین می

 گفت!فرو بسته و هیچ نمیرویش لب روبه

فرهاد آخرین پک را به سیگارش زد و آن را خاموش کرد، هنوز کامل خاموش نشده بود که از جا 

ی مورد نظرش را برداشت و باز کرد، با کمی ها رفت، پروندهی پروندهبرخاست و سراغ قفسه

ی مورد ه زبان آورد، برگهی یعنی چی؟ را بهایش را بیشتر در هم کشید و چند بار جملهجستجو اخم

نیازش در پرونده نبود و اطمینان داشت که باید هنوز نزد ریشل مانده باشد. کنار میزش برگشت و 

تلفن را برداشت، شماره اتاق ریشل را گرفت و موضوع را به آن گفت، ریشل پس از جستجو برگه را 

گه ی مفقود پرونده را برایش بیاورد پیدا کرد و فرهاد نفسی از سر آسودگی کشید و از او خواست بر

ولی ریشل کار زیاد را بهانه کرد و از فرهاد خواست که خودش برود و برگه را از او بگیرد. فرهاد 

طور که هنوز دستش روی گوشی بود در فکر فرو رفت، لب گوشی را روی دستگاه گذاشت و همان

اب فرهاد به شیرین نیز منتقل شد اما قبل کرد، اضطرجوید و با اضطرابی خاص به اطراف نگاه میمی

هایی بلند اتاق را ترک کرد. گویی مصمم از تصمیمی که گرفته، از اینکه لب باز کند فرهاد با قدم

 رفت تا آن را اجرا کند...می

شیرین با نگاهش او را تعقیب کرد و پس از آنکه فرهاد از اتاق خارج شد و در را بست پوفی کشید و 

 پرسیدانداخت. خنده دار بود اما حاال از این سکوت و آرامشش راضی نبود و از خود می شانه باال

 اصال فرهاد حد وسط داره؟ یا خیلی آرومه، یا خیلی طوفانی

 ای بعد به خود جواب دادو لحظه

 خدا رو شکر که فعال آرومه، امیدوارم این آرامش پایدار باشه

نگشت فشرد و برای رهایی از افکار خویش سری تکان داد دقایقی بعد خودکارش را در هوا میان ا

اما هنوز خودکار را روی کاغذ نلغزانده بود که صدای فریاد فرهاد گنگ و نامفهوم به گوش رسید. 

هایش را درشت و گوشش را به طرف صدا تیز کرد، درست همراه با اخمی که از روی دقت بود چشم

زد. از جا برخاست تا خود را به او غرید و فریاد میمیشنید! صدای فرهاد بود که خشمگین می

برساند، با چند گام بلند که بی شباهت به دویدن نبود خود را به در رساند و آن را باز کرد، صدای 

شد، برایش هایش نمیتر به گوش رسید اما شیرین متوجه حرففرهاد از درون اتاق ریشل واضح

خواست در کنار فرهاد باشد و او را آرام کند اما قبل از و فقط می دلیل این فریاد ها اهمیتی نداشت

 اینکه به اتاق ریشل برسد دستی او را کنار زد و خود با عجله وارد اتاق شد.

های دیگر قدر سریع این اتفاق افتاد که شیرین هاج و واج در جا خشکش زد، با صدای زمزمهآن

جب همه را پشت سرش در حال کنجکاوی دید، در این میان کارمندان سرش را برگرداند و در کمال تع

 ریچارد پرسید:

 _ مشکلی پیش اومده؟

دانم بدهد چرا که در همین حین در اتاق شیرین فقط فرصت کرد جواب ریچارد را با سر به معنی نمی

 ریشل باز شد و فرهاد و ساسان از آن خارج شدند. آن هم با چه وضعی! ساسان از پشت فرهاد را

 داد و سعی داشت او را به سمت اتاقش هدایت کند.هول می
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اما هنوز کامل از اتاق خارج نشده بودند که فرهاد با شدت به عقب برگشت و خود را به اتاق ریشل 

 پرتاب کرد:

_ وقاحت هم حدی داره یکبار گفتی گفتم نه دوبار گفتی گفتم نه، دیگه شورش رو درآوردی. من 

کنیم به همسرمون وفادار ها وقتی ازدواج میایرانیم مثل شما نیستم، ما ایرانیفهمی؟ من متاهلم می

 مونیم...می

 ساسان دستش را کشید:

 _ بسه دیگه بیا برو تو اتاق خودت

اینبار فرهاد واقعا قصد بازگشت به اتاق را داشت اما وقتی برگشت تا از اتاق خارج شود شیرین را 

 مقابل خود دید...

کرد. طعنه زد یا هایی که از فرهاد شنید در جا تکانی خورد و با اخم به او نگاه میا حرفشیرین اما ب

 هایی را گفت که خودش به ریچارد گفته بود!واقعا حرف دلش بود؟ او دقیقا حرف

فرهاد عصبی به طرف اتاقش رفت و شیرین و ساسان به دنبالش راهی و هر سه وارد اتاق شدند، 

 خشونت روی صندلی نشاند و توپید: ساسان فرهاد را با

 ای فرهاد!فهمی اینجا ایران نیست؟ ازت شکایت کنه بیچاره_ نمی

فرهاد چشمانش را از خشم روی هم فشرد و زیر لب برو باباای نثار ساسان کرد. شیرین در جا تکانی 

 خورد و با اخم گفت:

ی پررو با اون موهای ؟! دخترهکشه_ برای چی شکایت کنه؟ مقصر خودش بوده، واقعا خجالت نمی

کوبیدم تو دهنش که بفهمه بعضی بدرنگش! من اگه جای فرهاد بودم همچین با پشت دست می

 ها رو نزنه.حرف

 زد ادامه داد:سپس رویش را به طرف دیگر برگرداند و در حالی که با خود حرف می

بینه پسره زن داره؟! چطوری روش تق... یعنی چی آخه؟! نمیتقره با اون کفشش تق_ هی راه می

 شه بهش پیشنهاد بده...می

به ساسان نگاه کرد تا حرفی بزند که چشمش به ساسان و فرهاد افتاد که با دهانی باز به او خیره 

اش به م فشرد تا صدای خندههایش را محکم روی هشده بودند، ساسان که سکوتش را دید، لب

آسمان نرود ولی موفق نبود و شلیکی خندید، فرهاد اما جرات خندیدن آن هم مثل ساسان را نداشت، 

سرش را پایین انداخت و دستش را مقابل لبش گرفت و به صفحه لپتاپش خیره شد، با کمک 

درخشید، رق خنده میاش شدت نگیرد ولی چشمانش از بداد که خندهانگشتانش لبش را فشار می

خندید که شیرین محکم به ساسان نمایشی دست روی دلش گرفته بود و همچنان با صدای بلند می

 بازویش کوبید و گفت:

 خندی ساسان؟!_ به چی می

کرد، دستی به کمرش زد و رو به فرهاد بعد نگاهی به فرهاد انداخت که به سختی خودش را کنترل می

 ادامه داد:

 ترکی.،خنده هم داره، خجالت نکشین، شما هم بخندین، اینقدر نگهش ندار داری می_ بله دیگه
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همین حرف باعث شد که لب فرهاد ابتدا به لبخند باز شود و بعد که واکنش بدی از شیرین ندید 

اش را آزاد کرد. شیرین با تعجب به او خیره شده بود، خنده ی ساسان هم شدت بیشتری گرفت و خنده

اش شان را کنترل کنند، شیرین که اوضاع را چنین دید خودش هم خندهتوانستند خندهمیدو مرد ن

 اش گفت:گرفت، ساسان میان خنده

 _ وای خدا، جاتون عوض شده!

 نفس گرفت و رو به فرهاد ادامه داد:

تا  ایستادم کنارکردم بعد میاومدم چوقولی ریشل رو به شیرین می_ فرهاد من جای تو بودم صاف می

شیرین مثل این دعوا کنای قدیمی دستش رو بزنه کمرش و بره سراغ ریشل، فکر کن! همچین 

زدش که ریشل تا آخر عمرش به هیچ مردی نگاه نکنه چه برسه بهش پیشنهاد بده، وای خدای می

 شد ها...من، تصورش هم خنده داره، گیس و گیس کشی می

 بعد رو به شیرین پرسید:

 زدی؟ی دست بزن داری! جدی تو بودی می_ شیرین نگفته بود

 اش شدت گرفته بود با اخم به ساسان گفت:شیرین که از تصورات ساسان خنده

 کاره به فرهاد پیشنها داده که..._ بس کن ساسان ، آخه خب حقشه، یه

د درخشیبا نگاهی به فرهاد که حاال سکوت کرده بود و با لبخند و چشمانی که برق شادی در آنها می

هایش خیره شد، چشمان خندان فرهاد نشان و به او زل زده بود حرفش را ناتمام گذاشت و در چشم

شد از نگاه خندان و داد که از طرفداری شیرین از خودش بسیار راضی است و به خوبی میمی

 شادش این موضوع را تشخیص داد، شیرین با خجالت سرش را پایین انداخت:

کردم و نظر کردم، این مورد اصال ارتباطی به من نداشت نباید دخالت می خوام، بی ادبی_عذر می

 دادممی

راهش را کشید و به سمت میزش رفت، ساسان که ساکت ایستاده بود جدی شد و نگاهی به سمت 

فرهاد انداخت تا عکس العملش را ببیند، فرهاد با جمله ی آخر شیرین لبخندش محو شده بود، اخم 

برد که پاکت سیگارش را بردارد که ساسان پیش دستی کرد و و پاکت سیگار را  کرد و دست پیش

 قاپید و گفت:

_ آخ که امروز اصال سیگار نکشیدم، بعد از این تمرین کششی که به دل و روده هام دادم سیگار 

 چسبه...می

گر این حرکت یه نخ سیگار از پاکت بیرون کشید و پاکت را درون جیبش فرو کرد. فرهاد فقط نظاره 

کشد شاید دانست ساسان خیلی کم سیگار میچون می ساسان بود و از روی تاسف سری تکان داد

کارش قصدش این بود که سیگار را از جلوی دست فرهاد دور کند، سیگار ماهی یک بار، ولی با این 

 را روشن نکرده الی انگشتش گرفت و رو به فرهاد ادامه داد:

رم، جایی کار دارم، تو هم بعداً با شن، من زودتر میافی شاپ همیشگی جمع می_ بچه ها امشب تو ک

 شیرین بیایین.

 فرهاد خواست مخالفت کند که ساسان این اجازه را به او نداد و گفت:
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زنن، بعد سراغ تو رو از من شه و همه چرت میدونی اگر نیایی محفل کسل کننده می_ خودت می

م بشینم براشون توضیح بدم که چرا آقا نزول اجالل نفرمودن، پس فکر گیرن منم حوصله ندارمی

 ام رو از سرت به در کن پسر خوب. فعالتونم و خستهاینکه نیایی و نمی

 به سرعت از شیرین خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد.

کوت را بعد از رفتن ساسان، ساعات باقی مانده روز را در سکوت مشغول کار بودند، نه شیرین س

شکست و نه فرهاد عالقه ای به صحبت کردن داشت. ساعتی بعد، فرهاد سرش را باال گرفت و می

 نگاهی به ساعت انداخت:

 _کار بسه، آماده شو بریم.

مخاطبش شیرین بود ولی نگاهی به او نکرد، شیرین با دیدن ساعت از جا بلند شد و وسایلش را جمع 

تاپش را خاموش کرد و اق منتظر فرهاد ایستاده بود، فرهاد لپکرد و بعد کیف به دست کنار در ات

پای هم تا ماشین رفتند، هر دو سوار شدند و فرهاد حرکت فندکش را برداشت و به او ملحق شد، هم

 کرد، کمی بعد کنار یک سوپرمارکت نگه داشت، از شیرین پرسید:

 _چیزی الزم نداری؟!

 زد:شیرین بدون اینکه نگاهش کند آرام لب 

 _نه

 نگاه فرهاد چند لحظه به صورتش خیره ماند، با خود فکر کرد

واقعا چیزی الزم نداشت یا چون او پرسیده بود جواب نه را شنید؟! چرا هر وقت ساسان از او »

کنه؟! یعنی تا این حد از من خوام ولی از من چیزی درخواست نمیگفت هله هوله میپرسید میمی

 «بدش میاد که حاضر نیست براش کاری انجام بدم؟!

ود، شیرین که سنگینی نگاه فرهاد را احساس کرده بود در این افکارش غوطه ور و به شیرین خیره ب

 سرش را به طرفش برگرداند و نگاه فرهاد را به خود خیره دید، ابرویش را باال برد و پرسید:

 _چیزی شده؟!

 فرهاد اخمی کرد و نگاه از او گرفت و مثل خودش لب زد:

 _نه

ید، شیرین که انتظار این کار را نداشت از و در ماشین را باز کرد و پیاده شد و محکم آن را به هم کوب

 جا پرید و زیر لب زمزمه کرد:

 _دیوانه شده!

بعد دستش را زیر چانه برد و رفتنش را نظاره کرد، پسر عمویش بسیار زیبا و خوش اندام بود، 

هیکل مناسبی داشت و از مردهای هم سن خودش یک سر و گردن باالتر بود. داشتن فرهاد برای هر 

چون او همه چیز را باهم داشت، زیبایی و نجابت و مهربانی از خصایص  آرزوی محالی بود دختری

دانست مجبور شد دست رد به بارز او بود ، او را دوست داشت ولی بنا به دالیلی که فقط خودش می

زد هرگز های سنگین را به فرهاد نمیسینه ی او بزند، آن هم به بدترین شکل ممکن، اگر آن حرف
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دانست به آن زودی از دستش خالصی نخواهد داشت. به داشت و شیرین میست از سرش برنمید

های عمویش شوکه رویش خیره شد و آه بلندی کشید، روز خواستگاری را یادش آمد، از حرفروبه

شده بود، اصال انتظار نداشت برای او چنین برنامه ای تدارک دیده باشند بدون اینکه حتی نظری از 

اش ی زندگیبپرسند، دختر نازپرورده ای بود که همیشه شعارش حفظ غرور بود و آن را سرلوحهاو 

ی داد، دوست نداشت کسی نظرش را به او تحمیل کند، آن هم در مورد ازدواج این مسألهقرار می

اش، وقتی متوجه شد همه جز خودش در این باره تصمیم گرفتند عصبانی شد و او بسیار مهم زندگی

دانست ولی مغرورانه سعی داشت هم تصمیم گرفت با همه بجنگد، فرهاد را مناسب زندگی مشترک می

ی آنها برخورد کند و این کار را هم کرد، با این مورد را از ذهنش پاک کند تا راحت تر بتواند با همه

برایش اش ی افرادی که در زندگیتصمیمی عجوالنه و از روی غرور زندگی و خوشبختی و همه

عزیز و دوست داشتنی بودند را از دست داد؛ با فکر کردن به این موضوع قطره اشکی از چشمش 

سرازیر شد که با باز شدن در ماشین سریع آن را از روی گونه پاک کرد، اما از چشمان تیزبین فرهاد 

هایش را دید، در سکوت روی صندلی نشست دور نماند و هنگام سوار شدن پاک کردن اشک

روی سیگاری که خریده بود از پاکت خرید خارج کرد و بدون اینکه به صورت شیرین نگاه کند آن را 

داشت را برایش خریده بود، شیرین نگاهی به هایی که دوست میپایش گذاشت، چند قلم از خوراکی

شود، پاکت انداخت و آرام و زیر لب تشکر کرد، فرهاد تیزتر از آن بود که متوجه ی بغض صدایش ن

خواست هرچه زودتر علت ناراحتی و غم شیرینش را بداند ولی با این حال دلش آشوب بود و می

 داد حتی برای دقایقی هم که شده تنها سکوت کند.ترجیح می

هایش ناپدید شد، با تعجب سیگاری روشن کرد و هنوز اولین پک را نزده بود که سیگار از روی لب

شیرین بود نگاه کرد. آری! شیرین اجازه نداد انگشتان فرهاد برای به سیگاری که حاال در دستان 

هایش کشید و گرفتن سیگار باال بیاید و به محض اینکه فرهاد آن را روشن کرد شیرین از روی لب

 غرید:

کشی! هم خودت رو خفه کردی هم اطرافیانت رو از دود این _ بسه دیگه فرهاد، چقدر سیگار می

 لعنتی مستفیض کردی!

اش را در پیش گرفته بودند دوباره سرازیر هایی که از قبل بی اجازه راه چشمان و گونهاما اشک

هایش بودند. فرهاد فرصت را غنیمت دانست و زیر سیگاری ماشین را ی حرفشدند و مانع ادامه

 سید:کرد آرام پرکه سیگار را از شیرین گرفت و در زیر سیگاری خاموش میبیرون کشید و در حالی

 ای داره؟ها برای سیگار کشیدن منه یا دلیل دیگه_ این اشک

های دلش را ی فرهاد بگذارد و عقدهخواست سر بر سینهدل شیرین از لحن فرهاد لرزید، دلش می

دهد هایش گوش فرا میدانست او هم در سکوت به حرفخالی کند. با شناختی که از فرهاد داشت، می

دید که با کشد. اما خود را این سوی پرتگاه و فرهاد را در آن سو میو دست نوازش بر سرش می

هایش پل میان خودشان را خراب کرده و حاال پشیمان است. نگاه از فرهاد گرفت و سرش را حرف

 هقی سوزناک تبدیل شدند:هایش از هم سبقت گرفتند و به هقهایش لرزید و اشکبرگرداند، لب

شم، دلم برای ریب تر از اونی هستم که فکرش رو بکنی، اینجا اذیت میام فرهاد! خیلی غ_ خسته

 خیلی چیزها تنگ شده...

شود، بگوید که همان فرهاد قبل نتوانست حرف دلش را بزند، بگوید که از بی تفاوتی فرهاد اذیت می

 دار در گوشش پیچید:هایش پشیمان است! صدای فرهاد زنگخواهد و از حرفرا می
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 شی؟دیگه کاری به کارت ندارم، پس چرا اذیت می_ من که 

هایش را نیاورد و به سرعت آرام سرش را برگرداند و به فرهاد نگاه کرد، فرهاد تاب دیدن اشک

رویش را به سمت خیابان برد. دل شیرین از این کار فرهاد بیش از پیش گرفت، این حرکت او برای 

خواست! که فایده ندارد، فرهاد دیگر هرگز او را نمیشیرین تعبیر دیگری داشت؛ با خود فکر کرد 

آورد... بغضش را با شنید دیگر حتی نام او را بر زبان نمیها را میحق داشت، اگر او هم این حرف

 آب دهانش فرو برد و دردمندانه گفت:

 نفرم!هاش مت_ دوست دارم هرچه زودتر برگردم ایران، اینجا برام مثل قفس شده، از اینجا و آدم

 دانست با شنیدن این جمالت در دل فرهاد عاشق چه آشوبی برپا بود؟!چه کسی می

آب دهانش را با صدا قورت داد و پایش را روی پدال گاز فشرد، صدای زنگ تلفن همراهش بلند شد، 

 ساسان بود، تماس را برقرار کرد و با صدایی مغموم گفت:

 _جانم ساسان؟! تو راهیم...

 دید و حرفش را قطع کرد:ساسان آرام خن

خوام حال بعضیا رو بگیرم، آخ که قیافه ها دیدنیه وقتی شما دوتا باهم وارد _ زود بیا داداش که می

 شینمی

به رویش زل زد، متعاقبا شیرین نگاهی به فرهاد کرد، فرهاد نیم نگاهی به شیرین انداخت و به رو 

 فرهاد با تعجب پرسید:

 اتفاقی افتاده؟!_ حال کیا؟! چطور مگه؟ 

 ساسان ریز خندید:

 گم، فعال_ حاال شما بیایین، بهتون می

های و بالفاصله تماس را قطع کرد، فرهاد متعجب گوشه ی لبش را به معنی سر درنیاوردن از حرف

ساسان پایین کشید و بر سرعت ماشین افزود دقایقی بعد به کافی شاپ رسیدند، هر دو بی میل از این 

ود از شان بجمع دوستانه پیاده و دوش به دوش هم وارد کافی شاپ شدند، ساسان که منتظر رسیدن

 جایش بلند شد و به استقبالشان رفت، با خنده نزدیکشان شد:

 _ کجایین شما؟! همه اومدن یک ساعته منتظر شماییم

 کرد ساسان قصد و نیت خاصی دارد پرسید:فرهاد که احساس می

 _چی شده؟ باز چه نقشه ای تو سرته؟ قراره چه دسته گلی به آب بدی؟

 ساسان قهقهه ای سر داد:

 بینهخوام حال این شیدا گرفته بشه وقتی شیرین رو همراه تو میخدا فقط می _هیچی به

جای جواب دادن آورد نگاهی به فرهاد انداخت ولی فرهاد بههایشان سر درنمیشیرین که از صبحت

به ساسان فقط سری به نشانه ی تاسف تکان داد و حرکت کرد، ساسان و شیرین هم به دنبالش روانه 

یدن به میز بلندی که هشت صندلی دورش چیده بود، همگی از جا بلند شدند و فرهاد با شدند، با رس
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ها سری به صدای بلند و خوشرویی ساختگی سالم کرد و با تک تک آقایان دست داد و برای خانم

کرد، در این میان ساسان با چشمانی که شیطنت از آن داد و احوالپرسی مینشانه ی آشنایی تکان می

 رید به دیگران نگاهی انداخت و با صدای بلند گفت:بامی

 _ بچه ها مهمون ویژه ی فرهاد ایشون هستند...

 و دستش را به سمت شیرین دراز کرد و ادامه داد:

 _ فرهاد معرفی کن

فرهاد که حاال دیگر مطمئن شده بود نقشه ی ساسان چیست با لبخندی دلنشین کنار شیرین ایستاد و 

 کمر شیرین گذاشت: دست راستش را پشت

 کنم...گه، من یه مهمون ویژه دارم. معرفی می_ بله ساسان درست می

 سرش را به سوی شیرین چرخاند و ادامه داد:

 _ دخترعموی عزیزم شیرین، که چند روزی مهمان من هستن...

ش به چشمان شیرین زل زد، با این حرف فرهاد خنده بر لب های شیرین و ساسان ماسید، او همسر

شان مطلع خواست کسی از نسبت واقعیرا دخترعمویش معرفی کرده بود، این بدان معنی بود که نمی

 شود، همانطور که به چشمان هم زل زده بودند فرهاد ادامه داد:

 گردن ایران_چند روزی اینجا مهمان من هستن برای انجام یه سری آزمایشات ریوی، بعدش برمی

ستان فرهاد و ساسان شیرین نگاه از چشمان بی احساس فرهاد گرفت و با سالم و خوش آمد گویی دو

 شان سالم داد، دختر چشم سیاهی با لبخند رو به آنها گفت:با لبخندی زورکی به تک تک

 _ چرا ایستادین؟! بشینین

فرهاد به سمت یکی از صندلی ها رفت و آن را برای شیرین بیرون کشید ولی قبل از اینکه شیرین 

 ساسان گفت: بنشیند

 _ من دو دقیقه با شیرین جون کار دارم، همراهم میایی عزیزم؟!

شیرین با عذرخواهی کوتاهی از جمع خارج و همراه ساسان به کنار یکی از ستون های سالن رفتند، 

خواست، دستانش را دراز کرد و هر دو دست کامال در دید بقیه بودند و ساسان هم دقیقا همین را می

کرد بسیار عاشقانه باشد به صورت شیرین زل زد، به دست گرفت و با نگاهی که سعی میشیرین را 

 شیرین متعجب از این حرکت ساسان با چشمانی گرد شده به ساسان خیره شد:

 کنی؟!_ ساسان حالت خوبه؟ چیکار می

ه دندان کرد حرکاتش بیشتر عاشقانه باشد صورتش را نزدیک تر برد و در حالی کساسان که سعی می

 فشرد گفت:هایی که وانمود به خنده کرده بود بهم میهایش را از میان لب

ی پررو، شکمم رو صابون زدم که اتو بگیرم، پسرهخوام حال اون پسرعموی خودشیفته_ آره، می

گه فهمه تو زنشی ببینم و حال کنم، اونوقت برگشته زل زده تو چشات و میقیافه شیدا رو وقتی می

 ی یخچال...وم، مهمان، ای حناق بگیری پسرهدخترعم



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

171 

 

 شیرین که تازه متوجه نقش بازی کردن ساسان شده بود خندید و حرفش را قطع کرد:

 بینه حالش گرفته بشه؟!خوری؟ اصال این شیدا کیه؟ چرا باید وقتی من رو می_ حاال چرا حرص می

قبل از اینکه ساسان جوابی بدهد فرهاد که از حرکات آن دو کالفه شده بود به سرعت خودش را به 

 آنها رساند:

 _شما دوتا چرا اینجا ایستادین؟

 ساسان یک دست شیرین را رها و او را به خود نزدیک تر کرد:

 خوایم شمارو بچزونیم آقای خوشمزه..._ می

  

 مه داد:به اطراف نگاه کرد و با حرص ادا

خواستم قیافه کش اومده ی شیدا رو ببینم بعد با لبخند ژکوند شیرین دونستی می_ آخه مردک تو می

کنی؟ آخه من چی بگم به تو؟ زنت روو دختر عموت معرفی رو دخترعموی میهمان معرفی می

 اد...کنم فرهشه گفت رفیق؟ این صابونی که به شکمم زدم رو تو حلقت میکنی؟ به تو هم میمی

های فرهاد در هم مالید خندید و به فرهاد نگاه کرد، اخمشیرین به حرکت ساسان که شکمش را می

 رفت و حرف ساسان را با لحنی تند قطع کرد:

گی تو؟ دختر عموم بافه، چی می_ بسه دیگه، همینجوری داره برای خودش چرت و پرت می

مه، چون قراره دختر عموم باشه نه زنم، معرفیش کردم چون قبل از اینکه زنم باشه دخترعمو

 فهمی اینو؟!می

 بعد نگاه خشمگینش را به شیرین دوخت و ادامه داد:

خواد زنم باشه، قبل از اینکه خواست و نمی_ چون قراره بره و دخترعموم بمونه نه زنم، چون نمی

 خواد برگرده...بیایم اینجا هم گفت که می

 سپس از شیرین پرسید:

 بهش بگو تو ماشین چی گفتی! _مگه نه؟

 ی تایید یا حرف دیگری بدهد ادامه داد:و بدون اینکه به شیرین اجازه

دونه من چطور به بقیه روز گفت من برادرشم، وقتی اون من رو برادر خودش می_تازه خودش اون

 همسرم معرفیش کنم؟

 دامه داد:چشم از چهره ی ناراحت و چشمان غمگین شیرین گرفت و رو به ساسان ا

_ بس کن این مسخره بازیا رو ساسان، از اولش هم قرار بود وقتی خوب شد برگرده، از من چه 

 انتظاری؟

 با اشاره به سرش خودش ادامه داد:
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_برم کسی رو که تو تمام فکر و ذهنش رفتن ثبت شده به بقیه ی بچه ها بگم با همسرم، با خانم، با 

ی رفتنش چی بگم؟ چطوری بگم طالقش دادم؟ من هیچی، وجهه زنم، با عشقم، آشنا بشید؟! بعد از

کنن و حتما بابت این مسخره بازی ها شه؟ تمومش کنین! بقیه دارن نگاه میشیرین خراب نمی

 تر از این من رو خار و خفیف نکنینبراشون سؤال پیش اومده، بیش

وقت یرین آتش گرفت، هیچو بالفاصله برگشت و به سمت میز حرکت کرد، با جمله ی آخرش جگر ش

باشد، با نگاهی  اش برای فرهاد باعث خفت و خاریکرد با یدک کشیدن عنوان همسریفکر نمی

کرد که رفیقش تا این حد غمگین و مظلوم آتش به جان ساسان ریخت، ساسان هم فکرش را نمی

بار چشمانش کغرق در شکست باشد که حتی یک شوخی دوستانه را به خفت و خاری تعبیر کند، ی

کار سعی کرد به شیرین آرامش بدهد، شیرین هم بغضش را فرو داد و را باز و بسته کرد و با این

همراه ساسان به سمت میز حرکت کردند، با رسیدن به میز شیدا با لحنی که شیطنت در آن موج 

 زد رو به ساسان پرسید:می

 _ خبریه ساسان؟

کرد اشاره کرد، ساسان نیم و چشمکی زد و با سرش به شیرین که در حال نشستن بود و نگاهش نمی

 نگاهی به شیرین انداخت و جواب داد:

 _ تا شما دنبال چه خبری باشی شیدا خانم

ابروانش را باال داد و نشست و دو دستش را در هم قفل کرد و رویش را به سمت شیدا گرفت و 

 د، شیدا گفت:منتظر جوابش مان

_ خبرا که پیش جیک جیک مستون شماست آقا ساسان، حاال ما هر خبری هم بخواهیم خبری که 

 دونیم چه خبریه؟شه که، اصال نمیدست شماست نمی

 ساسان یک طرف لبش را باال کشید و لبخند کجی زد و با انگشت اشاره اش کنار ابرویش را خاراند:

_ خب شما چه خبری دوست دارین بشنوین؟ ما که خبرنگار نیستیم ولی خبری که شما دوست دارین 

 کنیمروایت می

 شیدا قهقهه ای زد و لبهایش را جمع کرد:

 خواد.دم خبری که شما دارین رو بگین نه خبری که ما دلمون می_ من ترجیح می

را صدا زد و تقاضای یک لیوان آب کرد، بعد قبل از اینکه ساسان حرفی بزند فرهاد کالفه گارسون 

 رو به ساسان گفت:

 _ تمومش کن

 هایش را از هم باز کرد:ساسان معترض دست

 _ مگه من شروع کردم که تموم کنم؟ شیدا جون سوال پرسید جواب دادم، مگه نه شیدا جون؟

گاه نگاهش در کالفگی از حرکات فرهاد کامال مشخص بود سرش را به چپ خودش چرخاند و به نا

هایی که خواست به او بگوید ولی با حرفهای زیادی داشت که دلش مینگاه شیرین قفل شد. حرف

در ماشین از شیرین شنید قفل محکمی بر لب زد که حاضر نبود با هیچ کلیدی آن را باز کند، ترجیح 

 هایش چون رازی سر به مهر در دلش باقی بماند.داد که حرفمی
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آن حالت سردی خارج شد و دیگر خبری از کنایه ها به یکدیگر نبود، طبق معمول  کم جمع ازکم

هایشان نشاند؛ شیرین اما هیچ از حرفهای حاضرین میهایش خنده را بر لبساسان با حرف

ای آمد. سرانجام شیدا خم شد و از زیر پایش جعبهی خنده کش میهایش به نشانهفهمید و تنها لبنمی

و ویولونش را از داخل آن بیرون کشید، همه استقبال کردند و شیدا آن را روی شانه و زیر باال آورد 

ی خود گذاشت و با مهارت آرشه را روی تارهای ویولون کشید. صدای آهنگی پر سوز از چانه

 هایش برخاست، ساسان سر انگشتانش را روی میز گذاشت و پرسید:سیم

 _این آهنگ رو نباید با ارگ زد؟

یا همه از همان ابتدا حس گرفته بودند که به او نهیب زدند تا ساکت باشد، ساسان با نگاه کردن به گو

ای نشان داد که او هم حس گرفته، هایش را بست و با حالت مسخرهاطرافیان چشمی گفت و چشم

 صدای شیدا در فضا رها شد،

  

فهمید اما با این حال غم درون صدایش ای را نمیخواند کلمهبا اینکه شیرین از چیزی که شیدا می

 آواری شد روی سرش:

 فیکریندن گئجه لر یاتا بیلمیرم

 بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم...

قدر غمگین بود که حتی ساسان هم از آن خواند، آنداد و از اعماق وجودش میشیدا خود را تاب می

نگریست. با تمام شدن هایش میتبازی بیرون آمده و سر به زیر و مغموم به دسژست مسخره

شاپ هم برایش کف زدند، شیدا ویولون را روی میز های دیگر کافیآهنگ، همه و حتی مشتری

 گذاشت و به طرف فرهاد سر داد:

 _نوبت شماست!

 ساسان دستش را در هوا تکان داد و رویش را برگرداند:

 خونه یکی اون_شروع شد! حاال یکی این می

 کرد و رو به فرهاد ادامه داد: اش را جمعچهره

 _جون هرکس که دوست داری تو دیگه شاد بخون، حالم گرفته شد

 ی آخرش با اشاره به شیدا همراه بود. شیدا خندید و فرهاد گفت:جمله

 _امشب حوصله ندارم، باشه برای یه وقت دیگه...

 آقایان اعتراض کردند و ساسان خشنود لبخند دندان نمایی زد:

 رو شکر، شیدا جون بساطت رو جمع کن _خب خدا

 ی فرهاد گذاشت:یکی از دوستانشان دست روی شانه

 _حداقل یه آهنگ بخون...

 همه تایید کردند، فرهاد مردد به شیرین چشم دوخت:
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 _هرچی شیرین بگه!

 اش داشت به جمع نگاه کرد:شیرین شوکه و با لبخندی که نشان از غافلگیری

 _چی بگم؟ هر طور خودت دوست داری

 فرهاد ویولون را پیش کشید اما قبل از اینکه آن را روی شانه اش بگذارد ساسان تاکید کرد:

 _شاد باشه ها

فرهاد با سر چشمی گفت و آرشه را به حرکت درآورد، ساسان بشکن های ریزی زد و سر خوش 

 با تعجب متوقف شد: داد که با صدای فرهاد، خود را به چپ و راست تاب می

 شنوه... صدامو هیچکسی به جز خودمنمی

 من اشتباهی عاشقت شدم

 که مثل قبلیا شدی توام

ساسان کف هر دو دستش را به نشانه ی خاک بر سرت به طرف فرهاد پرتاب کرد، فرهاد اما بی 

 توجه ادامه داد:

 دلم پره از این بهونه های بیخودی

 ازم چی دیدی رفتنی شدی

 وسط دلم شکست تو چی من این

 ای به او زد:ی در هم شیرین شد، با آرنج سقلمهساسان متوجه چهره

 _فکر کنم منظورش با ریشله

اما شیرین ناراحت تر از آن بود که بخواهد برای حفظ ظاهر هم که شده لبخندی مصنوعی بزند. فرهاد 

 ادامه داد:

 آره برو کنار هرکسی که راحتی

 دلم ازت شکسته لعنتی

 جواب خوبیام نه این نبود

 بار سرش را نزدیک شیرین برد و زیر گوشش گفت:ساسان این

 _نبود که نبود، به درک! مگه نه؟

 شیرین سر بلند کرد و فقط گفت:

 اومدم_کاش من اصال نمی

 تصورم ازت یه عشق فوق العاده بود

 گناه قلبم اینه ساده بود
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 تو هم که رفتنی شدی چه زود

 هایی درهم به میز زل زدساسان دست به سینه شد و با اخم

 بی معرفت توام که مثل کل آدما شدی

 که خیلی ساده از دلم جدا شدی

 توام که آخرش بی وفا شدی

 آره برو کنار هرکسی که راحتی

 دلم ازت شکسته لعنتی

 جواب خوبیام نه این نبود

باشد، شیرین اما به شدت آزرده بود و  یک آهنگ ساده و اصال ممکن بود مخاطبش هرکس دیگری

کرد فرهاد به عمد این آهنگ را انتخاب کرده، خود را بابت شرکت در این جمع سرزنش حس می

ی خوبی از آن جمع دوستانه در ذهنش نقش نبسته بود و تصمیم داشت دیگر هیچ کجا کرد. خاطرهمی

 همراه فرهاد راهی نشود...

*** 

گذشت، شیرین شان در کافی شاپ مین و فرهاد در ماشین و جمع دوستانههای شیریروزها از صحبت

از کنار پنجره مشغول نگاه کردن به آسمان پرستاره بود که با صدای در اتاقش سرش را به عقب 

برگرداند و به شخصی که کسی غیر از فرهاد نبود، اجازه داد داخل شود. فرهاد در را باز کرد و در 

 د، شیرین کامل به سمتش برگشت:چهارچوب در ایستا

 _ بیا تو...

فرهاد وارد شد و جلو رفت، به کنارش رسید نگاهی به پنجره و آسمان تاریک و پرستاره انداخت و 

 پرسید:

 _گوشیت خاموشه؟

 شیرین رویش را به سمت پنجره گرفت:

 _ شارژ نداشت خاموش شد، زدم شارژ بشه، چطور مگه؟

اش جمع کرد و رو اش را به آن تکیه داد، دستانش را روی سینهشانه فرهاد نگاه از پنجره گرفت و

 به شیرین جواب داد:

_ عمو زنگ زده بود، خاموش بودی به من زنگ زد، یه کم حرف زدیم، گفت بهت بگم گوشیتو 

 روشن کنی کارت داره.

