
 

 به نام خدا 

باغ سر سبز و قشنگی بود . کنار چشمه ای نشسته بودم . دست هایم را پر از آب کردم و باال آوردم تا آب بنوشم . 

نگاهم متوجه سیب سرخی شد که در آب می چرخید و سیب را گرفتم . هنوز قطرات آب روی سیب بود . سیب را 

 را کرم خورده . جیغ کشیدم و سیب را پرت کردم . جلوی دهانم بردم یکدفعه متوجه شدم که تمام سیب 

لیال جان خواب » از خواب پریدم ، مادرم را کنارم دیدم که دستش را روی پیشانی گذاشته و با صدای آرام می گفت : 

 «دیدی مادر ؟ 

لند شدم و از مادرم من که تازه به خود آمده بودم ، متوجه شدم تمام آن چه را که دیدم ، خوابی ببیش نبوده . آرام ب

خواهش کردم که یک لیوان آب برایم بیاورد . مادرم از کنارم بلند شد و به آشپزخانه رفت . نگاهی به پنجره ی 

اتاقم انداختم . هوا مهتابی بود . ستاره ها می درخشیدند . هنوز در فکر خوایم بودم . مادرم بعد از چند لحظه وارد 

 یک پیش دستی بود به من داد و با مهربانی گفت : اتاق شد . لیوان اب را که در 

 فردا امتحان داری عزیزم ، سعی کن راحت بخوابی . ساعت از دو گذشته ، چیزی به صبح نمانده .  -

 چشم مادر ، فقط یادت باشه ، ساعت شش بیدارم کنی ، باید یک بار دیگر کتابم را مرور کنم .  -

 باشه دخترم .  -

 برق اتاق را خاموش کرد . « شب به خیر » ز دست من گرفت و بعد از گفتن لیوان آب را ا

راه دبیرستان را پیش گرفتیم . فاصله خانه تا دبیرستان راه زیادی نبود . من « اعظم » صبح روز بعد به همراه دوستم 

رویم . نگاهی به صورت اعظم و اعظم اکثر روزها این راه را پیاده می رفتیم . آن روز اعظم پیشنهاد داد با تاکسی ب

 انداختم . خسته به نظر می رسید . از او پرسیدم : 

 مثل اینکه دیشب خوب نخوابیدی ؟ 

درسته دیشب مهمون داشتیم . خاله بزرگم با شوهرش و پسرش از شهرستان اومدن . امیر پسر خاله ام در کار  -

از سربازی برگشت ، پیش پدرم بیاید و کار حسابداری تولیدی حسابداری تجربه دارخ . قبالً قرار بود زمانی که امیر 

 را به عهده بگیرد . 

به آن سوی خیابان رفتیم که سوار تاکسی بشویم . کمی جلوتر از آن جایی که ما منتظر تاکسی بودیم ، مردم تجمع 

. پسر بچه ای با یک موتور کرده بودند . مثل اینکه اتفاقی افتاده بود . به سرعت خودمان را به جمعیت رسانیدم 

تصادف کرده و از ناحیه سر زخمی شده بود . مردی که به نظر می رسید صاحب موتوری است ، فوری پسرک را 

داخل یک ماشین گذاشت و همراه یکی دو نفر دیگر به بیمارستان بردند . کم کم جمعیت متفرق شدند . به دبیرستان 

 نفر از دبیرها مشغول پخش ورقه های امتحان بودند .  که رسیدیم ، کمی دیر شده بود ویکی دو

من و اعظم هر کدام سر جای خود نشستیم . بعد از گرفتن ورقه ، شروع کردم به نوشتن . مشغول پایخ به یکی دو 

من  سوال آخر بودم که اعظم بلند شد و ورقه اش را به مسوولی که آنجا ایستاده بود ، تحویل داد . بعد از چند دقیقه ،

 هم ورقه امتحانم را تحویل دادم . 

 به حیاط رفتم . اعظم گوشه ای به دیوار تکیه داده بود . 

 « چطور بود ؟ » چشمش که به من افتاد ، به طرفم آمد و پرسید : 



اهد لبخندی زدم و سرم را به به عالمت مثبت تکان دادم . راه خانه را پیش گرفتیم . اعظم در بین راه گفت که می خو

 عصر به منزل ما بیاید تا درس بخوانیم . 

 خانه اعظم دو کوچه با منزل ما فاصله داشت . سر کوچه رسیدیم اعظم از من خداحافظی کرد و رفت . 

آن روز استراحت پدرم بود و می دانستم به محض این که مرا ببیند ، از وضع امتحان می پرسد . قیافه خوشحال و 

کلیدم را در آوردم . در حیاط را باز کردم . پردم مشغول رسیدگی به باغچه بود با صدای بسته راضی به خود گرفتم . 

 شدن در حیاط سرش را باال آورد . گفتم : 

سالم پدر ، خسته نباشی ، پدر بیلچه کوچکی را که در دست داشت درون گلدان خالی کنار باغچه گذاشت و جواب 

 داد : 

 خیلی ممنون دخترم ! 

 ادامه داد :  سپس

 امتحانها چه طوره ؟ 

از پله های باال رفتم . مادرم طبق معمول در آشپزخانه بود . با صدای بلند سالمی « خیلی خوبه پدر » با گفتن جمله 

کردم و به اطاق خودم رفتم . لباس هایم را عوض کردم و به آشپزخانه رفتم تا کمی به مادرم کمک کنم . بعد از 

 ف ها را شستم و به اطاق خودم برگشتم تا کمی استراحت کنم . صرف غذا ، ظر

خنکی کولر در آن هوای گرم چه قدر لذت بخش بود . سکوت خانه را فرا گرفته بود و فقط صدای قناری خوش 

 صدایی که پدرم داشت به گوش می رسید . 

وقتی از خواب بیدار شدم ، کسی در  آن روز مادرم وقت دکتر داشت و باید برای گرفتن نوار قلب می رفت . عصر

منطل نبود . مادرم عصرانه ی مرا روی میز آشپزخانه گذاشته بود . تصمیم گرفتم اول نمازم را بخوانم . آخرین 

رکعت نماز عصر را می خواندم که صدای زنگ در بلند شد . چند دقیقه ای طول کشید تا در را باز کردم . پشت در 

 حض این که چشمش به من افتاد سالمی کرد و پرسید : اعظم ایستاده بود به م

 خوابیده بودی ؟ 

 نه ، داشتم نماز می خواندم ، بیا تو .  -

اعظم با گفتن قبول باشه وارد حیاط شد . فواره حوض باز بود . گل های سرخ و صورتی که تازه باز شده بودند ، 

 حیاط ایستادیم و مشغول صحبت کردن شدیم ، اعظم پرسید :  زیبایی خاصی به حیاط داده بودند . چند دقیقه ای در

 مادرت منزل نیست ؟ 

 گفتم : 

 نه رفته دکتر ، مدتی است که قلب مادرم ناراحته ، این طور که دکتر گفته ، باید هرچه زودتر عمل بشه . 

 اعظم تعجب کرد . پرسید : 

 قبالً راجع به این موضوع چیزی نگفته بودی ! 

 به موهایم کشیدم و جواب دادم :  دستی

 امروز وقتی از مدرسه برگشتم مادرم موضوع عمل را برایم گفت . 

صدای زنگ تلفن به بحث ما خاتمه داد . هر دو رفتیم داخل ساختمان ، گوشی را برداشتم ، کسی صحبت نمی کرد . 

 شی را گذاشتم . اکثر اوقات از این جور مزاحم های تلفنی داشتیم . اهمیت ندادم و گو



صدای سوت زودپز را که شنیدم به آشپزخانه رفتم و اجاق گاز را خاموش کردم . چشمم به میوه و شیرینی روی میز 

 افتاد . اعظم را صدا کردم و هر دو مشغول خوردن صبحانه شدیم . 

ا صدایی که به گوش می سپس به اتاق من رفتیم و شروع کردیم به خواندن کتاب هایمان . خانه ساکت بود . تنه

رسید زمزمه کردن اعظم بود . من و اعظم از دوران دبیرستان ، در یک کالس بودیم . من با روحیه اعظم خیلی خوب 

آشنا بودم . او عادت داشت که هر وقت درس می خواند قدم بزند و زیر لب هر چه را می خواند ، زمزمه کند . بر 

 ن هیچ صدایی کتاب را می خواندم . عکس او من ، یک جا می نشستم و بدو

با دیدن قدم زدن اعظم ، برای لحظاتی کوتاه ، به گذشته برگشتم . به زمانی که تازه کالس اول دبستان را ثبت کرده 

 بودم . و در روز اول مدرسه با اعظم دوست شدم . 

نی ممکنه کی باشه به من انداخت . من در فکر بودم که صدای زنگ خانه مرا به خود آورد . اعظم نگاهی به معنای یع

 هم شانه هایم را باال انداختم . چادرم را سر کردم . از پله های حیاط که پایین می رفتم ، پرسیدم : 

کیه ؟ ولی جواب نشنیدم . در حیاط را باز کردم . پسر جوانی پشت در ایستاده بود من که فکر می کردم تا به حال او 

 م منتظر ماندم تا حرفی بزند . او گفت : را ندیده و نمی شناس

 آقای رستمی ؟ 

 از آن جایی که نام و نام خانوادگی ما راستین بود جواب دادم : 

 خیر آقا ، اشتباه زده اید . 

 پسر جوان که همین طور نگاهش را به من دوخته بود گفت : 

ب دادم : نه آقا اشتباه آدرس دادند این منزل نیست ولی گفتند این جا منزل آقای رستمی است . که من دوباره جوا -

 . پسر جوان عذر خواهی کرد و رفت . در را بستم و به اتاقم برگشتم . 

 اعظم پرسید : 

 چه قدر طول کشید . کی بود ؟  -

 یکی اشتباهی زنگ زده بود .  -

 از اعظم پرسیدم : 

 منزل آقای رستمی در این کوچه داریم ؟  -

 مگه ؟  نه چطور

 همین طوری پرسیدم ، آخه طرف خونه ی آقای رستمی رو می خواست .  -

 اعظم خنده ای کرد و بعد از سر جایش بلند شد و گفت : خوب لیال جون کاری نداری ؟ من دیگه باید برگردم . 

 حاال زوده ، کجا می خوای بری ؟  -

 ونی که مهمون داریم .نه دیگه باید برم . مادرم گفته زود بر گردم . می د -

بعد از رفتن اعظم نیم ساعتی تنها بودم . در این فاصله تلفن دو بار زنگ زد . بار اول خاله مهین بود و بار دوم آقا 

 جون . 

 آقا جون قصد داشت شب به منزل ما بیاید . او می خواست راجع به عروسی عمو حمید با پدر و مادر مشورت کند . 

اجع به عمو حمید و اینکه چطوری به دختری که در دانشکده هم کالسیش بوده عالقه مند شده آن شب آقا جون ر

 صحبت کرد . 



این طور که آقا جون می گفت عمو حمید برای مخارج جشن عروسی نیاز به پول داشت و چون قرار بود عروس 

د به خانه تغییراتی بدهند و آن را تعمیر جدید را به خانه آقا جون ببرند ، به عمو حمید و آقا جون تصمیم گرفته بو

کنند . همگی خوشحال بودیم که آقا جون را بعد از سال ها ، دوباره شاد می دیدیم . او از زمانی که مادر بزرگ فوت 

کرده بود دیگر عالقه ای به زندگی نشان نمی داد . ازدواج عمو حمید باعث شده بود که آقا جون از آن حالت 

 اید . افسردگی در بی

 آن شب آقا جون گفت ، تصمیم دارد خانه کلنگی شمیران را بفروشد و سهم پدر و عمو حمید را به هر یک بدهد . 

پدر از تصمیم آقا جون راضی به نظر می رسید او از جایش بلند شد و یک سیگار روشن کرد سپس رو کرد به مادر و 

 گفت : 

نداریم مادر لبخندی بر لبانش نشست و رو کرد به آقا جون و از او  خدا رو شکر ، دیگه برای عمل جراحی مشکلی

 تشکر کرد . 

ساعت  21صبح روز بعد پدر به اداره رفت . او در آتش نشانی خدمت می کرد و در هر چهل و هشت ساعت یک بار 

یه خانه و هانواده مرخصی داشت . پدر به شغلش افتخار می کرد . او از صمیم قلب به جامعه خدمت می کرد و نسبت 

 اش ، شدیداً احساس مسئولیت می کرد . 

پدر از زمانی که فهمیده بود مادر دچار ناراحتی قلبی شده ، سعی می کرد تمام مدت استراحتش را در خانه بماند و از 

 مادر پرستاری کند . او مرتب به من توصیه که در نبودش کامالً مواظب مادر باشم . 

امتحان داشتم و بعد از آن می توانستم مرتب در خانه بمانم ، چون من در سال آخر دبیرستان فقط دو ورز دیگر 

 بودم . 

 طرق گفته های دکتر غفاری ممکن بود مادر دچار حمله ی قلبی بشود ، و ما نگران همین مساله بودیم . 

 دبیرستان برگردم پیش مادر بماند . آن روز ، بعد از این که پدر به اداره رفت ، از آقاجون خواهش کردم تا از 

از طرف مادر که خیالم راحت شد ، رفتم ر خانه اعظم . چند لحظه منتظر شدم تا او بیاید . سپس هر دو راه دبیرستان 

 را پیش گرفتیم . 

اند و در در بین راه اعظم گفت پدر و مادر قصد دارند به شهرستان برگردند و از آن روز به بعد امیر نزد آنها می م

 تولیدی پدرش مشغول کار حسابداری می شود . 

من و اعظم چنان گرم صحبت بودیم که نفهمیدیم چه وقت به دبیرستان رسدیدیم . طبق معمول روزهای قبل ، سر 

جلسه رفتیم . آن روز امتحان شیمی داشتیم . من در درس شیمی ضعیف بودم ، به همین دلیل دچار دلهره ی شدیدی 

 م . شده بودی

ورقه ها را پخش کردند . سوالها به نظرم آسان می آمدند ، اکثر سوالها را جواب دادم ، ولی شک داشتم که آیا نمره 

 ی قبولی را می گیرم یا ، نه . 

 در فکر نمره بودم که صدای یکی از دبیرهایی را که سر جلسه ایستاده بود شنیدم . 

 حویل بدهند . وقت تمام شد . بچه ها ورقه هاشون رو ت

نگاهی به طرفی که اعظم نشسته بود انداختم ، صندلی او خالی بود . معلوم بود که او زودتر ورقه امتحانش را تحویل 

 داده . 



بلند شدم و ورقه ی خود را به دست دبیر شیمی دادم . به حیاط دبیرستان رفتم . اعظم گوشه ی آبخوری دست به 

 آبخوری رفتم و دست و صورتم را شستم . اعظم در فکر بود . پرسیدم :  سینه ایستاده بود . من هم به

 به نظرت نمره ی قبولی رو می گیری ؟ 

 سوال ها سخت بودند چند تا رو ننوشتم .  -

 منم یکی دو تا رو جواب ندادم .  -

 اعظم یکی دو قدم جلوتر از من برداشت و گفت : 

 نزدیک ظهر شده بهتره برگردیم . 

آن روز ندیده بودم که اعظم در برگشتن به خانه عجله کند . در ذهنم سوالی پیش آمد ولی به روی خود نیاوردم و  تا

سعی کردم قدم هایم را به تندی قدم های او بردارم . وقتی به خانه رسیدم عمو حمید آمده بود تا آقا جون را همراه 

کرد و به هنر عالقه داشت . عمو گفت : که مینا با پدر و خودش ببرد . عمو حمید در رشته ی گرافیک تحصیل می 

 مادرش صحبت کرده و آنها روز پنج شنبه هفته بعد را برای خواستگاری تعیین کردند . 

من از مادرم خواستم تا پارچه ی حریر صورتی رنگی را که سال گذشته پدر بزرگ از مکه برایم آورده بود ، به 

 ببرد تا برای روز پنج شنبه لباسی که طرحش را روی کاغذ کشیده بودم آماده کند .  خیاطی دوستش ، مریم خانم ،

قرار شد ، عصر ، بعد از انجام کارهای منزل ، من و مادرم به خیاطی برویم . مادر مشغول نظافت داخل ساختمان شد . 

 من هم شستن حیاط را به عهده گرفتم . 

نگ خانه و صدای زنگ تلفن هم زمان بلند شد . فکر کردم شاید اعظم باشد پله های حیاط را که می شستم ، صدای ز

 . دویدم و در را باز کردم . 

ولی اعظم نبود . همان پسری بود که دیروز امده بود و تعجب کردم . قبل از این که چیزی بگوید ، در را روی هم 

وی طناب پهن کرده بود ، روی سرم انداختم . گذاشتم . رفتم و روسری را که مادرم با بقیه ی لباس های شسته ر

 برگشتم و در را باز کردم . پسر که معلوم بود این بار کمی خجالت می کشد پرسید : 

 منزل آقای رستمی ؟ 

 خیر آقا ، دیروز خدمت شما عرض کردم ، این جا ما آقای رستمی نداریم .  -

 ست برود ، پرسید : او یک قدم به عقب گذاشت و مثل کسی که دلش نمی خوا

 گفتند توی این کوچه خانه خریده ، شما نمی دونید ....

 حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 نگفتید پالک چنده ؟ 

 پالک را نمی دونم ، ولی آدرس این کوچه را دادند .  -

م چنین کسی را نمی ساله که این جا زندگی می کنیم و در این کوچه ه 21نه آقا آدرس رو اشتباهی دادند . ما  -

 شناسیم . 

 جوان سرش را پایین انداخت و گفت : 

 ببخشید مزاحم شدم . 

 خواهش می کنم .  -

 مادرم هنوز با تلفن صحبت می کرد . از حرف هایی که می زد فهمیدم خاله ام تماس گرفته .



 

ش مریم خانم بردیم . مریم خانم تاکید کرد که بعد از تمام شدن مکالمه تلفنی مادر با خاله مهین ، پارچه و الگو را پی

 روز سه شنبه برای پرو لباس پیش او بروم.

 موقع برگشتن مادر به عطاری رفت و کمی داروی گیاهی خرید.

 وقتی به منزل برگشتیم هوا رو به تاریک شدن می رفت پدر برگشته و مشغول روزنامه بود .

 سیگارش را خاموش کرد و روزنامه را روی میز گذاشت. او خسته به نظر می رسید. چند لحظه بعد

 مادر در آشپز خانه تدارک شام می دید. من هم روبروی پدر نشسته و سرگرم دیدن برنامه تلویزیون بودم.

 پدر از روی کاناپه بلند شد و رو کرد به من و گفت:

 تماس بگیرد. می خواهم دوش بگیرم . اگرکسی زنگ زد و با من کار داشت بگو بعداّ -

 حتما پدر. -

 زمانی که پدر حمام بود ، فقط یک نفر تلفن زد ، اعظم بود.

 سالم لیال،حالت چه طوره؟ -

 سالم خانم ، چه عجب و چه خبر؟ -

 اعظم خنده ای کرد و گفت :

 اهم بریم.خبر مهمی نیست . قراره روز شنبه در کالس شنا ثبت نام کنم ، زنگ زدم بپرسم اگر تو هم میای ب

 از اعظم تشکر کردم و گوشی را گذاشتم .

 چند دقیقه بعد پدر از حمام بیرون آمد، پرسید:

 کسی برای من تلفن نکرد؟

بعد رفت کنار تلفن نشست . شماره بیمارستان سوانح سوختگی را گرفت و ازحال مصدوم هایی که ظهر آن روز به 

خاطر وضعیت جسمانی مادر که نباید خبر ناگهانی و ناراحت کننده می بیمارستان فرستاده بودند مطلع شد.پدرم به 

شنید هیچ وقت راجع به اتفاقاتی که در طول مدت خدمتش رخ می داد صحبت نمی کرد. و همیشه سعی می کرد هر 

 قدر هم که تحت تاثیر حادثه های بیرون قرار میگیرد ، در منزل عکس العمل نشان ندهد.

با یک سینی چای تازه دم وارد سالن شد . لبخندی زد و به پدر گفت : عافیت باشه. سپس سینی  چند دقیقه بعد مادر

 را روی میز گذاشت و کنار پدر نشست . پدر یک استکان چای برداشت و رو کرد به مادر و گفت:

برای ماموریت خارج از مهری ! امروز یک نفر به اداره ما آمده بود و می خواست مرا ببیند ولی من در اداره نبودم و 

 شهر رفته بودم . این طور که همکارانم می گویند اومرد جوانی بوده.

 مادر با لبخندی که بر لب داشت گفت:

 نگران نباش . شاید از خانواده مینا بوده و برای تحقیق آمده باشد. -

 نمی دانم او راجع به من سواالتی کرده و شماره تلفن منزل را خواسته. -

 در بلند شد و برای چیدن میز شام به آشپز خانه رفت .ما

من راجع به کالسهای تابستانی با پدر صحبت کردم و از او اجازه گرفتم که روز شنبه ، بعد از این که امتحانم را دادم ، 

 همراه اعظم به ورزشگاه بروم و در کالس شنا ثبت نام کنم.

 چند دقیقه بعد صدای مادر را شنیدم:



 ید شمام حاضره.بیای

 پدر از جایش بلند شد و پرسید: 

 کد بانوی خونه امشب چی درست کردی؟

 مادر سرش را از پنجره کوچکی که بین آشپز خانه و سالن پذیرایی بود داخل آورد و گفت:

 همون که دوست داری .

 عطرش همه جا پیچیده . قرمه سبزیه؟ -

 . زیاد بود برای شام هم گذاشتم.بله ظهر برای آقاجون درست کرده بودم  -

 سر میز شام که نشسته بودیم ، پدر سوال کرد:

 مهری ! دکتر چندم ماه را برایت نوبت زد؟ -

 نوزدهم چطور مگه؟ -

 همین طوری پرسیدم فکر کردم برنامه ریزی شیفتم را مرتب کنم که بتوانم همراهت بیایم آخر..... -

 بود روی میز گذاشت و حرف پدر را قطع کرد و گفت: مادر لیوان آبی را که در دستش

 نگران نباش اگر نتونستی من با لیال می روم. -

 من که تا آن لحظه سکوت کرده بودم ، یک برگ دستمال کاغذی برداشتم و دور لبم را پاک کردم و گفتم:

 یم.نوزدهم سه شنبه است . قراره من و اعظم برای پرو لباسم پیش مریم خانم بر -

 مهم نیست . خودم تنها می رم دخترم. -

دکتر غفاری سفارش کرده تنها نباید جایی بری . لیال می تونه صبح به خیاطی بره و بعد از ظهر همراه شما به مطب  -

 بیاد.

 از روی صندلی بلند شدم و بشقابم را توی ظرفشویی گذاشتم . وقتی خواستم از آشپزخانه بیرون بروم گفتم :

 شم پدر همین کار را می کنم.چ -

فردای آن روز وقتی از دبیرستان بر می گشتیم امیر را دیدیم. او به طرف ما آمد. من برای اولین بار بود که امیر را 

می دیدم. جوان مودب و سربزیری به نظر میرسید. امیر جلو آمد و با من و اعظم احوالپرسی کرد. او مقداری از 

انه خریده بود به دست اعظم داد . این طور که او می گفت قراربود شریک پدر اعظم ، به چیزهایی را که برای خ

 اتفاق خانواده اش برای شام به منزل آنها بروند.

ادامه راه را همراه امیر برگشتیم . در بین راه از جمله تعریف هایی که امیر می کرد این بود که قرار شده در کارگاه 

 ز کارش بسیارراضی به نظر میرسد و می گفت قصد دارد به زودی مستقل زندگی کند.تولیدی بیمه شود او ا

سرکوچه که رسیدیم از امیر و اعظم خدا حافظی کردم و راه خانه را پیش گرفتم نزدیک خانه که رسیدم همان پسری 

که چشمش به من که منزل آقای رستمی را می خواست پیدا کند در کوچه مشغول قدم زدن بود. او به محض این 

 افتاد ،کمی جلوتر آمد و سالم کرد . قبل از این که دوباره چیزی بگوید پرسیدم:

 باالخره موفق شدید آقای رستمی را ببینید؟

 بله توی همین خیابون هستند. -

 سپس ادامه داد ببخشید و سرش را پایین انداخت و رفت .



دم را از کیفم در آوردم و در را باز کردم ، موضوع آقای رستمی کمی چند قدمی دیگر مانده بود که به خانه برسم. کلی

برایم جالب شده بود. به یاد چهرهُ آن جوان افتادم . چشمانی سبز و خمار با موهای خرمایی که به یک طرف شانه 

را دیدم زده بود. قد کشیده و اندامی به نسبت الغر داشت . خوش لباس به نظر می رسید. هر سه دفعه ای که او

 متوجه شدم با سویچی که در درست دارد بازی می کند.

صبح سه شنبه به خانه اعظم رفتم . در نیمه باز بود .سرم را داخل بردم . مادر اعظم را دیدم . مشغول شستن قالیچه 

 کوچکی بود که همیشه آن را در آشپز خانه می انداخت.

 صدا زدم :

 شمسی خانم سالم، اعظم هست؟

 خانم در همان حالتی که نشسته بود سرش را رو به در برگرداند و با لبخند جواب داد :شمسی 

 بفرما تو لیالجون، اعظم خوابیده.

تعجب کردم . اعظم همیشه صبح زود از خواب بیدار می شد. رفتم داخل . شمسی خانم حال مادرم را پرسید. گفتم: 

 شکر خدا بهتره.

از خواب بیدار شده بود. از او خواستم همراه من به خیاطی بیاید. اعظم بعد از این که به اتاق اعظم رفتم. او تازه 

 صبحانه مختصری خورد از مادرش اجازه گرفت . به طرف منزل مریم خانم به راه افتادیم.

 در راه متوجه شدم اعظم در فکر است. پرسیدم:

 اتفاقی افتاده ؟

رد گفت :آقای محمدی شریک پدرم رو میگم ،منو واسه پسرش خواستگاری اعظم در حالی که با بند کیفش بازی میک

 کرده.

 مبارک باشه ، پسرش چیکاره هست؟

 اینطور که پدرم تعریف می کنه وضعش خوبه . تعلیم رانندگی داره . -

 خب نظر خودت چیه؟ -

 من فعال قصد ازدواج ندارم. -

 می دانستم که اعظم موضوعی را پنهان می کند.

سعی کردم دیگر سوالی نپرسم . به خانه مریم خانم رسیدیم . مریم خانم مشغول خیاطی بود. چند دقیقه ای منتظر 

 نشستیم. بعد از این که مریم خانم لباسم را پرو کرد گفت:

 پنج شنبه صبح لباس آماده است. از او تشکر کردم و با اعظم به خانه برگشتم.

د . بعد از این که اعظم رفت ، در انجام داد ن کارهای منزل به مادرم کمک کردم، آن روز اعظم تا ظهر پیش من بو

بعد ازظهر مادرم تلفن زد و یک تاکسی تلفنی خواست . چند دقیقه بعد، رانندهُ تاکسی زنگ در خانه را به صدا در 

سوار شدیم. مادرم آدرس  آورد. من رفتم و در را باز کردم . مادرم هم درهای ساختمان را قفل کرد . سپس هر دو

مظب دکتر غفاری را به راننده داد . به مطب که رسیدیممادر کرایه آژانس را پرداخت وقتی پیاده شدیم راننده در 

 حالی که بقیه پول را به دست مادرم می داد، پرسید :

 منتظر باشم؟

 نه خیلی ممنون شما بفرمائید. -



ش مرتب کرد و به آرامی از پله های مطب باال رفت. من هم پشت سر او تاکسی حرکت کرد. مادرم چادر را روی سر

آرام آرام باال می رفتم. مطب دکتر غفاری طبقه دوم بود و نیازی به استفاده از آسانسور نبود من قبال یکبار دیگر 

 همراه مادر پیش دکتر غفاری رفته بودم. وارد مطب شدیم. سه 

ری وقتی مادر را دید، نیم خیز از جایش بلند شد و با لبخندی که بر لب داشت نفر نشسته بودند. منشی دکتر غفا

 گفت:

 بفرمائید حالتون چطوره خانم راستین.

مادر به طرف او رفت و بعد از اینکه با منشی احوال پرسی کرد رفتیم و روی مبل های چرمی و راحتی که کنار سالن 

تا مجله خارجی روی میز وسط سالن بود من یکی را برداشتم و شروع به طور منظمی چیده شده بودند نشستیم. چند 

 به ورق زدن کردم.

چند لحظه بعد در اتاق دکتر باز شد پیرزنی به همراه مرد جوانی که به نظر می آمد پسرش باشد بیرون آمدند، زنگ 

شت و گفت: نوبت شماست اتاق دکتر به صدا در آمد . منشی رو کرد به خانم جوانی که یک دختر بچه همراه دا

 بفرمائید.

« مطب دکتر غفاری بفرمائید» بیمار به داخل اتاق دکتر رفت . تلفن زنگ زد. منشی گوشی را برداشت و با گفتن جمله 

شروع به صحبت کرد. چند لحظه بعد آن خانم از اتاق دکتر بیرون آمد ، باشنیدن زنگ اتاق دکتر منشی همان طور 

انگشت اشاره کرد به مرد مسنی که با کمی فاصله کنار من نشسته بود. مرد که مشغول  که صحبت می کرد ، با

خواندن روزنامه بود متوجه حرکت منشی نشد. من به آرامی گفتم: ببخشید آقا ، مثل اینکه نوبت شماست بفرمائید . 

ن اجازه از منشی وارد اتاق دکتر با گفتن کلمه متشکرم مرد از جایش بلند شد . روزنامه را زیر بغل گذاشت و با گرفت

شد. در همین لحظه دو دختر جوان به همراه خانمی که به نظر می آمد مادر آنها است وارد شدند. منشی تازه مکالمه 

تلفنی اش تمام شده بود. زنگ اتاق دکتر به صدا درآمد . منشی از روی صندلی بلند شد و با زدن یکی دو ضربه 

کتر شد. چند لحظه بعد. درحالی که کاغذی در دست داشت بیرون آمد . پشت میز خودش کوچک به در وارد اتاق د

نشست و شروع کرد به نوشتن مطلبی در روی کاغذ. وقتی مرد بیمار از اتاق دکتر بیرون آمد پس از پرداختن حق 

 ویزیت کاغذ را از منشی گرفت و پرسید :

 فردا ساعت چند بیمارستان بروم؟

 رجان یادت باشد ، صبحانه نخوری .صبح پد 8ساعت 

 منشی این را گفت و رو کرد به مادر و گفت:

 خانم راستین بفرمائید. مادر ازجایش بلند شد و به طرف میز منشی رفت .

 

 ویزیت دکتر را روی میز گذاشت و شماره ای را از او گرفت.

 

اده بود و بیرون را تماشا می کرد . مادر جلو رفت و سالم همراه مادر به اتاق دکتر رفتم. دکتر غفاری کنار پنجره ایست

 کرد . دکتر سرش را برگرداند. مادر را که دید خنده ای کرد و گفت :

 

 حالتون چطوره؟ -

 



 شکر خدا دکتر، با مصرف داروها بهترم. -

 

 بفرمائید بنشینید . آقای راستین حالشون چطوره ؟ گویا امروز تشریف نیاوردند. -

 

 امروز ماموریت داشت. با دخترم اومدم.-

 

 دکتر غفاری نگاهی به من انداخت .سالم کردم . گفت :

 

 سالم دخترم، سپس ادامه داد:

 

 بله فکر می کنم ایشون رو قبال دیدم.

 

شید. دکتر وقتی دکتر شروع کرد به معاینه، رفتم و روی صندلی کنار اتاق نشستم . معاینه مادر ده دقیقه ای طول ک

 بعد از این که فشار خون مادر را گرفت ، زنگ اتاقش را به صدا در آورد. چند لحظه بعد منشی در زد و داخل شد.

 

 بله دکتر -

 

 دکتر دستگاه فشار خون را روی میز گذاشت و گفت:

 

 خانم لطف کنید ، پرونده خانم مهری راستین را بیاورید. -

 

. مادر داشت آستین لباسش را پایین می آورد که دکتر پرسید : اگر اشتباه نکنم قبال گفته  منشی از اتاق بیرون رفت

 بودید که با آقای راستین نسبت فامیلی دارید درسته؟

 

 بله ، پدر من و پدر آقای راستین باهم پسر عمو هستند -

 

که پرونده ای سبز رنگ که اسم مادر را با دکتر نسخه مادر را نوشت و به دست او داد. لحظه ای بعد منشی در حالی 

خط درشت روی آن نوشته بود در دست داشت . وارد اتاق شد . پرونده را روی میز گذاشت و برگشت دکتر غفاری 

 بعد از چند دقیقه مطالعه پرونده رو کرد به مادر و گفت:

 

 ید پنج شنبه هفته دیگه سری به من بزنه.راجع به عمل باید با آقای راستین صحبت کنم. لطف کنید به ایشان بگوی

 

مادر که معلوم بود کمی نگران شده سرش را به عالمت مثبت تکان داد . بعد از این که از دکتر خداحافظی کردیم و 

از اطاق او بیرون آمدیم. چند بیمار دیگر که تازه آمده بودند در سالن نشسته بودند، منشی مشغول صحبت با تلفن 

مادر از او خدا حافظی کردیم و از مطب بیرون آمدیم. مادر حال زیاد خوشی نداشت. دست اورا گرفتم و به  بود. من و

آن طرف خیابان بردم . یک تاکسی در بست گرفتم . وقتی سوار شدیم مادر آدرس دارو خانه ای که همیشه 

. به داروخانه که رسیدیم، مادر پیاده داروهایش را از آنجا می گرفت از کیف درآورد و به دست راننده تاکسی داد 



شد و رفت که داروهایش را بگیرد، کمی پایین تر از داروخانه مغازه میوه فروشی بود . پیاده شدم و مقداری میوه 

 خریدم.

 

وقتی برگشتم مادر داروهایش را گرفته و منتظر من در تاکسی نشسته بود. میوه ها را جلوی پای مادر گذاشتم. سوار 

ین شدم و به سمت خانه حرکت کردیم. وقتی به خانه برگشتیم، هوا تاریک شده بود. مادر خسته بود داروهایش ماش

را به دستور دکتر مصرف کرد و به اتاق خودش رفت تا استراحت کند. آن شب پختن شام را من به عهده گرفتم. در 

یع رفتم وگوشی را برداشتم . پدرم بود. آشپز خانه مشغول پوست کندن سیب زمینی بودم که تلفن زنگ زد. سر

 تماس گرفته بود که حال مادر را بپرسد . وقتی به پدر گفتم مادر خواب است، گفت:

 

 بعدا تماس می گیرد، آن شب مادر خیلی خسته بود و من حتی برای خوردن شام هم اورا بیدار نکردم.

 

صدای زنگ تلفن مادر را از خواب بیدار نکند، سریع رفتم و ساعت از ده گذشته بود که تلفن زنگ زد. برای این که 

گوشی را برداشتم. کسی صحبت نمی کرد. گوشی را گذاشتم. دو دقیقه بعد تلفن دوباره زنگ زد . فکر کردم شاید 

 پدر باشد. گوشی را برداشتم و گفتم : بفرمایید.

 

ا بردم که سیم تلفن را از پریز بکشم، یادم افتاد که صدایی نشنیدم . فهمیدم مزاحم است گوشی را گذاشتم . دستم ر

قرار است پدر تماس بگیرد . اگر کسی گوشی را برندارد ممکن است نگران شود. صدای زنگ تلفن را کم کردم . 

تلویزیون را روشن کردم. کانال دو تلویزیون ، گزارشی راجع به اعتیاد نشان می داد. گزارشگر برنامه با معتادین 

ه می کرد. از آنها سوال می کرد که به چه صورت به راه اعتیاد کشیده شدند و مجری برنامه از آمار طالق مصاحب

 معتادین صحبت می کرد.

 

برنامه ی جالبی بود . من در فکر فرو رفته بودم که با صدای زنگ تلفن به خود آمدم . حدس می زدم این دفعه باید 

م درست بود ، پدر بود که دوباره تماس می گرفت . ولی وقتی به او گفتم : مادر پدر باشد . گوشی را برداشتم . حدس

هنوز خوابیده ، دیگر صحبتی نکرد . فقط به من سفارش کرد از مادر مراقبت کنم . صبح روز بعد وقتی ازخواب بیدار 

روشن کرده بود و روبروی شدم پدر در خانه بود . او در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود . مادر هم رادیو را 

 پدرم کنار میز آشپزخانه نشسته بود . 

 مادر داشت راجع به عمل جراحی صحبت می کرد . 

سالم کردم و بعد از این که یک لیوان چای ریختم ، کنار دست پدر نشستم . پدر نسبت به حرف های مادر سراپا 

م خانه را مرتب کنم . در آن روزها به دلیل این که مادرم گوش بود . بعد از این که صبحانه ام را خوردم تصمیم گرفت

 حال خوشی نداشت ، من سعی می کردم در انجام دادن کارهای منزل بیشتر به او کمک کنم . 

 نیم ساعت بعد پدر به اتاق خواب رفت و خوابید . مادر هم برای خرید خانه از خانه بیرون رفت . 

ه زنگ در خانه به صدا در آمد . رفتم و در را باز کردم . پشت در اعظم ایستاده در آشپزخانه ظرف ها ر می شستم ک

بود . از دیدن قیافه او تعجب کردم اشک در چشمهایش حلقه بسته بود . دستکش هایی را که برای شستن ظرف ها 

 دستم کره بودم در آوردم . با تعجب پرسیدم : 

 چی شده ؟ بیا تو . 



در فکر بود ، آمد داخل حیاط . با یک دست در را پشت سر بست و به پشت در حیاط تکیه  اعظم در حالی که هنوز

 داد و گفت : 

 امشب میان برای خواستگاری . 

می دانستم منظور اعظم خانواده ی آقای محمدی است . دست او را گرفتم و هر دو رفتیم روی پله ی اول حیاط 

 نشستیم . به او گفتم : 

 ی راضی به این ازدواج نیستی بهتره به این موضوع با پدر و مادرت صحبت کنی . ببین اعظم وقت

 با مادرم صحبت کردم او مقصر نیست . پدرم اصرار دارد که من با بهرام ازدواج کنم . 

می تونم بپرسم دلیل این که نمی خواهی ازدواج کنی چیه ؟ این طور که قبالً تعریف کردی بهرام از موقعیت خوبی 

 برخور داره . 

 اعظم از جایش بلند شد و در حالی که را به آرامی قدم بر می داشت گفت : 

 بعداً موضوع رو تعریف می کنم . 

 سپس در حالی که در را باز می کرد ادامه داد : 

 اومدم بگم که کالس شنا رو از هفته ی دیگه شروع می کنیم . 

چیزی نگفتم و بعد از این که با او خداحافظی کردم در را بستم .  می دانستم اعظم حوصله ی بحث کردن ندارد

 برگشتم و مشغول کار شدم . 

در حین کار با خودم فکر می کردم موضوعی را که قرار است اعظم تعریف کند شاید مربوط به امیر باشد ، برای 

بود که قضیه را برای خاله مهین تعریف اعظم نگران بودم . تصمیم گرفتم به نحوی به او کمک کنم . بهترین راه این 

 کنم و ازا و بخواهم که موضوع را با خواهر اعظم در میان بگذارد . 

خاله مهین سال ها با الهه دوست صمیمی بود . الهه چند سالی از اعظم بزرگ تر بود و حدود دو سال بود که با پسر 

 تی برخوردار بود . یکی از اقوامشان ازدواج کرده بود و از زندگی خوب و راح

بعدظهر آن روز ، آقا جون به همراه عمو حمید به منزل ما آمدند . عمو حمید گفت : که میخواهد پدر را همراه خود 

به بازار ببرد تا برای پنج شنبه یک دست کت و شلوار بخرد . فرصت را برای دیدن خاله مهین مناسب دیدم . موضوع 

 در از آقا جون خواهش کرد که سر راه ما را هم به خانه ی خاله برساند . را برای مادرم تعریف کردم . ما

قبل از این که حرکت کنیم مادر برای این که مطمئن شود که خاله مهین در خانه هست یا نه ، گوشی را برداشت و 

کرد . او وقتی شماره ی منزل خاله مهین را گرفت . آقا نادر ، شوهر خاله ، گوشی را برداشت و شروع به صحبت 

 فهمید که قرار است من و مادر به آنجا برویم ، خیلی خوشحال شد و همه ما را به شام دعوت کرد . 

مادر قضیه ی مهمانی را به پدر هم گفت و ازا و خواست که بعد از خرید کت و شلوار عمو حمید ، به منزل خاله مهین 

 بیاید . 

هم بعد از صرف شام ، موضوع خواستگاری اعظم را برای خاله تعریف آن شب به همگی ما خیلی خوش گذشت . من 

 کردم . خاله مهنی بعد از فکر کردن گفت : که حتماً به دیدن الهه می رود و جریان را برای او توضیح می دهد . 

سفید کنار صبح روز بعد ، به قصد دیدن اعظم از خانه بیرون رفتم . به سر خیابانی که رسیدم متوجه شدم یک بنز 

خیابان پارک شده و همان جوانی که منزل آقای رستمی را می خواست پیدا کند درون آن نشسته . به نظر می آمد 

 باید منتظر کسی باشد . فکر کردم شاید منتظر آقای رستمی باشد . 



 اهمیت ندادم و از کنار اتومبیلش گذشتم . 

مش که به من افتاد سرش را پایین انداخت . سالمی کرد و از کنار به سر کوچه ی اعظم که رسیدم امیر را دیدم . چش

 من رد شد . 

 جلوی در خانه اعظم ، دستم را روی زنگ گذاشتم و فشار دادم . 

 چند لحظه بعد اعظم در را باز کرد . با لبخند سالم کردم و گفتم : حالت چه طوره ؟ 

 اعظم خودش را کنار کشید و گفت : 

 کردی اومدی ، واقعاً به وجودت نیاز داشتم .  بیا تو ، خوب

با اعظم روی تختی که کنار تختی که کنار باغچه بود نشستیم . از اعظم پرسیدم : جریان خواستگاری دیشب به کجا 

 کشیده شد ؟ 

 اعظم سرش را پایین انداخته بود . در حالی که با انگشت به روی گل قالی می کشید جواب داد : 

 پدرم توی این هفته بهشون جواب بده .  قرار شده

 می دانستم که اعظم نیاز به دلداری دارد . دستم را روی شانه ی او گذاشتم و گفتم : 

 ناراحت نباش . من دیروز موضوع را به خاله مهین گفتم . قرار شده امروز خاله بره با الهه صحبت کنه . 

صحبت می کرد ، من بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم . فکر کنم الهه  دیشب وقتی پدر با آقای محمدی راجع به مهریه

 متوجه شد من راضی به این ازدواج نیستم . 

 نگاهی به صورت اعظم انداختم . برای این که سر حرف را باز کنم گفتم : 

 راستی امیر را سر کوچه دیدم ، مثل اینکه می رفت تولیدی . 

یر را پیش کشیدم اعظم تعجب کرد . سرش را باال گرفت . نگاهی به من انداخت . از این که بدون مقدمه حرف ام

 خنده ای کوتاه کرد و گفت : مثل این که خودت به موضوع پی بردی . 

 خودم را از مرحله پرت نشان دادم و پرسیدم : 

 چه موضوعی ؟ 

برگشت . سبد را با پیش دستی جلوی من  اعظم از روی تخت بلند شد و رفت . چند لحظه بعد با سبدی پر از میوه

 گذاشت و گفت : 

 وقتش رسیده اصل موضوع را برات تعریف کنم . 

سکوت کردم و منتظر ادامه ی صحبت اعظم شدم . اعظم برای این که اشکی که در چشمش بود پایین نریزد ، سرش 

 را باال گرفت و گفت : 

 بی مقدمه بگم من امیر رو دوست دارم . 

م درست بود . به هم عالقه ی شدیدی داشتند . این طور که اعظم تعریف می کرد ، قبل از دوران خدمت حدس

 سربازی ، امیر از اعظم خواسته بود که منتظر بماند و با کسی ازدواج نکند . 

ر بسیار عذاب در واقع من متوجه شدم ، بیشتر ناراحتی اعظم به خاطر امیر است . او می گفت : که در این روزها امی

 می کشد و حتی شب خواستگاری از خانه بیرون رفته و تا دیر وقت برنگشته . 

 تا آنجایی که می توانستم اعظم را دلداری ادم و به او گفتم : 

 به خدا توکل کن ، هر چه قسمت باشه همون میشه . 



 ثیر عجیبی داشت . از آنجایی که اعظم ، دختر با ایمانی بود ، حرف های من در روحیه او تا

 احساس می کردم اعظم آرامتر شده . خیالم که راحت شد ، ازا و خداحافظی کردم و به خانه برگشتم . 

چند روز بعد خاله اعظم به خانه ی ما آمد که الهه با پدرش صحبت کرده و این طور که پدرش تصمیم گرفته ، اعظم 

 به زودی با پسر محمدی ازدواج می کند . 

روز پنج شنیه ، همراه مادرم به خیاطی مریم خانم رفتیم . در بین راه به لباسم فکر می کردم . به منزل مریم صبح 

خانم که رسیدیدم در باز بود . رفتیم داخل . چند مشتری نشسته بودند . مریم خانم مشغول پرو لباس یکی از 

  مشتریان بود . مادرم شروع به احوال پرسی با مریم خانم کرد .

 چند لحظه بعد ، مریم خانم لباس من را که به چوب لباسی آویزان بود آورد و به من داد و گفت : 

 بیا دخترم ، برو بپوش ، ببین عیبی نداره . 

رفتم اتاق کناری و لباس پوشیدم . خودم را در آیینه ی قدی که در گوشه ی اتاق بود دیدم . مادرم را صدا کردم تا او 

 ه تنم ببیند . هم لباس را ب

از آنجایی که مریم خانم در کار خود مهارت داشت . لباس خوش دوختی شده بود . بعد از پرداختن حق الزحمه ی 

 مریم خانم ازا و تشکر کردیم و به خانه برگشتیم . 

وارد خانه  وقتی به خانه رسیدیم پدر در منزل بود و طبق معمول مشغول خواندن روزنامه بود . من جلوتر از مادرم

 شدم . پدر در حالی که معلوم بود در فکر است سرش را باال کرد و بعد از این که جواب سالم مرا داد پرسید : 

 مادرت کجاست ؟ 

 در همین لحظه مادر از پله ی آخر به آرامی باال آمد . پدر از جایش بلند شد ، رفت جلوی مادر ایستاد و گفت : 

 کجا رفته بودی ؟ 

 نفسی تازه کرد . لباس مرا گرفت که در یک روزنامه پیچیده شده بود به دست پدر داد و گفت : مادر 

 این هم لباس دخترت ، وقتش رسیده ببینی که دخترت چه قدر خانم شده . 

ت پدر لباس را از دست مادر گرفت ، لبه ی روزنامه را کنار زد نگاهی به لباس انداخت ، در حالی که لباس را به دس

 من می داد گفت : برو بپوش دخترم . 

لباس را از مادرم گرفتم و به اتاق رفتم . آن روز حرکات پدرم غیر عادی به نظر می رسید . او در حالی که صحبت 

می کرد در فکر بود . مشغول پوشیدن پیراهنم بودم که صدای پدرم را شنیدم . این طور که دکتر غفاری با پدرم 

 می بایست مادر هر چه زودتر عمل قلب را انجام می داد . صحبت کرده بود ، 

تازه متوجه شدم که چرا پدرم در فکر بوده . با خودم فکر کردمم که وقتش رسیده از اتاق بیرون بروم و افکار از هم 

اهنگی پاشیده ی پدر و مادر را متوجه ی خودم کنم . کفش هایم را که رنگش سفید بود و با رنگ صورتی پیراهنم هم

می کرد از داخل کمد در آوردم و پوشیدم . گل سری را که با پرهای سفید تزئین شده بود به موهایم زدم و ازا تاق 

 بیرون رفتم . 

 در آن لحظه وانمود کردم که چیزی از صحبت های آنها نشنیدم . به طرف پدر قدم برداشتم و پرسیدم : 

 چه طور شده پدر ؟ 

هش را به من دوخته بود ، معلوم بود هم در فکر فرو رفته و هم از زیبایی پیراهنم لذت برده . پدر همین طور که نگا

 از جایش بلند شد و رو کرد به مادر و گفت : 



 محشره خانم . معلومه که خانمی شده ، مثل خودت . 

 بعد هم رو کرد به من و گفت : 

 برگرد ، ببینم دخترم . 

م ، هم زمان دستم را زیر موهایم بردم و گفتم با این گل سر و کفش ها زیباتره ، من با یک چرخش آرام برگشت

 درسته ؟ 

 مادر هنوز در فکر بود . کمی رنگش پریده بود . پدر که متوجه ی این حالت مادر شد ، فوری به من گفت : 

 یک لیوان شربت قند برای مادرت درست کن . 

ظه بعد لیوان شربت را برای مادر آماده کردم . پدر لیوان را از دست من گرفت با عجله به آشپزخانه رفتم و چند لح

و با قاشقی که در لیوان گذاشته بودم چند بار دیگر آن را هم زد و به دست مادر داد . مادر شربت را خورد . من برای 

 عوض کردن لباس به اتاقم برگشتم . 

شه ی پرده ی اتاقم را کنار کشیدم و نگاهس به کوچه انداختم . صدای اذان از مسجد محل به گوشم می رسید . گو

همان بنز سفید رنگ کنار کوچه پارک شده بود . معمای منزل آقای رستمی چه کاری دارد که هر روز در این کوچه 

 منتظر می ایستد . 

 دلم می خواست حتی برای یک بار هم که شده آقای رستمی را می دیدم . 

 و لباسم را عوض کردم . پرده را کشیدم 

 چند لحظه بعد با زدن یکی دو ضربه به در ، مرا برای خوردن ناهار صدا کردند . 

لباس جدیدم را با سلیقه به چوب درختی و داخل کمد دیواری اتاقم گذاشتم . به آشپزخانه رفتم . مادر مشغول چیدن 

عد از خوردن ناهار رفت تا کمی استراحت کند . مادر هم میز ناهار بود . پدرم در چیدن میز به او کمک می کرد و ب

شروع کرد به منظم کردن آشپزخانه . من هم ظرف ها را شستم . بعد از تمام شدن کارها از مادر اجازه خواستم تا به 

زمانی که منزل اعظم بروم و گردنبند مرواید او را قرض بگیرم . مادر قصد داشت به حمام برود . کلید را به من داد تا 

از خانه اعظم بر می گشتم زنگ نزدم . کلید را در کیفم گذاشتم و به خانه اعظم رفتم . اعظم خواب بود . گردنبند را 

 از مادرش گرفتم و برگشتم . 

وقتی به خانه رسیدم پدر هنوز خواب بود . مادر از حمام بیرون آمده بود و این طور به نظر می رسید قصد داشت 

 . پرسیدم : بیرون برود 

 کجا می روی مامان ؟ 

 می خوام برم آرایشگاه . 

 به مادر سفارش کردم ، موقع برگشتن ، یک جوراب شلواری رنگ پا برایم بخرد . 

 بعد از این که مادر رفت ، من هم به حمام رفتم . 

کرد . به اتاقم رفتم و موهایم را وقتی از حمام برگشتم ، پدر از خواب بیدار شده بود . او داشت صورتش را اصالح می 

سشوار کشیدم . بعد از یک ساعت مادر برگشت . موهایش را کوتاه کرده بود و رنگ قهوه ای روشن به موهایش 

زده بود . قیافه ی مادر جوان تر به نظر می رسید . از این که مادر را سر حال می دیدم خوشحال بودم . مادر حورابی 

 خریده بود . را که سفارش داده بود 



هوا رو به تاریک شدن می رفت . مادر به آشپزخانه رفت و شام ساده ای را تدارک دید . بعد از این که شام را 

خوردیم ، من آشپزخانه را مرتب کردم . سپس به اتاقم رفتم تا لباسم را بپوشم . چند لحظه بعد صدای بوق اتومبیل 

. پنجره را باز ردن و سرم را از پنجره بیرون بردم . عمو حمید را دیدم که از آقا جون را شنیدم . پرده را کنار کشیدم 

 ماشین پیاده شد و دستش را روی زنگ گذاشت . 

 خنده ای کردم و گفتم : 

 زنگ نزن ، شاه دوماد اومدم . 

 عمو حمید سرش را به طرف پنجره چرخاند . چشمش که به من افتاد دستش را تکانی داد و گفت : 

 حاضر شدید ؟ 

پنجره را بستم و رفتم در را باز کردم . عمو حمید با کت و شلوار شکالتی که پوشیده بود قیافه ی داماد را به خودش 

 گرفته بود . با لبخندی که هنوز روی لبم بود گفتم : 

 سالم ، تو لباس دامادی چه حالی داری ؟ 

 عمو حمید خندید و جواب اد : 

 به خصوصی داره . ای شیطون ، عالم 

 سپس ادامه داد : 

 داداش و زن داداش حاضرند ؟ 

 عجله نکن ، االم میان . 

 سرم را از حیاط بیرون بردم و دستم را برای آقا جون تکان دادم . 

 آقا جون هم یکی دو تا بوق زد و دستش را از پنجره ماشین بیرون آورد . 

ند و بیرون آمدند . همگی سوار اتومبیل آقا جون شدیم . عمو حمید یک چند لحظه ی بعد پدر و مادر هم حاضر شد

 سبد گل زیبا و یک جعبه ی شیرینی خریده بود . 

به خانه ی پدر مینا رسیدیم . آقا جون اتومبیلش را دقیقاً رو به روی در منزل پارک کرد . همگی از ماشین پیاده 

جعبه ی شیرینی را هم من به دست گرفتم . آقا جون رفت جلو و شدیم . پدر سبد گل را به دست عمو حمید داد و 

 «راستین هستم » آقا جون گفت « بله » زنگ را زد . صدایی از پشت آیفون شنیده شد 
 

بفرمائید ، آقا جون داخل رفت و ماهم پشت سرش، حیاط منزل پدر مینا بسیار زیبابود. چراغهای حیاط همه روشن 

 ل و درخت استخرپراز آب بود و اتومبیل مدل باالئی آخر حیاط پارک شده بود.بود. باغچه ها پر از گ

 

خانه مجلل و زیبایی بود. چند لحظه بعد آقا و خانم میانسالی که به نظر می رسید پدر و مادر مینا هستند . جلو در 

ن از پله ها باال رفت و با پدر مینا ورودی ساختمان ایستادند پدر مینا چند قدم جلوتر آمد و جلوی پله ها ایستاد. آقاجو

دست داد و خودش را معرفی کرد. پدر مینا هم دست چپش را هم زمان روی شانه آقا جون گذاشت و گفت خوش 

 هستم. سپس یکی یکی با خانواده مینا آشنا شدیم.« شادمان »بختم 

 

یم. سپس دختر زیبائی که خیلی با سلیقه داخل رفتیم . با تعارف خانم شادمان به طرف اتاق پذیرایی راهنمایی شد

لباس پوشیده بود داخل پذیرائی آمد و شروع به احوال پرسی کرد. عمو حمید جلو رفت و سبد گل را به دست همان 



دختر یعنی مینا خانم داد. من هم جعبه شیرینی را روی میز کنار اتاق پذیرائی گذاشتم و سپس هر کدام روی یکی از 

 نشستیم. مبلهای چیده شده

 

 چند لحظه بعد ، خانم و آقای شادمان آمدند و بعد از تعارف های مربوطه هر کدام کناری نشستند.

 

 مینا هم چند دقیقه که گذشت ، سینی شربت را آورد و پذیرائی را شروع کرد.

 

 می داد. آقا جون و پدر با آقای شادمان شروع به صحبت کردند و گاهی اوقات نیز خانم شادمان نظری

 

 بعد از تعیین مهریه قرار بر این شد که عمو حمید و مینا بعد از عقد صبر کنند تا درس مینا به پایان برسد.

 

همگی تبریک را گفتند و بعد از گذاشتن قرار خرید و دیگر مسائل بلند شدیم و از خانواده شادمان خدا حافظی 

 کردیم.

 

انه رسیدیم. همگی خوشحال بودیم. عمو حمید و آقا جون نیم ساعتی را در خانه ساعت از دوازده گذشته بود که به خ

 ما نشستند. سپس بعد از تشکر از پدر و مادر ، خدا حافظی کردند و رفتند.

 

 شب خوبی بود، به همه خوش گذشت. فردا صبح دیرتر از روزهای دیگر از خواب بیدار شدم.

 

 چه را آب می داد ، مادر هم توی آشپزخانه مشغول پخت و پز بود.پدر توی حیاط بود. داشت گلهای باغ

 

 بعد از اینکه صبحانه ام را خوردم، به منزل اعظم رفتم تا گردنبندش را که قرض گرفته بودم به او برگردانم.

 

 اعظم مشغول شستن حیاط بود. ناراحت بود و به نظر می رسید که موضوعی ذهنش را مشغول کرده.

 

 اینکه اورا از ناراحتی بیرون بیاورم کمی آب به صورتش پاشیدم و باخنده گفتم : برای

 

 شیرینی عروسی را کی می خوریم؟

 

 اعظم لبخنی تلخ زد و جواب داد:

 

 خوش به حالت چقدر دلت خوشه .

 

و حسابی نداشت.  اخالق اعظم در آن روز تغییر کرده بود. زود رنج و عصبی شده بود. دیگر حال و حوصله درست

 غمگین و افسرده به نظر میرسید.

 

وقتی دیدم اعظم حوصله صحبت کردن ندارد ، گردنبند را از کیفم در آوردم و روی لبه تخت گذاشتم . وقتی خواستم 

 به خانه برگردم پرسیدم:

 



 فردا که کالس شنا میای؟

 

 اعظم با بی حوصلگی جواب داد:

 

 آره میام .

 

 نبند از او تشکر کردم و به خانه برگشتم.بابت گرد

 

روز جمعه بود ، حوصله ام سر رفته بود، سعی کردم با کمک کردن به مامان وقت بگذرانم ظهر شد. بعد از خوردن 

 ناهار، تلویزیون را روشن کردم و سرگرم دیدن برنامه های بعد از ظهر جمعه شدم.

 

عصر به سینما یا پارک می رفتیم. آن روز من حوصله بیرون رفتن نداشتم. معموال جمعه هایی که پدر درمنزل بود ، 

برای اعظم نگران بودم . نمی توانستم از فکر او بیرون بیایم، وقتی دیدم آنها حاضر شدند و قصد دارند بیرون بروند 

 گفتم:

 

 سرم درد می کنه و نمی تونم بیام.

 

ون را خاموش کردم به اتاقم رفتم و روی تختم نشستم و شروع کردم به بعد از اینکه پدر و مادرم رفتند ، تلویزی

دیدن عکسهای دوران دبیرستان که با همکالسهایم انداخته بودم. سکوت خانه را فرا گرفته بود. بعد از دیدن عکسها 

 احساس کردم حوصله ام سر رفته . بلند شدم. سکوت خانه را با یک موزیک آرام شکستم.

 

بعد تلفن زنگ زد. سریع گوشی را برداشتم . عمو حمید بود . تماس گرفته بود که بابت دیشب از پدر و  نیم ساعتی

مادر تشکر کند . چند دقیقه ای با عمو حمید راجع به مینا و خانواده اش صحبت کردیم . بعد از عمو حمید خدا حافظی 

 کردم و گوشی را گذاشتم.