 نگاهی به فرهاد انداخت:شیرین نیم

 زنم، االن دیروقته_ فردا بهش زنگ می

 سرش را پایین گرفت:فرهاد 
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_اینجا دیروقته اونجا که نیست، درضمن ممکنه کار مهمی باهات داشته باشه که به نفعت باشه، 

 بهتره همین االن بهش زنگ بزنی

 سپس صاف ایستاد و ادامه داد:

 _ من بیدارم، اگر کاری داشتی صدام کن

ق را ترک کرد. شیرین متفکر به و بالفاصله قبل از اینکه شیرین جوابی بدهد یا سوالی بپرسد اتا

اش رفت، نگران شده بود، نکند برای پدر و مادر یا برادرهایش اتفاقی افتاده باشد، سمت گوشی

منظور فرهاد چه بود؟ ممکن است چه نفعی برایش داشته باشد؟! با این افکار و دلی آشوب 

 اب داد:اش را روشن کرد و با پدرش تماس گرفت، با سومین بوق پدرش جوگوشی

 _ سالم دختر بابا، حالت چطوره؟!

 از اینکه اینگونه خطاب شده بود ذوق زده جواب داد:

 _سالم بابا، ممنون شما خوبی؟!

 سپس با لحنی نگران ادامه داد:

 _االن فرهاد گفت کار مهمی با من دارین؟! چیزی شده؟! مامان حالش خوبه؟! شما و پسرا...

 ی آقا سعید در گوشی پیچید:دای قهقههص

خواستم راجع به یه موضوعی باهات ی ما خوبیم، نگران نباش، فقط می_ مهلت بده دخترکم، بله همه

 زدیم قرار شد آخر هفته کارهات رو درست کنه برگردی ایران...حرف بزنم، با فرهاد که حرف می

اصال عالقه ای به ماندنش نداشت، یعنی با اولین  شنید، این یعنی فرهادشیرین دیگر صدایش را نمی

خواهد او را به ایران برگرداند، با صدای پدرش از اش قبول کرده و بی چون و چرا میخواسته

 افکارش جدا شد.

فرستت ایران، گفت بقیه تست بابا صدامو داری؟! شنیدی چی گفتم؟ فرهاد گفته آخر هفته می _شیرین

 ان پیگیری کنی...تونی تو ایرها رو می

 با صدایی ضعیف و گرفته جواب پدرش را داد:

شنوین من گیرم، اگر صدای منو می_ بله بابا، شنیدم، صداتون خیلی بد میاد، بعد باهاتون تماس می

 کنم، مراقب خودتون باشینخداحافظی می

 آقا سعید با صدای بلندتری گفت:

 خدانگهدار کنم، فعال_ باشه بابا، با فرهاد هماهنگی می

ی نامعلومی خیره شد، شیرین بی حرف تماس را قطع کرد، دقایقی طوالنی گوشی به دست به نقطه

داد، پس فرهاد حقیقت را گفته بود، او دیگر هرگز حاضر نبود با افکار گوناگونی در سرش جوالن می

ان آنچنان تغییر کرده او زندگی کند، هرگز حاضر نبود او را به همسری قبول داشته باشد، فرهاد مهرب

خواست او گذشت، با اولین حرف و بهانه به راحتی میاش به راحتی میبود که حتی از عشق کودکی

را از خود دور کند، فرهاد دیگر آن فرهاد قبل نبود، و با این حرکتش کامال متوجه شد نفرتی در دل 

ت خودش و از کار فرهاد که حتی رود، عصبانی از دسوقت از دلش بیرون نمیفرهاد کاشته که هیچ
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وقتی به اتاقش آمد صحبتی راجع به بازگشتش به ایران نکرده بود به سوی در اتاق حرکت کرد، با 

ی پایین یا عصبانیت و بدون در زدن وارد اتاق فرهاد شد، فرهاد در اتاقش نبود، فکر کرد شاید طبقه

و اطراف اتاق را از نظر گذراند، اتاقش مثل  به اتاق ساسان رفته باشد، قدمی به درون اتاق گذاشت

همیشه مرتب و منظم بود، در همین هنگام فرهاد از در بالکن وارد اتاق شد، پیراهن رکابی مشکی بر 

اش کامال به تنش چسبیده بود تن داشت و بازوان قطورش را با سخاوت به نمایش گذاشته بود، رکابی

داد، عضله های تنومندش را بیش از پیش نشان می و تضاد رنگ پوست سفیدش با رکابی مشکی

شیرین لحظاتی مات فرهاد و به هیبت او خیره شده بود، فرهاد که از حضور ناگهانی شیرین در 

اتاقش متعجب بود دست پیش برد و از روی تخت پیراهنش را برداشت و به تن کرد، در حال بستن 

 هایش پرسید:دکمه

 نشدم، من تو بالکن بودم و صدای در رو نشنیدم_ کاری داشتی؟ متوجه حضورت 

شیرین آب دهانش را به آرامی قورت داد و با خودش فکرکرد، فراموش کرد که برای چه کاری به 

اینجا آمده بود؟ کمی فکر کرد و یادش آمد چقدر از دست فرهاد عصبانی است؛ انگشت اشاره ی دست 

اد را متوجه ی خود دید که با چشمانی غمگین و راستش را باال برد و تا خواست حرفی بزند فره

 کند، دستش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید، اخمی کرد و گفت:براق نگاهش می

 زدم..._ داشتم با بابا حرف می

 به فرهاد نگاهی انداخت، فرهاد سرش را تکانی داد که یعنی خب، ادامه بده

 سرش را پایین انداخت و ادامه داد:

 تو قراره آخر هفته منو برگردونی ایران... _ گفت که

 سرش را باال آورد و به چشمان فرهاد خیره شد:

 _ ولی تو در موردش چیزی به من نگفتی...

 فرهاد قدمی جلو آمد، چشم در چشم شیرین با لحنی غمگین و آرام گفت:

چند روز پیش هم  ی خود تو بود، مگه نه اینکه از روز اول هم قرارمون همین بود؟_ این خواسته

خودت یادآوری کردی، با دکترت صحبت کردم گفت که مراحل درمانت عالی بوده و این چند تستی هم 

 ی بدی نداشته، پس...که ازت گرفتن نشونه

 شیرین چشمانش را محکم بست و حرفش را قطع کرد:

قبل از اینکه به بابا  دونم! ولی چرادونم! من گفتم، میدونم، قرارمون بود، میی اینارو می_ همه

 بگی به خود من نگفتی؟!

 فرهاد پیش تر آمد، پوزخند محوی رو لبش جان گرفت:

 _ تو که خودت گفتی برگردونمت، یادت رفته؟ تو راه کافی شاپ هم گفتی

شیرین اخمی کرد و جوابی نداد، نگاه سرد فرهاد را با نگاهی سرد جواب داد، قدمی به عقب برداشت 

ی پایش چرخید و به سمت در اتاق رفت، با صدای فرهاد و او هم پوزخند صداداری زد و روی پاشنه

 دستش رو دستگیره ی در خشک و در جایش متوقف شد
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اس، حتی وکالت برای طالق، نوشتم و امضا کردم بهت آماده _من آخر هفته نیستم، تمام مدارکت فردا

 شهتر مراحلش انجام میتونی برای جدایی اقدام کنی، چون وکالت دادم سریعدم تو ایران میمی

 کرد با حرص گفت:شیرین پوزخندی زد و در حالی که در را باز می

 _هه! ازدواج وکالتی، طالق وکالتی! جالب نیست؟

 رف راهرو برداشت اما پشیمان شد و برگشت، ابروهایش را باال برد و ادامه داد:چند قدم به ط

رسیم که خیلی کار درستی کردم از اول بهت جواب منفی کنم به این نتیجه می_حاال که فکرش رو می

 شد...دادم، اونوقت محبت هات هم وکالتی می

فک فرهاد منقبض شد و به این فکر  و در را همانطور باز مانده رها کرد و به اتاق خودش رفت.

کند و با خود تصمیم گرفت حتی اگر کرد که دیگر همه چیز تمام بود! او باید از شیرین دل میمی

 گاه دیگر شیرین را نبیند!روزی ساسان هم برای همیشه به ایران بازگشت، او در اینجا بماند تا هیچ

*** 

ی رفتن و به آشپزخانه رفت، لباسش را پوشیده و آماده صبح دوروز بعد فرهاد آرام از پله ها پایین

به شرکت بود، به آرامی صندلی را عقب کشید و نشست و زیر لب سالم کرد، شیرین جوابی نداد ولی 

 ساسان با شور و هیجان سالمش را پاسخ داد:

 _ سالم داداش، صبح بخیر، به به تیپ زدی، خبریه؟!

ن انداخت، پاکتی که در دست داشت روی میز برای شیرین سر فرهاد در سکوت نیم نگاهی به ساسا

 داد و آرام گفت:

تونی خودت رو مطلقه بدونی، کافیه مراجعه کنی درخواستش _ وکالت نامه است، از همین االن می

 رو اعالم کنی...

 ساسان با دهانی باز از تعجب پرسید:

 گی تو؟!..._ چی؟ چی شده؟ چی داری می

 ه ساسان ادامه داد:فرهاد بی توجه ب

اس، بلیت _ آخرهفته نیستم، مدارک خروج از اینجا هم تو پاکت هست، همه چی بی کم و کاست آماده

شه و چون من امشب پرواز دارم ساسان برات کارها رو انجام هم برات رزرو کردم فردا آماده می

 برتت فرودگاه...ده، آخرهفته هم میمی

 کرد: ساسان خشمگین صدایش را بلند

شه بگین اینجا چه خبره؟ من دو روز ازتون برتت فرودگاه؟! می_ به من چه ربطی داره؟ چی چیو می

 تون بزنین؟!ی زندگیغافل شدم تیشه برداشتین به ریشه

 فرهاد به سمت ساسان برگشت:

 دم تا آخر عمرم هیچی ازت نخوام..._ تو همین یه کار رو برام انجام بده قول می

 اتی چشمانش را محکم روی هم فشرد و جواب داد:ساسان لحظ
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 گم چرا طالق؟ قبال هم بهت گفتم..._منظورم رو بد گرفتی! من می

 فرهاد دستی به صورتش کشید و حرفش را قطع کرد:

هام رو بهت گفتم، راهی نیست داداش، شیرین باید برگرده، قول دادم و سر _ من هم همون قبال حرف

 قولم باید بمونم

کرد، حس کرد از این اتفاقات راضی مت شیرین برگشت، با نگاهی سرد و بی تفاوت نگاهش میبه س

 اش تکیه داد و گفت:است، به صندلی

 ری فرودگاه، اونور هم که عمو اینا منتظرتن_آخر هفته با ساسان می

 کرد؟ با خود فکر کرد:شیرین ناراضی بود، اما چه می

 اگر از جانب معشوقه نباشد کششی/ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

دست پیش برد و بدون هیچ حرفی پاکت را برداشت و بی تفاوت و ساکت راه اتاقش را در پیش 

تاپش را خاموش کرد و راه سالن گرفت، ساعاتی بعد شیرین بدون توجه به حضور فرهاد لپ

دانست که دخترعمویش عالقه ای به صحبت با او نزد میغذاخوری را در پیش گرفت، فرهاد حرفی 

ندارد، پس در سکوت به دنبالش روانه شد، شیرین غذایش را تحویل گرفت و به آخر سالن رفت و 

پشت میز نشست، فرهاد آرام به کنارش رسید و خواست بنشیند که شیرین ظرف غذایش را برداشت 

ف تر نشست و با این حرکتش اعالم کرد که از حضور ی یک میز آن طرو از جا بلند شد، با فاصله

فرهاد در کنار خود راضی نیست، فرهاد حرکتی از خود نشان نداد، تنها واکنشش آهی بود که از سینه 

کرد، فرهاد پشت خارج شد. جایی نشست که کامال در دیدرس فرهاد بود و این برای فرهاد کفایت می

کرد و میلی به خوردن نداشت ولی اشق غذایش را زیر و رو میبه ورودی سالن غذاخوری بود و با ق

خورد، سرش را پایین انداخت تا خود را مشغول خوردن نشان دهد که شیرین با اشتها ناهارش را می

با صدای پرهیجان ریچارد به سرعت سرش را باال نگه داشت، ریچارد مستقیم به سمت شیرین رفت 

 و با صدای بلند خندید و گفت:

 آه شیرین، تنها نشستی، چه سعادتی _

 صندلی را پیش کشید و نشست، شیرین نگاه فرهاد را متوجه خود دید، خندید و رو به ریچارد گفت:

 گردم ایران!_بله پس از این سعادت استفاده کن که من آخر هفته دارم برمی

 ریچارد متعجب بلند گفت :

 ی؟ از کشور من خوشت نیومده؟گردی ایران؟! آخه برای چ_چــــی؟! داری برمی

 شیرین لبخندی ملیح و جذاب زد و گفت:

_ اتفاقا برعکس، خیلی هم از این کشور خوشم اومده ولی درمانم تموم شده باید برگردم ایران، 

 شیم...مونه، درواقع ما آخرهفته جدا میتونم اینجا بمونم، اما فرهاد اینجا میبیشتر از این نمی

فرهاد سرش را بلند کرد و به شیرین که به او خیره شده بود زل زد، منظورش از  با شنیدن این حرف

گفت؟! آیا منظور خاصی از این حرف شان میها چه بود؟! چرا برای ریچارد از جداییاین حرف

 داشت؟! صدای ریچارد متعجب در سالن پیچید:
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 _ حقیقت داره؟!

رد، چون پشتش به ورودی سالن بود ریچارد فرهاد سرش را به چپ چرخاند و به ریچارد نگاه ک

ی اطرافش نبود، ی او نشده بود، و شاید هم از ذوق دیدن تنها نشستن شیرین متوجهی چهرهمتوجه

 ریچارد با هیجان ادامه داد:

دم به هر دومون جا بمون و با من زندگی کن، قول میگردی ایران؟! همین_ خب دیگه چرا برمی

 خوش بگذره...

یدن این حرف فرهاد از خشم به خود لرزید ولی تنها واکنشش بلند شدن از پشت میز بود، با شن

شتابد لبخند محوی روی لب نشاند ولی با شیرین به خیال اینکه فرهاد مثل همیشه به حمایتش می

دیدن نگاه مغموم فرهاد که ظرف غذایش را برداشت و به سمت در سالن رفت در جای خود شل شد و 

خواست بعد زد و از شیرین میهای ریچارد توجهی نداشت، ریچارد اما مدام حرف میه حرفدیگر ب

 کرد.از جدایی اینجا کنارش بماند و به ایران برنگردد و شیرین تنها نگاهش می

  

 خاست گفت:هایش را روی میز گذاشت و در حالی که از جا برمیدر آخر شیرین کف دست

 رم_ کار دارم ریچارد، باید ب

 ریچارد بهت زده نگاهش کرد:

 کنی؟!_ روی پیشنهادم که فکر می

 شیرین برای خالصی از سماجت ریچارد سری تکان داد:

 _ قطعا، روز خوش

شیرین راه اتاق را در پیش گرفت، به محض ورود به اتاق فرهاد را دید که هر دو دستش را روی 

ه آن چسبانده بود، با صدای بسته شدن در اش را بمیز مشت کرده و روی هم قرار داده و پیشانی

 سرش را بلند کرد و با دیدن شیرین به پشتی صندلی تکیه داد:

 شه همین االن اینجا رو ترک کنی؟_ می

خواست بماند، دوست داشت از آخرین لحظات در کنار فرهاد بودن استفاده کند اما با این شیرین می

کرد تا نبازد و دستش در برابر فرهاد رو نشود، رل میی فرهاد در جا خشک شد. خود را کنتجمله

 ابروهایش باال رفت و ریز سر تکان داد:

 _ آره، چرا که نه؟ من که رفتنی ام، چه االن چه فردا!

کیف و وسایلش را برداشت و برای همیشه از آن شرکت خارج شد. حتی نخواست بفهمد که بعد از 

کرد. در دل به خود رفتنش جواب فرهاد به مدیر شرکت چه خواهد بود و چگونه رفتنش را توجیه می

 پوزخندی زد و نالید:

 خانم... گه برو. همه چیز تموم شد شیریندل کنده، دل کنده که خیلی راحت بهم می

با صدای در اتاقش لبه تخت نشست و به شخص پشت در اجازه ورود داد، ساسان با لبخند تلخی وارد 

 اتاق شد:
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 تونم چند دقیقه وقتت رو بگیرم؟!_ سالم آبجی، می

 شیرین متقابال لبخند زد:

 _ البته، بیا تو...

و انگشتانش را در هم ساسان نزدیکش شد و با فاصله روی تخت نشست، سرش را پایین انداخت 

خاطر دوستش، رفیقش، کرد ولی بهگره کرد، در به زبان آوردن حرفی که در دل داشت تردید می

 کرد؛ حتی التماس به معشوق رفیقش، شیرین که تعللش را دید پرسید:همراهمش، هرکاری می

 _ چیزی شده داداش؟! چرا ساکتی؟ نگران شدم...

 ساسان سرش را باال گرفت و گفت:

 _ نگران کی؟! من که سالم جلو روت نشستم آبجی کوچیکه

 شیرین بدون حرف به چشمانش زل زد و به آرامی پرسید:

 _ بگو چرا درهمی؟! ظاهراً حرف داری، حرفت رو بزن

 ساسان نگاه از چشمانش گرفت نفس عمیقی کشید:

 ..دونم چطوری باید بهت بگم، یه کم بهم فرصت بده._ بله حرف دارم ولی نمی

 تر ادامه داد:بعد آرام

 ی خواستگاری هم سخت تره..._ هوف از جلسه

 رو کرد به شیرین و دل به دریا زد، یک سره و بدون نفس گفت:

میره، تورو خدا نرو، کنم از اینجا نرو، فرهاد رو تنها نذار، اون بدون تو می_ آبجی نرو، خواهش می

کنم تنهاش نذار، آخه کشه، خواهش میلی داره عذاب میبه فکر فرهاد باش، از وقتی اومده اینجا خی

 پاشین؟! به خدا حیفه، یه کم فکر کنین، لجبازی نکنین بذارین...چرا دارین زندگیتون رو از هم می

 شیرین دستانش را بلند کرد با لبخندی تلخ گفت:

 _ یه کم نفس بکش بابا...

گذشت و ساسان که د، دقایق به کندی میسرش را پایین انداخت، سکوتی محض در اتاق برقرار ش

داد، از سکوت شیرین خسته شد و برای جواب گرفتن عجله داشت پای چپش را تند تند تکان می

 پرسید:

 خوای که نری؟ که فرهاد رو تنها نذاریخوای؟! چی می_ تو چی می

 شیرین نفسی کشید و آرام گفت:

خواد برم، خودش برای موندم داداشی، خودش می خواد من بمونمخوام، فرهاد نمی_ من چیزی نمی

تونم خودم رو بهش تحمیل کنم، روز خواستگاری هم گفت که دیگه حاضر نیست ، نمیکنهتالش نمی

خاطر بابا و عمو من رو تحمل کرده، یادته روزای اول چقدر با من زندگی کنه، این چند ماه هم به

میره؟! تمام این مدت مجبور به تحمل گی بدون من میتو میکرد، اون از من متنفره اونوقت اذیتم می
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تونم نفرت رو تو چشماش تحمل کنم، از من انتظار نداشته باش حضور من شده، من دیگه نمی

 داداشی

زد ولی با سرش را پایین انداخت و قطره اشکی از چشمش پایین چکید، بغض گلویش را چنگ می

 ساسان منقلب شد و او هم به آرامی گفت:سماجت سعی داشت بغضش را فرو دهد، 

دی دونم که بهش حق میدونی با رفتارت چه بالیی سر فرهاد اومد، بهش حق بده، می_ خودت می

شه ولی بیشتر حق بده، اون واقعا شکست، از تو شکست، تحملش کن ولی نرو، بری داغون می

لقا جدا شدم چه از اون وقتی که از مهدونی دونی چند ساله تو عذابم؟ میشیرین، من رو ببین! می

کشم؟ چون منم مثل فرهاد با عشقم بزرگ شدم، لحظه لحظه باهاش بودم، قد کشیدنش عذابی دارم می

خواست، ولی لقا هم من رو میرو دیدم خانم شدنش رو دیدم، تازه بزرگترین شانسم این بود که مه

ش نکن آبجی، با غرور زندگیتون رو نابود فرهاد مثل من نیست، عشق اون یک طرفه بود، نابود

 لقا رو به اینجا رسونده، شماها اشتباه ما رو تکرار نکنین...، غرور من و مهنکنین

 شیرین نگاهی سراسر مهر به ساسان انداخت و گفت:

لقا هم هنوز تو رو دوست داره که به هیچ مردی بله _ هنوز هم برای شما دیر نشده داداش، قطعا مه

 نگفته، شما هم غرور رو کنار بذارین و بازم کنار هم باشین...

 ساسان کالفه دستی به موهایش کشید و گفت:

د منم خواستم برم و شه آبجی، چون ما انتخابمون رو کردیم، اون خواست بمونه و با من نیا_ نمی

تونیم رو هم پیشش نباشم هر دو به یک اندازه مقصریم و اولویتمون چیزی دیگه بود، پس نمی

حساب کنیم، فقط زندگیمون خراب شد قلبمون نابود شد، شما اینکار رو نکنین، هنوز هم وقت هست 

 لی...ده، اون خیآبجی، نرو! بمون پیش فرهاد، به خدا اونطوری نیست که نشون می

زد جمله اش نیمه تمام ماند، نگاهی به در اتاق انداخت و با صدای فرهاد که داشت ساسان را صدا می

 ادامه داد:

 زنن_ اسمش رو میارن انگار موهاشو آتیش می

 با صدای بلند داد زد:

 _ من تو اتاق شیرینم داداش، بیا اینجا

 ق نشد و او هم از پشت در گفت:شیرین خودش را جمع و جور تر کرد ولی فرهاد وارد اتا

 _ تو اتاقم منتظرتم، کارت تموم شد بیا اونور

 ساسان پوفی کشید و گفت:

 _ باشه، برو اومدم

 بعد رو به شیرین ادامه داد:

 شه به خواهشم توجه کنی؟!شه نری؟! می_ آبجی می

تاقش بگذارد، چطور شود پا در اشیرین مغموم تر از پیش با خود فکر کرد که حتی فرهاد حاضر نمی

 بماند و تحمل کن؟ به ساسان نگاهی کرد و با لحنی غمگین گفت:
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کنن ولی هم _ ولی باید برم داداشی، راهی نیست، از اولش هم ما برای هم نبودیم، دیگران تالش می

تونم کنار مردی شه، زندگی با غرور هم زندگی نیست، من نمیغرور من هم غرور فرهاد مانع می

که به من گفت برو، هرگز حاضر نیستم خودم رو بهش تحمیل کنم، اصرار نکن، امکان پذیر بمونم 

 نیست...

 ساسان خواست حرفی بزند که شیرین مانع شد و گفت:

 _ شاید با رفتنم همه چی درست بشه، پس بزار برم و بقیش رو به خدا بسپاریم

ی کمتری به تند و اصرار بیشتر نتیجهدانست هر دو کله شق و لجباز هسساسان دیگر هیچ نگفت، می

هایش شد؟ همین سوال را پرسید، شیرین لببار خواهد آورد، اما چگونه با رفتن همه چیز درست می

 را با زبان تر کرد:

 خواد نه من فرهاد رو!ای ندارم، نه فرهاد من رو میدونم که چارهدونم، فقط این رو می_ نمی

خواست اما آیا هر دو پلی را پشت خود خواست، او فرهاد را میگفت، می کلمات آخر را آرام و زیر لب

کرد و نه شیرین احساس فرهاد را... سالم نگه داشته بودند؟ نه فرهاد احساس شیرین را درک می

 های افتاده از جایش بلند شد و رو به شیرین گفت:ساسان با شانه

 دچار بشه ولی ظاهرا... خواست سرنوشت شما دوتا به سرنوشت ما_ دلم نمی

 سکوت کرد و راه خروج را در پیش گرفت، در را باز کرد و برگشت به شیرین گفت:

 هام فکر کنخاطر من یه کم بیشتر به حرف_ ولی به

منتظر جواب شیرین نماند و از اتاق خارج شد. جای فکری هم مانده بود؟ مگر نه اینکه خود ساسان 

دید؟ مگر نه اینکه حتی خودش لب به اعتراض گشوده و از فرهاد یبه چشم رفتارهای فرهاد را م

خواسته بود به این رفتارها پایان دهد؟ اما بعد چه شد؟ شیرین با فرهادی ساکت روبرو شد، فرهادی 

 خواست با سکوت و کم محلی شیرین را عذاب دهد.که حاال می

را نخواهد دید. فردا برایش روز مرگ رفت، با رفتنش اطمینان داشت که هرگز فرهاد نه! باید می

 رود...آوری بود؛ گویی خود با پاهای خودش به قربانگاه می

*** 

با قدم هایی سنگین پله های هواپیما را یکی پس از دیگری طی کرد و پا به خاک وطن گذاشت، 

خاطر دوری از فرهاد و رفتارهای سردش بود یا دانست بهزد نمیبغضی ناشناخته گلویش را چنگ می

نگ اش کمی سرجایش ایستاد و نفسی عمیق کشید، دلش تی خانوادهبرگشتن به ایران و دیدار دوباره

بود و با فرستادن هوای وطن به ریه هایش این دلتنگی را برطرف کرد، قدم پیش گذاشت و با قدم 

هایی نااستوار وارد سالن فرودگاه شد بعد از انجام مراحل ترخیص بار و چمدانش به آن سوی شیشه 

شیشه  ی استقبال کنندگان نگاهی انداخت، جستجویش زیاد طول نکشید چون با دیدن شروین که پشت

شان بار اش را دید، با دیدنکرد تمام اعضاء خانوادهدست و پایش را مانند دلقکان به هوا پرتاب می

دیگر بغض راه گلویش را بست، چند ماه دوری از آنها باعث شده بود بفهمد که بدون آنها زندگی 

جدا و خود را  اشی چمدانچقدر سخت است، به سرعت خودش را به آنها رساند، دستش را از دسته

در آغوش مادرش رها کرد و با صدای بلندی گریست، دقایقی طوالنی در آغوش مادرش بود که با 

 :صدای بغض آلود آقا سعید به خود آمد
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 _ خوش اومدی دختر بابا...

از آغوش گرم مادرش خارج شد و با دیدن پدرش که در این چند ماه به شدت شکسته شده بود باز هم 

گریستند ی هم به شدت میکرد و به آغوش امن پدر پناه برد، پدر و دختر سر بر شانهبغضش را رها 

شدند امیدی به بازگشت و دیدار دوباره نداشتند، آخرین باری که از همدیگر جدا می و خیال جدا شدن

نداشتند ولی اکنون در آغوش هم خدا را شکر کردند که بار دیگر کنار هم هستند، شروین با صدای 

 :سبتا بلندی گفتن

_ ای بابا بسه دیگه... فیلم هندی شد که، آهای شیرین خانم بازم اومدی این آقا بابای مارو ازمون 

 خوایم اینجا باشی...گرفتی ها، میشه برگردی بری ور دل فرهاد، ما نمی

رش ی دستانش را از دور کمرش برنداشت، به برادی پدر برداشت ولی حلقهشیرین سرش را از شانه

 خیره شد، احساس کرد نسبت به سابق الغرتر شده، زبان باز کرد و به آرامی و با بغض گفت:

_ باز تو حسودی کردی؟! هرکی برادری مث تو داشته باشه دیگه نیازی به دشمن نداره ها 

دونستی؟! از چی حسودیت درد گرفته؟! بغل بابا؟! آخه بی انصاف نزدیک یه ساله من بغلش می

دونی چقد سختی دونی اونجا چه روزایی به سرم گذشته؟! میفقط بابا رو همتون رو، می نکردم، نه

 کشیدم؟!...

به روی برادرش که حاال سرش را پایین انداخته بود ایستاده به آرامی از آغوش پدرش جدا شد و رو

ن پایین هایش را پنهان کند، سرش را تا آخرین حد ممکو به او خیره شد، شروین سعی داشت اشک

آورده بود ولی وقتی به ناگاه شیرین او را به آغوش کشید نتوانست خودش را کنترل کند و محکم 

 خواهرش را در آغوشش فشرد و لرزان گفت:

 _ دلمون برات تنگ شده بود آبجی کوچیکه، جات خیلی خالی بود

جمع بودند، بعد از شام ی عمو وحید در منزل دور هم ی اهل خانه به اتفاق خانوادهساعاتی بعد همه

 آقا وحید و همسرش با آرزوی سالمتی برای شیرین منزل را ترک کردند؛

دوروز بعد در حالی که شیرین در اتاقش و روی تخت دراز کشیده و به فرهاد و اتفاقاتی که در 

کرد با صدای در اتاق به خودش آمد و روی تخت نشست و انگلستان برایش افتاده بود فکر می

ی ورود داد،آقا سعید وارد اتاق شد. شیرین با لبخندی از پدرش استقبال کرد، آقا سعید آرام کنار هاجاز

 :دخترش روی تخت نشست و با لبخندی از ته دل گفت

 _ خوشحالم که صحیح و سالم اینجا کنار خودمی بابا،

ش شرمنده بود شیرین لبخندی زد و سرش را پایین انداخت، حرفی برای گفتن نداشت، از روی پدر

 بابت خیلی چیزها و رفتارهای نامعقولش، آقا سعید نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 _ بابا یه سؤالی ازت داشتم.

 شیرین سرش را بلند کرد و چشم در چشم پدر دوخت:

 _ جانم بابا، بپرسین!

طور تش را آنآقا سعید در پرسیدن سؤالش تردید داشت، سرش را پایین انداخت تا شاید بتواند کلما

 که باید ادا کند، سخت بود پرسیدن این سؤال ولی دل به دریا زد و گفت:
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 خوام بدونم..._ میدونم اونجا سختی زیاد کشیدی بابا، ولی می

 حرفش را قطع کرد و به دخترش نگاه کرد:

 _ فرهاد اذیتت نکرد؟! یعنی منظورم اینه که...

 :دستی به صورتش کشید و نفسش را بیرون داد

_ منظورم اینه که اتفاق خاصی بینتون نیوفتاده؟! باالخره شما زن و شوهر بودین و رسما به هم 

 خواستم ببینم...محرم، می

شیرین دریافت که چه چیزی فکر پدرش را مشغول کرده، سرش را با خجالت پایین انداخت و به 

 آرامی لب زد:

 _ اتفاقی نیوفتاده بابا، خیالتون راحت...

 د نفس راحتی کشید و با لبخند گفت:آقا سعی

 شه به فرهاد اعتماد کرد، اون مردتر از این حرفاست، خیالم راحت...دونستم می_می

 شیرین غمگین سرش را بلند کرد و حرف پدرش را قطع کرد:

_خیلی عوض شده بابا. بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید. اون فرهاد مهربون و آروم و 

خاطر اعتماد نبوده که من دیل به یه مرد بی احساس و خشک و خشن و عصبی شده، بهمظلوم االن تب

خاطر بی احساسی اونه، اون دیگه هیچ حسی به من نداره، از من االن صحیح و سالم کنارتونم، به

ی یه ارزن منو دوست داشت هرگز اجازه متنفره، به شدت از من متنفره، اون حتی اگر به اندازه

ی من رگردم، ولی تو چشمای اون فقط نفرته بابا. اصال برای موندنم تالش نکرد و با خواستهداد بنمی

 و شما سریع پذیرفت که من برگردم

سرش راپایین انداخت و قطره اشکی که از چشمانش سرازیر شد پاک کرد، آقا سعید متعجب از 

 ها گفت:شنیدن این حرف

 شه که به این زودی فراموشت کرده باشه._ چطور ممکنه؟! اون عاشقت بود، باورم نمی

 لرزید جواب داد:شیرین با صدایی که از بغض می

گفت کرد، می_ولی فراموش کرده بابا. اون حتی منو به عنوان همسرش به کسی معرفی نمی

 دخترعمومه.

 آقا سعید متفکر چشم به در اتاق شیرین دوخت:

 .دی اونجا عاشق کسی شده باشه بابا؟! شاید اونجا کسی رو دیده و بهش عالقمند شدهحتمال نمی_ ا

 شیرین سرش را به طرفین حرکت داد و گفت:

گفت، ولی توی تمام این فهمید و به من می_نه،هیچ زنی تو زندگیش نبود، اگر بود حداقل ساسان می

 ترسم...گرانشم، میمدت حتی یه تماس مشکوک هم نداشت ، بابا من ن

 آقا سعید همچنان متفکر زیر لب جواب داد:
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 خدا_ نترس بابا، توکل به

شود، شیرین با قبلی به آرامی از جایش بلند شد و به دخترش اطمینان داد که همه چیز درست می

 آکنده از غم حرف پدر را قبول کرد و به شب بخیرش پاسخ داد.

های دل کندن از ای که در این مدت تمام صحنهگذشت. یک هفتهمییک هفته از ورود شیرین به ایران 

 ریخت!کرد و برایشان اشک حسرت میفرهادش را هزاران بار با خود مرور می

رفت و مقابل مسئول های سفارتی که برای گرفتن طالقش از آن باال میهنوز تصویر پله

یچ حرفی روی میز گذاشت، در برابر هسرکنسولگری ایران در انگلستان ایستاده و پاکت را بی

برد، و بغضی که چشمانش زنده بود. حتی تعجب آن مرد و سوالی نگاه کردنش را هم از یاد نمی

 داد...ی صحبت کردن به او نمیاجازه

بعدش چه شد؟ بعد همه چیز روی دور تند قرار گرفت، بیست دقیقه بعد در حالی که شرعا همه چیز 

تر و دلی ماالمال هایی سنگینه پایان رسید، راه آمده را طی کرد اما اینبار با قدمبین شیرین و فرهاد ب

 شد.تر میاز غم و بغضی که در گلویش بزرگ و بزرگ

های عبوری گوش هایش هم سنگین شده بود؟ یا واقعا همه جا در سکوت بود که حتی صدای ماشین

کرد، انگار تا وقتی زن سان هم با او صحبت نمیشنید؟! با طالقش از فرهاد، دیگر حتی سارا هم نمی

زد؟ چرا همچنان به او گرفت! به راستی چرا ساسان حرفی نمیفرهاد بود مورد توجه همه قرار می

آورد کرد به یاد نمیکرد؟ هر چه فکر میداد که فرهاد دوستش دارد؟ چرا امیدوارش نمیاطمینان نمی

جایی که به یاد داشت اصال از او خداحافظی کرده بود؟! تا آنچطور از ساسان خداحافظی کرده بود! 

ساسان او را مقابل فرودگاه پیاده کرد و چمدانش را از صندوق عقب بیرون کشیده و روی زمین 

دانست که خود به تنهایی وارد سالن فرودگاه آورد! فقط این را میگذاشته بود، بعدش را به یاد نمی

رد فرودگاه چشم دوخته بود و بعد از انجام اقدامات سفر و عبور از گیت شده و سرگردان به اسکورب

آورد که پاسپورتش را روی گیت چک در سالن انتظار نشسته بود تا سوار هواپیما بشود. به خاطر می

فرودگاه جاگذاشت و مأمور امنیت فرودگاه آن را برایش آورد اما از خداحافظی ساسان چیزی به 

 خاطر نداشت...

باز شدن ناگهانی در اتاق، از جا پرید و دستش را روی سینه گذاشت، شروین هاج و واج اول به  با

 در و بعد به شیرین نگاه کرد:

 همه در زدم، مگه نشنیدی؟_ این

 هایش را بست. شروین موشکافانه نگاهش کرد و جلو آمد:ی نه باال برد و چشمسرش را به نشانه

 _ ببینمت شیرین! گریه کردی؟

 هول دستی به چشمانش کشید:

 _ چیزی نیست، کارم داشتی؟

 شروین سر تکان داد:

 _ آهان، آره بیا شام بخوریم

 شیرین دوباره سرش را باال برد و مخالفت کرد:
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 خوام بخوابم_ شما بخورید من میل ندارم، می

 های شروین گشاد شد:چشم

د خوابی، باز هم خوابت میاد؟ اونجا هم _ یعنی چی؟ همین دو ساعت پیش مامان کارت داشت اومد دی

 خوابیدی؟همینجوری می

آنجا؟ نه! آنجا در کنار فرهاد بی آنکه از کنار هم بودن استفاده کند اوقاتش را با لجبازی و خرج 

پرسید این مدت بارها از خود میگذراند. بغض دوباره مهمان گلویش شد، سوالی را که غرور بیجا می

  را با صدایی لرزان به زبان آورد:

 تونی به راحتی فراموشش کنی؟_ شروین؟ به عنوان یه پسر، اگه عاشق کسی بشی می

 شروین لحظاتی متعجب و متفکر نگاهش کرد، بعد زبانش را روی لبش کشید و سر تکان داد:

انشناسیه، سه چهار بار با هم بیرون رفتیم و زن و ی روهام دانشجوی رشته_ خواهر یکی از دوست

مرد رو به چالش کشیدیم، اتفاقا تو دومین دیدارمون در مورد همین موضوع مفصل با هم بحث 

کنن، خیلی راحت هم یکی رو ها احساس ندارن و غرور مردها رو لگد مال میکردیم. من گفتم زن

گفت نطور نیستن. جوابی که داد برام جالب بود، میکنن، در صورتی که مردها ایجایگزین دیگری می

اش کردم و گفتم یعنی احساسشون یواشه؟ زن ها احساس دارن، ولی احساسشون آرومه. مسخره

ها همین که برای مردی ابراز نگرانی کنن، از اینکه ببینن اون مرد ناراحت و تو خودشه گفت نه، زن

وقت این یعنی احساس آرام، احساسی که آقایون هیچسریع کنجکاو بشن و بخوان علت رو بپرسن، 

ذارن. موضع گرفتم و ها میاس و اون رو پای کنجکاوی ذاتی خانمشن که از روی عالقهمتوجه نمی

کنن و اگه کسی دیگه سر راهشون بیاد ها با وجود چنین کاری راحت دل میگفتم ولی همین خانم

ها فقط وقتی کنن، اما در چه صورتی؟ خانماموش میکنن. گفت بله فرطرف قبلی رو فراموش می

کنن که فرد جدید بهتر از قبلی باشه، جای خالی قبلی رو پر کنه، محبتش کسی رو راحت فراموش می

ی عشق اول مردها دیگه همه جا دو برابر قبلی باشه بهش گفتم ما مردها اینجوری نیستیم، آوازه

تونن عشق اولشون رو فراموش وقت نمیواقعی باشن هیچ هست! گفت قبول دارم، مردها اگر عاشق

شه مردی خیلی خاص زنی رو دوست کنن، اما به شرط اینکه عاشق واقعی باشن که خیلی کم پیدا می

 داشته باشه و عاشقش بشه

 شیرین در حالی که سرش را پایین گرفته بود لب برچید:

 دکرد عاشقمه ولی راحت طالقم دا_ فرهاد هم ادعا می

 شروین دستش را در جیب شلوارش فرو برد:

 _ شاید فرهاد عاشق واقعی نبود!

 و نفهمید که با گفتن این حرف چه آشوبی را بر دل خواهرش به وجود آورد.

در این چند ماه، بعد از بازگشتش به ایران و جدایی از فرهاد روزها و ساعت های سختی بر وی 

ود که فرهاد را دوست دارد و عاشق اوست ولی او با گذشت، حاال دیگر خودش هم باورش شده ب

خبر گذاشتنش در این چند ماه نشان داد که دیگر عالقه ایی به وی ندارد، آری فرهاد عاشق بی

شد، ترجیح به روز بدتر و بدتر میی سابق دیگر او را دوست نداشت، حال و روزش روز پیشه

ها را بیدار بماند که کسی کاری به کارش نداشته و شب خبری باشدداد روزها در خواب و دنیای بیمی
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ی باشد، فکر اینکه اکنون فرهاد در آن سر دنیا در چه حالی است؟ تنهاست یا نه؟ آیا شیدا طبق گفته

خورد، حال و روزش چنان ساسان باز هم مثل کنه به فرهاد آویزان است؟ مثل خوره وجودش را می

احواالت غیرعادی او شده بودند ولی تا حد امکان سعی داشتند از  یبود که تمام اهل خانه متوجه

حال از گذشته و علی الخصوص انگلستان و فرهاد صحبتی به میان نیاورند، با رنگ رویی پریده و بی

کرد، ولی با اتاقش بیرون رفت، شاهین در مورد فرهاد و اینکه امروز با او تماسی داشته صحبت می

ی این ی پایین صحبتش را قطع کرد، اما دیر شده بود و شیرین متوجههرسیدن شیرین به طبق

موضوع شد ولی به روی خودش نیاورد، به آشپزخانه رفت و لیوانی آب خورد، این روزها عجیب 

ی سکوت شد! لیوان دوم را پر کرد و با خودش بیرون آورد هنگام عبور از هال متوجهتشنه می

شان نگاه کرد، پدر ند کرد و ایستاد، به سمت آنها برگشت و به تک تکاش شد قدم کطوالنی خانواده

اش مشغول کرده کرد، شروین خود را با گوشیبا روزنامه ای در دست از باالی عینکش نگاهش می

 گفت که آرام بگیرد و ورجه وورجه نکند، مادر بافتنی در دست داشت وبود و شاهین به سالله می

کرد، و زن برادرش در سکوت به تقالی یکی پس از دیگری از هم رد می آرام دانه های ریز را

طور که نگاهش را به روزنامه دوخت دخترش سالله و همسرش چشم دوخته بود، آقا سعید همان

 بود، گفت:

 _ چه عجب بابا، از اتاقت دل کندی، بیا پیش ما بشین یه کم ببینیمت

 شیرین پوزخندی زد و بی تعارف جواب داد:

 تون بشم بابا؟!های خصوصیبیام که مزاحم صحبت_

آقا سعید و متعاقبا تمام اعضای خانواده جا خورده به او چشم دوختند، خانه در سکوت فرو رفت، 

حتی شاهین سالله را روی پای خود نشاند و با تشر از او خواست تا ساکت باشد، پس از لحظاتی این 

 آقا سعید بود که سکوت خانه را شکست:

 زنی بابا؟! کسی حرف خصوصی نداشت...این چه حرفیه می _

ی باال کج شیرین با پوزخند بلندی حرف پدرش را قطع کرد و سرش را به سوی راه پله های طبقه

 کرد، چندثانیه به راه پله ها چشم دوخت و به آرامی سالله را صدا زد:

 _ سالله، عمه! میایی پیش من؟!

 اش پر کشید:ش پدرش جدا شد و به سمت عمهای کرد و از آغوسالله خنده

_ شیرین روی زانو خم شد و لیوان را روی زمین گذاشت دستانش را دور کمر برادرزاده اش حلقه 

 ه ای بر گونه های صورتی رنگ کودک گذاشت، با خنده از سالله پرسید:ب*و*سکرد و 

 خوام یه بازی کنیم! دوست داری؟!_ عمه جون می

 ی تایید باال و پایین برد، شیرین ادامه داد:قی زد و سرش را به نشانههای سالله برچشم

 خرید؟!شناسی؟! یادته همیشه برات شکالت می_ تو عمو فرهاد رو می

کشید، سالله نگاهی به سقف های شیرین بودند، کسی حتی نفس نمیهمه اهل خانه کنجکاو صحبت

 انداخت و گفت:

 _ آره یادمه عمه!
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 زد:شیرین لبخندی 

 _ دوست داری بیاد برات شکالت بیاره؟!

 ای کرد:سالله خنده

 _ آره عمه، دوست دارم!

 شیرین موهای دخترک پشت گوشش زد:

 گفت عمو فرهاد بهش زنگ زده، درسته؟!_خب االن بابات داشت می

سالله نگاهی به سمت پدرش کرد ولی شاهین که تقریبا دستش رو شده بود سرش را پایین انداخت، 

 اش برگشت و گفت:سالله به سمت عمه

 _آره فقط گفت بهش زنگ زده اما نگفت که قراره برام شکالت بیاره

جواب  اش زل زد، شیرین نگاهی به سمت پدر و برادرش انداخت وهایش را جمع کرد و به عمهلب

 داد:

 _ این دفعه که به بابات زنگ زد بهش بگو برات شکالت بیاره! باشه عمه؟!

 سالله خندید و سرش را تکان داد، شیرین ادامه داد:

 _ حاال برو پیش بابات شیطونی هم نکن

ید و به سرعت به سمت پدرش دوید، شاهین دخترش را به آغوش کشید ب*و*ساش را سالله عمه

ی تا خواست حرفی بزند شیرین لیوان را از روی زمین برداشت و ایستاد، اجازهبه خواهرش زل زد، 

 صحبت به کسی نداد:

دونین، بدم میاد وقتی میام کنین، بدم میاد که منو غریبه می_بدم میاد که همه چی رو از من قایم می

ی دین متوجهام؟! فکر کرشین، فکر کردین من بچهاتون به طرز عجیبی ساکت میپایین یهو همه

شده؟! شما همونایی نبودین که منو تو شیراز تنها گذاشتین؟! شما بابا! شم؟! چیرفتاراتون نمی

همونی نیستی که گفتی من دیگه دختری ندارم؟! آقا داداشای گلم، شماها همونی نیستین که توی تمام 

دونه آبجیتون زنده است یک سالی که شیراز بودم حتی یه زنگ نزدین حالم رو بپرسین؟! ببینین یه 

یا مرده؟! کدومتون اون موقع نگران من بود که االن نگران هستین؟! اصال نگران چی هستین؟! من 

ترسین اسم فرهاد رو بشنوم مثل بچه که دیگه همه چی رو از دست دادم نگرانیتون از بابت چیه؟! می

 ها بزنم زیر گریه؟!

 اد:دست آزادش را در هوا تکان داد و ادامه د

ام نگیره، نگران نباشین، _نترسین، اونجا با دیدنش اینقدر گریه کردم که حاال با شنیدن اسمش گریه

اتون خیلی وقته که بزرگ شده، همون روزی که پامو از این خونه آبجی کوچولوتون، دختر بچه

 گذاشتم بیرون بزرگ شدم...

 اش را فرو خورد و ادامه داد:بغض

خاطر غرورم با احساسش بازی کردم و از من گرفت، همونطوری که من به_ فرهاد هم حق خودش ر

کار رو نکرد ولی منو عاشق خودش اون هم حق این رو داشت احساسات من رو به بازی بگیره، این
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اش رو کرد و بعد ولم کرد، این رو راحت گفتم تا بدونین دیگه از غرورم چیزی باقی نمونده همه

 نکنین با من قایم موشک بازی کنین... باختم و اومدم، پس سعی

ی باال را در پیش اش دوخت و به سرعت راه طبقهچشمان براقش را به تک تک اعضای خانواده

 گرفت.

اش بود، نیاز نبود دیگران مدام با ترین اشتباه زندگیدانست رد کردن فرهاد بزرگخودش می

انست دیگر نه فرهادی بود و نه محبتی از درفتارهایشان این را به او یادآوری کنند، خودش می

 جانبش...

ی اتاقش سرش را رو به آسمان گرفت و در دل برای فرهاد و شد، از پنجرهفرهاد هرگز برای او نمی

 اش آرزوی خوشبختی کرد، این بدترین آرزوی عمرش بود!همسر احتمالی آینده

*** 

شد تا شاید از ایران تمام وجودش گوش می گذشت با هر تماسش بااین روزها بر فرهاد هم سخت می

شیرین خبری بشنود، اما خبری جز تنهایی و انزوای شیرین نبود، از پدرش شنید که شیرین را 

شد و شیرین هیچ اش داشت تمام میسال مرخصی استعالجیی تحصیل کردند، یکترغیب به ادامه

خاطر کرد بهدانست، فکر میصر میاش نداشت، فرهاد خود را مقی تحصیلتصمیمی برای ادامه

گونه منزوی و در خود فرو رفته شده است، اما دلیل انزوای شیرین تنها رفتارهایش شیرین این

هایش، به اخم و تخم هایش، به بی تفاوتی هایش، حتی به سیگار دوری از فرهاد بود، به اخالق

را ببیند تا آرام شود، چند ماه سختی خواست از دور او کشیدنش دلتنگ بود، آنقدر که حتی دلش می

شد، با افزایش وزن شیرین بدون تالش برای چاقی و بود و به وزن شیرین روز به روز افزوده می

حتی پرخوری نشانه های نگرانی آرام آرام در وجود اهل خانواده نشست و برای این اتفاق نادر 

ه مراجعه به یک روانپزشک کرد، وقتی متعجب شدند، با مشورت با یک پزشک او آنها را ترغیب ب

آقا سعید عنوان کرد که باید با یک روانپزشک صحبت کنند شروین یاد خواهر دوستش که 

روانپزشک حاذقی بود افتاد، آقا سعید پیشنهادش را پذیرفت و شروین با دوستش تماس گرفت تا 

مطب و صحبت با سپیده قادری  وقتی برای راهنمایی گرفتن از خواهرش بگیرد، با رفتن آقا سعید به

او پیشنهاد داد که برای شیرین وقت معالجه بگیرند تا بتواند در مورد او نظر قطعی بدهد، چند روزی 

ی اهل خانه و مخصوصا اشک و ناله های مادرش با شروین راهی مطب دکتر بعد شیرین به خواسته

یده به دل شیرین نشست و تصمیم ی اول با آشنایی شیرین و سپیده گذشت، سپقادری شد، جلسه

 گرفت که جلسات بعدی هم برای صحبت با این دختر مهربان اقدام کند

گذاشتند و شیرین از کم کم ارتباط سپیده و شیرین به حدی رسید که بیرون از مطب با هم قرار می

بود  اش و همینطور از احساس عشق فرهاد که آرام آرام در جانش نفوذ کردهگذشته از بیماری

دانست که او مشکل روانی ندارد و تنها اتفاقات گفت، سپیده کامال شیرین را زیر نظر داشت، میمی

گذشته و همینطور دوری از فرهاد باعث حال بد او بود، روزهای متوالی جلسات درمانی شیرین 

پیده شد و ی برادرش شروین به سی عالقههمچنان ادامه داشت تا اینکه شیرین در این میان متوجه

با پی بردن به این موضوع سعی می کرد به هر بهانه ای شده شروین را پس از دیدار هایشان با 

موفق شد سپیده را به خانه شان دعوت کند و او هم با کمی تعلل  سپیده رو به رو کند و در نهایت

 .دعوتش را پذیرفت

گیری سابق را نداشت. این چند همه چیز طبق روالش پیش می رفت، شیرین دیگر آن احساس گوشه 

وقتی که با سپیده گذرانده بود، توانسته بود او را از الک تنهایی اش بیرون بکشد، هرچند با کوچک 



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

191 

 

ترین نشانه ای، مثل سیگار کشیدن عابری که از کنارش می گذشت، تمام غم دنیا در دلش تلنبار می 

 شد و دلش در سینه بی قراری می کرد...

سپیده به خانه شان بیاید، نیم ساعت اول را با هم به عنوان یک مشاوره کوتاه در  قرار بود امشب

 مکانی مسکوت و آرام صحبت کنند و بعد از شام سپیده برگردد.

آماده شد و لباس ساده و زیبایی به تن کرد، کمی از داخل آینه به خودش نگاه کرد، این اضافه وزن 

کاش هیچ وقت این گونه منزوی و گوشه گیر نمی شد، کاش داشت کار دستش می داد. آرزو می کرد 

می توانست خیلی راحت با احساس دل ناآرامش کنار بیاید! اما این مورد انگار از دستش بر نمی آمد. 

 برایش سخت بود تحمل این دوری و بی خبری...

. به مادرش از اتاق بیرون رفت و در پذیرایی گوشه ای از مبل کز کرد و منتظر آمدن سپیده شد

سپرده بود تا به شروین چیزی نگوید، او هم امشب کمی زودتر قرار بود به خانه برگردد تا با مهمان 

 ناآشنای خواهرش آشنا شود.

ی آیفون را زد و به صدای زنگ در زده شد و شیرین از روی مبل پرید! به طرف در رفت و دکمه

 استقبال سپیده به طرف در رفت.

سپیده داخل شد. جعبه شکالت زیبایی دستش بود. جعبه را به دست شیرین داد و با در را باز کرد و 

 سالم و احوال پرسی به طرف پذیرایی رفتند.

مادرش از آشپزخانه بیرون آمد و به سپیده خوش آمد گویی گفت، بابت حضورش خیلی خوشحال بود 

 و بی نهایت قدردانش. اگر او نبود نمی دانست حاال چه به سر دردانه اش می آمد...

شکالت را روی کانتر گذاشت و سپیده را به طرف اتاقش راهنمایی کرد. داخل شد و با تحسین به اتاق 

اش نگاه کرد. روی صندلی نشست و به شیرین گفت روی تخت بنشیند یا اگر می شیک مرتب و

 خواهد و راحت است دراز بکشد.

 خب... حال شیرین خانوم ما چطوره؟-

 خوبم، به نسبت یکی دو هفته ی پیش... خیلی بهترم.-

 خوشحالم که بهتر شدی! حرفی برای گفتن داری؟-

 پرید و با لحن آرامش بخشی گفت: تا خواست دهان باز کند میان حرفش

ببین... برخالف جلسه های قبل نمی خوام احساس کنی که داری با دکتر صحبت می کنی! چشم هات -

رو ببند و فکر کن داری دفترخاطراتت رو پر می کنی! حرف بزن، از این که االن چه احساسی 

 داری؟! آرومی یا ناآروم؟! به نظرت چی می تونه آرومت کنه؟!

م هایش را آرام بست و نفس عمیقی کشید، فکر کرد؛ به امروزش، به عابری که از کنارش گذشت چش

و او را به یاد... به یاد فرهاد انداخت! فکر کرد به روزهایی که در آن خانه،جر و بحث هایی که با آن 

کند  اش را از او منحرفاش داشت! نمی دانست چرا هرچه می خواست ذهنپسرعموی مستبد و جدی

موفق نمی شد. وقت اعتراف رسیده بود، باید به خودش می قبوالند که زندگی اش بی معنا شده، پوچ 

 شده، زندگی اش پر شده از یاد آن مرد!
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آرام گفت و به زبان آورد؛ سعی کرد تمام حرف هایش را بی کم و کاست برای سپیده تعریف کند و 

ش کمی گران تمام می شد اما... گیج شده بود. می خودش را سبک کند. شاید گفتن حقیقت برای خود

گفت و گیج تر از قبل می شد. چطور ممکن بود؟ این ناآرامی دلش... همه اش به خاطر فرهاد بود؟ 

 کاش می توانست نفرینش کند که چرا این بال را سرش آورده اما... دلش نمی آمد!

عد از پایان حرف هایشان از اتاق بیرون حرف هایشان تمام شد. حدود یک ساعتی در اتاق بودند و ب

رفتند تا شام بخورند. سپیده کت اسپرت و بلندی به تن داشت و شال حریری به رنگ کتش روی 

سرش انداخته بود. دور میز نشستند و مشغول کشیدن غذا شدند که در باز شد و شروین داخل شد! 

آشپزخانه آمد و با دیدن سپیده سالم در اش بیرون بیاورد به طرف بدون این که حتی کتش را از تن

و سالم و خوشامد گویی آرامی  دهانش ماسید. با تک سرفه ی شیرین، نگاه خیره اش را از او گرفت 

 گفت.

شیرین به این عکس العمل برادرش و بدجنسی خودش آهسته خندید. می دانست سپیده هم نسبت به 

 و بی گاهش روی شروین فهمیده بود. شروین بی میل نیست و این را از نگاه های گاه

اش را عوض کند و بعد شستن دست و رویش شروین با گفتن با اجازه به سمت اتاقش رفت تا لباس

پایین آمد. خواست کنار شیرین جا بگیرد که او با بدجنسی ابروهایش را باال انداخت و به صندلی رو 

 به روی سپیده اشاره کرد و لبخند خصمانه ای زد.

اش مشغول بازی با غذایش شد، شروین هم ده سرش را پایین انداخت و با لبخند محوی روی لبسپی

 پشت میز جا گرفت و غذایش را کشید.

شام در سکوت و گاهی شوخی های شروین و شیرین گذشت و سپیده با تشکر فراوانی بابت شام 

هم داوطلبانه بلند شد تا او را  امشب به طرف اتاق رفت تا آماده شود و به خانه شان برگردد. شروین

به دور از چشم مادرشان  برساند و تا آماده شدن و پایین آمدن سپیده مشغول جر و بحث با شیرین

 !بود

با صدای زنگ خانه برای باز کردن در از جا بلند شد و با صدای بلند که مادرش از آشپزخانه بشنود 

 گفت:

 کنم مامان_ من باز می

سید، ولی قبل از برداشتن گوشی روی تصویر شخص پشت در مات شد، مبهوت از به کنار آیفون ر

حضور او با چشمانی گرد و دهانی باز چندین بار پلک زد شاید که اشتباه دیده باشد، ولی نه! درست 

کرد؟! این همه راه برای چه آمده بود؟! دیده بود، شخص پشت در کسی جز او نبود، او اینجا چه می

را از کجا پیدا کرده بود؟! سواالت بی جواب یکی پس از دیگری در مغزش رژه  اصال آدرسش

رفتند که با صدای زنگ دوم از جا پرید، وقتی مادرش از آشپزخانه سرک کشید و دید شیرین برای می

 کند، پرسید:برداشتن آیفون دست دست می

 کنی؟!_ کیه شیرین؟! چرا باز نمی

 و جواب داد:شیرین نگاهی به مادرش انداخت 

 دونم چطوری آدرسمو پیدا کرده_ یکی از همکارانم تو انگلیس، اما نمی

 مینا خانوم ابرویی باال انداخت و گفت:
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 _ خب باز کن، زشته پشت در نگهش داشتی

 شیرین من منی کرد و زیر چشمی نگاهی به مادرش کرد و گفت:

 _آخه آقاست مامان، خانم نیست، در ضمن انگلیسیه

 نم جواب داد:مینا خا

 _عیب نداره باز کن

 کرد کسی خانه نیست و قصد داشت برود گفت:شیرین آیفون را برداشت و رو به ریچارد که فکر می

 کنی؟!کار می_ سالم ریچارد! تو اینجا چی

 ریچارد لبخند دندان نمایی به لب آورد و با ذوق گفت:

 _اوه شیرین سالم، من اومدم دیدن تو، دلم خیلی برات تنگ شده بود

 شیرین با تعجب به تصویرش در آیفون خیره شد و پرسید:

 _این همه راه اومدی چون دلت تنگ شده بود؟!

 ریچارد اخمی ظریف به میان ابرو کشید و جواب داد:

 آمدم؟!_بله، خیلی دلم تنگ شده بود، نباید برای دیدنت می

 رین خنده ای زورکی کرد و جواب داد:شی

 زنیم_منظورم این نبود، حاال بیا تو، حرف می

و دکمه ی آیفون را زد، ریچارد به سرعت فاصله ی حیاط را طی کرد و وقتی شیرین را کنار در 

ورودی دید با لبخند به سویش پر کشید، با رسیدن به شیرین قصد داشت او را به آغوش بکشد که 

 نش را جلوی خودش نگه داشت و گفت:شیرین دستا

 ام ریچارد، یادت که نرفته؟!_اینجا ایرانه و منم یک زن ایرانی

 هایی آویزان گفت:ریچارد با لب

 _نه یادم نرفته، ولی گفتم حاال که از فرهاد جدا شدی شاید ایرادی نداشته باشه بغلت کنم؟!

 ید آرام جواب داد:شیرین که با شنیدن نام فرهاد دل تنگش برای او پر کش

های ایرانی حتی اگر همسرمون جدا بشیم باز هم نباید مرد نامحرم و غریبه رو به آغوش _ما زن

 بکشیم

 ریچارد خنده ی بلندی کرد و گفت :

گیرین، راحت و آزاد باشین، بیا _ آه دختر، شما اینجا چه قوانینی دارین، خیلی به خودتون سخت می

 شدهبغلم خیلی دلم برات تنگ 

 در چشمانش برق خاصی بود که شیرین را نگران کرد، با آرامش گفت:
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گیریم، این قوانین برای راحتی ماست، تو با قوانین کشور من آشنایی _ نه، ما به خودمون سخت نمی

 کردی؟!نداری، بهتر نیست راجب کشور و زنان کشورم یکم مطالعه می

کرد توانسته است به ریچارد کرد، شیرین که فکر می ریچارد دستانش را پایین انداخت و فقط نگاهش

 حالی کند که حد و حدود خودش را رعایت کند نیم چرخی زد و گفت:

 دم که بیشتر با زنان کشورم آشنا بشی_ حاال بیا تو، بعدا برات کامال توضیح می

 :رویش ایستاده بود رو به شیرین گفتریچارد وارد خانه شد و با دیدن زنی که روبه

 _ این کیه؟!

 شیرین نگاه محبت آمیزی به مادرش کرد و گفت:

 _ مادرم هستن

 و رو به مادرش ادامه داد:

 _ ایشون ریچارد همکار سابقم در انگلیس هستن مامان.

میناخانوم با خوشرویی رو به ریچارد به فارسی سالم کرد، ریچارد هم که فقط سالم خوبی؟! را یاد 

گرفته بود این جمله را به فارسی گفت و با تعارف مادر و دختر به سوی اتاق پذیرایی رفت، مینا 

گفت،  خانوم برای مطلع کردن همسرش به آشپزخانه برگشت و با آقا سعید تماس گرفت و جریان را

شیرین هم برای ریچارد شروع به توضیحاتی راجب ایران و مردمش کرد، ساعاتی بعد با ورود 

مردان خانواده و سالله ی کوچک ریچارد گرمای بیشتری از این خانواده دریافت کرد و بیش از پیش 

شت که به شیرین عالقمند شد، بعد از شام ریچارد عزم رفتن کرد و برای فردا با شیرین قرار گذا

جاهای دیدنی شهر را به او نشان دهد، شیرین به اجبار پذیرفت ولی تصمیم داشت حتما با شروین این 

کار را انجام دهد، بعد از رفتن ریچارد شیرین با عذرخواهی کوتاهی به اتاقش رفت و تلفنش را 

 د:ی فرهاد را شنیبرداشت و شماره فرهاد را گرفت، وقتی تماس برقرار شد صدای خسته

 _ بله؟!

شنید دچار استرس و دلهره شد و سکوت کرد، فرهاد که ها صدای او را میشیرین که پس از مدت

 جوابی نگرفت دوباره پرسید:

 _ بله؟! کاری داشتی؟!

 شیرین گلویی صاف کرد و آرام گفت:

 _سالم، خوبی؟!

 انتظار نداشت که فرهاد صدایش را شنیده باشد ولی شنید و جواب داد:

 م،ممنونم تو خوبی؟! ایران راحتی؟!_ سال

 نیش کالمش را شیرین دریافت ولی خود را به ندانستن زد و گفت:

 _ آره همه چی خوبه، میخواستم یه سؤال ازت بپرسم

 فرهاد آرام گفت:
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 _ بپرس...

 _ چرا آدرس منو به ریچارد دادی فرهاد؟!

پید، نفسی عمیق کشید تا آرام شود، با ی فرهاد به شدت تبا شنیدن نامش از زبان شیرین دل در سینه

 صدایی خفه و لرزان گفت:

 _ دوِست داره...

 شیرین متعجب از این حرف فرهاد گفت:

گی فرهاد؟! دوِست داره یعنی چی؟! چون گفته دوسم داره باید آدرسمو _ یعنی چی؟! تو چی داری می

 دادی؟!بهش می

 فرهاد دستی به پیشانی کشید و گفت:

اس کرد، گفت دوِست داره، گفت عاشقته، گفت حاال که من ازت جدا شدم اجازه بدم _ آره، التم

تونستم از اون و تو بگیرم، وقتی مطمئن شانسشو باهات امتحان کنه، حرفی نداشتم، این حق رو نمی

 شدم واقعا دوِست داره آدرستو بهش دادم...

 مکثی کرد و با لحنی بغض دار ادامه داد:

ام، تمومش کن، اگر ن، راحتم کن، ازدواج کن تا از این عذاب راحت بشم، خسته_ ازدواج کن شیری

 کنم تمومش کن....کنم، دیگه کم آوردم خواهش میازدواج کنی منم ازت دل می

کرد ولی ها بغضی سخت گلوی شیرین را فشرد، زیرلب اسم فرهاد را زمزمه میبا شنیدن این حرف

 گوشی را پر کرده بود، صدای نفس عمیق فرهاد را شنید و بعد:فقط صدای نفس های کش دار فرهاد 

شم، تو ازدواج کنی شاید منم شه، دارم خورد میوقت هم نمیشه، نشد، هیچ_ من و تو ما نشدیم، نمی

تونی رامش کنی، در موردش فکر ها داره ولی تو میراحت بشم، ریچارد مرد خوبیه، یه سری ضعف

یمتو بگیر، هر تصمیمی هم که بگیری من قبول دارم، فقط خواهش کن، باهاش حرف بزن و تصم

 فهمی؟!کشم شیرین، میبار هم که شده به من فکر کن، من دارم زجر میکنم برای یکمی

خوردند، زبانش الل شده های شیرین به روی گونه هایش سر میها یکی پس از دیگری از چشماشک

 بودند، با صدای ضعیفی گفت: بود، دستانش سرد و بی حس در حال لرزش

 _ اون لیاقت منو نداره...

 صدای فرهاد بلند به گوشش رسید:

یاد؟! تو _داره، داره لعنتی، چرا فکر میکنی هیچ مردی الیقت نیست؟! چرا از دل شکستن خوشت می

 کار رو نکن، بهش فرصت بده ...منو شکستی، تو منو داغون کردی، نابودم کردی، با ریچارد این

 رفت، ادامه داد:سینه اش از فشار بغض و عصبانیت و هیجان باال و پایین می

 _با ریچارد مثل من معامله نکن، بهش فرصت زندگی بده، اونو دیگه نکش
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ی آخرش تلفن را قطع و به سمت دیوار پرتاب کرد. فریاد بلندی کشید و خدا را با به زبان آوردن جمله

م ریخت تا بلکه آرام شود ولی آرامشی در کار نبود، شیرینش، صدا زد، تمام وسایل اتاق را به

 سپرد!عشقش را به مرد دیگری سپرد و باید برای همیشه او را به فراموشی می

های فرهاد شب سختی را گذراند، صبح فردا کسل از تخت پایین شیرین با شنیدن اعترافات و حرف

رار امروز را کنسل کرد، اصال حال و حوصله آمد، تلفنش را برداشت، با ریچارد تماس گرفت و ق

داد در خانه بخوابد تا مجبور شود به اش را نداشت، ترجیح میریچارد و رفتارهای عاشق منشانه

سؤاالت ریچارد جواب بدهد، ریچارد اما به سادگی نپذیرفت و دلیل کنسل شدن قرارشان را پرسید، 

دش در شهر خوب نیست، ریچارد با فهمیدن این شیرین مجبور شد به او بگوید که حالش برای گر

موضوع بعد از قطع تلفن خود را به منزل آقا سعید رساند و با این کار تیر شیرین به سنگ خورد، 

مدتی بعد شیرین در حال توضیح دادن حال و اوضاعش برای ریچارد بود ولی او شخصی نبود که به 

انجا کنار شیرین ماند، با رفتنش شیرین دوباره به یاد این سادگی میدان را خالی کند و تا ساعاتی هم

فرهاد افتاد، با اعترافاتش نشان داد که هنوز هم به شیرین عالقه دارد، پس چرا  های دیشبحرف

وقت نگفت که هنوز هم دوستش دارد؟! چرا وقتی انگلیس بود رفتارش کامال متغیر بود؟! چرا هیچ

را فرهاد از او این درخواست را داشت؟! آیا واقعا از ته دل حتی یک نشانه به او نشان نداد؟! چ

ها سؤاالتی بود که تمام ذهن شیرین را پر کرده بود و جز فرهاد خواست که او ازدواج کند؟! اینمی

  توانست به آنها جواب بدهد!کسی نمی

*** 

  

ها را در هتل گذشت، روزها را در کنار شیرین و شبها از حضور ریچارد در ایران میمدت

دادند که در ی شیرین از عالقه ریچارد به او باخبر شده بودند ولی ترجیح میگذراند، خانوادهمی

انزوا پناه برد و کمتر با کسی ی حضور شیرین صحبتی در این مورد نکنند، شیرین دوباره به گوشه

اش عوض آمد کمی روحیهشد و تنها وقتی سپیده به درخواست شروین به منزلشان میهم صحبت می

 گذشت که یک شب در میان جمع رو به شیرین گفت:شد، یک ماه از آمدن ریچارد میمی

 _ لیدی شیرین؟!

 و دوخت، ریچارد خنده ای کرد و گفت:شیرین آرام سرش را بلند کرد و نگاهش را با بی حالی به ا

 تونم از شما درخواستی داشته باشم لیدی؟!_ می

 ی لب شیرین به لبخندی اجباری کش آمد و جواب داد:گوشه

 _ حتما، بفرمایید

ی مخملی قرمز رنگی بیرون اش کرد و جعبهریچارد در جای خود جا به جا شد و دست در جیب کت

به روی شیرین قرار گرفت، شیرین سرش را باال گرفت قدم برداشت و رو کشید و بلند شد ایستاد، دو

یش را رویش با کنجکاوی نگریست، ریچارد خنده ای کرد و همانجا یک زانو بهو به مرد قد بلند رو

 به زمین زد و جعبه را رو به شیرین گرفت و باز کرد با همان لبخند گفت:

 کنی لیدی شیرین؟!_ با من ازدواج می
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به رویش و بعد به ریچارد زل زد و هیچ نگفت، ی تک نگین روشیرین با چشمانی گشاد اول به حلقه

 ریچارد سرش را پایین انداخت و دوباره باال گرفت و تکرار کرد:

 کنی؟!_لیدی زیبا با من ازدواج می

 یچارد گفت:شیرین این بار به پدر و مادرش نگاه کرد و وقتی تعجب و سکوت آنها را دید رو به ر

 کنم قبال به شما گفتم که...کاریه ریچارد؟! فکر می_این چه

 اش را قطع کرد و گفت:ریچارد حرف

تونی با من باشی چون با فرهاد ازدواج کردی، ولی االن که اون همسر تو _ بله شما گفتی که نمی

 کنی با من ازدواج کنی؟!تونی دوباره ازدواج کنی، قبول مینیست و تو می

اش را تکرار کرد ولی شیرین برافروخته شد و ایستاد، از حرکت شیرین برای بار سوم درخواست

ریچارد هم از جایش بلند و ایستاد، رو در روی هم، چشم در چشم منتظر بودند، ریچارد منتظر 

اش را اش و شیرین منتظر به پایان رسیدن این تأتر مسخره از جانب ریچارد، شیرین دستجواب

 ی مخملی در دست ریچارد، آن را بست و گفت:کرد و با لمس جعبه دراز

خواد حرفی بزنم که _ من قصد ازدواج ندارم ریچارد، ممکنه خواهش کنم که ادامه ندی؟! دلم نمی

 ناراحت بشی پس تمومش کن

 ریچارد اخمی به چهره کشید و گفت:

التماس کردم بهش اعتماد دادم که  _آخه چرا؟! دلیل رد درخواست من چیه؟! من اون همه به فرهاد

شد ازش رد شد رد شدم و تو رو دوست دارم و قصدم ازدواج با توست، از سد فرهادی که سخت می

 شه بپرسم چرا؟!خوای راجع به پیشنهادم فکر کنی؟! میتو حتی نمی

 شیرین متعاقبا اخم کرد و گفت:

_برخورد و خواست فرهاد برای من مهم نیست، اول اینکه اون اجازه نداشت آدرس من رو بدون 

ای، پس خواهش اطالع من به تو بده درثانی من قصد ازدواج ندارم چه با تو چه با هر مرد دیگه

 کنم این موضوع رو کش ندهمی

 با صدای بلندی گفت: راهش را کشید و به سمت راه پله ها رفت که ریچارد روی پا چرخید و

یاد و حاضر نیستم کنم، من خیلی از تو خوشم میکشم، هر جور شده راضیت می_ ولی من کنار نمی

 مثل فرهاد به راحتی از تو بگذرم

ی ی آخر او دستش را محکم دور نردهشیرین که با صدای بلند ریچارد سر جایش ایستاده بود با جمله

ی آخر ریچارد حقیقتی محض بود به سرعت راه اتاقش ای خود که جملهپله ها فشار داد و با تاسف بر

 .را در پیش گرفت

شد کتمان کرد که فرهاد به راحتی از او گذشت و آسان او را به مردی دیگر آری این حقیقت را نمی

ی خودش بگذرد! حاال که فرهاد قصد تقدیم کرد، ولی شیرین کسی نبود که به این راحتی از خواسته

رد با او بازی کند او هم این بازی را ادامه خواهد داد، مگر نه اینکه فرهاد او را دو دستی به مردی دا

 !اش تالش کندکرد تا خودش برای به دست آوردن دوبارهدیگر تقدیم کرد؟! پس کاری می



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

198 

 

*** 

ساسان با شنیدن صدای زنگ تلفن همراهش چشم از صفحه لپ تاپ برداشت و با نیم نگاهی به 

فرهاد که بی هدف چشم به صفحه تلویزیون دوخته ولی مشخص بود که توجهی به برنامه ندارد تلفن 

 را برداشت و بی توجه به صفحه تلفن و نام مخاطب به انگلیسی جواب داد:

 _ بله؟!

اش انداخت و سپس با هیجان جواب با شنیدن سالم گفتن شیرین با ذوق اول نگاهی به صفحه گوشی

 :داد

آبجی، چه عجب! یادی از ما کردی، رفتی حاجی حاجی مکه؟! با فرهاد کات کردی با ما به از  _ سالم

 این باش...

 شیرین با لحن دلخوری گفت:

جوری ول کردی و رفتی؟! حتی خداحافظی هم نکردی _ من یا تو؟! یادت رفته تو فرودگاه منو همین

 آقا ساسان...