 

رای خودم مهیا کردم. دوباره تلفن زنگ زد، گوشی را برداشتم . کسی صحبت نکرد به آشپز خانه رفتم و عصرانه ای ب

. گوشی را گذاشتم. هنوز به آشپز خانه بر نگشته بودم که صدای زنگ تلفن دوباره بلند شد . فکر کردم شاید مزاحم 

 نم دیگه مزاحم.....است . رفتم و گوشی را برداشتم . گفتم : بفرمائید. صدایی نشنیدم . گفتم : خواهش می ک

 

 هنوز حرفم تمام نشده بود که تلفن قطع شد.

 

چند دقیقه بعد، دوباره تلفن زنگ زد . این دفعه به محض این که گوشی را برداشتم، صدایی از آن طرف خط شنیدم 

 که گفت:

 

 منزل آقای راستین.

 

 بله بفرمائید.

 



 استم مطمئن شوم غیر از شما کسی در منزل نباشد.خیلی ببخشید خانم ، من مزاحم نیستم، فقط خو

 

 شما کی هستید آقا؟ با کی کار دارید؟

 

 مردی که صدایش جوان به نظر میرسید جواب داد:

 

تماس می  6من می خواستم راجع به موضوعی ، چند لحظه با شما صحبت کنم ولی االن فرصتی نیست. فردا ساعت 

 گیرم.

 

اس را قطع کرد. هنوز گوشی تلفن در دست من بود. با خود فکر کردم ، خدایا این کی بود؟ ما این را گفت و بعد تم

 چنین شخصی در فامیل یا آشنا نداریم . گوشی را گذاشتم.

 

 هنوز در فکر بودم که یکدفعه به یاد امیر افتادم . با صدای بلند گفتم: شاید می خواهد راجع به اعظم صحبت کند.

 

فردا بودم، برای اولین بار بود که منتظر تلفن یک  6به بعد تا زمانی که به خواب رفتم در فکر ساعت  از آن لحظه

 غریبه بودم.

 

صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم پدر به اداره رفته بود مادر هنوز خواب بود. به آشپز خانه رفتم، پدر قبل از 

 رفتن سماور را روشن کرده بود.

کردم و میز صبحانه را چیدم . منتظر شدم تا مادر از خواب بیدار شد سپس هر دو سر میز نشستیم و چای را دم 

مشغول خوردن صبحانه شدیم . بعد از صبحانه به منزل خاله مهین رفتیم. او به زودی بچه دار می شد. به همین دلیل 

تم، مادر تا بعد از ظهر در خانه مهین می ماند. از مادر خواسته بود تا در دوختن لباس نوزاد به او کمک کند،می دانس

 ظهر که شد سریع غذایم را خوردم و از مادر اجازه گرفتم تابه خانه برگردم.

 هوای گرمی بود به خانه که رسیدم، کولر را روشن کردم و تا آمدن اعظم خودم را با کتاب خواندن مشغول کردم.

ند شد. از پشت پنجره نگاهی به بیرون انداختم . اعظم پشت در هنوز ساعت دو نشده بود که صدای زنگ در بل

ایستاده ود . کوله پشتی که لباس و وسایل شنا را در آن گذاشته بودم برداشتم. بعد از این که با عجله لباسم را 

 پوشیدم ، درها را قفل کردم و راه افتادیم. چند قدمی که از خانه دور شدیم به اعظم گفتم:

 امروز سرحال تر از دیروزی .مثل اینکه 

 اعظم خنده ای کوتاه کرد و جواب داد:

امروز صبح مادرم و الهه برای تکمی کردن جهیزیه من به بازار رفته بودند.فرصت را مناسب دیدم و زنگ زدم 

 تولیدی با امیر صحبت کردم.

 بعداز ظهر افتادم. 6با شنیدن این جمله به یاد تماس 

 م :با دستپاچگی پرسید

 خوب امیر چی گفت ؟ اعظم ایستاد . نگاهی به صورت من انداخت و با لبخند گفت:

 امشب میره شهرستان . قراره خاله و شوهر خاله ام رو بفرسته خواستگاری .



 ساعت چند میره ؟

حرکت  اعظم از این سوال من تعجب کرد . او نمی دانست موضوع چیست .سرش را پایین انداخت ، دوباره شروع به

 کرد و گفت :

 چه فرقی می کنه با اولین سرویس حرکت می کنه.

 از این که باز هم اعظم را سرحال می دیدم خوشحال بودم قدم هایم را تند تر کردم و گفتم :

 دیر میشه بهتره با تاکسی بریم .

 سر خیابان ایستادیم که تاکسی بگیریم، چشمم به همان بنز سفید افتاد.

 همان مرد جوان بود . سرم را پایین انداختم و آرام به اعظم گفتم:راننده بنز

 اون بنز سفید رو می بینی .

 به محض این که اعظم می خواست سرش را برگرداند، سریع گفتم طوری نگاه کن که راننده اش متوجه نشه.

زو بسته کرد و زیر لب گفت: اعظم خیلی عادی نگاهی به بنز سفید انداخت و سپس نشست و بند کفشش را یکبار با

 آره دیدم چطور مگه؟

درهمان لحظه یک تاکسی خالی رد شد. دستم را بلند کردم ، تاکسی ایستاد . در حالی که به طرف تاکسی می رفتم 

 گفتم:

 بلند شو ، بیا قضیه اش جالبه.

 سوار تاکسی شدیم . در بین راه موضوع آقای رستمی را برای اعظم تعریف کردم .

وقتی روبروی در ورزشگاه رسیدیم ، اعظم کرایه تاکسی را داد و همزمان رو کرد به من و با خنده گفت: شاید پلیس 

 باشه.

 از این صحبت اعظم خنده ام گرفته بود ، از تاکسی پیاده شدیم و به آن سمت خیابان رفتیم.

ز یکی از آنها ساعت را پرسیدم. او نگاهی جلوی در ورزشگاه چند تا دختر مشغ.ل صحبت کردن بودند. جلو رفتم وا

به ساعتش انداخت و گفت دو و نیم داخل رفتیم. یکی دوساعتی زیر نظر مربی شنا کردن را یاد گرفتیم . در آنجا با 

 دختری آشنا شدم به نام سارا.

با او صحبت کردم سارا دختر خوبی بود ، ولی من درهمان مدت کوتاه فهمیدم که او دچار افسردگی است... بیشتر 

فهمیدم با زن پدرش زنگی می کند. سارا در زندگی سختی بسیاری کشیده بود. تصمیم گرفتم با او دوست بشوم. 

 شماره تلفن و آدرس منزلمان را به سارا دادم و از او خواستم که با من تماس بگیرد.

 احساس می کردم او از لحاظ روحی ضعیف است و نیاز به کمک دارد.

می گفت که در زمان بچگی پدر و مادرش از هم جدا شدند. او چهره کم رنگی از مادرش را به یاد می آورد و  سارا

 این طور که تعریف می کرد ، دوسال بود که مرتب تالش می کرد تا مادرش را پیدا کند.

و به منزلشان بروم. ولی موقع برگشتن ، من و اعظم راجع به سارا صحبت می کردیم . اعظم از من خواست که همراه ا

 از آنجایی که من منتظر تلفن بودم خستگی را بهانه کردم و از او خدا حافظی کردم.

به خانه که رسیدم کلیدم را در آوردم وقتی خواستم در را باز کنم دیدم در قفل است. فهمیدم که هنوز مادر از خانه 

 می از پنج گذشته بود.خاله مهین بر نگشته . رفتم داخل ساعت را نگاه کردم ک



خسته بودم به اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم . چشمم کرم خواب شده بود که با صدای تلفن از جا پریدم. به 

 ساعت نگاه کردم نیم ساعتی گذشته بود.

 رفتم گوشی را برداشتم ، مادرم بود او به محض این که صدای مرا شنید گفت: برگشتی لیال جون.

 بله تازه اومدم.سالم مامان 

 قراره شب خونه خاله مهین بمونیم، پاشو حاضر شو بیا این جا.

 میام. 7باشه مامان دو رو بر ساعت 

 ؟7چرا ساعت 

 خسته ام می خوام کمی استراحت کنم.

م به صحبت هایم با مادر که تمام شد گوشی را گذشتم و به آشپزخانه رفتم ، بی اختیار در یخچال را باز کردم . چشم

شیشه شربت آلبالو افتاد شیشه را بیرون آوردم و یک لیوان شربت درست کردم. سپس لیوان شربت را در یک پیش 

دستی گذاشتم . برگشتم و تلویزیون را روشن کردم شربت را در یک پیش دستی گذاشتم .برگشتم و تلویزیون را 

اه می کردم . هر دیقه برایم یک ساعت می گذشت. روشن کردم . نشستم کنار میز تلفن . مرتب به ساعت دیواری نگ

 حس کنجکاوی عجیبی داشتم.

 مانده بود. بلند شدم و رفتم لیوان خالی شربت را شستم.  6چند دقیقه به ساعت 

نمی دانستم، وقت را چطور بگذرانم . صدای تلویزیون اعصابم را به هم ریخته بود درست لحظه ای که تلویزیون را 

 ، صدای زنگ خاموش کردم 

تلفن بلند شد . تکان عجیبی خوردم. احساس کردم این بلند ترین صدای زنگی بود که تا به حال شنیدم. به سرعت به 

 سمت تلفن رفتم . دستهایم می لرزید . گوشی را بلند کردم و گفتم: بفرمائید.

 صدای پدر به اعصابم آرامش داد:

 الو لیال ، حالتچه طوره؟

 یدم و جواب دادم:نفس عمیقی کش

 سالم پدر خوبم.

 بگو مادرت بیاد پای گوشی .

 مامان خونه خاله مهینه، شب آنجاییم ، قراره منم االن برم .

 پس زنگ می زنم خونه مهین باهاش صحبت می کنم ، تو کاری نداری؟ 

 نه پدر.

گ زد. نگاهی به ساعت کردم ، درست بعد هم خدا حافظی کردم. به محض اینکه گوشی را گذاشتم ، تلفن دوباره زن

 شش بود زنگ دوم را که زد گوشی را برداشتم و گفتم : بله

 کسی صحبت نکرد گوشی را گذاشتم.

 درست یک دقیقه دیگر تلفن زنگ زد. قلبم می تپید گوشی را برداشتم .

 بفرمائید:

 صدایی آهسته از پشت خط شنیدم که گفت :

 شم.سالم امیدوارم که مزاحم نبا



 من هول شده بودم . سکوت کردم و منتظر شدم ادامه بدهد . 

 قرار بود موضوعی را با شما در میان بگذارم.

 آب دهانم را قورت دادم و لبم را گاز گرفتم. به خودم جرات حرف زدن دادم و گفتم :

 بله منتظر هستم بشنوم.

ما را به دست آوردم. می خواستم اول با خود شما صحبت نمی دونم باید از کجا شروع کنم ، به سختی شماره منزل ش

 کنم و اگر شما اجازه بدهید، خانواده ام را برای خواستگاری به منزل شما بفرستم.

 من که تا آن لحظه فکر می کردم دارم با امیر صحبت می کنم، متوجه اشتباهم شدم. با تعجب پرسیدم:

 ا دیگه اینجا زنگ نزنید.شما کی هستید؟ من شما را نمی شناسم. لطف

بعد سریع گوشی را گذاشتم . دستم را بردم که سیم تلفن را از پریز بکشم. احساس کردم اراده ندارم. مثل این که 

 دلم می خواست بقیه حرفهایش را بشنوم.

دوباره بلند برای رفتن آماده شدم. کفش هایم را پوشیدم و داشتم در ساختمان را قفل می کردم که صدای زنگ تلفن 

 شد.

 سریع در را باز کردم . امید وار بودم که خودش باشد . با کفش رفتم داخل. گوشی را برداشتم و به تندی گفتم : الو

 خودش بود . باصدای لرزان گفت:

ت شما راجع به من اشتباه فکر می کنید . من مزاحم نیستم. شما رو می شناسم و واقعا قصد ازدواج دارم. حاضرم ثاب

کنم . من اصال نمی خواستم تلفنی تماس بگیرم. قصد داشتم مادرم رو به خونه شما بفرستم . ولی ترسم از این بود که 

مبادا با مخالفت خانواده شما روبرو شوم. تصمیم گرفتم اول با خود شما صحبت کنم . من ساکت بودم و حرفی نمی 

 زدم. سپس ادامه داد:

 ی بخشید بیشتر از این مزاحمتون نمی شم، بعد آهی کشید و گفت:مثل اینکه زیاد صحبت کردم م

 می تونم فردا زنگ بزنم؟

 قبل از این که من حرف بزنم. دوباره گفت : خواهش می کنم.

 من باید راجع به این موضوع با مادرم صحبت کنم.

 

 شی را گذاشتم . زنگ می زنم . دیگه جواب ندادم و گو 9پس اگه اشکالی نداره ، فردا شب ساعت 

کیفم را برداشتم و بعد از این که درها را قفل کردم ، از خانه بیرون رفتم . سر خیابان یک تاکسی گرفتم خودم را 

 سریع به خانه خاله مهین رساندم . 

ادر یک در خانه ی خاله مهین نیمه باز بود . آقا نادر داشت توی حیاط ماشین می شست . رفتم تو و سالم کردم . آقا ن

 ، یک لحظه سرش را باال گرفت و نگاهی به من انداخت و گفت : 

 سالم لیال خانم ، خوش آمدی . 

آقا نادر مرد مهربانی بود . او دو سال بود ه با خاله ازدواج کرده بود . خاله مهین زندگی ساده ای داشت و با این حال 

ود . گاهی اوقات با ماشین هم کار می کرد . آن روز به نظرم همیشه راضی به نظر می رسید . آقا نادر معلم دبستان ب

 رسید که آقا نادر ناراحته .



رفتم داخل . مادر داشت خیاطی می کرد . خاله مهین هم کنار مادر نشسته بود و مشغول پاک کردن سبزی خوردن 

 بود . سالم کردم و کنار خاله نشستم . 

 مادر پرسید : 

 چرا دیر آمدی ؟ 

 دم و به حالت شوخی گفتم : خندی

 دیر نیومدم . 

 بعد هم برای این که حواس مادر را پرت کنم ، پرسیدم : 

 پدر زنگ زد ؟ 

 مادر در همان حالتی که مشغول دوختن بود ، دو بار سرش را به عالمت مثبت تکان داد . 

 خاله مهین رو کرد به من و پرسید : 

 با اعظم رفتی کالس شنا ؟ 

 شدم و لباسم را به چوب لباسی که کنار اتاق بد زدم و گفتم : بله .  بلند

 اعظم چکار کرد ؟ باالخره با پسر آقای محمدی ازدواج می کنه ؟ 

می دونستم رابطه الهه با خاله مهین خیلی خوبه پیش خودم فکر کردم شاید اعظم راجع به تلفن امیر چیزی به الهه 

 نگفته باشد . 

 دوباره کنار خاله نشستم و جواب دادم :  لبخندی زدم ،

 هر چی قسمت باشه همون میشه . 

 خاله با گوشه ی چاقویی که در دستش بود زد روی پام و به شوخی گفت : 

 ای شیزون ، معلومه که راز دار خوبی هستی . 

 برای این که بحث را عوض کنم ، سرم رو بردم جلوتر و آرام از خاله پرسیدم : 

 اینکه آقا نادر ناراحته ؟ مثل 

 خاله سبد سبزی را برداشت و از جایش بلند شد . یک دستش را به کمر گرفت و جواب داد : 

 چیز مهمنی نیست . 

 مادر که متوجه سوال من شده بود ، سرش را باال کرد و رو به خاله مهین پرسید : 

 منظورت از چیز مهمی نیست چیه ؟ 

 رف آشپزخانه می رفت ، جواب داد : خاله در حالی که به ط

 بعداً تعریف می کنم . 

 شک مادر بیشتر شد ، بلند شد و چرخ خیازی را گوشه اتاق گذاشت و پشت سر خاله به آشپزخانه ر فت . 

 چند لحظه بعد صدای مادر را شنیدم که گفت : 

 لیال جون بیا این ساالد رو درست کن . 

تم . مادرد اشت سبزی خوردن را می شست . خاله هم مشغول آماده کردن ظرف های بلند شدم و به آشپزخانه رف

 شام بود . کناری نشستم و شروع کردم به پوست ک ردن خیارها . مادر برای این که سر حرف را باز کند پرسید : 

 مهین چی می خواستی تعریف کنی . 



 و کرد و گفت : خاله مهین رو به دیوار آشپزخانه تکیه داد و به مادر ر

 خان عمو می خواهد خونه رو بفروشه . 

 مادر شیر آب را بست و در حالی که دستش را خشک می کرد با تعجب پرسید : 

 می خواهد بفروشد ؟ 

 برای این که مادر ناراحت نشود ، خاله مهین لبخندی را که معلوم بود از روی اجبار است ، زد و گفت : 

 ادر دو سه روزه که میره خونه پیدا کنه . نگران نباش آبجی ، ن

 من و مادر برای خاله مهین خیلی ناراحت شدیم . 

در آن دو سالی که خاله مهین ازدواج کرده بود ، در آن خانه زندگی می کرد . آقا نادر در زمان بچگی پدرش را ازد 

آقا نادر به خانه عمویش می رود و با خانواده ست داده بود . بعد از چند سال مادرش با مرد دیگری ازدواج می کند و 

ی آنها زندگی می کند . زمانی که آقا نادر با خاله مهین ازدواج کرده بود . خان عموی آقا نادر گفته بود : که تا وقتی 

 که احتیاج به پول این خانه نداشته باشم شما می توانید در این جا زندگی کنید . 

کرد پسر بزرگ خان عمو ورشکست شده بود و شدیداً نیاز به پول داشت . خان عمو هم این طور که خاله تعریف می 

 تصمیم گرفته بود خانه را بفروشد . 

آن شب من و مادر تصمیم گرفتیم ، خانه ی خاله بخوابیم . خاله در موقعیت ناجوری قرار گرفته بود . دکتر به او گفته 

 بود حدود دو ماه دیگر وضع حمل می کند . 

مادر سعی کرد تا انجایی که می تواند خاله مهین را دلداری بدهد و آقا نادر هم برای این که خاله را خوشحال کند 

 گفت : 

در جنوب شهر یه خونه ی کوچک دیدم . دارم با اداره صحبت می کنم . قرار شده وامی بگیرم . وام رو که گرفتم 

 فوری میرم اجاره اش می کنم . 

، من و مادر به خانه برگشتیم . مادر مرتب در فکر خاله بود . چند بار تصمیم گرفتم ، راجع به تلفنی که  صبح روز بعد

به من شده با او صحبت کنم . ولی احساس کردم مادرم در موقعیتی نیست که من بتوانم این موضوع را با او در میان 

 بگذارم . 

 ی خان عمو را برای او تعریف کرد . عصر وقتی پدر برگشت ، مادر قضیه ی فروش خانه 

 پدر وقتی جریان را فهمید خیلی ناراحت شد و به مادر گفت : 

 با مهین صحبت کن ، ببین اگه پوب نیاز داره هر طور شده برایشان فراهم کنم . 

 پدرم خیلی مهربان بود ، و همیشه سعی می کرد تا آنجایی که می تواند مشکل فامیل را حل کند . 

 در به عمو حمید زنگ زد و خواست که ماشین آقا جون را برایش بیاورد . پ

 پدر ومادر می خواستند راجع به پول خانه با آقا نادر صحبت کنند . 

شب عمو حمید ماشین را آورد . موقع رفتن به من اصرار کرد که همراه آنها بروم . ولی چون من منظتر تلفن بودم 

 گفتم : 

 ، امشب میخوام زود بخوابم ! پس از این که انها رفتند خودم را با نقاشی مشغول کردم .  سرم درد می کنه

شد ، به تلفن خیره شدم . هر لحظه منتظر زنگ بودم . تا به حال خودم را در آن حالت ندیده بودم .  9وقتی ساعت 

 بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن . 



وشی را بد گذاشتم . رفتم تلفن را امتحان کنم که یک دفعه تلفن زنگ زد . یک لحظه با خودم فکر کردم ، شاید گ

 تکان عجیبی خوردم . گوشی را برداشتم و گفتم : 

 بفرمایید . 

 کسی صحبت نکرد . گوشی را گذاشتمم . و منتظر شدم دوباره تماس بگیرد . 

 :  دو دقیقه بعد با شنیدن اولین صدای زنگ گوشب را بلند کردم و گفتم

 بله . 

 سالم می تونم صحبت کنم ؟ 

 خواهش می کنم . 

 با اجازه اول خودم رو معرفی می کنم . 

 « بفرمایید . » در حالی که با یک دست گوشی را نگه داشته بودم و با دست دیگر با سیم تلفن بازی می کردم ، گفتم : 

اریم . چهار سال پیش بعد از این که دیپلم گرفتم به اسم من علی است ، تو بازار با پدرم مغازه ی طال فروشی د

سربازی رفتم . بعد از این که خدمت سربازیم تموم شد با سرمایه ای که پدرم در اختیارم گذاشت ، در مغازه مشغول 

 به کار شدم . علی مشغول صحبت کردن بود که صدای زنگ بلبلی از ان طرف خط به گوشم رسید . 

 اتمه داد و آرام گفت : علی به صحبت هایش خ

 لطفاً یک لحظه گوشی را نگه دار . مثل انکه زنگ می زنند . 

من هم همینطور که گوشی در دستم بود به حرف های او فکر می کردم . چند لحظه بعد صدایی مثل بسته شدن در 

 اتاقم به گوشم رسید و بعد علی دوباره گوشی را برداشت و گفت : 

ظر موندید . برادرم و خانمش مادرم را از دکتر آوردند . با گفتن این جمله بحث عوض شد . علی معذرت میخ وام منت

 ادامه داد : 

مادرم بیماره ، چند ساله که آسم داره . دکترش گفته وقتی حالش بد میشه فقط باید اکسیژن مصرف کنه . امروز ظهر 

 . به همین دلیل دوباره حالش بد شد . منزل برادرم مهمون بودیم . مادرم ، کمی ناپرهیزی کرد 

دلم به حال خودم و علی سوخت . هر دو یک مشکل داشتیم . حالش را درک می کردم . دلم می خواست با او درد دل 

 می کردم ولی خجالت می کشیدم . در جواب صحبت های او سعی می کردم از جمله های کوتاه استفاده کنم . 

 موقع برگشتن پدر و مادر بود . گوشی را تو دستم جا به جا کردم و گفتم : نگاهی به ساعت انداختم . 

 خیلی متاسفم . 

 می بخشید مثل اینکه با حرف هایم باعث ناراحتی شما شدم . 

 نه خواهش می کنم . 

 راستی قرار بود راجع من ، با مادرتون صحبت کنید . 

 از شما نمی دانم . هنوز فرصتی پیش نیامده ، در ضمن من چیز زیادی 

 پس اگر اشکالی نداره می خواهم ، فردا چند لحظه حضوری شما را ببینم . باید بیشتر با هم صحبت کنیم . 

 از این که می توانستم ، چهره ی او را برای اولین بار ببینم ، خوشحال بودم . پرسیدم : 

 کجا ؟ 

 هر کجا که شما در نظر بگیرید . 



دا کالس شنا دارم . آدرس ورزشگاه را دادم و قرار شد سر ساعت یک هر دو در ایستگاه اتوبوس یادم افتاد ، فر

 جلوی در ورزشگاه باشیم . 

 بعد از این که با او خداحافظی کردم ، فوری شماره منزل پدر اعظم را گرفتم . 

ت . برای شوخی صدایم را بم اعظم گوشی را برداشت . از لحن بله گفتن اعظم متوجه شدم منتظر تماس امیر اس

 کردم و گفتم : 

 الو ، سالم اعظم ، با پدرت صحبت کردم . قراره فردا برای خواستگاری بیایم تهران . 

 اعظم فوری صدای من و شناخت . خنده ای کرد و گفت : 

 چشم ، منتظرم هستم ، ساعت دو بیا بریم کالس شنا . 

 فتم : من هم خنده ام گرفت . سالم کردم و گ

 برای همین زنگ زدم . فردا باید تنها بری . 

 مگه تو نمیای ؟ 

 چرا ، کاری برام پیش اومده از اون طرف خودم میام . 

 چه کاری ؟ 

 بعداً برات می گم ، فعال کاری نداری ؟ 

 نه سالم برسون . 

 به اتاقم رفتم .  از اعظم خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم . سریع چراغها را خاموش کردم و

روی تخت دراز کشیدم . از این که قرار بود چهره ی علی را ببینم خیلی خوشحال بودم . حس عجیبی داشتک . دلم 

میخواست مرتب با او صحبت مر کردم . هنگامی که می خواستم بخوابم به او و صدای جذابش فکر می کردم . علی 

 تی چشمهایم را بستم ، سعی کردم چهره ای از او در ذهنم بسازم . فقط می توانست برای من یک رویا باشد . وق

قیافه ی علی را با موی مشکی ، چشم های سیاه و پوست سبزه مجسم کردم . آن شب با رویای علی خوابم برد و 

ه بود . نفهمیدم کی پدر و مادرم از خانه ی خاله مهین برگشتند . صبح وقتی از خواب بیدار شدم ، پدر هنوز خوابید

 مادر هم در آشپزخانه مشغول آشپزی بود . 

آن روز سر حالتر از روزهای دیکر بودم . شاید دلیلش این بود که می خواستم ، علی را ببینم . مادر با خبر خوشی که 

مهین  به من داد به خوشحالی من افزود . او گفت که قرار است زیر زمین را مرتب کنیم تا برای مدتی آقا نادر و خاله

پیش ما زندگی کنند با مادر مشغول صحبت بودیم که تلفن زنگ زد . پدر تازه از خواب بیدار شده بود . رفت و 

 گوشی رابرداشت . بعد از چند لحظه مرا صدا کرد . 

 لیال ! 

 بیا تلفن . 

 قلبم از جا کنده شد . ترسیده بودم . زیر لب از خودم پرسیدم : 

 کی باشه ؟  صبح به اینزودی ممکنه

 بله 

 الو لیال خودتی ؟ سالم 

 آه خدایا سارا تویی ؟ چه قدر خوشحال شدم . 



 حالت چطوره لیال ؟ 

 خوبم منتظر تلفنت بودم . 

 ببخش بی وقت مزاحمت شدم . از پدرت عذرخواهی کن .مثل اینکه خواب بود . 

 از آن حالت بیرون بیاید ، گفتم :  خنده ای کردم و نگاهی به ساعت انداختم . برای این که سارا

 ساعت نه صبحه ، خانم کجا صبح زوده . 

 سارا که معلوم بود از این برخورد من خوشش آمده گفت : 

 دیدم خانم جون زن بابام را می گم ، خونه نیست ، فرصت رو مناسب دیدم زنگ بزنم حالت رو بپرسم . 

 گاه ببینمش . از سارا تشکر کردم و قرار گذاشتم در ورزش

 وقتی گوشی را گذاشتم ، پدرم در حالی که داشت باریش تراش صورتش را اصالح می کرد پرسید : 

 کی بود ؟ 

 سارا بود تازه باهاش دوست شدم . 

سر میز صبحانه نشستیم ، جریان دوست شدنم با سارا و خالصه ای از آن زندگی او را برای پدر و مادرم تعریف 

 م برای این که قرار بود آن روز زودتر از روزهای دیکر از خونه بیرون بروم دیدن سارا را بهانه کردم . کردم . بعد ه

بعدظهر بهترین مانتو و کفش و روسریم را پوشیدم و راه افتادم . در بین راه دو تا کتاب از یک کتاب فروشی خریدم 

 . تمام مسیر را پیاده رفتم . 

 لی چگونه برخورد کنم . در لحظه ی اول چه عکس العملی از خود نشان بدهم . در این فکر بودم که با ع

نمی دانستم بای چه قیافه ای به خود بگیرد . گاهی فکر می کردم لبخند بزنم . ولی زود پشیمان می شدم و فکر می 

 کردم با جذبه باشم بهتر است . 

انداختم . خیابان خلوت بود . چند ماشین کنار خیابان خالصه به ورزشگاه رسیدم . به این طرف و آن طرف نگاهی 

پارک شده بودند . به آن سمت خیابان رفتم و روی صندلی ایستگاه اتوبوس نشستم . چند دقیقه گذشت . نگاهی به 

ساعتم انداختم . دقیقاً ساعت یک بود . مرتب به اطراف نگاه می کردم ، ولی من تا به آن روز علی را ندیده بودم و 

 نمی شناختم . هر لحظه منتظر بودم یک نفر جلوی من سبز شود و خود را علی معرفی کند . 

قلبم می تپید . پیشانیم عرق کرده بود . تا به حال خودم را این طوری بی قرار ندیده بودم . برای اینه به اعصبم مسلط 

ندن کردم . دو سه خط خواندم ولی چیزی از شوم ، یکی از کتاب هایی را که خریده بودم ، باز کردم و شروع به خوا

 نوشته های کتاب را نفهمیدم . مثل اینکه اصالً سواد خواندن نداشتم . 

 کلمات را تار می دیدم . اتوبوسی که برای پیاده کردن مسافر جلوی من ایستاد ، حواسم را جمع کرد . 

 ساس می کردم شاید علی در بین آنها باشد . بی اختیار به مسافرهایی که پیاده می شدند ، نگاه کردم . اح

پسر جوانی گه آخر از همه پیاده شد یک ساک ورزشی روی دوشش بود و ازا ندامش مشخص بود باید ورزشکار 

 باشد . اول فکر کردم شاید قصد دارد به ورزشگاه برود . شاید هم خود علی باشد . 

د . از جایم بلند شدم . موهایم را زیر روسری مرتب کردم . نگاهی ضربان قلبم تند تر شده بود . دستهایم کمی لرزی

به او انداختم . جوان متوجه حال من شد ه بود . او هر چه بیشتر رو به من قدم بر می داشت حال من دگر گون تر می 

 شد . سرم را پایین انداختم و سر جایم ایستادم . جوان به من رسید گفت : 

 نکه حالتون خوب نیست .ببخشید آبجی ، مثل ای



 

قلبم از جا کنده شد ، سرم را باال کردم او نگاهی به من کرد و ادامه داد: خواهر من در فروشگاهی که در آن سمت 

 خیابان است فروشندگی می کند. اگر احتیاج به کمک دارید، شما را ببرم آنجا.

 

 بیند متوجه بدحالی من می شود.تازه فهمیدم که چقدر رنگم پریده و هرکس مرا در آن حال ب

 

 دوباره به ساعتم نگاه کردم. ده دقیقه از ساعت یک گذشته بود.

 

فکر کردم دیگر علی نمی آید . سرم گیج می رفت ، اعصابم به هم ریخته بود . تصمیم گرفتم به فروشگاه برم و تا 

اشتم به خانه برگردم . مادرم همه چیز را متوجه زمانی که حالم خوب شود آنجا بمانم. نمی توانستم با آن حالی که د

 می شد. سرم را باال کردم و به آن جوان گفتم: اگر اشکالی ندارد منو پیش خواهرت ببر.

 

 قدم اول را برنداشته بودم که باشنیدن صدای جیغ ترمز اتومبیلی که در آن سمت خیابان ایستادبه عقب برگشتیم.

 

 نگ و همان راننده ای که همیشه در جستجوی آقای رستمی بود.آه خدایا هما بنز سفید ر 

 

راننده در حالی که داشت به من و آن جوان نگاه می کرد درماشینش را به سرعت باز کرد و بدون اینکه به ماشین 

آن  های در حال رفت و آمد توجه داشته باشد به طرف ما آمد. او به محض اینکه به مارسید، سیلی محکمی به صورت

جوان زد . من ترسیده بودم. فقط مات و مبهوت نگاه می کردم. جوان که معلوم بود بدن ورزیده و قدرت زیادی هم 

دارد لحظه ای که راننده دستش را باال برد تا سیلی دوم را به صورتش بزند به سرعت مچ دست او را با یک دست 

 ورد به چشمهای او خیره شد و با صدای خشن گفت:گرفت و فشار داد . پس از اینکه دست راننده را پایین آ

 

 منظورت از این حرکت چی بود؟

 

 راننده نیز نگاهی خشمناک به من انداخت و سپس رو به جوان کرد و با عصبانیت پرسید :

 

 با ین خانم چکار داشتی؟

 

 من واقعا از حرکت راننده تعجب کرده بودم. جوان ورزشکار لبخندی زد و گفت:

 

مثل این که سوتفاهم شده. من داشتم از اتوبوس پیاده می شدم که متوجه شدم این خانم حال خوشی نداره. خواهرم 

در آن فروشگاه اسباب بازی فروشی کار می کند. فکر کردم شاید بتونه کمکی به این خانم بکند داشتیم می رفتیم 

 پیش خواهرم که شما از را ه رسیدی.

 

اشتباهش شده بود، دستش را به گردن جوان ورزشکار انداخت و عذر خواهی کرد . جوان در حالی راننده که متوجه 

 که دستش را به طرف راننده می برد گفت:

 

 محسن هستم.



 

 راننده در حالی که با او دست می داد خنده ای کوتاه کرد و نگاهی به من انداخت و جواب داد:

 

 خوشبختم من هم علی هستم .

 

اهام سست شده بود زانو هایم می لرزیدند، خدای من یعنی این همان علی است . باور نمی کردم، دیگر نمی پ

 توانستم به چیزی فکر کنم . چند قدم به عقب برگشتم و روی نیمکت نشستم.

 

 فت:بعد از چند لحظه که علی با محسن صحبت کرد ، محسن به طرف من آمد او همان طور که سرش پایین بود گ

 

 آبجی اگر کاری ندارید من دیگر مرخص میشوم.

 

من از روی نیمکت بلند شدم و از محسن تشکر کردم. محسن هم از علی خداحافظی کرد و به آن سمت خیابان رفت. 

 حاالمن ماندم و آن راننده بنز که حاال فهمیدم همان کسی است که من منتظرش بودم.

 

 و کنار من نشست و گفت:علی به طرف من آمد. سالم کرد 

 

 واقعا معذرت می خوام وقتی شما با آن جوان صحبت می کردید ، فکر ناجوری به سرم زد.

 

من بهت زده شده بودم . نمی دانستم باید از کجا شروع کنم و سواالتی که در مغزم وجود آمده بود به چه طریقی از 

 او بپرسم.

 

 ین که مطمئن شوم این همان علی است پرسیدم :به خودم جرات حرف زدن دادم. برای ا

 

 مثل این که موفق شدید منزل آقای رستمی را در کوچه ما پیدا کنید.

 

 لبخندی زد و گفت :

 

 اگر اجازه بدهید، توضیح می دهم.

 

 علی در حالی که یک سیگار از جیبش درآورد رو کرد به من و گفت اشکالی نداره؟

 

 احت باشید.خواهش می کنم ، ر

 

 علی سیگارش را با فندک روشن کرد و گفت:

 

حقیقت این است که یک روز داشتم می رفتم بانک. در مسیرم دیدم که مردم جمع شدند. ماشینم را کنار خیابان 

پارک کردم. وقتی خودم را به جمعیت رساندم، متوجه شدم پسر بچه ای تصادف کرده. در میان جمعیت چشمم به 



اد که همراه دختر خانم دیگری ایستاده بودید. از چهره شما و متانتی که در شما دیدم ، بسیار خوشم آمد . شما افت

 تصمیم گرفتم به جای این که به بانک برم شمارا تعقیب کنم.در اصل قصد داشتم منزل را یاد بگیرم.

 

جایش بلند شد و سیگارش را روی زمین من سراپا گوش بودم و دلم می خواست بقیه داستان را بشنوم ولی علی از 

 انداخت . در حالی که با پا سیگارش را خاموش می کرد گفت:

 

 این جا گرم است میرویم یک جای خنک.

 

 من و علی پیاده به یک خیابان پایین تر رفتیم و در یک تریا نشستیم. علی سفارش دو لیوان آب هویج بستنی داد.

 

 استان طاقت نداشتم گفتم:من که برای شنیدن بقیه د

 

 می فرمودید.

 

 بله عرض می کردم . کجا بودیم؟ خواستم حرفی بزنم که خودش سریع گفت :

 

یادم افتاد . تصمیم گرفتم شما را تعقیب کنم . سوار ماشین شدم و خیلی آرام پشت سر شما راه افتادم مطمئن بودم 

اعتی منتظر بودم که همراه همان دختر خانم از دبیرستان بیرون چون فصل امتحان است زود برمی گردید. یکی دوس

 آمدید. دوباره شما را تعقیب کردم.

 

به سر کوچه که رسیدیم فکر کردم اگر با ماشین بیام شما متوجه من می شوید . ماشین را پارک کردم و پیاده پشت 

رفتم به کارم رسیدگی کردم . از آن به بعد  سر شما آمدم. منزل را که یاد گرفتم ، خیالم راحت شد . برگشتم و

مرتب به فکر شما بودم. بعد از این که شما را از نزدیک دیدم عالقه ام به شما بیشتر شد . همان روز که در را باز 

 کردید ، دلم می خواست همه چیز را بگویم ولی می ترسیدم.

 

 پس شما واقعا منزل آقای رستمی را نمی خواستید؟

 

ندید و گفت : نه من می خواستم با طرز برخورد و رفتار اجتماعی شما آشنا بشم . در واقع من خودم رستمی علی خ

 هستم. علی رستمی .

 

 شماره تلفن منزل ما را از کجا پیدا کردید؟

 

منزلتون  یک روز صبح زود پدرتون رو تعقیل کردم .محل کار ایشان رو که یاد گرفتم داخل اداره رفتم و شماره تلفن

 رو به هر مصیبتی بود پیدا کردم.

 

رفتار علی برایم جالب توجه بود . به او خیره شده بودم. علی دستمالی از جیبش در آورد و عرقی که بر روی 

 پیشانیش نشسته بود پاک کرد ، و گفت : حاال می توانم اسم شما را بپرسم؟

 



 : اسم من لیال .درحالی که لیوان آب هویج را دردست داشتم گفتم 

 

من و علی تا ساعت دو نیم با هم صحبت کردیم علی از من پرسید : که چه وقت هایی می تواند راحت با منزل ما 

تماس بگیرد. شیف کار پدرم را به او گفتم و قرار شد شبهایی که پدرم در منزل نبود او زنگ بزند. علی هم شماره 

اد تا در صورت لزوم با او تماس بگیرم از علی خدا حافظی کردم و به تلفن معازه طالفروشی پدرش را به من د

ورزشگاه رفتم ، اعظم و سارا گوشه ای ایستاده بودند. سارا به محض این که چشمش به من افتاد مثل کسی که سالها 

 آمیزی پرسید :مرا ندیده باشد، جلو آمد و دستش را به گردن من انداخت . اعظم هم همزمان جلو آمد و با لحن طنز 

 

 خوب کار مهم چی بود؟

 

 خندیدم و گفتم :

 

 االن وقتش نیست.

 

عصر موقع برگشتین از سارا خواستم که به منزل ما بیاید. سارا گفت امروز پسر برادر خانم جون حالش خوب نبوده 

 و خانم جون هم از صبح رفته خونه برادرش.

 

 م.هرسه نفر به قصد منزل ما راه افتادی

 

وقتی در حیاط را باز کردیم دیدم خاله مهین و مادر مشغول تمیزکردن زیرزمین هستند رفتیم جلوی در زیرزمین من 

سارا را به مادر و خاله معرفی کردم . سپس به اتاقم رفتیم . من با میوه و شیرینی از بچه ها پذیرایی کردم. حدس 

سبانده بودم خوشش آمده . نگاهی به صورت سارا کردم غم پنهانی زدم سارا از عکس هایی که به دیوارهای اتاقم چ

 در چشمهای او دیده می شد.بعد از چند لحظه ای که نشستیم ، خاله مهین با زدن یکی دو ضربه به در وارد اتاق شد .

 

 سارا و اعظم هردو بلند شدند خاله کنار دست اعظم نشست و با خنده گفت:

 

 مزاحم که نشدم؟

 

یک سیب برداشت و شروع کرد به پوست کندن .بچه ها کمی به محیط عادت کردند. سارا از آن حالت  سپس

 خجالتی بیرون آمد و راحت تر صحبت می کرد. خاله مهین رو کرد به اعظم و گفت:

 

 خوب عروس خانم شیرینی عروسی رو کی می خوریم؟ اعظم خجالت کشید، سرش را پایین انداخت و گفت:

 

 معلوم نیست. هنوز

 

 سارا چیزی از موضوع نمی دانست، لبخندی زد و گفت : نگفتی می خوای ازدواج کنی؟

 

 اعظم نگاه کوتاهی به من انداخت . از نگاه اعظم متوجه شدم منظورش این است که بحث را عوض کنم.



 

 و پرسیدم : بلند شدم و دوتا کتابی را که خریده بودم، برداشتم و به دست خاله مهین دادم

 

 اینها را امروز خریدم، خوبه؟

 

خاله و سارا هردو متوجه رفتار من شدند، خاله به کتابها نگاهی کرد و گفت خیلی خوبه . وقتی خوندی بده من هم 

 بخونم.

 

به این ترتیب بحث عوض شد و هرکس چیزی می گفت ولی من همزمان که با آنها صحبت می کردم فکرم پیش علی 

بچه ها یکساعتی را منزل ما ماندند . سارا کمی برایمان دردو دل کرد از موقعیت زندگیش گفت و از این که  بود.

 چقدر خانم جون اورا اذیت می کند.

 

دلم برای سارا می سوخت. دوست داشتم به هر طریقی که می توانم به او کمک کنم. از سارا خواستم که مرتب با من 

اینکه با من دوست شده بود خوشحال به نظر می رسید. او وقت رفتن ، شماره تلفن منزلشان  در تماس باشد. سارا ار

 را به من داد و گفت:

 

 فقط بین ساعت دو تا چهار می تونم تماس بگیرم چون در آن ساعت اکثرا زن پدرم خواب است.

 

قدیم که گوشه زیرزمین بود نشسته بود و  وقتی بچه ها رفتند من و خاله مهین به زیرزمین رفتیم . مادر روی صندوق

 آلبوم عکسهای قدیمی را نگاه می کرد.

 

مادر عکس پدرش را که به رحمت خدا رفته بود درآورد و به دست خاله مهین داد. سپس درحالی که اشک حلقه 

 بسته در چشمش را پاک می کرد گفت:

 

 یدی.خدا بیامرزدش اگه آقا زنده بود، این همه سختی نمی کش

 

 خاله کنار مادر روی صندوق نشست و در حالی که با لبه آستین پیراهنش عکس را پاک می کرد گفت :

 

 بعد از آقا من تنها کسی بودم که سختی کشیدم.

 

خاله مهین راست می گفت مادر بزرگم بعد از دوتا پسر که خدا بهش داده بود مادر را به دنیا می آورد و بعد از آن 

بچه دیگر آورده بود که هرسه تا مرده بودند، تا اینکه خاله مهین را خدا بهش داده بود. ولی بعد از خاله مهین سه تا 

 خودش دوام نیاورد و از دنیا رفت.

 

مادر و دوتا برادرش چون بزرگ بودند هرسه ازدواج می کنند، مادر در راه دبیرستان با پدرم آشنا شده بود و بعد از 

بزرگم با پدرم ازدواج کرده بود. دایی بزرگم هم برای تحصیل به خارج از کشور رفته و همان جا با  معرفی به پدر

یک دختر انگلیسی ازدواج کرده و سال ها بود که در انگلستان با همسر و دو فرزندش زندگی می کرد . او گاهی فقط 

 برای ما عکس یا نامه می فرستاد.



 

بود و پس از از دواج به دلیل این که همسرشچند سال بچه دار نشده بود از او جدا  دایی کوچکم با دختری آشنا شده

شده و با زن دیگری ازدواج کرده بودو به دلیل این که هیچ کدام از خانواده داییم به این وصلت راضی نبودند همگی 

 با او قطع رابطه کردند.

 

می کردند. تایک روز وقتی خاله از مدرسه بر می گردد با  در تمام این مدت خاله مهین و پدر بزرگم با هم زندگی

 صحنه وحشتناکی روبرو می شود.

 

پدر بزرگ که برای تعمیر شیروانی باالی ساختمان رفته و گویا پایش لیز خورده بود به طور وحشتناکی جنازه اش 

د یک ماه در بیمارستان بستری می روی زمین افتاده بود بعد از این حادثه به خاله مهین شوک وارد می شود و حدو

 شود. و بعد از آن هم مدتی با مادر زندگی می کند تا این که با آقا نادر آشنا شده و با او قرار ازدواج می گذارد.

 

به یاد آوردن این خاطرات هم برای مادر و هم برای خاله مهین مضر بود . به همین دلیل من سعی کردم با تعریف 

را آنها را از آن حالت بیرون بیاورم . با صدای زنگ خانه هر سه نفر بیرون آمدیم . خاله رفت و کردن خاطرات سا

دررا باز کرد آقا نادر بود. مقداری رنگ و وسایل نقاشی خریده بود گفت: فردا نقاش می آورم که زیرزمین رو رنگ 

 کنه.

 

رتب به علی فکر می کردم.. دلم میخواست با او آن شب آقا نادر و خاله مهین شام منزل ما مهمان بودند. من م

 صحبت کنم . مادر تا حدودی متوجه رفتار من شده بود.

 

 داشتم ظرفهای شام را جمع می کردم که مادرم کنارم ایستاد و آرام پرسید :

 

 امروز اتفاقی افتاده؟ با دستپاچگی گفتم :

 

 افتادم. نه، نه ، چیز مهمی نیست. به یاد خاطرات قدیم شما

 

ظرفها را شستم و آخر شب به اتاقم رفتم، هرچه تالش کردم خوابم نمی برد. کنار پنجره رفتم ، دلم می خواست 

دوباره وقتی پرده را کنار می کشم همان بنز سفید رنگ را که حاال راننده اش را خوب می شناختم گوشه خیابان 

دم. اضطراب داشتم برای اینکه کمی آرام تر شوم، رفتم و یکی از پارک شده باشد. احساس کردم به او عالقه پیدا کر

کتابهایی را که خریده بودم برداشتم و شروع به خواندن کردم . ولی به جای کلمات کتاب چشمای سبز رنگ علی را 

 می دیدم.

 

رنگ زدن زیر زمین  آنقدر به علی فکر کردم تا باالخره خوابم برد. صبح روز بعد آقا نادر نقاش آورد و شروع به

 کرد.

 

من و مادر هم برای جمع کردن وسایل همراه خاله مهین به منزل آنها رفتیم . تا غروب کار جمع کردن وسایل طول 

 کشید. هر سه نفر خسته به خانه برگشتیم. رنگ زیرزمین تمام شده بود .آقا نادر مشغول شستن حیاط بود .



 

. خاله و مادر رفتند خوابیدند. آقا نادر هم روبروی تلویزیون نشسته بود و  آنشب بعد از شمام همه خسته بودند

 مشغول درست کردن رادیویی بود که بین اثاثهای کهنه زیر زمین پیدا کرده بود.

 

 تلفن را از پریز کشیدم و به اطاقم بردم.. آرام در اتاق را بستم. رفتم و روی لبه تختم نشستم.

 

مانده بود برای اینکه صدای تلفن بیرون  22دقیقه به  21ذاشته بودم و به تلفن نگاه می کردم. دستم را زیر چانه گ

نرود ، رفتم و یه موزیک آرام گذاشتم . بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم، از این سر اتاق به آن سر اتاق می رفتم 

 ، کالفه شده بودم.

 

دم و به ،شپز خانه رفتم . آقا نادر همانجا خوابش برده بود . پاورچین رفتم به بهانه آب خوردن در اتاقم را آرام باز کر

و تلویزیون را خاموش کردم. برگشتم و آرام در اتاق را بستم . عقربه ساعت دقیقاروی یازده بود هر لحظه منتظر 

اه می کردم و به خودم زنگ بودم . برای این که به اعصابم مسلط شوم، رفتم و کنار پنجره ایستادم . خیابان را نگ

 تلقین می کردم که منتظر تلفن نیستم.

 

ده دقیقه دیگه گذشت ، عصبانی شده بودم . دلم می خواست قدرت داشتم که بتوانم سیم تلفن را از پریز بکشم . به 

 « بله » طرف تلفن رفتم که یکدفعه زنگ زد . زنگ اول را که زد گوشی را برداشتم . 

گوشی را گذاشتم . خوشحال بودم ، فهمیدم خود علی است . رمز بین من و علی منزل آقای کسی صحبت نکرد . 

رستمی بود . اگر جو خانه مناسب بود من می گفتم بله و هر وقت کسی کنار من ایستاده بود و نمی توانستم صحبت 

 کنم ، می گفتم خیر اشتباه گرفتید . 

 . گوشی را برداشتم ، گفتم بفرمایید :  یک دقیقه ی بعد ، دوباره زنگ تلفن بلند شد

 منزل آقای رستمی ؟ 

 بله . 

 سالم حالت چطوره لیال ؟ 

 خیلی ممنونم ، خوبم . 

 می بخشید دیر زنگ زدم .. مثل اینکه خواب بودی ؟ 

 .  نمی خواستم غرورم را خرد کنم که او بفهمد بی تابانه منتظر تلفنش بودم . گفتم : تازه خوابیده بودم

 علی مثل اینکه دروغ مرا فهمیده بود . خندید و گفت : 

 عجب خواب سبکی ! 

 چه طور مگه ؟ 

 آخه با اولین زنگ تلفن گوشی رو برداشتی . 

 هم هول شده بودم و هم از دروغی که گفته بودم خجالت کشیدم . جواب دادم : نه آره ، خب خوابم سبک هم هست . 

 بحث را عوض کرد .  علی متوجه حالت من شد ،



آن شب من و علی یک ساعتی با هم صحبت کردیم . علی خیلی خوب و جذاب صحبت می کرد . او چنان از گرمی و 

دوست داشتن و عشق صحبت می کرد که من گاهی پیش خودم فکر می کردم تا به حال از زندگی هیچ چیز را 

 نفهمیده ام . 

 ط می داد و جمله های بسیار زیبایی می گفت : علی با مهارت کامل کلمات را به هم رب

 شب مرا تو خورشیدی . 

 تو جمع عصمت و عشقی . 

 می درخشد ماه عشق . 

 عشق تو گنجی است در سینه ی من ! 

 تا سفال آبی آسمان ستاره های درخشان را به مهمانی خورشید دعوت کند . 

 دل به کسی نده ، فقط دل به خدا بده . 

 ختی می توانستم جوابگوی سخنان علی باشم . من به س

هر چه بیشتر با او صحبت می کردم ، عالقه بیشتری نسبت به او پیدا می کردم . وقتی با علی خداحافظی کردم ، لحن 

 حرف زدنش ، صدای خنده اش ، جذابیت صدایش را نمی توانستم فراموش کنم . 

گرفته بود . آن شب با اینکه خیلی خسته بودم ، ولی سعی کردم چهره حاال دیگر چهره زیباتری از او در ذهنم جای 

 ای از علی روی کاغذ بیاورم . 

ساعت از دو شب گذشته بود که نقاشیم تمام شد . آن را بین کتاب هایم پنهان کردم . صبح وقتی چشمهایم را باز 

 از می زد گفت : کردم ، عمو حمید باالی سرم ایستاده بود . او در حالی که سیبی را گ

 بلند شو دیگر ، ظهر شده . 

 روی تختم جا به جا شدم و آرام بلند شدم ، در حالی که خمیازه می کشیدم گفتم : 

 سالم عمو ، چه عجب ، حالت چطوره ؟ 

 شکر خدا ، پاشو ، خودتو مرتب کن که مهمون دارید . چشمهایم را مالیدم با تعجب پرسیدم : کیه ؟ 

 ی که داشت از اتاقم بیرون می رفت گفت : عمو در حال

 بیا بیرون خودت می بینی . 

فهمیدم باید مینا باشد . رفتم جلوی آینه ، ایستادم و موها و صورتم را مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم . مینا کنار 

 خاله مهین نشسته بود و مشغول صحبت بود . 

 ار او نشستم . رفتم جلو ، با مینا احوالپرسی کردم و کن

مادر با یک سینی شربت وارد شد . سینی را روی میز گذاشت و رفت کنار عمو حمید نشست . بلند شدم و سینی 

 شربت را جلوی عمو حمید گرفتم . عمو یک لیوان برداشت و با خنده گفت : 

 انشاء اهلل عروسیت خدمت کنم . 

 حاال صبر کن اول خودت داماد بشی . 

 را که جلوی دست مینا بردم . عمو حمید گفت : سینی شربت 

 کارهاتون رو انجام بدین ، چون تاریخ عقد رو دقیقاً دو ماه دیگر گذاشتیم . 

 در همین لحظه صدای زنگ در حیاط بلند شد . سینی را روی میز گذاشتم . رفتم و در را باز کردم . 



ه ناراحت است ، او به محض این که چشمش به من افتاد پشت در اعظم ایستاده بود . از حالت صورتش فهمیدم ک

 دست هایش را به گردن من انداخت و سرش را روی شانه هایش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن . 

نمی دانستم چه اتفاقی افتاده . صبر کردم ، تا کمی سبک شود ، بعد دست اعظم را گرفتم و هر دو به زیر زمین رفتیم 

 ن صندوق قدیمی نشست و دوباره شروع به گریه کرد . . اعظم روی هما

رفتم یک لیوان آب برای او آوردم . من هیچ وقت اعظم را به این حال ندیده بودم ، اعظم کمی آب خورد . به نظر می 

 رسید آرام تر شده ، پرسیدم : 

 چه اتفاقی افتاده ؟ 

فرورفته بود . بعد در همان حالتی که داشت به یک نقطه او سرش را باال گرفت و اشک هایش را پاک کرد . در فکر 

 نگاه می کرد گفت : 

 همه چیز تمام شد . 

هنوز بغض گلویش را فشار می داد . بلند شدم و رفتم روبه روی اعظم روی زمین نشستم . دست هایم را روی زانوی 

 او گذاشتم و منتظر شدم که موضوع را تعریف کند . 

 ن گرفت و به من خیره شد . اعظم سرش را پایی

 گفتم همه چیز تموم شد ؟ 

دیشب امیر و پدرش همراه خاله ام به منزل ما آمدند . بعد از شام ، پدر امیر موضوع خواستگاری کردن مرا از مادرم 

ر را پرسید. بعد از این که جریان خواستگاری پسر آقای محمدی را فهمیدند ، خاله ام موضوع دوست داشتن من و امی

 برای مادرم تعریف کرد . پدر امیر هم من رو از خانواده ام به طور رسمی خواستگاری کرد . 

 ولی پدرم با جدیت کامل رو کرد به امیر و گفت : 

 برای همیشه از فکر اعظم بیا بیرون . به صالح اعظمه که با بهرام ازدواج کنه . 

ا تریف می کرد مرتب اشکش را پاک می کرد و به یک نقطه اعظم در حالی که موضوع خواستگاری کردن امیر ر

 خیره می شد . بلند شدم و پرسیدم : 

 حاال می خوای چه کار کنی ؟ 

نمی دونم ، حیرون موندم ، من امیر رو دوست دارم . نمی خوام با کس دیگه ازداج کنم . من فقط با امیر خوشبخت 

 میشم ! 

 دلداری بدهم . دست اعظم را در دستم گرفتم و گفتم : سعی کردم هر طور که شده به اعظم 

 نه اعظم جون ، اشتباه می کنی ، خوشبختی دست خداست . هر چی قسمت باشه ، همون میشه ، از خدا یاری بگیر . 

 چند لحظه بعد که کمی آرامتر شده بود و در حالی که بند کیفش را در دست می پیچاند گفت : 

 اری نداری ؟ ببخش ناراحتت کردم ک

 نه اعظم جون ، تو فکر نرو . خدا خودش همه ی کارها رو درست می کنه . 

بعد از رفتن اعظم برگشتم باال ، پدر و آقا نادر حاضر شده بودند که همراه عمو حمید به خانه ی خاله مهین بروند و 

 دیدند .  اثاثیه آنها را بار بزنند . مادر و خاله در آشپزخانه تدارک ناهار را می



مینا تنها نشسته بود و مشغول خواندن مجله بود . رفتم پیش او نشستم . مینا از دوران آشنایش با عمو حمید ، برایم 

تعریف کرد . تمام مدتی که مینا صحبت می کرد ، من خواستم راجع به علی با مینا صحبت کنم ولی ترسیدم . تصمیم 

 با مادرم در میان بگذارم . داشتم ، در اولین فرصت مناسب قضیه را 

 نزدیک ظهر اثاثیه منزل خاله مهین را آوردند . همگی کمک کردیم و به طور مرتبی اثاثها را در زیر زمین چیدیم . 

از فردای آن روز من و مادر دیگر در خانه تنها نبودیم . خاله مهین اکثر اوقات می آمد باال و تا برگشتن آقا نادر پیش 

 . ما می ماند 

من و علی ، هر روز که می گذشت رابطه ی بهتری پیدا می کردیم . علی طبق قولی که داده بود یک شب در میان 

 تماس می گرفت . 

او همیشه در میان صحبت هایش از ازدواج و آینده صحبت می کرد . یکی از شب ها علی خبر تازه تری داشت . او 

 همدیگر را می بینند . گفت که با محسن دوست شده و آنها هر روز 

این طور که علی تعریف می کرد ، محسن و خواهرش با هم زندگی می کردند ، محسن به علی گفته بود که در زمان 

بچگی در اثر تصادف پدر و مادرشان را از دست داده و هر دو در پرورشگاه بزرگ شده بودند . در حال حاضر هم 

رزشگاه ، فروشندگی می کند و محسن هم صبح ها در یک کارگاه چوب خواهر محسن در همان فروشگاه روبروی و

 بری کار می کند . علی می گفت که قصد دارد محسن را بعدظهر ها به مغازه ببرد . 

 به قلب مهربان علی حسودی می کردم . او واقعاً دلسوز بود . به نظر من علی نمونه یک مرد واقعی بود . 

ع خواستگاری علی را با مادرم در میان بگذارم . ولی نمی دانستم باید از کجا شروع کنم . باالخره تصمیم گرفتم موضو

 از این می ترسیدم که مادرم برخورد تندی با من داشته باشد . 

یک شب بعد از کلی فکر کرد به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز بهتر از حقیقت بر دل نمی نشیند . با خودم فکر 

 فرصت است . در ضمن پدر هم منزل نیست و راحت می توانم با مادرم صحبت کنم .  کردم صبح بهترین

اتفاقاً صبح وقتی از خواب بیدار شدم متوجه شدن مادر سر حالتر از روزهای دیگر است ، به اتاق خوابش رفتم . 

 مشغول اتو زدن لباسها بود . 

ستم سر حرف را باز کنم که مادر اتو را روی زمین رفتم روی صندلی که گوشه ی اتاق خواب بود ، نشستم . خوا

 گذاشت ، سپس با یک لبخند نگاهی به من انداخت و گفت : 

 ماشاء اهلل داری خانم میشی . 

 از این جمله ی مادر اصالً سر در نیاوردم . با تعجب پرسیدم : 

 منظورت چیه مامان ؟ 

 دن آماده می کرد جواب داد : مادر در حالی که یقه ی پیراهن پدر را برای اتو ز

 هیچی ، یعنی وقتشه که دیگه تو هم ازدواج ... 

 هنوز جمله ی مادرم تمام نشده بود که به چشمهایش خیره شدم و پرسیدم : 

 چی شده که به فکر ازدواج من افتادید ؟ 

 رده باشد . رنگم پریده و نفسم به شماره افتاده بود . می ترسیدم که مادر به موضوع علی پی ب

 مادر دوشاخه ی اتو را از برق کشید و آمد کنارم ، در حالی که موهایم را نوازش می داد جواب داد : 

 عزیزم آنقدر بزرگ شده ای که بتوانیم راحت بنشینیم و صحبت کنیم . 