 ید و گفت:اش کشساسان با ناراحتی دستی به پیشانی

کارتون شوکه و ناراحت خاطر اون_ صبر کن!صبرکن! برای خودت فسلفه بافی نکن، آخه من به

 بودم، زبونم قفل شده بود...

 اش را قطع کرد:شیرین خنده ای کرد و حرف

 _ خیلی خوب حاال! حالت چطوره داداشی بی معرفت؟!

نشسته و چشم به دهانش دوخته، آب  ساسان نگاهش به فرهاد افتاد که با کنجکاوی صاف روی مبل

 دهانش را قورت داد و گفت:

گیری، تو حالت که مثل همیشه خوبم! بی معرفتم خودتی که چند ماهه رفتی سراغی از ما نمی_ من

 کنی که؟!چطوره؟! دیگه سرفه نمی

 اش کشید و گفت:شیرین دستش را به پیشانی

 ای من خواستگار فرستاده؟! اونم کی؟! ریچارد!ام! حتما خبر داری که فرهاد بر_ خوبم! عالی

 ساسان با نگاهی جدی به فرهاد جواب داد:

 _ آره، روزی که آدرست رو بهش داد من پیشش بودم...

 اش را قطع کرد:شیرین حرف

_امروز از من خواستگاری کرد، قرار شده فکر کنم و جواب بدم، چون فرهاد از من خواسته ازدواج 

 لش کنم...خوام قبوکنم می

 اخم های ساسان درهم رفت و گوشی را محکم فشرد و آن را روی آیفون گذاشت تا فرهاد هم بشنود:

 دی؟!اش گوش می_ آبجی این رفیق ما دیوونه است شما چرا به حرف
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 شیرین تک خنده ای کرد و گفت:

_ اون دیوونه منو محکوم به این ازدواج کرده، برای نشون دادن حسن نیتم به حرف اون دیوونه 

 دم، فقط...دم داداشی، فردا به ریچارد جواب مثبت میگوش می

 اش را دید پرسید:ساسان که سکوت

 _ فقط چی؟!

 شیرین با لحنی آرام و غمگین ادامه داد:

ن ازدواجیه که فرهاد بهش اصرار داشته، قبول کردم چون _ فقط آینده و خوشبختی من در گرو ای

ش کرده، چون اون گفته ازدواج کن برو، چون کنم چون اون تاییداون خواسته، ریچارد رو قبول می

کنم باهاش یاد ولی قبول میمن مزاحمم، مزاحم افکار و زندگیش، داداشی من از ریچارد خوشم نمی

 ازدواج کنم

مگین به فرهاد که در خود فرو رفته و ساکت فقط به گوشی زل زده بود چشم ساسان با چشمانی خش

دوخت، انتظار داشت فرهاد حرفی بزند و اجازه ندهد شیرین به این ازدواج مسخره تن بدهد ولی تنها 

 عکس العمل فرهاد سکوت بود و سکوت، صدای شیرین بغض آلود به گوشش رسید:

داره، شاید اگر ازدواج کنم اونم همه چی رو فراموش کنه، پس  کنم فرهاد حق_ داداشی منم فکر می

 کنم...کار رو میاین

های شیرین فرهاد طاقت نیاورد و از جا بلند شد و به سرعت از پله ها باال رفت، شنیدن دیگر حرف

ام شد! باید تا میتوانست از او و تمجا دور میرفت! باید از آنبرایش غیرقابل تحمل بود، باید می

رفت یادش در خاطرش بود! جزء الینفک وجودش شد! اما کجا؟! هرجا هم که میمتعلقاتش دور می

ها با عشق اش را فراموش کند؟! او سالشد عشق کودکیشد فراموشش کرد؟! مگر میبود! مگر می

ی اصلهها را از ذهن پاک کرد ؟! تا مرز دیوانگی فشد تمام این سالشیرین زندگی کرده بود مگر می

آمد، برایش غیرممکن بود زنده ماندن و دیدن دست شیرین در اش سخت باال میچندانی نداشت، نفس

کرد، پشیمان بود از هایش را الی موهایش برد و چنگ زد، باید فکری میدست مردی دیگر، دست

بود، تنها کرد! او تنها قصدش تلنگر به احساس شیرین گونه امتحان میاینکه داشت شیرین را این

خاطر اینکه ببیند آیا شیرین او را آنقدر خواست، او فقط بهیک اعتراف کوچک از طرف شیرین می

ی کرد که شیرین خواستهکار را انجام داد! فکرش را نمیکند ایندوست دارد که با ریچارد ازدواج نمی

اه محض! و اکنون تا از ی خودش را! اشتباه کرد! یک اشتبریچارد را قبول کند در حقیقت خواسته

 دست دادن شیرین قدمی فاصله نداشت

ساسان با خشونت و عصبانیت در اتاق فرهاد را محکم باز کرد و وارد شد، فرهاد سرش را از میان 

 اش بیرون کشید و به ساسان خشمگین زل زد!دستان

 کنه!خواستی؟! خیالت راحت شد؟! داره با ریچارد ازدواج می_ همین رو می

 ت را در هوا تکان داد و ادامه داد:دس

کنه به خاطر یه مشت خزعبالت تو!گند زدی و نشستی فهمی احمق؟! داره باهاش ازدواج می_ می

 اینجا زانوی غم بغل گرفتی که چی بشه؟! هان؟!
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هایش روی زانوهایش بود دو دستش را در هم قالب کرد فرهاد همانطور که روی تخت نشسته و آرنج

های اش گرفت، سکوت تنها جواب ساسان بود! حرفی نداشت در مقابل حرفجلوی دهان بارو این

اش مطمئن بود ساسان، آری خودش خواسته بود تن به این بازی مسخره بدهد، از ریچارد و عشق

خواست او را محک بزند! با صدای ساسان کرد شیرین او را قبول کند؟! تنها میولی فکرش را نمی

 د آمد:دوباره به خو

 گم؟!شنوی چی می_ فرهاد می

 فرهاد نفس عمیقی کشید تا بتواند حرف بزند:

گی چیکار کنم؟! دیدی که ریچارد چقدر التماس کرد، خواهش کرد، اطمینان داد، اون _ آره شنیدم، می

 واقعا شیرین رو دوست داره...

 ساسان صدایش را بلند کرد:

دی، درست! دیگه چرا به شیرین گفتی ازدواج کنه؟! تو _ ِد احمق اون التماس کرد و تو آدرس دا

 !گذره؟واقعا دیوونه شدی، معلوم نیست چی تو اون سرت می

 فرهاد آرام گفت:

 خواستم ببینم دوسم داره یا نه؟!_ می

 _ د آخه اینجوری؟!

 اش را محکم بست و گفت:چشمان

کشیدم ولی ون رو به سمت خودم میشدم دوسم داره و هر طوری شده اکرد مطمئن می_اگه قبول نمی

 ده اصال عالقه ای به من نداره ساسان...این نشون می

 بار آرام گفت:ساسان کنارش نشست و این

فهمی؟! کارت اشتباه کنه فرهاد،میاش به تو داره ریچارد رو قبول می_اون برای نشون دادن عالقه

 بود...

 طور نیست؟!شد، اینای نمیالقه داشت زن کسی دیگهدونم، ولی اگر ذره ای هم به من ع_ خودم می

اش را رد کند، ولی ساسان سرش را پایین انداخت و کرد که حرفبا نگاهش به ساسان التماس می

 هیچ نگفت! فرهاد خنده تلخی کرد و ادامه داد:

 _دیدی؟! توام حرف منو قبول داری...

 اش پرید:ساسان به مبان حرف

خاطر تو بهش جواب مثبت بده چی؟! فرهاد دست دست نکن، _ اگر تورو دوست داشته باشه ولی به

 هبرو ایران نذار زنش بش

 اش پشت کرد:فرهاد ایستاد و به بهترین دوست

کنم کار رو نمیبار شیرین باید پیش قدم بشه، دفعه قبل بهش گفتم دوباره هرگز اینتونم، این_نه! نمی

 شم باهاش ازدواج کنم...و حاضر نمی
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 _ ولی تو باهاش ازدواج کردی؟! یادت رفته؟!

 خاطر درمانش بود نه عشق..._نه! یادمه! خوب یادمه! ولی اون به

 به سمت ساسان چرخید و گفت:

رم سمتش ساسان، حتی اگر زن ریچارد بشه، ریچارد هم آدم درستی شده، _ تا اون نخواد من نمی

شدم ریسک کنم و به طور نبود حاظر نمیداره، چه شخصیتی داره! اگر این فهمیده شیرین چه ارزشی

 شیرین بگم باهاش ازوداج کنه

 ساسان پوفی کشید و از جا بلند شد و گفت:

_ پس بشین و از دست رفتن عشقت رو تماشا کن، شایدم به زودی با ریچارد برگرده و جلو چشمات 

 رژه بره

گشت و آن گفت شاید به زودی همراه ریچارد باز میشد، راست میو راهش را کشید و از اتاق خارج 

شد که آن دو حرف فهمید! غرور اما مانع از آن میموقع بود که فرهاد باید معنای عذاب را می

، فرهاد یک بار درخواست کرد و به بدترین شکل ممکن جواب شنید و شان را به زبان بیاورنددل

دانست که از ابراز عشق به فرهاد واهمه داشت، واهمه از ختری میتحقیر شد و شیرین خود را د

 تالفی شدن رفتارش در روز خواستگاری!

*** 

 آقا سعید با شنیدن صدای در سرش را از روی کتاب برداشت و اجازه داخل شدن داد:

 _ بفرمایید

 شیرین در را باز کرد و سرش را داخل کشید و گفت:

 ؟!تونم بیام تو_سالم بایا می

 آقاسعید عینکش را از روی چشم برداشت و گفت:

 _ البته دخترم، بیا تو

روی پدرش روی مبل نشست، آقا سعید با نگاه دخترش را شیرین آرام قدم به داخل اتاق گذاشت روبه

 :اش لبخندی زد و گفتدنبال کرد و با نشستن

 ورا_چه عجب بابا، از این

 شیرین لبخند تلخی زد و گفت:

 خواست مزاحمتون بشم که بیشتر ناراحت بشیناین چند وقت خیلی اذیتتون کردم، دلم نمی_ببخشید 

 آقا سعید کتابش را بست و روی میز گذاشت و پرسید:

_این چه حرفیه بابا؟! تو دختر منی؟ تنها دختر من! درسته مدتی از دستت دلخور بودم ولی االن 

 بابا؟!کنارمی و سالمی و همین برام کافیه، چیزی شده 

 شیرین با نگاه از پدرش تشکر کرد و سرش را پایین انداخت و گفت:
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 _ممنون بابا، ممنون که بازم مثل گذشته شدی

 با نگاه به پدرش و دیدن لبخند گرم او جرأت پیدا کرد و ادامه داد:

 ی پیشنهاد ریچارد شدین؟!_ بابا شما متوجه

 آقا سعید با همان لبخند سرش را تکان داد و شیرین ادامه داد:

_ من با فرهاد صحبت کردم قبل از اینکه ریچارد پیشنهادش رو مطرح کنه، ازش پرسیدم چرا آدرس 

دونست اون چه قصدی داره؟! اون نظرش اینه که من باید ازدواج من رو به ریچارد داده با اینکه می

دونه واقعا منو دوست داره، گفت ریچارد بهش ازش مطمئن شده و می کنم، اونم با ریچارد که

، گفت باید ازدواج کنم دماطمینان داده و من پیشنهادش رو قبول کنم، بابا فرهاد گفت دارم عذابش می

تا خیالش راحت بشه، وقتی ریچارد پیشنهادش رو مطرح کرد من عصبانی شدم، هم از دست خودم 

خاطر همین عکس العمل نشون دادم، بعد از اون با ساسان از دست ریچارد، بههم از دست فرهاد هم 

کردم فرهاد ی فرهاد عمل کنم فکر میخوام طبق خواستهدوست فرهاد صحبت کردم بهش گفتم که می

شه ولی تا امروز که یک هفته گذشته و هنوز هم ریچارد روی پیشنهادش وقتی بفهمه مانع می

خواد که من با ریچارد ازدواج هم هیچ اقدامی نکرده مطمئن شدم که واقعا میاصرار داره و فرهاد 

 ی خواستگاری رو بدم، از نظر شما مانعی نداره؟!خوام به ریچارد اجازهکنم، بنابراین می

ی دختری کلمه ای بر زبان جاری نساخت با آقا سعید متفکرانه به دخترش زل زد و تا آخرین جمله

 خودش زبان باز کرد: مخاطب قرار گرفتن

روز که ریچارد ازت خواستگاری کرد من چیزی نگفتم که باز مثل گذشته متهم به اجبار و _ اون

 تحمیل خواسته خودم نشم...

 شیرین با خجالت سرش را پایین انداخت و آقا سعید ادامه داد:

کنه پس تاییدش می تونم نظری راجع بهش بهت بدم، اگر فرهادشناسم... نمی_من این مرد رو نمی

یعنی هیچ مشکلی نداره، توأم که با این مرد آشنایی داری از این نظر هم مشکلی نیست، پس هر 

بار نمیخوام نظرمو بهت تحمیل کنم، طور که قبال گفتم اینکنم، همونتصمیمی بگیری منم قبول می

هچ نگفتم، همه چی بستگی  روز که ریچارد ازت خواستگاری کرد فقط نگاه کردم وخاطر همین اونبه

خوام کنم و ازش میاگر هم نه که خودم اقدام می به نظر خودت داره بابا اگر قبولش داری منم پشتتم

دیگه این بحث رو کش نده، ولی بابا اگر نظر منم بخوای من میگم عجله نکن، صبرکن، چندماه از 

ده! عحول نباش، کاری نکن که راهی ریچارد زمان بخواه! بهش بگو چندماه بهت فرصت فکر کردن ب

 برای بازگشت نداشته باشی مثل...

دانست که منظور به شیرین زل زد و ادامه حرفش را خورد، شیرین اما منظور پدرش را دریافت، می

 های او به فرهاد بودپدرش به روز خواستگاری و حرف

ش حاال با فهمیدن اینکه فرهاد خواست دخترهای دخترش دوخت، دلش میآقا سعید منتظر چشم به لب

هنوز هم دوستش دارد به ریچارد جواب رد بدهد و برای به دست آورد فرهاد تالش کند ولی... 

کس از درون فرهاد خبر نداشت، غرور دو جوان مانع از کس از درون شیرین خبر نداشت، هیچهیچ

اظهار پشیمانی و قدم پیش چشیدن لذت زیبای عشق شده بود، هر دو انتظار داشتند طرف مقابل 

دانستند و طرف مقابل را محکوم! فرهاد شیرین را متهم به بگذارد و این وسط خود را تبرئه می

خواست این شیرین باشد که دانست و دلش میاش در بین جمع خانواده میشکستن غرور مردانه



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

203 

 

ود، و شیرین! او هم بار دیگر غرورش جریحه دار شخواست یککند، نمیبرای داشتنش تالش می

دانست چون تاوان تمام رفتارهایش را داده بود و با این تغییر رفتارش با فرهاد خود را تبرئه می

شوند، او چون دختر بود از اش به فرهاد میی عالقهدانست حتی اگر حرفی نزند باز همه متوجهمی

ترسید مستقیما به فرهاد ت، میابراز عشق واهمه داشت، از تالفی رفتارش توسط فرهاد واهمه داش

اش بخندد، تمام اش غرورش را بشکند و ریشاش را ابراز کند و فرهاد به تالفی رفتار گذشتهعالقه

خواستند که بار نمیشد و دیگران اینشان به هم میاین تصورات در دو جوان مانع از ابراز احساسات

 نظرشان را به آن دو تحمیل کنند.

*** 

. تلفن را برداشت و با او این مورد فکر کرد، در نهایت تصمیم گرفت با ریچارد صحبت کنددو روز در 

به تماس گرفت و برای شب، در البی هتلی که ریچارد اقامت داشت قرار گذاشتند، ساعاتی بعد رو

 ی مقابلش زل زده بود، ریچارد اما با خوشحالی به شیرین چشمروی ریچارد نشسته و به فنجان قهوه

کرد که شیرین باالخره بعد از یک ماه در مقابل اصرارهایش کم آورده و تسلیم تصور می دوخته و

 ی او شده، با لبخند سرش را کمی جلو آورد و پرسید:خواسته

 کنم_شیرین! عزیزم برای این مالقات عجله داشتی ولی االن ساکتی! حرف بزن من گوش می

 ه حلقه کرد و نفس عمیقی کشید:شیرین دستانش را دور فنجان داغ قهو

جا این موضوع رو خاتمه بدم، سعی خوام همین_ راستش من روی پیشنهادت فکر کردم ریچارد، می

 کردم قبول کنم، ولی...

 داد کرد و ادامه داد:نگاهی به ریچارد که گویی با چشمانش او را قورت می

م، تصمیم داشتم ازت بخوام چند ماهی به _من در شرایطی نیستم که به این زودی با کسی ازدواج کن

من فرصت بدی که فکر کنم و بعد جوابت رو بدم، ولی دیدم اگر بعد از چند ماه باز هم نتونستم خودم 

ها این رو راضی به ازدواج با کسی کنم اونوقت در حق تو ظلم کردم، با پدر و فرهاد صحبت کردم اون

ها به ازدواج حتی تونم فعال تا مدتتونم ریچارد، نمیمیی من گذاشتن ولی من نتصمیم رو به عهده

 شی؟!ی منظورم میفکر کنم، متوجه

 :های شیرین با سؤال او به خودش آمد و گفتریچارد شوکه از حرف

کنم! این انصاف نیست دختر، من تورو ماهه که دارم ازت خواهش می_یعنی چی؟! شیرین من یک

 عالقه رو نادیده بگیری، آخه... تونی اینخیلی دوست دارم، نمی

 شیرین حرفش را قطع کرد و گفت:

تونم قبول کنم، و امیدوارم منو زنم، ولی نمی_اما من ندارم ریچارد، متأسفم که خیلی رک حرف می

 درک کنی و...

 کنم لیدی، لطفا بیشتر فکر کن_تا هروقت الزم باشه صبر می

 ب داد:شیرین چشمانش را محکم روی هم فشرد و جوا
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شه از خیر این درخواست بگذری؟! _و اگر باز هم نتیجه نداد و نتونستم بهت عالقمند بشم چی؟! می

ای رو جایگزین فرهاد تونم مرد دیگهتونم به ازدواج فکر کنم، فعال نمیواقعا امکانش نیست، نمی

 شیدمکنم درکم کن ریچارد، آزارم نده، من تو این مدت خیلی سختی ککنم، خواهش می

 ریچارد یک دستش را روی ران پایش گذاشت و با دست دیگرش روی میز ضرب گرفت و پرسید:

هات اینطور برمیاد که انگار به فرهاد عالقه داشتی! و هنوز هم داری! اما تو که _از حرف

تونستی فرهاد رو فراموش کنی چرا ازش جدا شدی؟! چرا وقتی ازت خواستم در این مورد فکر نمی

 خالفت نکردی و منو امیدوار کردی؟!کنی م

 شیرین صاف نشست و گفت:

_من امیدوارت نکردم، گفتی در این مورد فکر کن منم فکر کردم! در مورد جدایی از فرهاد هم دالیل 

 خاص خودم رو دارم...

 خوام بدونم!_می

 _چی رو؟!

 _دالیلت برای جدایی از فرهاد!

 شیرین پوفی کشید و دستانش را روی میز گذاشت:

 _ آخه این اصال ربطی به جواب منفی من به تو نداره!

 ریچارد هم دستانش را روی هم قفل کرد و به او زل زد:

 خوام بدونم چرا مردی مثل فرهاد رو رها کردی و برگشتی ایران؟!_می

پذیرفت، اش را میگفت زودتر جواب منفیشیرین به چشمانش زل زد شاید اگر همه چیز را به او می

 بنابراین نفس عمیقی کشید و شروع کرد:

ی دختران فامیل آرزوش رو داشتن، از ی ماست، بهترین مردی که همه_فرهاد بهترین پسر خانواده

رو از بچگی برای هم نامزد  دونستم ولی خانواده هامون مابچگی هوامو داشت، مراقبم بود، من نمی

وقتی فهمیدم عصبانی شدم، مغرور شدم، لج کردم، بهش توهین کردم، تحقیرش کردم، با کردن، 

خودم با اون با خانواده ها لج کردم و گفتم نه، ولی اون انقدر پسر خوبی بود که دلم نیومد پای این نه 

موم افتم، که دیگه دوستم نداشته باشه! پسر عخاطر همین تحقیرش کردم که از چشمش بیبسوزه، به

داد و همون که دیگران برام تصمیم بگیرن آزارم میهم بزرگ شدیم ولی اینبود و دوستش داشتم، با

خوام و آلم نیستی! بهش گفتم تو اونی نیستی که من میخوامت برو! گفتم مرد ایدهلحظه گفتم نمی

 ن! ولی...کنی، دلش شکست و رفت، خیلی دور! انگلستاآرزوش رو دارم، گفتم تو خوشبختم نمی

 با عجز نگاهی به ریچارد انداخت و ادامه داد:

کنه، نمیتونم کسی رو جایگزینش کنم، درکم کن و _ ولی واقعا از چشمش افتادم، این داره اذیتم می

 برگرد انگلستان ریچارد

 اش را از هم باز کرد و با لبخندی غمگین گفت:ریچارد دستان قفل شده جلوی صورت
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گردم انگستان، امیدوارم به زودی دوباره شما دو تا رو باهم ببینم، سخته! از میکنم و بر_درکت می

 تو گذشتن سخته ولی دلت با کسی دیگه است لیدی، امیدوارم فرهاد قَدِرت رو بدونه

سپس بلند شد و ایستاد و با مهربانی نگاهی به شیرین که او هم از جایش بلند شده بود انداخت و 

 گفت:

 ار لیدی شیرین زیبا_ به امید دید

 سرش را کمی کج کرد و بدون منتظر ماندن جواب از جانب شیرین به سمت پله های هتل رفت.

*** 

شیرین به سمت در هتل رفت و از آن خارج شد، به آسمان نگاهی انداخت و دستانش را درون جیب 

واست از طرف ریچارد را کرد انتظار این درخاش را امضا میاش برد،یادش آمد وقتی طالق نامهپالتو

کرد که دوباره او را ببیند آن هم در ایران! ولی خودش بهتر از هر هم داشت اما هرگز تصور نمی

تپید، ماشین گرفت تا قبل از تاریک شدن هوا به خانه دانست که قلبش تنها برای یک نفر میکسی می

وارد شدند، شروین آن شروین پر  برسد، با رسیدن به خانه شروین هم از راه رسید و هر دو باهم

شور و حال گذشته نبود، انگار با رفتن شیرین همه عوض شده بودند، نگاهی به صورت برادرش 

 انداخت و پرسید:

 است یا غمگین؟! _ داداشم خسته

 شروین نگاه مهربانی به خواهرش انداخت و با لبخندی کوتاه گفت:

 _ وقت داری حرف بزنیم؟!

 ن داد و جواب داد:شیرین سرش را تکا

 _البته، حرف بزنیم، بشینیم تو آالچیق یا بریم باال؟!

دستش را که به سمت آالچیق گرفته بود پایین آورد و منتظر جواب برادرش ماند، شروین نگاهی به 

 آالچیق انداخت و گفت:

 _ بریم تو آالچیق، هوا خوبه!

 شیرین مهربان خندید:

 _ پس بریم!

 روبه روی هم نشسته بودند و شیرین منتظر بود تا برادرش لب باز کند:

 شروین دستی به صورتش کشید و نفسی گرفت:

دونستم دوِست داره، ولی کردم، میدونی آبجی کوچیکه؟ یه روزایی بود که فرهاد رو مسخره می_ می

دارم ولی عاشقی نه!  گفتم دوست داشتنت رو قبولکردم، بهش میاینکه عاشق باشه رو درک نمی

گفت خندید، میعاشقی وجود نداره، عشق نیست، تو این دوره زمونه عشق نابود شده! فرهاد فقط می

 بینیم!عاشق شدِن تو رو هم می
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کردم یه راست گفت! عاشق شدم، نه یه دوست داشتن ساده! دقیقا خوِد خوِد عشقه! اوایل فکر می

 احساسه زودگذره ولی...

 به خواهرش انداخت و ادامه داد: نگاهی غمگین

تونم بهش فکر _ دقیقا خوِد خوِد عشق بود! آروم اومد ولی االن چنبره زده تو تمام وجودم! نمی

کنم، اش شدم، االن حال فرهاد رو درک میتونم نبینمش، دیوونهتونم ازش دور باشم، نمینکنم، نمی

شب که رسوندمش جی من عاشق سپیده شدم! اونکشه! آبفهمم اون چی کشیده و چی داره میاالن می

خوامش ولی فقط سکوت کرد، از اون شب من دل تو دلم نیست اشون بهش گفتم، گفتم که میخونه

 ده؟!بار جواب میبار دیگه ازش خواستگاری کنم به نظرت اینخوام یکآبجی، می

نه از او درخواست ازدواج گوشیرین متفکر چشم به برادرش دوخت، اگر فرهاد دوباره شخصا این

بار گونه که درخواست ریچارد را با منطق رد کرد، اینپذیرفت، همانشک پیشنهادش را میکرد بیمی

 داد، لب باز کرد و آرام گفت:با منطق به فرهاد جواب می

_ شاید انتظار اون درخواست رو نداشته و شوکه شده بود، آره به نظر من دوباره باهاش حرف بزن، 

 دهبار بهت جواب میمطمئنا این

بار اش را از جیب خارج کرد تا با سپیده صحبت کند و اینشروین خوشحال از تایید خواهرش گوشی

زنان از عجله و شوقی که تر در مورد خودشان حرف بزنند، با سالم گفتن شروین، شیرین لبخند جدی

اش پناه برد، دوباره فکر و به اتاق تنهای برادرش به خرج داد از جا بلند شد و او را تنها گذاشت

هایی به او زد، فرهاد و رفتارش با او، یادش آمد برای اینکه او را از خود ناامید و براند چه حرف

مرد زیبای فامیل را ساده و زبون و دست و پاچلفتی خطاب کرد، به او گفت برایش کم اهمیت است و 

ها را از ته دل نزده و فقط دانست که این حرفخودش می مردی مثل او را دوست ندارد، ولی تنها

اش دل از او بکند مجبور به برخورد تند بوده. از آن سو فرهاد خاطر اینکه پسرعموی احساساتیبه

بار خود را اما هنوز از شیرین دل نکنده بود، پسرک باحیای فامیل دل در گرو شیرینش داشت ولی این

 نگذارد تا وقتی که خود شیرین به عشقش اعتراف کند... دانست که قدمی پیشمحق می

اش را برداشت تا خود را با آن سرگرم کند، متوجه پیام شیرین آهی از اعماق دل کشید و گوشی

جدیدش شد و آن را باز کرد، ساسان کلیپی برایش فرستاده بود؛ آن را پلی کرد که تصویر فرهاد 

زیبا پخش شد، مرد او پشت میز عسلی اتاقش نشسته و با  ی با احساس ودرحال خواندن یک ترانه

خاست، سوزناک و با اش که دود آن معلق به هوا برمیلیوانی مست کننده و سیگار روی جاسیگاری

خواند، معلوم بود ساسان این فیلم را بدون اطالع فرهاد گرفته است، از زاویه دید دوربین احساس می

عی از این کار ساسان نداشت، فرهاد چشمانش را بسته بود و کامال مشخص بود که فرهاد اطال

 داد:های تار حرکت میانگشتانش را روی سیم

 قصه ی مهر تو اونجور که بخوای دل بکنی نیست

 حس قلبم به تو انقدره که نابود شدنی نیست

 بایدم نفس کشید تو آسمون پر ستارت

 ریشه های این دیوونه جون بگیره زیر سایت

 با همه جاهای تو دنیا واسم اینه فرق تو
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 این که آغوش تو بی خطرترین جای زمینه

 پای تو که در میون باشه من این جونو میذارم

 من که باالتر از این زندگی چیزی رو ندارم...

خواند، اش را نداشت، فیلم را متوقف و از صفحه خارج شد. مرد او مست میدیگر تاب دیدن ادامه

 دانست هدف ساسان از این کار چه بود؟تی مردی که زبانزد فامیل بود، نمیباورش سخت بود مس

*** 

ماه پیش نظر موافق سپیده را جلب گذشت تا اینکه یکچند ماه از صحبت شروین راجع به سپیده می

کرد و این دو قرار شد در پایان سال باهم ازدواج کنند، شیرین در این مدت دوباره مشغول تحصیل در 

کرد اما گاهی یاد فرهاد اش فکر میاش شده بود و کمتر به اتفاقات سابق زندگیمورد عالقه یرشته

ی آرامشش شود، فرهاد هم در شد تا آنقدر دلتنگش شود که کلیپ ارسالی ساسان تنها نقطهباعث می

ه دانست که ریچارد بکرد تا شیرین را فراموش کند، میانگلستان تمام سعی و تالش خود را می

انگلستان بازگشته است و قرار است چندماه بعد مجددا به ایران برود، ریچارد خود این موضوع را 

گردد تا شیرین را همراه خود بیاورد، با برای فرهاد تعریف کرد و گفت که به زودی به ایران برمی

عد به ریچارد خواهد مدتی تنها باشد و بکرد که شیرین میهای ریچارد،فرهاد پیش خود فکر میحرف

خواست پسر بیچاره را شیداتر کند، از دختر عموی زیبایش هیچ چیز جواب بدهد و یا شاید هم می

، در این چندماه شد که با او تماس بگیرد و نتیجه را بپرسدبعید نبود، غرورش اما مانع از این می

بح فردا را نبیند اگر فرار خواست طلوع صگذراند و هر روز از خدا میاش را میبدترین زمان زندگی

اش را دست در دست مرد دیگری ببیند، یک هفته به عید باقی مانده بود و دو خانواده است شیرین

ی فرهادی بودند، شروین که ترین پسر خانوادهفرهادی سخت در تالش برای انجام مراسم کوچک

ه بود و فرهاد با اصرار اش دعوت کرددانست را به جشن عروسیفرهاد را مثل برادر خودش می

کرد که از آمدن به ایران و جشن عروسی شروین سرباز بزند، با این حال شروین فراوان تالش می

 دوباره امروز با فرهاد تماس گرفت و با دلخوری گفت:

ی ما بدت ات شرکت کنی؟! یعنی واقعا انقدر از خانوادهخوای تو جشن داداش کوچیکیعنی تو نمی -

 !خاطر یک نفر دور داداشاتم خط کشیدی؟اومده، به

 فرهاد با لحنی مهربان جواب داد:

، دونی تو و شاهین بهترین دوستان من بودین_ این چه حرفیه داداش؟! خودت بهتر از هرکسی می

ای ندارم، ولی قبول کن نیومدن من خیلی از که جز شما دو تا برادر دیگهبهترین برادرای دنیا، من

ه داداش، باور کن خیلی برات خوشحالم، خیلی از خیلی هم بیشتر، ولی نباشم بهتره، از اومدنم بهتر

 کنم...کنم و برات آرزوی خوشبختی میدور تو جشن شما شرکت می

 شروین صدایش را بلند کرد و گفت:

قرار ، همین امروز تمام زنمیایی من این جشن رو بهم میخوام که تو باشی، اگر نمی_ نـــه، من می

 کنم...زنم و جشن رو کنسل میمدارا رو بهم می

 فرهاد متعجب از رفتار شروین گفت:

 زنم؟! دیوونه شدی؟!گی تو؟! یعنی چی بهم می_چی می
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دونن من دو تا داداش دارم و فقط یکیشون تو جشنه چی باید _ آره دیوونه شدم، وقتی همه دنیا می

 یاد جشن داداشش؟!...به رو بشه نمیترسه با شیرین روبهشون بگم؟! بگم فرهاد چون می

 اش را قطع کرد:فرهاد محکم و قاطع حرف

به رو شدن باهاش نخوام بیام ایران؟! روترسم؟! مگه شیرین کیه که من از ترس _ کی گفته من می

شم، همین امروز مقدمات سفرم رو کنی من روز جشن ساقدوشت میباشه حاال که اینجوری فکر می

 کنم.آماده می

 شروین خوشحال از اینکه تیرش به هدف خورده گفت:

 کنم، دمت گرم_من فدات بشم داداش، جبران می

 اش را قطع کرد:ده شده بود با شوخی و خنده حرففرهاد که از خوشحالی شروین هیجان ز

 شی مرد حسابی!_ خوبه، خودتو لوس نکن، ناسالمتی داری دوماد می

 جدی شد و ادامه داد:

 کردم...گن؟ من باید از قبل کارامو راست و ریس می_االن می

 در سکوت کمی فکر کرد و ادامه داد:

 و برسونمکنم که برای عروسیت خودم ر_سعی خودم رو می

 شروین که به همین هم راضی بود گفت:

 _باشه داداش جمعه جشنه دیگه، خودتو برسونی ها

 فرهاد خندید و سرش را تکان داد:

 کنم، حاال بذار به کارام برسم_باشه، گفتم که سعی می

شدن اش زل زد، مقابله شروین با شادی تشکر کرد و به مکالمه پایان داد، فرهاد اما متفکر به گوشی

دانست حاال که از شیرین خواسته ازدواج کند و او را از خود دوباره با شیرین برایش سخت بود، نمی

ناامید کند باید چه برخوردی با او داشته باشد. تنها توانست سری تکان دهد و در دل به خود دشنام 

د که فقط خدا دهد که نتوانسته بود درخواست شروین را رد کند، روزهای سختی در انتظارش بو

 دانست و فرهاد بی اطالع از حوادث سخت آینده خود را برای رفتن به ایران آماده کرد!می

ی دو روز به پایان سال باقی مانده و فرهاد اولین قدم را بعد از مدتها به خاک وطن گذاشت، با همه

اش رادر نداشتهرو شدن با شیرین اما سرقولش ماند و برای عروسی شروین که مثل بسختی روبه

شان بازگشت! به پدر و بود به ایران بازگشت، با دلشوره و نگرانی از دیدن شیرین بعد از جدایی

پدرش را به آغوش کشید تازه  هاراست به خانه رفت وقتی بعد از مدتمادرش اطالع نداده بود و یک

ناکام خودش معطوف و ها بوده ولی تمام حواسش به شیرین و عشق متوجه شد که چقدر دلتنگ آن

های شب با پدر و مادرش از پدر و مادرش غافل شده بود، برای جبران این همه مدت دوری تا نیمه

ها بودن را از او نگرفت، صبح با صدای زنگ آیفون وقت گذراند و حتی خستگی مانع از لذت با آن

طور نداشت و همین جا شد و به سقف چشم دوخت، حس برخواستنچشم باز کرد و در جایش جابه

شان بود، شیرین از یکی از دوستان خبر از ورود شیرین به خانهروی تخت دراز کشیده بود و بی
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خیاطش برای زن عمویش رقت گرفته بود و امروز لباس زن عمویش آماده بود و باید برای پرو 

تازه قرارشان را به  رفتند و شیرین تصمیم داشت او را همراهی کند، ستاره خانم با دیدن شیرینمی

یاد آورد، دیشب با دیدن فرهاد همه چیز را فراموش کرده بود، وقتی شیرین وارد شد از زن عمویش 

 پرسید:

 _ زن عمو هنوز که آماده نیستین، گفته بودم ساعت چند میام دنبالتون که!

 ستاره خانم دستپاچه و سریع به سمت پله ها رفت و گفت:

 عزیزم، لطفا یه سری به غذا بزن تا برگردم _ همین االن آماده میشم

 شیرین لبخندی زد و گفت:

 _ چشم، عجله نکنین، وقت هست

اش را برداشت همراه کیفش ستاره خنده ایی کرد و پله ها را به تندی باال رفت و شیرین روسری

 روی مبل انداخت و به آشپزخانه رفت

ا بلند و شد دست و صورتش را شست و پله ها را باالخره فرهاد با کش و قوسی که به بدنش داد از ج

روی اجاق گاز و پشت به او ایستاده بود بهپایین رفت، با رسیدن به آشپزخانه با دیدن شیرین که رو

در جای میخکوب شد و با هیجان و عشق مشغول نگاه کردن به او شد، با ذوقی وصف نشدنی دلش 

آغوش بکشد ولی وقتی یادش آمد او االن همسرش خواست قدم پیش بگذارد و شیرینش را به می

ی سرد و بی تفاوتش پنهان کرد و باره سرد و سخت شد، ذوق و شوقش را پشت چهرهنیست به یک

 ای کرد و بالفاصله پرسید:تک سرفه

 _ مامان کجاست؟!

شیرین متعجب از شنیدن صدای فرهاد به سرعت به عقب برگشت، از فرط تعجب قاشقی که در دست 

تفاوتی و نیم نگاهی کوچک به شیرین به سمت داشت از دستش رها شد، به فرهاد زل زد که با بی

یخچال رفت و منتظر جوابش بود و وقتی صدایی از شیرین در نیامد بطری آب را از یخچال خارج کرد 

قرار، باز هم همان صورت چشم چرخاند به سمت شیرین. باز هم همان چهره ی معصوم اما بی و

 مظلوم و خواستنی...

زل زده به شیرین بطری را سرکشید و همچنان منتظر جواب شیرین بود که شیرین به خود آمد و با 

انداخت و با  دستپاچگی سالم آرامی کرد و نشست و قاشق را برداشت و ایستاد، سرش را پایین

 صدای لرزانی آرام گفت:

 _ رفتن باال لباس عوض کنن، باید بریم خیاطی لباس جشن آماده است

تپید و توان بیشتر صحبت کردن را نداشت، با قدمی که فرهاد برداشت سرش را قلبش به شدت می

رویش بهروشد که این فرهاد است که بلند کرد و دوباره به آب خوردن فرهاد زل زد، باورش نمی

ایستاده است، فرهاد که با خوردن مقدار زیادی از آب بطری سعی در رفع التهاب و هیجان درونش را 

داشت باالخره بطری را از دهانش جدا کرد و سری به نشانه باشه تکان داد و پشت میز نشست، 

اشای شیرین بطری را روی میز گذاشت، در سکوت دستانش را روی میز در هم قفل کرد و مشغول تم

ی فرهاد خجالت زده شده که هنوز با ناباوری به او زل زده بود شد، شیرین که از نگاه سرد و خیره
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بود سرش را پایین انداخت، به سمت ظرفشویی چرخید و برای گذران وقت مشغول شستن مقداری 

 دظرف در ظرفشویی ش

د برای به آغوش کشیدن دختری که کرد، باز هم دلش پر کشیبه رویش دلبری میباز هم شیرینش رو

تمام وجودش را تحقیر کرده بود! سرش را به نشانه ی نفی تکان داد و نفسش را به شدت بیرون 

فرستاد. شیرین حواسش نبود و داشت با هر حرکت کوچکش دلبری می کرد. هوای خانه گرم بود، 

یر دست هایش رفت و با آرنجش ی مویی زموهای باز شیرین آزادانه به دورش ریخته بودند. باریکه

سعی کرد دسته ی مو را کنار بدهد. کف از روی دستکشش به پشت سرش ریخت و توجه فرهاد جلب 

شد. شستن ظرف ها تمام شدند، قدم به عقب برداشت و دستکش ها را از دستش بیرون آورد، که 

 واستا، واستا گفتن های فرهاد، به گوشش خورد.

، فرهاد با سرعتی باورنکردنی خود را به پشت سر شیرین رساند و از زیر پایش روی کاشی ها لغزید

 .بغلش محکم گرفت و به طرف خودش کشاند

پوست سفید و گردن خوش تراشش به شدت برای فرهاد عاشق آزاردهنده بودند. نفس داغش را به 

حس بود،  بیرون فرستاد و روی گردن و شانه ی شیرین پخش شد. مور مورش شده بود، بدنش بی

حتی توان تشکر کردن یا جدا شدن را هم نداشت! فقط محکم پیراهن فرهاد را در چنگ گرفته بود و با 

 کرد قصد رها کردن آن را نداشتاینکه اکنون خطری او را تهدید نمی

روی گردنش خم شد، چشم بست و آرام بو کشید. چطور می توانست دست از او بکشد؟ چطور باید 

 رهایش می کرد؟

 هایش را بین شانه و گردن دخترک گذاشت و...خم شد و لب

 ام_ من آماده

ها را از هم جدا کرد. ضربان قلب هر دو باال رفته بود، آمد، آنها پایین میصدای مادر فرهاد که از پله

دست فرهاد در موهایش چنگ شد و اشک در چشمان شیرین حلقه زد؛ حاال دیگر مادر فرهاد نزدیک 

کرد که فرهاد به این زودی بیدار شود، هول کرده دید. اصال تصور نمیها را میه رسیده و آنآشپزخان

 ابتدا به فرهاد و بعد به شیرین توضیح داد:

_ بیدار شدی فرهاد جان؟... فرهاد دیشب ما رو سورپرایز کرد، اصال نگفته بود که راهی ایران 

 جان!دونستم شیرین شه هـــا، به خدا من هم نمیمی

 فرهاد به سرعت راه اتاقش را پیش گرفت، شیرین اما با لبخندی تلخ سر تکان داد:

 شه.عمو، بریم دیر می_ چشمتون روشن زن

 دانست چه غمی از دیدار فرهاد در دلش خانه کرده بود.اما خدا می

پو برای ی فرهادی از چند روز قبل در تالش و تکای خانوادهروز موعود فرا رسید، از صبح همه

آماده شدن مراسم عروسی بودند، و حاال درحال انجام آخرین کارها را بودند. شیرین که روز قبل 

ی روز فرهاد را در منزل عمویش دیده بود بیش از دیگران دچار هیجان و استرس بود، مدام صحنه

شیرین او را کرد، سپیده دوست داشت که شد و او را بیش از پیش معذب میقبل در ذهنش تکرار می

برای رفتن به آرایشگاه همراهی کند، به همین منظور وقت آرایشگاه برای هردویشان گرفته بود، 
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ها را تا آرایشگاه شیرین به سرعت آماده شد و همراه شروین به دنبال سپیده رفتند، شروین آن

 رساند، عاشقانه به همسرش چشم دوخت و گفت:

 است دیگه؟!_ خانمم ساعت شش کارتون تموم شده 

 سپیده متعاقبا با نگاهی عاشقانه به شروین گفت:

 زنم عزیزمدونم، هروقت آماده شدیم بهت زنگ می_ساعت دقیق رو نمی

 شروین لبخند مهربانی زد و گفت:

 _باشه پس منتظرم

شیرین برای برادرش خوشحال بود، حداقل او عشق را تجربه کرده و شکست نخورده بود، با نگاهی 

ه هر دو عزیزش چشم دوخت و در دل برای هر دویشان آرزوی خوشبختی کرد و قبل از مشتاق ب

خواست آخرین لحظات نامزدی را اینکه سپیده پیاده شود از برادرش خداحافظی و پیاده شد، نمی

های آهسته به سمت آرایشگاه رفت و زنگ را فشرد، با باز شدن در سپیده مزاحم آن دو باشد، با گام

 رسید و هردو وارد شدند. هم به او

کمی بعد خانم آرایشگر سپیده را به اتاق مخصوص آرایش عروس هدایت کرد و به شاگردانش گفت 

ای با خود فکر کرد او هم که مقدمات را فراهم کنند. شیرین روی مبل نشست و برای لحظه

سر فرهاد بگذارد و  توانست تاج پادشاهی را برتوانست چنین مراسمی را تجربه کند، او هم میمی

 ی این شب خاص باشد، اما...خود ملکه

 آهی کشید و اینبار به خود گفت:

 نه ازدواجم مثل آدمیزاد بود نه عشق و عاشقیم!

 _ خانمی تشریف بیارید موهاتون رو بپیچم

 با صدای یکی از آرایشگران به خود آمد، با لبخند نگاهش کرد و با گفتن چشم از جا بلند شد...

های درون سبد بود که چگونه یکی پس از دیگری از تعدادشان کم و موهایش نگاهش به بیگودی

گذشت و هزار جور نقشه برای شدند، فکرش اما به چگونگی مراسم میها پیچیده میروی آن

ها را گفت! برای دیدنش لحظهکشید. امشب باید همه چیز را به فرهاد میرویارویی با فرهاد می

 ...شمردمی

چرخید، رفت و از اینکه آرایشگر دستش در سر و صورتش میاش سر میکم داشت حوصلهکم

هایش کشید و تافت را به موهایش زد و به این شد که باالخره آرایشگر رژلب را روی لبعصبانی می

 ترتیب کارش تمام شد.

ه سپیده وقتی که سر ساعت شش شروین رسید و عروسش را با خود برد، نگاه عاشق و شیدایش ب

از آرایشگاه خارج شد قند در دل خواهرش آب کرد، باز از ته دل برای آن دو آرزوی خوشبختی کرد، 

کرد به عقب برگشت و شیرین را مخاطب شروین در حالی که سپیده را به طرف ماشین هدایت می

 قرار داد:

 _ چند ثانیه صبر کنی عمو میاد، پشت چراغ قرمز گیر کرد
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 اش گرفت:تدا چشم درشت کرد و بعد خندهشیرین اب

 ای نباشه؟!_ چند ثانیه؟ طبق معمول چراغ زرد رو رد کردی؟ حاال چراغش صد ثانیه

 شروین با خنده شانه باال انداخت:

 دونم_ دیگه نمی

زمان با رفتن شیرین سری سرتکان داد و به ماشین اشاره کرد تا شروین بیش از این معطل نشود. هم

مویش مقابل پایش ترمز کرد، شیرین در را باز کرد و قبل از اینکه عمویش حرفی بزند، شروین ع

 گفت:

 _ شروین گفت که پشت چراغ موندید

 عمویش سر تا پای شیرین را با تحسین نگاه کرد:

 _ چقدر ناز شدی عمو! امشب پسرم رو راهی تیمارستان نکنی!

ما عمویش آن حرف را کامال جدی گفته بود. شیرین این حرف عمویش را به حساب شوخی گذاشت، ا

 عمویش راه افتاد و شیرین خندید:

 رهجا نمی_ نترس عمو، پسرت تا من رو راهی تیمارستان نکنه خودش هیچ

 انگشتان عمویش دور فرمان حلقه شد:

دیدی از دیروز که دیدتت چقدر آشفته حاله، اون هنوز هم تو رو دوست _ نه عمو، باید بودی و می

 داره

 شیرین رویش را به طرف خیابان برگرداند:

 _ دوستم داشت که طالقم داد؟

موردی پرسیده، فرهاد به پدرش قول داده بود که شیرین را طالق دهد و سر دانست سوال بیمی

شد؟! پس حق داشت که در دوست داشتن قولش هم ماند. اما عشق واقعی قول و قرار سرش می

 باشد.فرهاد شک و تردید داشته 

 با صدای عمویش به خود آمد:

دونم شناسم، میبه طالقتون هیچ نظری ندارم، فقط این که پسر خودم رو خوب میدونم، راجع_ نمی

 آدمی نیست که حاال حاال ها بتونه این عشق رو تو خودش سرکوب کنه...

ور با او برخورد کرد که اگر فرهاد را دید چطجوابی برای حرفش نداشت، در سکوت به این فکر می

 کند؟ عمویش این سکوت را به منظور دیگری تعبیر کرد، نگران پسرش به شیرین گفت:

 _ عمو جون! خیلی قبولت دارم، ولی کاری نکن که فرهادم نابود بشه

اش گرفت، عمویش تر از آنی بود که بخواهد عمویش را از اشتباه در بیاورد، خندهحوصلهشیرین بی

کرد؟ تصورش این بود که برای انتقام دوباره فرهاد را تحقیر خواهد کرد؟ نه! ر میدر مورد او چه فک

شیرین دیگر آن شیرین مغرور نبود، دیگر چیزی از غرورش باقی نمانده بود، جای غرورش را 
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عشق گرفته بود و دیگر هیچ! لبخند تلخی زد و زیر لب چشمی گفت. او اکنون خودش هم عاشق بود 

 فهمید.ا خوب میو حال عاشقان ر

*** 

باالخره رسیدند و بعد از پارک ماشین، عموجانش کمک کرد تا از ماشین پیاده شود و مسیر پارکینگ 

تا جایگاه مهمان ها را با آن کفش های پاشنه بلند مشکی اش طی کند. از او خداحافظی کرد و به یکی 

ده بود، ملحق شد. مانتویش را از تنش دو نفر از آشنایان سپیده، که قبل از مراسم با آن ها آشنا ش

اش که پیراهن بلند زرشکی رنگ با مدل ماهی و درآورد و شالش را از روی سرش برداشت. لباس

به تنش عجیب می نشست و رنگ  ز، با ربانی روی کمرش که پاپیون کوچکی خورده بودیقه هفت با

 آورده بود.جیغ و تیره ی لباس، با پوست سفیدش تضاد زیبایی به وجود 

روی صندلی نشست و نگاهش را به دنبال شخِص مورد نظرش چرخاند. ناامید از پیداکردنش برای 

ی بار آخر به مهمانان نگاه کرد که باالخره پیدایش کرد. کت آبی و پیرهن سفید با یقه آبی و جلیقه

و دکمه های کتش را  مشکی رنگی به تن داشت. چه قدر در آن لباس برازنده شده بود! فرهاد بلند شد

اش را نظاره گر شد. چقدر خواستی به بست و به سمت سرویس بهداشتی رفت. از پشت سرش رفتن

 نظر می رسید و افسوس که شیرین از بیان احساساتش عاجز بود...

با نزدیک شدن عمویش لبخندی به روی عمویش پاشید، آقا وحید با رسیدن به شیرین خنده ایی کرد 

 اش دراز کرد و گفت:اش را به سمت برادرزادهو دست

 دی یه دور با این پیرمرد برقصی؟!_عزیزدل عمو افتخار می

اش که بد نبود، وضعیت ظاهری  اش کشیدشیرین نگاهی به خودش انداخت و دستی به دامن لباس

خیلی هم با ادب و متواضع به نظر می رسید. فرهاد هم که نگاهش نمی کرد و اصال معلوم نبود کجا 

رفته، پس به خیال این که او را این طوری حرص می دهد، با لبخند پیشنهاد رقص عمویش را قبول 

 کرد و وارد پیست رقص شدند.

اش را از چرخیدن ، نوشیدنی اش را بنوشد و نگاهفرهاد اما، سعی می کرد بی توجه به پیست رقص

روی شخصی که نمی خواست ببیند بگیرد. نفس عمیقی کشید لیوان را توی دستش فشرد. آب دهانش 

ای که شیرین وارد سالن را قورت داد و چشم هایش را لحظه ای بست و به هم فشرد. از اولین لحظه

درخشید، چهره معصوم و زیبایش با آرایش پری ها میشد او را دیده بود، در لباس زیبایش همچون 

مالیم و زیبایی که داشت بسیار خواستنی شده بود، آیامی توانست؟!... می توانست چشم از شیرین 

بگیرد؟ او... او نمی توانست! پوفی کشید و از پشت میز بلند شد و به طرف سرویس بهداشتی رفت. 

انش روی صاحب چشم هایی که جادویش کرده بودند قفل نیمه های راه پشیمان شد و چرخید. چشم

شد. آب دهانش را قورت داد و لحظه ای خیره تماشایش کرد. دست خودش نبود، نمی توانست 

نگاهش را بدزدد، نمی توانست! احساس ناتوانی می کرد، به خودش لعنت می فرستاد که چرا نمی 

م هایش بود؟ باید می رفت یقه دلش را می توانست جلوی چشمانش را بگیرد. اصال مگر تقصیر چش

اش می کرد! پوفی کشید و به سر میزش برگشت. جواب گرفت، او را به دیوار می کوبید و بازخواست

کسی را نمی داد و حواسش را فقط معطوف شخصی کرده بود که می رقصید و انگار دلش را زیر 

به طرفش چرخید که نگاهش به مردی افتاد  ی آن کفش های پاشنه بلندش له می کرد! بی تابپاشنه

که رو به روی شیرین می رقصید. آن لحظه، از شناختش عاجز بود. درک نمی کرد آن شخص 

کیست؟! چرا دارد می رقصد و شیرین این طرف دلبرانه لبخند می زند؟! حتی نمی دانست چرا 

نگاه کردن به آن مرد جایش را ناخواسته بلند شده و به پیست رقص رفته؟! با ببخشیدی کوتاه بدون 
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های گرد شده از تعجب به فرهاد زل زد گرفت و خود را رو به روی شیرین قرار داد. شیرین با چشم

اش شد اما نمی توانست عکس العملی نشان دهد. چه که به چه تندی عمویش را کنار زد و جایگزین

اش ش دادن به حرف های معشوقمی گفت؟ چه کار می کرد؟ از دستش کاری جز ساکت ماندن و گو

گذاشت به حرفی جز حرِف آن گوش دهد. دستور؛ دستوِر دلش هم بر می آمد؟ مسلما نه... دلش نمی

 بود!

نور فضا را کمرنگ تر کردند و صدای دست و جیغ باالتر رفت. آهنگ آرامی در فضا پخش شد و 

لقه شد. شیرین اما، همان طور دست همه دختران دور گردن شخصی که رو به رویشان قرار داشت ح

بی صدا و حرکت خاصی نگاهش می کرد. با دستی که دور کمرش قرار گرفت، مثل برق گرفته ها 

تکان محسوسی خورد. به چشم های فرهاد خیره شد، چشم هایی که شاید می توانست در عمق آن 

ش را آرام باال آورد و چیزی جز عصبانیت و خشم را پیدا کند. آب دهانش را فرو برد و دست لرزان

روی شانه ی فرهاد قرار داد. دست دیگرش را هم باال آورد و هر دو دستش را دور گردن او حلقه 

 کرد.

اش حلقه شده بود و این نزدیکی برای فرهاد غیر قابل تحمل بود. دست های داِغ دخترک دور گردن

سوس باال و پایین می شد و بی تابی توان نفس کشیدن را از او گرفته بود. قفسه سینه اش تند و مح

اش را نشان می داد. مطمئن بود پهلوهای شیرین زیر دستش داغ شده اند. سرش را کمی پایین تر 

 اش کرد.د، چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. بوی عطر شیرین زیر مشامش پیچید و مستآور

جالتی و گر گرفته ی در نفسش را به بیرون فرستاد و هرم نفس هایش، روی صورت دختر خ

 اش پخش شد.آغوش

کمر  آهنگ به اوج خود رسیده بود و فرهاد، حرکاتشان را به دست گرفته بود. با دست های قوی اش

شیرین را گرفته بود و هدایت می کرد. سرش را پایین آورد و بینی اش را روی موهای شیرین 

نمی شد؟ لعنتی... این چه احساس مزخرفی  گذاشت. نفس عمیقی کشید و باز هم نفس کشید. چرا سیر

بود که گریبانش را گرفته بود؟ بی اختیار لب هایش را روی موهای شیرین گذاشت و نرم و آرام روی 

ید. خون به زیر پوست صورت شیرین دوید، احساس می کرد از شدت خجالت و ب*و*سموهایش را 

ن فرهاد محکم تر شدند و باعث شد سر گرگرفتگی دارد عرق می ریزد! ناخودآگاه دستانش دور گرد

فرهاد به طرف شیرین متمایل شود. سرش را که بلند کرد صورتشان مماس هم قرار داشت. قفسه 

ی هردو به شدت باال و پایین می شد، تاب این نزدیکی را نداشتند و از آن بدتر نمی دانستند سینه

 جواب این قلب بی قرارشان را چطور بدهند؟!

هایش را بست و سرش را پایین تر آورد. نمی توانست... نمی توانست معشوقه اش را در فرهاد چشم 

. نمی توانست... غرورش اجازه نمی داد برقصد و لبخند آغوش داشته باشد و بی تفاوت نسبت به او

 د. حِق این کار را نداشت!ب*و*سشیرین نشنیده او را ب تا وقتی حرفی از دهان

، باال تر آمد و لبش را روی پیشانی شیرین گذاشت و نرم و طوالنی لب هایش را همان جا نگه داشت. 

ز روی پهلوهای شیرین برداشت و آرام از او آهنگ داشت به پایان می رسید که دست هایش را ا

فاصله گرفت. باید قبل از این که چراغ ها روشن می شدند و کسی چیزی می دید صحنه را ترک می 

، عقب عقب رفت و از او دور کرد. لب هایش را به زور از روی پیشانی شیرین برداشت و بی میل

 شد...

*** 



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

215 

 

ها سعی کرد به خودش مسلط و از پیست رقص خارج حالش دست خودش نبود، با روشن شدن چراغ

شان را زیر نظر داشته و دیده اند، با خجالت سرش را پایین کرد همه حرکاتشود، احساس می

کرد برای فرو انداخت و به سرعت از پیست رقص خارج شد. به شدت ملتهب بود و احساس گرما می

و یک لیوان لیموناد خنک برداشت و  نشاندن التهابش به سمت نوشیدنی های روی میز رفت

کرد بنابراین لیوانی دیگر برداشت و هنوز به لبانش نرسیده با سرکشید، هنوز احساس تشنگی می

کرد این آهنگ از طرف شادوماد برای عروس خانومه متعجب به عقب صدای خواننده که اعالم می

ودش بود! مرد محبوبش فرهاد! برگشت و به سمت ارکستر چشم دوخت. حدسش درست بود؟! بله، خ

هایش تا زده بود، کت آب رنگش را از تن خارج کرده و آستین های پیراهن سفیدش را تا زیر آرنج

گیتار به دست گرفته و بند آن را روی کتفش انداخته بود، به طرز عجیبی زیباتر از همیشه به نظر 

ود، لبخندی که به لب داشت با سخاوت ی خود کرده بها را خیرهی چشمرسید، ژست زیبایش همهمی

داد بسیار خوشحال است، هایش نشان میهایش را به نمایش گذاشته بود و چین کنار چشمدندان

 درخشید.خندید و میهایش میچشم

های گیتار شروع به خواندن کرد، شیرین محو تماشایش ی انگشتانش روی سیمبا حرکت ماهرانه

یوان را نگه داشته و در هوا مانده، اصال فراموش کرد لیوان را پایین شد، متوجه نبود که دستش ل

 تپیدبیاورد، زل زده به چهره خندان و شاد فرهادش قلب ملتهبش به شدت می

 دیشب که خوابت برد فهمیدم

 شبهای تنهایی چقد سخته

 اونکه تو رو میبینه آرومه

 فهمه خوشبختهاونکه تو رو می

 سران جوان حاضر در مجلس به خودش آمد و لیوان را پایین آوردبا دست و جیغ دختران و پ

 دیشب که خوابیدی دعا کردم

 حالت شبیه حال من باشه

 اونقدر دیوونم که حق دارم

 این عشق تنها مال من باشه

های فرهاد چشم دوخت، هنوز در باورش دست دیگرش را دور لیوان حلقه کرد و با اشتیاق به لب

 ه بزند.ب*و*سگونه در آغوش بفشارد و بر موهایش آرام و محجوبش او را آن گنجید که فرهادنمی

 هر لحظه با من باش با من باش تنهایی عذابه

 تونه بخوابهعاشقت بی تو یه شب راحت نمی

 بینی چقدر حالم خرابه حالم خرابهاما تو که خوابی نمی

 هر لحظه با من باش با من باش تنهایی عذابه

 تونه بخوابهعاشقت بی تو یه شب راحت نمی

 بینی چقدر حالم خرابه حالم خرابهاما تو که خوابی نمی
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ای بست و دوباره با اشتیاق به لحظاتی که در آغوش فرهاد گذرانده بود فکر چشمانش را لحظه

و خود شد این مرد با احساس را دوست نداشت؟! چطور توانسته بود دلش را بشکند کرد، مگر میمی

 ی فرهاد گره خورداش با نگاه خیرهرا از خوشبختی محروم سازد؟! چشمانش را باز کرد و نگاه

 هر لحظه با من باش با من باش تنهایی عذابه

 تونه بخوابهعاشقت بی تو یه شب راحت نمی

 بینی چقدر حالم خرابه حالم خرابهاما تو که خوابی نمی

 ی عذابههر لحظه با من باش با من باش تنهای

 تونه بخوابهعاشقت بی تو یه شب راحت نمی

 بینی چقدر حالم خرابه حالم خرابهاما تو که خوابی نمی

چرخید، اعتراف! هر دو امشب قصد داشتند به زل زده در چشمان هم فقط یک چیز در ذهنشان می

امشب به هم  شان اعتراف کنند، دیگر ممکن نبود بتوانند جدایی از هم را تحمل کنند، بایدعشق

 دادند...شان را بیش از این هدر نمیکردند و لحظات زندگیاعتراف می

با تمام شدن آهنگ مهمانان را برای خوردن شام دعوت کردند، شیرین به سختی نگاه از فرهاد گرفت 

و آرام به حیاط که مملو از درختان بلند و آبشاری بودند رفت، اشتهایی به خوردن نداشت و ترجیح 

داد دور از هیاهوی مهمانان گوشه دنج و خلوت حیاط بنشیند، انتهای حیاط کنار درخت بزرگی می

نشست. به آن میزی چیده شده بود که به دلیل اینکه به مجلس دید درستی نداشت کسی در آنجا نمی

سمت رفت و صندلی را عقب کشید و رو به درخت و پشت به محوطه نشست، دستانش را در هم قفل 

های درخت که همچون آبشار از آن آویزان بود چشم دوخت و در اش برد، به برگو به زیر چانه کرد

شان که برای اولین بار فرهاد با احساسی شد، رقصهای لحظاتی پیش تداعی میفکرش مدام صحنه

یده بود، آهنگ زیبایی را که با ب*و*سمتفاوت از زمانی که همسرش بود او را به آغوش کشیده و 

اش زل زده بود و آخر اش خوانده بود و در آخر به چشمانق و احساس و صدای فوق العادهعش

هایش جا خوش کرد، لبخندی محو روی لب خواند، چشمانش را بست وآهنگ را که انگار برای او می

خندیدند رویش ایستاده بودند و مینفس عمیقی کشید و وقتی چشمانش را باز کرد با دو نفر که روبه

مواجه شد، به سرعت دستانش را پایین آورد، لبخندش را جمع کرد و صاف نشست و به سالله که با 

خندید نگاه کرد، فرهاد هم بشقاب بزرگی در دست و در آغوش فرهاد بود و به عمه اش زل زده و می

به با بشقاب بزرگی در دست و لبخندی بر لب که کامال مشخص بود به شدت در حال کنترل آن است 

 :شیرین زل زده بود، سکوت را سالله شکست

 _ عمه برات شام آوردیم!

 شیرین نیم نگاهی به فرهاد انداخت و جواب داد:

 داشتم_عمه جون گشنه ام نبود! وگرنه خودم برمی

فرهاد بشقاب در دستش را روی میز گذاشت و صندلی را عقب کشید و نشست، سالله بشقاب را رو 

پای فرهاد جا خوش کرد، شیرین دلش نیامد دست برادرزاده شیرینش را رد  اش گرفت و رویبه عمه

کند و با گرفتن بشقاب غذا از دستان کوچکش لبخندی مهربان به رویش پاشید، فرهاد سالله را بیشتر 

 به خود چسباند و با نگاهی شیطنت آمیز به چشمان شیرین کنار گوشش دخترک گفت:
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اش رو با خیالت براش غذا کشیدی و کسی کمکت نکرده و همه_ عمو به عمه ات بگو که خودت 

 راحت بخوره

 اش بود با شیطنت لبخند زد، سالله خندید و گفت:به روی شیرین که خیره

 اش رو خودم کشیدم_آره عمه همه

پای سالله ریز خندید، شیرین نگاهی به و دستش را روی لبش گذاشت و ریز ریز خندید. فرهاد هم هم

اش گرفت و با خود گفت بله کامال مشخصه که این غذا را یک انداخت، با دیدن بشقاب خندهبشقابش 

 بچه کشیده، در هم برهم و نامنظم با این حال خنده ای کرد و گفت:

 خورماش رو می_دستای کوچولوت درد نکنه عشق عمه، حاال که تو زحمت کشیدی همه

خواست به شیرین بگوید عشق تو زد، دلش می فرهاد صاف نشست و با نگاهی جدی به شیرین زل

ی کوچک ولی لب فرو بست و به نگاهش فقط منم! شیرینم به کسی جز من نگو عشقم! حتی به سالله

ای بعد شان در هم گره خورد، ثانیهادامه داد و سکوت کرد، شیرین سنگینی نگاهش را دریافت و نگاه

زیر لب تشکر کرد، فرهاد نفس عمیق و بی صدایی  طاقت نیاورد و نگاهش را به بشقابش کشاند و

 کشید و گفت:

 تونم برم برات عوض کنم...کنم، اگر دوست نداری می_ خواهش می

 شیرین عجوالنه گفت:

 _نه ممنون خیلی خوبه

زد، با صدای سالله تکانی خورد ای پلک نمیگون شیرینش حتی لحظهفرهاد زل زده به چهره مهتاب

 و نگاهش کرد:

 عمو من گشنمه_ 

 به خود آمد و سالله را به طرف خود کشید:

 کنم شامت رو بخوری_چشم عمو، االن کمکت می

 شیرین دخالت کرد و دست پیش برد:

 دم_بذار بیاد پیش من، شامش رو بهش می

گذاشت سرش را به سمت شیرین چرخاند و با نگاهی فرهاد در حالی که قاشقی غذا به دهان سالله می

 مهربان جواب داد:

 دم_تو شامت رو بخور، خودم می

شیرین زیر نگاه مهربان و سنگین فرهاد طاقت نیاورد و سرش را پایین انداخت و دیگر اصرار 

های آرام های سالله و فرهاد و خندهد و با بازیگوشیشان در محیطی بسیار صمیمی و شانکرد، شام

 شیرین به اتمام رسید.

 _بذار دور دهنت رو پاک کنم دختر شیطون

 سالله خندید و لبش را به سمت فرهاد گرفت و غنچه کرد، فرهاد خنده بلندی کرد و گفت:
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 ات شیطونی پدرسوخته، وای به حال اون شوهرت_درست مثل عمه

 ه نگاهش کرد و لبخندی محو روی لبانش نشست. سالله جواب داد:شیرین خجالت زد

 _ منم مثل عمه خوشگلم عمو؟!

 ی شیرین انداخت و گفت:فرهاد نگاهی به صورت خجالت زده

ات نرسیدی، بزرگ که بشی مثل ات خیلی خیلی خیلی خوشگله، ولی تو هنوز به سن عمه_نه عمه 

 شیات خوشکل میعمه

 رو به شیرین گفت:سالله اخمی کرد و 

گه تو _عمه مگه من خوشگل نیستم؟! ببین لباسمو! الک قرمز هم زدم، پس چرا عمو می

 تری؟!خوشگل

 شیرین با صدایی مرتعش و خجالتی جواب داد:

 شه عروس کوچولوها خوشگل نشن؟!کنه عزیزم، تو هم خیلی خوشگلی! مگه می_عمو شوخی می

همی را برده است رو به فرهاد که زل زده به چشمان خجالت ی مکرد مسابقهسالله که احساس می

 ی شیرین بود گفت:زده

 _دیدی عمو؟! منم خوشگلم! تو قشنگ ندیدی، دوباره ببین!

ی فرهاد برد و صورتش را به اش را به زیر چانهوقتی عکس العملی از فرهاد ندید دست کوچک

 سمت خود چرخاند و تکرار کرد:

 منم خوشگلم!_ عمو ببین! بگو که 

ی شیرین َکنده شده بود، نفس عمیقی کشید و نگاهش کرد و با حواس فرهاد که نگاهش از چهره

 پرتی گفت:

 _آره خوشگلی عمو!

 با صدای پایی نگاهشان به آن طرف کشیده شد، شاهین با لبخندی پیش آمد:

 _ چه جای خوبی خلوت گزیدید جوانان

 فرهاد خندید و به شیرین اشاره کرد:

 _ خواهر شما ما رو به اینجا کشوند، براش شام آوردیم

 شاهین خم شد و دست سالله را گرفت:

خونه و برم تا لباس هاش رو عوض کنه. ارکستر یه آهنگ دیگه می_ راحت باشید، سالله رو می

 بعدش دیگه عروس کشون داریم

همراه شاهین ترکشان کردند. فرهاد و شیرین سر تکان دادند سالله هم برای آن دو دست تکان داد و 

 شیرین آب دهان خود را قورت داد:
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 _ تو هم دنبال ماشین عروس میای دیگه؟!

 فرهاد با لبخندی محو به شیرین زل زد:

 دم دنبال عروس خودم برم_ ترجیح می

 شیرین متعجب به چشمان فرهاد چشم دوخت:

 _ خب، عروست کجاست؟

 اش جواب داد:خیره فرهاد به صندلی تکیه داد با همان نگاه

ی عشقم بود، بعد من رو نخواست و من هم ازش دور شدم، دست تقدیر اون _ یه زمانی عروسم همه

ام رو، ولی باز هم خودم رو کنارم آورد ولی من اذیتش کردم و ازش انتقام گرفتم، انتقام دل شکسته

 پاک نشدقربانی شدم! دوباره ازم دور شد، رفت... اما عشقش از خاطرم هنوز 

بار شد که فرهاد اینای بعد به خود آمد،باورش نمیکرد، لحظهشیرین هاج و واج به فرهاد نگاه می

آنقد ناگهانی این اعتراف شیرین را به زبان آورد که زبان  مستقیما به عشقش اعتراف کرده باشد

با سری که به زیر هایش از شدت شرم سرخ شده بودند به زحمت و دختر جوان بند آمده بود، گونه

  انداخته بود در جوابش متقابال گفت:

ترسید اعتراف کنه _ شاید عشقت هم عاشقت بود، ولی غرورش نذاشت که بهت نشون بده، شاید می

ترسید با اعترافش تو رو برای همیشه از ی تو بشه، شاید میاش خیلی بدتر از دِل شکستهو نتیجه

 دست بده، مطمئن باش...

 سرش را باال گرفت و ادامه داد:

ی اشتباهش شده، ولی جرات ابرازش _ مطمئن باش اونم دوستت داره، شاید پشیمون بود و متوجه

 رو نداشته، بهش فرصت بده تا جبران کنه

شنید باور نداشت، از جا زد، آنچه را که میفرهاد دستش را در موهایش فرو برد و تند تند پلک می

ها را بشنود و شیرینش توانست این حرفی بعد اما دوباره روی صندلی نشست. میابلند شد، لحظه

توانست حاال که فهمید شیرین هم او را دوست دارد، تاب بیاورد و او را را در آغوش نگیرد؟ می

ی شیرینش را بشنود و عکس العملی نشان توانست اعتراف عاشقانهه نکند؟ میب*و*سغرق 

کرد؟ نام شیرین را لب زد، اما از آنچه در ادامه رونش را چگونه خاموش میندهد؟! آتش و التهاب د

 خواست بگوید پشیمان شد، فقط دوباره از جا بلند شد:می

 _ به مامان و بابام بگو من رفتم خونه

شیرین متعجب سرش را باال گرفت و به فرهاد نگریست، لبخند فرهاد دلش را گرم کرد، فرهاد دستش 

 اش را روی گونه اش به آرامی حرکت داد:ی شیرین گذاشت و انگشت شسترا روی گونه

ذارم حتی یک لحظه ازم جدا بشی، بهم حق بده نتونم بمونم، هیجان داره _ عاشقتم شیرین، دیگه نمی

 کنممادرم میام و تو برای همیشه مال خودم میرم! ولی فردا شب با پدر و کنه، االن میام میدیوونه

جا را ترک کرد. اما ای بر پشت دستش نشاند و به سرعت آنهب*و*سشیرین را گرفت و سپس دست 

 دانست تا ساعتی بعد پلیس و ماشین پزشکی قانونی در انتظار فرهاد است؟!چه کسی می
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هایش را محکم بست و باز کرد لبخند مهربانی داشت، چشمدر حالی که چند قدم به عقب برمی فرهاد

اش هم برق زد، شیرین هم متقابال لبخند دندان نمایی زد و دستش را به شیرین زد که چشمان مشکی

ل از جا دور شود قببرای خداحافظی از او در هوا تکان داد. فرهاد به او پشت کرد تا زودتر از آن

اینکه پشیمان شود، هنوز چند قدمی طی نکرده بود که مچ پایش پیچ خورد و نزدیک بود که نقش 

ی شیرین نگاهش را به عقب زمین شود ولی با حالتی سکندری تعادل خود را حفظ کرد، صدای خنده

ان داد ی تاسف برای خود تکهایش به خنده باز شد و سرش را به نشانهی شیرینش لبکشید، از خنده

ای بر کف دستش نشاند و آن را به طرف شیرین پرتاب کرد. هب*و*سو دستش را بلند کرد و سپس 

شیرین که از این عمل فرهاد حسابی خجالت کشیده بود سرش را پایین انداخت و لحظاتی بعد که 

قلبش سرش را بلند کرد فرهاد از مقابل دیدگانش محو شده بود. نفس عمیقی از آسودگی خیال کشید، 

اش گذاشت و در حالی که قلبش را قرار بود، دستش را روی سینهتپید و دلش بیاما از هیجان تند می

 داد با خود گفت:مخاطب قرار می

آروم بگیر، آروم بگیر! همه چیز تموم شد، دیگه تا آخر عمر فرهاد مال خودته، فقط یک شب دیگه 

 طاقت بیار

 اما...