 

  مادر این را گفت و رفت لبه تختش نشست و در حالی که با انگشترش بازی می کرد ادامه داد :

 لیال ! خبر داشتی که برادر مینا چند سال پیش برای تحصیل به خارج از کشور رفته بود ؟ 

 بله مادر ، چه طور مگه . 

 خب عزیزم حاال برگشته . 

 از صحبت های مادرم چیزی نفهمیدم . با تعجب پرسیدم : 

 خب ، این چه ربطی به ما داره ؟ 

 مادر دستی به موهایش کشید و گفت : 

 آقای شادمان دیشب زنگ زد و با پدرت صحبت کرد ، خانواده شادمان اجازه خواستند برای خواستگاری تو ...

انگار یکدفعه کتری آب جوش ریخت روی سرم . سرم گیج رفت . صورت مادرم را تار می دیدن و اصالً نتوانستم 

چشمانم مجسم کردم . در حالی که دارد به من جواب مادرم را بدهم . همه چیز را فهمیدم ، یک دفعه اعظم را جلوی 

 می خندد ، با صدای بلند داد می زد و می گوید : حاال منو می فهمی ؟ 

از روی صندلی بلند شدم و به اتاقم رفتم هنوز سرگیجه داشتم . روی تختم دراز کشیدم . نمی توانستم به هیچ چیز 

ر این خبر به گوش علی برسد چه حالی پیدا می کند . هیچ راهی فکر کنم . فقط چهره ی علی را می دیدم . خدایا اگ

نبود . . من با روحیه ی پدر و مادرم آشنا بودم ، می دانستم که آنها با خواسته پسر آقای شادمان صد در صد موافقت 

 می کنند . 

م کردم . چند لحظه احساس می کردم دست چپم درد گرفته . بلند شدم و روی تختم نشستم و شروع به مالیدن دست

 بعد مادرم وارد اتاقم شد . 

 چی شده لیال ناراحت شدی ؟ 

 هنوز من جوابی نداده بودم که مادر ادامه داد : 

 خب شاید هم خجالت می کشی ، البته این طبیعیه . 

 سپس در حالی که از اتاق بیرون می رفت با لبخند گفت : 

 واقعاً شانس می خواد . خدا رو شکر ، همسر یک دکتر متخصص شدن 

بغض کرده بودم ، دلم می خواست فریاد بزنم و علی را صدا کنم ، دلم می خواست کنار علی بودم و فقط گریه می 

 کردم . 

حاال دقیقاً حال اعظم را می فهمیدم . بلند شدم و لباسم را پوشیدم . تنها امیدم اعظم بود . از اتاقم بیرون رفتم ، در 

 ورودی ساختمان را باز می کردم با صدای بلند گفتم : حالی که در 

 مامان من می رم خونه ی اعظم تا ظهر بر می گردم . 

پله ها را به سرعت پایین رفتم . در حیاط را باز کردم . هنوز یک قدم به کوچه نگذاشته بودم که آه خدایا ، چی می 

گاه کردم ، علی را ندیدم . با آن حالی که داشتم چه طور دیدم . ماشین علی سر کوچه پارک شده بود . ولی هرچه ن

می توانستم با علی روبرو شوم . خواستم برگردم توی حیاط که یک دفعه یک نفر از چند قدمی پشت سرم آرام گفت 

 : 

 سالم لیال . 



 صدای علی بود ، قلبم داشت از جا کنده میشد ، خدایا چه کار می کردم ، چی بگم ؟ 

تصمیم گرفتم ، قضیه را پنهان کنم . به آرامی برگشتم . علی به درختی که چند متری منزل ما کاشته شده یک لحظه 

بود تکیه داده بود . او طبق عادت با سوئیچی که در دست داشت بازی می کرد . لبخندی زدم و گفتم حالت چطوره ؟ 

 این جا چی کار می کنی ؟ 

 بیارم ، بیای پشت پنجره .  دلم تنگ شده بود ، گفتم بیام ، شانس

 از لحن حرف زدن علی تمام تنم لرزید ، علی یک قدم به طرف من برداشت و گفت : 

 خیلی خوشحالم از این که تونستم ببینمت . 

 احساس غریبی داشتم . علی در آن ساعت که وقت کارش بود این همه راه را آمده بود تا فقط یک لحظه مرا ببیند . 

لی که از من می پرسید کاری نداری بهطرف ماشینش به راه افتاد . پشت سر او آرام آرام قدم برداشتم . از علی در حا

 پشت به او خیره شده بودم .

با خود فکر می کردم : هیچ کس مثل اون رانندگی نمی کنه و هیچ کس مثل اون با وفا و مهربون نیست و هیچ کس 

 مثل اون ...

 منتظر نشست تا من به سر خیابان رسیدم . او شیشه ی ماشین را پایین کشید و گفت : علی سوار ماشین شد و 

 لیال ! تنها کجا می خواهی بروی ؟ 

علی به تنها بیرون رفتن من خیلی حساسیت نشان می داد . همیشه به من سفارش می کرد که تنها از خانه بیرون 

 نروم . 

 دادم :  برای این که علی خیالش راحت بشود جواب

 می خواستم برم خونه ی اعظم . 

علی با این که یکی دو بار اعظم را همراه من دیده بود با تعریف هایی که من از اعظم کرده بودم با روحیه ی او خیلی 

 خوب آشنا بود . 

کنم او وقتی از مشکالت زندگی اعظم برای او تعریف می کردم ، علی جمله ای گفت که من هیچ وقت فراموش نمی 

 گفت :

 

که هیچ چیز جای دوست داشتن رو تو این دنیا نمی گیره دنیا خیلی بی ارزشه و متاسفانه انسانها برای چیزهایی 

ارزش قائل میشوند که اگر همه اون ها رو تو یک کفه ترازو بگذارند و دوست داشتن و مهر و محبت رو دریک کفه 

 دیگرترازو ، تازه می فهمیم که چقدر ....

 

 بعد هم با همان خنده قشنگش از من پرسید:

 

 به نظر تو کدام کفه سنگینتره؟

 

در آن لحظه من جواب علی را فقط با یک خنده کوتاه دادم.ولی دلم می خواست در آن وقتی که علی از من خدا 

:دوست داشتن علی ،  حافظی کرد و دستش را به عالمت احترام از پنجره ماشین بیرون آورد داد می زدم و می گفتم

 دوست داشتن.

 



 علی رفت و من با غوغایی که در وجودم برپا شده بود به طرف خانه اعظم رفتم.

 

به سر کوچه که رسیدم اعظم داشت جلوی در حیاط را می شست. او از دور که چشمش به من افتاد دستی برایم تکان 

رده و قرمز شده.اعظم در حالی که شیلنگ آب را داخل داد . جلوتر که رفتم متوجه شدم چشم های اعظم ورم ک

 حیاط میبرد با لحنی پراز غم و غصه گفت:

 

 سالم لیال حالت چطوره؟

 

 بیا تو.

 

 وقتی داخل حیاط شدم دیدم یک حالج گوشه حیاط نشسته و مشغول حالجی کردن پنبه است.

 

 م تمام دنیا بر سر او ریخته بود ، گفت:اعظم نگاهی به من انداخت و سپس با چهره ای که انگار غ

 

 برای رختخواب جهیزیه منه.

 

 رفتم و شیرآب را بستم رو کردم به اعظم و گفتم:

 

 می خواهم راجع به موضوعی مهمی باهات صحبت کنم.

 

را می دیدم و  هردو به اتاق اعظم رفتیم . من مثل کسی که سال ها گریه نکرده باشد یکدفعه زدم زیر گریه. نه اعظم

نه می فهمیدم کی هستم و چه کار می خواهم بکنم. مثل این که فقط منتظر بودم یک جای خلوت و مناسب ، دور از 

 چشم مادرم پیدا کنم ، تا راحت بتوانم گریه کنم.

 

هم می زد بعد از این که کمی آرامتر شدم . متوجه شدم اعظم در حالی که با قاشق شربت قندی را که در دستش بود 

 باالی سرم ایستاده لیوان شربت را در دست من داد و همزمان پرسید:

 

 چی شده لیال؟ مادرت حالش خوبه؟

 

اعظم اصال فکرش را نمی کرد که مشکل من دقیقا شبیه مشکل خودش باشد . من در حالی که مرتب گریه می کردم ، 

دم برا ی اعظم تعریف کردم. و در آخر هم جمله ای را که یک از اول داستان علی را تا لحظه ای که همانجا نشسته بو

 روز اعظم در زیر زمین منزل ما گفت به اعظم گفتم .

 

من فقط با علی خوشبخت میشم. اعظم هم در حالی که اشکی را که در چشمش حلقه بسته بود پاک می کرد زیر لب 

نشونم دادی .... که یک دفعه هر دو یاد ان جمله  گفت: پس همون بنز سفید رنگی را که موقع رفتن به ورزشگاه

 و دوباره زدیم زیر خنده.« شاید پلیس باشه»اعظم افتادیم که در تاکسی گفت 

 

 اعظم بلند شد و رفت یک جعبه کوچک را آورد و در حالی که در جعبه را باز می کرد گفت چه پلیس با هوشی.



 

گ دستمال کاغذی در آوردم. داشتم ، اشکهایم را پاک می کردم که اصال حوصله شوخی نداشتم . از کیفم یک بر

 روی آن کنده شده بود به دست من داد و گفت: Aاعظم یک پالک را که حرف 

 

 امیر برایم خریده. پالک را از دست اعظم گرفتم و پرسیدم: مگه قرار نیست با بهرام ازدواج کنی ؟

 

 ت باشه . من و امیر تا لحظه آخر امیدواریم.اگه یادت باشه خودت گفتی که هرچی قسم

 

به ایمان اعظم حسودیم شد. با این که خودم اورا دلداری می دادم ولی نمی دانم چرا برای خودم امیدوار نبودم . 

درآن لحظه دوست داشتم اعظم هم مرا دلداری می داد. عالقه ام نسبت به علی به ثانیه ها وصل شده بود ، هرثانیه که 

 گذشت عالقه ام به او شدیدتر می شد. می

 

 از این که با اعظم درد دل کرده بودم احساس سبکی می کردم .

 

نزدیک ظهر از اعظم خدا حافظی کردم و به خانه برگشتم. برای اینکه مادرم متوجه نشود که گریه کردم سریع به 

 اتاقم آمد. اتاقم رفتم ووانمود کردم که خواب هستم . چند لحظه بعد مادر به

 

 لیال دخترم خوابیدی؟

 

 جواب ندادم تا مطمئن شود که خواب هستم.

 

وقتی مادر از اتاق بیرون رفت ، هرچه تالش کردم ، خوابم نمی برد. سرم سنگین شده بود . فکرم کار نمی کرد ، بعد 

 صدای خاله مهین را شنیدم که تازه آمده بود باال.

 

 لیال خونه نیست؟

 

 ه از خونه اعظم برگشته. خوابیده.تاز

 

 آبجی قضیه خواستگاری دکتر مهران رو بهش گفتی؟

 

باشنیدن کلمه مهران انگار که سقف اتاق روی سرم خراب شد. حاال دیگر خاله مهین و بقیه خبر داشتند. کامال اعصابم 

برای مادر تعریف کنم. ولی فایده ای به هم ریخته بود. بلند شدم و نشستم . یک لحظه تصمم گرفتم همه موضوع را 

 نداشت .مطمئن بودم که نه تنها مادر بلکه اعضای خانواده با علی مخالفند.

 

دلم می خواست راهی پیدا می کردم تا قضیه را طوری که علی ناراحت نشود برای او توضیح بدهم . ولی چطوری ؟ 

 چ طریقی نمی تواند پا پیش بگذارد.علی وقتی موقعیت مهران را بفهمد مطمئن میشود که به هی

 



من و علی بدشانسی آورده بودیم. اگر قبل از جریان مهران، علی به خواستگار من آمده بود ، ممکن بود خانواده من 

موافقت می کردند ولی در این وضعیت من حتی یک درصد هم امکان نمی دادم که خانواده ام با ازدواج من و علی 

هترین راه ، فقط سکوت بود سرم را بین دوتا دستم گرفته بودم و در فکر بودم که خاله مهین موافقت کنند. پس ب

 یکباره وارد اتاقم شد با دیدن خاله مهین از جا پریدم.

 

 سالم خاله.

 

 سالم خانم، مبارک باشه واقعا که دختر خوش شانسی هستی .

 

ضیه را جدی گرفته بودند . از لحن صحبت کردن خاله عصبانی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود که همه خانواده من ق

 شدم. با صدایی که مادرم هم بشنود گفتم :

 

 من اصال قصد ازدواج ندارم.

 

دو روز از این قضیه گذشت و مرتب کارم گریه کردن بود . چند بار مادرم با من صحبت کرد، ولی سکوت کردم و 

 هیچ چیز را بروز ندادم. شب وقتی

 

 علی تماس گرفت ، گفت که جریان مرا برای پدر و مادرش تعریف کرده و قرار شده آنها به خواستگاری من بیایند.

 

علی از من خواست که حتما با پدرم و مادرم صحبت کنم. موقعیت را مناسب ندیدم که حقیقت را به علی بگویم. در 

 دم تا زمان دیگری را برای خواستگار انتخاب کند.نتیجه بیماری مادرم را بهانه کردم و از علی خواهش کر

 

دفعه بعد وقتی علی زنگ زد گفت که مادرش می خواهد مرا از نزدیک ببیند. از من خواست که حتما به خانه آنها 

بروم. بعد از اینکه مادر علی طی یک تماس تلفنی از من دعوت کرد من دعوت اورا قبول کردم و به علی گفتم که 

یک برنامه ریزی مناسب با او تماس می گیرم . صبح روز بعد به خانه سارا زنگ زدم . خانم جون گوشی را بعد از 

برداشت و گفت که سارا برای خرید از خانه بیرون رفته است . از خانم جون خواهش کردم که وقتی سارابرگشت 

 اورا به منزل ما بفرستد.

 

سارا برای صحبت کردن به پارک محل رفتیم . من تمام موضوع علی را به بعد از ظهر سارا به منزل ما آمد . من و 

 طور مفصل برای سارا تعریف کردم. در آخر از سارا خواهش کردم که همراه من به منزل پدر علی بیاید.

 

 سارا با کمال میل قبول کرد .

 

. بعد همراه سارا به یک فروشگاه رفتم و با او قرار گذاشتم که فردا ساعت دو بعد از ظهر جلوی در ورزشگاه باشد 

یک روسری زیبا برای مادر علی به عنوان کادو خریدم و از همان فروشگاه با علی تماس گرفتم و به او گفتم فردا 

همراه دوستم به منزل آنها می روم. علی از شنیدن این خبر خوشحال به نظر میرسید و قرار بر این شد که فردا 

 د جلوی در ورزشگاه.ساعت دو علی بیای



 

چه احساس عجیبی داشتم . حس می کردم فردا بهترین روز زندگی من است ، به هیچ چیز جز دیدن علی فکر نمی 

 کردم.

 

از سارا تشکر کردم و به خانه برگشتم . در بین راه فقط به فردا فکر می کردم به لحظه ای که به خانه علی می رفتم و 

 ی را می دیدم.به لحظه ای که مادر عل

 

با این که خانواده علی را ندیده بودم احساس می کردم که بی نهایت به آنها عالقه دارم . درواقع هرچیزی را که 

 متعلق به علی بود دوست داشتم.

 

 به خانه که رسیدم آقا جون در منزل بود . از دیدن آقا جون بسیار خوشحال شدم رفتم و صورت آقا جون را بوسیدم.

 

آقا جون مقدار زیادی پول روی میز گذاشته بودو مشغول شمردن پولها بود . نگاهی به پول انداختم و رو کردم به 

 پدرم و پرسیدم:

 

 این همه پول ؟ پدر یک پک به سیگارش زد و گفت :

 

 آقا جون زمین شمیران رو فروخته.

 

 در ادامه حرف پدر گفت :آقا جون بسته پولی را که در دستش بود روی میز گذاشت و 

 

 این هم سهم پدرت سهم حمید را هم به دست خودش دادم و بقیه را قرار است خرج تعمیر ساختمان کنم.

 

 پدر در حالی که سیگارش را خاموش می کرد ،از جا بلند شد و گفت:

 

 دیگه مشکلی برای خرج عمل مادرت نداریم.

 

حال باشم یا ناراحت از این که فردا می خواستم به خانه علی بروم خوشحال من در آن لحظه نمی دانستم باید خوش

 بودم و از این که به یاد عمل جراحی مادر افتادم ، ناراحت بودم.

 

 به اتاقم رفتم و کمی استراحت کردم. تا وقت شام از اتاق بیرون نیامدم .

 

بعد از شام آقا جون و پدر کلی راجع به ازدواج من صحبت آن شب خاله مهین و آقا نادر برای شام مهمان ما بودند . 

کردند. این طور که پدر می گفت آقای شادمان در باالی شهر یک مطب برای دکتر مهران خریده بود. بحث آن شب 

فقط راجع به خانواده آقای شادمان بود . من سردرد را بهانه کردم و به اتاقم رفتم وبرای اینکه کسی مزاحمم نشود 

 راغ اتاق را خاموش کردم.چ

 

 صبح وقتی از خواب بیدار شدم هیچ کس در خانه نبود.

 



مشغول خوردن صبحانه بودم که تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم اعظم بود صدایش گرفته بود و با بغض حرف میزد 

 گفت که خانواده آقای محمدی فردا را برای خرید نامزدی او و بهرام انتخاب کردند.

 

رای اعظم ناراحت بودم ولی کاری از دستم ساخته نبود. سعی کردم اورا دوباره دلداری بدهم . با اعظم مشغول ب

 صحبت بودم که مادرم واردشد. از خریدی که کرده بود فهمیدم حتما مهمان داریم.

 

 گذاشتم و پرسیدم :مادر میوه و شیرینی زیادی خریده بود. کنجکاو شدم با اعظم که خدا حافظی کردم گوشی را 

 

 سالم مامان مهمون داریم؟

 

 مادر در حالی که رو به اشپزخانه می رفت گفت:

 

 حدس می زنی کی باشه .

 

 هنوز من جوابی نداده بودم که مادر برگشت و با لبخندی که بر لب داشت گفت:

 

 م مهمان ما هستند.پاشو بیا کمک کن ، امشب خانواده شادمان همراه آقا جون و عمو حمید شا

 

 دلم می خواست آن شب زلزله می آمد ولی من قیافه مهران را نمی دیدم.

 

به اجبار تا ظهر به مادرم کمک کردم ، ساعت یک به اتاقم رفتم و روسری را که برای مادر علی کادو گرفته بودم در 

 از خانه بیرون رفتم. کیفم گذاشتم و ساکی را که وسایل شنا را در آن می گذاشتم برداشتم و

 

تا ساعت دو خیلی مانده بود تصمیم گرفتم پیاده بروم نزدیگی های ورزشگاه که رسیدم اتومبیلی کنارم ایستاد . نیم 

 نگاهی کردم علی بود. از دیدن او خوشحال بودم رفتم جلو و سالم کردم.

 

 سید : چرا با تاکسی نرفتی؟ناراحت به نظر میرسید. نگاهی با خشم به سر تا پای من کرد و پر

 

می دانستم که چرا علی اینطور صحبت می کرد. او قبال به من گفته بود که دوست ندارم پیاده در خیابان قدم بزنی . 

 مخصوصا وقتی تنها هستی .

 

این که علی من نمی توانستم جو خانه و این که چرا زودتر از خانه بیرون آمدم را برای علی توضیح بدهم . ولی برای 

 نگران نشود. گفتم:

 

 زود بود فکر کردم پیاده بروم بهتره تا جلوی در ورزشگاه معطل بشم.

 

 خوب مگه مجبوری اینقدر زود از خونه بیرون بیایی؟ از وقتی از خونه بیرون اومدی من دارم پشت سرت میام.

 



می بردم. معذرت خواستم و سوار ماشین شدم. علی با این که علی عصبانی بود ولی حتی از عصبانی شدن او نیز لذت 

 حتی یک کلمه هم بامن صحبت نکرد .

 

به در ورزشگاه رسیدیم. سارا هنوز نیامده بود. علی ماشین را زیر سایه یک درخت پارک کرد و پیاده شد . دلم می 

ه زده بود و سرش پایین بود . خواست با او حرف می زدم . پیاده شدم و رفتم کنار علی ایستادم او به ماشین تکی

 برگی را که روی زمین افتاده بود با پایش جابجا می کردوساکت بود.

 

 تمام حرکات او برایم جالب بود . نگاهی به صورتش اندختم . اودرحالی که اخم کرده بود گت:

 

تی زنگ بزن خودم میام من قبال گفته بودم دوست ندارم هیچ کس تورا ببیند از این به بعد هرکجا که کارداش

 میرسونمت.

 

هنوز به علی جوابی نداده بودم که سرو کله سارا پیدا شد . سارا یک جعبه شیرینی در دست داشت جلو آمد و با علی 

 احوالپرسی کرد.

 

 دیگر فرصتی برای صحبت کردن نبود. هرسه نفر سوار شدیم و به طرف منزل علی راه افتادیم.

 

ریبا چند خیابان با خیابانی که ما در آن زندگی می کردیم فاصله داست . علی جلوی در پارکینگ منزل پدر علی تق

 یک ساختمان نگه داشت و گفت رسیدیم.

 

من و سارا پیاده شدیم و جلوی دری که شیشه های رنگی داشت ایستادیم. علی پس از اینکه درهای ماشین را قفل 

 را باز کرد . سپس رو کرد به من و گفت :بفرمایید. کرد کلیدی را از جیبش در آورد و در

 

 درآن هوای گرم سر انگشت های من سرد شده بود. زانو هایم می لرزید . رو کردم به سارا و آرام گفتم . اول تو برو.

 

 هنوز داخل نرفته بودیم که خانمی بایک چادر نماز سفید آمد جلوی در و گفت:

 

 بفرمائید تو دخترم....

 

از چهره پیرزن کامال مشخص بود که باید مادر علی باشد من و سارا هردو سالم کردیم وصورت مادر علی را 

 بوسیدیم.

 

 خانم جوانی که یک بچه کوچک در بغل داشت روی پله ها ایستاده بود. او بالبخندی که روی لبش بود گفت:

 

 خوش اومدید.

 

 لی در را بست و بعد از این کفش هایشرا در آورد رو کرد به ما و گفت:علی و مادرش پشت سر ما داخل آمدند. ع

 



 معرفی می کنم افسانه خانم خانم برادرم هستند. و سپس رو کرد به خانم برادرش و گفت:

 

ایشون هم لیال خانم و دوستش سارا خانم هستند. من و سارا با افسانه دست دادیمو داخل رفتیم . سارا جعبه شیرینی 

 ا روی میز تلفن گذاشت و سپس هر دو کناری نشستیم.ر

 

چند لحظه بعد مادر علی جعبه شیرینی را باز کرد و آمد روبروی ما نشست جعبه را روی زمین جلوی دست ما 

 گذاشت و گفت :

 

 ببخشید مادر جون پاهام درد می کنه از خودتون پذیرایی کنید.

 

 ه نظر میرسید.مادر علی زنی بسیار مهربان و ساده ب

 

من به چشم های مادر علی که دقیقا رنگ چشم علی بود نگاهی کردم و سپس روسری را که برای او کادو خریده 

بودم ، جلوی دستش گذاشتم و گفتم اصال قابل شما را نداره امید وارم بپسندید . علی در همان لحظه با یک سینی 

 چای وارد شد و با یک لبخند گفت:

 

 مادر را عزیز صدا می کنیم از این به بعد شما هم مادرم را عزیز صدا کنید.همه ما 

 

 علی به من و سارا چای تعارف کرد سارا سرش را نزدیک گوش من آورد و آرام گفت :

 

 تا به حال ندیده بودم عروس بره خواستگاری . داماد براش چای بیاره.

 

 من هم با لحن طنز آمیزی جواب دادم:

 

 ال می توانی ببینی.حا

 

علی کنار مادرش نشست و شروع کرد از من تعریف کردن . علی از اصطالحاتی استفاده می کرد که تا آن لحظه من 

نمی دانستم دارای چنین صفاتی هستم . ازا ین که این همه ، علی تعریف مرا می کرد خجالت می کشیدم ، سرم را 

  پایین انداخته بود و چیزی نمی گفتم .

 در همین موقع افسانه خانم با ظرف میوه وارد شد و با خوشرویی رو کرد به من و گفت : 

 پس عروس آینده ی این خانواده شما هستید . 

اصالً قادر به جوابگویی نبودم . صورتم گل انداخته بود . مرتب با بند کیفم بازی می کردم افسانه خانم در حالی که به 

 ف می کرد رو به علی و ادامه داد : من و سارا میواه تعار

 بهت تبریک می گم ، واقعاً که خوش سلیقه ای . 

علی قیافه ای که معلوم بود به خود می بالد ، گرفته بود و در همان لحظه از جایش بلند شد و به اتاقی که روبروی ما 

طرف من آمد . در جعبه را باز کرد بود رفت . بعد از چند لحظه در حالی که یک جعبه در دست داشت برگشت و به 

 و انگشتری را که به شکل قلب بود به دست من داد و گفت : 



 امیدوارم شما هم از سلیقه ی من خوشت بیاید . اصالً قابل شما رو نداره ، فقط حکم یادگاری را داره . 

 لحظه ای که انگشتر را از دست علی می گرفتم ، مادر علی خنده ای کرد و گفت : 

 البته برای نامزدی سر فرصت خدمت می رسیم . 

 تشکر کردم و انگشتر را به انگشت دست راستم کردم . علی یک دانه شیرینی از جعبه برداشت و رو به من گفت : 

 در انگشتر باز می شه ، خودم درست کردم . 

 ود . در انگشتر را باز کردم . داخل آن با خط ریز و قشنگی اسم علی نوشته شده ب

من خیلی از انگشتر خوشم آمده بود و از علی و خانواده اش تشکر کردم و بعد از چند لحظه بلند شدیم و خداحافظی 

 کردیم . موقع رفتن ، علی اول سارا و بعد هم مرا تا نزدیکی خانه رساند . 

پدر هم به گلدانهای داخل به خانه رسیدم ، خاله مهین در آشپزخانه در کار پخت و پز به مادر کمک می کرد . 

 ساختمان رسیدگی می کرد . 

 به اتاقم رفتم و انگشتر را در یک جای مناسب پنهان کردم . 

خیلی خسته بودم ، دلم میخ واست بخوابم ، ولی ترجیح می دادم به مادر کمک کنم . رفتم به آشپزخانه و در کارهای 

 .  تزئین غذا و شستن میوه ها به خاله مهین کمک کنم

هنوز هوا اریک نشده بود . داشتم شیرینی ها را در دیس می چیدم که صدای زنگ خانه بلند شد . همه هول شده 

 بودند . پدر رفت که در را باز کند . مادر از من خواست که برم و یک لباس مرتب تری بپوشم . 

. به اتاقم رفتم . داشتم لباسم را می  با این که دلم رضایت نمی داد ولی دوست نداشتم روی حرف مادر حرف بزنم

 پوشیدم که پدر ار پشت در گفت : 

 لیال اعظم بود . بیرون ایستاده با تو کار داره . 

 با عجله لباس را پوشیدم و رفتم حیاط . 

 سالم اعظم بیا تو . 

 نه دیگه داره شب میشه ، باید زود برگردم . 

 خب چه کار کردی ؟ 

حمدی و بهرام و خواهرش به منزل ما اومدند . من و مادرم را به همراه خودشان به بازار بردند . امروز صبح خانم م

 کلی خرید کردیم . نیم ساعتی پیش برگشتیم . 

 مبارک باشه ، باالخره تصمیم گرفتی با بهرام ازدواج کنی . 

  اعظم در حالی که به در حیاط تکیه داده بود به یک گوشه خیره شد و گفت :

باور کن لیال نمی دونم چی کار کنم . از یک طرف نمی تونم روی حرف پدر و مادرم که ادعا می کنند من و در نظر 

گرفتند ، حرفی بزنم و از طرفی حرکات و رفتار امیر واقعاً عذایم می ده . اون هر روز که از تولیدی بر می گرده یک 

اه می کنه و آه می کشه که وقتی به او نگاه می کنم ، مثل اینکه گوشه ی حیاط می ایسته و چنان با حسرت به من نگ

 دنیا روی سرم خراب میشه . 

امروز صبح که من خواستم با خانواده ی بهرام برای خرید برم ، امیر طوری به من نگاه می کرد که گویی تمام درد 

 بکنم ؟  دلها و حرف های عالم در چشم های او جمع شده بود ، ولی چی کار می تونم



در حیاط نیمه باز بود . من و اعظم گرم صحبت بودیم که یک دفعه صدایی از پشت در شنیدم که خیلی آرام اعظم را 

 صدا می کرد . 

 سرم را از الی در بیرون بردم . امیر بود به دیوار تکیه داده و سرش را پایین انداخته بود . 

 من پرسید :  از دیدن امیر تعجب کردم . اعظم با تعجب از

 کیه ؟ امیره ؟ 

 با لبخندی که زدم اعظم فهمید که حدسش درست است . جلو رفت و پرسید امیر این جا چی کار می کنی ؟ 

 صدای امیر کامالً رفته بود در حالی که سرفه می کرد گفت : 

ومدی ، پشت سرت اومدم ، از خرید که برگشتی ، منتظر بودم یک جا تنها ببینمت ، وقتی دیدم از خونه بیرون ا

 حرفاتو با لیال خانم شنیدم . 

 امیر با حالت عصبانی و با صدای بلند ادامه داد : 

 پس تو به من عالقه نداری ؟ فقط به من ترحم می کنی ؟ 

 معلوم بود اعظم هول شده . با دستپاچگی نگاهی به من کرد و سپس رو کرد به امیر و گفت : 

 داری راجع به من اشتباه می کنی امیر . این چه حرفیه ؟ تو 

 پس حرف آخرت رو بزن ، می خوای با بهرام ازدواج کنی ؟ 

 اعظم بغض کرده بود . سرش را پایین انداخت و خیلی آرام گفت : 

 تو می گی من چیکار کنم ؟ 

رو به عقب بر می امیر ساکت شد ، چند لحظه هر دو سکوت کردند ، سپس امیر سکوت را شکست و در حالی که 

 گشت گفت : 

 پس از این به بعد ، هر اتفاقی افتاد تو یک نفر حق گالیه نداری . 

 اعظم یکی دو بار او را صدا کرد ، ولی فایده ای نداشت ، امیر به سرعت از آنجا دور شد . 

 به نظرم اعظم ترسیده بود . دست او را گرفتم و داخل حیاط آوردم . 

شد . اعظم اشکی را که در چشمش جمع شده بود ، پاک کرد و درحالی که سرش را باال گرفت گفت صدای اذان بلند 

 : 

در همین موقع آقا نادر ، در حالی که مقداری ظرف چینی در دست داشت ، از زیر زمین بیرون آمد . همان طور که 

 رو به باال می رفت با خنده گفت : 

 میشه ؟ حرف های شما دختر خانم ها کی تموم 

اعظم بعد از این که با آقا نادر احوالپرسی کرد ، در حالی که به ساعتش نگاه می کرد با نگرانی از من خداحافظی کرد 

 و رفت . در حیاط را بستم و پشت سر آقا نادر رفتم باال . 

پدر مهمان ها  بوی عطر غذاهای مادر تمامساختمان را پر کرده بود . یک ساعت دیگر گذشت . باالخره به قول

 تشریف آوردند !!

قبل از این که مهمان ها وارد شوند ، من به اتاقم رفتم و در را بستم . وقتی وارد شدند فقط صدای خنده ها و تعارف 

 هایشان به گوش می رسید . 



را می دیدم در آن لحظه ، من جلوی آینده ایستاده بودم ، ولی به جای این که صورت خودم را ببینم ، چهره ی علی 

که غضبناک به من نگاه می کرد و تنفر از چشمهایش می ریخت . دلم می خواست آینه را بشکنم ولی چهره ی علی را 

 آن طور نمی دیدم . حس می کردم تمام حرکات مرا می بیند . 

 لباسم را در آوردم و لباس ساده تری پوشیدم ، کامالً موهایم را زیر روسری پوشاندم . 

 ت با علی حرف می زدم . دوباره جلوی آینده ایستادم و پرسیدم : این طوری خوبه ؟ در خلو

 این بار صورت علی را کمی آرامتر دیدم . 

 خاله مهین در اتاقم را باز کرد و با خنده گفت : 

 پس چرا نمی آیی بیرون ؟ 

هم کمی ، ترسیده بودم . زیر لب با خودم از این که قرار بود یک دفعه با همه ی آنها شوم ، خجالت کشیدم . شاید 

 گفتم : 

 ای کاش در همان لحظه که وارد شدند بیرون بودم . 

باالخره به خودم جرات دادم و از ااتاق بیرون رفتم . او با یک دست کت و شلوار سرمه ای و کراواتی که زده بود ، 

ان باشد . رفتم جلو و با تک تک خانواده شادمان درست روبروی در اتاق من نشسته بود . حدس زدم باید دکتر مهر

 احوالپرسی کردم . 

سپس به آشپزخانه رفتم . خود را با شستن فنجانها سرگرم کردم و تا وقت کشیدن شام بی رون نرفتم . مادر و خاله 

 مهین در حالی که غذا می کیشدند ، مرتب از سر و وضع و طرز برخورد او صحبت می کردند . 

 شام که نشستیم ، دکتر کلی راجع به فرهنگ اروپا و روش زندگی کردن مردم آنجا صحبت کرد .  سر میز

 تمام مدتی که دکتر مهران با ادا و اصول حرف می زد ، من به حسن نیت و سادگی و متانت علی فکر می کردم . 

 غیره را به رخ می کشید . مهران فقط راجع به مادیات صحبت می کر . او مرتب پول و ماشین آخرین مدل و 

 با این که مینا و مهران ، خواهر و برادر بودند ، بین آنها زمین تا آسمان فاصله دیده می شد . 

 بر عکس مهردان ، مینا دختر بسیار مهربان ، با حجب و حیا و ساده ای بود . 

جراحی مادر ، به طور رسمی از من بعد از صرف شام ، آقای شادمان از پدر و آقاجون اجازه خواست که بعد از 

 خواستگاری کند . 

 پدر و آقا جون با کمال میل قبول کردند . 

آخر شب وقتی مهمان ها رفتند ، خانواده من فقط راجع به دکتر مهران بحث می کردند . وقتی پدر نظر مرا راجع به او 

ار مادی و غربی فکر میکند . ولی نظر من برای همه پرسید تنها ایرادی که می توانستم از او بگیر این بود که او بسی

 مسخره بود . و کسی به فکر من اهمیت نمی داد . 

ان شب نقشه های زیادی را در ذهنم طرح کردم . باالخره تصمیم گرفتن در آن شرایطی که پیش آمده بود قضیه را 

ور کنند من اصالً قصد ازدواج ، نه با دکتر پنهان نگه دارم و ز طرفی با پدر و مادرم طوری صحبت کنم که آنها با

 مهربان و نه هیچ کس دیگر را ندارم و به آنها بگویم که تصمیم نهایی من فقط ادامه تحصیل است . 

صبح روز بعد با مادرم کلی صحبت کردم . ولی مادرم درست بر عکس آن چیزی که من فکر می کردم عمل کرد . او 

و دوست دارم تا زنده هستم عروسی تو را ببینم و از خوشبختی تو خیالم راحت شود . گفت : من تنها یک بچه دارم 

 سپس با جمله هایی مثل تو رو خدا من و ناامید نکن دل مادرت رو نشکن . 



 بخت یک بار در خونه رو می زنه و ... قلب مرا به آتش کشید . 

من حق داشت و من نمی خواستم بیشتر از آن با اعصاب او  من به مادرم بیش ازا ندازه عالقه داشتم او خیلی به گردن

 بازی کنم . 

واقعا نمی دانستم باید چه کار کنم . هر چه تالش کردم ، ذهن مادر را حداقل چند درصد نسبت به مهران عوض کنم ، 

 متاسفانه موفق نشدم . مادرم حوف خودش را می زد حرفهایی مثل : 

 مهران تحصیل کرده است 

 ر جوانی موقعیت مالی و معنوی مهران را دارد کمت

 او جوان با شخصیت و با فرهنگی است 

 خالصه مادر آن قدر از مهران تعرف کرد که من به این نتیجه رسیدم ، بحث کردن باا و بی فایده است . 

فی از طرف خانواده ی بنابراین ، فکر تازه ای به سرم زد . من باید طوری با مهران صحبت می کردم که واکنشی من

 شادمان و خود مهران سر می زد . 

در اصل می دانستم که با این حرکت به بخت خودم پشت پا می زنم ، ولی نظر باطنی من ، این بود که علی ارزش این 

 فداکاری را داشت ، با فکر جدید ، خوشحال شدم و روحیه ی بازتری پیدا کردم . 

عیین روز عمل جراحی ، به مطب دکتر غفاری برود . بعد ظهر خاله مهین هم همراه مادر آن روز قرار بود مادر برای ت

 به مطب دکتررفت . 

من تنها بودم . به حیاط رفتم و در سایه ی درخت گیالسی که سالها پیش آقا جون در باغچه کاشته بود نشستم و تا 

توجه ی ترس و نگرانی در صورت مادر شدم . برگشتن آنها مشغول خواندن کتاب شدم . به محض برگشتن آنها م

علت را که از خاله پرسیدم ، فهمیدم دکتر غفاری روز چهارشنبه را برای بستری شدن مادر در بیمارستان در نظر 

 گرفته است . 

 از این که مادرم به زودی عمل جراحی قلب داشت ، همگی نگران بودیم . 

وهای آرامبخش خیلی زود به اتاقش رفت و خوابید . حوصله ام سر رفته آن شب پدر شیفت بود . مادر به علت دار

 بود یک ساعتی به منزل خاله مهین رفتم . 

خاله مهین مشغول بافتن لباس نوزاد بود . آقا نادر هم طبق معمول هر شب ، گوشه اتاق نشسته بود و خودش را با 

نمانده بود . منتظر شدم تا سر  22م ، باال چیزی به ساعت دیدن برنامه ی تلویزیون سر گرم کرده بود . وقتی برگشت

ساعت مقرر ، علی تماس گرفت . قضیه ی بستری شدن مادر را برای علی تعریف کردم . علی از شندین این خبر 

 متاثر شد . او گفت که حتماً روز و ساعت عمل جراحی را به او اطالع بدهم . 

شکلی پیش آمده بود ، احساس می کردم او همدرد و همراز من است . وقتی با علی را می شناختم . هر زمان برایم م

 علی درد دل می کردم ، احساس سبکی خاصی به من دست می داد ، به سرت غم و غصه از من دور میشد . 

ی علی در این جور مواقع خیلی خوب و سنجیده صحبت می کر . او دارای ایمان بسیار قوی بود . آن شب من از عل

 خواستم تا برای مادرم دعا کند . 

 صبح روز بعد ، با صدای زنگ در حیاط از خواب بیدار شدم . چند لحظه بعد صدای مادر را شنیدم که می گفت : 

 بفرما عزیزم ، خیلی خوش آمدی . 

 ت : فکر کردم اعظم است سریع بلند شدم . داشتم تختم را مرتب می کردم که در اتاقم باز شد و مادر گف



لیال جون ، بیدار شدی ، سارا اومده . از دیدن سارا خوشحال شدم ، و هم خیلی تعجب کردم . سارا وقتی وارد اتاقم 

شد ، رفت روی صندلی ، پشت میز تحریرم نشست و در حالی که چمدان کوچکی در دستش بود ، زمین می گذاشت 

 ، گفت : 

 تیاج دارم . موضوع مهمی پیش آمده ، واقعاً به کمک تو اح

 نشستم لبه ی تختم و در حالی که با انگشت هایم بازی می کردم پرسیدم : 

 چی شده ؟ 

سارا جوابی نداد . او چمدان را روی میز گذاشت و بعد از این که در چمدان را باز کرد ، گردنبندی که به نظر من طال 

 از دست سارا می گرفتم با تعجب پرسیدم :  می آمد رو به من گرفت . بلند شدم و در حالی که گردنبند را

 این چیه ؟ مال کیه ؟ سارا در حالی که در چمدان را می بست گفت : 

وقتی پدر و مادرم با هم ازدواج کردند ، مادر بزرگم این از حرف زدن ، سارا معلوم بود که دوست داشت گریه کنئ . 

 پرسیدم : من در حالی که به نگین های گردنبند نگاه می کردم 

 نگفته بودی ، مادر بزرگ داری ؟ 

 سارا سکوت کرده وبد ، سرم را که باال آوردم ، دیدم او گریه میک ند . چند لحظه بعد ، با همان حالت گریه گفت : 

ای کاش داشتم . چند سال قبل مادر بزرگم فوت کرد . و مرا با تمام غصه هام تنها گذاشت . مادر بزرگم در ساعات 

 زندگی اش داستان گردنبند رو برای من تعریف کرد و بعد از کلی سفارش او رو به من داد .  آخر

از شکل ظاهری گردنبند ، معلوم بود باید خیلی قدیمی باشد . بلند شدم و گردنبند را به سارا دادم . می دانستم این 

کار مهمتری داشته باشد . در حالی که از اتاق  همه راه را برای تعریف کردن داستان گردنبند نیامده . بنابراین باید

 بیرون می رفتم ، از او پرسیدم : 

 صبحانه خوردی ؟ 

 سارا یکی دو بار سرش را تکان داد و جواب داد : 

 میل ندارم . 

،  به آشپزخانه رفتم و مقداری گیک و دو لیوان چای را در سینی گذاشتم و بر گشتم . به محض اینکه وارد اتاق شدم

 سارا گردنبند را روی میز تحریر گذاشت و گفت : 

 لیال به مقداری پول نیاز دارم . این گردنبند به طور امانت پیش تو بمونه تا وقتی برگردم و قرضت رو پس بدهم . 

 مگه می خواهی کجا بری ؟ 

 می خواهم برم مادرم رو پیدا کنم .

 

 یدیم. در این باره چیزی نگفتی ؟چه طور به این عجله ، ما تازه همدیگر رو د

 

 دیشب تصمیم گرفتم با خانم جون حرفم شده.

 

 حدس می زدم سارا با خانوم جون مشکل پیدا کرده با تعجب پرسیدم:

 

 موضوع چیه ؟

 



 خانم جون به من اجبار می کنه که باید با برادرش ازدواج کنم.

 

 برادش همون که از همسرش جدا شده؟

 

 ه ... همون که دوتا بچه داره .بله بل

 

سارا این را گفت و شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. وضعیتی که برای سارا پیش آمده بود واقعا تاسف انگیز 

بود . از صدای گریه سارا مادر به اتاق من آمد ووقتی حال و روز سارا را دید نگاهی با تعجب به من کرد و پرسید : 

 چی شده؟

 

ر خالصه جریان را برای مادر تعریف کردم. مادرم خیلی دلسوز بود . وقتی فهمید رفت کنار سارا ایستاد و به طو

 درحالی که سر سارا را روی سینه گرفته بود موهای او را نوازش کرد و گفت:

 

 اصال نگران نباش . مابه تو کمک می کنیم.

 

قتی برگشتم سارا از زمین گیر شدن پدرش تعریف می کرد. پدر بلند شدم و رفتم برای سارا یک لیوان آب آوردم. و

سارا کامیون داشت . او سه سال پیش تصادف شدیدی کرده بود که در اثر ضربه شدید هردو چسم او کور شده بود . 

ش را از همان زمان به بعد خانم جون رفتارش روز به روز با سارا بدتر شده بود تا این که سارا تصمیم می گیرد مادر

پیدا کند . پدر سارا وضع مالی به نسبت خوبی داشت . سارا بعد از کلی خواهش و تمنا از خانم جون اجازه می گیرد 

که در کالس شنا شرکت کند ولی واقعیت چیز دیگری بود. اوکالس شنا را بهانه ای کرده بود تا راحت تر بتواند از 

 خانه بیرون بیاید و در جستجوی مادرش باشد.

 

بعد از این که صحبت های سارا تمام شد . او مقداری از مادر پول قرض گرفت و در حالی که گردنبند را به دست من 

 می داد گفت:

 

 به محض این که مادرم رو پیدا کنم برمی گردم.

 

هر شکلی که  چشماهای سارا پر از غم و غصه بود. برای سن و سال او این همه گرفتاری زیاد بود . دلم می خواست به

 می شد به او کمک کنم.

 

 سارا دست من را گرفت و نگاهی حسرت بار به مادر انداخت و ادامه داد:

 

 لیال قدر مادرت رو بدون با دنیا عوضش نکن.

 

بعد از این که ازمن و مادر خدا حافظی کرد ، از خانه رفت بیرون. جمله سارا یک دنیا معنی داشت کامال منظور اورا 

میدم .صدای او در مغزم پیچیده بود . با این که از رفتن سارا چند دقیقه نگذشته بود ولی جای خالی او کامال حس فه

 می شد.

 



مادر را دیدم که سراسیمه چادرش را پوشید و از خانه بیرون رفت . فرصتی پیدا نکردم از او بپرسم کجا می رود . 

ه کردم . از دور مادر را دیدم که یک دستش را به پشت سارا زده و رو به رفتم کنار پنجره ایستادم و خیابان را نگا

 خانه می آید.

 

 چند لحظه بعد هردو وارد خانه شدند . مادر در حالی که ساک را از دست سارا می گرفت گفت :

 

 همین جا بمون دخترم تا وقتی که سر فرصت مادرت رو پیدا کنی .

 

سه ای تشکیل شد و بعد از کلی صحبت و نظر دهی پدر تصمیم گرفت حضورا با پدر خالصه آن شب در خانه ما جل

 سارا صحبت کند و از او اجازه بگیرد تا سارا مدتی در خانه ما بماند.

 

 روز بعد وقتی پدر به خانه برگشت همه ما منتظر بودیم تا جوابی را که پدر سارا داده بود بشنویم.

 

شیرینی را که خریده بود باز می کرد رو کرد به سارا و با لبخند گفت: تو دیگه دختر پدر در حالی که در جعبه 

 خودمونی.

 

 همگی هورا کشیدیم و به سارا خوش آمد گفتیم. آقا نادر در حالی که یک شیرینی بر می داشت گفت :

 

 از فردا همه ما به نوعی در پیدا کردن مادر سارا کمک می کنیم.

 

بهترین شبهای زندگی من بود. من و سارا تا دیر وقت بیدار بودیم و برای هم درد دل کردیم. دو روز  آن شب یکی از

 از این قضیه گذشت و همه فامیل از ماندن سارا در خانه ما اطالع پیدا کردند.

 

جون هم یک  عمو حمید، یک تخت فنری را که مربوط به دوران مجردی پدر بود رنگ زد وبرای سارا هدیه آورد. آقا

قواره پارچه به او کادو داد و به مادر سفارش کرد که هرچه زودتر پارچه را به خیاطی بدهد تا شب عروسی عمو 

 حمید سارا لباس شیکی بپوشد.

 

روز چهارشنبه مادر را در بیمارستان بستری کردیم. در نبود مادر علی هر روز با من تماس می گرفت و به من دلدار 

 می داد.

 

فرصت را مناسب دیدم تا موضوع را به خاله مهین در میان بگذارم. دو دل بودم از این که خاله اگر موضوع را بفهمد ، 

 مرا سرزنش می کند یا نه، شک داشتم . به هر حال پس از این که با سارا مشورت کردم ، رفتم و خاله را صدا زدم.

 

ن مادر باعث احساس ترحم خاله به من می شد، یاشاید هم در کمی ترسیده بودم ، ولی بهترین فرصت بود، نبود

 وضعیت پیش آمده به نوعی بهتر مرا درک می کرد.

 

وقتی خاله به اتاق من آمد بعد از یک مقدمه چینی مفصل شمرده و با احتیاط موضوع آشنایی با علی را برای خاله 

 تعریف کردم.



 

سکوت کرده بود و هیچ عکس العمل خاصی از خود نشان نمی داد. با در تمامی مدتی که من صحبت می کردم خاله 

روحیه خاله کامال آشنا بودم در گذشته اکثر اوقات هر زمان مشکلی برای من پیش می آمد تنها راز دار من خاله 

کرد. مهین بود. ولی از وقتی او ازدواج کرد و به قول معروف سرش داخل زندگی رفت کمتر با من تماس برقرار می 

 این بود که خود به خود حالت رودربایستی بین من و خاله بوجود آمده بود.

 

 در اصل بعد از ازدواج خاله با آقا نادر این بار اولی بود که من با او درد دل میکردم.

 

وقتی تعریفهایم تمام شد، برعکس آن چیزی که فکر می کردم خاله عمل کرد. خاله مهین بلندشد و صورت 

 وسید . او در حالی که دست مرا در دستهای گرم خودش فشار میداد گفت:مراب

 

عزیزم تو باید زودتر از این قضیه رو تعریف می کردی ، این طور که من فهمیدم علی واقعا به تو عالقه داره و قصد 

 داره با تو ازدواج کنه.

 

 اله ادامه داد:خجالت می کشیدم. سرم رو پایین انداختم و چیزی جواب ندادم . خ

 

 پس به این دلیل ازدواج با دکتر مهران رو قبول نکردی؟

 

 خاله من واقعا به علی عالقه دارم .

 

حق با توست عزیزم ، موقعیتی رو که برات پیش اومده درک می کنم . تو زندگی مشترک هیچ چیز جای دوست 

وج نباشه. هیچ کدام از آنها با مشکالت زندگی به داشتن رو نمی گیره در اصل اگر دوست داشتن واقعی بین یک ز

 راحتی کنار...

 

 ناگهان سارا که تا آن لحظه مشغول دیدن برنامه تلویزیون بود در اتاق را باز کرد و رو به خاله مهین گفت:

 

 ببخشید مثل این که آقا نادر شما رو صدا می کنه.

 

اند. او در حالی که یک دستش را به کمرش زده بود به سختی بلند خاله مهین ماه آخر دوران بارداریش را می گذر

 شد و در حالیکه از اتاق بیرون می رفت گفت:

 

 به هرحال اصال نگران نباش. من با نادر صحبت می کنم تا در یک جلسه علی رو حضوری ببینم.

 

 ز حال و روزش با خبر بشویم.بعد از این که خاله رفت من و سارا تصمیم گرفتیم سری به اعظم بزنیم و ا

 

 بطرف خانه اعظم را ه افتادیم چند روزی بود که اورا ندیده بودم . خیلی حرفها برای گفتن داشتم .

 



خبر ماندن سارا در خانه ما ، بیمارستان رفتن مادر ، اطالع پیدا کردن خاله مهین راجع به علی با این فکر ها به خانه 

 اعظم رسیدیم.

نه تنها بود مادرش و الهه برای خرید به بازار رفته بودند. تا بعد از ظهر در منزل آنها ماندیم. اعظم هوز او در خا

حالت افسردگی و منزوی بودن را در خود احساس می کرد. او واقعا برای امیر نگران بود . این طور که اعظم می 

 دید می کرد.گفت امیر هر روز به تعلیم رانندگی بهرام می رفت و او را ته

امیر بازی خطرناکی را در پیش گرفته بود . او با این که می دانست تهدید کردن مجازات سنگینی دارد و بهرام می 

 تواند به راحتی از دست او شاکی شود ولی این کار را هر روز تکرار می کرد.

 

نزده چون اگر خبر از طریق آقای  اعظم از این مساله تعجب کرده بود که چرا بهرام تا به حال به پدرش حرفی

 محمدی به گوش پدر اعظم رسیده بود حتما پدرش در برابر امیر عکس العمل جدی نشان می داد.

 من و سارا موقع برگشتن ، چند بار به اعظم توصیه کردیم تا بیشتر مراقب رفتار امیر باشد.

ب آزمایشهای مادر قرار شدساعت هشت صبح مادر به این ترتیب چند روز دیگر گذشت . باالخره بعد از آمدن جوا

را به اتاق عمل ببرند. شب قبل من با علی تماس گرفته بودم و همان طور که او خواسته بود ساعت عمل جراحی را به 

او اطالع دادم . صبح زود خاله مهین بعد از این که صبحانه را رو به راه کرد. مقداری وسیله شخصی را که مادر 

ود دریک کیف دستی گذاشت.و چند لحظه بعد تاکسی تلفنی که قبال خبر کرده بودیم جلوی در خانه ایستاد خواسته ب

 هر سه نفر آماده شدیم و به بیمارستان رفتیم .

به بیمارستان که رسیدیدم آقا جون و عمو حمید جلوی در ایستاده بودند. نگاهی به اطراف کردم ولی علی هنوز 

 نیامده بود.

ه طرف بخشی که مادر بستری شده بود راه افتادیم . از پله ها که باال می رفتیم ، زانو هایم میلرزید، احساس همگی ب

ترس می کردم. مثل کسی که توان راه رفتن نداشته باشد. دستم را به نرده ها گرفتم و آرام آرام از پله ها باال رفتم . 

 بیشتر می شد.هرچه به اتاق مادر نزدیک تر می شدم . تپش قلبم 

به اتاق شش رسیدیم. همگی پشت سر آقا جون وارد اتاق شدیم. مادر روی تخت بیمارستان خوابیده بود. چهره رنگ 

پریده مادر بیشتر مرا نگران کرد رفتم جلو دستهای مادرم را در دستم که گرفتم احساس کردم دستهای او یخ 

 کرده.

ف زدن ، خاله مهین وسایلی را که مادر خواسته بود داخل کمد صورتش را بوسیدم و شروع کردم برای او حر

گذاشت. چند لحظه بعد پدر همرا دکتر غفاری وارد شدند، دکتر غفاری پرونده مادر را دردست داشت ، و از دو 

 پرستاری که پشت سر او وارد شدند خواست که مادر را برای عمل حاضر کنند.

یفش در آورد . مادر را از زیر قرآن رد کرد . پرستارها مادر را روی برانکارد خاله مهین قرآن کوچکی را از داخل ک

خواباندند و با آسانسور به طبقه باال بردند. همه ما به حیاط بیمارستان رفتیم . من و سارا کنار خاله مهین روی نیمکتی 

به منزل بروند و به کارشان  نشستیم. عمل مادر چند ساعتی طول کشید. پدر از آقا جون و عمو حمید خواست که

 برسند. 



هنوز چند دقیقه ای از رفتم آقا جون و عمو حمید نگذشته بود که علی و محسن به همراه یک خانم که چادر مشکی 

پوشیده بود وارد حیاط بیمارستان شدند. از این که علی امده بود خیلی خوشحال بودم. سارا هم متوجه آمدن آنها شد 

 ارا فهماندم که عکس العملی نشان ندهد که پدر متوجه نشود.با یک نگاه به س

علی به عالمت احوالپرسی یکبار سرش را باال و پایین برد دلم می خواست بلند می شدم و می رفتم جلو واز انها تشکر 

 می کردم.

ی که پدر متوجه حرکت خاله مهین کنار سارا نشسته بود . از جایم بلند شدم و رفتم آن طرف خاله نشستم . آرام طور

 من نشود سرم را جلوی گوش خاله بردم و گفتم :

 خاله علی اومد.

 

 خاله با تعجب پرسید :

 مگه قرار بود بیاد بیمارستان ؟

 بله خودش خواسته بود مادر را از نزدیک ببیند.

 خاله به روبرو نگاه کرد آنها را دید بعد از من پرسید:

 کدوم یکی علیه ؟

 پیراهن سفید آستین کوتاه پوشیده . همون ه

 با کی اومده ؟

 اون یکی دوستشه اسمش محسنه همون که .....

 خب فهمیدم همون پسر ورزشکاره . حتما با خانمش اومده.

 نمی دونم فکر نمی کنم ازدواج کرده باشه .

گاهی به پدر انداختم . او در خاله مهین بلند شد و به طرف علی رفت. حالتی بین تعجب و ترس به من دست داد ن

 حالی که سیگار می کشید، با زیپ کیفش بازی می کرد او عمیقا در فکر فرو رفته بود.

بلند شدم و پشت سر خاله رفتم . خاله نزدیک که شد شروع کرد به احوالپرسی با علی و دوستانش کرد. فرصت را 

 را که خواهرش بود منیره معرفی کرد. مناسب دیدم و از علی و محسن تشکر کردم . محسن آن خانم

 خاله بعد از این که از آنها تشکر کرد ، از منیره خواست بیاید پیش ما روی نیم کت بنشیند.

علی از این که باال خره یکی از اعضای خانواده من اورا از نزدیک دیدند، خیلی خوشحال شده بود . او ومحسن به 

 و مشغول صحبت شدند.گوشه ای از حیاط بیمارستان رفتند 

 پدر هنوز در فکر بود و اصال توجهی به اطراف نداشت.

 منیره کنار سارا نشست.

حال عجیبی داشتم نصف حواسم پیش مادر بود و لحظه ای که به او فکر می کردم نگران و ناراحت می شدم و نصف 

الی به من دست می داد. اولین باری دیگر حواسم پیش علی بود و لحظه ای که به او نگاه می کردم احساس خوشح

 بود که در زندگی دچار اینطور احساس دو گانگی می شدم.

منیره و سارا بعد از این که با هم آشنا سدند سخت مشغول صحبت بودند . گاه گاهی نیم نگاهی به علی می انداختم ، 

ر می کردم نگاه علی با نگاه کردن تمام هر لحظه که چشمم به چشم او می افتاد تپش قلبم بیشتر می شد با خودم فک



دنیا فرق می کند. علی عاد داشت وقتی با کسی حرف می زد سرش را پایین می انداخت و در حالی که نسبتا اخم 

 کرده بود یک ابرویش را کمی باالتر می انداخت و با گوشه سبیلش بازی می کرد.

 

حالت را به خود گرفته بود و این حالتهای علی برای من  او در همان لحظه ای که با محسن صحبت می کرد همین

بهترین و زیبا ترین حالتهای یک مرد بود . من به وجود علی افتخار می کرد و دوست داشتم همه برای او احترام 

 خاصی قائل شوند.

ند از بیمارستان چند لحظه بعد علی و محسن بلند شدند و در حالی که به منیره اشاره می کردند که زود برمی گرد

 خارج شدند.

وقتی علی حتی برای لحظاتی کوتاه از جلو چشم من دور می شد گویی دنیا برای من هیچ مفهومی نداشت دلم می 

 خواست می دانستم او هم نسبت به من چنین احساسی را دارد .

می کند وقتی مرا نمی بیند آیا اوهم دوست دارد از من مجسمه ای بسازد و جلو چشمش بگذارد؟ آیا او هم احساس 

دنیا تار می شودو دیگر هیچ رنگی در دنیا ووجود نداد؟ آیا وقتی مرا می بیند تمام شادیهای جهان همزمان در وجود 

 او جای میگیرد؟ و آیا هر لحظه منتظر فرصتی است که بتواند فقط یک کلمه با من حرف بزند؟

از وجودم می دیدم و همیشه در رویاهایم او را در کنار خودم احساس من تمام این احساسها را داشتم. علی را جزئی 

 می کردم.

در تمام خلوت زندگیم با خود فکر می کردم می توانم علی را خوشبخت کنم؟ بهترین هدیه دنیا چه چیزی می تواند 

 باشد که اورا خوشحال کند؟ چه طور می توانم این همه دوست داشتن را به او ثابت کنم؟

در فکر و خیال بودم که با صدای جیغ و فریاد از جا پریدم صدا از داخل بیمارستان به گوش می رسید خاله  غرق

 مهین و منیره زودتر از همه دویدند به طرف صدا.