ها او را به وجد فرهاد سوار بر ماشین، خود را به خانه رساند. هوای لطیف نوروزی و خلوتی خیابان

قدر هیجان داشت که آورد، ماشین را داخل خانه هدایت کرد و خواست وارد شود که منصرف شد، آن

ونی خود را با توانست در خانه آرام بگیرد، بنابراین راه خیابان را در پیش گرفت تا هیجانات درنمی

 روی خالی کند.پیاده

داد تا نسیم خنک بهاری پوست دست در جیب شلوارش، سرش را باال گرفته بود و اجازه می

رفت، مقصدش معلوم نبود، رفت و میاش بکاهد. میصورتش را نوازش کند و از التهاب درونی

به آسمان بلند و صدایش را آزاد های خلوت شهر فریاد کند، سر اش را در دل خیابانرفت تا شادیمی

 کرد:

 ای خدا شکرت، چقدر منتظر یه همچین روزی بودم

دانست چقدر از آورد؟! نمیشد؟ تا فردا شب دوام میرفت اندکی از هیجانش کم نمیچرا هرچه می

زمان گذشته؟ به مچ دستش نگاه کرد و آه از نهادش برآمد، کال فراموش کرده بود که ساعتش را به 

کرد که دید که در عروسی همراه خود بیاورد. با خود فکر میاش را هم الزم نمیش ببندد. گوشیدست

ها شیرین گفت که در این سالمادرش می تا حاال باید پدر و مادرش آمده باشند، باید امشب به پدر و

ی کند. با ای زندگخواهد بدون شیرینش حتی لحظهگفت دیگر نمیهم او را دوست داشته، باید می

های تند مسیر رفته را بازگشت، چرا اینقدر راه طوالنی شده بود؟ مگر چقدر رفته بود که حاال قدم

 رسید؟!رفت، نمیهرچه می

ها خاموش و ها گذشت تا به خانه رسید، کلید را در قفل چرخاند و وارد شد، چراغبه نظرش ساعت

ن چراغ کتش را از تن خارج کرد و روی دست هنوز پدر و مادرش برنگشته بودند، بدون روشن کرد

ی کرد که از گوشهی آستینش را باز میانداخت، دست پیش برد و چراغ را روشن کرد، داشت دکمه

 ی جسمی بزرگ را دید، سرش را برگرداند که...چشم سایه
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مام رسیده با صدای عصبی شاهین به سرعت از پله ها پایین آمد، ساعتی بود که عروس کشان به ات

بود و با غیبت پدر و مادرشان که معلوم نبود کجا گیر کرده بودند، شاهین عروس و داماد را دست به 

دست کرد و راهی منزل بخت کرد، شروین که از حضور و غیبت پدر و مادرش ناراحت بود با پدرش 

نگینی گیر کرده تماس گرفت و آقا سعید پسرش را آرام کرد و گفت که پشت چراغ قرمز و ترافیک س

اش را منتظر نگذارد و برایش آرزوی خوشبختی کرد، شروین که توجیه شده بود در اند و عروس

کرد و صدای ی جوانان راهی منزلش شد! و اکنون شاهین داشت با تلفن صحبت میمیان هلهله

او دوخت،  فریادش نگرانش کرده بود، به سرعت خود را به برادر رساند و با نگرانی چشم به دهان

زد ولی شاهین چرخید و نگاهش را از خواهرش پنهان ساخت، شیرین که دلش به شدت شور می

نگاهش را به زن برادرش که او هم با نگرانی چشم به شیرین دوخته بود انداخت، ولی او هم نگاهش 

ولی زد روی برادرش ایستاد، شاهین هنوز داشت حرف میرا پنهان ساخت، دوباره رفت و روبه 

گم به شخص مخاطبش کرد و با بله، باشه، نه نمیمعلوم نبود که در مورد چه چیزی صحبت می

داد، وقتی تلفن را قطع کرد دستش را درون موهایش فرو برد و پوف بلندی کشید، شیرین جواب می

 :با نگرانی زبان باز کرد

 ه؟!زنشده؟! مامان و بابا چرا هنوز نیومدن؟ دلم شور می_ شاهین چی

شاهین سرش را چرخاند و جوابی به نگرانی خواهرش نداد، شیرین دستانش را دور بازوی برادر 

زد و همین دزدید و حرفی نمیپیچید و او را وادار کرد به سمتش بچرخد، شاهین نگاهش را می

 کرد، با بغض و نگرانی ادامه داد:تر میشیرین را نگران

 زنم...خدا همین نصف شب به خیابون میاگه نگی به شده؟!_داداش نصف جون شدم، بگو چی

شاهین دستانش را باال آورد و صورت خواهرش را قاب گرفت با دلسوزی به چشمان شیرین چشم 

 دوخت و با صدای آرام و مرتعشی که برای خودش هم عجیب بود گفت:

دوساعت دیگه  ی عمو هستن، یکی_ نگران نباش آبجی کوچولو، چیزی نیست! مامان اینا خونه

 ان.میان، هیچ اتفاقی نیوفتاده، فقط حال زن عمو یکم بهم خورده بردنش درمونگاه و االنم خونه

دانست یش به دلش هری ریخت، احساس بدی داشت و میشیرین با شنیدن نام عمو و زن عمو

 رسید:اش چکید و با دلهره پی واقعیت را به او نگفته است، قطره اشکی از چشمبرادرش همه

 شده؟! زن عمو اینا خوبن؟! فرهاد خوبه؟!خدا داداش راستش رو بگو! چی _تو رو

 شاهین سرش را پایین انداخت جواب داد:

 _گفتم که همه خوبن، نگران نباش آبجی...

 شیرین حرف برادرش را قطع کرد و درحالی که به هق هق افتاده بود گفت:

 شــــــده؟!لرزه؟! بگو چیدات میکنی؟! چرا ص_ پس چرا تو چشمام نگاه نمی

 اش را جلوی صورتش باال گرفت و گفت:شاهین که از صدای بلند شیرین یکه خورده بود دستان

گم بهت، ولی قول بده داد و بیداد راه نندازی، هیچ اتفاقی برای کسی _ هیـــس، بچه خوابه! باشه می

 فرهاد باهاش درگیر شده...ی عمو دزد اومده و نیوفتاده، همه سالمن فقط خونه
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دیگر صدایی نشنید عقب عقب رفت و با برخورد به مبل پشت سرش در یک آن روی مبل رها شد، 

، فرهاد و درگیری؟! فرهاد صبور و درگیری با شدحس شده بود، باورش نمیتمام بدنش لمس و بی

شان اعتراف کرده بودند؟! شقدزد؟! برایش غیرقایل باور بود؟! چرا حاال؟! چرا االن که هر دو به ع

خدایا یعنی چه شده بود؟! یعنی فرهادش مرتکب چه جرمی شده است؟! سؤاالتش با نشستن و زانو 

های زدن شاهین روبه رویش، در مغزش متالشی شد! بی احساس زل زد به چشمان برادر، لب

غض گردنش را دو شنید،گوش هایش خالی بود و بخورد ولی شیرین هیچ چیز نمیشاهین تکان می

دستی چسبیده بود! حتی توان تکان دادن زبانش را نداشت، با نگاهی مبهوت به برادرش زل زده بود 

خود خارج کند، با سیلی شاهین به خود آمد و به  که شاهین مجبور شد با سیلی محکمی او را از عالم

 :کشید شدت و سوزناک گریست، شاهین کنار خواهرش نشست و او را محکم به آغوش

 شه!_چیزی نیست خواهر کوچولوی من، چیزی نیست! نگران نباش همه چی درست می

اش زل زد در نگاه غمگین شیرین سرش را از آغوش برادر بیرون کشید و با چشمان زیبای اشکی

 دانست که حتی برادرش به حرف خودش اعتماد ندارد! با لکنت و هق هق گفت:برادر، انگار می

 رو خدا بگو... دقیقا... چی...شده؟!داداش؟!... تو

 های خواهرش را با دو دست پاک کرد و جواب داد:شاهین سری تکان داد اشک

 _ به خدا همین رو به من گفتن، گفتن درگیر شده...

 شیرین بلند شد و ایستاد و به سرعت به سمت پله ها دوید و در حال باال رفتن از پله ها گفت:

 خبرم!مونم وقتی از فرهاد بیریم اونجا ببینیم چه خبره؟! من اینجا نمی_ پس می

و با آخرین کلمه اش آخرین پله را پشت سر گذاشت و با همان سرعت وارد اتاقش شد، اولین مانتو و 

روی هم  روسری را که به دستش رسید پوشید و به سرعت برق برگشت، شاهین و همسرش روبه

 کردند، شیرین گفت:د و پچ پچ میایستاده بودن

 _چرا معطلی؟! حرکت کن دیگه!

 شاهین دستی به موهایش کشید و تا خواست حرفی بزند شیرین گفت:

 رم تا اونجا._ فقط حرکت کن، به جان بابا اگه منو نبری خودم اگه شده پیاده می

و در دل خدا خدا  دنده است او را همراهی کرددانست خواهرش چقدر لجوج و یکشاهین که می

کوبید و در کرد امشب ختم به خیر شود! دل دختر جوان اما همچون پتک به در و دیوار قلبش میمی

ی این لحظات برایش فقط خوابی ی سینه اش آرام و قرار نداشت، تنها آرزویش این بود که همهخانه

 ک شبه بر باد داد!اش را یوار باشد نه واقعیتی تلخ که چون طوفانی تمام زندگی ب*و*سکا

*** 

دید باور نداشت، پیراهن سفید فرهادش به رنگ قرمز خون و دستان ای را که میچشمانش صحنه

اش اسیر دستبند فوالدین نیروی انتظامی بود و دو مامور نیروی انتظامی او را تحت بلند و کشیده

حیح و سالم باشد و اکنون با کردند، تمام طول راه را دعا کرده بود که فرهاد صالحفظ همراهی می

دیدن این صحنه همچون آواری در خود شکست و فرو ریخت! چه شده بود؟ آن دستبند دور مچ 

گفت؟ فرهاد و جرم؟ مگر ممکن بود؟! تمام آرزوهای امشبش در عرض چند ساعت دستانش چه می
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دیدگانش همچون  ها جلوینقش بر آب شد و سرنوشت بار دیگر مرد محبوبش را از او گرفت، صحنه

شدند، هنوز از شوک خروج فرهاد با لباس خونی و دستبند بر دست خارج سریالی ترسناک پخش می

نشده بود که جسدی کاور پیچ شده را از منزل عمویش خارج کردند، دستش را که مانند چسب به در 

ماشین های پلیس و ماشین چسبیده بود رها کرد و اولین قدم را به سوی نوار زردی که دور تا دور 

ی اطراف و حضور آمبوالنس کشیده شده بود حرکت کرد، فرهاد گویی در این دنیا نبود، اصال متوجه

کند شیرین نشده بود ولی وقتی صدای شیرین را شنید که به مامور کنار نوار زرد رنگ التماس می

بر بهار گریه و التماس اجازه دهد به آن سوی نوار برود سر چرخاند و با دیدن شیرین که مثل ا

کرد شکست! فرو ریخت! داغ دلش تازه و به اشک تبدیل شد از چشمانش به آهستگی فرو ریخت، می

ی صدکیلویی نگاه نمناک دو عاشق به هم گره خورد، پای فرهاد یارای حرکت نداشت انگار که وزنه

اد ولی چشم فرهاد به به پایش بسته شده بود، مامور سمت راستش او را به شدت به جلو هول د

داشت، شیرین مات و مبهوت زل زده در چشمان فرهاد به اش بود و سنگین قدم برمیسمت معشوقه

دادند به های لعنتی جلوی دیدگانش را گرفته بودند و اجازه نمیریخت، حتی اشکشدت اشک می

هش از نگاه فرهاد به کرد و بدون برداشتن نگاهایش را پاک میمحبوبش خیره شود، تند و تند اشک

اش را باال برد و با پشت دست کرد اجازه ورود بدهد، فرهاد دستان دستبند زدهمامور التماس می

 راستش اشک چشم چپش را گرفت تا بهتر شیرینش را ببیند، لب زد:

 _ برای چی اومدی شیرین؟

رر شاهین و شیرین ی حرفش نشد، باالخره مامور با درخواست مکولی از آن فاصله شیرین متوجه

ای از قفس آزاد شده به سوی فرهاد پر کشید ولی در آخرین اجازه ورود داد و شیرین همچون پرنده

لحظه فرهاد را به زور سوار ماشین کردند و به سرعت از محل حادثه دور شدند، شیرین اما نگاهش 

مان نمناک َمردش را برای ی ماشین به او خیره شده بود، چشبه چشمان فرهاد بود که از پشت شیشه

ای ترسناک رخ داده و شیرین نباید انتظار ریخت! این یعنی فاجعهاولین بار دید، فرهادش اشک می

فرهادش را بکشد، به سمت منزل عمویش چرخید با خروج چندین مامور از منزل با آخرین توانش 

چیق نشسته و اشک دوید و وارد حیاط شد، عمو و زن عمویش، پدر و مادرش همگی در آال

ریختند، زن عمویش حال مساعدی نداشت و مادرش با گریه مشغول ماساژ دادن کتف و گردن او می

اش گذاشته و پدرش مبهوت دست راستش را روی دهانش بود، عمویش خم شده و دست بر پیشانی

نگاهی خیس زل زده اش بدهند، با ، ترسید قدم جلو بگذارد و آنها خبر از نابودی زندگیقفل کرده بود

ها یک شوخی بزرگ باشد و تا دقایقی دیگر این شوخی ی این صحنهبه آالچیق فقط آرزو داشت همه

به اتمام برسد، ولی با نگاه خیس عمویش که سرش را بلند کرد و شیرین را پیش رویش دیده و با 

زوهایش برآورده اش را شکست، باورش شد که آری حیاط خانهاش سکوت شبانهصدای بلند گریه

نشده مدفون شدند و فرهادش را برای همیشه از دست داده است! با اولین قدمی که به سوی عمویش 

 برداشت پاهایش لرزید، سرش گیج رفت، ناگهان چشمانش سیاهی رفت و نقش بر زمین شد!

*** 

نامعلومش  برد، فرهاد به سرنوشتشکافت و فرهاد را با خود میماشین پلیس دل سیاه شب را می

ی های خشک شدهاندیشید و اینکه این بال، ناگهان از کجا روی سرش آوار شد؟ به شکمش و لکهمی

 خون نگاه کرد، آه کشید و با خود گفت

 کاش اصال کاری به کارش نداشتم!

 باالخره ماشین پلیس وارد قرارگاه شد، با خواندن سردر قرارگاه فرهاد به خود لرزید:
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 مکم کن!آگاهی؟! خدایا ک

مامورین او را به خارج از ماشین هدایت کردند و به داخل ساختمان بردند، وارد راهروی باریکی 

شدند و وسایل آن، از قبیل بند کفش و کمربند را از او گرفتند و تحویل سرباز دادند، سرباز فرهاد را 

 به انتهای راهرو هدایت کرد، فرهاد پرسید:

 شه؟_ حاال چی می

شکنی ی فرهاد بود که دلش را به رحم آورد و قانونا با اخم نگاهش کرد، اما چه در چهرهسرباز ابتد

 اش را از هم باز شد:کرد؟ چهره

 برنت دادگاهکنن بعدش می_ فردا ازت بازجویی می

 و در آهنی کوچکی را باز کرد و دست پشت فرهاد گذاشت و ادامه داد:

 _ تا فردا باید تو بازداشتگاه بمونی

رهاد داخل رفت و سرباز در را بست، در دل به پوزخند زد، همیشه بازداشتگاه را از قاب سینما یا ف

ای نشست و زانوهایش کرد روزی از نزدیک آن را ببیند. گوشهتلویزیون دیده بود و هرگز تصور نمی

ا به ماند. سرش رشد، پس باید تا فردا منتظر میرا در آغوش گرفت، فردا همه چیز مشخص می

خواست به چیزی فکر کند، اما با هایش را بست، نمیدیوار سرد و سنگی بازداشتگاه تکیه داد و چشم

سال گذشته را در ذهنش ردیف ی آخر، تمام خاطرات بد و خوب یکیادآوری تصویر شیرین در لحظه

 کرد...

را حاال؟! چرا تمام لحظات شیرین چندساعت پیش جلوی دیدگانش جان گرفت و قلبش فشرده شد، چ

افتاد؟! چرا بعد از این همه سال که داشت به االن که همه چی درست شده بود باید این اتفاق می

شد؟! آیا حق خوشبخت شدن نداشت؟! گناهش چه بود رسید باید راهش دوباره بسته میشیرینش می

اریک بازداشتگاه چشم داد؟! چشمانش را باز کرد و به سقف سیاه و تکه باید این گونه تاوان پس می

دید، در دل به بخت سیاهش لعنت فرستاد که دوخت ولی چشمانش جز سیاهی سقف چیزی نمی

 وقت با مراد دلش راه نیامده بود!هیچ

*** 

با صدایی شبیه زنگ تلفن که برایش آشنا نبود از خواب پرید، هنوز گیج بود و موقعیت مکانی خود 

انش را فشار داد، انگار آن صدا قصد قطع شدن نداشت، کرد، با دو انگشت چشمرا درک نمی

گشت که باالخره قطع شد، پوفی کشید و نگاهی به اطرافش چشمانش را باز کرد و دنبال منبع صدا می

انداخت، کجا بود؟! با دیدن تلسکوپ کنار پنجره فهمید که در اتاق فرهاد و روی تختش خوابیده است، 

ب یادش آمد، به سرعت پتو را کنار زد، قبل از اینکه پایش را از تخت با کمی فکر کردن اتفاقات دیش

 پایین بگذارد زن عمویش وارد اتاق شد، با دیدن شیرین که بیدار شده لبخند تلخی به لب آورد:

 اومدم بیدارت کنم_ بیدار شدی عزیزم؟! داشتم می

زن عمویش رفت و خود شیرین با دیدن زن عمویش چشمانش از اشک پر شد و به سرعت به سمت 

 را در آغوشش رها ساخت، با بغض در آغوش زن عمویش آرام گفت:

تونم باور کنم، دارم نصف _ زن عمو؟! تو رو خدا بگو همه چی یه خواب بود! بگو زن عمو، نمی

 شمجون می
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ستاره خانم غمگین دختر جوان را محکم در آغوشش فشرد و دستش را آرام روی کمر شیرین 

 وار به حرکت درآورد و با بغضی که سعی در مهار آن داشت جواب داد:نوازش

شه عزیزم، صبور باش، فرهاد من مگه _ خواب نبود گلم! واقعیت داشت، اما همه چی درست می

شه کنه، من امید دارم، مطمئنم همه چیز درست میکس باور نمییچتونه قتل انجام بده؟ نه، همی

 توکلت به خدا باشه

ی زن عمویش برداشت و با چشمانی اشکی به چشمان او زل زد، شیرین سرش را از روی شانه

تر از آن بود که به این راحتی مهار شود، قدمی از ستاره بغضش را فرو داد، ولی این بغض بزرگ

 :جدا شد و گفت

 رسه چه برسه به یه آدم!گناهه، اون آزارش به مورچه هم نمی_ آره فرهاد بی

 دستانش را روی سرش برد و آن را محکم فشرد و گفت:

شه فرهاد آدم کشته باشه! نه، _ خدایا این چه بالیی بود به سرمون اومد؟! اصال باورم نمی

کنه، اون و؟! فرهاد این کار رو نمیغیرممکنه! محاله فرهاد کسی رو کشته باشه! مگه نه زن عم

 کنه...خطا نمی

هایش را بگیرد، دوباره ستاره مجددا دختر جوان را به آغوش کشید، این بار نتوانست جلوی اشک

 تکرار کرد:

 کنهگناهه! مطمئن باش اون خطا نمی_آره دخترم، اون بی

 یرین را از خودش جدا کرد و گفت:ای بعد شرسیدند! لحظهانگار با تکرار این کلمات به آرامش می

تونی خواد با تو صحبت کنه عزیزم، می، با من و بقیه صحبت کرد، االن می_ بازپرس پایین منتظره

 به خودت مسلط باشی؟!

هایش را پاک کرد و همراه ستاره خانم به دیگران شیرین سرش را به معنی بله تکان داد و اشک

تر جوان، پیشنهاد داد تا پرس و جو را برای یک روز دیگر ملحق شد، بازپرس با دیدن حال دخ

هایش را دارد، بازپرس از او خواهش کرد که بگذارد ولی شیرین گفت که آمادگی جواب دادن به سوال

هایش جواب بدهد، شیرین سری تکان داد و روی نزدیک بنشیند و در آرامش کامل و با دقت به سوال

قای سبحانی بازپرس ویژه قتل عمد به صورت شیرین نگاهی انداخت ، آترین مبل به بازپرس نشست

 و پرسید:

ها گفتن که شما آخرین نفری بودین که فرهاد رو قبل _ من با عمو و زن عموتون صحبت کردم و اون

 از ترک مجلس عروسی دیدین. آیا این حقیقت داره؟!

اهی غمگین سرش را تکان داد و شیرین با یادآوری لحظات خوش دیشب دلش زیر و رو شد و با نگ

 گفت:

_ بله، ما باهم شام خوردیم، یه کم صحبت کردیم و فرهاد گفت که باید بره و از من خواهش کرد از 

 ره خونه!طرف اون به عمو و زن عمو خبر بدم که می

تر به شیرین زل زد، دست زیر چانه گذاشت و موشکافانه با چشمانی ریز شده آقای سبحانی دقیق

 سید:پر
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 _ عروسی هنوز تموم نشده بود، دلیل اینکه زودتر از زمان مقرر مجلس رو ترک کرد چی بود؟!

شیرین سرش را پایین انداخت و سکوت کرد، برایش سخت بود از راز دلش گفتن آن هم پیش چشم 

 اعضاء خانواده و مردانی غریبه، نگاهی به سمت عمویش انداخت و پرسید:

 من و آقای بازپرس بریم تو کتابخونه حرف بزنیم؟! شه ما...یعنی_ عمو می

 عمویش با مهربانی سری تکان داد و جواب داد:

 _البته عمو ، راه رو که بلدی آقای سبحانی رو راهنمایی کن.

رویش انداخت و از جایش بلند شد. شیرین راه طبقه باال را بازپرس موشکافانه نگاهی به دختر روبه

ر کتابخانه که در مجاورت اتاق فرهاد بود ایستاد، در کتابخانه را باز کرد و با در پیش گرفت و کنار د

 احترام به بازپرس تعارف کرد وارد شود ولی آقای سبحانی لبخندی زد و با دست به داخل اشاره کرد:

 _ بفرمایید

یرین شیرین کمی سرش را کج کرد و وارد شد و آقای سبحانی پشت سر او داخل شد و در را بست، ش

روی روی میز نشست، سبحانی جلو رفت و کنار مبلی که درست روبههای روبهروی یکی از مبل

 شیرین بود ایستاد و پرسید:

 شنوم_خب؟! می

 شیرین با سری به زیر افتاده آب دهانش را قورت داد:

 ره خونه تا استراحت کنه_ خسته بود، گفت که می

 یک تای ابروی بازپرس باال رفت:

 پرسم، از قرارش با شما حرف نزد؟_ سوالم رو جور دیگه می

 شیرین متعجب سرش را باال آورد:

 _ قرار؟! فرهاد با کسی قرار نداشت

ی شیرین نگاه کرد، آری این از آن بازپرس لب پایین خود را به دهان کشید و با دقت به چهره

 های تخصصی بود که شیرین از آن اطالعی نداشت!بازپرسی

 پرس هر دو دست خود را جلوی دهانش قالب کرد:باز

 ی حقیقت رو به ما بگیخوای به پسر عموت کمک کنی بهتره همه_ اگه می

 بار دیگر بازپرس تاکید کرد:

ی شواهد علیه ایشونه و اگر حقیقت بر مال ی خوبی برای ترک مجلس نیست، همه_ خستگی بهونه

 .کشونه..ی دار مینشه ایشون رو پای چوبه

اش به ی آخر، وحشت زده سرش را بلند کرد و اشک از چشمانش سرازیر شد، چانهبا شنیدن جمله

ی کمرش احساس کرد. پای جان فرهادش در میان بود! لرزید و عرق سرد را پشت تیرهوضوح می

هایش کشید و آب دهانش را قورت داد، دستانش را خجالت را کنار گذاشت، شیرین زبانش را روی لب



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

227 

 

ر هم قفل کرد و روی پایش گذاشت، با صدای آرامی تمام ماجرای خودش و فرهاد را از ازدواج تا د

گفت و زار مو برای آقای سبحانی تعریف کرد، میشان و دیشب! تمام اتفاقات دیشب را موبهجدایی

 دانست! در آخر افزود:هایش از چه بود؟ خود نمیزد، ضجهمی

رگشت ایران، تو عروسی اعتراف کرد که هنوز هم عاشق منه و من _برای عروسی برادرم شروین ب

تونست هم که بهش عالقه داشتم اعتراف کردم که دوستش دارم، اونقدر هیجان زده شد که نمی

 خودش رو کنترل کنه...

شد، یاد آخرین لحظه ای هایش یکی پس از دیگری از چشمانش سرازیر میبا گفتن این حرف اشک

 دیده بود افتاد، بغضش را فرو خورد و ادامه داد:که فرهادش را 

تونه اینجا بمونه و عکس العملی خواست بمونه ولی اون خیلی خوشحال بود و گفت نمی_ دلم می

کنه، نشون نده و باید حتما بره ولی فردا شب با عمو و زن عمو برمیگرده و از من خواستگاری می

کردم باالخره بعد از این همه مدت همه چی تموم کر میمنم مثل اون هیجان زده و خوشحال بودم ف

 ی این جدایی هنوز هم ادامه داره...شده ولی غافل از اینکه رشته

دیگر توان کنترل خود را نداشت و با سوز شروع به گریه کرد، برایش آسان نبود از فرهاد و دوری 

گنجد، سرش را تا حد فرهاد نمی دانست در توان او واز او گفتن، سخت بود هضم اتفاقاتی که می

چکید، تصور اینکه فرهادش قاتل هایش دانه دانه روی دامن لباسش میامکان پایین گرفت و اشک

 افزود، ملتمس به حرف آمد:اش کرده و بر شدت بغضش میباشد و او را اعدام کنند دیوانه

 . اگر هم... اگر هم...تونه کسی رو کشته باشه.._ به خدا فرهاد من قاتل نیست، اون نمی

 ی قاتل را بیاورد؟ سرش را محکم به چپ و راست تکان داد:توانست کلمهچگونه می

 _ اگر هم کاری کرده باشه از عمد نبوده، من مطمئنم...

آقای سبحانی متأثر از حال دختر جوان به سمت میز رفت و دستمالی از جادستمالی بیرون کشید، 

ی دست شست و دستش را دراز کرد به طرف شیرین، شیرین که متوجهروی مبل روبه روی شیرین ن

 ی بازپرس شده بود دستمال را از دستش گرفت و بغضش را قورت داد و پرسید:دراز شده

رسه، اون خیلی شه آقا؟! من مطمئنم فرهاد قاتل نیست، اون آزارش به مورچه هم نمی_حاال چی می

 چسبه...ها به فرهاد من نمیرحمه، پاکه! این وصلهمهربونه، دل

 آقای سبحانی دستانش را در هم قفل کرد و روی زانوهایش گذاشت:

کار رو گناهه، شاید اگر ما هم جای اون بودیم همینتونه با این قاطعیت بگه بیکس نمی_ هیچ

از ها پر کردیم، شاید تو موقعیتی گیر کرده بود که مجبور بود واکنش نشون بده، این زندانمی

گناهن، ولی عصبانیت و خشم و شد که بیها هم روزی به سرشون قسم خورده میهاییه که اونآدم

 تونه یه قاتل بسازه...ترس از هر کسی می

 نگاهی به چشمان ترسیده شیرین انداخت به مبل تکیه و ادامه داد:

 کنم!رو می_البته باید خوب تحقیق بشه که حقی ضایع نشه، که االن من دارم همین کار 

 زل زد در نگاه اشک آلود شیرین و گفت:

 تونی دقیق بگی چه ساعتی از تو جدا شد و رفت؟! خوب فکر کن_ می
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شیرین اشکش را با دستمال گرفت و کمی فکر کرد، درست بعد از شام بود که فرهاد اعتراف کرد و 

 او هم به فرهاد اعتراف کرد! سرش را باال گرفت و گفت:

کنم ساعت یازده بود، چون شام رو ساعت ده خوردیم، با سالله یه کم بود، فکر می_بعد از شام 

شوخی و بازی کردیم و شاهین اومد سالله رو برد و فرهاد از حرف دلش گفت، منم که بهش حرف 

دلم رو گفتم سریع گذاشت رفت، عروس کشون هم ساعت یک بود که تا رسیدیم در خونه شروین، 

 ومدن و ظاهرا اومده بودن اینجا...بابا و عمو اینا نی

 آقای سبحانی نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد، شیرین هم متعاقبا از جا بلند شد و پرسید:

کنه که گناهیش رو ثابت کنین، من به فرهاد ایمان دارم، حتی تو عصبانیت کاری نمی_ تو رو خدا بی

 بعد پشیمون بشه...

 سرش را پایین انداخت و با خجالت ادامه داد:

دونن عاشق همیم ولی _ در ضمن یه خواهشی داشتم، کسی از این ماجرا اطالع نداره، یعنی می

 .دونن دیشب چه قراری گذاشتیم، اگر ممکنه..نمی

 :آقای سبحانی چشمانش را روی هم گذاشت و با این حرکت به شیرین اطمینان داد

 مونهها بین ما مسکوت میاشه، این صحبت_خیالتون راحت ب

سپس در کتابخانه را باز کرد و با خداحافظی کوتاهی شیرین را تنها گذاشت! شیرین نگران و ناراحت 

جا به یافت، تا فرهاد برگردد او همینراه اتاق فرهاد را در پیش گرفت، تنها در اتاق او آرامش می

آمد، روی تخت نمیکاری برشد و از دست او هیچزندان میانتظارش خواهد ماند، عشقش گرفتار بند 

دانست آن تلسکوپ تنها و تنها به خاطر خود او نشست و به تلسکوپ روبه روی پنجره زل زد، می

هایی که به عشق دیدن آسمان تواند داشته باشد با یادآوری روزآنجاست و هیچ دلیلی جز این نمی

روی لبش جان گرفت که با تصور نبودن فرهاد به سرعت از لبانش  شد لبخند تلخیوارد این اتاق می

 محو شد!

شد! توجهی نکرد دوباره صدای زنگ گوشی فرهاد بلند شد، صدایش از کشوی میز عسلی شنیده می

تا تماس قطع شود. اما مخاطب دوباره تماس گرفت. شیرین کالفه از دست کسی که پشت خط بود و 

دست دراز کرد و کشوی میز عسلی کنار تختش را باز کرد، با نگاه کردن خیال دست برداشتن نداشت 

ی گوشی اسم و تصویر ساسان را دید، بغضی کرد و سریع جواب داد، ساسان به خیال به صفحه

 اینکه فرهاد جواب داده بدون اینکه به مخاطبش مهلت صحبت بدهد تند تند به جان فرهاد غر زد:

 د، برگرد!_ خب دیگه عروسی هم تموم ش

 بعد خودش به حرف خودش خندید و ادامه داد:

گذره پسر؟ معرفت، خوش میگم برگرد... خب دلم برات تنگ شده بی_ انگار رفتی شهرستان که می

 زنم؟ الو؟!الو؟ فرهاد؟ یه چیزی بگو! اصال صدام رو داری یا دارم واسه خودم حرف می

 زده پرسید:د. ساسان شوکه و وحشتهایش روی گونه جاری شبغض شیرین شکست و اشک

 کنه؟ برای فرهاد اتفاقی افتاده؟!_ شیرین تویی؟ گوشی فرهاد دست تو چیکار می
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بریده برای ساسان شرح دهد که کرد بریدهی شیرین نفسش را بند آورده بود، سعی میهق گریههق

 چه اتفاقی افتاده، اما ساسان کالفه شد:

 به خودت مسلط شو بعد تعریف کن. قلبم اومد تو دهنم دختر..._ وای شیرین! محض رضای خدا 

زد با گریه نفس میشیرین بغضش را چندین بار با آب دهانش فرو برد و سپس در حالی که نفس

ی ماوقع را برای ساسان تعریف کرد. ساسان در شوک این اتفاق فرو رفت، دیگر زبانش یارای همه

 مه خداحافظ بگوید و تماس را قطع کند.حرکت نداشت، فقط توانست در یک کل

***  

ها ادامه داشت. هر روز، تکرار حرف دیروز... گویی برای بعد از گذشت دو هفته هنوز بازجویی

  شد.تمام نمی ب*و*سفرهاد این کا

 داد؟ دیگر خودش هم خسته شده بود!این چندمین بار بود که به این سواالت پاسخ می

دم کمکت کنم! اون یه دزد بوده و تو برای دفاع واقعیت رو بگی، قول می _ ببین پسر جان بهتره همه

 کار رو کردی...از خودت اون

 فرهاد کالفه دستش را میان موهایش کشید و چشمانش را محکم روی هم فشرد، لب باز کرد:

رسیدم _من کاری نکردم، من حتی دفاع هم نکردم چون اصال الزم به دفاع کردن از خودم نبود! وقتی 

اون افتاده و مرده بود، روی زمین نشسته بود و به مبل تکیه زده بود و صورتشو روی دسته مبل 

گذاشته بود، اولش فکرکردم خوابیده، صدا زدم عکس العملی نشون نداد، رفتم جلو تکونش دادم 

 افتاد که گرفتمش تو بغلم...دستش افتاد و خودشم داشت می

 بازپرس زل زد و از ته دل نالید: سرش را بلند کرد و در چشمان

 ها رو باید بگم؟کاری نکردم! چند بار این_اون از قبل مرده بود، من هیچ

 ی مقابلش چیزی نوشت و بدون اینکه سرش را بلند کند گفت:سبحانی با خودکار روی برگه

 ار؟!ی دری باالی چوبهدونی اگه ثابت نکنی می_ ولی همه شواهد بر علیه توئه پسر! می

 رویش انداخت و ادامه داد:نگاه نافذش را به پسر جوان و مضطرب روبه

 تونم کمکت کنم...دونی رو بهمون بگی می_ اگر کمک کنی و هر چی که می

تواند ثابت کند که او آن مرد را نکشته دانست هیچ جور نمیبار با سکوت به او زل زد، میفرهاد این

ها گذرانده، توانستند شهادت بدهند که فرهاد خلوتش را با آنها و دیوارهای شهر میاست! اگر خیابان

 گناهی او هم قابل اثبات بود!بی

کرد، وقتی از شیرین شنید که دوستش دارد و با آن شب را برای چندمین بار با خودش مرور 

روی پا به خانه گذاشت، خوشحالی از لحظات شیریِن با شیرین بودنش جدا شد و بعد از آن پیاده

 زمان با روشن شدن چراغ، سرنوشت خود را در تاریکی فرو برده بود!هم

*** 
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و مبهوت با چشمانی گشاد شده  دید زبانش بند آمد، زیر لب خدای من!ی گفت و ماتاز چیزی که می

 از ترس به آن خیره شد.

مردی چاقو خورده و روی مبل خیمه زده غرق در خون بود، فرهاد هول کرده قدمی پیش رفت و 

صدایش کرد! تو کی هستی؟! جوابی نیامد، نگران با پاهایی لرزان چند قدم باقی مانده را طی کرد، 

ی مبل افتاد و به عقب و تکانش داد دست مرد از روی دستهخودش را با احتیاط به کنار مرد رساند 

افتد فرهاد او را به آغوش کشید سیلی آرامی به صورت کشیده شد ولی قبل از اینکه روی زمین بی

او ندید آرام او را روی زمین خواباند و دو  العملی ازرنگ پریده مرد زد ولی همچنان هیچ عکس

اش از هیچ نبضی نداشت و بدنش سرد شده بود، لباس تیره انگشتش را روی رگ گردنش گذاشت،

 کرد.خون خیس بود، با چشمان باز گویی به فرهاد نگاه می

زمان زد، سواالت زیادی که همه و همکرد و تند تند پلک میفرهاد مستاصل و شوکه به آن نگاه می

هایش روی ودند. دستدر ذهنش حجوم آورده، قدرت انجام حتی حرکتی کوچک را از او گرفته ب

 سرش رفت و موهایش را به چنگ گرفت

 کنه؟ کی اومده؟ االن باید چیکار کنم؟این اصال کیه؟ اینجا چیکار می

اش را جلب کرد، چاقوی خودشان بود؟ نگاهش ی چاقویی که در پهلوی مرد فرو رفته بود توجهدسته

 ی آشپزخانه خالی بود!به آشپزخانه کشیده شد، جای یکی از چاقوها در سرویس چاقو

داد فرمان خوبی نبود! چاقو را از بدنش بیرون کشید و به آن خیره داد، اگر هم میمغزش فرمان نمی

 شد، آری چاقوی خودشان بود!