 من و سارا کمی ترسیده بودیم . همرا پدر پشت سر خاله رفتیم. صدای یک زن که مرتب جیغ می زد و می گفت:

 دخترم وای کمک کن دخترم مرد....دخترم مردبه دادم برسید ، 

ساله ای را غرق خون روی برانکارد 21،  21سراسیمه به سالن بیمارستان رفتیم، چه صحنه دلخراشی بود. دختر 

دیدم پرستارها با عجله او را به اتاق عمل می بردند. و مادرش وسط بیمارستان به سرو صورت خود می زد. وبا جیغ و 

 را که گویا نامش مریم بود صدا می کرد.فریاد دخترش 

نگاهی به خاله مهین کردم . رنگش پریده بود . گویا حالش خوب نبود ، از سارا خواستم تا خاله را به حیاط بیمارستان 

ببرد و کمی آب به سر و صورتش بزند . من و منیره هم رفتیم زیر بعل زن بیچاره را گرفتیم و از وسط سالن 

دش کردیم. مردمی که در بخش اورژانس بودند جمع شده بودند و هرکس چیزی می گفت. زن بیچاره بیمارستان بلن

 چادرش از سرش افتاده بود. چشمم که به پیراهن وصله دار او افتاد مثل این که قلبم را به آتش کشیدند.

 

ت پوشیده بود . منیره چادر زن زن لباسش وصله دار بود و جورابهایش پاره . کفشهای کهنه ای که دیگر پاشنه نداش

 را سرش کرد و او را به کنار راهروی بیمارستان بردیم . 

زن بیچاره هنوز گریه می کرد . منیره شروع کرد شانه های او را ماساژ دادن ، من هم رفتم از بخش اطالعات یک 

اال دیگر فقط گریه می کرد و به لیوان آب گرفتم . بعد از این که کمی آب به صورتش پاشیدم ، او آرامتر شد . ح

 آخر راهرو ، جایی که دخترش را از آن مسیر بردند نگاه می کرد . منیره کنار او روی صندلی نشست و پرسید : 



 چی شده خانم ؟ اون دخترت بود ؟ 

 زن در حالی که با دستهایش بر زانو می زد گریه کنان جواب داد : 

 زم ، رفته بود نون بخره که همسایه ها اومدن گفتن تصادف کرده ، آه خدایا مریم . بله ، دخترم بود مریم ، مریم عزی

 در همان لحظه سارا به طرف ما آمد . بلند شدم و پرسیدم . خاله حالش چه طوره ؟ 

 نگران نباش خوبه ، پدرت مواظبشه . 

 کردن . سارا قلب رئوفی داشت و به محض این که اشک زن را دید شروع کرد به گریه 

 مادر مریم کمی ساکت تر شد . رفتم جلو با کنجکاوی پرسیدم : 

 پدر مریم خبر داره ؟ 

 مریم پدر نداره مادر جون . یعنی ای کاش نداشت . 

 منظورتون رو نمی فهمم . 

 پدر مریم معتاده ، چند ساله که توی زندانه . 

 سارا جلوتر آمد و با بغضی که در گلو داشت پرسید : 

 مریم خواهر و برادر نداره ؟ 

مادر مریم در حالی که به نقطه ای خیره شده بود فقط چند بار سرش را تکان داد . سارا خواست دوباره سوالش را 

تکرار کند که علی و محسن به طرف ما آمدند . منیره بلند شد و خالصه ی جریان را برای علی و محسن تعریف کرد 

 العات پرسید : . یک پرستاری از قسمت اط

 همراه مریم برزگر کیه ؟ 

 زن بلند شد و با نگرانی به طرف اطالعات دوید . 

 چی شده خانم ؟ تو رو خدا حال بچه ام چه طوره ؟ 

 خون می خواهد . باید خون تهیه کنی . 

 زن دستهایش را به طرف آسمان گرفت . با ناامیدی گفت : 

 م ؟ خدایا حاال چی کار کنم ؟ به ی بگ

 علی رفت جلوی بخش اطالعات و از خانم پرستار پرسید : 

 ببخشید خانم از چه گروهی خون باید ....

 هنوز حرف علی تمام نشده بود که خانم پرستار در حالی که پرونده ای را ورق م زد جواب داد : 

+o  آقا شما از بستگان ایشان هستید ؟ ، 

 بله ، شما این طور حساب کنید . 

 بسیار خوب ، لطفاً همراه من بیایید . 

گروه خون من هم » علی و خانم پرستار از جلوی ما می گذشتند که محسن هم دگمه ی آستینش را باز کرد و گفت : 

+o  و سپس پشت سر علی راه افتاد . مادر مریم آرام ناله کرد . خدا عوضتون بده خیلی ممنون . « . است 

ما نگران بودیم . مادر مریم مرتب در راهروی بیمارستان قدم می زد و دعا می کرد . یک ساعتی گذشت . همه ی 

احساس بدی داشتم . مرتب به دری که آخر راهرو بود نگاه می کرد . دکتر ور پرستاری که لباس سبز رنگ اتاق 



در مریم به طرف دکتر عمل پوشیده بودند در را باز کردند و وارد راهرو شدند . همه ما بلند شدیم و پشت سر ما

 رفتیم . دکتر در حالی که عرق پیشانیش را خشک می کرد رو کرد به محسن و گفت : 

 شما چه نسبتی با بیمار دارید ؟ -

 من ، من همسایشون هستم . -

 لطفاً همراه من بیایید . -

 مادر مریم رفت و در یک قدمی دکتر و با گریه پرسید : 

 یم من حالش خوبه ؟ آقای دکتر تو رو خدا مر

 دکتر در حالی که از جلوی ما رد می شد گفت : 

 بله ، بله نگران نباشید . -

دکتر رفت . محسن و علی هم پشت سر دکتر رفتند ، ما ، مادر مریم را به حیاط بیمارستان بردیم و او را دلداری 

تان پایین آمدند . من و منیره به طرف آنها دادیم . چند لحظه ای نگذشته بود که علی و محسن از پله های بیمارس

رفتیم . از اشکی که در گوشه ی چشم علی جمع شده بود فهمیدم که باید اتفاق بدی افتاده باشد . به چشمهای علی 

 نگاه کردم و پرسیدم : 

 چی شده علی ؟ حالش خوبه ؟ 

 علی آهی کشید و جواب داد : 

 .... آخ ، خدایا ، زن بیچاره و خدا بهش صبر بده . خبر رو باید طوری به مادرش بدید که -

 « . نه نباید مریم بمیره » دلم می خواست فریاد می کشیدم و می گفتم : : 

 منیره اشکش را طوری که کسی نبیند با گوشه چادرش پاک کرد و به من گفت بهتره برگردیم . 

وضع را طوری که هیچ کس متوجه نشود به پدرم گفتم و از علی و محسن جدا شدیم و پیش بقیه برگشتیم . رفتم و م

از او خواستم تا به بهانه ای خاله مهین را از بیمارستان بیرون ببرد . می دانستم مادر مریم وقتی بفهمد چنان غوغایی 

اری میوه به پا می کند که ممکن است در روحیه خاله مهین تاثیر بسیار منفی داشته باشد . پدر به بهانه ی خریدن مقد

 خاله مهین را همراه خود از بیمارستان بیرون برد . 

نمی دانستم چه طور شروع کنم . برای اولین بار بود که در زندگیم با چنین صحنه ای روبرو می شدم . دوست نداشتم 

یم را گرفت و  قاصد این خبر من باشم . با نگاهی به منیره فهماندم که او شروع کند . منیره اول آدرس منزل مادر مر

 رو کرد به من و گفت : 

 ما ختنم برزگر رو می بریم می رسونیم منزلشون ، بهتر برگردن کمی استراحت کنند . 

منیره روش خوبی را در نظر گرفته بود . اگر مادر مریم را به خانه می برد ، همسایه ها در دادن این خبر به او کمک 

 می کردند . 

مریم تنهاست » پارگی جورابش را زیر چادر رنگ و رو رفته اش پنهان می کرد جواب داد مادر مریم در حالی که 

 « باید این جا بمانم . 

هیچ وقت در زندگی آن قدر دلم نمی خواست با صدای بلند گریه کنم . مانند سارا که راحت سرش را بین دو زانو 

تمام حرکات مرا کنترل می کرد . او کمی شک کرده  گذاشته بود و اشک می ریخت . ولی نمی توانستم . مادر مریم

 بود وفقط منتظر یک عکس العمل مشکوک بود . 



به هر طریقی بود خانم برزگر را راضی کردیم به منزلش برود . منیره و محسن همراه خانم برزگر رفتند . کنار سارا 

گری نشسته بود . اولین بار بود که در نشستم و سعی کردم او را ساکت کنم ، علی با کمی فاصله روی نیمکت دی

چشمهای علی اشک می دیدم . از حالت نشستن او که دستش را بر پیشانی زده بود فهمیدم که خیلی ناراحت اسن . 

با این که حال خودم بهتر از حال او نبود ولی دوست داشتم کنارش می نشستم و او را دلداری می دادم . سرم را روی 

تم و به گلی که در باغچه ی حیاط بیمارستان پر پر شده بود و به زمین ریخته بود خیره شدم . با شانه ی سارا گذاش

دیدن گل پر پر شده به صورت خونین و چهره ی معصوم مریم افتادم . آه کاش هیچ وقت او را نمی دیدم . سرش 

د . چهره ی دخترک بیچاره را شکسته بود و گوشه ی لبش پاره شده بود . پاهای کوچکش خاکی و زخمی شده بودن

جلوی چشمم می دیدم که حس کردم یکی باالی سرم ایستاده . خاله مهین در حالی که اشکش را پاک می کرد گفت 

 : 

 مادر بیچاره اش کجا رفت ؟ 

م فهمیدم که پدر موضوع را برای خاله تعریف کرده ولی به شکلی که به او صدمه ی روحی وارد نشود ، سارا کمی آرا

 شده بود . بلند شد و جواب اد . 

 منیره و محسن بردنش خونه بهش بگن . 

همگی منتظر نشستیم که وقتی منیره برگشت از وضع روحی خانم برزگر اطالع پیدا کنیم . ظهر شده بود . صدای 

 اذان به گوش می رسید پدر در حالی که به طرف ساختمان بیمارستان می رفت گفت : 

 دی عمل جراحی تموم بشه . فکر کنم به زو

من و سارا پشت سر پدر داخل بیمارستان می رفتیم . پدر با خانم پرستار صحبت کوتاهی کرد ، سپس با آسانسور به 

طبقه ی هشتم رفتیم . اتاق عمل در طبقه ی هشتم بود . آخر راهرو یک در شیشه ای بزرگ بود که با خط قرمز روی 

 « ل اتاق عم» آن را نوشته بودند 

پرستاری که همراه ما آمده بود داخل رفت . پدر نگران بود و مرتب قدم می زد . به آخر بخش رفتم و از پنجره ی 

یکی از اتاقها به حیاط بیمارستان نگاهی انداختم . متوجه شدم علی و خاله مشغول صحبت هستند و به طرف در اتاق 

فقط دعا می کردم . لحظاتی بعد صدای پای پرستار را شنیدم . عمل برگشتم . دلم شور می زد مضطرب بودم زیر لب 

قلبم از جا کنده شده بود . به یاد مریم افتادم . دستهایم می لرزید . نگاهم فقط به در خیره شده بود . صدای نفسهایم 

خدایا کمکش کن را می شنیدم . چهره ی زنگ پریده ی مادرم را به یاد آوردم . لحظه ای که قرآن را می بوسید . آه 

 ! 

پرستار در را باز کرد گویی نیرویی برای حرکت کردن یا حرف زدن نداشتم . زبانم قفل شده بود . فقط به داخل اتاق 

 عمل نگاه می کردم . پرستار نگاهی به من انداخت و سپس رو کرد به پدر و گفت : 

 اصالً جای نگرانی نیست . 

ورت پرستار را ببوسم و ازا و تشکر کردم . خانم پرستار همچنان به طرف نفس عمیقی کشیدم . دلم می خواست ص

 آسانسور می رفت ادامه داد . 

 لطفاً در اتاق بیمار تشریف داشته باشید . عمل جراحی تموم شده ، تا نیم ساعت دیگه بیمار رو به اتاقش می برند . 



ه خاله مهین و علی دادم . وقتی در اتاق مادر منتظر وبودیم با عجله به حیاط بیمارستان رفتم و خبر سالمتی مادر را ب

علی وارد شد . خاله مهین علی را به پدر این طور معرفی کرد : علی آقا دوست صمیمی نادر که همراه منیره جون و 

 برادرش که امروز واقعاً زحمت کشیدن تشریف آوردند . 

یده بود . پدر که گویی اصالً در این دنیا نبود جلو رفت و بعد حدس زدم که خاله مهین برای معرفی علی نقشه ای کش

از احوالپرسی از علی تشکر کرد . به این ترتیب علی تا حدودی از نزدیک با خانواده ی من آشنا شد . من و علی هر 

شت تا دو از این بابت خوشحال بودیم و این خوشحالی را مدیون خاله مهین می دانستم . چند دقیقه ای دیگر گذ

 باالخره مادر را که کامالً بیهوش بود به اتاق آوردند . پدر و علی از اتاق بیرون رفتند . 

لحظه ای بعد دکتر غفاری وارد اتاق شد . پدر و علی هم پشت سر او داخل آمدند . دکتر بعد از این که به خانم 

 هوش نیامد با او صحبت نکنیم . پرستار دستورهایی داد از ما خواست تا لحظه ای که مادر کامالً به 

روز سخت و پر جنب و جوشی بود . بعد از ظهر شد و هنوز خبری از محسن و منیره نبود . پدر در بیمارستان ماند . 

علی ، م نو سارا و خاله مهین را به خانه رساند بعد از تشکر از علی خواستم تا به منیره پیغام بدهد که حتماً به خانه 

 ه محض این که داخل رفتیم تلفن را برداشتم و خبر سالمتی مادر را به آقا جان و عمو حمید دادم . مابیاید . ب

نزدیک غروب سارا مشغول شستن حیاط بود . من هم طبق سفارش پدر مشغول آب و دانه دادن به قناریش بودم . 

کرد . حدسم درست بود منیره بود که با صدای زنگ در حیاط بلند شد . حدس زدم باید منیره باشد . سارا در را باز 

 علی و محسن آمده بود . چشمهایش قرمز و ورم کرده بودند . 

 رفتم پایین و پرسیدم : 

 بهش خبر دادید ؟ -

آره با کمک و تا از همسایه هاش باالخره حقیقت را گفتیم . خیلی سخت بود . بیجاره تا االن خودش را کتک می زد -

کشید . فردا صبح قرار شده جنازه رو تحویل بگیرند ، ولی بیچاره هیچ کس رو نداره . از محسن و جیغ و فریاد می 

 خواست که همراهش بره بیمارستان . 

 در همین موقع خاله مهین با یک سینی چای از پله های زیر زمین باال آمد و رو به منیره گفت : 

در حالی که به طرف خاله قدم بر می داشت گفت : انشاء اهلل و  انشاهلل دیگه هیچ وقت قاصد خبر بد نباشی . منیره-

 سپس ادامه داد خسته نباشی . 

 علی گفت : شکر خدا حال اخوال خواهرتون بهتره ؟ 

 سارا که تا آن لحظه سکوت کرده بود رفت کنار منیره ایستاد و آرام پرسید : 

 ختمش کیه ؟ -

 فردا بعدظهر . -

 داخل سینی برداشت و ادامه داد . و علی یک فنجان چای 

 اگر خواستید هماهنگ کنید فردا با هم برویم . 

روز بعد ساعت سه بعد ظهر هر سه نفر حاضر نشسته بودیم که صدای بوق ماشین علی را شنیدیم . از همه زودتر 

سته بود . وقتی سارا و رفتم در را باز کردم . محسن و علی لبس مشکی پوشیده بودند . منیره هم عقب اتومبیل نش

خاله مهین بیرون آمدند در حیاط را قفل کردم و به راه افتادیم . برای اینکه در اتومبیل راحت تر بنشینیم منیره جلو 

کنار محسن نشست . در بین راه علی از حالتهای خانم برزگر تعریف می کرد . این طور که علی می گفت وضع 



گر حتی مخارج بیمارستان را هم نتوانسته بود پرداخت کند . به سر کوچه ی خانم اقتصادی آنها بد بود و خانم برز

برزگر که رسیدیم علی ماشین را جای مناسبی پارک کرد ، پیاده شدیم و به طرف منزل او پشت سر منیره راه 

 افتادیم . 

مریم را می شناختم . به در  صدای صوت قرآن در کوچه پیچیده بود . احساس غریبی داشتم . فکر می کردم که سالها

خانه که رسیدیم عکس مریم بین دو شمع روی یک میز بود که پارچه ی مشکی روی آن انداخته بودند . و یک ظرف 

خرما هم روی میز بود . صدای فغان و ناله خانم برزگر تا در کوچه می رسید . داخل خانه رفتیم جند تا خانم کنار 

ار از همسایه ها بودند . یکی یکی صورت خانم برزگر را بوسیدیم و به او تسلیت گفتیم مادر مریم بشسته بودمد . انگ

. زندگی ساده خانم برزگر شامل یک اتاق قدیمی و یک فرش کهنه ی رنگ و رو رفته و یکی دو دست رختخواب که 

 در گوشه ی اتاق بود خبر از سالها سختی کشیدن و چشیدن طعم تلخ فقر می داد . 

ه کیف و کتابی که گویا مال مریم بود افتاد . با این که اولین بار بود به خانه ی آنها یم رفتم ولی واقعاً جای چشمم ب

خالی کریک را در آن اتاق می دیدم . تازه چند روزی از باز شدن مدارش می گذشت . از مقنعه ی مشکی که با نخ 

گ و رویش رفته بود فهمیدم که مریم با چه وضعیتی به دبستان سفید دوخته شده بود و مانتو بچه گانه ای که کامالً رن

می رفته . تمام مدتی را که در منزل خانم برزگر بودیم سارا گریه می کرد من می دانستم که او به یاد خاطرات 

د . گذشته ی خودش افتاده . دورانی که بدون مادر ، بزر گ شده بود . شبهایی که در حسرت دیدار مادر خوابدیه بو

 .وقتی به خانه برگشتیم سارا مریض شد و دو سه روزی در رختخواب خوابید . 

یک روز بعدظهر وقتی به مالقات مادررفتم علی سبد گل زیبایی را برای مادر آورده بود . منیره و محسن هم برای 

 یدن او می آید . مالقات مادر آمده بودند . منیره وقتی فهمید سارا بیمار است گفت که بعدظهر فردا به د

روز بعد من مشغول گرفتن آب میوه برای سارا بودم که منیره با یک جعبه شیرینی به دیدن سارا آمد . از آن روز به 

بعد سرنوشت سارا تغییر کرد . در اصل برای خواستگاری از سارا آمده بود . این طور که منیره می گفت محسن در 

 گرفته و در نتیجه تصمیم گرفته بو با سارا ازدواج کند .  آن چند روز رفتار سارا را زیر نظر

از شنیدن این خبر همه ی ما خوشحال شدیم وقرار شد زمانی که مادر از بیمارستان مرخص شود به پدر سارا اطالع 

 دهیم تا برای خواستگاری دخترش حضور داشته باشد . 

در را مرخص کرد . آقا جان برای برگشتن مادر یک به این ترتیب چند روزی گذشت و باالخره دکتر غفاری ما

گوسفند قربانی کرد . آن روز همه در منزل ما جمع شده بودند . آقا ندر هم طبق نقشه ی خاله مهین با علی طوری 

رفتار می کرد که گویی سالها همدیگر را می شناسند . می دانستیم که از آن روز به بعد تا بهبودکامل مادر رفت و 

دو چندان می شود . خاله مهین تخت مادر را به اتاق پذیرایی برده بود . بعد از این که مادر را روی تخت  آمدها

خواباندیم ، به آشپزخانه رفتیم و برای مهمانها ناهار تدارک دیدیم . من و سارا بیشتر از بقیه خوشحال بودیم . من به 

 استگاری کردن محسن از او . دلیل این که علی در خانه ما بود و سارا به دلیل خو

علی و محسن به طوری رفتار می کردند که هر کس موضوع آشنایی آنها را نمی دانست فکر می کرد که چندین سال 

با ما رفت و آمد خانوادگی دارند . آن روز علی از فرصت استفاده کرد و به قول معروف با یک تیر دو نشان زد ، او 

 را برای مالقات به منزل ما آورد .  بعد از ظهر مادرش و افسانه



لحظه ی اول ورود آنها خاله مهین با زبردستی چنان خوش امدی به آنها گفت که مادر باور کرده بود خاله مدت 

زیادی است با خانواده آقای رستمی رفت و آمد دارد و من هم با کمال خوشحالی و خوشرویی استقبال گرمی از آنها 

 کردم . 

تمام شادی های دنیا در وجود من جمع شده بود . نگاههای مادر علی پر از مهر و محبت بود . هیچ وقت  در آن لحظه

 فراموش نمی کنم . دوست داشتم می تواتنستم دست به گردن او بیاندازم و جلوی چشم همه او را عزیز صدا کنم .

 

لحظه بعد منیره با یک سینی شربت وارد اتاق افسانه و مادر علی یکراست رفتند و کنار تخت مادر نشستند . چند 

 پذیرایی شد.

 

بلند شدم و جعبه شیرینی را که مادر علی آورده بود باز کردم و شروع کردم به پذیرایی از آنها که صدای زنگ در 

 حیاط بلند شد. می دانستم که سارا می رود و در را باز می کند.

 

عه مانند کسی که با پتک بر سرش کوبیده باشند چشمهایم ایستاد. از همگی گرم گفتگو و صحبت بودیم که یکدف

 شنیدن صدای احوال پرسی خانم شادمان و مینا که هنوز وارد اتاق نشده بودند خشکم زد.

 

رنگ از صورتم پرید . نگاهی به خاله مهین انداختم ، خاله فوری حالت مرا تشخیص داد . او به عالمت این که من 

م چشمهایش را آرام بست و باز کرد. بعد از جا بلند شد و به استقبال خانم شادمان و مینا رفت . بلند شدم نگران نباش

و پشت سر خاله از اتاق بیرون رفتم ، دست و پایم را گم کرده بودم . وای خدایا اگر خانم شادمان بین صحبتهایش 

 است رخ بدهد؟ در وضع بدی قرار گرفته بودم.راجع به خواستگاری دکتر مهران حرفی بزند. چه اتفاقی ممکن 

 

خانم شادمان و مینا بعد از احوالپرسی با مادر و بقیه رفتند درست روبروی مادر علی نشستند . احساس عجیبی داشتم 

. حس می کردم قلبم از کار افتاده . صحنه ای عجیب را جلوی چشمم مجسم می کردم . لحظه ای که مادر علی با 

 منزل مارا ترک می کرد . نه ، به هیچ قیمتی حاضر نبودم چنین اتفاقی رخ دهد. رنجش کامل

 

چند دقیقه ای گدشت ، سارا و منیره همرا ه خاله مهین وارد اتاق پذیرایی شدند.سارا شروع کرد به پذیرایی کردن از 

تماشائی بود . هنوز خانم شادمان مهمانها . خاله مهین خونسرد بود ، فهمیدم که دوباره نقشه ای کشیده . صحنه ای 

یک کلمه هم صحبت نکرده بودند که خاله مهین شروع کرد به تعریف کردن . به محض این که خاله مهین ساکت 

می شد ، منیره صحبت می کرد و دنباله صحبتهای منیره را سارا ادامه می داد. خالصه این که این سه نفر آنقدر از روز 

حال و روز مادرش و خواستگاری کردن منیره از سارا و ...تعریف کردند که نفهمیدیم  عمل جراحی تصادف مریم و

یکی دوساعتی که مهمانها نشسته بودند چطور گذشت. خانم شادمان در این مدت فقط وقت احوالپرسی از مادر را 

 پیدا کرد . خالصه آن روز با کمک خاله و بقیه قضیه به خیر گذشت.

 

هه همراه مادرشان برای دیدن مادر من آمدند . اعظم را مدتها بود که آنقدر خوشحال و سرحال روز بعد اعظم و ال

 ندیده بودم. علت خوشحالیش را پرسیدم او گفت :

 



باالخره امیر موفق شد با بهرام به طور کامل صحبت کنه . بعد از آن همه اصرار و رفت و آمد های مکرر باالخره 

 به من را متوجه شده و گویا تصمیم گرفته که موضوع ازدواجش با مرا منتفی اعالم کند.بهرام عالقه شدید امیر 

 

 به اعظم تبریک گفتم و برای او از صمیم قلب آرزوی خوشبختی کردم.

 

چند روزی گذشت مادر روز به روز حالش بهتر می شد. تصمیم گرفته بودیم که بعد از بهبود یافتن مادر دسته جمعی 

 خانم برزگر برویم و از حال و روزش با خبر بشویم.به منزل 

 

وقتی به منزل خانم برزگر رفتیم از دیدن چهره او بسیار تعجب کردم. او گوشه اتاق خوابیده بود . یکی از همسایه ها 

هم باالی سر او نشسته بود از داروهایی که کنارش بود فهمیدم بیمار است. به نظر می رسید چین و چروکهای 

 رتش چند برابر شده و موهایش سفید تر.صو

 

همسایه خانم برزگر گفت : یکی دو روزه حالش بهم خورده . بیچاره کسی رو نداشت من بردمش دکتر. مادر 

مقداری مواد غذایی و غیره را که برای او برده بودیم کنار اتاق گذاشت و سپس آدرس منزلمان را که قبال نوشته بود 

 برزگر داد و سفارش کرد به او بگوید حتما به منزل ما سر بزند. به دست همسایه خانم

 

پیغام را که دادیم بلند شدیم و خدا حافظی کردیم . من جلوتر از همه کفشهایم را پوشیدم و راه افتادم ، به پشت در 

. بدون این که چیزی حیاط که رسیدم دستم بردم تا در را باز کنم که یکباره یکی از آن طرف چند ضربه کوبید به در 

 بپرسم ،در را باز کردم تعجب کردم دونفر پلیس بودند.

 

 منزل آقای برزگر ؟ -

 

 بله بفرمائید. -

 

 شما دخترشون هستید؟ -

 

 نه خیر دخترشون..... -

 

 ببخشید خانم برزگر تشریف دارند؟ -

 

 ه ؟بله هستند ولی حال خوشی ندارد. خوابیده اند. اتفاقی افتاد -

 

در همین لحظه مادر و بقیه آمدند به حیاط . پلیسی که جوانتر بود بعد از یکی دو سوالی که از مادر پرسید ، از درون 

 پرونده ای که در دست داشت یک نامه در آورد و به دست مادر داد.

 

سیار خوشحال شده . مادر بعد از دوباره برگشتیم داخل منزل . خانم برزگر بیدارشده بود . معلوم بود که از دیدن ما ب

این که صورت خانم برزگر را بوسید ، نامه را به دستش داد و موضوع پلیسها را برایش تعریف کرد. او درحالی که 

 پاکت نامه را باز می کرد گفت من که سواد درست و حسابی ندارم و سپس نامه باز شده را برگرداند به مادر .



 

ش به جمالت نامه افتاد صورتش قرمز شد و اشک در چشمش حلقه بست . همه ما مادر به محض این که چشم

 یکدیگر را نگاه کردیم . مادر نامه را روی زمین گذاشت و به خانم برزگر گفت :

 

 خیلی متاسفم . آقای برزگر رو... -

 

 خانم برزگر سرش را تکانی داد و حرف مادر را اینطور ادامه داد:

 

اعدامش رو دادند . می دونستم آخرش اینطور میشه . ظلم به مردم ، ظلم به زن و بچه ، ظلم به بالخره حکم  -

 خودش .

 

 خانم برزگر قاب عکس مریم را که کنار دستش بود به سینه گرفت و در حالی که اشک می ریخت ادامه داد:

 

اشت . هرشب پشت پنجره می نشست و می بچه ام هیچ وقت نفهمید پدر داره یانه . همیشه حسرت دیدن پدر را د -

گفت امشب دیگه بابام میاد . همیشه در فکر و خیالش می دید که پدرش از در اومده تو و یک عروسک برایش 

خریده . مرتب عکس پدرش رو که همیشه یا گوشه زندان بود یا فراری بین ورقهای کتابش نگه میداشت . اکثر 

ا پدر من نمیاد مدرسه درسهای منو بپرسه ؟ دوست دارم خانم معلم و مدیر بابامو روزها از من بهانه می گرفت که چر

 ببینند. دوستان هر روز با پدراشون مدرسه ....

 

خانم برزگر دیگر نتوانست ادامه بدهد. حالش بدتر شده بود . سارا بلند شد و یک لیوان شربت قند برایش آماده 

خورد بلند شد و رفت یک جفت کفش ورزشی را که به نظر میرسید باید مال کرد. خانم برزگر کمی از شربت را که 

مریم باشد آورد و در حالی که به ما نشان می داد گفت : این کفشها رو خانم معلم مریم براش خریده اون از روزی 

به نوعی به ما  که فهمید پدر مریم تو زندانه خیلی به ما محبت می کرد . بدون این که مریم دلیل کارش را بفهمد

کمک می کرد. چند روز بعد وقتی فهمید چه بالیی به سر مریم اومده تمام همکالسیهای مریم رو آورده بود بهشت 

 زهرا.

 

 با شنیدن جمله های دردناک مادر مریم همه ما بی اختیار گریه می کردیم.

 

 بخصوص سارا که خاطرات تلخ گذشته اش را به یاد می آورد.

 

به تاریک شدن می رفت. بلند شدیم و خدا حافظی کردیم خانم برزگر رو کرد به مادر و گفت نمیدونم اون هوا رو

آقایون چه نسبتی با شما دارندولی من همیشه برای اونها دعای خیر می کنم . خیلی به من کمک کردند، انشااهلل 

 عوضش رو از خدا بگیرند.

 

 رت و اون آقایی که همرا هش بود خیلی تشکر کن.به منیره هم گفت . از جانب من از براد

 



چند روزی گذشت . یک روز من و سارا همراه مادر برای خرید به بازار رفته بودیم . وقتی برگشتیم . خاله مهین خبر 

 داد که :

 

همین پنج  پیش پای شما محسن این جا بود . از نادر خواست که با شما و پدر سارا صحبت کند تا اگر موافق باشید

شنبه شب رو برای خواستگاری تشریف بیاورند. شب وقتی موضوع رو با پدر در میان گذاشتیم ، پدر گفت که باید 

 اول با پدر سارا صحبت کنیم و ببینیم نظرش چیه؟

 

ا صبح روز بعد پدر به همراه عمو حمید به منزل پدر سارا رفتند. یک دو ساعتی تا برگشتن آنها طول کشید . سار

 نگران به نظر می رسید او مرتب پشت پنجره می رفت و کوچه را نگاه می کرد . بعد زیز لب با خودش گفت:

 

 یعنی ممکنه اتفاقی بیفته ؟ -

 

 برای اینکه سر حرف را با او باز کنم پرسیدم:

 

 چیزی گفتی ؟ -

 

 تو میگی بابام قبول می کنه ؟

 

 و خوبیه ، فعال هم تو مغازه محسن مشغول کاره . چرا قبول نکنه ، محسن جوان سالم -

 

منظورم این نیست . چون قبال زن پدرم از من برای برادرش خواستگاری کرده ، حاال ممکنه لج کنه با ازدواج من  -

 مخالفت کنه .

 

حرفهایم کمی به او  حق باسارا بود . احتمال مخالفت پدرش بود ولی برای این که از نگرانی بیرون بیاید سعی کردم با

 تسکین بدهم.

 

 ببین سارا، ازدواج قسمت الهیه . باید با رضایت خدا انجام بگیره. تو باید دردرجه اول به خدا توکل کنی . -

 

عجیب حرفهای من در روحیه سارا تاثیر مثبت داشت. مثل آبی که روی آتش بریزند . پرده را کشید و آمد کنار من 

 نشست.

 

بعد صدای بوق ماشین آقا جان که اکثر اوقات عمو حمید و پدر از آن استفاده می کردند را شنیدم . با  چند لحظه

عجله رفتم و در را باز کردم . از چهره درهم ریخته پدر و عمو حمید فهمیدم که با مخالفت شدید پدر سارا مواجه 

قا نادر هم برای شنیدن جواب ، سریع آمدند باال. شدند. ساکت ماندم و پشت سر آنها وارد اتاق شدم. خاله مهین و آ

 همه منتظر بودیم و به آن دو نگاه می کردیم .

 



پدر یک لیوان آب خواست . رفتم و یک لیوان آب آوردم. اولیوان آب را گرفت و کنار عمو حمید نشست. بی صبرانه 

ه سارا انداخت . رنگ سارا همچون گچ سفید منتظر بودیم که یکی از آنها حرفی بزند. پدر آب را که خورد نگاهی ب

 شده بود او روسریش را مرتب کرد و سرش را پایین انداخت .

 

 بعد از چند ثانیه مکث که همه ما به صورت پدر نگاه می کردیم . ادامه داد: مبارک باشه .

 

د در حالی که می خندیدند هر یکدفعه لبخند بر همه لبها نشست و صدای هورا کشیدن ما بلند شد . پدر و عمو حمی

 دو باهم گفتند خبر خوشحالی رو این طوری باید داد.

 

به این ترتیب جواب مثبت را از طریق آقا نادر به محسن دادیم. شب جمعه منتظر مهمانها بودیم. یکی دو ساعت قبل 

 ا بیاورد.عمو حمید به منزل سارا رفته بود تا برای مراسم خواستگاری دخترش اورا به خانه م

 

میوه ها و شیرینی ها را چیده بودیم و همگی آماده پذیرایی از مهمانها بودیم. سارا از همیشه زیبا تر شده بود و بسیار 

 خوشحال به نظر میرسید. سارا در حالی که لباسش را مرتب می کرد به من گفت:

 

 امشب بهترین شب زندگی منه. -

 

ای زنگ تلفن همه ما به این نتیجه رسیدیم که برعکس بد ترین شب زندگی سارا ولی چند لحظه بعد با شنیدن صد

 است.

 

 صدای زنگ تلفن بلند شد و من خیلی عادی رفتم گوشی را برداشتم.

 

 الو بفرمایید. -

 

 تو هستی لیال؟ -

 

 سالم عمو دیر کردی کجایی؟ -

 

ن تو بیمارستانم . پدر سارا حالش بهم خورده . دکتر میگه گوش کن لیال . هرچی که من می گم تکرار نکن . من اال

 سکته قلبی کرده.

 

 من سکوت کرده بودم و فقط گوش می کردم. عمو حمید بعد از آدرس بیمارستان را به من داد گوشی را گذاشت .

 

گشتم و رفتم سراغ مادر ولی به اتاقم رفتم. سارا جلوی آیینه ایستاده بود نمی دانستم چطور باید این خبر را بدهم بر

 او تازه عمل کرده بود ، ممکن بود

 

گفتن این خبر برایش خطر ناک باشد . به زیر زمین رفتم و موضوع را سریع به آقا نادر گفتم آقا نادر خیلی ناراحت 

 شد پرسید:



 

 یعنی حالش خیلی وخیمه؟ -

 

 تم:اشک در چشمم جمع شده بود با بغضی که در گلویم بود گف

 

 نمی دونم عمو حمید گفت سکته کرده . -

 

آقا نادر از جلو ومن پشت سرش رفتیم باال. پدر در حمام بود . مادر و خاله مهین هم مشغول انجام دادن کارهای 

 آشپز خانه بودند.

 

 آقا نادر بدون این که با کسی حرفی بزند یکراست رفت داخل اتاق من .

 

 ده بود . آقا نادر پرسید :سارا کنار پنجره ایستا

 

 منتظر هستی ؟ -

 

 آقا حمید رفته پدرم رو بیاره . دیر کرده ، دلم شور میزنه .

 

 آقا نادر درحالی که از اتاق بیرون می رفت گفت:

 

 حاضر شو باید باهم جایی بریم. -

 

 کجا؟ -

 

 .نگران نباش آقا حمید تلفن زده ، گفت که پدرت کمی ناراحته  -
 

 ناراحته؟ منظورتون رو نمی فهمم. -

 

 گفتم که مسئله مهمی نیست. مثل اینکه حالش خوب نبوده آقا حمید هم بردش دکتر. -

 

 آقا نادر تورو خدا برای پدرم اتفاقی افتاده ؟ -

 

 آقا نادر دیگر جوابی نداد و از اتاق بیرون رفت تا موضوع را برای خاله و مادر توضیح دهد.

 

من و سارا حاضر شدیم و همراه آقا نادر با یک تاکسی تلفنی به بیمارستان رفتیم. وارد بخش که شدیم عمو حمید را 

 دیدیم که مرتب قدم می زد. سارا دوید جلو و پرسید:

 

 پدرم حالش چطوره ؟ چی شده ؟ چه اتفاقی برای پدرم افتاد؟ -

 

 .، زن پدرت هم باال تو بخش نشسته ccuبردنش  -



 

 صدای ناله و گریه سارا بلند شد . کنترل کردن او مشکل بود . از پله ها که باال می رفتیم عمو حمید به سارا گفت:

 

 وقتی رسیدیم خونه شما دیدم پدرت با خانمش بگو مگوی شدیدی دارد. -

 

ه بچه ها را جا می گذارم و پدرت لباسش را پوشیده بود و منتظر من بود ولی زن پدرت مرتب اورا تهدید می کرد ک

 طالق می گیرم.

 

من هر کاری کردم نتونستم هیچ کدام را ساکت کنم تصمیم گرفتم که تلفن بزنم و موضوع رو به شما اطالع بدم که 

 یکدفعه حال پدرت بهم خورد و افتاد روی زمین .

 

ه رو الغر و قد بلند روی نیمکت نشسته بود . او پله ها را که باال رفتیم و به بخش رسیدیم . خانمی با پوست نسبتا سبز

 به محض اینکه چشمش به سارا افتاد با صدای بلند گفت:

 

ور پریده . باالخره شدی قاتل بابات. الهی که عروسیت بشه عزات. همیشه از همون اول می گفتم . تو از همون اول  -

 بد شگون بودی اون از مادرت این هم از پدرت.

 

 را پایین انداخته بود و فقط گریه می کرد. سارا سرش

 

خدا میداند اگر پرستاری که از آسانسور بیرون آمد به زن پدر سارا تذکر نمی داد که ساکت باشد او تا کی می 

 خواست به سارا بدو بیراه بگوید.

 

ورتش و شروع کرد به خیلی متاسفم خانم . ما همه تالشمون رو کردیم . زن پدر سارا چادرش را کشید روی ص -

گریه . کنترل کردن سارا واقعا مشکل بود . هیچ کاری از دست کسی ساخته نبود. به هر طریق بود سارا و زن پدرش 

را به حیاط بیمارستان بردیم. بعد محسن و منیره وارد حیاط بیمارستان شدند. سارا با دیدن آنها کمی آرامتر شد. 

خواست فریاد بکشم صحنه دلخراشی بود . دختر بیچاره ای که یک عمر درد  بغض گلویم را گرفته بود و دلم می

نداشتن مادر را تحمل کرده بود و درست در شبی که می خواست طعم شیرین زندگی را برای اولین بار بچشد 

 برعکس با تلخترین و سختترین شب زندگی اش روبه رو شد .

 

 ر حالی که هر دو گریه می کردند گفت:سارا سرش را روی شانه منیره گذاشته بود و د

 

دلم برای پدرم خیلی می سوزه . بیچاره این چند سالی که چشماش نابینا شده بود خیلی عذاب کشید. همیشه آرزو  -

 می کرد در عروسی من باشه . ای خدا مگه من چه گناهی کرده بودم که باید نه مادر داشته باشم نه پدر.

 

رفت و به طرف نیمکتی که من و محسن نشسته بودیم آمد . او درحالی که با دستمال کاغذی منیره دست سارا را گ

 اشکهایش را زیر عینک پاک می کرد جواب داد:

 



ببین عزیزم ما همگی برای اتفاقی که افتاده متاسفیم . ولی تو نباید ناشکری کنی . من و محسن هم درد نداشتن  -

فرصتی پیش نیامده بود که این موضوع را تعریف کنیم. وقتی من و محسن بچه  پدر و مادر را کشیدیم. تا امشب

بودیم ، پدرم به علت موقعیت شغلیش که در ارتش خدمت می کرد به یکی از شهرهای جنوب منتقل شد . یک سالی 

 بود

 

اومد مادر بزرگم سخت که ما در خانه های سازمانی آنجا زندگی می کردیم . تا این که یم روز وقتی پدرم به منزل 

مریض شده و یکی از همسایه ها تلفن زده که پدرم هر چه زودتر خودش را به تهران برساند . به اصرار مادرم ما هم 

همراه پدرم حرکت کردیم . از آنجایی که فصل زمستان بود همین که از منطقه ی جنوب دور شدیم ، دیدیم جاده ها 

تاده بودند و زنجیر می بستند . ما هم نزدیک پلیس راه ایستادیم و پدر به چرخهای را برف گرفته ، تمام ماشینها ایس

ماشین زنجیر بست . کمی دیرتر سر یک پیچ هیچ کدام نفهمیدم چه اتفاقی افتاد من فقط صدای جیغ مادر را شنیدم . 

م بهتر شده بود فهمیدم که وقتی چشمهام رو باز کردم ، خودم را روی تخت بیمارستان دیدم ، چند روز بعد که حال

آن حادثه فقط من و محسن که عقب ماشین نشسته بودیم زنده ماندیم . از آن به بعد مدت کوتاهی را پیش مدر 

بزرگم ماندیم ولی از آنجایی که شانس با ما یاری نکرد مادر بزرگم فوت کرد و من و محسن تا دوران نوجوانی در 

 مراکز دولتی ماندیم . 

ه تعریف می کرد دستش را به پیشانی گرفته بود ، شاید نمی خواست کسی اشکش را که پنهانی پاک می وقتی منیر

 کرد ببیند . 

 سارا با شنیدن خالصه ی از زندگی منیره و محسن آرامتر شد . 

 همگی به خانه برگشتیم . جعبه ی حلقه ای که محسن برای سارا خریده بود کنار دسته گلی روی میز بود . 

شب نامزدی به شب عزا تبدیل شد . همه ی ما به احترام سارا لباس مشکی پوشیدیم . عزاداری پدر سارا یک هفته 

 طول کشید . سارا در این مدت در منزل خودشان بود . 

چند روزی از این قضیه گذشت . یک روز صبح اعظم خانم به منزل ما آمد . و با خوشحالی تمام گفت که قرار است به 

 دی با امیر ازدواج کند . با تعجب پرسیدم : زو

 پدرت موافقت کرد ؟ -

هنوز نه ، ولی چون دیگه خبری از بهرام نیست ، ممکنه پدرم با ازدواج من و امیر موافقت کنه ، خصوصاً حاال که قرار -

 شده پدر امیر باغی را که در شهرستان دارد بفروشد و به جای سرمایه به دست امیر بده . 

از این که اعظم را بعد از مدتها دوباره شاداب و سر حال می دیدم بسیار خوشحال بودم . با اعظم گرم صحبت بودیم 

که آقا جان و عمو حمید و مینا از راه رسیدند . مینا کمی رنگش پریده بود . عمو حمید بین چهار چوب در ورودی 

 گفت :  ایستاده بود و هنوز کفش هایش را در نیاورده بود . که

 رفته بودیم برای آزمایش خون . -

 یکدفعه مینا احساس سرگیجه کرد . 

 عمو پشت سر مینا وارد شد و رو به من گفت : 

 لیال جون ! بی زحمت یک لیوان شربت قند .... -

 قبل از این که جمله ی عمو تمام بشود رفتم وشربت قند را آماده کردم . 



 م که قفس قناری پدر را به دستش گرفته تا طبق معمول آنرا تمیز کند . وقتی برگشتم آقا جون رو دید

 لیوان شربت را دست مینا دادم . ساعت بسیار زیبایی که به مچ مینا بود توجهم را جلب کرد . 

 مبارک باشه ، خیلی شیکه ، تازه خریدی ؟ -

 ندی جواب داد : مینا مقداری از شربت را خورد ، لیوان را روی میز گذاشت و با لبخ

 مهران چند تا سوغاتی آورده . -

 سپس با خنده ادامه داد : 

 البته مادر کمی پارتی بازی کرد ، فقط یکی از ساعتها بندش طال بود که اون رو هم برای شما نگه داشته . -

 احافظی کرد . اعظم که تا حدودی از موضوع اطالع داشت ، نگاهی پر معنی به من انداخت سپس بلند شد و خد

پشت سر اعظم تا حیاط رفتم . معلوم بود که اعظم ناراحت شده . هنوز من حرفی نزده بود که او در حالی که در حیاط 

 رو باز می کرد گفت : 

 هیچ وقت مردم ر و مسخره ی خودت نکن ، یا به این بله رو بگو یا به اون . -

 ی ندادم . صبر کن اعظم ، من به خانواده ی شادمان جواب-

ببین لیال ، تو وقعیتت از زمین تا آسمون با من فرق داره . پدر تو تحصیل کرده است . طرز فکر خانواده ی تو با پدر -

من فرق داره . تو خیلی راحت می تونی با مادرت صحبت کنی و حقیقت رو روشن کنی . به خصوص حاال که خاله 

 ند . مهین و آقا نادر هم در جریان کار شما هست

 ولی من گفتم که هنوز به خانواده ی شادمان جواب ...-

اگه جواب مثبت نداده بودی همین االن مینا خانم ساعت بند طال رو به رخ تو نمی کشید . مطمئن باش که خانم -

 شادمان و مهران برای تو حلقه هم خریدند . 

 اعظم این را گفت و رفت . 

 باهات صحبت کنم . اعظم ، اعظم صبر کن ، می خوام -

او رفت و من در را بستم و برگشتم . پله ها را که باال می رفتم ، در فکر بودم تا حدودی حق با اعظم بود من با 

سکوت داشتم هر دو خانواده را امیدوار می کردم . نمی دانستم باید چه کار کنم . من قبالً راجع به این مساله با مادرم 

متقاعد کرده بود که مهران برای یک زندگی ایده آل نه از لحاظ مادی و نه از لحاظ معنوی  صحبت کرده بودم و او را

چیزی کم ندارد . در این صورت برای من مشکل بود که با این شرایط مهران ، تو روی مادر بایستم و بگویم من علی 

ینا مشغول حرف زدن راجع به مهران را دوست دارم . به هر حال تصمیم گرفتم با خاله مهین مشورت کنم . مادر و م

 بودند . 

مینا گفت که مهران چند روزی است در مطب جدیدش مشغول به کار شده . من در ظاهر روبروی آنها نشسته بودن 

و به حرف های آنها گوش می دادم . ولی تمام فکرم ، حواسم و باطنم پیش علی بود ، حتی در خیاالتم هم نمی 

 چ مردی مقایسه کنم . توانستم او را با هی

شاید در ظاهر نمی توانستم اشکالی از مهران بگیرم . ولی در همان شبی که مهران مهمان ما بو از صحبتهایش فهمیدم 

که ما با هم مشکل خواهیم داشت . باطرز فکری که مهران داشت یکی دو سال بیشتر در ایران دوام ، نمی اورد ، و 

مادر مشکل بود . خودم هم درست نمی دانم . شاید هم به علت عالقه ی شدیدی که به اثبات این مساله برای پدر و 

علی داشتم از مهران عیبجویی می کردم . به هر حال ، من خوشبختی را نه با مهران بلکه با قلب مهربان علی ، در 



در کارگاه کار می  چشمهای علی و در دست زحمت کشیده اش دستهایی که وقتی وضع مالی پدرش بد بود با آنها

کرده و زحمت می کشیده و تازه شبها درس می خوانده . اینطور که علی برایم تعریف کرده بود ، آنها چند سالی بود 

که وضع مالی شان بهتر شده بود . آن هم به دلیل اینکه ارثیه ای که به پدر علی رسیده بود و آنها توانسته بودند 

 مغازه ای باز کنند . 

ر قبل از دیدن مهران به خواستگاری من آمده بود ، وضع فرق می کرد و من با کمال میل به مهران جواتب شاید اگ

 مثبت می دادم ولی در آن شرایط به هیچ چیز و هیچ کس به غیر از علی نمی توانستم فکر کنم . 

و پایین می برد و با خنده می  وقتی به خودم آمدم ، دیدم عمو حمید در حالی که می خندد دستش را جلوی چشمم باال

 گوید : 

 این قدر فکر نکن ، یا خودش میاد ، یا نامه اش . 

 از این جرف عمو حمید همه خندیدند ، خودم هم خنده ام گرفته بود . 

 بلند شدم و به آشپزخانه و برای تهیه ی ناهار به مادر کمک کردم . 

 ارا رفتیم تا او را به خانه برگردانیم . بعد ظهر من و مینا همراه عمو حمید به منزل س

سر کوچه که رسیدیم ، تعجب کردم . کوچه خلوت بود و در خانه سارا بسته . عمو حمید پیاده شد و زنگ را فشار داد 

، ولی کسی در را باز نکرد . عمو چند بار دیگ زنگ را به صدا در آورد تا باالخره همسایه ی کنار دستی بیرون آمد و 

 د : پرسی

 کاری داشتید ؟ -

 سالم خسته نباشی ، ببخشید این همسایه تون تشریف ندارند ؟ -

 مرد سیگارش را زمین انداخت و در حالی که با کفش آن را خاموش می کرد جواب داد : 

 شما با این خانواده نسبت دارید ؟ -

 از آشناهاشون هستم . با سارا خانم کار داشتم . -

 اخل ماشین و من و مینا انداخت و گفت : مرد نگاهی به د

 سارا فامیل هم داره و آنقدر بدبخته ؟ -

 از طرز صحبت مرد همسایه شک کردم ، از ماشین پیاده شدم و پرسیدم : 

 اتفاقی برای سارا افتاده ؟ -

رفتم جلو و  واهلل چی عرض کنم ؟ دیشب خسته و کوفته از سر کار بر می گشتم که دیدم در خونشون شلوغه ،-

 پرسیدم چی شده ؟ یکی از خانمهای همسایه گفت دختر بیچاره زخمی شده گویا برادر زن باباش کتکش زده . 

 حاال کجاست ؟ -

 واهلل همون دیشبی رفتند کالنتری ، هنوزم برنگشتند . نمی دونم ، من دیگه خبر ندارم . -

 آقا کدوم کالنتری ؟ -

 ابون پایین تره . همین کالنتری محل دو تا خی-

 من و عمو حمید با عجلخ سوار شدیم و خودمان را به کالنتری رساندیم . 

 رفتیم داخل ، کسی آنجا نبود . عمو حمید از افسر نگهبان سوال کرد . او در جواب گفت : 



هم تو  من دیشب شیفت نبودم . ولی این طور که شنیدم دختر جوانی در دعوای خانوادگی زخمی شده و االن-

 بیمارستانه . شما اطالع دارید کدام بیمارستان ؟ 

 نه صبر کن بپرسم . -

 افسر نگهبان از اتاق خارج شد . 

 فکر سارا داشت دیوانه ام می کرد . 

 مرتب از خودم می پرسیدم : 

 یعنی چی شده ؟ کی کتکش زده ؟ چرا این دختر باید این قدر بدبختی بکشه ؟ 

 نگهبان وارد شد . عمو حمید با عجله رفت جلو و پرسید :  لحظه ای بعد افسر

 کدوم بیمارستانه ؟ -

 افسر نگهبان کاغذی آورد که آدرس بیمارستان را رویش نوشته بود به عمو داد و گفت : 

 دیشب که حرفی نزده ، ولی شما بپرسید اگر شکایی داشت بیاید پاسگاه تا برای متهم تشکیل پرونده بدهیم . -

عمو حمید از افسر نگهبان تشکر کرد و سپس به طرف بیمارستان حرکت کردیم . به بیمارستان که رسیدیم ، من و 

 مینا داخل ماشین نشستیم . 

 عمو حمید پیاده شد و رفت سوال کند چند دقیقه بعد برگشت و گفت : 

 صبح زود مرخصش کردند ، رفته . -

 کجا رفته ؟ جایی رو نداره که بره ؟ -

 نمی دونم بهتره برگردیم ، االن آقا جون و بقیه دلواپس می شوند . -

 به خانه رسیدیم کفش سارا پشت در بود . خیلی خوشحال شدم با صدای بلند گفتم : 

برگشته ، سارا برگشته . مادر از شنیدن صدای من جلو آمد و گفت : سر وصدا نکن . نیم ساعت پیش اومده ، حالش 

 اتاقت خوابیده .  خوب نیست ، تو

در را آرام باز کردم . سارا خوابیده بود . سرش باند پیچی شده بود . یکی دو تا چسب هم روی صورتش بود . کنار او 

 نشسته بودم که صدای در حیاط بلند شد . رفتم کنار پنجره و بیرون را نگاه کردم خدایا منیره و محسن بودند ! ! 

س پول می داد . عمو حمید در را باز کرد و آنها داخل شدند . داشتم از اتاق بیرون محست داشت به راننده ی آژان

 می رفتم که پای راستم گیر کرد به پایه ی صندلی . از صدای برخورد با میز تحریرم سارا از خواب بلند شد گفت : 

 سالم لیال . رفته بودی در خونه ی ما ؟ -

  با عجله برگشتم کنار تخت و پرسیدم :

 چه اتفاقی افتاده ؟ چرا به این حال و روز افتادی ؟ کی این بال رو به سرت آورده ؟ 

 سارا اشکی در چشمش حلقه بست . بلند شد و نشست . در حالی که به یک گوشه ی پنجره خیره شده بود گفت : 

. من ماندم و زن پدرم . رفتم دیروز بعدظهر همه ی کسانی که برای مراسم ختم پدرم به منطل ما آمده بودند رفتند 

لباسهایم را توی ساک گذاشتم . می خوایتم بیام اینجا ، زن پدرم در آن چند روز با من خیلی مهربان شده بود . اومد 

 جلو ساک رو از دست من گرفت . هنوز من حرفی نزده بودم که گفت : 

 بمون شام بخور ، آخر شب می رسونمت . -



بودم . فکر کردم بی ادبیه اگه اصرار به اومدن کنم . به آشپزخانه رفتم و مشغول شستن  از رفتار او تعجب کرده

ظرفهای مهمانها شدم . نزدیک غروب بود که خانک جون گفت می خوام برم بیرون کار دارد . من در خانه تنها بودم 

به تنهایی عادت نداشتم در گذشته . در آن چند روز برادرهای کوچکم هم به خانه ی مادر خانم جون رفته بودند . . 

اکثر اوقات که خانم جون بیرون می رفت یا پدرک یا برادرهایم در خونه بودن . کمی ترسیده بودم . تلویزیون رو 

 روشن کردم . رفتم کناری نشستم . چند دقیقه ای که گذشت صدای پا شنیدم . خوشحال شدم گفتم : 

 خانم جون برگشتی ؟ -

 دم . ترسم بیشتر شد . بلند شدم و آروم از اتاق بیرون رفتم . ولی جوابی نشنی

هوا تاریک شده بود . هیچ کس را ندیدم . فکر کردم خیاالتی شدم . به خودم دل و جرات دادم و برگشتم توی اتاق . 

انم جون آنقدر ترسیده بودم که نمی دانم چه قدر گذشت که رفتم سراغ تلفن پیش خودم فکر کردم . تا وقتی که خ

 برگرده . زنگ بزنم با تو صحبت کنم . 

هنوز دو تا شماره نگرفته بودم که برق رفت . گوشی را گذاشتم و رفتم تو آشپزخانه فانوس رو روشن کردم و 

 برگشتم به طرف تلفن . دوباره صدای خس خس سینه و نفسهایی پشت سر هم شنیدم . با ترس پرسیدم : 

 کیه ؟ کی اونجاست ؟ -

یکدفعه یکی از پشت گردنم را گرفت . هر چی تالش کردم که برگردم صورتش را ببینم نتونستم . دست قوی  که

یک مرد بود . او به زور رو سری را از سرم کشی . گویی که خدا تمام قدرت دنیا را به من داده باشد ، تلفن را 

د ، همچنان که تعریف می گرد ، دانه ی برداشتم و محکم بر سرش کوبیدم . سارا از حالت عادی خارج شده بو

درشت اشک تمام پهنای صورتش را گرفته بود . وقتی افتاد روی زمین ، دیدم آقا ابراهیم برادر خانم جونه . فورا همه 

چیز را فهمیدم . خانم جون برای من نقشه کشیده بود . او مخصوصاً از خانه بیرون رفته بود و کلید را به دست آقا 

داده بود . ابراهیم قصد بدی نسبت به من داشت . جیغ زدم و کمک خواستم . او هنوز روی زمین افتاد هبود . ابراهیم 

خواستم در را باز کنم ولی در قفل بود . گوشه ی پیراهنم پاره شده بود . توی تاریکی نمی تونستم روسریم را پیدا 

اری و از پشت در انباری رو قفل کردم . ابراهیم مرتب کنم . وقتی دیدم ابراهیم دوباره بلند شد ، دویدم تو انب

دستگیره ی در رو باال و پایین می کرد . داشت در رو می شکست . با مشت زدم تو شیشه ی پنجره ای که از پشت 

انباری به حیاط خلوت راه داشت . کمی دیگه مونده بود که در بشکند و ابراهیم بیاد تو . شروع کردن به فریاد 

 و کمک خواستن . چیزی نمی فهمیدم ، فقط جیغ می زدم و کمک می خواستم . کشیدن 

یک دفعه در شکست و ابراهیم اومد تو . با هر یک قدمی که به آرامی به طرف من بر می داشت صدای جیغ من 

 بیشتر می شد . او دستش را به طرف من دارز کرد و خنده کنان گفت : 

 ی ؟ من که آدمخوار نیستم . کسی نیست که کمکت کنه ، می ترس

یک دفعه جوانی از روی پشت بام پرید تو حیاط خلوت . ابراهیم به محض دیدن این صحنه در را باز کرد که فرار 

کند . پشت سر او دویدم و از پشت پیراهن او را گرفتم تا به خیال خودم جوان به کمک من بیاید و نگذارم او فرار 

کرد من پیراهن او را محکم گرفته بودم و او نمی توانست فرار کند . یکدفعه نفهمیدم چه  کند . ابراهیم هر چه تالش

اتفاقی افتاد . او با گلدانی که روی پله بود زد تو سرم و فرار کرد . در همین لحظه جوان از پنجره ی حیاط خلوت 

اال پنهان شده بیرون آمد و شروع به وارد ساختمان شد . یکدفعه خانم جون که معلوم شد تا آن لحظه در راه پله ب

 فریاد کشیدن که دزد اومده کمک کنید . جوان بیچاره که این وضع را دید ترسید و پشت سر ابراهیم فرار کرد . 



خانم جون وقتی دید مردم یکی یکی جمع می شوند .برای اینکه کسی شک نکند ، گفت دعوای خانوادگیه ، چرا جمع 

سونمش بیمارستان . سر من شکسته بود . تمام صورتم خونی شده بود . دستم را که تو شیشه شدید ؟ االن خودم می ر

 زده بودم غرق خون بود . حاضر شدم که با خانم جون برم بیمارستان . 

متوجه شدم یمی دو نفر از پاسگاه محل در خونه ایستادن . فکر کردم اگه حقیقترو بگم کسی باور نمی کنه و غیر از 

با آبروی خودم بازی کنم کاری نکردم . این بود که تمام حرفهای خانم جون رو تصدیق کردم و به بیمارستان  این که

رفتم . دیشب در بیمارستان بستری بودم و امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم خانم جون هزینه ی 

م ولی وقتی دیدم خبری از او نشد یکراست بیمارستان رو داده و رفته و تا بعد از ظهر در حیاط بیمارستان نشست

 اومدم خونه شما.

 

اشکی را که روی گونه سارا بود با انگشت پاک کردم و بلند شدم تا لیوان آبی برای او بیاورم . در اتاق را که باز کردم 

 خدایا.....

 

د و به چشمهای محسن نگاه کرد . محسن ، منیره و بقیه پشت در اتاق ایستاده بودند سارا از دیدن این صحنه بلند ش

 چشمهای محسن پر از اشک بود . او در حالی که مشتش را گره کرده بود جلو آمد و به سارا گفت :

 

 بهت قول میدم که حقت رو بگیرم..

 

 سپس در حالی که دستایش را به طرف سارا دراز کرده بود ادامه داد : با همین دستهام خفش می کنم ، نامرد.

 

حسن این را گفت و سریع از خانه بیرون رفت . آقاجان و عمو حمیدچند قدمی پشت سر او رفتند ولی فایده نداشت. م

 محسن عصبانی بود و در آن لحظه بهتر بود که با خودش خلوت کند.

 

شاید سارا و منیره بیشتر از بقیه برای محسن نگران بودند. منیره مرتب می گفت نکنه کاری بده دست خودش ؟ 

 رفت سراغ ابراهیم نکنه باهاش در گیر بشه ؟

 

 سارا دور از چشم بقیه آمد جلو و آرام به من گفت:

 

 لیال فقط علی می تونه تو چنین موقعیتی محسن رو آروم کنه ، خواهش می کنم به علی زنگ بزن.

 

بگیرد به اتاقم آوردم . فوری شماره علی  رفتم و تلفن را به بهانه این که منیره می خواهد با یکی از آشناهایش تماس

 را گرفتم . مردی مسن که حدس زدم باید پدر علی باشد گوشی را برداشت و باصدایی گرفته گفت: بفرمائید.

 

هول شده بودم ، نمی دانستم چه بگویم. گوشی را گذاشتم . منیره فهیمده بود که من چرا صحبت نکردم. تلفن را از 

 رف خودش کشید و دوباره شماره مغازه پدر علی را گرفت .جلوی دست من به ط

 

 الو، سالم آقای رستمی می بخشید علی آقا تشریف دارند؟

 



 و چند لحظه بعد منیره دوباره ادامه داد:

 

 سالم علی آقا خسته نباشید واقعا عذر می خواهم مزاحم شدم.. خواستم بگم که ... ببخشید یک لحظه گوشی .

 

 گوشی را به دست من داد و گفت :منیره 

 

 خودت بگی بهتره .

 

 گوشی را گرفتم و سالم کردم . علی از شنیدن صدای من خیلی تعجب کرد.

 

 چرا دفعه اول صحبت نکردی ؟ -

 

 پدرت گوشی را برداشت . خجالت کشیدم حرف بزنم . -

 

 یل داره از نزدیک تورو ببینه.خیالت راحت باشه موضوع رو مادرم گفته . اتفاقا خیلی تما -

 

گوش کن علی موضوعی پیش اومده که بعدا مفصل تعریف می کنم فعال فرصت نیست. می دونی منزل پدر سارا  -

 کجاست ؟

 

 آره چند روز پیش با محسن برای ختم پدرش رفتیم . -

 

 برو همونجا محسن باید االن اونجا باشه . -

 

 سارا رو ببینه. اونجا حتما رفته دوباره -

 

نه قضیه مهمتر از این حرفهاست. محسن تو شرایط خطرناکی قرار گرفته هرچه سریعتر خودت رو برسون .ممکنه  -

 با برادر خانم جون زن پدر سارا میشناسی که ؟

 

 نه ولی اسمش رو از محسن شنیدم -

 

 هش می کنم علی همین االن حرکت کن .ممکنه محسن با ابراهیم درگیر بشه ، سارا و منیره نگرانن خوا -

 

 خیالتون راحت باشه جای نگرانی نیست . االن حرکت می کنم . -

 

 باشنیدن صدای مادر که می گفت : بچه ها چایی ریختم چی کار می کنید.

 

ن بود ونه از گوشی را گذاشتم و هرسه نفر از اتاق بیرون رفتیم . هوا کامال تاریک شده بود . ولی نه خبری از محس

علی . همه نگران بودیم ، هرکس چیزی می گفت یکی می گفت : بریم از کالنتری محل بپرسیم . مینا می گفت بهتر 

 است بریم سراغ خانم جان و سارا مخالفت می کرد و .....



 

یم سراغ تلفن . خالصه یکی دو ساعتی از شب گذشته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد ، من و سارا هردو با عجله رفت

 من گوشی را برداشتم و گفتم بفرمایید:

 

 الو لیال حالت چطوره ؟ -

 

 سالم پدر شما هستید؟ -

 

 دختر گوشی را بده دست آقاجون -

 

از این که پدر می دانست آقا جون پیش ما آمده تعجب کرده بودم . بدون اینکه چیزی بپرسم آقا جان را صدا کردم. 

« آها باشه باشه چرا؟ حتما و....» پدر و آقا جان کردند هیچ چیزی نفهمیدم . آقاجان از کلمه های  از صحبتهایی که

استفاده می کرد . آقا جان بعد از اینکه گوشی را گذاشت به طرف چوب رختی رفت و در حالی که کت و شلوارش را 

 بر می داشت رو کرد به عمو حمید و گفت:

 

 .حاضر شو باید جایی بریم -
 

 کجا آقا جون ؟ -

 

 بیا تو راه بهت میگم -

 

 پس مینا چی ؟ -

 

 مینا فعال این جا بمونه . -

 

از رفتن آقا جان و عمو حمید چیزی نفهمیدم . نگرانی ها هر لحظه چند برابر می شد. در ذهن هرکدام از ما سوالی 

 اق پدر جواب نمی داد.بود . مادر چند بار سعی کرد با پدر تماس بگیرد ولی تلفن ات

 

نیمه شب شد و هنوز از هیچکدام خبری نبود . حاال دیگر خاله مهین و آقا نادر هم در جمع ما بودند . صدای تیک 

 تیک ساعت در آن سکوت وحشت بار همچون صدای ناقوس کلیسا بود .

 

. گاهی اوقات که صدای ماشینی از هیچ کس حرفی نمی زد . همه به صورت یکدیگر و گاهی به تلفن نگاه می کردیم 

 کوچه به گوش می رسید با عجله می رفتم و از پشت پنجره اتاقم بیرون را نگاه می کردم ولی خبری نبود.

 

یکی دو ساعت دیگر هم گذشت . آقا نادر و خاله مهین هرکدام گوشه ای خوابیده بودند . مینا هم کم کم همانجا 

مرتب قدم می زد و سارا هم گوشه ای از اتاق زیر یک پتو نشسته بود و به تلفن خیره روی کاناپه خوابش برد. منیره 

 شده بود.

 



چشمهای مادر از فرط بی خوابی و خستگی قرمز شده بود . سعی کردم به شکلی اورا قانع کنم تا به اتاقش برود و 

 کمی استراحت کند.

 

برد . صبح با صدای زنگ در حیاط همگی از خواب بیدار شدیم. با  بعد از خواندن نماز صبح ، نفهمیدم که چطور خوابم

 عجله رفتم در را باز کردم .

 

آقاجان و عمو حمید همراه پدر برگشته بودند. آقا جون چند تا نان تازه هم خریده بود. تنها چیزی که در آن لحظه 

 .می توانستم بگویم فقط سالم بود . یک سالم کردم و سه تا جواب شنیدم
 

وقتی پشت سر پدر وارد شدم دیدم همه به ردیف کنار هم ایستادند و سوال از چشمهای آنها کامال مشخص است . 

 پدر درحالی که به طرف اتاق خواب می رفت گفت :

 

 واقعا معذرت می خوام. من خیلی خسته هستم ، حمید موضوع رو تعریف می کنه . -

 

 دیم عمو حمید بدون مقدمه گفت:همه به صورت عمو حمید نگاه می کر

 

دیروز بعداز ظهر وقتی محسن از اینجا حرکت می کنه ، یکراست میره در خونه خانم جون ولی از آنجایی که خانم  -

جون ولی از آنجایی که خانم جون در منزل نبوده محسن آدرس مادر او را از همسایه کنار دستی می گیره و خودش 

انم جون می رسونه در حیاط آنها مردی که مشغول شستن اتومبیلش بوده از محسن سوال رو سریع به منزل مادر خ

 می کنه

 

 با کسی کاری داشتید؟ -

 

 ببخشید تو این کوچه ابراهیم آقا دارید؟ -

 

 خودم هستم . فرمایش ؟ -

 

 محسن برای این که مطمئن بشه دوباره می پرسه . -

 

 شما برادر خانم جون هستید؟ -

 

 گفتم که بله ، جنابعالی ؟ -

 

که یکدفعه محسن و ابراهیم آقا در گیر می شن. محسن تا اونجایی که می تونه ابراهیم رو کتک زده . درست لحظه 

 ای که محسن داشته ابراهیم رو خفه می کرده . علی از راه می رسه .

 

 نامردی محسن رو با چاقو می زنه .علی به محض اینکه محسن رو به طرف عقب می کشه ، ابراهیم با 

 



 منیره و سارا خواستند داد و بیداد راه بیندازند که عمو حمید با عجله ادامه داد :

 

 اصال جای نگرانی نیست زخم خیلی سطحی بوده و محسن کامال حالش خوبه . -

 

کشیده شده بود برای ضمانت به  دیشب وقتی علی محسن رو به بیمارستان می رسونه چون قضیه به پاسگاه و شکایت

داداشم زنگ می زنه و موضوع رو تعریف می کنه . دیشب بعد از تلفن داداش من و آقا جون به همین دلیل به پاسگاه 

 رفتیم .

 

 منیره پرسید:

 

 محسن االن تو بیمارستانه؟ -

 

 در بازداشتگاه می مونه . نگران نباشید علی آقا همراهش هست . در ضمن ابراهیم هم تا روز دادگاه -

 

بعد از این که صحبتهای عمو حمید تمام شد. منیره رفت چادرش را پوشید و با سارا به بیمارستان رفتند بعد از 

 خوردن صبحانه آقا جون و عمو حمید همراه مینا خدا حافظی کردند و رفتند.

 

به کمک مادر انجام دادم به اتاقم رفتم و تا ظهر خوابیدم. خیلی خسته بودم . بعد از این که مقداری از کارهای خانه را 

 وقتی بیدار شدم سارا برگشته بود . بلند شدم و پرسیدم:

 

 حال محسن چه طور بود؟ -

 

 خوبه ، با اینکه ضربه شدیدی خورده ولی مرتب با خوشحالی تکرار می کرد باالخره حقت رو گرفتم سارا. -

 

 ا باعث شده بود او تمام غم و غصه هایش را به دست فراموشی بسپارد.وجود محسن در زندگی سار

 

چند روزی از این قضیه گذشت . من در آن روزها هر روز همراه سارا به بیمارستان می رفتم و به این بهانه می 

ا هیچ وقت توانستم علی را ببینم . برای من و علی روزهای خوبی بود روزهای شیرین زندگیم خاطرات آن روزها ر

 فراموش نمی کنم .

 

 چند روز بعد از مرخص شدن محسن از بیمارستان وقت دادگاه ابراهیم و محسن بود .

 

بعد از ظهر صدای فریاد خاله مهین بلند شد . من و مادر در آشپزخانه بودیم باشنیدن صدا هر دو  1همان روز ساعت 

شسته بود و از درد به خودش می پیچید . من و مادر با عجله خاله خودمان را به زیرزمین رساندیم. خاله روی زمین ن

 مهین را به زایشگاه رساندیم . مادر در اولین فرصت به مدرسه آقا نادر تلفن زد و او را از وضع خاله مهین مطلع کرد .

 

به بخش زایمان ببرد تا رسیدن آقا نادر به زایشگاه نیم ساعت طول کشید . دکتر وقتی تصمیم گرفت خاله مهین را 

 مادر چند آیه خواند و در صورت خاله فوت کرد . آقا نار پشت سر هم سیگار می کشید و قدم می زد .



 

من برای اولین بار بود که از نزدیک می دیدم مادری برای به دنیا آوردن فرزندش باید چه دردی را تحمل کند. یک 

ت ولی هنوز خبری نبود. آقا نادر از شدت عصبانیت و نگرانی ساعتی از رفتن خاله مهین به بخش زایمان گذش

 صورتش کامال سرخ شده بود. مادر هم خیلی نگران بود و مرتب دعا می کرد.

 

 باالخره مامایی که خاله مهین را به بخش برده بود برگشت . او رو به طرف آقا نادر کرد و گفت :

 

 نه .ببخشید ، آقای دکتر باید با شما صحبت ک -

 

 و در حالی که به طرف آخر سالن می رفت ادامه داد:

 

 لطفا از این طرف. -

 

 آقا نادر سریع سیگاری را که تازه روشن کرده بود خاموش کرد و پشت سر ماما راه افتاد.

 

طرف ما  حاال نگرانی من و مامان بیشتر شده بود . چند دقیقه ای طول نکشید که آقا نادر با قدمهای آهسته به

 برگشت.

 

 من و مادر هر دو باهم پرسیدیم:

 

 دکتر چی گفت؟ -

 

مهین باید هرچه زودتر سزارین بشه . رفتم فرم رو امضا کردم این طور که دکترش میگه بچه بزرگه ، اگر بیشتر از  -

 این صبر کنند برای هردو خطرناکه .

 

 خندانی به طرف ما آمد و گفت:ساعت دقیقا شش بود که در باز شد و ماما با چهره 

 

 تبریک میگم به سالمتی بچه به دنیا اومد. -

 

 آقا نادر در حالی که خدا رو شکر می کرد یه اسکناس پانصد تومانی به دست ماما داد و با حالتی عجوالنه پرسید:

 

 ده جواب داد:مادر بچه حالش چطوره ؟ ماما در حالی که اسکناس را از آقا نادر می گرفت با خن -

 

 خوب خوب. -

 

 وقتی خانم ماما داشت می رفت ، چند قدمی پشت سر او برداشتم و پرسیدم :

 

 ببخشید خانم بچه ....؟ -

 



 اوه معذرت می خوام یادم رفت بچه یه پسر تپلیه .

 

ه تمام کارکنانی که در آقا نادر از خوشحالی همان لحظه رفت و از جلوی در بیمارستان یک جعبه شیرینی خرید و ب

آن بخش بودند شیرینی تعارف کرد . چند روز بعد وقتی خاله مهین و پسرش را از بیمارستان مرخص کردند آقا 

 نادر برای آنها یک گوسفند قربانی کرد.

 

یره و یک هفته بعد مراسم اسم گذاری پسرخاله مهین بود . تمام فامیل و آشناها دور هم جمع بودیم . آقا نادر من

محسن را هم دعوت کرده بود . شب خوبی بود و به همگی خوش گذشت . آن شب هرکس اسمی را انتخاب می کرد 

باالخره با تصمیم نهایی پدر و مادر بچه اسم اورا علی گذاشتند. از انتخاب این اسم بیشتر از همه ، من خوشحال بودم . 

 اسم علی را بر زبان بیاورم. از آن به بعد می توانستم هر زمان که دلم می خواست

 

آقا جان طبق رسم و سنت شرعی در گوش بچه اذان گفت همگی تبریک گفتند . چند روز بعد علی دوباره مادرش و 

افسانه را برای دیدن بچه خاله مهین به منزل ما فرستاد . عزیز و افسانه یک پالک و زنجیر برای پسر خاله مهین 

 گرفته بودند.

 

با همان خطی که روی انگشتر من نوشته شده بود اسم علی حکاکی شده بود. فهمیدم که پالک هم دست روی پالک 

 ساز خود علی است .

 

به این ترتیب روزها می گذشت و من و علی اکثر وقتها همدیگر را می دیدم . قضیه به این شکل بود که منیره و 

پارک یا سینما بروند من هم از مادر که در آن روزها سخت محسن ساعتی از روز را می آمدند که همراه سارا به 

مشغول بچه داری برای خاله مهین بود اجازه می گرفتم و همراه آنها می رفتم و درجایی که قبال محسن و علی مقرر 

 کرده بودند می توانستم علی را ببینم.

 

هدیه کرد و در آن لحظه از من خواست که یک روز وقتی همگی در پارک نشسته بودیم علی قرآن کوچکی را به من 

آن قرآن را همیشه در کیفم همراه خودم داشته باشم . علت آن را که پرسیدم او جوابی به من داد که عجیب در من 

 تاثیر عجیبی گذاشت . علی در حالی که آه میکشید به من گفت:

 

تب نگران تو هستم ، گاهی بی اختیار با خودم حرف همیشه نگرانم که مبادا برای تو اتفاق خطرناکی پیش بیاید . مر

 میزنم ، باالخره تصمیم گرفتم موضوع را با خودت در میان بگذارم تا بیشتر از همیشه مواظب خودت باشی .

 

از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم . احساس عجیبی داشتم حس می کردم خوشبخت ترین زن جهان خواهم 

 شد.

 

ه خانه برگشتم جلد بسیار زیبایی از مخمل برای قرآن کوچکم درست کردم و روی آن نام علی را آن روز وقتی ب

 گلدوزی کردم.

 



روزها به این ترتیب سپری میشد تا این که یک ماه دیگر گذشت و باالخره تاریخ عقد عمو حمید و مینا در روز پنج 

 شنبه که روز عید قربان بود مشخص شد.

 

همه ما برای انجام دادن کارهای الزم به منزل آقا جان رفتیم . طبق قراری که آقا جون و آقای  از چند روز قبل

 شادمان در شب خواستگاری گذاشته بودند قرار شد جشن عقد را در منزل آقا جون برگزار کنند.

 

 اتر بشود.آقا جان در این مدت منزل را تغییراتی داده بود که باعث شده بود آنجا زیبا تر و با صف

 

دونفر کارگر مخصوص تعمیر کردن باغ و استخر بودند. آقا نادر و پدر هم تمام حیاط را چراغ کشی کردند. مادر و 

خانم شادمان همراه عمو حمید و مینا برای خرید عقد به بازار رفته بودند. من و سارا هم مشغول نوشتن کارتهای 

درست کرده بود که روی هر کارت دعوت را یک گل می چسباندیم  چشن بودیم . خاله مهین کلی گل نرگس و یاس

 . قرار بود برای روز عقد ماشین علی را تزیین کنیم . 

همه چیز مرتب بود . روز چهار شنبه بعدظهر اتاق حجله و سفره ی عقد را حاضر کردیم . غروب شد همه دور هم 

الً قرمز شده بود . فکر کردم که فشار خون داشت و جمع شدیم . یک دفعه متوجه ی صورت آقا جون شدم که کام

باید از خوردن غذاهایی که دکتر گفتهبود پرهیز می کرد . نگران حال آقاجون بودم . آرام مادر را متوجه ی حال آقا 

جان کردم . هنوز مادر صحبتی نکرده بود که آقا جان بلند شد . می خواست از اتاق بیرون برود که یکدفعه تعادل 

ود را از دست داد و همان جا روی زمین افتاد . همه با نگرانی باالی سر آقا جان جمع شدیم . پدر در حالی که آقا خ

 جان را به زحمت از روی زمین بلند کرد پرسید : 

 چی شده آقا جان ؟  -

 نمی دونم احساس کردم نمی توانم رو پاهام بایستم .  -

 می خوای بریم دکتر ؟  -

 ا جون ، حالم خوبه . نه باب -

تا موقع خوردن شام من کنار آقا جون نشسته بودم و دستها و پشت او را ماساژ می دادم ، من واقعاً به آقا جون عالقه 

داشتم . او پیرمردی بسیار آرام و مهربان بود . برای همه ی ما دلسوز بود و همیشه تا جایی که در توانش بود به همه 

جا که می دانم آقا جون هیچ کس را نداشت ، از گذشته ی او کسی اطالع نداشت حتی پدر یا عمو کمک می کرد . تا آن

حمید . تنها چیزی که می دانستیم این بود که مادر بزرگم یعنی همسر آقا جون دو سه سالی بعد از به دنیا آوردن 

 ی بوده ، به رحمت خدا می رود . عمو حمید دچر بیماری العالجی شده و بعد از مدت شش ماه که در بستر بیمار

آن شب همه در منزل آقا جان خوابیدیم . تا صبح یکی دو بار من بیدار شدم و رفتم باالی سر آقا جان ، وقتی می 

دیدم او آرام خوابیده ، خیالم آسوده می شد و به رختخوابم بر می گشتم . وقتی صبح از خواب بیدار شدم آقا جان در 

 ود و مشغول گوش دادن رادیو بود . رختخوابش نشسته ب

سالم کردم . وقتی آقا جان جواب سالم مرا داد احساس کردم او نمی تواند کلمات را واضح بیان کند . گویی که کمی 

 لکنت زبان پیدا کرده . سریع به حیاط رفتم و موضوع را با پدر که مشغول شستن حیاط بود در میان گذاشتم . 



را بست و برگشت داخل اتاق . بعد طوری که خود آقا جان متوجه نشود ، چند جمله ای متوجه  پدر با عجله شیر آب

نشود ، چند جمله ای با او صحبت کرد . وقتی دید گفته های من درست است ، با عجله رفت و عمو حمید را از خواب 

 . بیدار کرد . چند لحظه بعد پدر و عمو حمید ، آقا جان را به بیمارستان بردند

بعد از خوردن صبحانه من و سارا مشغول شستن میوه ها بودیم . من کنار حوض نشسته بودم و یکی یکی میوه هایی 

را که درون حوض ریخته بودیم می شستم و در سبد می گذاشتم . سارا هم بعد از خشک کردم آنها را از هم جدا می 

ارد شد . آنها وقتی از ماشین پیاده شدند زیر بغل آقا جون را کرد . از دور دیدم که در باغ باز شد و پدر با ماشین و

گرفته بودند . برایم مسلم شد که آقا جون نمی تواند به خوبی تعادلش را حفظ کند . بعد از چند دقیقه ای که پدر و 

مدند . آنها می عمو حمید آقا جان را داخل ساختمان بردند ، مادر را دیدم که همراه عمو حمید از پله ها پایین می آ

 رفتند منزل آقای شادمان که مینا را به آرایشگاه ببرند . 

 موقعی که حمید می خواست ماشین را روشن کند ، رفتم کنار در طرف عمو ایستادم و پرسیدم : 

 دکتر چی گفت عمو ؟ آقا جون چه بالیی سرش اومده ؟  -

 با چهره ی غمگین به من نگاه می کرد آرام گفت : عمو حمید دو دستش را روی فرمان گذاشت و در حالی که 

تشخیص دکتر سکته ی خفیف بود . باید شنبه آقا جون رو برای گرفتن نوار مغز و عکس برداری به بیمارستان  -

 ببریم . 

احساس سرگیجه ی عجیبی کردم . رفتم روی تخته سنگی که کنار یک درخت کاج بزرگ و چندین ساله بود نشستم 

دیگر کمی سرد شده بود . صدای غار غار کالغهایی که روی درخت های بلند باغ آقا جون النه ساخته بودند در . هوا 

باغ می پیچید . استخر پر از ماهی های گلی و خاکستری بود . دیگر حوصله ی هیج کاری را نداشتم . از سارا خواستم 

 تنهایی میوه ها را بشوید . 

تاق باز بود . یک صندلی کنار تخت آقا جان بود رفتم و چند لحظه ای روی صندلی نشستم و رفتم به اتاق آقا جان در ا

با دقت به صورت آرام آقا جان نگاه کردم . دستهای مهربانش را روی سینه گذاشته و خوابیده بود . صدای سوز نفس 

متمادی را می شد خواند .  کشیدنش را می شد به راحتی شنید . از هر چین و چروک صورتش رنج و سختی سالهای

 آرام دست او را بوسیدم و خواستم از اتاق خارج شوم که صدایم کرد : 

 لیال ، دخترم ، بمان .  -

 ببخش آقا جون بیدارت گردم  -

 نه عزیزم بیدار بودم .  -

 .  برگشتم و دوباره روی صندلی نشستم . آقا جون آه عمیقی کشید و دست مرا در دستهای گرمش گرفت

 او با نگاه مظلومانه اش می خواست چیزی به من بگوید . پرسیدم : 

حالتون خوبه آقا جون ؟ چیزی احتیاج ندارید ؟ آقا جون در حالی که به چشمهای من خیره شده بود و دست مرا می 

 فشرد گفت : 

 گفتم ای پیر جهاندیده بگو ز چه تا گشته بدین سان کمرت 

 مپرس داستان من افسانه پرست ناله سر داد که فرزند 

 اشک در چشمهای آقا جون حلقه بسته بود . 

 سپس آقا جون در حالی که با انگشت اشاره کرد به گاو صندوق گوشه ی اتاقش گفت : 



 درش بازه بی زحمت اون صندوقچه ی من و برام بیار . 

مک من آرام بلند شد و نشست روی تختش و صندوقچه ی چوبی آقا جان را آوردم و به دستش دادم . آقا جان به ک

آرام در صندوقچه را باز کرد . در یک پارچه ی سبز رنگ که گره خورده بود و آقا جان به سختی گره را باز کرد 

 یک دستبند با نگین های رنگی بود . آقا جان دستبند را به طرف من گرفت و شمرده گفت : 

اومد برای گلی مادر بزرگت خریده بودم . به عنوان یادگاری خوب از این  این دستبند را روزی که پدرت به دنیا -

 دستبند مواظبت کن . 

 دستبند را گرفتم و در حالی که صورت آقا جان را می بوسیدم و گفتم : 

 کامالً خیالتون راحت باشه ، آقا جون . -

وچولو رو بغل کرده بود گفت لیال ! بیا کمک کن در همین لحظه ، خاله مهین در اتاق را باز مرد و در حالی که علی ک

 صندلی ها رو بچینیم . 

از آقا جون تشکر کردم و پشت سر خاله مهین از اتاق خارح شدم ، در حالی که مشغول کار کردن بودم مرتب 

 خاطرات آقا جان در ذهنم تداعی میشد . 

ودتر از همه آقا نادر رفت و مادر مریم را با اصرار به بعدظهر مهمانها یکی یکی وارد می شدند و تبریک می گفتند . ز

منزل آقا جانم آورد . خانم برزگر با این که وضع نامساعدی داشت ولی یک ساعت دیواری برای عروس و داماد 

ا خریده بود . تقریباً همه ی مهمانها آمده بودند که علی با ماشین گل زده ، بوق زنان وارد باغ شد . با کمک محسن آق

جان رفت روی یک صندلی که گوشه ی سالن بود نشست . عروس و داماد وارد شدند . خانم برزگر اسفند روی 

آتش منقل می ریخت . خانواده علی درست روبروی خانواده ی شادمان نشسته بودند . دکتر مهران کراوات زده و 

 مرتب کنار پدرم نشسته بود . 

بزرگتر علی را می دیدم . به اصطالح آنها از طرف آقا نادر و خاله مهین دعوت برای اولین بار بود که پدر و برادر 

شده بودند . پدر علی مرتب به من نگاه می کرد . سینی چای را به آقا نادر دادم و در حالی که چادر سفیدم را جلوتر 

 کشیدم و برگشتم به اتاقی که خانمها نشسته بودند . 

یبا شده بود . خانم شادمان مرتب بر سر عروس نقل و سکه می ریخت . بعد از این مینا چه قدر در لباس عروسی ز

 که آقا تشریف آوردند و خطبه ی عقد را خواندند ، آقا جان با گفتن یا اهلل همراه پدر وارد اتاق حجله شد . 

. بعد از آقا جان ، آقای  آقا جان یک دستبند بسیار زیبا به عنوان هدیه عروسی خریده بود که به گردن مینا انداخت

شادمان و پسرش دکتر مهران ، سوییچ یک اتومبیل به مینا و عمو هدیه دادند . در آن لحظه بود که از نزدیک با چهر 

ه ی دکتر مهرن روبرو شدم . آن موقع من کنار خانم شادمان نشسته بودم ، علی مانند کسی که چیزی احساس کرده 

روی عصبانیت است به من انداخت با این حرکت علی فوراً از جایم بلند شدم و به بهانه  باشد نگاهی که معلوم بود از

ی درست کردن چادر روی سر عروس ، خودم را کنار مینا سرگرم کردم . آن شب علی تمام رفتار و حرکات مرا زیر 

 نظر داشت . 

شاید چیزی شنیده . مشغول پذیرایی  موقع صرف شام از نگاههایی که علی زیر چشمی به مهران می کرد حدس زدم

 از مهمانها بودم که علی یک لحظه کنارم ایستاد و آرا گفت : 

 نگفته بودی فامیل پولدار داری ؟ فوری منظور او را متوجه شدم ، با ناراحتی جواب دادم : -

 من به پول کسی توجهی ندارم . -



عد از شام ، علی و خانواده اش جزء اولین مهمانهایی بودند که علی دیگر چیزی نگفت و از کنارم رد شد . نیم ساعت ب

 خداحافظی کردند . 

آن شب جشن به خوبی و خوشی تمام شد ولی من بعد از رفتن علی نه چیزی می دیدم و نه چیزی می شنیدم . آخر 

چه زودتر صبح می شذ شب بعد از رفتن مهمانها مینا همراه خانواده اش به منزل خودشان رفت . دلم می خواست هر 

 . با این که خیلی خسته بودم ولی هر کاری می کردم خوابم نمی برد . 

برای اولین بار بود که علی را این طور ناراحت و دلخور می دیدم . تا آن شب نمی دانستم که او این قدر نسبت به من 

ه می کردم . مرتب جمله ی علی در ذهنم حساس شده بود . در نیمه های شب به تاریکی پنجره به تاریکی آسمان نگا

 تکرار می شد . 

 نگفاته بودی فامیل پولدار داری . 

هر طور بود آن شب را به صبح رساندم . روز جمعه بود و من بیش از اندازه بی حوصله و کسل بودم . تا غروب در 

 م یکراست به اتاقم رفتم و خوابیدم . منزل آقا جان ماندیم و کارها را انجام دادیم . غروب وقتی به خانه برگشتی

صبح روز شنبه وقتی از خواب بیدار شدم پدرم در منزل نبود . فهمیدم رفته آقا جان را برای گرفتن نوار مغزی به 

 بیمارستان ببرد . 

 

صت تماس تلفن را به اتاقم آوردم و منتظر نشستم تا علی زنگ بزند . می دانستم او هم ناراحت است و در اولین فر

می گیرد . مادر و سارا از شدت خستگی هنوز خواب بودند . تلفن اول را که زد ، فوری گوشی را برداشتم و سالم 

 کردم . 

 صدای علی گرفته بود ، پرسیدم : 

 سرماخوردی ؟ -

 نه یعنی آره . -

 علی یکی دو تا سرفه کرد و ادامه داد : 

 .. آخه .. می دونی ... خوب نمی تونستم اون وضع رو تحمل کنم .  زنگ زدم از بابت پریشب عذرخواهی کنم-

 کدوم وضع رو ؟ -

 اون فامیلتون ، همون جوونی که ..-

 می دونم دکتر مهردان رو می گی ؟ -

 به به ، خوبه ، پس دکتر هم که هست . -

 منظورت از این حرفها چیه علی ؟ -

 هیچی منظوری نداشتم . فقط ...-

 و سپس سریع قطع کرد . « فقط مواظب خودت باش » ؟ علی با صدای گرفته اش گفت :  فقط چی-

 بلند شدم و بدون سر و صدا به خانه ی اعظم رفتم . 

احساس سنگینی می کردم . دلم می خواست با یم نفر صحبت کنم به خانه ی اعظم که رسیدم . امیر را جلوی در 

 دیدم . سالم کردم و پرسیدم : 

 م هست ؟ اعظ-



 بله ، توی حیاط داره کتاب می خونه . -

 امیر این را گفت و رفت . زنگ را فشار دادم ، اعظم در را باز کرد . 

 سالم اعظم ، هنوز از دستم دلخوری ؟ -

 اعظم لبخندی زد و جواب داد : 

می دونی چه اتفاقی می افته  من نگران حال خودت هستم ، با این روش که تو پیش گرفتی اگر یک روز علی بفهمه ،-

 ؟ من فقط گفتم تو حق نداری با روحیه ی دیگران بازی کنی . 

 اعظم اومدم راجع به موضوع مهمی باهات صحبت کنم . تقریباً مربوط به همین قضیه می شه . -

 پس بهتره بریم تو اتاقم صحبت کنیم . مادر صدامون رو بشنوه . -

جرا را کامالً تعریف کردم . با راهنمایی اعظم دوباره روحیه پیدا کردم . اعظم گفت که با وقتی به اتاق اعظم رفتیم ما

 رفتارم باید رضایت خاطر علی را به دست بیاورم . و تمام شک او را بر طرف کنم . 

بود و مدام تا نزدیکی ظهر پیش اعظم ماندم . وقتی به خانه برگشتم ، پدر از بیمارستان برگشته بود . خیلی ناراحت 

سیگار می کشید . این طور که پدر تعریف می کرد ، دکتر گفته بود که آقا جان سکته ی مغزی کرده و روز به روز 

 ممکن بود وضع بدتری پیدا کند .

از ان روز به بعد اکثر روزها می رفتم و آقا جان را می دیدم . نگاههای پر معنی آقا جان را که از خاطره های تلخ و 

 بود هیچ وقت فراموش نمی کنم .  شیرین

آقا جان هر روز که می گذشت ضعیف تر می شد و از دست ما کاری ساخته نبود . من روزهای سختی را می گذراندم 

 . از طرفی نگران آقا جان بودم و از طرفی در تالش بودم اعتماد علی را به خود جلب کنم . 

صحبت می کردم او گفت قصد دارد آخر هفته مادرش را به منزل ما باالخره یکی از روزهای وقتی داشتم با علی 

بفرستد تا برای خواستگاری از خانواده ام اجازه بگیرد . به هیچ شکلی نمی توانستم حقیقت را به علی بگویم . نقشه ی 

مان سر من چیز دیگری بود . من باید از مهران طوری صحبن می کردم که عکس العمل منفی از طرف خانواده شاد

بزند . بعد از یکی دو روز فکر کردم باالخره به نتیجه ای رسیدم . گوشی را برداشتم و به علی زنگ زدم . بعد از کلی 

 مقدمه چینی به او گفتم که حال آقا جانم خوب نیست و در بستر بیماری است . 

بهتر است مراسم را یکی دو هفته ای چون او فعالً نمی تواند در مراسم خواستگاری من حضور اشت هباشد بنابراین 

 عقب بیندازیم . 

 علی اصالً از وضعیت آقا جان اطالع نداشت . و با کمال رضایت قبول کرد . 

من منتظر مهران بودم . نقشه ی من درست از آب در آمده بود . مهران خبر بیماری آقا جان را به خانواده اش اطالع 

ای ناکرده اتفاق خاصی بیفتد خانواده ی شادمان تصمیم گرفتند هر چه زودتر ، از من داد . بنابراین قبل از این که خد

خواستگاری کنند . همه چیز به خوبی پیش می رفت . آقای شادمان به منزل ما زنگ زد و از پدرم اجازه ی 

همه چیز آماده بود خواستگاری گرفت . قرار شب دوشنبه خانواده ی شادمان به منزل ما تشریف بیاورند !! یک شنبه 

 . خانه تمیزو مرتب بود . میوه ها و شیرینی ها روی میز چیده شده بودند . 

 پدر و عمو حمید آقاجان را آوردند و او را با احتیاط در گوشه ای از اتاق پذیرایی نشاندند . 



دانست . هوا رو به تاریکی می مادر و پدر بسیار خوشحال بودند . غیر از سارا و خاله مهین هیچ کس نقشه ی مرا نمی 

رفت . منتظر مهمانها بودیم . علی کوچولو را در بغل گرفته بودم و مشغول بازی کردن با او بودم که صای ماشین علی 

 را شنیدم . 

 باور نمی کردم . با خودم گفتم : 

 یعنی ممکنه علی باشه ؟ -

 اونم امشب ، نه ، خدای من امکان نداره . -

را باز کردم . از دیدن چهره ی علی بهت زده شدم . چه می توانستم بگویم ؟ منیره و محسن هم داخل  رفتم و در

 ماشین بودند . علی از دیدن سر وضع من تعجب کرد و پرسید : 

 مهمون دارید ؟ -

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم : 

 نه نه چطور مگه ؟ -

 همون داشته باشید . هیچی دیدم خیلی شیک شده ای گفتم شاید م-

 در همین لحظه منیره از ماشین پیاده شد و پاکت نامه را به دست من داد . پرسیدم : 

 این چیه ؟ -

خودت داری می بینی ، نامه . علی آقا برای تو نوشته ، به بهانه ی دیدن سارا اومده بودیم . حاال که خودت در را باز -

 کردی بهتر شد . کاری نداری ؟ 

 ه را از دست منیره گرفتم . ولی تمام حواسم و نگاهم به علی بود .نام

 

سپس علی لبخند گرمی زد و خدا حافظی کرد ولی هنوز از پیچ خیابان نگذشته بود که ماشین مهران وارد خیابان ما 

 شد. دیدم که علی درست موازی ماشین او چند لحظه مکث کرد گویا داشت با آنها احوالپرسی می کرد .

 

احساس می کردم قلبم از کار افتاده ، وای خدایا چه اتفاقی البد علی همه چیز را فهمید. سریع در را بستم و به اتاقم 

برگشتم . تنها امیدم به این بود که فردا با علی تماس می گیرم و همه حقیقت را می گویم. با خود فکر می کردم وقتی 

 برطرف می شود بلکه خوشحال هم می شود.علی حقیقت را بفهمد نه تنها ناراحتیش 

 

صدای زنگ در خانه بلند شد و بعد از این که آقا نادر در را باز کرد مهمانها وارد شدند. وقتی از اتاق بیرون رفتم همه 

 از دیدن چهره رنگ پریده من متعجب شدند.

 

تگاری و غیره بحث شد و خالصه بعد از بعد از این که خانواده شادمان نشستند یک ساعتی راجع به عروسی و خواس

کلی صحبت پدر از من ومهران خواست که گوشه ای از پذیرایی بنشینیم و با هم صحبت کنیم . من و مهران رفتیم 

 روی صندلیهای میز غذا خوری نشستیم مهران همان لحظه اول گفت:

 

 واقعا من مرد خوشبختی هستم که می توانم با شما صحبت کنم.

 



ی مهران چند برابر در گوشم می پیچید. تمام مدتی که با او صحبت می کردم در فکر علی بودم . باالخره تصمیم صدا

 گرفتم به این بازی مسخره پایان بدهم. گفتم :

 

 ببخشید آقا مهران من می خواهم موضوعی را با شما درمیان بگذارم .

 

 مثل یه راز پیش خودتون نگه دارید. البته شما باید قول بدید که این موضوع را همیشه

 

 بله خواهش میکنم .

 

 من هنوز سکوت کرده بودم که مهران ادامه داد:

 

 قول میدهم.

 

راستش چطوری بگم من اصال قصد ازدواج ندارم یعنی بهتر بگم حقیقت اینه که من نمی تونم پدر و مادرم رو قانع 

 کنم که من راضی به این ازدواج نیستم.

 

این بود که تصمیم گرفتم با خود شما صحبت کنم . واضح تر بگم شما لطف بزرگی را در حق من می کنید اگ 

 نظرتون راجع به ازدواج با من از امشب عوض بشه .

 

دکتر مهران فهمیده بود و فوری منظور مرا متوجه شد و او تمام مدتی که من صحبت می کردم سکوت کرده بود و در 

 گفت : آخرین لحظه

 

 شما همه فکرها تون رو کردید؟

 

 سرم را تکان دادم و گفتم : بله مطمئن باشید.

 

پس من دیگه صحبتی ندارم . درضمن از اون بابت هم کامال خیالتون راحت باشه . از حالت صورت مهران خشم و 

لبخندی ساختگی بر لبش بود به  عصبانیت می بارید ولی به خودش مسلط بود. از روی صندلی بلند شد و در حالی که

 طرف پدرش رفت و گفت :

 

لیال خانم دختر بسیار فهمید و با متانتی هستند . ولی متاسفانه با این که فکر بازی دارند ، موافق نیستند برای زندگی 

 به خارج از کشور بیایند.

 

 پدر و مادرم به یکدیگر نگاهی کردند و گفتند:

 

 خارج از کشور؟

 

 ه درسته من قصد دارم برگردم متاسفانه من نمی توانم اینجا در ایران ....چطور بگم .......بل

 



 خانم شادمان گفت :

 

 مهران جان شما نگفته بودی قصد داری دوباره برگردی . -

 

انواده بله مادر من واقعا معذرت می خوام . من فکر می کردم اگر قبال این موضوع را روشن کنم ممکن است خ -

 آقای راستین در همان لحظه اول با خواستگاری من مخالفت کنند.

 

مهران در جلسه های قبل از صحبتهای پدر و مادرم متوجه شده بود آنها به دلیل اینکه فقط یه بچه دارند به هیچ 

 عنوان راضی نمی شوند من در خارج از کشور زندگی کنم .

 

بازی کرد که هیچ کس متوجه نقشه من نشد. موقع خدا حافظی از صمیم قلب به هر حال آن شب مهران چنان نقشی 

 از مهران تشکر کردم.

 

 بعد از رفتن مهران و خانواده اش ، پدر و مادرم قانع شدند ک ازدواج با مهران به صالح من نیست.

 

 کردم. آخرشب که خیالم از این بابت راحت شد به اتاق رفتم و بی تابانه نامه علی را باز

 

 بنام خدا

 

 اسم تو برایمبوی همه گلها را دارد. -لیال

 

 لیال جان سالمی گرم به گرمای اتشهای سوزان

 

 تو همچون لطافت هوای بهار پس از بارش بارانی

 

 چکیدن اشک تو همچون چکیدن قطره باران از برگ درخت است .

 

 عرق شرم تو همچون شبنم بر برگ گل است .

 

 نگاهت همچون دیدن رنگین کمان به دل می نشیند. برق

 

 شنیدن صدایت به قشنگی ندای آسمانی ،

 

 معصومیت صورتت همچون یک فرشته و خشمت همچون برخورد موج به صخره .

 

ته می توانم بگویم که در حال حاضر مانند شهابی هستم که به زمین افتاده . در حال حاضر در آستانه نابودی قرار گرف

ام و تنها علتش این است که ذره ای شاید به اندازه ریزترین موجود روی زمین به دوست داشتن تو نسبت به خودم 

 شک کردم.

 



 البته تا حدی به تو حق می دهم . گاهی انسان در بین دو محبت خودش را در شهر عشق و دوست داشتن گم می کند.

 

ت را بدانم چون دلم نمی خواهد خانه آرزویم را روی جلبک دریاچه من فکر می کنم حق طبیعی من است که حقیق

 بسازم.

 

هرشب که دستهایم را به جانب خدا می برم ، هرشب که برای زندگی و آینده مون دعا می کنم هرشب که غمم را 

 برای خدا می گویم تو بی خبری که من چه آرزوها دارم .

 

ز یک طرف ترس من از روزی است که قلب پر امیدم را بشکنی و از طرفی نمی تو برای من تمامی دنیا هستی لیال . ا

 خواهم سد را ه خوشبختی تو باشم.

 

دلم نمی خواهد که تو شمع باشی و من ظلمت ، دلم نمی خواهد تو بسوزی تا من روشن شوم. دلم نمی خواهد 

 دردریای امید تو نهنگ کوری باشم.

 

 تی را درون تو می بینم ، به من واقعیت را بگو.ای آیینه ارزوهایم که خوشبخ

 

 تا آخرین نفس دوستدار تو

 

 علی

 

وقتی نامه تمام شد ، فهمیدم که هنوز علی به عالقه من نسبت به خودش شک دارد، تصمیم گرفتم فردا صبح در اولین 

حتی توانسته بودم مهران را از خودم نا فرصت با او تماس بگیرم و تمام واقعیت را برایش تعریف کنم. از این که به را

 امید کنم کامال راضی بودم و شب را آسوده خوابیدم.

 

صبح وقتی بیدار شدم بعد از خوردن صبحانه مقداری در کارهای خانه به مادرم کمک کردم . نزدیک ظهر مادر برای  

 و شماره مغازه پدر علی را گرفتم . خرید از منزل بیرون رفت و فرصت را مناسب دیدم . گوشی تلفن را برداشتم

 

 پدر علی گوشی را برداشت سالم کردم و گفتم :

 

 آقای رستمی ببخشید مزاحم شدم علی آقا تشریف دارند؟ پدر علی اول چند -

 

 لحظه ای سکوت کرد ، سپس با لحنی متین گفت :

 

 دخترم لطفا زنگ بزن خونه با مادر علی صحبت کن. -

 

بت کردن پدر علی چیزی نفهمیدم . خدا حافظی کردم و سریع شماره منزل را گرفتم . افسانه گوشی را از لحن صح

برداشت . بعد از احوالپرسی با او خواهش کردم که عزیز را صدا کند. چند لحظه بعد صدای عزیز را شنیدم که گفت 

: 



 

 بفرمائید. -

 

 سالم عزیز حال شما چطوره ؟ ببخشید علی هست ؟ -

 

 نه دخترم علی خونه نیست . راستش ، ببینم لیالجان شما دیشب با هم بحث کردید؟ -

 

 نه عزیز. چرا؟ اتفاقی افتاده ؟ -

 

 اتفاق که نه ولی .... -

 

 ولی چی عزیز؟ -

 

 آخه دیشب علی خیلی عصبانی بود. وقتی به خونه برگشت سریع وسایلش را جمع کرد و رفت. -

 

 رفت؟ رفت ؟ کجا -

 

 نمی دونم به ما که چیزی نگفت ، فقط اینو می دونم که تا حاال ندیده بودم علی اینقدر عصبانی باشه . -

 

 نگفت کجا میره؟ -

 

دیگه منتظر نشدم عزیز جوابی بدهد . گوشی را گذاشتم و با عجله به منزل آنها رفتم . باورم نمی شد که علی مرا تنها 

گ زدم افسانه در را باز کرد . صدای سرفه های پشت سر هم مادر علی به گوش میرسید . گذاشته باشد. وقتی زن

 رفتم داخل و کنار او نشستم . جای خالی علی در خانه کامال محسوس بود. منتظر شدم تا عزیز کمی بهتر شد، گفتم :

 

 عزیز من دارم دیوونه میشم علی کجا رفته ؟ -

 

 ه می کرد جواب داد:عزیز در حالی که یکی دو سرف

 

ما فکر می کردیم که شما باهم بحث و دعوا کردید، ولی ..... نمی دونم چی بگم ، پدرش از دیشب تا حاال همه جا  -

 رفته . خونه فامیل خونه دوست.

 

در لبهایم از شدت عصبانیت خشک شده بود . دستهایم می لرزیدند. از عزیز وافسانه خدا حافظی کردم و برگشتم . 

بین راه به دیشب فکر کردم وقتی علی مهران را دید که برای خواستگاری من می آیند، فکر های ناجوری به سرش 

 زده واز شدت عصبانیت حتی نخواسته از من سوالی کند، برای همین گذاشته رفته .

 

خیال سه چهار روزی دوری  وقتی به خانه رسیدم، با خودم فکر کردم، او حتما چند روز دیگر بر می گردد. با همین

علی را تحمل کردم ولی خبری از او نشد . دوباره با منزل او تماس گرفتم ولی مادرش گفت که ما هیچ خبری از او 

 نداریم.



 

به امید این که هر لحظه ممکن بود تلفن زنگ بزند و پشت خط علی باشد اصال از خانه بیرون نمی رفتم . گاهی وقتها 

 قا جان همراه مادر می رفتم امیدم به سارا بود.که برای دیدن آ

 

ولی وقتی بر می گشتم سارا می گفت که خبری نشده گویی که دنیا را بر سرم خراب می کردند، در آن روزها خیلی 

 کم صحبت می کردم . اکثر اوقات در فکر بودم و سکوت می کردم.

 

با محسن صحبت کنم، بعد از ظهر یک روز جمعه پدر و مادرم باالخره یک روز تصمیم گرفتم به منزل منیره بروم و 

به دیدن آقاجان رفته بودند. بدون اینکه به سارا حرفی بزنم آماده شدم و به منزل منیره رفتم . منزل منیره درست 

پشت فروشگاهی بود که در آنجا مشغول کار بود . فروشگاه تعطیل بود حدس زدم که درآن هوای ابری محسن و 

 ره در خانه هستند.منی

 

 زنگ را فشار دادم، چند لحظه بعد صاحب خانه منیره در را باز کرد.

 

 سالم ببخشید منیره خانم تشریف دارند؟ -

 

قبل از این که صاحبخانه حرفی بزند دیدم منیره از پشت پنجره زیر زمین بیرون را نگاه می کند. مرا دید و لبخندی 

بروم داخل ، از صاحبخانه تشکر کردم . قبال یک بارمن و ساسا تا در حیاط آنها آمده  زد و با دست اشاره کرد که

بودیم ولی برای اولین بار بود که می خواستم داخل خانه منیره بروم. منیره و محسن هردو در منزل بودند . منیره در 

همیدم که او هم از دست من دلخور زیرزمین را باز کرد و من هم سالمی کردم و وارد شدم. از برخورد سرد محسن ف

 است .

 

 بعد از چند دقیقه محسن گفت:

 

 لیال خانم واقعا از شما انتظار نداشتیم که ... -

 

نداشتید که چی ؟ آقا محسن شما هم فکر می کنید که من با شخصیت علی بازی کردم . نه علی خودش نخواست  -

 علی دنبال واقعیت بود باید صبر می کرد. که حقیقت رو بدونه او زود تصمیم گرفت. اگر

 

 واقعیت ؟ کدوم واقعیت ؟ واضحتر از اون چیزی که با چشم خودمون دیدیم؟ -

 

ولی همه شما اشتباه می کنید اون فقط یک بازی بود. در اصل من به بخت خودم و آینده ام پشت پا زدم و فقط به  -

 خاطر علی این کار را کردم.

 

 ی ؟ کدوم بازی ؟گفتید باز -

 

 ودرآن موقع بود که من تمام ماجرا را برای محسن و منیره تعریف کردم.

 



 محسن در تمام مدتی که من صحبت می کردم سرش را پایین انداخته بود باالخره گفت:

 

یت اون رو درک واقعا جا داره که از شما عذر خواهی کنم لیال خانم. من واقعا برای علی ناراحت هستم . کامال موقع

می کنم شما که نبودید ببینید اون شب علی چه بالیی به سرش اومد. آن شب وقتی منیره نامه را به دست شما داد و 

سوار ماشین شد ، سر پیچ خیابان ماشین آقای دکتر مهران را دیدیم علی کنار ماشین آنها ایستاد و شروع کرد به 

 بود هر سه نفر فهمیدیم که آنها برای خواستگاری کردن از ...احوالپرسی . از سبد گلی که داخل ماشین 

 

 منیره حرف محسن را قطع کرد وروبه من گفت:

 

 سال عمر از خدا گرفتم و در تمام عمرم کسی رو که 16من تا به امروز  -

 

 تا این اندازه عاشق کس دیگه ای باشد ندیدم.

 

 محسن در ادامه صحبتهای منیره گفت:

 

سر خیابون اصلی که رسیدیم علی دیگه نتونست رانندگی کنه سرگیجه و سردرد داشت برای این که علی آرام تر به 

شود کنار یک پارک نگه داشتیم. من و منیره سعی کردیم بهش دلداری بدیم ولی فایده ای نداشت . علی سرش را 

 روی چمنها گذاشته بود و فریاد می کشید:

 

 ، انشا اهلل همین روزها.انشااهلل همین روزها 

 

 منظورش چی بود؟

 

وقتی علی با خانواده دکتر مهران احوالپرسی می کرد برای این کوچکترین شکی نداشته باشد ، با لحن دوستانه ای 

 پرسید :

 

 مبارک باشه شیرینی عروسی رو کی می خوریم؟

 

واب برای علی مسجل شد که تو قبال جواب مثبت به آنها و دکتر مهران جواب داد انشااله همین روزها. با گفتن این ج

 داده ای . تا به حال هیچ وقت علی را تا آن حد عصبانی ندیده بودم . او مرتب می گفت:

 

 ای بی انصاف تو حق نداشتی . تو منو مترسک خودت کرده بودی یک -

 

کردم اکه به خانه بره و استراحت کنه برایش  ساعتی در پارک ماندیم و علی لحظه به لحظه حالش بد تر می شد فکر

بهتره. اصال فکرش رو هم نمی کردم که او تصمیم به رفتن بگیره . وگرنه هیچ وقت اورا تنها نمی گذاشتم . صبج روز 

 بعد وقتی به مغازه رفتم تا حال اورا بپرسم پدرش گفت که علی از دیشب معلوم نیست کجا رفته.

 



م شد با ناامیدی خدا حافظی کردم و از منزل آنها بیرون آمدم . باران تندی می بارید . وتی صحبتهای محسن تما

 آسمان رعد و برقهای شدیدی می زد .

 

با این که عصر بود ولی خیابان خلوت بود . زیر باران کامال خیس شده بودم. با عبور ماشینها از کنارم و پاشیدن آب 

می کردم. دلم نمی خواست به خانه برسم ، به پیاده رو رفتم و در حالی که  جمع شده در خیابان وضع بدتری پیدا

سرم را پایین انداخته بودم آرام آرام قدم بر می داشتم . سخت به فکر علی بودم. االن کجاست؟ چکار می کند؟ در 

نداشتم ، ای  چه فکر ی است ؟ علی هنوز از دست من عصبانی هستی ؟ باورکن من مقصر نیستم . چاره ای جزاین

کاش در رفتن عجله نمی کردی . علی من منتظرت هستم. خواهش می کنم برگرد. مثل دیوانه ها با خودم حرف می 

زدم. پریشان و سرگردان بودم گاهی عابری که از کنار من رد می شد از دیدن وضع من تعجب می کرد ، از لباسهایم 

 شتم و فقط آرزو می کردم که علی را ببینم.آب می چکید در آن لحظه من به هیچ چیز توجه ندا

 

چند روز دیگر گذشت . از علی هنوز خبری نبود. کم کم داشتم تحملم را از دست می دادم. کاری از دستم ساخته 

نبود. گوشه ای می نشستم و در حالی که گریه می کردم خاطراتش را در ذهنم زنده می کردم شبها انگشترش را به 

و صبح وقتی از خواب بیدار می شدم آن را سر جای خود می گذاشتم . قرآن کوچکش را که در  انگشتم می کردم

کتابخانه گذاشته بودم هر روز می خواندم و برایش دعا می کردم . ای کاش علی می دانست که چقدر به او عالقه 

 مندم.

 

اتاقم شد. سارا پتو را کنار کشید و با چهره یک روز سرم را زیرپتو کرده بودم و داشتم گریه می کردم که سارا وارد 

 مهربانش و لبخندی که بر لب داشت گفت:

 

 « یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور » 

با شنیده این مصرع از شعر خواجه حافظ شیرازی نور امیدی در دلم روشن شد ، احساس عجیبی داشتم ، حس می 

ی پر وجودم غلبه کرده بود . امیدی دوباره پیدا کرده بودم . مطمئن بودم کردم تنها چاره ام صبر کردن است . شاد

که دوباره علی را می بینم و با گفتن واقعیت می توانم کینه و نفرت را از او دور کنم . در حالی که به چشمهای سارا 

 . « دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم » خیره شده بودم ، بلند شدم و در جواب او گفتم : 

از آن روز به بعد کمی تسکین پیدا کردن . شبانه روز به علی و دوباره دیدن اوفکر می کردم . سعی کردن هر چند 

روز یک بار با منزل رستمی تماس بگیرم و خبری از علی بگیرم . بیشتر اوقات فراقتم را می رفتم و با علی کوچولو 

 سپری شد تا این که دو ماه گذشت . بازی می کردم . به این ترتیب روزها پشت سر هم 

یک روز سرد زمستان بود . کنار پنجره ایستاده بودم و به برفهایی نگاه می کردم که سفیدیش کم کم زمین را می 

پوشاند . به یاد روزهایی افتادم که علی به بهانه پیداکردن منزل رستمی ، زنگ در خانه ما را می زد . روزهایی که 

کنار خیابان پارک می کرد و منتظر می ماند تا لحظه ای مرا پشت پنجره ببیند . غرق در فکر علی اتومبیلش را در 

بودم که متوجه شدم عمو حمید با اتومبیلش وارد کوچه شد . سارا برای خرید نان از خانه بیرون رفته بود . و در حیاز 

 را نیمه باز گذاشته بود . چند لحظه بعد عمو حمید وارد شد . 

 شمهایش قرمز بود گفت : آقا جون حال خوشی نداره و خواسته که شما رو ببیند . چ



همگی آماده شدیم و همراه عمو حمید به منزل آقا جان رفتیم . چند روزی بود که آقا جان را ندیده بود . او روی 

هم نبود . همه دور تخت او تخت دراز کشیده بود . بسیار الغر تر و تکیده تر شده بود . دیگر قادر به صحبت کردن 

جمع شده بودیم . پدر و عمو حمید بی صدا اشک می ریختند . چند ساعتی را منزل آقا جان ماندیم . آن شب من و 

 مادر به خانه برگشتیم . 

صبح روز بعد ساعت شش تلفن زنگ زد . بعد از نماز صبح هنوز خوابم نبرده بود .گوشی را برداشتم . پدر بود . خبر 

 ی داشت . درست زمان اذان صبح ، آقا جان به رحمت خدا رفته بود . بد

سارا و مادر را از خواب بیدار کردم . مادر وقتی موضوع را شنید چند دست لباس مشکی برداشت و همراه آقا نادر و 

 خاله مهین به منزل آقا جان رفتیم . 

مو حمید هر کدام در گوشه ای از حیاط ایستاده بودند . دیگر منزل آقاجان آن حال و هوای اول را نداشت . پدر و ع

 پدر سیگار می کشید و عمو سرش را به دیوار تکیه داده بود و گریه می کرد . 

صبح فامیل و آشنایان در منزل آقا جان جمع شدند . وقتی آمبوالنس وارد باغ شد به یاد دوران بچگی آقا  8تا ساعت 

 بود جنازه ی پدرش را از خانه بیرون می برند . می توانستم احساس او را درک کنم .  جان افتادم ، لحظه ای که دیده

پس از پایان مراسم خاکسپاری آقا جان به منزل برگشتیم . پدر و عمو حمید همه چیز را برای مراسم ختم آماده 

که همگی در مراسم ختم او  کرده بودند . آقا جان مرد بسیار مومن و انسان دوستی بود ، او دوستان زیادی داشت

 حضور داشتند . 

مدتی از فوت آقا جان گذشت ، یک روز مینا و عمو حمید به منزل ما آمده بودند . به نظر می رسید رفتار مینا تغییر 

 کرده است . او کمتر صحبت می کرد و جواب صحبت های ما را با جمله های کوتاه می داد . 

از روی کنجکاوی تصمیم گرفتم علت دلخوری او را بفهمم ، برای این که سر صحبت را باالخره بعد از صرف ناهار ، 

 باز کنم پرسیدم : 

 خب مینا جون چیکار می کنی با درسها ؟  -

 ای ، می خونم .  -

 چی شده امروز خیلی گرفته ای ؟  -

تا دیر وقت بیدار بودیم ، مهمان چیزی نیست ، کمی سرم درد می کنه ، فکر می کنم از بی خوابی باشه ، دیشب  -

 داشتیم ... 