ترسش و به همان میزان ضربان قلبش هم بیشتر شد، چاقو را به زمین پرت کرد و به سمت تلفن 

ها را خراب مادرش؟ به عمویش؟ به که؟! نخواست شب آن زد؟ به پدر ویورش برد، به که زنگ می

چه را که دیده بود، گفت؛ اپراتور پس از گرفتن آدرس، او را به کند، با اورژانس تماس گرفت و آن

 آرامش دعوت کرد و پرسید:

 _ نبض داره؟

 چرخید، عصبی جواب داد:فرهاد دور خانه می

 رِد سرده.زنه و بدنش س_ نه خانم، گفتم که نبضش نمی

 اوپراتور خونسرد و کوتاه گفت:

 مون رو اعزام کردیم_ باید به پلیس زنگ بزنید، ما آمبوالنس

وار هرچه برای اپراتور درنگ تماس را قطع کرد و اینبار با پلیس تماس گرفت، طوطیفرهاد بی

آمدن پلیس  اورژانس گفته بود را به پلیس گفت، اپراتور پلیس آدرس را گرفت و از او خواست تا

 محل را ترک نکند.

ای مضطرب به بیرون از خانه و جلوی در رفت و منتظر فرهاد بعد از قطع کردن تماس، با چهره

کرد قبل از رسیدن پلیس، پدر و مادرش به خانه برگردند اما دقایقی که گذشت، پلیس ماند. تصور می

 در و مادرش خبری نبود!پلیس همراه با آمبوالنس اورژانس از راه رسیدند، ولی از پ
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های اورژانس آن مرد را معاینه کنند، با پدرش تماس گرفت، فرهاد فرهاد طاقت نیاورد و تا تکنسین

در یک جمله و کوتاه از او خواست خود را هرچه سریعتر به خانه برساند، سپس تماس را قطع و به 

داد، قانونی را به مرکز می سیم خود گزارش یک قتل و درخواست ماشین پزشکیپلیسی که در بی

 چشم دوخت.

های اورژانس پدر و مادرش همراه عمو و زن عمویش از راه رسیدند، زمان با رفتن تکنسینهم

 ی پیش رو روی صورتش زد:مادرش با دیدن صحنه

 _ خدا من رو مرگ بده، چی شده فرهاد؟

یدند، فرهاد ماجرا را به طور ماشین پزشکی قانونی همراه با تیمی از ماموران آگاهی از راه رس

زده دید آن را بگوید! پدرش وحشتاش چیزی نگفت، دلیلی نمیرویخالصه تعریف کرد، اما از پیاده

 پرسید:

_ تو که دو سه ساعت پیش مجلس رو ترک کردی! چرا همون موقع که اومدی خونه بهم زنگ 

 نزدی؟

 سوال چه دردسری را با خود در پی دارد؟! دانستند که طرح اینی فرهادی میکدام یک از خانواده

 ی تاسف تکان داد:فرهاد در جواب پدرش سری به نشانه

 تون رو خراب نکنم، شما چرا اینقدر دیر کردید؟_ گفتم شب

 آقا وحید نگران به جسد نگاه کرد:

کردیم که زنگ زدی میاش همراهی دونستیم اینجا چه خبره؟ داشتیم شروین رو تا خونه_ چه می

 اومدیم، به بچه ها هم گفتیم تو ترافیک موندیم اونا برن منتظر ما نشن...

 ی قتل، کالمش را برید:صدای بازپرس ویژه

 _ شما چه ساعتی به خونه اومدید و جسد رو دیدید؟

 پرس برگشت:فرهاد به طرف باز

 دونم ساعت رو نگاه نکردم_ نمی

 مادرش لب باز کرد:

_ جناب امشب مراسم عروسی پسر برادر شوهرم بود، ما خونه نبودیم، پسرم هم سه ساعت پیش 

 مجلس رو ترک کرد و اومد خونه، این هم خونه نبود

برند! اما با خود میجا را ترک و جسد را به خیال اینکه با گفتن این حرف بازپرس قانع شده و آن

 رفت!ها میدانست که همراه جسد، فرهاد نیز با آننمی

 های بازپرس تنگ شدند:چشم

 _ اما مقتول یک ساعت پیش به قتل رسیده

کردند، یک ساعت پیش؟ چگونه ممکن بود؟! صدای بازپرس همه ساکت و خیره به بازپرس نگاه می

 ها دست از سر پسرش برنخواهند داشت...که حاال آن شد، او فهمیده بوددر سر پدر فرهاد اکو می
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 _ شما باید همراه ما بیایید

 اش گذاشت:ی کف دستش را روی سینهصدای بازپرس بود که فرهاد را به خود آورد. تیغه

 _ من؟! من چرا؟

 بازپرس دستش پشت فرهاد گذاشت و او را به سمت ماموران آگاهی هدایت کرد:

 هامون جواب بدیدسوال_ باید به چند تا از 

ی کراواتش را که هنگام بازکردنش با آن صحنه روبرو و رها کرده و فرهاد فقط فرصت یافت تا گره

 بود را کامل باز کند و به طرف پدرش بگیرد...

ی حضور شیرین شد و قبل از آنکه فرصتی بیابد تا با شیرین حرف با رفتنش به سمت ماشین متوجه

 گناه است او را به سرعت سوار ماشین و از آنجا دور کردند...دهد که بی بزند و برایش توضیح

*** 

بعد از پانزده روز از حضور فرهاد در بازداشتگاه، سرباز در بازداشتگاه را باز کرد و خطاب به 

 فرهاد گفت:

 _ بیا، مالقاتی داری

بردند و نه دادگاه می چشمان فرهاد از تعجب درشت شد، مالقات؟ هنوز تکلیفش مشخص نبود، نه به

 ی مالقات داشت! چه کسی توانسته به مالقاتش بیاید؟اجازه

زده از اینکه باالخره کسی به دیدنش آمده از جا بلند شد و دنبال سرباز راه افتاد، تا به اتاق ذوق

زد که چه کسی به مالقاتش آمده؟ پدرش؟ مادرش؟ شیرین؟ حتی اگر مالقات برسد با خود حدس می

آمدند، برای فرهاد کافی بود. دلتنگی از خانواده و مخصوصا از این افراد هم به دیدنش می یکی

 ای که به گردنش افتاده، او را به مرز جنون کشانده بود.تابش کرده و گناه ناکردهشیرین بی

هیچ  سرباز در اتاق مالقات را که همان اتاق بازجویی بود، باز کرد؛ امید فرهاد به یأس تبدیل شد،

ای بود ی پروندهیک از آن سه نفر نبودند، مردی پشت به او روی صندلی نشسته و مشغول مطالعه

 ی فرهاد بود!ای آشنا داشت، آری همان پروندهکه پوشه

تر از قبل به مرد های فرهاد چشم از پرونده گرفت و به عقب برگشت، فرهاد متعجببا صدای قدم

 زل زد: مقابلش که در حال ایستادن بود

 کنی؟ از کجا فهمیدی که من اینجام؟_ شایان! تو اینجا چیکار می

 های شایان به طرفش دراز شد:دست

 _ ساسان بهم گفت

 فرهاد دستش را در دست شایان گذاشت:

 _ اون از کجا؟...

 شایان به پشت میز اشاره کرد و کوتاه گفت:
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 ات شنیده_ از خانواده

 فرهاد و شایان مقابل هم نشستند، شایان پرونده را بست و دستش را روی آن گذاشت:

 _ چجوری سر از اینجا در آوردی؟

 فرهاد کالفه به صندلی تکیه داد و نالید:

های من فقط و فقط همینه _ توروخدا تو یکی دیگه بس کن شایان، تو که پرونده رو خوندی، حرف

 یشتر از شصت بار نوشتم...که بیشتر از صد بار گفتم و ب

 شایان دستش را مقابل فرهاد گرفت:

ای و خسته شدی، اما خودت رو کنترل کن. من اینجام تا بهت کمک دونم کالفه_ صبر کن داداش، می

خوام جریان رو مو به مو بدونم، بعدش پای یه وکالت رو کنم، یکبار دیگه برای من تعریف کن، می

 شمگیر کارات میبا تو کار نداره، خودم پیکنی و دیگه کسی امضا می

ها سخت بود، اما برای دستان فرهاد در موهایش فرو رفت و چنگ شد، برایش تکرار آن حرف

ای نداشت! بار دیگر هر چه اتفاق افتاده بود را اینبار برای شایان تعریف کرد. شایان رهایی چاره

های فرهاد، نوشت. در آخر بعد از صحبتمیی مقابلش داد و چیزهایی در برگهمتفکر گوش می

 ای از کیف بیرون کشید و روی میز به طرف فرهاد ُسر داد:برگه

 نامه رو امضا کن، بعد از این من وکیلتم_ زیر این وکالت

 کرد پرسید:فرهاد در حالی که امضا می

 _ شایان؟ امیدی هست؟!

 شایان لبخند نیمه جانی زد:

 م، امیدمون فقط به خداست...کنی تالشم رو می_ همه

گناهی فرهاد بود، روزهای سختی بر شیرین و فرهاد و همچنین شایان در تالش برای اثبات بی

ی خواست مزهفرهادی گذشت، روزهای پر تنش و پر از نگرانی برای دختری که تازه میی خانواده

 اه همچون عمر گل بود!شیریِن بودن با عشقش را تجربه کند، لحظات شیرینی که برایش کوت

کرد هر روز ناامیدتر از روز قبل به دیدار پدر گناهی فرهاد تالش میشایان در تمام مدتی که برای بی

ی دوربین ساختمان روبه رویی شد، با درختی رفت. در یکی از این دیدارها متوجهمادر فرهاد می و

ار از دید ماموران پلیس مخفی شده بود و هایش سر به فلک کشیده بود در گوشه ایی از دیوکه شاخه

 شایان که با تیز بینی و البته خیلی اتفاقی چشمش به آن خورد و نور امیدی در دلش روشن شد.

ی فرهادی به شایان بود. نیمی از فصل بهار گذشته و شایان در این مدت از حاال چشم امید خانواده

ی تر از گذشته به خانوادهکرد، روزها سختنمی گناهی فرهاد فروگذارهیچ تالشی برای اثبات بی

 گذشت، روزهایی که گاهی بیم بود و گاهی امید...فرهادی می

مدتی به آن ساختمان سر زد ولی کسی در منزل حضور نداشت، کار هر روزش شده بود قبل و بعد از 

د، در این مدت بیکار شپاسخ ماندنش ناامیدتر میرفتن به سرکار به آنجا سر بزند و با هر بار بی

گناهی، با این حال از حاال دست به کار شده بود و برای کسب ننشست و با وجود اصرار فرهاد به بی
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گشت، این جریان رفت و هر بار دست از پا درازتر بازمیرضایت از پدر و مادر مقتول به دیدنشان می

ای گیر افتاده بود که تنها و تنها با صهشد، فرهاد در بد مخمی سختی داشت که به سادگی باز نمیگره

های فرهاد درست بوده باشد و او قاتل نباشد یافت، اگر گفتهدیدن فیلم آن دوربین از آن خالصی می

پس باید نفر سومی هم وارد این خانه شده باشد، همان کسی که چاقوی آشپزخانه را در پهلوی مقتول 

کردند و در این بین ادی ناامید از نجات فرهاد نذر و نیاز میی افراد خانواده فرهفرو کرده بود، همه

گناهی و بازگشت فرهاد نداشت حال شیرین و ستاره از همه بدتر بود، شیرین دیگر امیدی به اثبات بی

گذراند و به غذا خوردن هیچ تمایلی نداشت، تنها برای رفع هایش را در اتاق فرهاد میروزها و شب

 خورد.می نیاز چند قاشق غذا

شود! این دیگر همه اعضا خانواده متوجه شده بودند که این شیرین بدون فرهادش دیگر شیرین نمی

 میمرد! این شیرین بدون فرهادش...شیرین بدون فرهادش زنده می

ی روبرویی خانواده های دیگر متوجه شده بود که همسایهچند روزی بود که شایان از طریق همسایه

گذراندند. حاال یک سوال در ذهن شان وقت میفرت خارج از کشور و کنار فرزندانفرهادی در مسا

 شایان شکل گرفته بود، اصال آیا آن دوربین روشن و تصویری را ضبط کرده است؟

گذاشت خواب بود، با ترس و گریه شیرین که روی تخت فرهاد و سر به بالشی که فرهاد سرش را می

که فرهادش دیگر باز نخواهد گشت! نه این غیرممکن بود، فرهادش  شداز خواب پرید، باورش نمی

گناه است، سرش را به شدت تکان داد و دستش را محکم در طرفین سرش فشار داد، مدام با خود بی

 گفت:می

 شه! نه، غیر ممکنه!_ نه، دروغه! فرهاد اعدام نمی

شمش چکید و آرام آرام تا زیر سرش را بلند کرد و چشمانش را به سقف دوخت. قطره اشکی از چ

 گوشش آمد، چشمش را بست و زمزمه کرد:

دونی چی بهت بدهکارم فرهاد؟! تو نباید بمیری! دونی چقد بهت بدهکارم؟! می_تو نباید بمیری! می

ات رو بهت اتو باید پس بگیری فرهاد! من دل شکستهباید برگردی و حقت رو بگیری؟! دل شکسته

 بدهکارم...

چشمانش را باز کرد و به سمت پنجره چشم دوخت، تلسکوپ مثل تمام این چندروز به او دهن کجی 

 کرد، پوزخندی زد و گفت:می

ی اون! فرهاد شکست و داغون دونی اون چی کشیده؟! منم کشیدم ولی نه به اندازه_ تو که خوب می

هاش! حتی تورو به ها و شاید گریهقراریشد من اما نه! تو شاهد تمام زجرکشیدناش بودی، شاهد بی

میرم؟! فرهاد برنگرده من تورو هم دونی اگر برنگرده من میخاطر من خرید و اینجا آورد، می

 خوام...نمی

زد، ولی دوری از فرهاد و این خواب دیوانه شده بود انگار، با خودش و یک تلسکوپ حرف می

رهاد که جای خود داشت! پتویش را کنار زد و کرد، شیرین بدون فوحشتناک هر کسی را دیوانه می

خواست تلفن فرهاد را جواب دهد آن را زیر تلفن دید از میز آلبومی را که چندروز پیش وقتی می

هایی که هایش از کودکی تا آخرین تولدی که باهم جشن گرفتند، و عکسعسلی بیرون کشید، عکس

هایی شد عکسنگلستان از او گرفته بود، باورش نمیهای آخر که قبل از رفتن فرهاد به ادر میهمانی

همه  ها را ندیده بود و اصال برای انداختن آنها ژستی نگرفته بوددر این آلبوم بود که شیرین حتی آن

از دوربین شاهین که به سمت دوربین  ها بدون اطالع او گرفته شده بود به جز چند عکسعکس
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از شیرینش زندگی کرده بود عشقی عمیق و طوالنی،  آن همه تصویر ها بازد، فرهاد او ساللبخند می

عشقش یک روزه نبود، یک عمر بود! تنها یک عکس همراه با فرهاد داشت و آن عکس روز 

ای را که با وسواس خریده بود به او هدیه تولدش بود، زمانی که فرهاد با عشق گردنبندی فیروزه

که در حال خنده بودند گرفت، این عکس را هم هیچ وقت کرد و شروین بی هوا عکسی از آن دو 

کرد، آلبوم را ها نمیهای گرمش دوباره از چشمانش جوشید، تالشی برای مهار آنندیده بود! اشک

ی اتاق فرهاد رفت، دستی به های خودش بلند شد و به سمت پنجرهبست و با قلبی گرفته از بی مهری

دید را باور نداشت، محال جره به بیرون خیره شد، چیزی که میی تلسکوپ کشید و از پنروی بدنه

گنجید، به دید؟ باالخره آمدند؟! از خوشحالی در پوست خود نمیشد؟! درست میبود خدایا مگر می

تر به زن عمویش برسد و سرعت از اتاق خارج شد و پله ها را دو تا یکی پشت سر گذاشت تا سریع

 !بدهدبه او  خبری خوشحال کننده

*** 

ها رساند، شیرین که مقابل پنجره ایستاده بود ی آنکمتر از دو ساعت بعد شایان خودش را مقابل خانه

داشت، با ی همسایه برنمیورود همسایه مقابل را دیده و به شایان خبر داد و اکنون چشم از خانه

عمویش رفت به زنپایین میها را آمدن شایان به سرعت مانتویش را به تن کشید و در حالی که پله

 گفت:

 _ شایان اومد

و منتظر او نماند و خود را به در حیاط و شایان رساند، شایان با دیدن شیرین برای دومین بار زنگ 

 را فشرد :

 _مطمئنی خودشون بودن؟!

 شیرین هیجان زده لبخندی زد:

نجا ایستادم که یه وقت دوباره _مطمئنم، تورو خدا زودتر فیلم رو ازشون بگیر، از وقتی اومدن من ای

 نرن.

ها ملحق شد، دستش را روی کمر شیرین به حرکت ستاره خانم هم هیجان زده ولی با آرامش به آن

 درآورد و رو به شایان گفت:

 _سالم پسرم، امیدمون به توئه!

صحبت کند.  ها توصیه کرد در خانه منتظر بمانند تا او خود تنها با همسایهشایان لبخندی زد و به آن

رغم میل باطنی ستاره خانم و شیرین از شایان خداحافظی کردند و ترجیح دادند از همان پشت علی

 گر و منتظر اتفاقات بعد باشند.پنجره نظاره

ی اتفاقات آن شب را ضبط کرده باشد، کرد که آن دوربین روشن بوده و همهشایان در دل خدا خدا می

 شرد و منتظر ایستاد، لحظاتی بعد صدای مرد میانسالی را شنید:برای سومین بار زنگ در را ف

 _ بله، بفرمایید!

 شایان مودبانه سالم کرد و گفت :

 _اگر ممکنه چند لحظه تشریف بیارین جلوی در
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 مرد با تردید مکثی کرد و سپس جواب داد:

 _االن میام

شب از زبان شایان همه اتفاق آن دقایقی بعد همان مرد میانسال روبه روی شایان ایستاده و در مورد

داستان را شنید، وقتی شایان از او پرسید که آیا دوربین منزلش در این مدت روشن بوده است؟! 

 پاسخ شنید:

اومد و دوربین بود! هر هفته هم برادرزاده ام می_ بله، چون اینجا نبودیم این دوربین باید روشن می

مون افتاده! آقا شه این اتفاق تو همسایگیینین؟! باورم نمیخواین فیلمش رو ببکرد، میرو چک می

 شناسن! جوون خوب و سر به زیری هستن! محاله این کار رو کرده باشنفرهاد رو که همه می

 شایان سری در تایید حرفش تکان داد و گفت:

 _ پس شما االن آمادگی حضور مامورین رو دارین؟

 مرد با اطمینان سر تکان داد:

 کنمحتما، از همکاری برای کمک به آقای فرهادی دریغ نمی_ بله 

 شایان دست دراز کرد:

 دونم چقدر طول بکشه؟ لطفا تا اومدن مامورها خونه رو ترک نکنید._ نمی

مرد همسایه اطاعت کرد و شایان بدون فوت وقت به سمت آگاهی حرکت کرد. شیرین و ستاره خانم 

 تابانه منتظر اقدامات شایان ماندند.همچنان از پشت پنجره بی

ی یک عمر گذشت، ماشین مامور چهار، پنج ساعت بعد که برای شیرین و ستاره خانم به اندازه

ی همسایه توقف کرد. بار دیگر شیرین و ستاره خانم خود بل خانهآگاهی و متعاقبش ماشین شایان مقا

 ها رساندند، ستاره خانم دستپاچه از بازپرس پرسید:را به آن

 شه؟گناهی پسرم ثابت می_ جناب حاال بی

 بازپرس او را به آرامش دعوت کرد و اول به ستاره خانم، و بعد رو به مرد همسایه گفت:

 شه! ممکنه مارو راهنمایی کنین؟!از دیدن اون فیلم مشخص می_ جواب این سواالت بعد 

 مرد همسایه دلسوزانه به ستاره خانم نگاه کرد و با دست به داخل اشاره و در جواب بازپرس گفت:

 _حتما! بفرمایید از این طرف

و شب را ببینند، مرد میانسال های آنهمگی پشت مانیتور نشسته و به صفحه چشم دوختند تا صحنه

العمل شایان و ماموران چشم دوخته بودند، با حرکت همسرش کناری ایستاده و منتظر به عکس

شایان که دستش را به سمت مانیتور دراز کرد و چشمش را ریز کرد نگاهی به هم انداختند، بازپرس 

ز جا بلند اش دستور داد این فیلم را کپی کند، اهم موشکافانه به تصویر زل زد و بعد به مامور کناری

 شد و رو به شایان گفت:

بریم ستاد روش کار کنن! ولی با دیدن این تصاویر مثل اینکه ساعت مرگ با _ واضح نیست! می

ورود فرهاد یکی نیست! باید ساعات رو چک کنیم، ضمن اینکه اون شخصی که از منزل خارج شد 
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اشته و این یه امتیاز مثبت به باید شناسایی بشه، چیزی که مشخصه اینه که نفر سومی هم حضور د

 نفع فرهاده.

 بدون اینکه منتظر جواب شایان بماند رو به مامور همراهش گفت:

_کارتون که تموم شد بی معطلی بیاین ستاد و روی این فیلم کار کنین! جوابش رو همین امروز 

 خواممی

 در ادامه رو کرد به مرد میانسال و همسرش و با لبخندی مهربان گفت:

 کنهما کمک بزرگی به ما و این جوون کردین، با این فیلم قطعا این پسر نجات پیدا می_ش

 مرد همسایه جواب لبخند بازپرس را داد و گفت:

ی بسیار آبرومندی هستند! این پسر هم پسر همین ی آقای فرهادی خانواده_خب خداروشکر، خانواده

 که تونستیم کمکی کنیمخانواده است، مردی متین و آرام و نجیب، خوشحالم 

بازپرس با تشکری دوباره به همراه شایان از آنجا خارج شد، شیرین که به همراه ستاره خانم هنوز 

 دم در خانه منتظر بودند با دیدن شایان خودش را به سرعت به آنها رساند و گفت:

کرده! تورو خدا گناهه؟! مگه نه؟! بگین که اون کاری نشد؟! فیلم رو دیدین؟! فرهاد بی_خب چی

 حرف بزنین، آقا شایان چرا ساکتی؟!

خواست جواب تمام سواالتش را همین بازپرس لبخندی زد و در جواب دختر جوان که عجوالنه می

 االن دریافت کند گفت:

گناهه، ولی باید بیشتر تحقیق کنیم! برای اینکه _عجله نکن دختر جان! تا حدودی مطمئن شدیم بی

 اید بگم نفر سومی هم وارد این خونه شده...خیالت راحت بشه ب

 دستش را به سمت منزل فرهاد دراز کرد و نگاهش را به ساختمان دوخت و ادامه داد:

دست مقتول بوده، باید بیشتر پیگیری کنیم، باید پیداش کنیم و بفهمیم _به احتمال زیاد اون شخص هم

 کی بوده و چیکار کرده؟!

داد که دانست خوشحال باشد از اینکه این فیلم نشان میرگیر بود نمیشیرین میان خوشحالی و غم د

نفر سومی هم در منزل حضور داشته یا ناراحت باشد که هنوز هم از فرهاد رفع اتهام نشده، با 

 لبخندی محو قدمی پیش گذاشت و گفت:

کنم فقط خواهش میشه، گناه ضایع نمیدونم حقی از بی_من به مردان قانون کشورم اعتماد دارم! می

گناهه، فرهاد خیلی سختی کشیده این یکی دیگه در توانش نیست، زودتر ثابت کنین که فرهاد من بی

 کمکش کنین زودتر از این منجالب خالص بشه آقای بازپرس

 بازپرس با آرامش سری تکان داد و گفت:

 ادشه، با اجازتون باید زودتر برگردیم ست_صبور باشین، همه چی درست می

 ای به رویش پاشید و گفت:شیرین هم با عجز سری تکان داد و کنار رفت، شایان لبخند دلگرم کننده

 _پیغامی برای این پسر عاشق ما نداری؟!
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این را برای کم کردن هیجان و استرس شیرین پرسیده بود، موفق هم شد؛ شیرین سرش را با خجالت 

 پایین انداخت و لبش را به میان دهانش کشید و گاز گرفت، لبخند دلنشینی زد:

 خوام همه حرفامو رو در رو بهش بگمبار می_نه! پیغام نه! این

 افظی کوتاهی از شیرین جدا شدشایان با لبخند سرش را تکان داد و با خداح

***  

مراحل اداری شناسایی شخص سوم با تحقیقات بازپرس ویژه قتل به سرعت طی شد، ساعت ورود و 

اش خارج از خانه و نفر سومی که با شناسایی چهره مشخص شد یک خروج فرهاد و غیبت دوساعته

معلوم بود، ده دقیقه بعد از اینکه  مجرم سابقه دار و پسرعموی مقتول بوده است. اینطور که در فیلم

شود، قاتل و مقتول از باالی در وارد خانه برد و از خانه خارج میفرهاد ماشین را به داخل خانه می

نفر از آن دو به تندی و دستپاچه از ساعت قبل از ورود دوباره فرهاد، فقط یکشوند، درست یکمی

 ونی، قتل در همان ساعت رخ داده بود.منزل فرهادی خارج شد، که در نظر پزشکی قان

حاال از فرهاد رفع ظن شده و بعد از بیست و چهار ساعت که آن هم برای طی کردن مراحل اداری 

ی سرد و آهنی دستبند خبری نبود و هنگامی که بود، به دفتر بازپرس فراخوانده شد، این بار از حلقه

هایش را مقابل سرباز گرفت، لبخندی روی سرباز او را صدا زد و فرهاد به طرفش رفت و دست

 های سرباز نشست:لب

 _ الزم نیست، تو آزادی

هایی بلند راه کرد، چند بار با خود تکرار کرد و سپس با شوق و قدمچیزی را که شنیده بود باور نمی

 دفتر بازپرس را پیش گرفت. بازپرس به صندلی مقابل میزش اشاره کرد:

 امون عمل کردیماین مدت اذیت شدی، ما فقط به وظیفه_ بشین. ببخشید که تو 

 ناپذیر پرسید:فرهاد همچنان شوکه و ناباور بود! با شوقی وصف

 _ قاتل رو دستگیر کردین؟

 های بازپرس روی میز قرار گرفت:ساعد دست

 اتون ضبط شده نشون داد که تو این ماجرا شما هیچ_ هنوز نه، اما فیلمی که از دوربین همسایه

 جرمی مرتکب نشدی، پس دیگه نیازی نیست اینجا نگهت داریم، چه اون قاتل دستگیر بشه چه نشه

 های فرهاد روی زانوهایش مشت شد:دست

 تونم ازش شکایت کنم؟_ امیدوارم هرچه زودتر دستگیر بشه، می

 بازپرس سر تکان داد:

دم تا بتونی ازش ده رو بهت میشه، شماره پرون_ حتما، چرا که نه؟ اما به این شعبه مربوط نمی

کنن، شه و تو دادگاه به هر دو مورد رسیدگی میی پرونده قتل میشکایت کنی، شکایت شما ضمیمه

 ی سرقت مطرح کنیولی باید شکایتت رو تو آگاهی ویژه

 به صندلی تکیه و ادامه داد:
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هایی که تها مدت حبسداره و چندین بار به خاطر سرقت تو حبس بوده، من_ اتفاقا طرف سابقه

ای تو دادگاه نداره، باید قاتل دستگیر بشه تا سال نبوده، اما مقتول هیچ پروندهگذرونده بیشتر از یک

 ی قتل چی بوده؟کردن به عالوه انگیزهی شما چیکار میببینیم تو خونه

 ای به طرف فرهاد گرفت و ادامه داد:نفسش را آه مانند از سینه بیرون داد، برگه

 هات رو از نگهبانی تحویل بگیری، به سالمتتونی وسایل_ می

هایش را های خونی چیز دیگری نبود، لباسوسایل فرهاد چیزی جز کمربند و بند کفش و آن لباس

هایی که پدرش برایش آورده و تحویل ماموران آگاهی داده بود عوض کرده و فردای آن روز با لباس

مش به آن کت و شلوار و پیراهنی که برایش شوم بودند بیفتد. تصمیم خواست چشحاال حتی دیگر نمی

ها را همانجا رها کند و فقط کمربند و بند کفشش را بگیرد. کار شکایت از قاتل را هم به گرفت آن

 سپرد...شایان می

***  

ود، ی جرمش بهای بازپرس، بعد از ده روز قاتل دستگیر و با شواهدی که نشان دهندهبا پیگیری

مجبور به اعتراف شد. گویا آن شب با پسرعمویش برای دزدی از منزل فرهادی وارد خانه شدند، 

دستش آنها را در جیب و مقتول با دیدن جعبه جواهرات ستاره خانم سعی داشت بدون جلب توجه هم

ته، با شود پسرعمویش قصد نارو زدن به او را داشرسد و متوجه میکیفش پنهان کند که قاتل سر می

کینه ای که از قبل بخاطر مخالفتش با ازدواج با خواهرش از او به دل داشت به سرعت خود را به 

آشپزخانه رساند و بزرگترین چاقو را برداشت و برگشت و قبل از اینکه مقتول بتواند عکس العملی 

 نشان دهد چاقو را در پهلوی چپش فرو برد...

*** 

دانست ی اتاقش کشیده شد، میبی اختیار به سمت پنجره به محض ورود به حیاط خانه چشمش

شیرینش االن در این خانه منتظر اوست، شایان گفته بود از روزی که دستگیر شده شیرین اینجا و 

کند، لبخند محوی بر لبانش جان گرفت و از اینکه از شایان خواسته بود که به در اتاق او زندگی می

اش گردد خوشحال و راضی بود، شایان دستی بر شانهمیو امروز برکسی اطالع ندهد که آزاد شده 

 گذاشت و با لبخندی شیطنت آمیز گفت:

کنیم، برو تو که خیلیا منتظرت هستن و یادت باشه _ خب قربان، ما دیگه از همین جا رفع زحمت می

دم با نبود تو تا مرز وقت اونا رو چشم انتظار نذار، این پدر و مادر و اون دختری که من دیدیگه هیچ

 مرگ و سکته پیش رفتند البته دور از جونشون!

دانست که منظورش بیشتر شیرین است ی بلندی کرد و درحالی که خودش بهتر از همه میخنده

ی فرهاد برداشت، فرهاد خندید و دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و ژست دستش را از شانه

 ای به خود گرفت و گفت:متفکرانه

ری آفرین آفرین ی پیش می_از کی تا حاال مدرک پزشکی هم گرفتی و ما خبر نداریم؟! خوب دار

 شی...طوری پیش برو یه چیزی برای خودت میهمین

 ای زد و قبل از اینکه پاسخی بدهد فرهاد با جدیت ادامه داد:شایان قهقه

 _ ممنونم شایان، اگر تو نبودی معلوم نبود...
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بسته کرد و  شایان دستش را به عالمت سکوت باال برد چشمانش را به حالت اطمینان یک بار باز و

 با لبخند مهربانی گفت:

ایم اون باالسری بود اومد، فراموش نکن ماها وسیله_ اگر خدا نبود معلوم نبود چه بالیی سرت می

کاری گناهی پس من هیچدونست تو بیکارها رو جفت و جور کرد و فقط خودش میکه همه این

 نکردم، از خدا ممنون باش دوست من

رد و با مهربانی خندید و دست شایان را که جلو آمده بود به دست گرفت و فرهاد دستش را جلو ب

 گفت:

ی رفع این اتفاق آخر تو که بله، قربونش برم خیلی امتحان بهش پس دادم، ولی خب وسیله_ اون

 بودی، باید ازت ممنون باشم رفیق

ظی کوتاهی از دوستش و دستش را قدرشناسانه و محکم فشرد، شایان هم سری تکان داد و با خداحاف

ی جدا شد تا او را بیشتر از این منتظر دیدن یار نگذارد، بعد از رفتن شایان فرهاد دوباره به پنجره

اتاقش خیره شد، لحظاتی بعد با لبخند و خوشحال از اینکه با ورود به ساختمان شیرین و مادرش را 

اش را با شدت بیرون فرستاد و شده بیند قدم تند کرد و به در ساختمان اصلی رسید، نفس حبسمی

دسته در را گرفت و پایین کشید قبل از ورود مادرش به خیال اینکه شایان است به استقبال آمد و با 

دیدن فرهاد جیغ کوتاهی کشید و دستان لرزانش را از هم گشود، فرهاد قبل از ورود از شایان 

دانست که مادرش و شیرین با همراه اوست میخواسته بود زنگ در را بزند ولی نگوید که فرهاد هم 

شوند، دستانش را از هم باز کرد و مادرش را محکم بغل گونه خوشحال و ذوق زده میدیدنش این

کرد، امنیت آغوش مادر را با تمام وجود به تن کشید و چشمانش را بست، ستاره خانم مدام قربان 

، سرش را از بیندمیر دیگر او را کنار خود کرد که بارفت و خدا را شکر میی پسرش میصدقه

آلود و بغضی از ی پهن پسرش برداشت و زل زده به چشمان زیبای پسرش با چشمانی اشکسینه

 شادی گفت:

گناهی! دونستم بیگردی! میدونستم برمی_ الهی مادر فدات بشه، قربون قد و باالت برم مادر، می

رم گرده پیش مادر، وای اگر شیرین بفهمه برگشتی، میمیردونستم فرهاد بی گناه من زود بمی

 صداش کنم، باال خوابیده...

زد باالخره توانش را جمع کرد، فرهاد که در تمام مدت با لبخند به مادرش خیره شده بود و حرفی نمی

 آب دهانش را قورت داد و بر خود مسلط شد، دست مادرش را کشید و گفت:

 خوام غافلگیرش کنمکنم، میم بیدارش میر_ نه مادر، خودم می

ستاره که هم از احساس پسرش و هم از احساس شیرین باخبر بود مخالفتی نکرد و با لبخندی 

ها را یکی یکی و با آرامش طی کرد، صدای تپش اطمینان بخش پسرش را بدرقه کرد، فرهاد پله

ش و تعداد ضربانش بیشتر از کرد، لرزش شیرین قلبشنید و احساس میقلبش را به وضوح می

های رو شدن با عشقش آن هم بعد از این همه مدت سختی به تعداد ضربانهمیشه بود، فکر روبه

ای به در زد، صدایی نیامد، مجددا در زد ولی افزود، پشت در اتاقش رسید و آرام تقهشدید قلبش می

و بی هوا در را باز کرد و وارد شد،  صدایی نیامد، یک آن ضربان قلبش از شوق به نگرانی تبدیل شد

دیدن صحنه ای که پیش چشمش بود با تمام وجود لبخندی از ته دل زد و وارد اتاق شد و در  ولی با

را بست، خود را مقابل تخت رساند، شیرین آرام و راحت روی تختش به خواب عمیقی فرو رفته بود. 

ی معصوم دختر عموی سرکشش، چهرهلبخندی زد و آرام کنارش روی تخت نشست، زل زد به 
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خوابید، دسته هایش را با یاد او روی این تخت میپرستید، روز و شبها عاشقانه میدختری که سال

ای از موهای شیرین روی صورتش نامنظم پخش شده بود، دلش خواست آنها را کنار بزند و 

سرانگشتش موهای روی ی سرخ شیرین بگذارد، دست پیش برد و آرام با ه ای بر گونهب*و*س

صورت شیرین را کنار زد و پشت گوشش برد، شیرین به پهلو خوابیده و بی هیچ عکس العملی هنوز 

ی شیرین نزدیک برد و لبخندی زد، چشمانش را خواب بود، فرهاد خم شد و صورتش را تا گونه

م و پرهیجان اش را آرام رها کرد و لبش را به سمت گوش شیرین برد، آرابست، نفس حبس شده

 صدایش کرد:

 _شیرین...م

سرش را کمی چرخاند تا چشمان شیرین را ببیند، هنوز بسته بود، لبخندش بیشتر کش آمد و به 

 اش بازگشت:موقعیت قبلی

 شی؟!_خانومی، بیدار نمی

حرم داغ نفسش روی گوش شیرین پخش شد و باز شیرین عکس العملی نشان نداد، فرهاد گردنش را 

ی چند سانت قرار گرفت، خیره به سمت چپ متمایل کرد و رو در روی شیرین و به فاصلهبیشتر به 

 اش آرام گفت:ی عشقش با همان لبخند و تپش قلب هیجان زدههای بستهپلک

 کنارم باش

 حتی اگر قیمتش جانم باشد

 جان من

 در مقابل بودنت

 ی خوبیست...معامله

 تو فقط باش

 عیبی ندارد

 من می آید بیایدبگذار هر چه بر 

 مهم بودن توست

 تو فقط باش هر چند تلخ

 اما باش تا امیدی باشد

 ی این زندگی...!برای ادامه

پلک شیرین لرزید، بیدار بود، از همان لحظه که فرهاد صدایش کرد بیدار بود، از همان دم که نفس 

 ترسید اما!گرم فرهاد در گوشش دمیده شد بیدار بود، می

ترسید این صدا رویایی بیش نباشد و اگر چشم باز کند همین رویا هم از دست بدهد! ولی اکنون با می

های گرم فرهاد روی صورتش فهمید خواب و رویایی در کار نبوده شنیدن این شعر و با احساس نفس
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هاد لبخندی زد ترسید چشم باز کند، اشکی از پلک لرزانش به بیرون راه پیدا کرد، فراست، اما باز می

 ی بیدار بودن شیرین شد، با صدای لرزانی گفت:بار متوجهو این

 _باز کن این چشمارو که دلم حسابی تنگشونه بی انصاف!