 عمو حمید حرف مینا را قطع کرد و گفت : 

 حتماً دوباره دوستهای دکتر مهران برای شب نشینی اومده بودند .  -

 مینا لبخندی از روی افاده زد و گفت : 

ند روز پیش پدرم با جناب خیر ، همسایه روبرومون رو که می شناسی ، جناب سرهنگ پاکشاد رو می گم ، چ -

 سرهنگ صحبت کرد . قرار شده به زودی نسیم با مهران ازدواج کنند . 

 با دلخوری به من نگاه کرد و ادامه داد : 

 لیال خانم که ما رو قابل ندنستن .  -

لبخندی ساختگی تازه علت دلخوری مینا را فهمیده بودم . برای این که بفهمم دکتر مهران راز مرا فاش کرده یا نه 

 زدم و با کنجکاوی پرسیدم : جناب سرهنگ با رفتن دخترش به خارج از کشور موافقت کرده ؟ 



 مینا چند لحظه ای سکوت کرد و سپس جواب داد : 

جناب سرهنگ که موافق هستند ، ولی نمی دونم چرا یکدفعه نظر مهران عوض شد . تصمیم گرفته دو سالی در ایران 

 زندگی کند . 

 عمو حمید که تا آن لحظه سکوت کرده بود از جا برخاست و رو به مینا گفت : 

 می رم استراحت کنم .  -

 بعد از رفتن عمو حمید من و مینا تنها شدیم . مینا از فرصت استفاده کرد و گفت : 

 ای کاش خبر داشتی که چه لطمه ای به روحیه ی مهران وارد شد .  -

 رک می کردم . سرم را پایین انداختم و گفتم : منظور مینا را کامال د

احساساتی که انسان را مججبور به انجام کاری می کنه همیشه در همه . انسان طوریه که بر اساس احساس خود  -

 گاهی به سمت چپ یا راست متمایل می شد و در این راه سود خودش رو در نظر می گیره ...

ی بحث من و مینا خاتمه پیدا کرد و سر صحبت را از جای دیگر باز کردیم . مشغول با وارد شدن مادر به اتاق پذیرای

گفتگو و صحبت بودیم که صدای زنگ در حیاط بلند شد . بیرون سوز سردی می آمد ، برفهایی رو که پدر پارو کرده 

فتم . در را باز کردم اعظم در بود در گوشه ی حیاط جمع شده بودند . دستم را به نرده گرفتم و آرام از پله ها پایین ر

حالی که دستهایش را به هم می مالید ، شال دور صورتش را کنار کشید و سالم کرد فکر کردم باید کار واجبی داشته 

باشد که در این هوای سرد از خانه بیرون آمده . وقتی همراه اعظم داخل رفتم در اتاق پذیرایی باز بود . اعظم بعد از 

 و مینا احوالپرسی کرد یکراست به اتاق من رفت .  این که با مادر

سارا روی تختش دراز کشیده بود و مشغول کتاب خواندن بود .یه آشپزخانه رفتم و یک فنجان چای داغ برای اعظم 

 آوردم . وقتی با سینی چای وارد شدم او در حالی که پالتو را از تنش در می آورد با تبسم گفت : 

 سی آوردم . براتون کارت عرو -

 من و سارا هر دو با هم گفتیم : 

 عروسی کی ؟ اعظم در حالی که می خندید لبه ی تخت من نشست و گفت :  -

 اسم داماده امیره ، اگه گفتید اسم عروس چیه ؟  -

ازدواج کند  م نو سارا واقعاً از صمیم قلب برای اعظم خوشحال بودیم او باالخره بعد از آن همه تالش موفق شد با امیر

. اعظم از کیفش چهار تا کارت عروسی در آورد و به دست ما داد . کارت ساده و زیبایی بود . عکس دو مرغ عشق 

 بود که هر کدام به نوک گرفته بوند . یکی از کارتها ر خواندم . باالی کارت متن جالبی چاپ شده بود : 

 زنگی رسم خوشایندی است . 

یرینی برای روز پنج شنبه هفته ی آینده دعوت شده بودند . غیر از کارتی که برای ما نوشته مهمانها به صرف شام وش

 شده بود ، یکی از کارتها برای خاله مهین و آقا نادر بود ، یکی هم برای عمو حمید و دیگری برای سارا . 

ی اعظم شرکت کنم . پدر و عمو روز پنج شنبه از راه رسید من با اینکه حوصله نداشتم ولی تصمیم گرفتم در عروس

 حمید هنوز برای آقا جان عزادار بودند . بنابراین من و سارا همراه آقا نادر و خاله مهین به عروسی رفتیم . 

اعظم دختر خوش شانسی بود . آنروز برعکس روزهای قبل هوا صاف و آفتابی بود . او در لباس عروسی همچون 

 حالی در پوست خود نمی گنجید و مرتب به اعظم نگاه می کرد . فرشته ها شده بود ، امیر از خوش



جسم من در آن لحظه عروسی بود ، ولی روحم در کهکشان آرزوها پرواز می کرد . از صمیم قلب آرزو می کردم 

دم . به برای یک بار هم که شده بتوانم علی را ببینم . وقتی آن لبخند زیبا را روی لبهای اعظم می دیدم ، امیدوار میش

یاد روزهایی می افتادم که اعظم گریه می کرد . وقتی که او نا امید و افسرده ی شد من او را به آینده روشن امید می 

 دادم . چشمهایم به یک نقطه خیره شده . یه یاد جمله های نامه علی افتاده بودم ، زیر لب با خودم می گفتم : 

ا بار سرم به صخره برخورد کند ، ولی باز هم از جستجوی تو باز من همان موج خروشانی هستم که اگر صده -

 نخواهم ایستاد . 

صدای هیاهوی بچه ها و کل کشیدن زنها در ساختمان پیچیده بود . الهه در حالی که کل می کشید روی سر عروس و 

 یم . دماد نقل و سکه می ریخت . من و سارا یکی دو تا عکس یادگاری با عروس و دوماد انداخت

آخر شب قرار بود خانواده امیر ، عروس را به شهرستان ببرند ، و بنا به رسمی که اشتند ، چند روزی عروس را در 

منزلشان نگه دارند . اعظم هنگامی که با پدر و مادرش خداحافظی می کرد سرش را باال کرد تا اشکی که در چشمش 

 حلقه زده بود ایین نیاید . 

ظم دست او را در دست امیر می گذاشت من با خود فکر می کردم ، آیا ممکن است یک روز من لحظه ای که پدر اع

 در لباس عروسی کنار علی باشم . آیا ممکن است روزی با او به خانه امیدها و آرزوها بروم ؟ 

 وق زنان دور شدند . امیر و اعظم بعد از این که با همه خداحافظی کردند در اتومبیل تزیین شده پدر امیر نشستند و ب

چند روزی به شب سال نو مانده بود و همه در تدارک خرید عید و دیگر مسائل بودند . اولین سالی بود که من برای 

 عید تمایلی از خود نشان نمی دادم .

ک کردن یک روز مادرم و سارا خانه را کامالً به هم ریخته بودند که یک نفر چند ضربه به در کوبید ، من مشغول پا

 شیشه ها بودم . از پشت پنجره در ورودی به بیرون نگاه کردم . در حیاط نیمه باز بود ، از همانجا گفتم : 

 کیه بفرمایید ؟  -

 خواستم از روی صندلی پایین بروم که دیدم خانم برزگر وارد حیاط شد . 

 از دیدن خانم برزگر خیلی خوشحال شدم و به استقبالش رفتم . 

 م خانم برزگر ، خیلی خوش آمدید ، بفرمایید تو . سال -

 خانم برزگر یکی دو قدم به طرف پله ها برداشت و گفت : 

 دخترم مادرت هست ؟  -

 بله خانم برزگر ، بفرمایید داخل .  -

 او در حالی که از پله ها باال می رفت گفت : 

 گفتم شب عید ، اگه کاری داره کمکش کنم .  -

 نم برزگر تا غروب خانه ما بود و به اصرار مادرم و سارا در تمیز کردن خانه کمک کرد . آن روز خا

از فردای آن روز خانم برزگر پشت سر هم به منزل ما می آمد یک روز بعد از ظهر او کنار بخاری نشسته بود . 

رزگر نگاهی به دستهای پینه بسته خستگی چندین ساله در چهره اش نمایان بود . من و سارا کنار او نشستیم . خانم ب

 اش انداخت و سپس آهی کشید و گفت : 

 این دستها یک روز مثل پنبه سفید و نرم بودند . مادر با یک سینی چای وارد شد و گفت : 

 همگس خسته نباشید ، واقعاً که زحمت کشیدید .  -



 اد : سپس در حالی که یک فنجان چای جلوی خانم برزگر می گذاشت ادامه د

 انشاء اهلل که بتونم زحمت های شما را جبران کنم .  -

 خانم برزگر یک قند از داخل قندان برداشت و گفت : 

 خانم شما به گردن من خیلی حق دارید . او در حالی که به سینی چای خیرع شده بود ادامه داد :  -

 مراه خواهرش مرا به منزل برد . اگر پسرم زنده بود االن هم سنو سال جوانی بود که آن روز ه -

 منظور خانم برزگر محسن و منیره بودند . خانم برزگر روسریش را جلوتر کشید و گفت : 

چهارده ساله بودم که به علت فقز و نداشتن امکانات ، خانواده ام مرا مجبور کردند با مردی ازدواج کنم که دو برابر 

به خانه می آمد . بعد از گذشت یک سال خدا به ما پسری داد . اسم او را  من سن داشت . او راننده بود و خیلی کم

سعید گذاشتیم . پدر سعید اخالق تندی داشت و همیشه با بهانه گیری از من شروع می کرد به فحاشی و کتک کاری 

. یک روز پدر  . او مرا به طرز فجیعی به باد کتک می گرفت . این وضع ادامه داش تا این که سعید چهار ساله شد

سعید برای کار رفت و تقریباً یک ماه برنگشت . من نگران بودم و هر شب تا دیر وقت بیدار می ماندم ، به این امید 

ک هبرگردد . باالخره روزی که برگشت دیر حاضر شدن غذا را بهانه کرد و طبق معمول شروع کرد به کتک زدن 

یرون کرد . پدر و مادرم در روستای دور افتاده ای زندگی می کردند و من . آن روز شوهرم من و سعید را از خانه ب

من جایی را نداشتم که بروم . من و سعید یک ساعتی رادر خیابان راه رفتیم . باالخره تصمیم گرفتم به خانه ی مادر 

 شوهرم بروم . 

ای برگرداندن من به منزل مادرش چند روزی در خانه او ماندم . هر روز فکر می کردم شوهرم پشیمان می شود و بر

می آید . ولی هیچ خبری از او نبود . چند روز دیگر گذشت . یک روز مشغول شستن حیاط بودم که سرم گیج رفت و 

به زمین افتادم . حالم بد بود . همراه مادر شوهرم پیش دکتر رفتیم . دکتر بعد از این که مرا معاینه کرد گفت که 

صاحب فرزندی می شود . با خود فکر کردم اگر شوهرم بفهمد خوشحال می شود و رفتارش  حامله هستم و به زودی

با من بهتر می شود . دست سعید را گرفتم و با هزار آرزو به خانه برگشتم . کلید را به در انداختم و در را باز کردم . 

بازی بود . داخل رفتم . صدای جلوی در ورودی یک جفت کفش زنانه بود . تعجب کردم . سعید در حیاط مشغول 

خنده وشوخی یک زن را شنیدم ، یکدفعه در اتاق را باز کردم . شوهرم کنار زن جوانی نشسته بود . فریاد کشیدم و 

 رو به عقب برگشتم . شوهرم وقتی من را دید بلند شد و شروع کرد به کتک زدن من . 

بینی و دندانهایم خون می آمد ، آن زن شروع کرد به در همان لحظه که من به شدت کتک زخمی شده بود و از 

خندیدن . از شنیدن صدای خنده ی او کامالً عصبی شده بودم . بلند شدم که با او گالویز شوم ، ولی شوهرم جلوی من 

ار ایستاد و گفت مدتی است که با او ازدواج کرده و من دیگر در آن خانه هم جایی ندارم . دنیا جلوی چشمم تیره و ت

 شده بود . احساس بدبختی می ک ردم . هیچ راهی غیر از جدایی نداشتم . تصمیم گرفتم از شوهرم طالق بگیرم . 

با دل شکسته همراه سعید به منزل مادر شوهرم برگشتم . کل موضوع را برایش تعریف کردم . مادر شوهرم خیلی 

صبر کنم و استقامت نشان دهم . همان روز دوباره به مرا دوست داشت . او با نصیحت هایش مرا قانع کرد تا مدتی 

 خانه برگشتم و با اصرار شروع کرم به زندگی مشترک روزگار سختی بود . 

هر دوی ما در ان خانه زندگی می کردیم . آن زن با عذاب هایی که به من و سعید می داد قصد داشت من و سعید را 

 ی هم چنان مقاومت می کردم . از میدان به در کند ، ولی من با تمام سخت



چند ماهی که گذشت فرزند دومم که یک دختر زیبا بود به دنیا آمد . شوهرم اصالً به من و به بچه ها توجهی نداشت 

. او به محض اینکه از سر کار بر می گشت ، یکسره به اتاق آن زن می رفت . روزها به این ترتیب می گذشت و من 

 دم . تمام امیدم به بچه ها بود . همچون کوه مقاومت می کر

تا این که یک شب بارانی سعید دچار تب شدیدی شده بود . بچه از شدت تب می سوخت و مرتب هذیان می گفت . 

با دلهره و ترس رفتم و آرام در اتاق پدرش را زدم ، چند لحظه بعد زن پدر سعید با چشمهای خواب آلود در را باز 

 :  کرد و با عصبانیت پرسید

 چیه ؟ چی شده ؟  -

 پدر سعید را بیدار کن ، سعید تب کرده باید برسونیمش بیمارستان .  -

 خب صبر کن ، صبح ببرش دکتر .  -

از شدت عصبانیت او را هل دادم و رفتم داخل اتاق . ولی هر کاری کردم پدر سعید از خواب بیدار نشد . او با حالتی 

 بین خواب و بیداری می گفت :

 

 خوب زن برو یه قرصی شربتی چه می دونم یه کوفتی بهش بده تا صبح بشه . -

 

وقتی دیدم بیدار کردن او فایده ای ندارد رفتم و سعید را بغل کردم و به خیابان رفتم . نیمه شب بود و باران تندی 

ادم تا یک ماشین جلوی پایم می بارید . زیر باران هردوی ما خیس شده بودیم . نمی دانم چقدر کنار خیابان ایست

 ترمز کرد.

 

سوار شدم و تشکر کردم راننده جوان من و سعید را به بیمارستان رساند.آن جوان وقتی دید حال بچه خیلی خراب 

 است ماشین را جلوی در بیمارستان پارک کرد سپس پیاده شد و سعید را بغل گرفت و گفت:

 

یمارستان شدم . دکتر کشیک سعید را معاینه کرد . گفت که باید بستری همراه من بیا، پشت سر آن جوان وارد ب

شود . نمی دانستم چکار کنم ازیک طرف دختر کوچکم را در خانه گذاشته بودم و از طرفی سعید باید بستری می 

 شد. راننده مرا مستاصل و سر درگم دید. علت را جویا شد. وقتی واقعیت را فهمید گفت:

 

من پیش سعید می مونم. درآن لحظه من فکر می کردم آن جوان از طرف خدا رسیده ، با خیال راحت  شما برو خانه

به خانه برگشتم و صبح زود دختر کوچکم را بغل کردم و به بیمارستان رفتم روی پله ها نشسته بود. رفتم جلوتر که 

 پایین بود گفت:از او تشکر کنم چشمش که به من افتاد از جا بلند شدو در حالی که سرش 

 

 خدا بهتون صبر بده خانم . -

 

با شنیدن این حرف دیگه چیزی نفهمیدم بچه را به دست او دادم و جیغ زنان خودم را به اتاق سعید رساندم و جای 

 خالی اورا دیدم . پرستاری که بین در ایستاده بود گفت:

 

 خیلی دیر بچه را به بیمارستان رساندید. -

 



سرم گیج رفت و افتادم روی زمین . وقتی چشمهایم را باز کردم آن جوان دخترم را بغل کرده بود و باالی لحظه ای 

سرم ایستاده بود از روی تخت بلند شدم و گریه کنان بچه را از دست او گرفتم وبه خانه برگشتم. تحمل جای خالی 

شوهرم جدا شوم. بعداز یک هفته که از فوت سعید  سعید در آن خانه برایم غیر ممکن بود . باالخره تصمیم گرفتم از

 می گذشت به دادگاه رفتم و تقاضای طالق دادم.

 

 در این فاصله جایی را برای زندگی نداشتم. دختر کوجکم را پیش مادر شوهرم گذاشتم

 

یک کارگر ساده  وهر روز میرفتم که کار پیدا کنم . بعد از کلی گشتن باالخره در یک کارگاه بافندگی به عنوان

استخدام شدم . بعد از این که حکم طالق صادر شد در جنوب شهر یک اتاق اجاره کردم . گاهی وقتها به منزل مادر 

شوهرم می رفتم و دخترم را می دیدم. روزها به این ترتیب سپری می شد تا این که یک روز وقتی برای دیدن 

نزل نیست . همسایه روبرویی مادر شوهرم گفت که پسرش خانه دخترم به منزل مادر شوهرم رفتم دیدم کسی در م

را فروخته و آنها را از آنجا برده . از آن روز به بعد دست از کار کشیدم و هر روز برای پیدا کردن دخترم در شهر 

ا نگاه می گشتم . یک روز گریان و سرگردان در خیابان می رفتم که اتومبیلی کنارم ایستاد. وقتی درون اتومبیل ر

کردم دیدم همان راننده جوانی است که آن شب من و سعید را به بیمارستان رسانده بود. سالم کردم و رفتم سوار 

ماشین شدم . وقتی درد دلم را برای آن جوان گفتم ، قول داد به هر شکلی که باشد به من کمک می کند تا فرزندم را 

 گشتم در پرورشگاه ها ، بیمارستانها و ....پیدا کنم . چند روزی با آن جوان دنبال دخترم 

 

باالخره بعد از مدتی آن جوان از من خواستگاری کرد و قرارشد با او ازدواج کنم . بعداز گذشتن دو ماه از ازدواج ما 

 متوجه شدم که او معتاد است . برای بار دوم طعم تلخ بد بختی را چشیدم . او اکثر شبها به منزل نمی آمد و هروقت

هم که می آمد یا با دوستانش بود و یا برای بردن چیزی می آمد . بعد از گذشت چند سال خدا به ما دختری داد که 

نام اورا مریم گذاشتیم. با آمدن مریم رفتار مرتضی یک مدت بهتر شده بود ولی بر اثر معاشرت با دوستهای ناباب او 

ی شد. از آن به بعد مرتضی همیشه یا فراری بود یا گوشه کم کم کارش به قاچاق کشید ووضع ما هر روز بدتر م

 زندان.

 

 در این لحظه خانم برزگر در حالی که از جایش بلند می شد اشکش را پاک کرد و گفت:

 

 باید زود تر برگردم چیز به تاریک تر شدن هوا نمانده .

 

وقتی به رختخوابم رفتم در فکر او بودم و از زندگی غم انگیزخانم برزگر تاثیر زیادی روی من گذاشته بود . شب 

 خودم می پرسیدم:

 

 یعنی تا چه اندازه یک انسان طاقت سختی کشیدن را دارد..

 

 به یاد یکی از صحبتهای پدر بزرگم افتادم او همیشه می گفت :

 

 اگر حجم سختی را که انسان می کشد به کوه می دادند کوه آب میشد..

 



فهمیدم که چطور خوابم برد. صبح روز بعد مادر برای خرید لوازم سفره هفت سین به خیابان رفته با این افکار ن

بود.من و سارا به منزل خاله مهین رفتیم و مشغول بازی کردن با علی کوچولو شدیم. خاله مهین چمدانهایش را 

ه روی آن با شمع آب شده نوشته مرتب می کرد در بین وسایلی که در چمدان بود چشمم به یک پاکت نامه افتاد ک

 در حالی که بهپاکت خیره شده بودم از خاله پرسیدم: این نامه کیه ؟ <اشک نادر  >بود 

 

 خاله مهین به من نگاهی انداخت و با تبسم گفت :

 

رستان مربوط به روزهای اول نامزدی من و نادر میشه در آن روزها سر وقت معین جلوی دبیرستان می ایستاد تا دبی

تعطیل شود و مرا به خانه برساند یک روز یک ساعت منتظرش ماندم باالخره وقتی دیدم خبری از او نشد را ه خانه را 

پیش گرفتم و هنوز یک خیابان بیشتر نرفته بودم که نادر با اتو مبیلش جلوی پایم ایستاد . با عصبانیت سرم را داخل 

 ماشین کردم و گفتم:

 

ها می رم .بعد از گفتن این جمله به اصطالح قهر کردم و برای اینکه نادر پشت سر من نیاید یک از امروز خودم تن

تاکسی گرفتم و خودم سریع به خانه رساندم. درآن موقع من با مادرت زندگی می کردم. هنوز چند دقیقه ای از 

حث جدی باهم کردیم و قرارمان بر رسیدن من به منزل نگذشته بود که نادر از راه رسید . آن روز من و نادر یک ب

این شد که نامزدی را به هم بزنیم . غروب همان روز حلقه و دیگر وسایلی را که برایم خریده بود به منزل خان عمو 

فرستادم. صبح روز بعد وقتی راهی دبیرستان بودم نادر سر راه من آمد و این نامه را به من داد وقتی نامه را خواندم 

 با او قرار عقد گذاشتم و بعد از یک ماه من و نادر باهم عقد کردیم. پشیمان شدم و

 

با صحبت های خاله مهین یاد ماجرای خودمان افتادم . یاد نامه ای افتادم که او برایم نوشته بود و حتی صبر نکرد تا 

ت و نیرو در برابر این واقعیت را بفهمد. علی با رفتنش ضربه سختی به روحیه من وارد کرده بود من با تمام قدر

ضربه استقامت می کردم. در پشت روزهای تاریک زندگیم روزنه امیدی می دیدم. آنقدر به او عالقه داشتم که اگر 

 به من می گفتند علی در پشت هفت کوه منتظرت نشسته هفت کوه را پا برهنه می دویدم.

 

را می فهمید . درآن روزها سنگ صبور و  احساس درونی مرا کسی درک می کرد که خودش معنی دوست داشت

رازدار من فقط سارابود او بود که ساعتها پای درد دل من می نشست و اوبود که از شنیدن خاطره های تکراری من و 

علی خسته نمی شد او مونس شبهای تنهایی من بود و من با تمام وجود اورا دوست داشتم . روحیه سارا روز به روز 

و بعد از آن همه سختی کشیدن در زندگینش تازه می خواست قدم به سوی خوشبختی بردارد. بعد از بهتر می شد . ا

فوت پدر سارا مقداری ارث به او رسیده بود که سارا همه آن را در بانک گذاشته بود. او قرار بود بعد از گذشتن یک 

ری می کرد . او پایان تمام سختیها را در سال از فوت پدرش با محسن ازدواج کند برای رسیدن به آن لحظه روز شما

 ازدواج با محسن می دید.

 

شب قبل از ازدواج محسن و منیره به منزل ما آمدند. آنها پیراهن قشنگی برای سارا خریده بودند ، محسن می 

 خواست سارا پیراهن را پای سفره هفت سین بپوشد.

 



و سفره سال تحویل را چیدیم من قرآنی را که علی به من هدیه  صبح روز بعد من و سارا لباسهایمان را عوض کردیم

داده بود برداشتم و سر سفره هفت سین گذاشتم. بعد از این که سفره را کامل و مرتب چیدیم همگی دور آن 

 نشستیم . پدر قرآن را برداشت و شروع به خواندن کرد.

 

تحویل شد ووارد سال جدید شدیم . در آن لحظه من از  بعد از این که دعای مخصوص سال تحویل را خواندیم ، سال

صمیم قلب آرزوی درونیم را از خداوند متعال خواستار شدم. سپس پدر الی قرآن را باز کرد و اسکناسهایی که تازه 

 از بانک گرفته بود را برداشت و به هرکدام از ما به قول معروف عیدی داد از همان روز دید و بازدیدهای عید شروع

 شد. اولین کسانی که برای تبریک عید به منزل ما آمدند خاله مهین و آقا نادر بودند.

 

چند روز گذشت یک روز همه ما آماده شدیم و به منزل آقای شادمان رفتیم وقتی به آنجا رسیدیم که دختر جناب 

ه بود و مشغول صحبت بود. سرهنگ پاکشاد همراه مادرش در منزل شادمان نشسته بود. او کنار دکتر مهران نشست

دکتر مهران در حالی که ناراحتی از چشمهایش پیدا بود به ما نگاهی انداخت و بعد از کنار نسیم بلندشد. اولین بار 

بود که نسیم را می دیدم. او لباس ناجوری به تن داشت و چاک دامنش و یقه بلوزش بیش از اندازه باز بود. آرایش 

 ا صدای بلند شوخی می کرد و می خندید.غلیظی کرده بود و مرتب ب

 

موهای پریشانش ناخنهای بلند و الک زده اش و پاشنه های کفشی که رنگ قرمزش با رنگ بلوز و دامنش مطابقت 

می کرد توجه همه را جلب کرده بود . برای مهرا ن افسوس خوردم. چهره او فریاد می کشید که تمایلی برای ازدواج 

طور که از صحبتهای آقای شادمان فهمیدم در خانواده آنها رسم بر این بود که انتخاب عروس به  با نسیم ندارد این

عهده پدر و مادر داماد می باشد و گویا آنها چنان در پول غرق شده بودند که توجهی به سایر مسایل نداشتند. 

ها بود. ثروتی که چشم بصیرت جواهراتی که بر گردن خانم جناب سرهنگ پاکشاد و دخترش بود نشانگر ثروت آن

شادمان را بسته بود . در آن لحظه سوالی در ذهن من به وجود آمد : ولی چرا آنها با داشتن این خصوصیات به 

 خواستگاری من آمدند؟

 

آن روز جوابی برای سوالم نداشتم ولی با گذشت زمان به این نتیجه رسیدم که تعریفهای مینا از من باعث شده بود 

اده اش به خواستگاری من بیایندو همان روز که در منزل شادمان بودیم از رفتار مینا می توانستم بفهمم که او خانو

 کامال با ازدواج مهران و نسیم مخالف است .

 

روزها به این ترتیب گذشت و هنوز از علی خبری نبود او حتی برای سال جدید هم به خانه برنگشت . تصمیم گرفتم 

ارا به منزل او بروم تا هم دیدو بازدید عید را به جا آورده باشم و هم خبری از علی بگیرم. من و سارا به به اتفاق س

راه افتادیم در بین راه چند شاخه گل گالیول و میخک برای مادر علی خریدم . از گل فروشی تا منزل علی چند کوچه 

 ن قلبم تند تر می شد.فرعی فاصله بود هرچه به منزل آنها نزدیک تر می شدم ضربا

 

زنگ را که فشار دادم یکدفعه علی در را باز کرد و او بادیدن من سیلی محکمی به صورتم زد. گلها به زمین ریختند و 

پرپر شدند با صدای بسته شدن در به خودم آمدم . هنوز به منزل علی نرسیده بودیم. غرق در افکار مختلف بودم . 



یمه باز بود . یکی دو دختر بچه جلوی در حیاط مشغول بازی بودند . یکی از آنها متوجه شد به درخانه که رسیدیم در ن

 من و سارا کنار در ایستادیم، داخل منزل رفت و چند لحظه بعد همراه خانم جوانی برگشت. سالم کردم و گفتم :

 

 ببخشید خانم رستمی تشریف دارند؟

 

 سمی کرد و جواب داد :خانم جوان که سر وضع مرتبی هم داشت تب

 

 حالشون زیاد خوب نیست . بفرمائید داخل

 

ازشلوغی خانه معلوم بود که مهمان زیادی دارند یکراست به اتاقی که آن خانم راهنمایی کرد رفتیم. مادر علی در 

بوسیدم. عزیز  رختخواب بود او از دیدن من و سارا خوشحال به نظر می رسید. گلها را کنار او گذاشتم و صورتش را

تنگی نفس داشت و مرتب سرفه می کرد . به عکس قاب گرفته علی که گوشه کتابخانه اش بود نگاه کردم. همان 

 طور که چشمم به عکس بود گفتم :

 

 عزیز هنوز خبری از علی ندارید؟ -

 

 صورت عزیز از شدت سرفه سرخ شده بود همان طور که پشت سر هم سرفه می کرد جواب داد:

 

 شب و روزم خوراکم شده گریه نمی دونم چی به سر بچه ام اومده .

 

 بعد به روزنامه ای که گوشه اتاق روی زمین بود اشاره کرد و گفت :

 

 پدرش بعد از این همه دوندگی باالخره به این نتیجه رسید که یک آگهی به روزنامه بدهد.

 

علی گوشه یک صفحه چاپ شده بود و باالی آن نوشته بودند عکس بلند شدم و رفتم روزنامه را باز کردم . عکس 

 ساله ای می باشد که خواهشمندیم هرچه سریعتر خبر سالمتی خود را به خانواده اش بدهد. 12فوق مربوط به جوان 

 

ه را می روزنامه روز قبل بود. موقع برگشتن از دکه ای که سر کوچه بود یک روزنامه خریدم وقتی داشتم پول روزنام

 دادم سارا پرسید:

 

 مگه خبر رو نخوندی ؟

 

 خندیدم وگفتم :

 

 روزنامه را به خاطر عکس چاپ شده علی می خواهم.

 

 به خانه که رسیدم به اتاق رفتم و عکس علی را از روزنامه قیچی کردم . بعد آن را بین ورقه های کتابم پنهان کردم.

 



روزنامه به دست به منزل آمد خبر رفتن علی خیلی سریع در بین فامیل و آشنایان  از آنجایی که پدر هم طبق معمول

 پیچید.

 

 دو روز از این قضیه می گذشت . روز سیزدهم عید بود. قرار بود همگی با ماشین آقا نادر به خارج از شهر برویم.

 

ادر وسایلی را که مربوط به گردش بود در مادر و خاله مهین از صبح زود برای ناهار تدارک می دیدند. پدر و آقا ن

 صندوق عقب ماشین جا می دادند.

 

 تلفن زنگ زد. وقتی گوشی را برداشتم صدای مادر علی را شنیدم:

 

 سالم عزیز چه عجب حالی از من پرسیدید. -

 

 علیک سالم دخترم خبر خوبی برایت دارم. -

 

 له پرسیدم:بدنم سرد شده بود احساس سبکی می کردم با عج

 

علی آمده ؟ عزیز بعد از چند لحظه سکوت سرفه ای کرد و گفت : همین چند دقیقه پیش تلفن زد. خودم گوشی را 

 برداشتم علی با من حرف زد گفت حال من خوبه و اصال نگران وضع من نباشید.

 

 خوب عزیز دیگه چی گفت ؟ نگفت کجاست نگفت چی کار می کنه ؟ کی میاد؟ -

 

 ه فقط همین که که حالش خوبه و سالمته خدا روشکر می کنم .ن -

 

خیل خوشحال بودم از عزیز تشکر کردم و گوشی را گذاشتم همین که دانستم او سالمت است برایم کافی بود حاال 

 مطمئن بودم مدتی دیگر که بگذرد عصبانیتش فرو کش می کند و بر می گردد.

 

و داشتم خبر را به سارا خبر می دادم که آقا نادر با زدن یکی دو تا بوق باعث شد ما گوشه ای از حیاط ایستاده بودم 

متوجه شویم همه سوار شده اند و منتظر من و سارا هستند. بعداز این که در حیاط را قفل کردم پشت سر سارا سوار 

 ماشین شدم.

 

ی پایش گرفته بود. آقا نادر سبزه ها را روی مادر در کنار دست پدر جلوی ماشین نشسته بود و قابلمه غذا را رو

سقف ماشین گذاشته بود . با فرستادن صلوات راه افتادیم. هنوز از پیچ کوچه نگذشته بودیم که دیدیم خانم برزگر 

به طرف منزل ما می رود ایستادیم و با اصرار فراوان او را هم همراه خودمان بردیم. روز خوبی بود و تا غروب به 

 ش گذشت.همگی خو

 

از آن روز به بعد من هر لحظه منتظر خبر برگشتن علی بودم. به این ترتیب یک ماه از سال جدید گذشت . که یک 

روز مینا و عمو حمید کارت دعوتی برای ما آوردند کارت جشن عروسی دکتر مهران و نسیم بود . مهمانها شب جمعه 

 ه بودند.به صرف شام به یکی از هتلهای بزرگ شهر دعوت شد



 

بعد از ظهر پنج شنبه همگی آماده شده بودیم که به عروسی برویم سارا بنا به خواسته محسن ترجیح داد در خانه 

 بماند فقط او در جشن عروسی دکتر مهران شرکت نکرد.

 

عقد و جشن با شکوهی بود . مهمانهای زیادی دعوت شده بودند . بیشتر شبیه سالن مد به نظر میرسیدتا مراسم 

عروسی . لباس و جواهرات قیمتی تن عروس بود. اولین باری بود که من در چنین عروسی دعوت شده بودم . موقع 

نوع غذا روی میزها چیده شده بود . تمام مدتی که در عروسی بودیم مهران با افسوس به من  2صرف شام حداقل 

 یدم و سرم را پایین می انداختم.نگاه می کرد. هروقت چشمم به چشم او می افتاد خجالت می کش

 

 مینا که تاحدودی متوجه رفتار مهران شده بود آرام به من گفت:

 

 امشب به جای نسیم جای تو در آن حجله بود. -

 

 در حالی که به کفشهای طالیی عروس خیره شده بودم گفتم :

 

 «در دایره قسمت ما نقطه ی پر گاریم» 
 

 از بقیه مهمانها به عروس و داماد تبریک گفتیم و به خانه برگشتیم.بعد از صرف شام زودتر 

 

در نبود ما محسن منیره را به منزل ما فرستاده بود تا سارا احساس تنهایی نکند . از این که محسن واقعاً برای سارا 

 دلسوز بود و او را از صمیم قلب دوست داشت همگی خوشحال بودیم . 

 ادم که همیشه می گفت : به یاد حرف مادرم افت

 خداوند خیلی مهربان است ، هیچ وقت سختی را برای همیشه به یک نفر نمی دهد . -

به این ترتیب روزها سپری می شد و من هنوز امیدم به لحظه دیدار با علی بود . از رفتن علی یک سال می گذشت و 

نبودند ، آنها بعد از تلفن علی خیالشان راحت شد که علی من هنوز خبری از او نداشتم . پدر و مادر علی مانند گذشته 

 هر جا هست به سالمت زندگی می کند . 

من روز به روز ضعیف تر می شدم و افسرده تر . کم کم داشتم امیدم را از دست می دادم . یکی از روزها که طبق 

منزل ما آمد و گفت فردا شب برای  معمول گوشه ی اتاقم نشسته بودم و به عکس علی نگاه می کردم ، منیره به

 نامزدی سارا به منزل ما می آیند . 

روزهای تیره و تاریک سارا رو به پایان بود . شب بعد منیره و محسن برای بار دوم با یک حلقه و یک سبد گل به 

 تند . منزل ما آمدند . همان شب محسن و سارا با یکدیگر نامزد شدند و قرار عقد را یک هفته بعد گذاش

در شب عقد ، سارا گردنبند نگین دار ساده ای را که مادر بزرگش به او داده بود به گردنش انداخته بود . او چادر 

 سفیدی که گلهای ریز صورتی داشت به سر کرد و سر سفره عقد کنار محسن نشست . 

اعظم و امیر که زودتر از همه ی محسن از خجالت سرش را پایین انداخته بود و با حلقه ی دستش بازی می کرد . 

 مهمانها آماده بودند کنار عروس و داماد نشسته و مشغول خوردن شیرینی بودند . 



سفره ی عقد پهن بود . گل قرمزی که در ظرف ماهی انداخه بودیم مرتب در آب می چرخید . مقداری نقل به دست 

مادر روی سر عروس و داماد قند می سائیدند و برای آنها  علی کوچولو دادم تا به سر عروس و داماد بریزد . منیره و

آرزوی خوشبختی می کردند . قرآن را بوسیدم و به دست سارا دادم . وقتی سارا قرآن را از دستم می گرفت آرام 

 گفتم : 

 دعای عروس سر سفره ی عقد حتماً مستجاب می شود . برای من هم دعا کن . -

نه سر سفره عقد دیده می شد . داشتک شمعها را روشن می کردم که پدر با صدای چهره ی سارا و محسن در آیی

 بلند گفت : 

 آقا تشریف آوردند . 

وارد اتاق عقد شد و گوشه ای نشست . خاله مهین فنجان چایی را که در « یا اهلل » همه ساکت شدند . عاقد با گفتن 

زگر وارد شد . او بعد از احوالپرسی از ما رفت به طرف سارا که سینی بود جلوی آقا گذاشت و در همین لحظه خانم بر

 به او تبریک بگوید . 

صحن های تماشایی بود . خانم برزگر به محض اینکه چادر عروس را کنار زد یک قدم به عقب برگشت و با صدای 

 بلند گفت : 

 خدایا ، گردنبندم ! 

 کت بودیم و با تعجب نگاه می کردیم . سارا با شنیدن این حرف از جا بلند شد . همه سا

 خانم برزگر به خودش مسلط شد و از سارا پرسید : 

 سارا جون ، بگو ببینم ، این گردنبند را از کجا آوردی ؟ 

 سارا نگاهی به من انداخت و در حالی که دستش را زیر گردنبند گرفته بود گفت : 

  این گردنبند رو ... مادر بزرگم به من داده .

مادر بزرگت ؟ پس تو ، پس تو دختر کوچولوی گم شده ی من هستی ؟ سارا مثل همه ی ما مبهوت به صورت خانم 

 برزگر نگاه می کرد . 

 خانم برزگر در حالی که اشک می ریخت گفت : 

به امانت وقتی از شوهرم ، جداشدم این گردنبند را ، که مادر شوهرم شب عروسی به گردن من انداخت ، در آوردم و

نزد مادر شوهرم گذاشتم . و به او گفتم وقتی دخترم بزرگ شد در شی عروسیش این گردنبند را به او هدیه کن . 

بعد از آن هیچ وقت نه دخترم را دیدم و نه مادر شوهرم را . همان طور که گفتم ، شوهرم خانه را فروخته بود و من 

 برای همیشه دخترم را گم کردم . 

 و خانم برزگر او را در آغوش کشید . سارا گریه کنان گفت : « مادر » ا فریاد کشید ناگهان سار

 خدایا شکر ، باالخره مادرم را پیدا کردم . -

 در چشمهای همه ما اشک بود ، اشک شوق . 

د از سالها می تواسنتم بفهمم در دل سارا چه غوغایی بر پا شده . او پای سفره عقد هم به محسن رسیده بود و هم بع

 مادر ستم دیده اش را پیدا کرده بود . 

 خانم برزگر در حالی که اشک می ریخت رو به محسن گفت : 



از همان روز اول که ترا دیدم حسی در وجودم بود که احساس می کردم تو مثل پسرم هستی . اگر سعید من زنده -

 می بوسید ادامه داد :  بود االن هم سن و سال تو بود . سپس در حالی که سر محسن را

 برای هر دو شما آرزوی خوشبختی دارم . 

صبح روز بعد طبق برنامه ریزی قبلی ، سارا و محسن برای ماه عسل به مشهد رفتند . با رفتن سارا من احساس تنهایی 

 می کردم . 

وقتی برایش تعریف کردم که یکی دو بار خانم برزگر به منزل ما آمد و راجع به گذشته ی سارا از من سوال کرد . 

زن پدر سارا چه قدر او را اذیت کرده . خانم برزگر گفت اون از خدا بی خبر شوهرم را از من گرفت . زندگیم را 

 نابود کرد . او حتی یه این بچه بی مادر هم رحم نکرده . 

از نزدیک ببیند . دلم می خواست خانم برزگر آدرس خانم جون را از من می خواست . تصمیم گرفته بود دوباره او را 

همراه خانم برزگر می رفتم و عکس العمل خانم جون را می دیدم بعد از این که از مادر اجازه گرفتم همراه خانم 

 برزگر به منزل خانم جون رفتیم . 

نم برزگر در بین راه کلی از سختیهای زندگیش برایم تعریف کرد .. حتی راننده تاکسی هم از شنیدن صحبتهای خا

 ناراحت شده بود . 

به کوچه ی خانم جون که رسیدیم . پیاده شدیم .. خانم برزگر چادر ش را مرتب کرد و نگاه دقیقی به کوچه انداخت 

 . مثل اینکه کوچه را می شناخت . 

این طرف و هر چه به در خانه نزدیک تر می شدیم قدمهای او آهسته تر می شد ، به در خانه رسیدیم ، او مرتب به 

 آن طرف نگاه می کرد . 

 خانم برزگر این کوچه رو می شناسی ؟ -

 اشتباه نکنم منزل مادر شوهرم همین جا بود . بله فکر می کنم همین خانه بود . فقط ... در حیاط عوض شده . -

زدم باید مادر جون خواستم زنگ بزنم که خانم پیری در را باز کرد . از چهره اش که شبیه به خانم جون بود حدس 

 باشد . 

 سالم کردم و پرسیدم : 

 ببخشید مادر ، خانم جون این جا زندگی می کنی ؟ -

ازا ینکه پیر زن دستش را به بینی گرفت و پرسید : چی مادر جون ؟ بلند تر بگو . فهمیدم که گوش او خوب نمی 

 شنود . برای بار دوم جمله ام را بلند تر پرسیدم . 

 چند بار سرش را به عالمت مثبت تکان داد . گویا می خواست جایی برود . چون از خانه خارج شد و گفت : پیره زن 

 « خانم جون » خوابیده مادر ، برو تو ... از پله های راهرو که باال می رفتیم یکی دو بار صدا کردم 

نمی شد . چه قدر ضعیف و رنجور شده بود . به در اتاق رسیدیم . در باز بود . خانم جون در رختخواب بود . باورم 

 چهره اش با شبی که در بیمارستان دیده بودنش خیلی فرق کرده بود . 

 « خانم جون » کنار رختخوابش نشستم . و آرام صدا گردم 

از خانم برزگر هنور جلوی در ایستاده بود . خانم جون به آرامی چشمهایش را باز کرد و نگاه غریبی به من کرد . 

 وضع ظاهری او کامالً مشخص بود که سخت بیمار است . سالم کردم و پرسیدم : 

 خدا بد نده . حالتون چه طوره خانم جون ؟ -



 بر عکس تصورم که منتظر عکس العمل تندی از او بودم ، سرش را تکانی داد و پرسید : 

 دوست سارا هستی ؟ سارا حالش چه طوره ؟ -

 ه ازدواج کرده . شکر خدا ، خوبه ، تاز-

 همراه با آهی که کشید گفت : 

 انشاء اهلل که خوشبخت بشه ، طفلکی خیلی ستم کشیده . -

 خانم برزگر به هیچ عنوان انتظار همچین برخوردی را از خانم جون نداشت . آهسته به طرف ما آمد . 

 بعد نگاهی به من کرد و گفت :  لحظه ای که خانم جون چشمش به خانم برزگر افتاد چند لحظه سکوت کرد و

 این خانم چقدر آشنا به نظر می رسه ؟ -

 خانم برزگر کنار ما نشست و آرام آرام سرش را تکان داد . 

 من و نمی شناسی ؟ حق داری . آخه اون وقتها خیلی جوان و سر حال بودم . -

 ین جا چی کار می کنی ؟ خانم جون تکانی خورد و با رعب و وحشت گفت تو مادر سعید هستی ؟ ا

 درسته مادر سعید بودم ، و حاال مادر سارا هستم . -

 خانم جون دستش را به طرف خانم برزگر دراز کرد و گفت : 

من تقاص اعمال خودم را دیدم . جزای عملم را کشیدم . در آن روزها هیچ چیز نمی فهمیدم . از خدا بی خبر بودم . از 

ای کاش می دانستم که دست انتقام باز است و خدا نمی گذرد حق مظلوم پایمال شود . من  ظلم کردن نمی ترسیدم .

 به تو و بچه هایت خیلی بد کردم ، اگر مرا حالل کنی بیشتر عذاب می کشم . 

از زمانی که پدر سارا فوت کرد هنوز یک روز خوش به خودم و بچه هایم ندیدم . در طول این یک سال به اندازه ی 

 ها سختی کشیده ام و حاال ... سال

 چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد : 

چند ماهی از فوت پر سارا می گذشت . برف سنگینی آمده بود . به خانواده ام دسترسی نداشتم . سقف اتاق چند -

رفتم و  روزی بود که چکه می کرد . ترسم از این بود که برف سنگینی کند و سقف خراب شود . به باالی پشت بام

شروع کردم به پارو کردن برفها . لبه پشت بام بودم که پای سر خورد و به زمین افتادم . وقتی به هوش آمدم روی 

تخت بیمارستان بودم . بعد از چند روز فهمیدم که از کمر فلج شده ام . از آن روز به بعد مرتب در رختخواب بودم . 

 من و نگه داری از بچه ها به این جا می آیند .  مادرم اکثر روزها برای انجام دادن کارهای

آنقدر گرم صحبت بودیم که با شنیدن صدای اذان متوجه شدم ظهر شده . خانم برزگر از من خواست که تنها به خانه 

 برگردم او قصد داشت پیش خانم جون بماند و باز با هم صحبت کند 

دو برادر کوچک سارا داخل کوچه بودند . آنها کیف و کتابهایشان  از هر دوی آنها خداحافظی کردم و به راه افتادم .

 را گوشه ای گذاشته و مشغول بازی بودند . برادر بزرگ تر به محض اینکه مرا شناخت پرسید : 

 سالم خانم ، آبجی سارا اومده ؟ دستی به سر او کشیدم و گفتم : -

 ن شما میاد . آبجی سارا رفته مسافرت ، وقتی برگشت حتماً به دید-

 مدارس تعطیل شده بودند ، پراکندگی دانش آموزان در کوچه و خیابان مرا به یاد دوران تحصیلی انداخت . 

 روزهای شیرین دبیرستان ، چه شور و حالی داشتم تمام فکر و حواسم پی درس و آینده بود . 



ا با تلخ ترین مزه ها می چشیدم . کامم از و اکنون چه روحیه ضعیفی دارم . هر لحظه طعم شیرین دوست داشتن ر

تلخی همچون زهر شده بود . گرچه علی از یاد من فارغ بود ولی من هزاران بار او را یاد می کردم . گرچه من در بند 

 عشق او مبتال بودم ولی به یاد روزهای دوست داشتنش صبر می کردم و هنوز بر سر عهد و وفایم بودم . 

م جون و خانم برزگر را با آب و تاب فراوان برای مادر و خاله مهین تعریف کردم . فردای آن روز ماجرای دیدار خان

خانم برزگر به منزل ما آمد و خبر خوشی برای برای همه ی ما دشت . او گفت که خانم جون ازا و خواهش کرده ازا 

 کت بیرون آمده بود خوشحال شدیم . ین به بعد با هم زندگی کنند . از این که خانم برزگر از آن فقز و فال

دو روز بعد محسن و سارا از مسافرت برگشتند . آن شب مادر شام مفصلی تدارک دیده بود از آن شب سارا می 

بایست در منزل شوهرش زندگی می کرد و ما تصمیم گرفتیم بعد از شام ، عروس را تا منزل جدیدش همراهی کنیم 

 . 

ا و محسن به منزل ما بیایند ، آقا نادر و خاله مهین همراه خانم برزگر به منزل خانم جون غروب ، قبلز از اینکه سار

رفتند . سارا هیچ چیزی را از موضع پیش آمده نمی دانست . برای همه یم ا جالب یود که ببینیم وقتی سارا وارد می 

  شود و خانم جون را در کنار مادرش می بیند چه عکس العملی نشان می دهد .

با قلب مهربانی که از سارا سراغ داشتم ، مطمئن بودم که او حتماً خانم جون را می بخشد . به خصوص وقتی بفهمد که 

او زمین گیر شده است ، بیشتر از همیشه به او محبت می کند ، همان طور که فکر می کردم شد . چند لحظه ای قبل 

 ی ویلچر نشسته بود همراه خانم برزگر و خاله مهین وارد شد . از رسیدن سارا و محسن ، خانم جون در حالی که رو

چند دقیقه بعد سارا و محسن از راه رسیدند . سارا در لحظه ی اول از دیدن خانم جون در آن حال و در منزل ما 

 تعجب کرد . 

 را بوسید و گفت :  ولی وقتی موضوع را فهمید ، جلو رفت و در حالی که دستش را به گردن او می انداخت ، صورتش

 وقتی در صحن امام رضا بودم برای شما هم دعا کردم . -

همه ی ما می دانستیم که سارا واقعیت را می گوید . در تمام عمرم دختری به مهربانی و با صداقتی او ندیده بودم . او 

 با یت پاکی که داشت باالخره در امن خوشبختی به تمام آرزوهایش رسید . 

 شام من و سارا به یاد گذشته به اتاقم رفتیم و شروع کردیم به صحبت . بعد از 

 آن شب سارا زندگی مرا تغییر داد ، هر چند که در گفته هایش شک داشت . او گفت : 

در مشهد بنز سفیدی دیدم که شبیه به بنز علی بود . وقتی اتومبیل را به محسن نشان دادم ، محسن از شماره پالک 

ید که اتومبیل علی ایت . محسن برای این که مطمئن شود از راننده تاکسی خواست تا بنز را تعقیب کند . ماشین فهم

 ولی متاسفانه در یک چراغ قرمز بنز به یک خیابان فرعی پیچید ما موفق شدیم راننده اش را ببینیم . 

باید به مشهد می رفتم . ولی چه طوری . من از خوشحالی پر در آورده بودم . آیا ممکن است علی را پیدا کرده باشم . 

 نه پولی داشتم و نه می توانستم به تنهایی مسافرت بروم . 

تنها امیدم به خاله مهینم بود . می بایست رازم را برای او فاش می کردم . از فردای آن روز منتظر فرصت مناسب 

 بودم تا بتوانم راحت با خاله مهین صحبت کنم . 

روز که مادر به خیابان رفته بود به منزل خاله مهین رفتم و همه چیز را برایا و تعریف کردم . خاله مهین باالخره یک 

 بعد از مدتی فکر کردن ، باالخره سکوتش را شکست و گفت : 



ول ما فعالً موقعیت مالی خوبی نداریم ، باید کمی صبر کنی تا مقداری پول فراهم کنم . ر ضمن فصل امتحانهای ثلث ا

 است و مدرسه هم با مرخصب نادر موافقت نمی کند . 

به این ترتیب روزها شب می شد و شبها روز و من منتظر طلوع خورشید روزی بودم که راهی مشهد شوم . سه ماه 

گذشت و خاله مهین هر دفعه برا ی رفتن بهانه می آورد تا این که آن سال هم تمام شد و دوباره ابرهای بهار به 

 آمدند و باد نوروزی وزید . دوباره وارد تعطیالت نوروزی شدیم .  آسمان

تقریباً دو سال از آشنایی من و علی می گذشت . باالخره روز سوم سال جدید بود که خاله مهین به من مژده داد برای 

پدر و کادرم صبح روز رفتن به مشهد حاضر باشم . او قبالً بلیط قطار و دیگر مسائل را تدارک دیده بود . با موافقت 

چهارم عید به ایستگاه قطار رفتیم . از خوشحالی در پوشت خود نمی گنجیدم . وقتی سوار قطار شدیم تمام فکرن به 

 لحظه ای بود که به مشهد می رسیدیم . 

ست دارد ؟ اگر آیا می توانم علی را ببینم ؟ اگر او را ببینم چه برخوردی با من دارد ؟ آیا همانند روزهای اول مرا دو

او را ببینم چه برخوردی با من دارد ؟ آیا همانند روزهای اول مرا دوست دارد ؟ آیا او به من وفادار است ؟ وفادار به 

 عهدی که با هم بسته بودیم ؟ آیا می داند که امید وصال او مرا زنده نگه داشته است ؟ 

ایستکاه ایستاده بودند . قطار به حرکت در آمد و من با  با شنیدن صدای سوت قطار نگاهم به جمعیتی افتاد که در

هزاران امید می رفتم تا سرنوشتم را پیدا کنم . سرنوشتی که نمی دانستم به کجا ختم خواهد شد . سرنوشتی که در 

 بند و زنجیرش اسیر بودم . سرنوشتی که امیدو به بن بست تاریکش داشتم . 

 ن جگر من ساخته بودند . کوچه بن بستی که دیوارش را از خو

علی را در سالن تاریکی می دیدم که می چرخد و مرا صدا می زند و من از روزنه ای به او می نگریستم و همچنان که 

با ضربه های شدید در سالن را تکان می دادم خاله مهین من را از افکارم بیرون آورد . او در حالی که میوه تعارف 

 میکرد گفت :

 

 ر فکر نکن . درست میشه .باید به خدا امید داشته باشی .اینقد -

 

سعی کردم به شکلی خودم را با علی کوچولو سرگرم کنم. او بچه شیرینی بود و از روی هوشیاری مرتب سوال می 

 کرد:

 

 کجا می رویم ؟ این چیه سواری شدیم؟ چرا مثل ماشین بابام...؟ -

 

سردرد عجیبی داشتم . فکرم خسته بود . از پنجره قطار بیرون را نگاه کردم .  دو ساعتی از حرکت قطار می گذشت .

از خاله مهین که مشغول صحبت با آقا نادر بود یک مسکن گرفتم . طولی نکشید که به خواب عمیقی فرو رفتم . به 

اشد بتوانم علی را از مشهد رسیدیم. قدم اول را که به زمین گذاشتم در دلم آرزو کردم برای یک بار دیگر هم که ب

 نزدیک ببینم. من دست علی کوچولو را گرفته بودم تا در آن شلوغی ایستگاه گم نشود.

 

خاله مهین و آقا نادر هم در حالی که چمدانها را به طرف تاکسی می بردند راجع به هتل و ... صحبت می کردند. 

ا اتاق بگیریم. اتاق من یک نفره بود و پنجره آن به باالخره بعد از کلی گشتن موفق شدیم در یکی از هتلها دو ت

 طرف حرم امام رضا باز می شد.



 

چمدانها را گوشه ای گذاشتم و رفتم کنار پنجره ایستادم. احساس عجیبی داشتم . دلم می خواست فریاد می کشیدم 

ته ها نشسته بودند . به و آرزوی درونم را می گفتم دلم می خواست جای یکی از کبوترهایی بودم که روی گلدس

کبوترهایی که در آسمان حرم پرواز می کردند نگاه می کردم که خاله مهین با زدن یکی دو ضربه به در وارد شد . او 

گفت که حاضر باشم برای رفتن به حرم و زیارت . ایام عید بود و صحن امام رضا بسیار شلوغ یکی دوساعتی در حرم 

برگشتن با خاله مهین صحبت کردم که از صبح فردا همراه آقا نادر به سطح شهر بروم ماندیم و زیارت کردیم موقع 

 و علی را پیدا کنم. گرچه مشکل به نظر میرسید ولی من می بایست تالش خودم را می کردم.

 

رفت و شماره صبح روز بعد همراه آقا نادر از هتل خارج شدیم . آقا نادر در مرحله اول به اداره راهنمایی و رانندگی 

پالک ماشین علی را گزارش داد. یک ساعتی را در اداره راهنمایی بودیم. آقا نادر با رفتار فرهنگی و اجتماعی که 

داشت به سادگی طرف مقابل را به خود جذب می کرد.اوهنوز بیشتر از چند جمله ای با جناب سرهنگ صحبت 

که همدیگر را می شناسند باالخره بعد از این که آقا نادر  نکرده بود که من احساس کردم که آنها چندین سال است

داستان را برای جناب سرهنگ آزادی تعریف کرد او به ما قول داد که هر کمکی که از دستش بربیاید کوتاهی 

نخواهد کرد . بعد از این که شماره هتل را به جناب سرهنگ آزادی دادیم با خیال راحت به هتل برگشتیم . بعد از 

ر خاله مهین و آقا نادر قصد داشتند برای زیارت و خرید در بازار امام رضا از هتل بیرون بروند ولی من به دلیل ظه

اینکه منتظر تلفن جناب سرهنگ بودم ترجیح دادم در هتل بمانم آن شب آقا نادر و خاله مهین دیر وقت برگشتند و 

 هیچ خبری از تلفن نشده بود.

 

 و خاله به اتفاق علی کوچولو از هتل بیرون رفتند و من طبق معمول منتظر تلفن بودم. صبح روز بعد آقا نادر

 

باالخره بعد از ظهر تلفنی که منتظرش بودم زده شد. بعد از این که تلفن یکی دوتا زنگ خورد گوشی را برداشتم 

سراغ آقا نادر را گرفت  مدیر هتل خط را وصل کرد و من موفق شدم با جناب سرهنگ آزادی صحبت کنم. او اول

ووقتی فهمیدآقا نادر در هتل نیست به من گفت که اتو مبیل را پیدا کردیم. در ضمن آدرس و گواهی نامه راننده را 

 به عنوان گرو نگه داشتیم از صمیم قلب از سرهنگ آزادی تشکر کردم.

 

 یا امام رضا ممنونم به مراد دلم رسیدم. -

 

م برای برگشتن آقا نادر از خوشحالی دور اتاق قدم می زدم و زیر لب می گفتم : فلک وقتی حااللحظه شماری می کرد

 سرم را اسیر عشق تو دید گردنم را با رسیمان صبر بست . باالخره صبر کردنم نتیجه داشت .

 

 غروب به محض این که آقا نادر برگشت همراه او به اداره راهنمایی رفتم.

 

سرهنگ برای استراحت به منزل رفته بود و همکارش پشت میز نشسته بود با این حساب کاری ولی متاسفانه جناب 

از دست ما ساخته نبود مدارک پیش جناب سرهنگ آزادی بود . به این نتیجه رسیدیم که به هتل برگردیم و از صبح 

 فردا برای پیدا کردن علی اقدام کنیم.

 



گذشته داشتم همراه خاله و آقا نادر به یکی از پارکهای مشهد رفتیم . آن شب من روحیه بهتری نسبت به روزهای 

 شام ساده ای خوردیم و آخر شب به هتل برگشتیم.

 

آن شب هرچه تالش کردم خوابم نمی برد باورم نمی شد که می توانستم علی را پیدا کنم . آیا فردا موفق می شوم 

 والهای همیشگی .علی را ببینم آیا علی ...... و دوباره همان س

 

نیمه شب بود که همراه خاله مهین به حرم رفتم و تا سحر مشغول خواندن دعا و زیارت شدیم بعد از  1ساعت 

خواندن نماز صبح به هتل برگشتیم و تا صبح استراحت کردیم. صبح بعد از خوردن صبحانه مفصلی همراه آقا نادر به 

نگ را خوب می شناختم یک افسر در اتومبیل نشسته بود گویا منتظر جناب اداره راهنمایی رفتم . انومبیل جناب سره

سرهنگ بود. رفتیم داخل و بعد از عرض سالم اجازه گرفتیم به اتاق جناب سرهنگ برویم. آقا نادر به عنوان عرض 

ی دست داد ادب چند ضربه به در زد و سپس وارد شدیم. آقا نادر جلو رفت و بعد از این که با جناب سرهنگ آزاد

 شروع به احوالپرسی کرد.