لرزش صدای بغض آلود فرهاد باعث شد شیرین حرکتی کند و چشمانش را باز کند، با باز شدن 

ی فرهاد را از پس رد تا بهتر چهرهچشمش و دیدن فرهاد در چند سانتی صورتش سرش را عقب تر ب

های اشک ببیند، فرهاد اما به خیال اینکه او از این وضعیت ناراحت است خودش را باال گرفت و الیه

دست راستش را به پشت کمر شیرین سوق داد، با فاصله ای که فرهاد از شیرین گرفت او هم کمی به 

هاد دستش را از پشتش برنداشت و به رویش سمت چپ متمایل شد تقریبا روی کمر خوابید ولی فر

 :خیمه زد، باز این فاصله به چند سانت رسید و فرهاد میان خنده و هیجان پرسید

 کنی خانوم؟!کنی؟! من برگشتم چرا گریه می_ گریه می

ی بسیار نزدیک و شیرین میان گریه خنده ایی کرد و باز در سکوت به فرهاد خیره شد، این فاصله

های زیبا و دلنشین قدرت تکلم را از دختر زبان دراز فرهادی گرفته بود، دست پیش برد و این حرف

تر از همیشه به نظر های نامنظم جذاببا تردید کف دستش را روی صورت فرهاد که با ته ریش

رسید گذاشت، نفس فرهاد در سینه حبس شد و چشمانش را بست، لبش به لبخندی شیرین کش می

هایش تزریق کرد، با صدای لرزان شیرین وجود به سلول ساس لذت بخش را با تمامآمد و این اح

 هایش تیز شد:گوش

 _فرهاد....؟!

سکوتی برقرار شد ولی فرهاد نه جوابی داد و نه از موضع خود کناره گیری کرد، با همان لبخند و 

 ی حرف شیرین ماند:چشمان بسته منتظر ادامه

 ذاری...دونستم دیگه تنهام نمیدونستم برمیگردی! میره اومدی! می_ خیلی منتظرت بودم! باالخ

 ی فرهاد کشید و ادامه داد:دستش را نوازش وار روی گونه

 وقت منو نترسون...دیگه با من... فرهاد؟!وقت تنهام نذار...هیچ_دیگه هیچ

 :فرهاد چشمانش را باز کرد و زل زد در چشمان شیرینش، نفس عمیقی کشید و گفت

 _ جان دل فرهاد؟!...

 دم همه زندگِی من...ذارم... قول میوقت تنهات نمی_ آرام جان فرهاد... دیگه هیچ

اش های شیرین را از گونهگشتان دست راستش اشکدست شیرین را میان دستش فشرد و با سر ان

 پاک کرد با شیطنت گفت:

 _بسه دیگه! قرارمون گریه نبود! برگشتم چون یه قولی بهت داده بودم...

 :های شیرین یک تای ابرویش را باال برد و ادامه دادخندید و با نگاهی شیطنت آمیز به لب

 دیگه طاقت دوری از تورو ندارم خانومم!تر کارهامونو ردیف کنیم، _ باید هرچه سریع
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ی فرهاد گذاشت و او را به عقب هل داد، فرهاد با شیرین با لبخندی خجالتی دستانش را روی سینه

ای بلند عقب رفت و نشست و شیرین هم خود را باال کشید و نشست، درحال مرتب کردن خنده

 موهایش گفت:

ترسم اینبار بری یه ه خبری نشد! لطفا دیگه قول نده می_ بله آقا شما یه قول دادی االن دوسه ماه

 سال بعد بیایی...

سکوت کرد و منتظر جواب فرهاد ماند ولی جوابی نشنید، نگاهش را باال کشید و زل زد به چشمان 

مشتاق و عاشق فرهادش، در سکوت نگاهشان به هم دلچسب و دیدنی بود، لبخند پرمهر فرهاد قوت 

ی دردمند دختر جوان و نگاِه از سر شوق و مهر شیرین تضمینی بود برای آیندهقلبی بود برای دل 

 بودنش با مرد جوان، فرهاد نفس عمیقی کشید و صاف رو به دیوار نشست و گفت:

 _ خب دیگه! لطفا اتاقمو پس بده باید آماده بشم، امشب کلی کار دارم...

طنز کالمش و همینطور منظورش را دریافته دستش را به سمت لبش برد و ریز خندید، شیرین هم که 

 ای جدی و حرصی به خود گرفت و در حال بلند شدن از روی تخت گفت:بود قیافه

 _ بله حتما! این شما و این اتاقتون، صحیح و سالم بعد از دوسه ماه تحویل شما.

گر شد، شیرین نرسیده به در اتاق برگشت و با فرهاد نگاهش کرد و با همان خنده رفتنش را نظاره

 دیدن نگاه خندان فرهاد ادامه داد:

 _ نخند آقا! دوسه ماه اتاق شما رو تر و تمیز کردم یادت باشه حقوقمو بدی!

 :فرهاد دیگر نتوانست سکوت کند و با صدای بلند خندید در میان خنده گفت

 کنم..._تا دو روز دیگه همشو باهات صاف می

ی بلندی زد، شیرین با چشمانی از تعجب باز مانده، ماندن را جایز ندانست و به سرعت از و قهقه

 ی فرهاد شد.اتاق خارج شد و همین باعث شدت گرفتن خنده

*** 

ساعت بعد زن عمویش با کرد یکشد فکرش را نمیصبح که با شادی و خجالت از فرهاد جدا می

خواستگاری بگذارد ولی فرهاد عجول مادرش را کالفه کرد  مادرش تماس بگیرد و برای امشب قرار

حاضر و آماده با  و از مادرش درخواست کرد برای همین امشب قرار بگذارد، و اکنون شیرین

به روی ای موهایش داشت روپیراهنی به رنگ یاسی و شال همرنگش که تضاد زیبایی با رنگ قهوه

آینه ایستاده و با وسواس به لباس و آرایش محوش خیره شده بود، به چشمان خود در آینه خیره 

احساس آرامی که  شده و لبخندی که از احساس شیرینی که در وجودش رخنه کرده بود بر لب داشت.

فرهاد با عشق عمیقش آرام آرام به او تزریق کرد، حال او بود و این احساس آرام، عشقی آرام و 

داد و همراه و همپای کرد، این بار این فرصت را از دست نمیدلچسب که دلش را زیر و رو می

ش را گرفته بود ای که از ساعتی پیش گریبانداشت، با صدای زنگ در دلهرهمیفرهادش قدم بر

دلی پله ها را پایین رفت، رسیدنش دوباره سر رسید و دقایقی به همان حال ماند، سپس با تردید و دو

ی خودش و عمویش، فرهاد پشت به او در حال نشستن بود که همزمان شد با نشستن اعضاء خانواده

ف ایستاد، همه جواب شیرین با صدای لرزانی سالم داد، فرهاد به عقب برگشت رو به شیرین صا

سالم شیرین را دادند به جز فرهاد که محو تماشای شیرینش شده بود، مبل را دور زد و قدمی به 
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ی خانواده با لذت چشم به عکس سمت شیرین که با خجالت سرش را پایین انداخته بود برداشت، همه

که با دیدن ظاهر جذاب و از العمل این دو جوان دوخته بودند، حرکت فرهاد به سمت شیرین، قلبش را 

تپید را به تپشی دو ی سینه اش میتر فرهاد همچون گنجشکی اسیر قفس در قفسههمیشه خوشتیپ

را به  چندان تبدیل کرد، دختر جوان سرش را تا آخرین حد ممکن پایین آورده بود و با خجالت لبش

پر تپش و هیجان، قدمی دیگر به دندان گرفته بود، فرهاد محو و مات شده با نگاهی خندان و دلی 

 سمت شیرین برداشت که با صدای شروین در جای خود میخکوب شد:

 _ آهای آقا فرهاد، داداش راه رو باز کن آبجی ما رد بشه بشینه...

ی افراد خانواده در حال خندیدن اش را کنترل کند، همهبعد دستش را جلوی دهانش گرفت تا خنده

داند و با نگاهی اجمالی به همه رو به شروین یک تای ابرویش را باال برد و بودند که فرهاد سر برگر

 :گفت

 _ داری برادرزن بازی در میاری؟!

شیرین از زیر چشم نگاهی یواشکی به فرهاد انداخت و از این حرفش قند در دلش آب شد، شروین 

 تک سرفه ای کرد و گفت:

حاال بیا بشین رو این مبل، رعایت فاصله با آبجی شه گفت بله، شما که مشکلی نداری داداش؟! _ می

 شه؟!ما رو هم داشته باش تا بعد ببینیم چی می

قرمز شده بود کرد و رو به  فرهاد زیر لب پررویی نثار شروین که رنگ صورتش از کنترل خنده

 عمویش گفت:

 _ عمو جان اگر اجازه بدین من قبل از هر حرفی یه صحبتی با شیرین داشته باشم

 آقا سعید لبخند بر لب جواب داد:

 دونی، حرفی نیست!کنم پسرم، هر جور صالح می_ خواهش می

فرهاد تشکر کرد و رو به شیرین منتظر ایستاد، شیرین با نگاه از پدرش کسب اجازه کرد و وقتی آقا 

پست سعید چشمانش را به معنای تایید روی هم فشرد شیرین به سمت پله ها حرکت کرد، فرهاد که 

 رفت بدون اینکه برگردد خطاب به شروین گفت:سرش می

 _ برادرزن جان یکم میوه برامون بیار باال...

با این حرفش شلیک خنده به هوا برخواست و باز هم قند در دل شیرین آب شد که برای بار دوم او را 

را باز گذاشت و  همسرش تلقی کرد، با رسیدن به اتاق شیرین وارد شد و کناری ایستاد، فرهاد در

 :دستش را به عالمت نشستن دراز کرد و گفت

 _ بشین عزیزم!

شیرین با نگاهی مشتاق از شنیدن عزیزم گفتن فرهاد خیره به او به سمت تختش رفت و نشست، 

روی شیرین گذاشت و نشست، ای مناسب روبهفرهاد هم صندلی را از زیر میز برداشت و با فاصله

کرد و نفس عمیقی کشید، سرش را باال گرفت به چشمان شیرین که مشتاقانه دستانش را در هم قفل 

 پرسید:به او زل زده بود نگاه کرد، برای پرسیدن سوالش تردید داشت ولی باید می
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ی قبل بهت گفته بودم که هرگز حاضر _ من برای داشتن تو سختی زیادی کشیدم که االن اینجام، دفعه

 تی اگر خودت بخوای...شم باهات ازدواج کنم حنمی

 به لبخند محو شده و نگاه نگران شیرین زل زد و ادامه داد:

خواد مال من باشی، فقط یک سوال ازت دارم، منو زنم چون دلم می_ ولی االن اینجام، زیر حرفم می

 دوست داری یا مثل سابق برات...

 شیرین بی هیچ تردیدی بالفاصله جواب داد:

 _ دوستت دارم...

های مشتاق فرهاد نخورد، با صدای هیجان زده و سرش را پایین انداخت تا چشمش به برق چشم

 لرزانش ادامه داد:

کردم اون خواستگاری یه اجباره و باید حتما خاطر اینکه فکر می_ من همیشه دوِست داشتم فقط به

تونم دوِست نداشته ر میحتما بله بگم مغرورانه گفتم نه، تو مرد ایده آل هر دختری هستی، من چطو

 باشم...

 سرش را باال گرفت و زل زده در چشمان براق فرهاد با صداقت ادامه داد:

ی اون تحقیرها و توهین ها خاطر اینکه منو فراموش کنی گفتم، همهی اون حرفا دروغ بود، به_ همه

کدوم از اون هیچ خواستم فراموش کنی،خاطر این بود که تو از من دل بکنی. میفقط و فقط به

دونستم تو اون مدل آدمی نیستی گفتم از خواسته های من از مرد ایده آل واقعیت نداشت، فقط چون می

 ها خوشم میاد...جور آدماون

فرهاد به سرعت بلند شد و ایستاد، شیرین هم از حرکتش ترسید و بلند شد. اما لبخند گرم فرهاد این 

تش عصبانی نیست، نفسش را آرام خارج کرد و منتظر سرش را پایین اطمینان را به او داد که از دس

فرهاد که گفتبریم پایین سرش را بلند کرد و او را دید که به سرعت از اتاق خارج  انداخت، با صدای

شد و منتظر او نماند، آرام و با طمأنینه از اتاق خارج شد و وقتی خودش را به بقیه رساند از نگاه 

بارید، ظاهرا فرهاد منتظر نمانده و خبر موافقتش را زودتر اعالم کرده که حالی میهمه شادی و خوش

ها برای او جذابیت به رو شده بود، لبخندی زد و نشست مابقی حرفبا تبریکات اهل خانواده رو

نداشت، نه مهریه برایش مهم بود و نه حتی حرص خانه و ماشین را داشت، تنها فرهادش را 

دی که احساس آرام عشق را به او تزریق کرد و از او دختری عاشق ساخت. لبخندی خواست فرهامی

به فرهاد زد و تا پایان مراسم نگاهش را به زمین دوخت، با تمام شدن حرف و قول و قرارها 

 :ی فرهاد عزم رفتن کردند که فرهاد کنار شیرین ایستاد و آرام کنار گوشش گفتخانواده

وقت خورم دیگه هیچپنهون کردی خانوم! ولی فقط امشب بود، قسم می _ امشب نگاهت رو از من

 دم که نگاهت رو از من بگیری...اجازه نمی

شیرین با نگاه مشتاقش به فرهاد که با لذت از به زبان آوردن این حس مالکیت لبخند به لب داشت 

 دوخت و خندید، حرفی در مقابل عشق و مهربانی این مرد نداشت.

***  

گذشت و فرهاد از فردای آن روز با انرژی دوچندانی تمام مقدمات وز از شب خواستگاری میده ر

هایشان تهیه شد، چیدمان اش با شیرین را فراهم کرد به سرعت و یک روزه حلقه و لباسعروسی
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آن دو انجام شد، فردای خواستگاری فرهاد با ساسان تماس گرفته و  شان هم به کمک مادرانمنزل

زدواجشان را به او داده بود و از او برای شرکت در جشن عروسی دعوت کرد. شیرین هم با خبر ا

مهلقا تماس گرفته و از او و خانواده اش و همینطور مادر ساسان دعوت کرده بود، روز موعود فرا 

ن ی این را داشتند که باز هم اتفاقی باعث وقفه و جدایی بین این دو جوارسید، انگار همه دلشوره

شود، شیرین از صبح زود به همراه سپیده به آرایشگاه رفته بود و فرهاد هم که آخرین لحظات 

گذشت اش را میگذراند با شروین و دوستانش به آرایشگاه مردانه رفتند، لحظات به کندی میمجردی

شد، در این میان شان بیشتر میشدند اضطراب و دلهرهتر میو هرچه به ساعات جشن نزدیک

ها داد که این دلشورهی شیرین غیرطبیعی تر از حد معمول بود ولی سپیده به او اطمینان میلشورهد

طبیعی است و نگران نباشد، با پایان یافتن آرایشش منتظر آمدن فرهاد نشست، ساعتی از وقت قرار 

 :جمع گفتگذشته بود و هنوز فرهاد به دنبالش نیامده بود، با صدای شاگرد آرایشگر که خطاب به 

 _ عروس خانم! پاشو که اومدن دنبالت

اش را مرتب کرد و کالهش را با شادی از جا بلند شد و لبخندی از ته دل به لب آورد، سپیده شنل

 روی سرش کشید و گفت:

 _ بریم عزیزم که خیلی دیر شده

کرده بود. از اش شیرین لبخندی به رویش پاشید و سرش را تکان داد، هنوز هم دلهره داشت و کالفه

اش بهتر بتواند فرهاد را ببیند، ولی از کاله شنل آرایشگاه خارج شد و سرش را باال گرفت تا از زیر

شد چیزی خواند دهانش باد ماند و سر جایش اش نمیرویش ایستاده بود و از چهرهکسی که روبه

 میخکوب شد...

*** 

ای شدید بر جانش م برداشتن نداشت، دلهرهقدمی پیش گذاشت،قدم دوم را سنگین برداشت، یارای قد

 نشست، با هر دو دست دامن لباس سفید عروس را در مشت چنگ زد و لب زد:

 _ش...شروین...

نتوانست جمله اش را تمام کند، پشت سر شروین سرک کشید بلکه فرهاد را ببیند ولی کسی را پشت 

رویش ایستاده بود؟! فرهاد که وبهسرش ندید، پس فرهادش کجاست؟! چرا شروین به جای فرهاد ر

قول داده بود حتما خودش به دنبالش بیاید! نکند که...! هزار فکر ناجور به مغز کوچکش هجوم برد، 

اش از زور بغض لرزید و چشمانش از برق اشک با بغض و دلشوره رو به شروین کرد، چانه

 درخشید، قبل از اینکه سوالی بپرسد سپیده به حرف آمد:

 کنی؟!ین تو اینجا چیکار می_ شرو

 شروین نگاهش را به همسرش دوخت و گفت:

تون کرده که سالم هم یادتون رفت؟! آقا فهمیدم چقد _ یه سالمی یه علیکی! انقد دیدن من شوک

 دوسم....

 اش شیرین با خشم و ترس بلند گفت:قبل از اتمام جمله

 ؟ چه اتفاقی..._چرند نگو شروین، تو اینجا چیکار میکنی؟! فرهاد کو



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

247 

 

 با صدای شیطنت آمیز فرهاد چنان با سرعت به عقب برگشت که کاله شنلش از سرش افتاد:

 گشتی خانوم؟!_ سالم دنبال من می

با دیدن فرهاد که ریلکس و بیخیال به دیوار سنگی کنار آرایشگاه تکیه زده بود و پای راستش را 

کرد، نفسش را که از ترس با لذت نگاهش می روبه روی پای چپ روی نوک کفش قرار داده بود و

اش حبس شده بود با صدای آه مانندی خارج کرد و وقتی فرهاد با شیطنت به او لبخند در قفسه سینه

اش زد و دسته گل قرمزی را که در دستش بود تکان داد شیرین اخمی کرد و به سرعت چندقدم فاصله

های لباس را رها کرد و دستانش را باال برد و مشت با او را طی کرد و روبه رویش ایستاد، دامن

 کوچکش را روی سینه فرهاد فرود آورد، فرهاد خندید و گفت:

 کنی عروس خانومم؟!_ چیکار می

کوبید، سرش را ی فرهاد میهایش را بی امان روی سینهشیرین که چشمانش را بسته بود و مشت

 باال گرفت و با حرص گفت:

خواستی منو سکته بدی؟! این چه کاریه که تو کردی؟! اومدی این پشت قایم شدی که چی؟! _ می

 میرم؟!...منو بترسونی ؟! نگفتی از ترس می

ی شیرین، برق اشک را فرهاد عاشقانه مچ دستانش را گرفت زل زد در چشمان زیبا و آرایش شده

 رید:میان نگاهش دید، لبخندی از سر شوق زد و حرفش را ب

_ ترس برای چی خانومم؟! فیلمبردار گفت تا وقتی عروس میاد اینجا وایسا ازت یه عکس بگیرم که 

 تو سر رسیدی و فرصت نشد... یعنی فرصت ندادی صدات کنم. حاال برای چی انقدر ترسیدی؟!

 دانست ولی برایش شیرین بود از زبان شیرینش بشنود، لبخند عاشقانه ای کهخودش جوابش را می

ی فرهاد گذاشت و در نگاه عاشق فرهاد غرق بر لب داشت شیرین را آرام کرد دستانش را روی سینه

 شد:

_ فکر...فکر کردم... من... ترسیدم... ترسیدم که تنهام گذاشته باشی، ترسیدم که ازم انتقام گرفته 

اهم به ذهنم رسید... ی اینا بباشی، فکر کردم رفتی که تالفی کنی، فکر کردم بالیی سرت اومده، همه

 آخه تو چرا...

فرهاد خندید، بلند و بی محابا خندید و برایش مهم نبود که شروین و همسرش کنار هم ایستاده و با 

لبخند به آنها زل زده اند، برایش مهم نبود که فیلمبردار و عکاس در حال ثبت تمام این لحظات 

ه کرد، مجبورش کرد در آغوشش فرو رود، هستند، خندید و دستش را دور شانه های شیرین حلق

ی او ی چپ صورتش را روی سینهشیرین دستانش را محکم دور کمر فرهاد حلقه کرد و نیمه

چسباند، چشمانش را بست و گوش سپرد به آهنگ قلب عاشق فرهاد، قلبی که ضربانش با دیدن 

 :س عمیقی کشید و گفتهای او چندین برابر شده بود، فرهاد نفشنیدن حرف زیبایی عروسش و

ذارم، حرف منو باور نکردی وقت تنهات نمی_ من...منکه بهت گفتم، بهت قول دادم دیگه هیچ

 خانومم؟!

 ه ای بر پیشانی همسرش زد و ادامه داد:ب*و*ستر شیرین را به آغوشش فشرد، و محکم

 ذارم عشقم...به من اعتماد کنوقت تنهات نمیذارم، دیگه هیچ_ تنهات نمی
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 با لحنی شوخ ادامه داد: و

_بهتره دیگه بریم که همه مهمونا سر رسیدن و ما هنوز نرسیدیم. این رفیق ما هم تا تونسته عکس 

 و فیلم گرفته...

با این حرف فرهاد شیرین موقعیت خودش را درک کرد و با هین بلندی از آغوش فرهاد خارج شد و 

 گفت:

 _ ای وای، یاال بگو دروغ گفتی!

 ند خندید و به سمت فیلمبردار اشاره کرد، فیلمبردار که دوستش احسان بود خندید و گفت:فرهاد بل

 هاییه که گرفتم، کامال طبیعی و عالی_ عالی شده! یکی از بهترین فیلم

 و به دسته گل در دست فرهاد اشاره کرد و با لبخند ادامه داد:

 _ اگه اون دسته گل رو هم بهش بدی دیگه همه چی حله!

هاد هم خندید و دسته گل را عاشقانه به سمت شیرین گرفت، شیرین که از بودنش با فرهاد در فر

حضور فیلمبردار خجالت زده شده بود سرش را پایین گرفت و دسته گل را از دستش گرفت، ولی 

فرهاد آن را رها نکرد، شیرین دسته گل را کشید ولی فرهاد باز هم آن را رها نکرد، مجبور شد 

 را به فرهاد بدوزد، به محض گره خوردن نگاهشان به هم فرهاد لب زد: نگاهش

_ گفته بودم که تو جان منی! گفته بودم که نگاهت رو از من نگیر! گفته بودم که اگر این نگاهت 

 !میرم، گفته بودم! مگه نه؟نباشه من می

 چشمکی زد و شیرین با لبخند سری تکان داد و گفت:

 _ گفته بودی!

ای بر پیشانی هب*و*سسته گل را رها کرد و دستانش را روی بازوهای عروسش گذاشت، فرهاد د

داغ شده از خجالت شیرین نهاد و دست پیش برد و کاله شنلش را روی سرش کشید، و شیرین 

اش از شور عشق مردش به جوش آمده اند، سرش را باال گرفت و های پیشانیاحساس کرد رگ

رهاد دیگر تاب دیدن چشمان زیبایش را نداشت، بنابراین او را به سمت عاشقانه به فرهاد زل زد، ف

ماشین راهنمایی کرد، با سوار شدن آن دو شروین و سپیده هم سوار ماشینی شدند که شروین همراه 

 روند همسرش را با خود برگرداند.خود آورده بود تا وقتی عروس و داماد با ماشین خود می

شان موجی از هلهله و عروس و داماد زیبا و خوشبخت بودند، با رسیدن در تاالر همگی منتظر این

شادی از میان جمعیت برخاست، با حوصله دست در دست هم از میان جمعیت رد شدند و به جایگاه 

رسیدند. به محض مستقر شدن در جایگاه مادرانشان به کنارشان آمدند و ضمن تبریک قربان 

همانان به پیست رقص رفته و مجلس را گرم کردند که شیرین نگاهش ی هر دو رفتند، کم کم میصدقه

به سمت ورودی سالن افتاد و ساسان و مهلقا را دست در دست هم دید، با تعجب از دیدن این صحنه 

 دستش را روی مچ دست فرهاد گذاشت و گفت:

 _اونجا رو ببین فرهاد!
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دن ساسان لبخندی زد و دستش را به عالمت فرهاد به سمتی که شیرین اشاره داشت نگاه کرد و با دی

ی و ب*و*سسالم بلند کرد، ساسان و مهلقا لبخند بر لب به کنار آنها رسیدند و همه مشغول دیده 

 خوش و بش شدند، فرهاد با خنده گفت:

 کردم بیایی ساسان، چه کار خوبی کردی! جات واقعا خالی بود!_ فکر نمی

 تب کرد و بادی به غبغب انداخت و گفت:ی کتش را با ژست خاصی مرساسان یقه

_ معلومه که جام خالی بود! اول اینکه برادر عروسی گفتن رفیق دومادی گفتن، درثانی تو اصال از 

 من اجازه گرفتی که خواهرمو آوردی اینجا؟!

 فرهاد ابرویی باال انداخت:

تو _ نه بابا زیادی توهم نزدی داداش؟! ایشون قبل اینکه خواهر شما بشه زن من بود! برو برو سفره

 جای دیگه پهن کن...

 ساسان خود را به مظلومیت زد و گفت:

 _ إ؟! واقعا؟! باشه داداش شما راحت باش، ما بریم سفره پهن کنیم. آبجی شام در خدمت باشیم...

 شیرین خندید و گفت:

 زم عاقل نشدی تو؟!_ هنو

ساسان به نشانه نه ابرویی باال انداخت و بلند خندید، مهلقا با نگاه مشتاقش به ساسان زل زده بود 

 که شیرین نگاهش را غافلگیر کرد:

 بینم که بعضیا خیلی عوض شدن!_ خب می

 مهلقا خندید و با خجالت گفت:

 _مث اینکه اومدیم عروسی ها

 را متوجه شده بود گفت:ساسان که علت خجالت مهلقا 

 _ و البته برای آمار دادن...

 رو کرد به فرهاد و ادامه داد:

 _ داداش ما دیگه اینجا کاری نداریم، این شایان کدوم جهنمیه؟! بریم ببینمش

فرهاد متوجه شد که ساسان قصد دارد دو خانم را تنها بگذارد بنابراین او را همراهی کرد و با 

قا از آنها جدا شدند. به محض تنها شدنشان شیرین که مشتاق شنیدن ماجرا بود ی شیرین و مهلاجازه

 گفت:

 ها... _ خب، تعریف کن ببینم، نگاهت به ساسان خیلی شیک و تابلو، عاشقانه بود

 مهلقا خندید و ترجیح داد که یک راست برود سر اصل مطلب:

باز شد ساسان رو جلو روی خودم  _ وقتی دعوتمون کردی رفتم که به عمه خبر بدم، همینکه در

دیدم، یه آن خوشحال و شوکه شدم. بعد عصبانی شدم، یادم اومد که تنهام گذاشت و رفت، با 
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عصبانیت قصد داشتم برگردم که دستمو گرفت و منو کشید تو بغلش. هرکاری کردم ولم کنه نشد، ولم 

گفت، انقدر زدم تا آروم شدم، میاش هیچی نکرد، انقدر بهش فحش دادم، انقدر زدم تو سینهنمی

کنه، دلم همینکه ساکت شدم تو گوشم گفت عاشقتم وقتی تو چشماش نگاه کردم دیدم داره گریه می

 لرزید، پیرهنش رو چنگ زدم که گفت:

کردم، دیگه ها فقط به تو فکر میها از ذهن و فکرم بیرون نرفتی، تمام این سال_ مهلقا تمام این سال

خوام تورو داشته گردم. میام رو از دست بدم برنمیدم، حتی اگر تمام سرمایه، قول میگردمبرنمی

 باشم...اونقدر گفت و گفت تا منم وا دادم دیگه، عاشقش بودم منم...

شیرین با لذت به دوستش که با شوق و ذوقی وافر تمام اتفاقات این چند روز را برایش توضیح 

 هایش افزود:ر آخر به صحبتداد خیره شده بود، مهلقا دمی

خوام برگردم ، ولی من نذاشتم، گفتم برو _ خالصه قرار شد که دیگه برنگرده، یعنی خودش گفت نمی

شم. منم که کارهات رو انجام بده برگرد، گفت نمیرم مهلقا، دیگه حتی برای یک لحظه ازت دور نمی

ریم کارهاش رو انجام بده و برگردیم، اینم از یام، قبول کرد که باهم بدیدم اینجوریه گفتم همراهت می

 شد که این شد؟!ماجرای ما...شما چی

ای بلند و بیخیال منتظر چشم به دهان شیرین دوخت، شیرین با نگاهش در میان جمعیت به با خنده

ای از دوستانش کنار ساسان ایستاده و با لبخندی گشت، او را دید که در میان عدهدنبال فرهاد می

خواند، لبخندی برایش زد و اب به او چشم دوخته، حتی از آن فاصله برق عشق را در نگاهش میجذ

فرهاد با نگاه ذوق زده اش لیوانی که در دست داشت باال برد و شربت خنک آن را یک نفس سر 

کشید، مرد محبوبش حواسش به او بود و از دور هوایش را داشت، با تکان دستی به سمت مخالفش 

کند، سرش را به معنی چیه؟ تکان داد کرد و مهلقا را دید که با لبخندی شیطنت آمیز نگاهش مینگاه 

 که مهلقا کنترلش را از دست داد و با صدای بلندی خندید و گفت:

رم پیش آقامون تا آقاتون بیاد پیش شما، مثل اینکه من و ساسان بینتون دوری انداختیم _ من می

 خانوم خانوما

اش کاشت و با لبخند از ای روی گونههب*و*سکه شیرین جوابی بدهد از جایش بلند شد، قبل از این

او دور شد، حدسش درست بود، با رفتن مهلقا، فرهاد به سرعت از دوستانش جدا شد و به کنار 

 همسرش بازگشت، به محض نشستن رو به شیرین با لبخندی خاص و به گرمی گفت:

 ن؟ نیومده افتادن وسط ما دو...شه اینا ما رو تنها بذار_ نمی

 شیرین بیخیال خندید و جواب داد :

کردی فهمید آقا دوماد دل و _ اتفاقا مهلقا هم همین رو گفت و بلند شد و رفت، انقدر که تابلو نگاه می

 حواسش اینجاست که ترجیح دا...

ی حرف شیرین اش مانع از ادامهفرهاد عاشقانه نگاهش را به عروسش دوخته بود، نگاه عاشقانه

 شد، شیرین خجالت زده سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

 کشم خب...جوری به من زل نزنی؟! خجالت میشه این_ می

ش قفل شد، فرهاد سکوت رویی فرهاد سرش را بلند کرد و نگاهش در نگاه مرد خندان روبهبا قهقهه

 کرد و در نگاه دختر عموی تخسش زل زد و آرام گفت:



                 
 

 

 مستانه بانو | احساس آرام رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

251 

 

شه که جای ما دو تا با هم شدم؟! باورم نمیکردی که از خجالت آب می_ یادته چقدر منو اذیت می

عوض شده باشه، یه روزایی بعد از برخوردایی که باهم داشتیم تو خونه و روی همون تخت تمام 

گفتم آخه این دختر چرا یه کردم و هربار به خودم میخورد و اون لحظات فکر میشب رو به اون بر

 .بینم از خجالت سرخ شده و مثل یه..ذره هم خجالتی نیست! ولی االن می

ای داغ بر هب*و*سدست شیرین را به دست گرفت و بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و مهمانان 

 روی دست همسرش گذاشت:

کنی، ولی کور خوندی خانومم، ش شدی، از هر فرصتی برای فرار از من استفاده می_ مثل یه خرگو

 شه...تا یک ساعت دیگه تمام و کمال سندت به نام من می

 شیرین دستش را بیرون کشید و مشت آرامی به بازوی فرهاد زد و با اخمی ساختگی گفت:

 _ آهای! مگه من ماشینم که سندم به نامت بشه؟!

 لند خندید و گفت:فرهاد هم ب

، ولی سند شیش دونگ قلبت مال منه، تمام و کمال و بی قید و شرط، _ نه عشقم! ماشین نیستی

 قبوله؟!

شیرین نگاهش کرد، عاشقانه در چشمان شیرین زل زده بود و کلمات را به آرامی و با احساس بیان 

 کرد، شیرین از خود بی خود نفسی کشید و صدایش کرد:می

 _فرهاد؟!

 تر از همیشه نشان داد:فرهاد لبخندی زد که خطوط کنار چشمش او را مهربان

 _جان فرهاد، عزیزدل من، جون بخواه!

ای را نداشت، برق اشک در چشمش کرد و قدرت ادای هیچ کلمهزبانش بسته شد،تنها نگاهش می

 درخشید که فرهاد خود را به سمتش متمایل کرد و هر دو همزمان گفتند:

 دارم_دوِست 

 _دوِست دارم

با هم و در یک لحظه این احساس را داشتند که باید عشقشان را به هم فریاد بزنند، شیرین خجالت 

لبش را به دندان گرفت و سکوت کرد، فرهاد اما با ذوق و هیجان  کشید و سرش را پایین انداخت،

می دیگر در گوش همسرش تر کرد که کالهای شیرین دوخته بود خود را نزدیکزده نگاهش را به لب

 زمزمه کند که مادرش از راه رسید و صدایشان کرد:

 _بچه ها عاقد اومده، پاشین بیایین اتاق عقد

سری تکان دادند و فرهاد زودتر از جایش بلند شد، دستش را دراز کرد و شیرین با لبخند دست 

، هر دو با لبخند و میان کوچک و انگشتان خوش تراشش را در دستان محکم و استوار فرهاد گذاشت

ای مثل ی خواندن خطبه عقد، دلهرههلهله و شادی فامیل و مهمانان وارد اتاق عقد شدند، در لحظه

داد تا ساعاتی بعد ای شیرین و زیبا که نشان میزلزله قلب هر دو جوان را به بازی گرفته بود، دلهره
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رگی روی پای شیرین بود و دستش را به این دو برای همیشه به هم تعلق خواهند گرفت، قرآن بز

 کرد.شان با هم دعا میهای جلد آن گرفته بود و خیره به صفحات قرآن در دل برای آیندهلبه

زد که دستی روی دستش قرار گرفت، سرش را باال گرفت و چشمش به چشمان قلبش تند تند می

ای سومین بار خطبه را خواند و مهربان فرهاد افتاد، دستش را به دست فرهاد سپرد که عاقد بر

منتظر جواب عروس شد، شیرین زل زده در چشمان فرهاد با صدای لرزانی که حاکی از هیجان بیش 

 از حدش بود بلند و رسا گفت:

 _بله، برای همیشه و تا ابد بله

دانست! تنها درخشید، از اشک بود یا شوق نمیلبخند فرهاد بیشتر کش آمد، چشمان مردش می

نست قلب این مرد متعلق به اوست، برای همیشه و تا ابد قلب خودش را تقدیم به این مرد کرد و میدا

ها با با جوابی که فرهاد هم به عاقد داد اکنون این دو برای همیشه همسر و همراه هم شدند، هدیه

س را خوشحالی به عروس و داماد تقدیم شد و ساعاتی بعد آن دو در میان مهمانان، رقص آخر مجل

ی فرهادی خواست در قاب دوربینش قرار انجام دادند و وقتی عکاس از اعضاء هر دو خانواده

 بگیرند فرهاد دستش را پشت کمر شیرین قرار داد و به او زل زد و آرام در گوشش خواند:

 آمدنت

 فانوسی بود

 برای مِن گمشده در، دریای خاطرات...

 آمدنت

 درست ِمثل ماه بود

 روشنی بخشید

 دنیای تاریکم را

  

شیرین برگشت و با لبخند نگاهش کرد، در همین لحظه عکاس عکس را گرفت ولی آن دو نگاه و 

 گفت:شان به هم بود نه به دوربین عکاس، با صدای عکاس که با خنده میحواس

_ عروس خانوم؟! آقا داماد؟! لطفا به لنز دوربین نگاه کنین حاال حاالها وقت برای نگاه کردن به هم 

 دیگه دارین، عکس خانوادگیتونو خراب نکنین...

هر دو مستانه خندیدند و به لنز دوربین نگاه کردند، با یک...دو...سه...گفتن عکاس، شروع زندگی 

 .این دو قاب گرفته شد

  

 تزیـــباس

 احسـاس را میـگـــویــــم....!!!!

 آرام است
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 دل را می گـویــم....!!!!

 شیـــرین است

 احساس آرام را می گـویــم.

  

 پـــــــایــــان
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