 

سرهنگ آزادی بسیار از رفتار متین آقا نادر خوشش آمده بود. او مدارک را از داخل کمد اتاقش بیرون آورد و روی 

میز گذاشت . سریع رفتم جلوی میز گواهینامه را نگاه کردم . عکس یک مرد مسنی که ریش و سیبیل هم نداشت 

امش رضا خرم آبادی بود من و آقا نادر تعجب کرده بودیم آدرس را برداشتیمو بعد از کلی روی گواهی نامه بود. ن

تشکر از جناب سرهنگ یک تاکسی گرفتیم و به خیابانی رفتیم که در آدرس نوشته شده بود. آدرس سر راست بود 

ک خانه قدیمی دو طبقه را فشار و خیلی راحت توانستیم منزل مورد نظر را پیدا کنیم . آقا نادر پیاده شد و زنگ در ی

 داد.

 

خانمی که چادر نماز رنگ تیره به سر داشت در را باز کرد و مشغول صحبت با آقا نادر شد برای اینکه بهتر بتوانم به 

 صحبتهای آنها گوش بدهم پیاده شده و به طرف آقا نادر رفتم. آقا نادر پرسید:

 

 منزل آقای خرم آبادی همین جاست ؟ -

 

 بله فرمایشی داشتید؟ -

 

 آقای خرم آبادی تشریف دارند؟ -

 

 ایشان پدر شوهر من هستند . اگر پیغامی دارید... -

 

 خیلی متشکرم باید با خودشان صحبت کنم. -

 

 پس ظهر تشریف بیاورید. -

 

 از عروس آقای خرم آبادی تشکر کردیم و به هتل برگشتیم.

 



 جود آمده بود که جواب همه سوالها یکی بود.چندین سوال در مغز من بو

 

 ماشین و شماره پالک همان بود و راننده .... به تنها جوابی که رسیدم این بود. علی ماشین را فروخته .

 

به هرحال تنها را ه چاره صحبت کردن با آقای خرم آبادی بود. ظهر دوباره به منزل او برگشتیم اتومبیل بنز سفید 

 ان شماره و پالکرنگ با هم

 

جلوی در منزل پارک شده بود آقا نادر دوباره زنگ را به صدا در آورد این بار مردی که چهره اش درست شبیه به 

 عکس روی گواهی نامه بود در را بار کرد .

 

 آقا نادر با این که مطمئن بود ولی پرسید:

 

 شما آقای خرم آبادی هستید؟ -

 

 بله جنابعالی ؟ -

 

 می بخشید من یک بار هم صبح مزاحم شدم می خواستم.... -

 

بله درسته وقتی برگشتم عروسم گفت که شما تشریف آوردید ولی عذر می خواهم من هرچه فکر می کنم شما را  -

 به جا نمی آورم.

 

 آقا نادر خنده ای کرد و جواب داد :

 

 شما رو می بینم.البته حق با شماست من هم برای اولین بار است که  -

 

 حاال امرتون چیه؟ -

 

 واهلل غرض از مزاحمت .... چطوری بگم ... راجع به این اتومبیل می خواستم چند سوال از شما بپرسم. -

 

آقای خرم آبادی که گویا با خود فکر کرده بود ما برای خریدن اتومبیل به آنجا ر فتیم با کلی اصرار مارا داخل منزل 

 برد.

 

 نه کامال قدیمی بود به اتاقی رفتیم که داخل راهرو بود.خا

 

 دو پسر بچه کوچک داخل اتاق مشغول بازی بودند.

 

چند لحظه بعد خانم خرم آبادی با یک سینی چای وارد شد .. آقا نادر یک استکان چای را برداشت و روبه طرف 

 آقای خرم آبادی گفت

 



 سم شما این ماشین را تازه خریدید؟خدمت شما عرض می کردم خواستم بپر -

 

 تازه که نه .... حدود یکسالی می شه . -

 

 عذرمی خواهم میشه لطف کنید مشخصات فروشنده را به ما بدهید؟ -

 

 مسئله ای پیش آمده ؟ -

 

برای آقای خرم نه نه اصال سوتفاهم نشه ایشان یکی از آشناهای ما ..... و آقا نادر خالصه ای از داستان علی را  -

 آبادی تعریف کرد.

 

و بهانه پیدا کردن او را به گردن پدر و مادر علی انداخت حاال دیگر آقای خرم آبادی پیش خود فکر می کرد که 

 برای کمک کردن به ما بهتر است هرچه زودتر اطالعاتی را که می داند به ما بدهد.

 

 با یک حبه قند سر کشید. سپس درحالی که بلند می شد گفت:او استکان چای را که داخل سینی بود برداشت و 

 

یک جوان تقریبا بیست و هفت هشت ساله نمی دونم شاید هم بیشتر قد کوتاهی داشت و موی سرش هم ریخته بود. 

اسمش هم سپس کمی فکر کرد و ادامه داد..آهان یادم اومد . محمد علی ..... صبر کن برم سند ماشین را بیاورم. 

ای خرم آبادی از اتاق خارج شد و پس از چند دقیقه در حالی که جعبه چوبی در دست داشت به طرف ما آماد . آق

سند را از داخل جعبه در آورد و دست آقا نادر داد. پس از خواندن سند و مدارک ماشین متوجه شدیم . علی حدود 

در آدرس محمد علی حسنی را یادداشت کرد و یک سال و نیم پیش ماشین را به محمد علی حسنی فروخته ، آقا نا

بعد از این که از خرم آبادی و خانواده اش تشکر کردیم از خانه آنها بیرون آمدیم و به طرف آدرس فوق رفتیم. 

باالخره بعد از کلی گشتن منزل محمد علی حسنی را که دریکی از کوچه های شلوغ جنوب شهر مشهد پیدا کردیم. 

 ول بازی بودنداز یک پسر بچه پرسیدم خونه آقای حسنی کدوم یکیه؟بچه ها د رکوچه مشغ

 

 پسر بچه در حالی که دستش را به طرف آخر کوچه دراز کرده بود با عجله گفت:

 

 اون در آبی رو می بینی همونه. -

 

 به طرف در آبی رفتیم در نیمه باز بود . آقا نادر یکی دوضربه به در کوبید و گفت:

 

 خونه/صاحب -

 

 صدای زن جوانی از داخل حیاط شنیده شد که گفت:

 

 کیه ؟ اومدم. -

 

 چند لحظه که منتظر شدیم زن جوان همراه یک دختر بچه کوچک در را باز کرد.



 

 رفتم جلو و سالم کردم زن نگاهی غیر آشنا به من انداخت و پرسید:

 

 با کی کارداری ؟ -

 

 ید؟ببخشید خانم آقای حسنی هست

 

 بله چطور مگه ؟ -

 

 ایشان تشریف دارند؟ -

 

 نخیر رفته سر کار -

 

حدس زدم تا او از جریان آگاه نشود جواب درست و حسابی به ما نمی دهد. پاره ای از داستان را به صورت خالصه 

درس یک مغازه برایش تعریف کردم و باالخره او را راضی کردم تا آدرس مغازه شوهرش را به ما بدهد. زن آ

 صافکاری در یکی از خیابانهای شلوغ شهر را به ماداد.

 

از او تشکر کردیم و بعد از کلی پرس و جو مغازه صافکاری را پیدا کردیم. از مردی که جلوی در مغازه مشغول 

 صاف کردن صندوق عقب یک ماشین بود پرسیدم آقای حسنی اینجا هستند؟

 

 کند با دست داخل مغازه را اشاره داد.مرد بدون اینکه به من نگاه 

 

 رفتیم داخل مغازه . از قد کوتاه و سر کم موی جوان فهمیدم که باید آقای حسنی باشد .

 

 آقا نادر با او احوالپرسی کرد و پسید:

 

 شما حدود یک سال و نیم پیش از آقای رستمی بنزی به رنگ سفید خریدید؟ -

 

 ؟ من یک سال هست که ماشین رو فروختم. بله مساله ای پیش اومده -

 

 برای این که او شک نکند راه بهتر را در آن دیدیم که داستان را برای او هم تعریف کنیم.

 

 خالصه بعد از تعریف مجدد آقای حسنی در حالی که داشت آدرس را می نوشت گفت:

 

ادف کرده بود و ماشین رو برای صافکاری پیش ما راستش یک روز پسر جوانی با اتومبیلش یعنی همون بنز سفید تص

آورده بود . بعد از چند روز که ماشین آماده شد او برگشت و پس از پرداختن حق الزحمه من و شاگردم گفت که 

قصد فروش ماشین را دارد. بعد از این که سرقیمت ماشین با هم کنار اومدیم . هر دو سوار ماشین شدیم و رفتیم 

 دارک ماشین را بردارد. سپس او آدرس را روی کاغذ نوشت و دست آقا نادر داد .منزل او تا م

 



آدرس را گرفتیم وبعد از تشکر از مغازه بیرون آمدیم. هوا کامال تاریک شده بود. چهره آقا نادر خسته به نظر 

ستوران هتل میرسید. از این که باعث زحمت او شده بودم احساس شرمندگی می کردم. آن شب شام را در ر

 خوردیم. شب خوبی بود با این که خسته بودیم ولی بعد از شام دوباره به حرم رفتیم .

 

 صبح روز بعد با امید بیشتر به آدرسی که آقای حسنی نوشته بود رفتیم.

 

 18پالک بود بعد از کشتن در یکی دو خیابان باالخره  18آدرس در یکی از منطقه های باال شهر بود . شماره پال ک 

 را پیدا کردیم. از دیدن وضع

 

 ظاهری منزل فکر کردیم اشتباه آمدیم.دوباره آدرس را مرور کردیم ولی درست آمده بودیم.

 

خانه مجلل و بزرگی بود با نرده های طالیی . نمای خانه بسیار شیک بود . با تعجب پرسیدم : یعنی علی اینجا زندگی 

 می کنه ؟

 

 فت و زنگ را فشار داد چند لحظه بعد صدای پیرزنی از پشت آیفن شنیده شد.اقا نادر با شک ر

 

 بله -

 

آقا نادر که نمی داست چه بگوید کمی این دست و آن دست کرد و نگاهی به من انداخت از نگاه او فهمیدم که 

 منظورش این است من صحبت کنم . رفتم کنار زنگ ایستادم و پرسیدم:

 

 ما در این کوچه آقای رستمی می شناسید؟ببخشید خانم ش -

 

 چی ؟ آقای رستمی ؟سپس خنده ای کرد و جواب داد: -

 

 شما با آقا کار دارید؟ -

 

 ازتعجب می خواستم قبض روح شوم . آقا ؟ یعنی علی مستخدم داشت ؟

 

 دوباره پرسیدم :

 

 علی رستمی ؟ -

 

 بله بله االن در را باز می کنم . -

 

دو حالت تعجب و خنده قرار گرفته بودم تعجبم از این بود که آیا این منزل علی است ؟ و خنده ام برای این بود در 

 که روزگاری او در پی منزل اقای رستمی بود و امروز من.

 

 نگاهی به بنای ساختمان کردم از تعجب پاهایم به زمین چسبیده بود . در تمام مدت من چه فکر هایی می کردم.



 

 او کجا می خوابد ؟ چی می خورد؟ کجا زندگی می کند؟ ...... و حاال با چه صحنه ای روبرو شده بودم.

 

 به هر حال چند لحظه ای منتظر ماندیم تا این که صدای پیرزن را از دور شنیدیم.

 

 در باز شد بفرمایید تو.

 

ت عمرم منزلی به این باشکوهی ندیده بودم. پیرزن من و آقا نادر نگاهی به هم کردیم و رفتیم داخل در تمام مد

جلوی در چوبی بزرگی که به اصطالح در ورودی ساختمان بو د ایستاده بود و با دست به ما اشاره می کرد که جلوتر 

برویم. پشت سر آقا نادر پله های حیاط را که هر کدام از سنگهای قیمتی مرمر بودند را باال رفتم . به پیرزن که 

 دم سالم کردم و دوباره پرسیدم:رسی

 

 می بخشید مادر من با آقای رستمی . علی رستمی کار داشتم ؟ -

 

 بفرمائید تو بفرمائید. -

 

فکر می کردم همه اینها را در خواب می بینم. آرام انگشتم را گاز گرفتم تا مطمئن شوم در خواب نیستم برایم 

. پشت سر پیرزن وارد ساختمان شدم نمی دانستیم باید به چه و کدام مسجل شده بود که منزل علی همان جا است

 نگاه کنیم. آینه ها ، لوسترها ، فرشها و تابلوها ،مبلمان و .....

 

با راهنمایی پیرزن به اتاق نشیمن رفتیم و روی مبلهای راحتی که کنار اتاق چیده شده بودند نشستیم . به نظر میرسید 

در منزل نباشد.او چند لحظه بعد با چند فنجان قهوه که در سینی بود وارد شد. و پس از این که غیر از پیرزن کسی 

 که سینی را روی میز گذاشت کنار من نشست . با این که نمی خواستم ولی دست خودم نبود.

 

 دوباره پرسیدم این جا منزل آقای رستمی است ؟

 

 من گفت :  آقا نادر که خنده اش گرفته بود در ادامه سوال

عذر می خوام مادر مزاحمتون شدیم . ما دنبال شخصی به نام آقای علی رستمی می گردیم که ممکن است این آقای -

 رستمی ما آقای رستمی شما نباشد . متوجه شدید ؟ 

 پیرزن که تازه متوجه سوال ما شده بود خندید و گفت : 

االن سی ساله که در این خونه به آقا و خانم شایان خدمت می کنم  حاال متوجه شدم واهلل من خدمتکار این خونه هستم

 . 

 پس این جا منزل شایانه . 

 پیرزن دوباره خنده کوتاهی کرد و کفت : 

بله دخترم این جا منزل آقای شایانه . آقای رستمی داماد ایشان هستند و تقریبا یک کوچه پایین تر زندگی می کنن . 

 این کوچه آقای رستمی می شناسید ؟ خب من هم که داماد آقای شایان را خوب می شناسم .  شما از من پرسیدید در

 سپس پیرزن در حالی که سرش پایین بود با دسته فنجان بازی می کرد و ادامه داد : 



 خب از قدیم رسم بوده که خدمتکار خونه آقایان منزل را آقا صدا می زنند . -

از داماد آقای شایان علی باشه . یعنی علی من داماد آنها شده بود ؟ امکان نداشت با این باورم نمی شد که منظور او 

 که احساس سر گیجه شدید داشتم دوباره و این بار با جدیت کامل پرسیدم : 

 این آقای رستمی شما چه کاره هستش ؟ کیه ؟ چه شکلیه ؟ پیرزن که متوجه منظور من شده بود گفت : 

 ه و ق بلندی داره . تا اون جایی که من می دونم در شرکت کار می کنه . رنگ چشماش سبز

فقط همین را می دانم که سریع از آن خانه خارج شدم و همچنان که با صدای بلند گریه می کرد به طرف خیابان می 

 دویدم . 

 این کار و نکردی . نه این امکان نداره . علی من داماد شایان . محال ممکنه . نه علی تو نباید . تو 

 وقتی فریاد کشیدم خدای من یعنی علی ازدواج کرده ؟ چه طور ممکنه ؟ 

 که با صدای بلند ترمز اتومبیلی که جلوی پایم ایستاد به خودم آمدم . 

 خانم حواست کجاست ؟ 

 شین بود . صدا آشنا بود . دستم را از صورتم برداشتم و ناگهان چهره علی را دیدم که راننده همان ما

بله علی بود . علی رستمی . همان علی که هر روز به دمبال منزل رستمی می گشت . همان علی که مرا در بند و زنجیر 

 عشقش اسیر کرده بود . او پشت فرمان یک ماشین مدل باال نشسته بود و به من خیره شده بود . 

که به چشمهای او خیره شده بودم ، چند قدم به عقب  سکوت کرده بودم و هیچ چیز نمی توانستم بگویم . در حالی

 برداشتم . لحظه ای که سه سال انتظارش را می کشیدم علی پیاده شد و به طرف من آمد . 

 تو ، لیال خودتی ؟ اینجا چیکار می کنی ؟ حالت خوبه ؟ -

رفته بود . دیگر چیزی نمی به دستهای او که نگاه کردم چشمم به حلقه ی دستش افتاد و خشم تمام وجودم را گ

فهمیدم . نگاهی پر از تنفر و خشم به او انداختم و فریاد کشیدم . پست ترین موجودی که در تمام زندگیم دیدم تو 

 هستی . تو علی تو . و در حالی که بی اختیار اشکم سرازیر شد گفتم : 

 چه طور تونستی ؟ چرا علی ؟ فقط بگو چرا ؟ -

ر سرم می چرخد . جلو چشمم سیاهی می رفت . آرزوی مرگ می کردم ، دیگر نه چیزی می احساس کردم دنیا دو

 دیدم و نه چیزی می شندیم وقتی سر حال خودم برگشتم خود را روی صندلی عقب ماشین علی دیدم . 

کردم . علی در علی و آقا نادر مشغول صحبت بودند . سکوت کرده وبدو و هیچ چیز نمی گفتم . با تنفر به او نگاه می 

 آینه نگاهی به من انداخت و پرسید : 

 بهتر شدی ؟ 

نمی دانم در چه حالتی قرار گرفه بودم . از این که دوباره صدای با جذبه ی او را می شنیدم احساس آشفتگی می 

وز هم با کردم . عجب آشوبی در وجودم بر پا شده بود . دلم می خواست با دستهای خودم او را خفه کنم . ولی هن

تمام وجود او را دوست داشتم . دلم می خواست از شدت دوست داشتن او را قطعه قطعه می کردم ولی با چشمم نمی 

 دیدم که .... 

آه خدای من .. حتی بیان کلمه ی ازدواج هم برای من سنگین بود . از تکانهایی که در ماشین می خوردم متوجه شدم 

م . حدس زدم می خواد با من صحبت کند ولی آیا جوابی داشت ؟ آیا او می که در جاده ی خاکی حرکت می کنی

 توانست مرا قانع کند ؟ 



 نه چنین چیزی امکان نداشت . او هیچ دلیل قانع کننده ای نمی توانست داشته باشد . 

که او ادعا می کرد وقتی در آینه به چشمهای او نگاه کردم لحظه ی آشنا شدن با او را به یاد می آوردم . روزهایی 

 بیشتر از تمام وجودش مرا دوست دارد . 

 و من از روی سادگی تمام حرفهای او را باور می کردم . 

هرچه بیشتر فکر می کردم . شدت عصبانیتم بیشتر می شد ، دست خودم نبود ، یکدفعه فریاد کشیدم همین جا نگه 

 دار . 

ه من نگاه کردند به چشمهای علی خیره شدم اشکم را از روی گونه های علی با عجله ترمز کرد و هر دو برگشتند و ب

 خیسم پاک کردم و با خشم و صدای بلند گفتم : 

این چکیدن قطره باران روی برگ درخت نیست علی ، این اشک من است . سپس دستم را به پیشانی کشیدم و گفتم 

. و این نگاه فقط می تواند از روی تنفر باشد . این : این عرق شرم نیست ، این عرق خستگی روح و جسم من است 

 ندای آسمانی نیست علی ، این صدای پیک اجل است .

 

 سپس در را در حالی که در ماشین را با عصبانیت باز می کردم داد زدم : 

 بله من همان موج خسته و سرگردانی هستم که باالخره به دست صخره شکستم . 

را محکم بستم ، مثل دیوانه ها در خاکی می دویدم و گریه می کردم . در وجودم طوفانی  پیاده شدم و در ماشین

پیچیده بود ، احساس می کردم تار و پودم از هم جدا شدند ، خشم تمام وجودم را گرفته بود . دلم می خواست آنقدر 

اامیدی بر می گشتم . علی مرتب مرا صدا قدرت داشتم تا بتوانم دنیا را ویران کنم . با چه امیدی آمده بودم و با چه ن

می زد و خواهش می کرد که بایستم . ولی در آن لحظه شاید نیاز به ترحم داشتم ، شاید از این که مرا صدا می کرد 

راضی بودم ، ولی ایستادن و حتی صحبت کردن فایده ای نداشت و آیا غیر از این که کوله بار غم و غصه من سنگین 

داشت . همان طور که می دویم یک مینی بوس که معلوم بود از روستا مسافر می برد از کنار من رد  تر می شد سودی

شد . جیغ زدم و با دست اشاره کردم که بایستد . راننده مینی بوس که حرکات مرا در آینه می دید ایستاد . نفس 

جره به عقب نگاه کردم . علی و آقا نادر زنان رفتم و سوار شدم . چند نفری مسافر مینی بودس نشسته بودند از پن

پشت سر مینی بوس حرکت می کردند . روی یک صندلی نشستم و در حالی که خاطرات گذشته همچون یک فیلم از 

 جلوی چشمم عبور می کرد به دور دستها شدم . 

پشت سر من به تندی قدم وقتی به مشهد رسیدم در اولین میدان پیاده شدم . علی را دیدم که از مشاین پیاده شد و 

 بر می داشت . او پشت سر هم می گفت : 

 صبر کن لیال با تو باید صحبت کنم .  -

 بر این که صدای او را نشنوم انگشتهایم را در گوش کردم و داد زدم . 

ر دو عالم آزاد باشم . نباید دلم از بیداد جور تو بنالد . تا امروز اسیر بند عشق تو بودم . می خواهم از این به بعد در ه

 سپس عکس علی و انگشترش را از کیفم در آوردم و انداختم جلوی پایش و گفتم : 

علی ، عکس تو روحی بود که هر لحظه با من حرف می زد ، با من راه می رفت علی تا خواست جوابی بدهد ، جلویش 

 ایستادم و با صراحت گفتم : 

 خواهم بشنوم .  دیگه هیج وقت ، هیچی چیزی را نیم -



بعد از این که این جمله را به علی گفتم ، با عجله یک تاکسی گرفتم و همراه آقا نادر به هتل برگشتیم . در بین راه با 

 خود فکر می کردم ، آیا واقعا نمی خواستم بشنوم با غرورم اجازه نمی داد . 

گری بود من هنوز علی را دوست داشتم و دوست داشتم آیا واقعا نمی خواستم واقعیت را بدانم ؟ ولی واقعیت چیز دی

با او باشم . دوست داشتم با او زندگی می کردم . دوست داشتم با او بمیرم . با علی بودم برایم زندگی بود با علی 

غصه ها  بودن برایم نیاز بود با او بودن غروب تماشایی بود و بدون او غم انگیز مثل تنهایی بود . با او لگد کردن تمام

بود و بدون او به افسردگی و غصه پناه می بردم . دیگر دلم نمی خواست زندگی کنم . در اصل زندگی کردن برایم 

مفهومی نداشت . من در قمار زندگی تمام وجودم را باخته بودم . هر چه را که داشتم ، هر چه را که کاشتم ، هر چه را 

 زندگیم را تکه تکه از کف داده بودم .  که گفتم آری همه را در خبری باخته بودم و

چنان در خودم فرو رفته بودم که نفهمیدم که چه وقت به هتل رسیدم . همانند جسم بی روحی بودم نه صدایی می 

شنیدم و نه کسی را می دیدم . تنها کاری را که توانستم انجام بهم این بود که خیلی سریع خودم را به اتاق و تختم 

 رساندم . 

ن شب سخت ترین شب زندکی من بود دلم می خواست طی اتفاقی تمام گذشته ام را فراموش می کردم . ای کاش آ

 از روز اول هیچ وقت در را به روی او باز نمی کردم روی تختم دراز کشیده بودم و زیر لب می گفتم . 

 دیدی که یار جز سر جور و ستم چیزی نداشت ؟ -

غض گلویم را فشار می داد ، حاضر شدم و به اتاق خاله مهین رفتم می خواستم از او احساس سنگینی می کردم . ب

خواهش کنم تا همراه من به حرم بیاید . آن شب تا سحر در حرم ماندم و کلی راز و نیاز کردم . نمی دانم اگر با آن 

 گریه ها و ناله ها دلم را باز نمی کردم چه بر سرم می آمد . 

تالش آقا نادر توانستیم بلیط برای برگشتن فراهم کنیم . من نه تنها برای برگشتن بلکه برای ادامه صبح روز بعد با 

 زندگی هم امیدی نداشتم . 

باالخره سوار قطار شدیم و من خسته و با دلی شکسته می رفتم تا زندگی نا مفهوم و تلخم را در دنیای تاریکم ادامه 

 بدهم . 

می گذشت و من بیمار روی تختم افتاده بودم . در اتاقم را از پشت قفل کرده و با هیچ  چند روزی از سفر مشهد ما

کس صحبت نمی کردم . کارم شده بود گریه کردن و غصه خوردن .. هیچ وقت آن لحظه را نمی توانستم فراموش 

موضوع اطالع پیدا  کنم لحظه ای که علی می دوید و می خواست چیز ی را به من بگوید . کم کم پدر و مادرم از

کردند . پدرم به مرور زمان باالخره مرا راضی کرد تا با او صحبت کنم . و راز دلم را برایش بگویم . من که مدت ها 

بود منتظر و محتاج چنین لحظه ای بودم نشستم و داستان را به طور مفصل از روز اول برای پدرم تعریف کردم . وقتی 

تعریف کردم . پدرم که طاقت دیدن اشکهای مرا نداشت سرم را در سینه گرفت و لحظه آخر دیدارم را با علی 

موهایم را نوازش داد . با دل شکسته و قلب نا امیدم سرم را بلند کردم و اشک حلقه بسته پدرم را پاک کردم . آیا او 

همدردی می کرد یا قصد وارد واقعا مرا درک می کرد ، یا قصد داشت مانع از بین رفتن من بشود . آیا واقعا با من 

 شدن به روح مرا داشت ؟ 

 به هر حال به هر دلیلی که بود من در آن لحظه به محبت نیاز داشتم . سرم را روی دستان پدرم گذاشتم و گفتم : 

 حاال از این به بعئ من باید چه کار کنم ؟ 

 هی کشید و گفت : پدر یک سیگار روشن کرد و در حالی که با موهای من بازی می کرد آ



دخترم ، دنیا پر از زیبایی و پر از قشنگیه ، انسان هیج وقت نباید نا امید باشه تو نباید فکر کنی که همه چیز تمام شده 

، نه ، تازه همه چیز از نو شروع شده . باید با نام خدا دوباره شروع کنی و این بار یک راه بهتر و درست را انتخاب 

 شیمان نمیشوی . کنی . مطمئن باش پ

 پدر در حالی که از جایش بلند میشد گفت : 

دیگه هیچ وقت دلم نمی خواهد دخترم را این طور پریشان و نا امید ببینم . تو باید به فکر ما باشی . خودت بهتر می -

از اتاق خارج دانی که تو تمام امید و زندگی من و مادرت هستی . بعد این طوری که من نبینم اشکش را پاک کرد و 

شد . بعد از رفتن پدر در فکر فرو رفتم . حق با پدر بود . من نباید امیدم را از دست می دادم . من نباید به این آسانی 

خودم را می باختم . واقعیت این بود که من پدر و مادرم و این که آنها هم نسبت به من حقی داشتند را فراموش 

 کرده بودم . 

واری ، یکی دو روز نشستم و برای آینده ای که نمی دانستم قرار بود به چه شکلی بگذرد تصمیم بنابراین با امید

درستی گرفتم . در درجه ی اول با قاطعیت تصمیم گرفتم که درسم را ادامه بدهم . به این ترتیب من با تصمیم جدی 

را خریدم . برای اولین بار خودم را ای که داشتتم یک روز همراه مادرم به کتاب فروشی رفتم و کتاب های درسی 

شناخته بودم . احساس می کردم تا به آن روز عمرم را بیهوده گذرانده بودم . قصد داشتم با تالش و جدیت قدم به 

 آینده روشنی بگذارم . 

شبانه روز مشغول درس خواندن شدم و هفته ای یک بار هم برای استراحت به کالس موسیقی می رفتم تا تنوعی 

 برای روحم باشد . 

باالخره نتایج آزمون اعالم شد . من در رشته ی پزشکی زنان قبول شدم . با اینکه مادرم کامال مخالف بود ، ولی من 

شهر مشهد را برای درس خواندن انتخاب کردم . همه ی اطرافیان دلیل انتخاب مرا می دانستند . در بین آنها تنها 

پدرم بود . او از زمانی که تالش و پشتکار مرا دیده بود ، با هیچ کار من مخالفت نمی کسی که با من مخالفت نمی کرد 

 کرد . 

تقریبا یک هفته بعد پدرم به مشهد رفت و در آنجا واحد مسکونی کوچکی برای من اجاره کرد . زمانی که پدر 

آشنایان آن شب برای تبریک برگشت مادرم و خاله مهین جشن مفصلی برای من ترتیب دادند . همه ی دوستان و 

گفتن به من جمع شده بودند . در بین مهمانها ، اعظم که از وضع ظاهریش معلوم بود به زودی صاحب فرزندی می 

 شود جلو آمد و در حالی که دست بر گردن من می انداخت گفت : 

 قت خوشبختی را داری . لیال جان واقعا برایت آرزوی خوشبختی دارم . تو بعد از کشیدن آن همه سختی لیا-

دیدم سارا و مادر هم پا به پای اعظم اشک می ریزند . تصمیم گرفتم با تالشم باعث سر بلندی پدر و مادرم شوم و 

 دوستانم را ناامید نکنم . 

ن صبح روز بعد با بدرقه مادر و دوستان مهربانم ، به همراه پدر سوار قطار شدیم و به طرف مشهد حرکت کردیم با ای

 که خاطرات تلخی از آن شهر داشتم ولی نمی دانم چرا احساس خوبی در دلم داشتم . 

در مشهد یکراست به خانه ای رفتیم که پدر اجاره کرده بود . وقتی پدر در را باز کرد تعجب کردم . او حتی یخچال ، 

 تشکر کنم ؟  تلویزیون و دیگر وسایل را تهیه کرده بود . من با چه زبانی می توانستم از او

پدر مدتی پیش من ماند و بعد از اینکه متوجه شد همه چیز برایم عادی شده با کلی توصیه از من خداحافظی کرد و 

به تهران برگشت . از آنروز به بعد به من حتی یک لحظه هم وقتم را تلف نمی کردم . سخت و با جدیت کامل درس 



دم که بتوانم به گذشته تلخم فکر کنم . ولی واقعیت این بود که با این می خواندم وقت آزادی برای خودم نگذاشته بو

همه نمی توانستم علی را فراموش کنم . گاهی شبها وقتی دارز می کشیدم بدون این که خودم بخواهم علی را جلوی 

آزاد می چشمم می دیدم . هر چه تالش می کردم او را فراموش کنم فایده ای نداشت . به محض اینکه یک لحظه 

شدم به یاد او می افتادم . گاهی وقتها در راه دانشگاه وسوسه می شدم بروم سر خیابانی که علی زندکی می کرد شاید 

 وقت خارج شدن از خانه بتوانم او را از نزدیک ببینم . 

 نمی دادم ..ولی وقتی فکر می کردم ممکن است با زندگی او بازی کنم پشیمان میشدم . و به خودم اجازه ی رفتن 

روزها گذشت و من همچنامن برای نمره های بهتر تالش می کردم . کم کم با یکی دو تا از همکالسیهایم دوست 

شدم . نام یکی از آنها شیوا بود و نام دیگری مریم . شیوا از تهران آمده بود و مریم بجه یکی از روستاهای خراسان 

و هر سه نفر با هم درس می خواندیم . من همیشه در نامه هایی که برای  بود اکثر اوقات آنها به خانه من می آمدند

مادرم و خاله مهین یا سارا یا اعظم می فرستادم از خصوصیات آنها تعریف می کردم . شیوا و مریم عالقه ی زیادی به 

روزهای خوشی بود و  من داشتند . آنها وقتی خالصه ای از زندگی مرا فهمیدن سعی کردند کمتر مرا تنها بگذارند .

هر چه می گذشت من روحیه ی بهتری پیدا می کردم . اکثر روزهای تعطیل همراه مریم و شیوا به پارک یا سینما می 

 رفتیم . 

به این ترتیب یک سال گذشت . یک روز من روی نیمکتی در محوطه ی دانشگاه نشسته بودم و مشغول درس 

 فت : خواندم بودم . صدای آرامی از روبرو گ

 اجاره می دهید ؟ -

سرم را باال کردم پسر جوانی که مقداری نقشه و کاغذ زیر بغل داشت و یک کیف در دست ، روبرویم ایستاده بود . 

چهره اش اشنا به نظر می رسید . کمی که فکر کردم به یاد آوردم که یکی از دانشجویان دانشگاه است و من چند 

 کردم شاید سوال درسی داشته باشد. گفتم بفرمایید. باری گذری اورا دیده بودم فکر

 می بخشید اگر ممکنه چند لحظه می خواهم با شما صحبت کنم . -

 راجع به چی ؟ -

 شما لطف کنید اجازه بدید من عرض می کنم . -

 سرم را تکان کوچکی دادم و کمی خودم را کنار کشیدم و گفتم بفرمایید.

 ف نیمکت آمد . چند لحظه مکث کرد و دوباره گفت با اجازه و سپس نشست.پسر جوان آرام آرام به طر

 من کتابم را بستم و همان طور که به منظره روبرو نگاه می کردم منتظر بودم که او حرفی بزند.

 پس از چند لحظه باالخره سکوت را شکست و گفت :

 اسم من علیه از آشنایی با شما خوشوقتم .

 شدم و جیغ کشیدم نه نه همانطور که رو به عقب قدم بر می داشتم گفتم : یکباره از جا بلند

 نه علی خواهش می کنم این بار دیگه همه چیز تمام شد.

 وقتی به خودم آمدم دیدم هنوز روی نیمکت نشسته ام. و افکارم پریشان است .

 علی نگاهی به من کرد و گفت:

 ارمم البته فعال در شرکت پدرم مشغول به کار هستم . من دانشجوی رشته مهندسی هستم . سال چه -

 اعصابم کامال به هم ریخته بود سکوت کرده بودم و هیچ حرفی نمی زدم.



 بله داشتم خدمت شما عرض می کردم اهل مشهد هستم.... -

 حرفش را قطع کردم و با جدید گفتم:

 می بخشید یادم نمی آید سوالی از شما کرده باشم. -

 ه هیچ چیز از زندگی تلخ من و علت عصبانی بودنم نمی دانست یکه ای خورد و آرام گفت:علی ک

 خیلی ببخشید من قصد دارم از شما خواستگاری بکنم -

 ولی من قصد ازدواج ندارم -

 علی که خیلی مودب هم بنظر میرسید از روی نیمکت بلند شد و گفت :

 ته باشید.امیدوارم بدون دلیل این تصمیم را نگرف -

من به او جوابی ندادم و دوباره کتابم را باز کردم . چند روز از این موضوع گذشت یک روز که از دانشگاه بیرون می 

رفتم متوجه شدم خانم ی با چادر مشکی جلوی باجه تلفن ایستاده و به من خیره شده . اهمیتی ندادم و رد شدم . او 

 یکی دو قدم پشت سر من آمد گفت: سریع از باجه بیرون آمد و در حالی که

 عذر می خوام شما خانم راستین هستید؟-

 وقتی برگشتم با او صحبت کنم چشمم به علی افتاد که پشت باجه ایستاده بود همه چیز را متوجه شدم . جواب دادم:

 بله خانم چه طور مگه ؟ -

 می خواستم از شما خواهش کنم اجازه .... -

 و گفتم :حرفش را قطع کردم 

 من قبال با پسر شما صحبت کردم . من به هیچ عنوان قصد ازدواج ندارم. -

بدون خدا حافظی به راهم ادامه دادم . در بین راه با خودم فکر می کردم ، دیگر هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد اگر 

بدهند دیگر با هیچ مردی هم کالم  تمام الماس های دنیا را برایم بیاورند اگر تمام تاجهای مروارید دنیا را به من

نخواهم شد . نمی دانم این تصمیم از روی عصبانیت بود یا کینه یا واقعا چنین بود؟ من ضربه سختی در زندگی 

 خورده بودم و حاضر نمی شدم برای بار دوم این مزه تلخ را بچشم.

به یک بهانه سرراه من قرار می گرفت . او از آن روز به بعد علی بیشتر مشتاق بود که با من صحبت کند و هر روز 

 حتی من را تعقیب کرده بود و آدرس خانه ام را یاد گرفته بود.

یک روز داشتم نماز مغرب را می خواندم که صدای زنگ در بلند شد . چند لحظه بعد که نمازم تمام شد . رفتم و در 

ه همراه یک دختر خانم جوان پشت در ایستاده بودند. را باز کردم . همان خانمی که آن روز دیدم یعنی مادر علی ب

 مادر علی که بسیار خوشرو و مهربان به نظر می رسید صورت من را بوسید و گفت:

 دختر خوبم اگر تعارف کنی چند لحظه ای مزاحمت می شویم. -

 خواهش می کنم بفرمایید داخل  -

 مادر علی صدا کرد . آنها وارد شدند و نشستند مشغول دم کردن چای بودم که

لیال جون هوا تاریک شده باید برگردیم . لطف کن چند لحظه بیا بنشین . اومدم باهات صحبت کنم . در حالی که سبد 

 میوه را روی میز می گذاشتم گفتم :

 فکر می کنم من قبال صحبتهام رو کرده باشم. -

 مادر علی خنده ای کرد و جواب داد:



 است . همه عروس خانمها اول باید این صحبت را بکنند. خب البته حق با شم -

 

 

 ولی من جدی گفتم . ببینید خانم من واقعا قصد ازدواج ندارم نه حاال و نه هیچ وقت دیگر .

 

 چرا عزیزم ؟ دختر به این نازنینی خانمی مگه میشه ازدواج نکرد؟ -

 

 هم ببینم خدا چی بخواد.بله خانم من فعال باید درسم را تمام کنم تا بعد  -

 

 البته ما با درس خواندن شما هیچ مخالفتی ....... -

 

 آن شب به هر طریقی بود به آنها فهماندم که قصد ندارم ازدواج کنم .

 

 روزها سپری شد و دوسال دیگر هم گذشت.

 

ی کرد روحیه وقتی شادی را در در این دوسالی که گذشته بود دو بار به تهران رفته بودم . ولی این بار فرق م

چشمهای پدر و مادرم می دیدم گویی که تمام دنیا را در دست داشتم. شبی که به تهران رسیدم مادرم دوستانم را 

برای شام به منزل دعوت کرد. او خبرهای خوشی برایم داشت . سارا و محسن هر دو در یک شرکت مشغول کار 

به همین دلیل آنها خانه بزرگتری اجاره کرده بودند . خانم جون و خانم برزگر بودند و سارا به زودی مادر می شد. 

همانند دو خواهر تنی مشغول بزرگ کردن پسر بچه های خانم جون بودند و دختر کوچولوی اعظم که حاال دیگر راه 

 می رفت و چند کلمه ای هم صحبت می کرد رنگ و روح تازه ای به خانه اعظم و امیر داده بود.

 

خاله مهین هم باالخره بعد از کلی تالش موفق شده بود خانه کوچکی بخرد و به زودی به منزل جدیدش اسباب کشی 

 می کرد.

 

یک هفته ای از دوران تعطیالتم می گذشت که عمو حمید و مینا به منزل ما آمدند آنها قصد داشتند به مسافرت بروند 

 و از من خواستند همراهشان

 

فکر کردم دیدم احتیاج به مسافرت دارم دعوت آنها را قبول کردم و با کمال میل همراه آنها به شیراز و  بروم وقتی

روز طول کشید سفر خوبی بود و بعد از آن همه درس خواندن من فرصتی پیدا  21اصفهان رفتم . مسافرت ما تقریبا 

ست داشت . به روزهایی که مهربان بود . به روزهایی کرده بودم تا به گذشته فکر کنم . به علی به روزهایی که مرا دو

که نسبت به من حساس بود . وحاال کجاست ؟ و من کجا هستم ؟ چکار می کند و من چکار می کنم ؟ او چگونه 

 زندگی می کند و من چگونه؟... آیا کی و چه وقت می توانستم به کلی اورا فراموش کنم خدا بهتر می دانست...

 

م شد و من با قلبی پر شور و امید به دانشگاه برگشتم . در آن سال موفق شدم در یک بیمارستان تعطیالت تما

استخدام شوم و بنابر این توانستم یک آپارتمان بزرگتر اجاره کنم . در آن روزها با پشتکار و توانایی که از خود 

تگار دیگر هم پیدا شدند و همچنان جواب نشان می دادم جز بهترین دانشجویان دانشگاه بودم . کم کم یکی دوخواس



منفی به آنها می دادم. روزهای پر کاری را می گذراندم ، هم درس می خواندم و هم در بیمارستان مشغول به کار 

بودم. با اینکه فرصتی برای فکر کردن نداشتم ولی علی را فراموش نمی کردم. تنها فرصتی که داشتم نیمه های شب 

دستم را به طرف آسمان دراز می کردم و در خلوت خود گریه می کردم. آه می کشیدم و با خدا  بود در سکوت خانه

 راز و نیاز می کردم . هنوز علی کینه داشتم . او چرا با دل من چنین کرد؟

 

م فقط در آن لحظات بود که احساس تنهایی می کردم . دلم می خواست مونسی داشتم و با او درد دل می کردم. ازتما

خاطره هایی که از علی داشتم یک سراب برایم به جا مانده بود . او رفته بود و از عشقش چیزی به غیر از خیال برایم 

 نمانده بود.

 

ای کاش ار روز اول می دانستم که اهل بی وفایی است . ای کاش از روز اول می دانستم او با تمام مهربانیش یک روز 

 اول می دانستم از من دل می کند و همدم دیگری می شود. نا مهربان می شود. ای کاش از

 

برای اینکه به او کمتر فکر کنم ، سعی می کردم در بیمارستان بیشتر اضافه کاری بکنم و اگثرا تا نیمه شب کار می 

عشق می کردم . محیط بیمارستان و تولد نوزادانی که تازه چشم به جهان می گشودند برایم روح بخش بود . به کارم 

ورزیدم و از این که گاهی به پدرهایی که بی صبرانه منتظر تولد فرزندشان بودند مژده می دادم احساس رضایت می 

کردم.وقتی لبخند شادی را روی لبهای پدرهای نگران می دیدم وقتی مادری را می دیدم که با چه عشقی شیره جان 

که هنوز چشم باز نکرده مکیدن را می داند . وقتی مهر خودش را به فرزندش می دهد . وقتی می دیدم نوزادی 

 مادری را می دیدم که فرزندش را در آغوش می گیرد ، دوباره به زندگی امید پیدا می کردم.

 

در دورانی که درس پزشکی زنان را می خواندم . یک روز قصد داشتم به دانشگاه بروم و راجع به موضوعی با استادم 

س بخش بیمارستان مرخصی ساعتی گرفتم و به قصد دانشگاه از پله ها پایین می رفتم که یکی از صحبت کنم . از رئی

 همکارهایم به نام خانم دیبا را دیدم . او که متوجه شد من پله ها را با عجله پایین می روم گفت:

 

 کجا با این عجله ؟

 

 دانشگاه باید با استاد صحبت کنم .

 

 پشت سر من آمد و با جدیت گفت: خانم دیبا یکی دو پله

 

 دکتر راستین وقتی برگشتید می خواهم راجع به موضوع مهمی با شما صحبت کنم .

 

چون عجله داشتم فرصت نکردم چیزی بپرسم با گفتن چشم چشم از پله ها پایین رفتم و یکسره را ه دانشگاه را 

 پیش گرفتم . نیم ساعتی کارم در

 

قتی برگشتم تصمیم گرفتم اول طبق قولی که داده بودم خانم دیبا را ببینم. من و خانم دیبا و دانشگاه طول کشید و

یکی از دوستانم برای استراحت در اتاق نزدیک بخش پذیرش و اطالعات بودیم. به آنجا که رفتم هیچ کس نبود 

هر بلند شد . کمی سرم خلوت بنابر این لباس فرم را پوشیدم و یک ساعتی در بخش زایمان بودم که صدای اذان ظ



شده بود وضو گرفتم و به نمازخانه رفتم نماز ظهرم را می خواندم که احساس کردم یک نفر در کنارم نشست . نمازم 

 که تمام شد ، چادرم را از روی صورتم کنار کشیدم سرم را به طرف او برگرداندم . خانم دیبا بود که با لبخند گفت:

 

 قبول باشه

 

 حق باشه متشکرم راستی خانم دیبا اومدم خدمتتون تشریف نداشتید.قبول 

 

 لطف کردی عزیزم بله رفته بودم کتابخانه .

 

 خب خانم دیبا موضوع مهم راجع به چی بود؟

 

 خانم دیبا لبخندی زد و گفت :

 

ه شما چقدر خانم با وقار و متینی راستش چه طور بگم البته نه تنها من بلکه تمام پرسنل بیمارستان این رو می دونیم ک

هستید، راستش خیلی وقته که می خوام باهات صحبت کنم راجع به کار خیره . می دونی من یک برادر دارم یک 

 سالی میشه تصمیم ازدواج گرفته .

 

 سپس خانم دیبا نفس عمیقی کشید و گفت :

 

دخترمی خواد مومن و خانم سپس خنده ای کوتاه کرد  می دونی برادم متدینه هر دختری رو پسند نمی کنه . اون یک

 و ادامه داد درست مثل خودت .

 

سکوت کرده بودم و سرم را پایین انداختم . نمی دانستم چه بگویم . او همکار من بود و من با او رودر بایستی داشتم 

 کردم ادامه داد: . بنابر این منتظر شدم تا صحبتهایش تمام شود . خانم دیبا وقتی دید من سکوت

 

 البته خانم راستین ناگفته نماند برادر من پزشک متخصص زنان و زایمان است .

 

 کمی این دست و آن دست کردم که بگویم. .. که خانم دیبا پیش دستی کرد و گفت :

 

خواندن دو سه دقیقه اصال عجله نکن اول باید فکر کنی بعد تصمیم بگیری . خانم دیبا بلند شد و شروع کرد به نماز 

ای بدون هیچ عکس العملی نشستم و بهتر دیدم فعال حرفی نزنم تا بعد . بلند شدم و نماز عصر را خواندم و دوباره به 

 بخش برگشتم .

 

چند روزی از این قضیه گذشت و من با دقت به این موضوع فکر کردم ته دلم رضایت نمی داد. ولی وقتی منطقی فکر 

دم علی که دیگر برای من وجود نداردو هیچ وقت نمی توانم اورا ببینم. از طرفی من که نمی توانم تا می کردم می دی

آخر عمرم مجرد زندگی کنم . باالخره یک روز این درس خواندنها به اتمام می رسد و من به فکر ازدواج می افتم و 

 شاید آن روز چنین موقعیتی برایم پیش نیاید.

 



 با کامال مشخص بود که آنها یک خانواده ساده و بی آالیش در عین حال مومن و فهمیده هستند.از رفتار خانم دی

 

در ضمن وقتی گریه های مادرم را بعد از خواستگاری دکتر مهران به یاد می آوردم وهمینطور نصیحتهای پدرم را که 

سی در دلم زنده می شد که به خانم دیبا به من اطمینان می داد بعد از ازدواج علی را به راحتی فراموش کنم ، ح

جواب مثبت بدهم . چند روزی از این قضیه گذشت تا این که یک روز من نوزادی که تازه به دنیا آمده بود را در بغل 

گرفته بودم تا پدرش بتواند اورا ببیند. در همان لحظه بود که خانم دیبا کنار من ایستاد و گفت: اگر آمادگی داری من 

 م که جوابت رو بشنوم.منتظر

 

 تبسمی کردم و به صورت معصوم نوزاد نگاه کردم. خانم دیبا از لبخند من همه چیز را فهمید. گفت :

 

 مبارک باشه . پس با اجازه ما فردا شب با عجله سرم را باال کردم و گفتم :

 

درم حضور داشته باشند لطف کنید یک هفته به ولی خانم دیبا من اول باید با خانواده ام صحبت کنم واجبه که پدر و ما

 من فرصت بدهید.

 

 در اصل دلم می خواست در این یک هفته فرصتی بدست می آوردم تا بتوانم برادر اورا از نزدیک ببینم.

 

 آن روز بعد از ظهر به مخابرات رفتم و تلفنی با مادرم صحبت کردم.

 

را شنید به حدی خوشحال شد که یکدفعه شروع کرد به گریه کردن . مادرم وقتی موضوع خواستگاری و موافقت م

آن روز من یکه خبر خوشحال کننده هم از مادرم شنیدم او گفت که یک خانواده از شمال به خواستگاری منیره 

آمدند و او قرار است به زودی ازدواج کند. این طور که مادر می گفت منیره خواسته بود که من حتما در جشن 

 وسیش باشم .عر

 

ترس من از این بود که پدر و مادرم این همه راه بیایند و شب خواستگاری یا من و یا برادر خانم دیبا مورد پسند هم 

واقع نشویم در نتیجه تصمیم گرفتم با خانم دیبا صحبت کنم و به ایشان بگویم که بهتر است قبل از خواستگاری من 

ز نزدیک ببینیم. وقتی موضوع را با خانم دیبا در میان گذاشتم او با کمال میل و برادرش در یک جلسه همدیگر را ا

 قبول کرد و قرار شد عصر روز جمعه خانم دیبا به اتفاق مادر و برادرش به عنوان مهمان به منزل من بیایند.

 

فنی با مادرم در میان تصمیم گرفته بودم این بار سنجیده عمل کنم هر اتفاقی هرچند کوچک هم که بود در تماس تل

 می گذاشتم .

 

بنا به خواسته مادرم عصر جمعه از دوستانم مریم و شیوا هم دعوت کردم تا آنها هم در مهمانی من حضور داشته 

باشند. بعد از ظهر جمعه کنار پنجره ایستاده بودم و خیابان را نگاه می کردم . حالت عجیبی داشتم ، برای اولین بار 

ته بودم با فکر و منطق رضایت دلم را برای ازدواج به دست بیاورم . در فکر بودم که دیدم یک تاکسی بود که توانس

مقابل آپارتمانم توقف کرد مریم و شیوا پیاده شدند. قبل از این که آنها زنگ بزنند در را باز کردم. چند لحظه ای 

شیوا خنده کنان و تبریک گویان با یک دسته گل زیبا طول کشید تا باال آمدند. در آپارتمان را که باز کردم مریم و 



وارد شدند. هرسه نفر مشغول شوخی و خنده بودیم که صدای زنگ در بلند شد. دست و پایم را گم کرده بودم رفتم 

ی جلوی آینه و لباس و روسریم را مرتب کردم مریم در را برای مهمانها باز کرد. در فاصله ای که آنها از پله ها باال م

آمدند من و شیوا میوه ها و شیرینی ها را از داخل یخچال بیرون آوردیم و روی میز چیدیم. همه چیز مرتب بود. 

 وقتی مهمانها زنگ در آپارتمان را زدند مریم و شیوا هم چون مهمانهای رسمی رفتند و روی مبل نشستند.

 

تر ایستاده بود. سالم کرد . بقیه هم پشت سرش وارد در آپارتمان را باز کردم . خانم دیبا با یک گلدان بزرگ جلو

شدند. در را که بستم بعد از معرفی مریم و شیوا و خوش آمد گویی به مهمانها به آشپز خانه رفتم بعد از این که 

پذیرایی مفصلی از مهمانها کردم کنار شیوا نشستم و شروع کردیم به صحبت و گفتگو برادر خانم دیبا که تمام مدت 

ش را پایین انداخته بود مردی سی و چند ساله به نظر میرسید . او قد بلند و هیکل درشتی داشت . بسیار متین و سر

بود . مادر خانم دیبا هم پیرزن آرامی « درواقع » شمرده شمره صحبت می کرد تکیه کالم مابین صحبت هایش کلمه 

ی پسر و دخترش را تایید می کرد . از صحبت های به نظر می رسید. او خیلی کم صحبت می کرد و بیشتر صحبتها

دکتر دیبا فهمیدم او حدود یکسال است که مطب دائر کرده و فعال با یکی از بیمارستانهای خصوصی قرارداد همکاری 

بسته به هر حال از صحبتهای و وضع ظاهری او پیدا بود که موقعیت مناسبی برای ازدواج دارد بنابر این همان روز 

واستگار را برای عصر پنج شنبه گذاشتیم . بعد از رفتن مهمانها مریم و شیوا تا بعد از شام در منزل من ماندند . قرار خ

بعد از مدتها فرصتی پیدا کرده بودیم با هم حرف بزنیم برای هم تعریف کنیم . شیوا مانند من در بیمارستان مشغول 

 یان ازدواج کند.به کار بود و قرار بود به زودی با یکی از دانشجو

مریم به تازگی با پسر یکی از آشناهایشان که کشاورز بود نامزد کرده بود مریم دختر مهربانی و صادقی بود من 

همیشه ناراحت بودم که چرا او لکنت زبان دارد ولی این طور که خودش می گفت لکنت زبان او مادر زادی بود و هیچ 

خیلی خوش گذشت . بعد از مدتها کار و درس تنوع خوبی بود . روز بعد  عالجی نداشت . آن شب به هر سه نفر ما

 تلفنی از مادرم خواستم برای چهار شنبه به مشهد بیایند.

در آن چند روز حال و هوای دیگری پیدا کرده بودم . دکور خانه را عوض کردم . پرده ها را شستم و همه چیز را 

 آماده و مرتب کردم.

ول مطالعه بودم که صدای زنگ در بلند شد. اول از پنجره خیابان را نگاه کردم . وقتی پدر و عصر چهار شنبه مشغ

 مادرم را کنار در دیدم از خوشحالی مانند بچه ها باال پریدم.

چشمم به مادرم که افتاد خودم را پرت کردم در آغوش او . دیدار قشنگی بود بوی مادرم که به مشامم رسید 

این دنیا تنها نیستم و از او دلسوزتر و مهربان تر کسی را نمی شناسم. او عشق بی ریایی داشت  احساس کردم که در

 و تمام وجودش پر از محبت بود . از شدت خوشحالی نمی دانستم چه باید بکنم .

 به چشمهای خسته پدرم نگاه کردم و دست و صورت اورا بوسیدم به پدرم گفتم .

 شما هستم پدر درحالی که دستش را به گردن من انداخته بود گفت : من تمام موفقیتم را مدیون 

 دخترم من فقط وسیله بودم اول خواست خدا بعد هم تالش خودت باعث شد که به اینجا برسی .

آنشب بوی عطر غذای مادر در آپارتمان پیچیده بود . او بااینکه خسته بود ولی با این حال بیدار نشسته بود که من از 

 ارستان برگردم واقعا که وجود مادر روح تازه ای به خانه من داده بود.بیم



روز بعد همراه مادرم به یکی از خیابانهای مشهد رفتیم و یک دست لباس مجلسی برای مراسم خواستگار ی خریدم . 

هر وقتی از موقع برگشتن من به دانشگاه رفتم و به مادرم سفارش کردم تا در بین راه میوه و شیرینی بخرد. ظ

دانشگاه برگشتم همه چیز آماده و مرتب بود . پدر مشغول خواندن روزنامه بود و مادر طبق معمول در آشپزخانه . 

بعد از مدتها فرصتی پیدا کرده بودم تا با مادرم مانند گذشته دردو دل کنم بعد از ناهار پدر برای استراحت به اتاق 

صحبت و تعریف و من از محیط کار و دانشگاه می گفتم و مادر از پسر  خواب رفت من و مادر هم شروع کردیم به

کوچولوی سارا و ازدواج منیره تعریف می کرد . من از شیوا و مریم می گفتم او از خانم جون و خانم برزگر. بعد از 

اتاقم رفتم و  ظهر پدر وقتی پدر بیدار شد ما هنوز مشغول صحبت بودیم . موقع آمدن مهمانها بود بلند شدم و به

مشغول پوشیدن لباس جدیدم بودم که زنگ در به صدا در آمد . با عجله روسریم را سرم کردم و رفتم در را باز 

کردم . مهمانها یکی یکی وارد شدند. به آنها خوش آمد گفتم .نسبت به دفعه قبل چند نفری به آنها اضافه شده 

 انم و آقای جوان که گویا تازه با هم ازدواج کرده بودند.بودند. یک خانم و آقای تقریبا میانسال و یک خ

بعد از این که همه مهمانها نشستند به آشپزخانه رفتم و مشغول ریختن چای شدم . صدای خانم دیبا را می شنیدم که 

 راجع به صفات من با پدر و مادرم صحبت می کرد. فنجانها را در سینی گذاشتم . به طرف پذیرایی قدم اول را

 برداشتم که دوباره صدای خانم دیبا را شنیدم که این بار می گفت : 

 ایشان خاله و شوهر خاله من هستند : خانم و آقای شایان

یکدفعه سینی از دست من افتاد و همه فنجانها شکستند ، خدایا چه می شنیدم؟ شایان ؟ پدر و مادرم سریع به 

 آشپزخانه آمدند.

 ال در تعریفهای من این اسم را شنیده بود باالی سرم ایستاد و گفت:چی شددخترم ؟ پدرم که قب

 خودت را کنترل کن ، مگه تو این دنیا فقط یک شایان داریم؟

دیگر چیزی به عنوان خواستگاری و ازدواج برایم مهم نبود. دوباره تمام خاطراتم برایم زنده شده بودند سعی کردم 

ده فنجانها را جمع کردم و دوباره چای ریختم . وقتی به اتاق پذیرایی رفتم به خودم مسلط باشم. بلند شدم و خر

 دستهایم می لرزیدند.

 مادر خانم دیبا گفت:

عروس خانم بیا بنشین مادر صورتم از شدت عصابانیت سرخ شده بود و خانم دیبا که فکر می کرد این حالت من از 

 اق می افتد.خجالت است خندید و گفت : روز اول برای همه اتف

به همه مهمانها چای تعارف کردم و کنار پدرم نشستم خانم جوان و بسیار زیبایی که کنار شوهرش نشسته بود با 

 صدای نازک و با حالتی پر از عشوه گفت:

اتفاقا شبی که رامین به خواستگاری اومده بود من هم هول شدم و شربتها رو ریختم زمین . از طرز لباس پوشیدن و 

 ایش زن جوان که همه اورا شروین صدا می کردند تعجب کرده بودم . خانواده دیبا بسیار متدین بودند.آر

در ذهنم سوال پیش آمده بود که این زن با دکتر دیبا چه نسبتی دارد؟ با این که حال خوشی نداشتم رو کردم به 

 خانم دیبا و پرسیدم:

 خانم دیبا ایشان خواهرتون هستند؟

 ا نگاهی به شروین کرد و در حالی که شیرینی می خورد خنده ای کرد و گفت :خانم دیب

 شروین جون دختر خالمه و آقا رامین داماد آقای شایان هستند.



در این لحظه پدر نگاهی به من کرد که من متوجه منظور او شدم . دیگر سوالی نکردم و کم کم آنها وارد بحث 

 خواستگاری شدند.

 ری که تمام شد در آخرین لحظه خانم دیبا گفت : پس ما منتظر جواب شما هستیم.مراسم خواستگا

بعد از رفتن مهمانها من تمام مدت در فکر شایان بودم ولی از آنجا که نام داماد شایان رامین بود دیگر شکی نداشتم 

 که اشتباه کرده ام.

 چه زودتر جواب مثبت به خانم دیبا بدهم.آن شب بعد از کلی صحبت به این نتیجه رسیدیم که بهتر است هر

روز بعد من و یکی از دوستانم در حیاط بیمارستان قدم می زدیم از دور خانم دیبا را دیدم که به طرف ما می آمد 

دوستم که میانه خوبی با خانم دیبا نداشت به محض این که دید او به طرف ما می آید از من خدا حافظی کرد و به 

بیمارستان رفت . بعد از احوالپرسی با خانم دیبا هر دو روی نیمکتی نشستیم و شروع کردیم به طرف ساختمان 

 صحبت . خانم دیبا در همان مرحله اول پرسید: خب لیال جان چه خبر ؟

 انشااله ما چه وقت برای جشن نامزدی خودمان را آماده کنیم ؟ 

 دامه داد:هنوز من جوابی نداده بودم که خانم دیبا با خنده ا

نتنها برادرم بلکه خاله و شروین هم به انتخاب من آفرین گفتند. روز خواستگاری همه عاشق رفتار متین تو شده 

 بودند.

از روی کنجکاوی دلم می خواست خانم دیبا بیشتر راجع به شایان صحبت می کرد برای این که سر صحبت را باز 

 کنم پرسیدم:

 را دارد؟آقای شایان همین یک دختر  -

 با این سوال خنده از روی لبهای خانم دیبا چیده شد بیشتر کنجکاو شدم. سکوت کرده بودم و منتظر جواب بودم. -

 خانم دیبا در حالی که باغچه حیاط بیمارستان را نگاه می کرد گفت: -

آمریکا زندگی می کنند. راستش می دونی چیه ؟ شروین یک خواهر دیگه هم داره . البته اون با شوهر و پسرش در 

 آهی کشید و ادامه داد خاله من نه از داماد شانس آورده نه از عروس.

 چرا این حرف رو میزنی آقا رامین که جوان خوبی به نظر می امد. -

 راستش چه طور بگم؟ شروین برای بار دوم است که ازدواج کرده .

هران اومده بود ازدواج کرد. شوهر خاله ام کلی در حق اون اون چند سالی پیش با یکی از دوستان برادرش که از ت

 پسر محبت کرد. جشن عروسی که شایان برای علی و شروین گرفت صدایش در تمام فامیل پیچید.

قلبم داشت از ریشه کنده می شد. همه چیز را فهمیده بودم. شروین همسر علی بود و حاال..... سکوت می کردم تا 

 م.همه داستان را بشنو

 خانم دیبا در حالی که با انگشترش بازی می کرد ادامه داد:

از روز اول زندگی علی و شروین شایان خانه ای مجلل و زیبا برای انها خرید بهترین ماشین را برای آنها فراهم  -

ولی کم  کرد و تمام مسئولیت شرکت را بع عهده علی گذاشته بود. آنها روزهای اول زندگی خوب و آرامی داشتند.

 کم در فامیل پخش شده بود که شروین و علی با هم اختالف شدید دارند.

پس از گذشت یکی دوسال آنها صاحب دختر شدند که علی نام اورا مهتاب گذاشت ولی با وجود مهتاب هم آنها 

 هرگز با هم تفاهم پیدا نکردند و باالخره از هم جدا شدند.



راحتی شنیده می شد. دستهایم می لرزیدند در همان لحظه بود که از داخل هول شده بودم صدای ضربان قلبم به 

 بیمارستان مرا پیج کردند من با عجله از خانم دیبا جدا شدم و به طرف بخش رفتم.

در تمام مدتی که در اتاق زایمان بودم فکرم پیش علی بود. ثانیه شماری می کردم برای این که دوباره خانم دیبا را 

ادامه داستان را از او بشنوم. ظهر وقتی کارم تمام شد می دانستم که خانم دیبا را در نمازخانه می توانم ببینم ببینم و 

 وضو گرفتم و خودم را به نماز خانه رساندم . حدسم درست بود خانم دیبا مشغول نماز خواندن بود .

 

 

 انم دیبا خندید و گفت :هیچ راهی به نظرم نمی رسید . بلند شدم نمازم را بخوانم که خ

 

 باالخره نگفتی شب نامزدی کی باشد ؟ در آن لحظه دلم می خواست فریاد می کشیدم و می گفتم: -

 

 دیگه هیچ وفت. -

 

 ولی خودم را کنترل کردم و با تبسمی ساختگی گفتم : چند روز دیگه فرصت می خوام فکر کنم.

 

 م منتظر جواب من بودند . به محض این که وارد شدم پدر گفت :غروب وقتی به خانه برگشتم، پدر و مادر

 

 خب دخترم شب نامزدی را تعیین کردید؟ -

 

 من که قبال فکر می کردم به محض ورود پدر یا مادر این سوال را از من می کنند با زبر دستی گفتم:

 

 نامزدی را بعد از چهلم تعیین کنیم. امروز خانم دیبا گفت که یکی از فامیلهاشون فوت کرده و قرار شد شب

 

 با رفتار عادی من هیچ کدام از آنها متوجه نقشه زیرکانه من نشدند.

 

 بنابر این روز بعد پدر و مادرم با اولین قطار به تهران برگشتند.

 

ع به شب نامزدی از آن روز به بعد تمام لحظات را به فکر پیدا کردن علی بودم و هروقت خانم دیبا می خواست راج

صحبت کند بهانه ای می آوردم و می گفتم پدرم نمی تواند مرخصی بگیرد. تا اینکه باالخره یک روز ما بین صحبتهای 

 خانم دیبا فهمیدم که علی در یک موسسه تاکسی تلفنی کار می کند.

 

نوز موفق نشده بودم علی را پیدا از آن روز به بعد تمام مواقع بیکاریم با تاکسی آژانسهای شهر را می گشتم ولی ه

 کنم.

 

یک روز وقتی از دانشگاه بیرون آمدم تصمیم گرفتم چند ساعتی که فرصت دارم به تاکسی تلفنی های جنوب شهر 

بروم. بنابر این از باجه روبروی دانشگاه به یک آژانس اتومبیل زنگ زدم و یک ماشین برای چند ساعت خواست . 

ماندم دیدم یک پیکان سفید رنگ درست جلوی باجه توقف کرد و گویا منتظر مسافرش بود  چند لحظه ای که منتظر

 . خوب که به راننده نگاه کردم آه خدایا چه می دیدم؟ علی بود راننده آن ماشین علی بود.



 

 دم.ولی چقدر زرد و الغر شده بود از خوشحالی دلم می خواست فریاد می زدم و همه را دور خودم جمع می کر

 

دلم نمی خواست در لحظه اول مرا بشناسد عینک را از داخل کیفم در آوردم و به چشمم زدم چادر را جلوتر کشیدم 

و آرام طوری که او متوجه من نشود رفتم و در عقب ماشین را بازکردم . کمی صدایم را بم کردم و گفتم آژانس ؟ او 

وی صندلی عقب نشستم و در ماشین را بستم در دلم غوغایی بر پا بود بدون اینکه به من نگاه کند جواب داد : بله . ر

 علی که صدایش خش دار شده بود گفت :

 

 خانم کجا تشریف می برید؟

 

اشک در چشمم حلقه زده بود . دلم میخواست اورا صدا بزنم گفتم لظفا به آدرس ...... و سپس همان طور که صدایم 

 رینرا تغییر داده بودم آدرس دورت

 

نقطه شهر را به علی دادم . او پس از گرفتن اجازه یک سیگار روشن کرد و حرکت کرد. هنوز یک خیابان نگذشته بو 

که سیگارش تمام شد و یک سیگار دیگر روشن کرد. لحظات عجیب می گذشت. از پشت سر به او خیره شده بودم و 

گترین لحظه های زندگی را داشتم. دلم می خواست شبانه تمام خاطره های تلخ و شیرینم را به یاد می آوردم. قشن

 روز می رفت و من همچنان اورا نگاه می کردم.

 

علی از یکی دو خیابان فرعی گذشت. از تعطیل شدن مدارس فهمیدم ظهر شده . علی نگاهی به ساعتش انداخت و 

 گفت :

 

 بیاورم شما که عجله ندارید؟ ببخشید اگر اشکالی نداره من باید اول دخترم را از مهد کودک

 

 من چنین چیزی را از خدا می خواستم با خونسردی جواب دادم:

 

 اشکالی ندارد.

 

سعی می کردم تا آنجایی که ممکن بود از جمله های کوتاه استفاده کنم تا او صدای مرا نشناسد . ولی علی آنقدر در 

 اصال در این دنیا زندگی نمی کند. افکارش غرق بود و پشت سر هم آه می کشید که گویی

 

 جلوی در یک مهد کودک ایستاد و با کلمه ببخشید... از ماشین پیاده شد.

 

نگاهی به جلوی ماشین کردم . عکس حضرت علی و دختر بچه ای که شباهت زیادی به خودش داشت جلوی ماشین 

سال پیش به من هدیه داده بود جلوی ماشین بود. قرآن کوچکی که جلدش درست شبیه به جلد قرآنی بود که چند 

 گذاشته بود.

 

 بعد از چند دقیقه علی و دخترش از مهد خارج شدند و به طرف ماشین آمدند.

 



چادرم را جلوتر کشیدم و طوری صورتم را پوشاند که او مرا نشناسد. علی که اصال توجهی به من نداشت سوارشد و 

دختر کوچولوی نازنین علی که درست شبیه خودش بود و موهای خرمایی  دخترش را روی صندلی جلو گذاشت .

رنگش را با نوار قرمز بسته بود کیفش را در بغل گرفته بود و هیچ حرفی نمی زد . علی قبل از این که حرکت کند 

 پرسید:

 

 مهتاب جان چیزی نمی خوای بابا؟

 

او بوی مهر و محبت می داد. او هنوز مهربان بود . بازی  از این لحن صحبت علی آشوبی در وجودم برپاشد. هرکالم

 سرنوشت چه برسر علی آورده بود .

 

 مهتاب با چشمان سبزرنگش نگاهی پراز مهر به علی انداخت و با زبان کودکانه اش جواب داد .

 

 نه بابا همون بیسکوییتی رو که صبح برام خریدی خوردم .

 

وش می گرفتم و اورا می بوسیدم . نمی دانم این حس از روی ترحم بود یا از روی دلم می خواست مهتاب را در آغ

 شدت عالقه ای که نسبت به علی داشتم .

 

علی با عذر خواهی از من دوباره حرکت کرد. چند دقیقه ای که گذشت مهتاب کیف مهد کودکش را کنار گذاشت و 

 برگشت نگاهی به من کرد .

 

ت رنگ چشم پدرش بود. مهتاب با گونه های سرخ و لبهای غنچه ای که داشت لبخند چشمهای سبزرنگ او درس

 زیبایی زد . دلم می خواست با او حرف می زدم . مهتاب خواست چیزی بگوید که علی دست مهتاب را گرفت :

 

 مهتاب جون بشین بابا اذیت نکن. -

 

 بابا امروز یک نقاشی کشیدم می خوای ببینی؟ -

 

 نه عزیزم وقتی رفتیم خونه می بینم. حاال -

 

 پس می خواهم نقاشیم رو نشون این خانم بدم. -

 

 او با دستهای کوچکش دفترش را از درون کیف در آورد و درحالی که نقاشی را به من نشان می داد گفت : قشنگه ؟

 

ه بود. نقاشی را از دست او گرفتم و مهتاب یک آسمان با رنگ سیاه و تصویر یک دختر را با طرز کودکانه ای کشید

 گفتم:

 

 خیلی قشنگه . این دختر خانم خودت هستی ؟ -

 



 نه این مادرمه -

 

 علی با شدت ترمز کرد و با عصبانیت به مهتاب گفت :

 

 دوباره گفتی مامان؟ -

 

 رد به گریه .مهتاب که از شدت ترمز جلوی صندلی افتاده بود و گویا کمرش هم درد می کرد شروع ک

 

 من مادرمو می خوام. -

 

 علی با همان شدت عصبانیت و این بار با صدای بلند تری گفت :

 

 مگه نگفتم مادرت مرد. چطوری باید به تو حالی کنم مادرت مرده؟ -

 

 تو مادر نداری مثل بقیه بچه هایی که مادر ندارند. می فهمی ؟

 

 کنان گفت: مهتاب که کمی هم ترسیده بود گریه

 

 ولی همه بچه ها مادر دارند. همه دوستای من مادر دارند.

 

من که در آن لحظه به سختی می توانستم جلوی اشکم را بگیرم طوری که علی متوجه نشود صورتم را به طرف 

 پنجره گرفتم و به سرعت اشکهایی که از زیر عینکم سرازیر شده بودند پاک کردم و گفتم:

 

 پدرت را اذیت نکن بیا روی صندلی عقب . بیا پیش خودم دخترم. مهتاب جان

 

 علی یک سیگار دیگر روشن کرد و گفت:

 

 نه خانم باعث اذیت شما می شه . -

 

 اشکالی نداره بیا مهتاب جان . -

 

 مهتاب که هنوز داشت گریه می کرد نگاهی به پدرش انداخت و آرام آمد روی صندلی عقب .

 

ل گرفتم و با دستمال کاغذی که در جیبم داشتم اشکهایش را پاک کردم و صورتش را بوسیدم . دیگر هیچ اورا بغ

 کدام حرفی نزدیم و علی حرکت کرد.

 

مهتاب با همان بغضی که کرده بود رد بغل من خوابش برد برای این که او راحت بخوابد کفشهای کوچک قرمزش را 

 در آوردم و موهایش را باز کردم

 



 . چند لحظه بعد علی آهی کشید و پرسید :

 

 خوابید ؟

 

 بله خوابید . طفلکی خیلی اذیت شد.

 

 خدا لعنت کند مادرش رو بیچارمون کرد ، هم منو هم این طفب معصوم را .

 

 با این که اصل قضیه را می دانستم پرسیدم:

 

 پس مادرش نمرده ؟

 

 آن را با حرص در مشتش مچاله کرد و گفت :علی که پاکت سیگارش تمام شده بود 

 

ای کاش مرده بود . راستش آبجی چطور بگم خیلی وقت بود که دلم می خواست با یک نفر که منو نشناسه درد دل 

 می کردم و سبک می شدم.

 

 علی چند لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد:

 

دگانهای اصفهان خدمت می کردم. تقریبا ششماه از خدمت قضیه بر می گرده به دوران سر بازی من . در یکی از پا

سر بازیم می گذشت که یک روزسرباز جدیدی به خوابگاه ما اضافه شد. شهرام که بچه مشهد هم بود روی تخت 

بغل دست من می خوابید. شبها گاهی با هم صحبت می کردیم تا این که به مرور زمان با او رفیق شدم. هر روزی که 

فاقت من و شهرام بیشتر می شد در آن موقع خانواده او در تهران زندگی می کردند پدرش صاحب یک می گذشت ر

شرکت خصوصی بود و آنها وضع مالی خوبی داشتند . رفاقت من و شهرام به جایی رسید که او مرتب در نامه هایش 

دا کردیم که اکثر بچه های پادگان از من تعریف و تمجید می کرد . و خالصه من و شهرام چنان عالقه ای به هم پی

فکر می کردند ما با هم برادر هستیم . تا این که یک روز قرار بود شهرام برای مرخصی به تهران برود .آن روز 

حوالی ظهر هر دو داشتیم در یکی از پارکهای اصفهان قدیم می زدیم . ناگهان متوجه چند جوان شدیم که قصد اذیت 

 شتند.کردن دختر جوانی را دا

 

 ناگهان شهرم خودش را با عجله به جوانها رساند و گفت :

 

 مگه شما خانواده ندارید؟ -

 

 یکی از آنها در حالی که زنجیر دستش را می چرخاند با صدایی کلفت گفت : داریم سرکار ولی تو خونه خوابیدن .

 

 و رفیقش ادامه داد : شما را با خانواده ما امری باشه ؟

 



که دیدم اوضاع در هم است و هرلحظه ممکن است بین انها در گیری به وجود بیاید رفتم جلو و گفتم : منظوری من 

 نداشت بهتره برگردید به کارتون برسید.

 

 یکی از انها با صدای بلند خندید و گفت : کار ما همین بود که داشتیم انجام می دادیم.

 

گیری شدیدی بوجود آمد . من در یک لحظه متوجه شدم یکی از آن جوانها خالصه آن روز بین ما و آن جوانها در

 چاقویی در دست گرفته و قصد

 

حمله به شهرام را دارد . درست لحظه ای که او به طرف شهرام حمله کرد دریک چشم به هم زدن خودم را به شهرام 

همان سرعتی که می دوید با درخت روبه رو  رساندم و اورا به طرف عقب کشیدم . جوانی که چاقو در درست داشت با

برخورد کرد من جان شهرام را نجات دادم و او همیشه خود را مدیون من می دانست. از آن حادثه به بعد خانواده 

شهرام به طور کامل با من ارتباط برقرار کردند . در طول دوران خدمت هر وقت به تهران می رفتم نامه شهرام را هم 

اده اش می رساندم . در این بین خواهر شهرام که آن موقع محصل دبیرستان بود هر زمان که من به به دست خانو

منزل آنها می رفتم با رفتارش وانمود می کرد که به من عالقه دارد. من به این موضوع خودم را کامال بی اهمیت نشان 

 می دادم.

 

من در مغازه طال فروشی پدرم مشغول به کار شدم . در آن بعد از اینکه خدمت سر بازی من و سپس شهرام تمام شد 

روزها رفت و آمد من و شهرام بیشتر از قدیم شده بود . شهرام در شرکت پدرش کار حسابداری انجام می داد او با 

 یکی از کارمندهای پدرش که خانم جوانی بود در یک اتاق کار می کرد .

 

که تصمیم گرفته با همان خانم جوان که مهری نام داشت ازدواج کن. آقا و  بعد از مدتها یک روز شهرام به من گفت

خانم شایان سخت با این تصمیم شهرام مخالفت می کردند و همین امر منجر به جدا شدن شهرام از پدر و مادرش 

. شایان که شد. شهرام بر خالف میل خانواده اش با مهری ازدواج کرد و برای خود خانه و زندگی خوبی تشکیل داد

همین یک پسر را داشت مرا واسطه کرد تا شهرام را به منزل پدرش برگردانم. همین امر سبب شد تا من در منزل 

شایان بیشتر رفت و آمد داشته باشم. در این بین شروین سواستفاده می کرد و هر دفعه بیشتر سعی می کرد تا با 

 رفتارش توجه مرا به خود جلب کند.

 

موفق شدم شهرام را راضی کنم که همراه مهری به منزل پدرش برگردد . درست روزی که من به همراه  باالخره من

شهرام و مهری به منزل شایان رفته بودم خدمتکار شایان به طور پنهانی نامه ای به دست من داد و گفت که تا وقت 

 خارج شدن از منزل نامه را باز نکنم.

 

یان نشسته بودم به نامه فکر می کردم تا این که بعد از اینکه با خانواده شایان خدا در تمام مدتی که در منزل شا

حافظی کردم و به منزل برگشتم در اولین فرصت نامه را باز کردم. چند سطری از نامه را که خواندم متوجه شدم 

م گرفتم هرگز به منزل شایان شروین تا چه اندازه به من عالقه دارد . این رفتار شروین را که دیدم با خودم تصمی

قدم نگذارم از آن روز به بعد مرتب شهرم به دیدن من می آمد و هروقت علت نرفتن من به منزلشان را می پرسید 



بهانه های مختلفی جور می کردم . مدتی از این قضیه گذشت. اکثر اوقات شروین برای دیدن من به بهانه های 

د.یکسال به همین ترتیب گذشت تا این که یک روز شهرم به مغازه آمد و گفت مختلف از جلو در مغازه عبور می کر

 که پدرش تصمیم گرفته برای همیشه در مشهد زندگی کند.

 

از آن روز به بعد من و شهرام فقط چند بار تلفنی با هم صحبت کردیم. اواز گرفتاریهایش که مثال خانمم بچه دار نمی 

 قصد دارم به خارج از کشور برم و غیره صحبت می کرد. شود ، با پدرم مشکل پیدا کرد،

 

یکی دوسالی در طال فروشی مشغول بودم و بعد از کلی تالش و زخمت توانستم ماشینی برای خودم بخرم تا اینکه 

 یک روز سرنوشت بازی خطرناکی را با من پیش گرفت . بله یک روز داشتم به بانک می رفتم در

 

بود . در میان جمعیتی که در صحنه تصادف جمع شده بودند چشمم به دختری افتاد که حتی خیابان تصادفی شده 

 لحظه ای نمی توانم اورا فراموش کنم .

 

در یک لحظه خوشبختی را ، دوست داشتن را مهر و محبت را وفا و صمیمیت و همه و همه را در چشمهای او دیدم. 

یاد بگیرم همین کار را هم کردم . وقتی منزل اورا یاد گرفتم کم کم به تصمیم گرفتم اورا تعقیب کنم و منزلشانرا 

 بهانه های مختلف موفق شدم با او از نزدیک صحبت کنم

 

بعد از این که چهری من هم برای او روشن شد حس کردم او هم به من عالقه دارد . تصمیم گرفتم مادرم به به 

و نجیب ترین دختری بود که در تمام عمرم می دیدم . او یک فرشته  خواستگاری او بفرستم او از نظر من پاکترین

بود او روزهای شیرین زندگی من بود ، او رویای من بود ، دنیای من بود امید زندگی و مروارید درون صدف 

 آرزوهایم بود. ولی نمی دانم چرا با من چنین کرد.

 

 ر بفرستم بهانه ای جور کرد که مادرم بیماراست بگذاربعد.درست روزی که می خواستم خانواده ام را برای خواستگا

 

بار دیگر که مدتی گذشته بود بهانه ای جور کرد که : جو خانه ما نامساعد است مادرم در وضعیتی نیست که بتوانم با 

 او صحبت کنم ، ترسم از این است که پدرم قبول نکند.

 

که او خواستگار دیگری دارد که دکتر است و از فامیلهای  و باالخره در شب جشن عروسی عمویش متوجه شدم

نزدیک آنها به حساب می آید اول شک کردم که او مرا بازیچه قرار داده به همین دلیل برای اطمینان بیشتر شبی را 

ی برای خواستگاری تعیین کردم . او برای آخرین بار بهانه ای جور کرد که پدر بزرگم در بستر بیماری است و نم

 تواند در مراسم من شرکت کند.

 

با این رفتار او کمی به شکی که کرده بودم اضافه شد . به همین دلیل نامه ای برای او نوشتم و خواستم حقیقت را به 

من بگوید. ولی همان شب که نامه را به دست او رساندم با چشمهای خودم دیدم که جناب دکتر یا بهتر عرض کنم 

اده اش به خواستگاری او می روند. در آن لحظه تمام واقعیت برایم روشن شده بود و هیچ نیازی به رقیب بنده با خانو

جواب نامه نداشتم. دردی در تمام بدنم احساس می کردم که گویی کاردی در قلبم فرو رفته بود .. اسمم را فراموش 



. نمی دانم اگر آن شب دوستم محسن  کرده بودم و نمیدانستم در کجا هستم. حس می کردم خون در بنم می جوشد

همراه من نبود چه اتفاقی می افتاد . کاردی را که لیال با بی رحمی در قلبم فرو کرده بود می کشیدم و در قلب بی 

 مهرش فرو می کردم. قلبی که یک روز فکر می کردم پر مهرترین قلب دنیا ست.

 

وب می دانم که اون شب دردی را تحمل کردم که تا لحظه مرگ خانم شاید االن نتوانم احساسم را بیان کنم ولی خ

 فراموش نمی کنم .

 

آن شب به هر شکلی بود از دوستم و خواهرش که همراه من بودند خدا حافظی کردم و دوباره برگشتم به کوچه ای 

که هروقت پا در آن می که لیال در آن زندگی می کرد . به کوچه ای که خاطرات شیرینی از آنجا گذاشتم به کوچه ای 

 گذاشتم قلبم از جا کنده می شد.

 

آن شب ماشین دکتر جلوی در منزل آنها پارک شده بود چراغ اتاق لیال خاموش بود فهمیدم با آن لباس شیکی که 

 آن شب پوشیده بود در بین مهمانها نشسته.

 

دانم شاید هم حسادت تمام پوست رفتم ایستادم و به صدای خنده ها گوش کردم . از شدت عصبانیت نمی 

ساعت در کوچه منتظر ماندم... تا به  1انگشتهایم را کنده بودم . ای کاش هیچ وقت اورا نمی دیدم . آن شب حدود 

 آن لحظه معنی شکسته شدن دل را نمی دانستم

 

برایم مشخش شد  یک لحظه متوجه شدم چراغ حیاط روشن شد و مهمانها خنده کنان خدا حافظی می کنند . نتیجه

فهمیدم کار تمام شده و لیال قرار است با دکتر ازدواج کند و من در این میان فقط یک مترسک جهت سرگرمی لیال 

 خانم بودم.

 

دیگر هیچ چیز نمی فهمیدم . به هیچ عنوان من حق مدعی بودن را نداشتم چون لیال با نقشه زیرکانه اش هیچ وقت 

 موضوع اطالع پیدا کنند.نگذاشت که پدر و مادرش از 

 

به سر خیابان آمدم و اتومبیلم را روشن کردم و خودم را به منزل رساندم. با عجله مقداری پول و طالهای مادرم را 

گرفتم و از شهر خارج شدم . در آن لحظه نمی دانستم به کجا می روم و چرا می روم . تنها چیزی که می دانستم این 

می کردم، در آن تاریکی به سرعت می رفتم بدون این که بدانم مسیرم کجاست. تا سحر بود که من شهر را ترک 

یکسره گریه کردم و خاطراتم را به یاد می آوردم کم کم احساس کردم که چشمهایم تار می بیند و نمی توانم به 

 برد.رانندگی ادامه بدهم ،ماشین را کنار جاده پارک کردم و در همان حالت روی صندلی خوابم 

 

صبح آفتاب زده بود که با صدای رد شدن اتومبیلها از خواب بیدار شدم . دوباره شروع به حرکت کردم . مقداری که 

 جلوتر رفتم تابلوی مشهد را دیدم با دیدن تابلو تصمیم گرفتم به راهم ادامه بدهم و به حرم امام رضا بروم.

 

 یه می کردم و می گفتم :آنروز تا لحظه ای که خودم را در حرم دیدم گر

 

 «یا وفا یاخبر وصل تو یا مرگ رقیب» 



 

من حق داشتم که مدعی باشم . او به من قول داده بود . او مرا امیدوار کرده بود و ولی رود غرورم را به مرداب تبدیل 

 کرده بود . او که یک روز نور

 

ن شیشه ای آرزوهایم را شکست . او در برابر قلب شیشه دیده من بود حاال آفت جانم شده بود. او جلوی چشمم گلدا

 ای من همچون یک سنگ شده بود.

 

در حرم اما رضا تازه نمازم تمام شده بود که احساس کردم یک نفر دستش را روی شانه ام گذاشته . سرم را بلند 

شهرام واقعا خوشحال شدم بلند کردم شهرام را دیدم که پسر بچه کوچکی را روی شانه هایش گذاشته بود . از دیدن 

 شدم و دستم را به گردن او انداختم بعد از یک ساعتی تعریف و صحبت شهرام گفت:

 

یکسال اول ازدواجم مهری بچه دار نمی شد . وقتی از تمام دکترها نا امید شدیم قرار شد که او را به آمریکا پیش 

دتی که کارهای قانونی پاسپرتو غیره را انجام می دادم هرشب هب برادرم ببرم تا شاید در آنجا مداوا شود. در تمام م

 حرم می آمدم و به امام رضا متوسل می شدم.

 

ماه به مسافرت آمریکا مانده بود که از معجزه امام رضا مهری باردار شد . حاال هر هفته پسر کوچکم را  1درست 

 برای زیارت به حرم میارم.

 

ام پنهانن کردم و گفتم با پدرم قهر کردم و به همین دلیل چند روزی برای مسافرت به آن شب من حقیقت را از شهر

 مشهد آمدم.

 

شهرام با اصرار فراوان چند روز مرا در منزل خود نگه داشت و پس از آن پدرش کار خوبی را در شرکت به من 

ا او تماس بگیرم ولی وجدانم اجازه نمی واگذار کرد. من در تمام مدت به لیال فکر می کردم. بارها تصمیم گرفتم ب

داد. او دیگر شوهر داشت و من حاضر نبودم کوچکترین صدمه ای به زندگی و خوشبختی او وارد شود.این بود که 

 عذاب را به جان تحمل می کردم ولی حاضر نبودم دست به این عمل بزنم .

 

روز شروین دوباره نامه ای برای من نوشت . کم کم  مدتی در شرکت پدر شهرام مشغول به کار بودم تا این که یک

او آن قدر به من نزدیک شد که مرا در دام خود اسیر کرد راضی شدم با او ازدواج کنم. در اصل فکر می کردم اگر با 

 شروین ازدواج کنم می توانم لیال را فراموش کنم .

 

شن با شکوهی برای من و شروین برگزار کرد و من از آن شایان که از همان روز اول کامال با این وصلت موافق بود ج

 روز به بعد حکم داماد خانواده شایان را پیدا کردم.

 

 شایان خانه مجلل و زیبایی را در نزدیکی منزل خودش برای من شروین خریدار کرد.

 

ها چیزی که اهمیت نمی داد در همان روزهای اول ازدواج بود که فهمیدم شروین اهل خونه و زنگی نیست . او به تن

زندگی کردن بود . شروین مرتب با دوستهایش به گردش و مسافرت می رفت . او مفهوم زندگی را در تنوع و تفریح 



می دانست. به هیچ طریقی نمی توانستم حتی یک لحظه اورا در خانه نگه دارم. تازه فهمیده بودم که او ازدواج را برای 

شروین به طرز فجیعی آرایش می کرد و هیچ وقت به حجاب اهمیت نمی داد . فرهنگ  آزادی عمل انتخاب کرده .

غربی داشت و مرتب به من اصرار می کرد که اورا برای زندگی نزد خواهرش به آمریکا ببرم . اصال به حرفهای من 

زندگی جهنمی توجهی نداشت و هر وقت که من انتقادی می کردم به نوعی پول پدرش را به رخ من می کشید . 

داشتم ولی به روی خود نمی آوردم . هرشب وقتی از شرکت بر می گشتم می دیدم که او دوستانش را جمع کرده و 

 قمار می کند. تمام زندگی او تنوع طلبی و تفریح بود.

 

. او که از کم کم با نصیحتهای آشنایان فکر کردم شاید اگر بچه دار شود احساس مادری کند رفتارش را تغییر بدهد 

 روز اول با بچه دار شدن

 

 مخالفت می کرد با اصرارهای مکرر من باالخره راضی شد که بچه ای در زندگی مشترک داشته باشیم .

 

بله شروین مادر مهتاب شد و روز به روز رفتارش بدتر و بدتر می شد از آن به بعد من نه تنها کار شرکت بلکه باید 

کردم کم کم داشتم احساس می کردم که نوکر خانه شروین شده ام . او حتی حاضر نمی  آشپزی و بچه داری هم می

شد به مهتاب شیر بدهد و من باید تا صبح این بچه گرسنه را می گرداندم و برایش شیر درست می کردم. وقتی از 

ه زندگی نیستی می شروین پیش پدر و مادرش شکایت می کردم آنها به راحتی جواب می دادند اگر قادر به ادام

 توانی اورا طالق بدهی تا این که یکی از روزهایی که واقعا احساس گرفتاری می کردم اتفاقی افتاد.

 

آن روز داشتم به شرکت می رفتم که خانمی جلو اتومبیلم سبز شد . شیشه را پایین کشیدم و به او گفتم حواست 

م با دقت نگاه کردم بله لیال بود. ولی در آنجا چه می کرد.... هیچ کجاست که یکدفعه دیدم او لیال است. باور نمی کرد

وقت نفهمیدم . تنها چیزی که فهمیدم این بود که او از دست من عصبانی است و مرتب داد می کشید. دلم میخواست 

 راز دل چند ساله ام را برایش تعریف می کردم . ولی او به من فرصت یک کلمه حرف زدن را نداد.

 

روز وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم که شروین تصمیم دارد طالق بگیرد. روزهای اول سعی می کردم اورا  آن

 نصیحت کنم ولی هیچ فایده ای نداشت و او فقط اسم جدائی را می آورد.

 

 هر روز بهانه ای برای به هم ریختن خانه می گرفت و خالصه روزهای جهنمی من و شروین هر روز سخت تر می

 گذشت . من راضی به طالق نبودم و دادگاه هم بدون رضایت من حکم طالق را صادر نمی کرد.

 

شایان و شروین در دادگاه بهانه علیه من نداشتند. از طرفی برای طالق یک طرفه مدت زیادی وقت الزم بود. شروین 

ی را با من پیش گرفتند به این که دلش می خواست هرچه زودتر از من جدا شود با همکاری شایان بازی خطرناک

 ترتیب شروین از من جدا شد.

 

 علی آهی کشید و گفت ای کاش از هما ن روز اول شروین را طالق می دادم و به این درد.....

 

 در همین لحظه مهتاب که تازه چشمهایش را باز کرده بود نگاهی به من کرد و با لحن خواب آلوده ای گفت:

 



 هنوز داری گریه می کنی ؟ من همین االن داشتم خواب مادرم را می دیدم. خاله جون شما -

 

 علی که تازه فیلتر سیگارش را از پنجره ماشین به بیرون پرتاب کرده بود برگشت که دوباره به مهتاب حرفی بزند.

 

لکنت زبان پیدا کرده یکدفعه ترمز کرد و دوباره برگشت به طرف عقب و با دقت به من نگاه کرد باورش نمی شد. 

 بودو نمی توانست حرف بزند . عینکم را برداشتم و با لخند گفتم :

 

 نه خبر وصل من نه خبر مرگ رقیب ، فقط وفا

 

من و علی به اتفاق مهتاب کوچولو به رستورانی رفتیم و مشغول صحبت از گذشته ها شدیم آن قدر گفتنی و درد 

که هیچ کدام نمی دانستیم از کجا شروع کنیم و چطور تمام کنیم. در تعریف  دلهای شنیدنی برای همدیگر داشتیم

کردن هیچ یک به دیگری فرصت نمی دادیم . مرتب حرفهای همدیگر را قطع می کردیم و دوباره با خنده شروع می 

 کردیم.

 

ر بین راه برایش مهتاب که هنوز در دنیای کودکانه اش سیر می کرد مشغول بازی کردن با عروسکی بود که د

خریده بودم . او در همان لحظه اول که عروسک را برایش خریدم اسمش را مرمر گذاشت و حاال دیگر من و علی به 

 زبان مهتاب عروسک را مرمر صدا می کردیم.

 

 مهتاب که کامال با عروسک سرگرم شده بود به حرفهای من و علی هیچ توجهی نداشت . آن روز تا غروب من و علی

راجع به مسائل مختلف با هم صحبت کردیم هنوز تمام حرفهایمان را برای هم نگفته بودیم و اگر سالها شبانه روز با 

هم صحبت می کردیم. باز هم دچار کمبود وقت می شدیم ولی به علت خسته شدن مهتاب و کار بیمارستان من 

علی مرا تا محل کارم همراهی کرد مهتاب که به مجبور بودیم بر خالق میل باطنی از همدیگر جدا شویم . آن شب 

من انس گرفته بود و به هیچ وجه حاضر نبود از من جدا شود تا لحظه ی آخر گریه می کرد و بهانه مرا می گرفت . 

من که راضی نبود او شب را با بغض بخوابد وقت خدا حافظی صورتش را بوسیدم و قول دادم که فردا حتما اورا به 

 پارک ببرم.

 

وقتی از ماشین پیاده شدم علی به من گفت که فردا ساعت دوازده جلوی در دانشگاه کنار باجه تلفن منتظر او و 

 مهتاب بمانم.

 

یادم نمی رود که آن شب با چه عشقی در بیمارستان کار می کردم . برعکس شبهای گذشته نه تنها خواب در چشمم 

مه های شب بود من و همکارم در بخش زایمان نشسته بودیم و مشغول نبود بلکه احساس خستگی هم نمی کردم. نی

 صحبت و تعریف کردن از دوران تحصیلی دبیرستان بودیم .

 

از آنجایی که صدای جیغ و فریاد خانمایی که قرار بود به زودی مادر شوند برایم عادی شده بود وقتی صدای داد 

ایمان می آمد شنیدم ، با خونسردی بلند شدم و به اتاق معاینه رفتم. وفریاد زنی که همرا یک پرستار به طرف بخش ز



زن بیچاره که از وضع ظاهریش پیدا بود از روستا آمده از شدت درد به خود می پیچید و گریه کنان می گفت : خانم 

 دکتر دستم به دامنت توروخدا کمکم کن .

 

 ی کردم روی تخت دراز بکشد گفتم:گوشی را روی گوشم گذاشتم و درحالی که به او اشاره م

 

 بچه چندمته؟

 

او که مرتب ناله می کرد یک انگشتش را نشان داد صدای قلب بچه ضعیف بود کمی نگران شدم. کارهای اولیه را 

انجام دادم. و سریع با دکتر متخصص تماس گرفتم . دکتر گفت که اگر موفق نشدم زایمان را به طور طبیعی انجام 

ره با او تماس بگیرم بیمار که صدای داد و فریادش در تمام بخش پیچیده بود باعث نگرانی پرسنل بخش دهم دوبا

 زایمان شده بود.

 

او وضعیت خوبی نداشت نمی توانست طبیعی زایمان کند باید هرچه زودتر به اتاق عمل می رفت . تالش من برای 

شده و صدای قلب بچه ضعیف تر شده به بیمار اکسیژن وصل زایمان طبیعی بی نتیجه بود وقتی دیدم صورتش کبود 

 کردم و از مسوول اتاق عمل خواستم

 

تا هرچه سریعتر اقدام به عمل جراحی نمود. با تالش فوق العاده دکتر هنگام سحر مادر و بچه هر دو سالم از اتاق 

شد. با شنیدن صدای اذان صبح من و عمل بیرون آمدند . با دیدن آن صحنه روح بخش خستگی از تن همه ما خارج 

 همکارم به نمازخانه رفتیم و بعد از خواندن نماز صبح یکی دوساعتی را استراحت کردیم.

 

فردا صبح قبل از این که به دانشگاه بروم به دیدن ان زن روستایی رفتم . مشغول شیر دادن به دخترش بود نگاهی 

 بخیر دیشب خیلی به شما زحمت دادیمپراز مهر به من کرد و گفت سالم خانم صبح 

 

 کالمش پر از صداقت و پاکی بود رفتم جلو و دست نوزادش ار گرفتم و گفتم ما فقط انجام وظیفه می کنیم.

 

 ولی خانم پرستار می گفت اگر شما نبودید من االن زنده نبودم.

 

 خندیدم و گفتم:

 

خداست و ما فقط وسیله هستیم. از او خدا حافظی کردم و به  خانم پرستار لطف داره عزیزم. ولی عمر فقط دست

دانشگاه رفتم . تمام مدتی که در کالس بودم به ساعتم نگاه می کردم و بی صبرانه منتظر بودم که عقربه های ساعت 

 به دوازده برسند وآنروز باخودم فکر می کردم :

 

 .سرنوشت چه بازیهایی دارد قسمت هرچه باشد همان می شود
 

برای دیدن علی و مهتاب ثانیه شماری می کردم، تا باالخره لحظه ای که منتظرش بودم فرا رسید . وقتی برای 

 چندمین بار به ساعتم نگاه کردم دیدم چند دقیقه ای بیشتر به ساعت دوازده نمانده .

 



 تظر من نشسته بودند.به سرعت خودم را به باجه روبروی دانشگاه رساندم. علی و مهتاب داخل ماشین من

 

 آن روز طبق قولی که به مهتاب داده بودم بعد از اینکه یک خرس زیبا برایش خریدم اورا به پارک بردم.

 

وقتی در پارک قدم می زدیم مهتاب دست مرا گرفته بود و از روی کنجکاوی نمی دانم شاید هم عالقه پشت سر هم 

 حوصله به تمام سوالهای او جواب می دادم.از من سوالهای کودکانه می کرد و من با 

 

مهتاب دختر با محبتی بود و من خیلی راحت می توانستم نشانه مهر و دوست داشتن را در چشمهایش تشخیص 

 بدهم.

 

 مهتاب وقتی مرا خاله جون صدا می کرد احساس می کردم اورا به اندازه تمام وجودم دوست دارم.

 

 پارک بودیم علی صحبتی نکرد و بیشتر سعی می کرد شنونده خوبی باشد.آن روز تمام مدتی که در 

 

رفتار علی مشکوک به نظر میرسید . گویا او چیزی را از من پنهان می کرد احساس می کردم این علی علی سابق 

 نیست. دیگر نگاهش گرم نبود و در میان جمله های سردش کلمه ای از مهرو محبت پیدا نمی شد.

 

وزی را به همین ترتیب علی را مالقات کردم. و هردفعه منتظر بودم تا او حرفی از ازدواج آینده یا دوست چند ر

داشتن بزند علی که انگار تمام وجودش از یخ درست شده بودمرتب سیگار می کشید و به دوردست نگاه می کرد 

 رش پیش شروین باشد.باخودم فکر کردم شاید اودیگر به من عالقه ندارد یا شاید هم هنوز فک

 

دیگر دلم نمی خواست مانند گذشته حرفها بین من وعلی پنهان بماند. باید با او صحبت می کردم و واقعیت را می 

 فهمیدم.

 

یک روز که طبق معمول در پارک نشسته بودیم . برای مهتاب بادکنکی خریدم تا او سرگرم بازی بشود و من بتوانم 

 نم.راحت تر با علی صحبت ک

 

علی که متوجه شده بود من قصد دارم با جدیت با او صحبت کنم، مرتب بهانه ای برای رفتن جور می کرد . من که 

 کمی هم از دست علی عصبانی بودم گفتم:

 

 هرجا که می خواهی بروی برو. ولی اول باید همه چیز را با من تمام کنی .

 

 م شده هست . منظورت را نمی فهمم.چه چیزی را باید تمام کنم؟ همه چیز تما -

 

 علی با لحن تندی حرف می زد . سیگار دیگری روشن کرد و گفت :

 

 منظور تو از این که باید همه چیز را تمام کنم چیه؟

 



 به او جواب ندادم و هر دو سکوت کردیم او کامال منظور مرا می فهمید و همه چیز را می دانست.

 

 ی قصد حرف زدن ندارد دوباره پرسیدم:بعد از لحظه دیدم عل

 

 علی واقعیت را بگو هنوز به شروین عالقه داری ؟

 

 ته مانده سیگارش را زیر پا لگد کرد و همراه با خنده تمسخر آمیزی گفت:

 

 شروین ؟ شروین مرده -

 

 فکرت که پیش شروین نیست پس می خواهی چی کار کنی ؟ -

 

 ط میشهاون دیگه به خودم مربو -

 

 منظورت اینه که .... -

 

 بله منظورم اینه که تو دست از سرم برداری ، می فهمی ؟ در حالی که از روی نیمکت بلند می شد داد زد: -

 

 برو پی زندگی خودت از جون من چی می خوای ؟ چرا دست از سرم بر نمی داری ؟ -

 

 دنبال خود کشید.با تندی به طرف مهتاب رفت . دست اورا گرفت و به 

 

مات و مبهوت مانده بودم که چه کار کنم . اصال توقع چنین رفتاری را از علی نداشتم. چه بر سر او آمده بود؟ چرا با 

 من چنین برخوردی کرد؟

 

 بدون این که خودم دلیل کارم را بدانم بلند شدم و پشت سر او دویدم.

 

 علی .... صبر کن باید با تو صحبت کنم. -

 

 من با تو هیچ صحبتی ندارم -

 

 آخه چرا - -

 

 چرا نداره -

 

 برگشت و با تندی ادامه داد اگه من چیزی به تو بدهکار هستم بگو بهت بدهم. فقط دست از سرم بردار.

 

 در این لحظه که تمام دنیا جلوی چشمم تیره و تار شده بود فریاد کشیدم:

 



یم رو همه عمرم رو غرورم رو جوونیم رو صبر چند سالم رو درد قلبم رو در حالی که آره بدهکار بدهکار همه هست -

 یکدفعه با صدای بلند زدم زیر گریه و گفتم:

 

دیگه هیچوقت نمی خوام ببینمت برو بهجهنم . مگه تا کی می تونم به پای تو صبر کنم ؟ مگه تا کی می تونم غرورم  -

 رو خرد کنم؟

 

 های خشک روی زمین را لگد می کردم به طرف نیمکت برگشتمو در حالی که برگ

 

وقتی روی نیمکت نشستم دیگر دلم نمی خواست گریه کنم بلکه آرزوی مرگ داشتم این بار مرگ را به زندگی 

کردن در این دنیای بی رحم ترجیح می دادم . با نا امیدی به استخری که ماهیهای رنگارنگی که در آن بازی می 

 یره شده بودم . چند لحظه بعد صدایی از پشت سرم شنیدم.کردند خ

 

 لیال جان -

 

صدای علی را می شناختم سرم را به طرف او برگرداندم و به اشک چشمش نگاه کردم. هنوز اورا دوست داشتم . 

 بغض گلویم را خفه کرده بود.... من دوست داشتن را در چشماهای علی می دیدم. ولی چرا او......

 

 علی آمد و کنارم نشست و با صدای گرفته گفت:

 

 من ..... من از شدت دوست داشتن نمی خوام با تو ازدواج کنم . لیال من نمی تونم تورو خوشبخت کنم.

 

 شاید یک روز موقعیت داشتم ولی حاال ... دیگه نمی تونم به چشمهای علی نگاه کردم و گفتم:

 

 لهاست که منتظر این خوشبختی هستم .من با تو خوشبخت می شم، من سا

 

نه لیال اشتباه نکن . من دیگه علی سابق نیستم . نمی خواستم تو به این موضوع پی ببری ولی حاال مجبورم کردی که  -

 حقیقت را تعریف کنم .

 

 وعلی تعریف کرد:

 

ه و خطرناک احساس کردم . به وقتی شروین تصمیم نهایی را برای جدایی گرفت وضعیت زندگیم را از هم پاشید

همین دلیل سعی می کردم بیشتر به او محبت کنم . ولی همان طور که گفتم محبتها و تالش من بی اثر بود و شروین 

 روز به روز بدتر می شد.

 

از طرفی دادگاه بدون رضایت من به هیچ وجه حکم طالق را صادر نمی کرد و اگر شروین می خواست بدون حضور 

 دادگاه طالقش را بگیرد می بایستی مدت زیادی شاید یکی دوسالی وقت صرف می کرد.من در

 

 بنابر این شروین و پدرش نقشه شومی را برای من طراحی کردند . نقشه ای که مرا تباه کرد و زندگیم را نابود.



 

 من از موضوع کامال بی اطالع بودم و نمی دانستم قرار است چه اتفاق بیفتد.

 

اینکه یک شب من بی نهایت از دست کارهای شروین عصبانی بودم . به منزل شایان رفتم تا شاید او دخترش را  تا

نصیحت کند . با این که می دانستم این کار بعید است ولی چاره دیگری به نظرم نرسید . آن شب بر خالف انتظاری 

عت آماده شد و با حالتی پر از خشم همراه من به که داشتم شایان وقتی صحبتهای مرا راجع به دخترش شنید به سر

منزل ما آمد . شروین که رفتارش اصال جای شک نداشت و نقشش را ماهرانه اجرا می کرد به محض این که پدرش 

 را همراه من دید گفت:

 

 رفتی شکایتم را پیش پدرم کردی من شوهر دارم و رفتارم به خودم مربوط می شود.

 

بود که می دیدم شایان سیلی محکمی به صورت دخترش زد . شروین بهت زده شده بود خواست  برای اولین بار

 حرفی بزند که شایان با صدای پر از جذبه داد زد:

 

دخترخیره سر تو لیاقت این شوهر و زندگی را نداری . آبروی چند ساله مرا به باد دادی . این چه رفتاری است و من 

 دم و فکر می کردم شایان از رفتار گذشته اش پشیمان شده از او تشکر کردم.که از همه جا بی خبر بو

 

از آن شب به بعد شروین با مکر شیطانیش چند روزی از منزل بیرون نمی رفت و به مهتاب و کارها رسیدگی می 

شروین برای این کرد . من با این که باور کردنش برایم مشکل بود ولی سعی می کردم مرتب از او قدر دانی کنم . 

 که جای هیچ شکی را در دل من نگذاشته باشد مرتب به من می گفت:

 

من از کرده خود پشیمان شده ام بهتر از تو در این دنیا پیدا نمی کنم . بچگی کردم اشتباه کردم قدر تورا ندانستم 

 و...

 

ی کردیم. شروین با کمال زیرکی هرشب به این ترتیب روزها می گذشت و هر روز من و شروین رابطه بهتری پیدا م

 مرا به منزل یکی از دوستانش می برد و به نحوی مرا به طرف مواد مخدر نزدیک می کرد.

 

 از طرفی پدرش اکثر اوقات به دیدن من می آمد ودستی دستی باالخره مرا در بال اعتیاد گرفتار کرد.

 

می کوشید مرا به مواد مخدر آلوده کند به داد گاه می رفت و در تمام مدتی که شروین با همکاری دوستان و پدرش 

اقدامات طالق را انجام می داد . از طرف دیگر پدر شروین مقداری از سند ها و پرونده های مرا از اتاقم دزدید تا به 

و من تباه شده  نحوی مرا به اختالس در شرکت متهم کند به این ترتیب بود که آنها مرا به زندان تهدید و .... کردند

 و بایک زندگی نابود از شروین جدا شدم.

 

درست حرفهای علی را نمی فهمیدم ولی فقط این را می دانستم که علی به شدت معتاد شده بود و در حال حاضر یک 

 معتاد صددرصد در کنار من نشسته بود نه علی رستمی .

 



 : علی همچنان که دستش می لرزید نگاهی به من کرد و گفت
 

حاال تو توقع داری که با زندگی تو هم بازی کنم . اون هم درست وقتی که تو بهترین موقعیت را برای ازدواج داری . 

 نه لیال نمی خواهم برای بار دوم به خاطر من لگد به بخت خودت بزنی .

 

 و درحالی که از روی نیمکت بلند شد با بغض گفت:

 

 بشی . امیدوارم با دکتر دیبا خوشبخت

 

چه می توانستم بگوییم؟ چه کاری می توانستم انجام بدهم؟ او قلب مرا به آتش کشید خدایا ی من علی بیمار بود و 

من باید به او کمک می کردم اوبطرف مهتاب که مشغول بازی با بادکنکش بود می رفت . از روی نیمکت بلند شدمو 

عصوم را در بغل گرفتم و بوسیدم علی به طرف ما آمد ولی فرصت سریعتر از او خودم را به مهتاب رساندم دختر م

 حرف زدن به او ندادم. با عصبانیت گفتم :

 

 تو حق نداری با زندگی این بچه بازی کنی . علی نگاهی عمیق به صورت مهتاب کرد و گفت :

 

 آیا دیگران حق داشتند که با زندگی من بازی کنند.؟ -

 

علی . ولی تو یک پدری .... پدر می فهمی ؟ یک پدر که باید آینده این بچه بی گناه را تامین دیگران دشمن بودند  -

 کند.

 

 مثل اینکه دوباره یادت رفت من نابود شدم خانم دکتر . -

 

 لبخندی زدم و با مهربانی گفتم :

 

ام بده که من چند سال پیش انجام ولی از نظر من تو اول راه زندگی هستی اول را ه از نو شروع کن.کاری را انج -

دادم مطمئن هستم که توانایی انجامش را داری . به شرطی که خودت بخواهی علی که نمی دانست چه بگوید در 

 چشمهای من نگاه کرد و گفت :

 

 بشرطی که ... -

 

ل پیدا کنی من مادر خندیدم و گفتم : باشه علی قول میدهم به محض اینکه از بیمارستان مرخص شوی و بهبود کام

 مهتاب هستم .

 

 هر سه نفر رفتیم که قدم به سوی خوشبختی برداریم.

 

برای بهبود یافتن علی سه مانع سد راه من بود اول آنکه می بایست برنامه نامزدی با دکتر دیبا را لغو می کردم . دوم 

 و مخارج برای مداوای علی بود. آن که موافقت رئیس بیمارستان را به دست می آوردم. و سوم هزینه ها



 

باید به هر طریقی بود این پول را فراهم می کردم البته من با حقوقی که در این مدت از بیمارستان گرفته بودم 

مقداری پس انداز داشتم ولی به پول بیشتری نیاز بود به آپارتمانم رفتم و تصمیم گرفتم در اولین فرصت وسیله های 

بگذارم ولی آن هم نیاز به زمان داشت در حالی که عجله داشتیم از روی اجبار فکر دیگری از سرم  منزلم را به حراج

گذشت بله تنها چاره من دستبندی بود که آقا جون در شب عروسی عمو حمید به عنوان یادگاری به من داد به اتاقم 

و به بازار طال فروشها رفتم . دستبند را به  رفتم و دستبندی را که تا آن لحظه در همان پارچه سبز رنگ بود برداشتم

 یکی دو زرگر نشان دادم.

 

زرگر هادستبند را با دقت نگاه کردند ولی قیمت مشخصی به من ندادند. گفتند خریدار نیستیم. وارد چند طال فروشی 

 ترین قیمت بفروشم. دیگر هم شدم. ولی وقتی دیدم بین قیمتهای آنها تناقض وجود تصمیم گرفتم دستبند را به باال

این بود که به چندین طال فروشی رفتم وهرکدام از آنها قیمتی روی دستبند گذاشتند. در آخرین مغازه طالفروشی که 

 کمی شلوغ بود روی یکی از صندلیها نشستم.

 

گوشواره  یک زوج جوان که برای خرید عروسی آمده بودند در حال انتخاب حلقه بودند. خانم مسنی که برای فروش

هایش ایستاده بود مرتب به ساعت دیواری نگاه می کرد و زیر لب می گفت ظهر شد خدایا چکار کنم ؟ من که خیلی 

خسته بودم تصمیم داشتم اگر صاحب مغازه قیمتی در حدود قیمت بقیه زرگر ها به من داد همانجا دستبند را 

 بفروشم.

 

شید . پس از رفتن آنها پیرزن در اندک فرصتی گوشواره هایش را انتخاب و خرید آن دو جوان نیم ساعتی طول ک

 فروخت و برای شمارش پولهایش روی صندلی کنار دست من نشست.

 

بلند شدم و رفتم جلو و سالم کردم .زرگر که مرد جوان و خوش قیافه ای هم بود در حالی که قاب حلقه ها را مرتب 

 می کرد گفت :

 

 امر بفر مایید.

 

 بند را از کیفم بیرون آوردم و روی میز شیشه ای گذاشتم و گفتمدست

 

قصد دارم این دستبند را بفروشم. شما خریدار هستید؟ مرد که هنوز سرش پایین بود بدون این که به دستبند نگاه 

 کند گفت :

 

 البته فاکتور دارد؟

 

 خیر آقا قدیمیه فاکتور نداره

 

ر سرش را بلند کرد و دستبند را از روی میز برداشت او یکی دو بار دستبند را زیر و با گفتن کلمه قدیمی مرد زرگ

 باال کرد .



 

کمد بزرگی گوشه اتاق بود که پر از اسباب بازیهای مختلف بود در بین آنها چشمم به مرمر افتاد با دیدن مرمر به یاد 

بت به سنش از قدرت درک باالیی برخوردار . در فکر روزهایی افتادم که برای اولین بار مهتاب را می دیدم. او نس

 بودم که در نبود علی به مهتاب چه بگویم. آیا او اگر بفهمد که پدرش را برای مدتی نمی بیند بی تابی می کند؟

 

 خانم مدیر وارد اتاق شد . بلند شدم و پس از احوالپرسی گفتم :

 

 برای بردن مهتاب آمده ام ..مهتاب رستمی

 

 انم مدیر رفت و پشت میزش نشست و گفتخ

 

البته آقای رستمی صبح سفارش کرده که از امروز شما برای بردن مهتاب به مهد می آیید ولی با اجازه من اول باید  

 کارت شناسایی شما را با خانم لیال راستین مطابقت کنم .

 

 از مربی مهد خواست که مهتاب را به دفتر بیاورد.پس از این که دفترچه بیمه ام را به خانم مدیر نشان دادم او 

 

مهتاب همراه مربی وارد شد. او که گویا انتظار مرا می کشید در یک چشم بهم زدن خودش را در بغل من انداخت و 

 گفت :

 

 خاله جون دلم برای شما خیلی تنگ شده بود. -

 

ست تصمیم گرفتم او را به بهترین فروشگاه ببرم و برایش وقتی دیدم مهتاب همان بلوز و شلوار تکراری را پوشیده ا

 لباس بخرم.

 

سپس مهتاب مرمر را از خانم مدیر گرفت و همراه من به راه افتاد در بین راه مهتاب یکی دوبار سوال کرد خاله جون 

زمان که شکالت را  پدرم کجا رفته ؟ من که مجبور بودم به او دروغ بگویم یک شکالت از داخل کیفم در آوردم و هم

 به دست او می دادم گفتم :

 

 مهتاب جان وقتی که پیش من هستی ناراحتی ؟ -

 

 نه خاله جون ولی دوست دارم بابام هم باشه . -

 

 می دونم عزیزم ولی فعال پدرت رفته مسافرت و تا وقتی برگردد شما پیش خاله جون هستی . -

 

ت بودم متوجه شدم به فروشگاه رسیدیم دست مهتاب را گرفتم و به فروشگاه همان طور که با مهتاب مشغول صحب -

بردمو چند دست لباس شیک برای او خریدم. آن روز من و مهتاب ناهار را در یک رستوران خوردیم و بعد از ظهر 

 اورا به سینمایی بردم که فیلم عروسکی برای بچه ها گذاشته بود.

 



ودم فکرم پیش علی بود. ولی چاره ای نداشتم من باید کاری می کردم که آن بچه تمام لحظاتی که با مهتاب ب -

 کمبود پدرش را احساس نکند.

 

پس از این که فیلم تمام شد خستگی را در چهره مهتاب تشخیص دادم و تصمیم گرفتم اورا به منزل ببرم تا بتواند  -

 استراحت کند.

 

ردم او غریبی می کند . ساکت روی مبل نشسته بود و در حالی که مرمر را وقتی وارد آپارتمانم شدیم احساس می ک

 در بغل داشت اطراف را نگاه می کرد.

 

من به آشپز خانه رفتم و مشغول تدارک شام شدم. آن شب من بهترین و عزیزترین مهمان را در خانه داشتم و 

 بایستی به نحو احسن از او پذیرایی می کردم.

 

شغول بود که یک لحظه متوجه شدم صدایی از مهتاب نمی شنوم با عجله از آشپزخانه بیرون رفتم . او سرم به کار م

همان جا روی مبل خوابش برده بود به آشپزخانه برگشتم و بعد از این که دستهایم را شستم رفتم با دقت طوری که 

 از خواب بیدار نشود اورا به اتاقم بردم و روی تختم خواباندم.

 

ی کردم کارهایم را به آرامی انجام بدهم تا او راحت بخوابد و بعد از مدتها کار و تالش شبانه روزی مهتاب باعث سع

 شده بود که من چند روزی مرخصی بگیرم و همانند یک کدبانو در خانه بمانم و به کارهای منزل رسیدگی کنم.

 

ا خیال بیدار شدن نداشت . همان طور آرام و راحت روی غروب شده بود و هوا روبه تاریکی می رفت . مهتاب که گوی

تخت خوابیده بود لباسهای جدید اورا از درون کاغذ کادو در آوردم و طوری که چروک نشود آنها را روی دسته مبل 

 انداختم.

 

که صدای  از کتابخانه اتاقم یک کتاب برداشتم و شروع به خواندن کردم. هنوز چند صفحه ای بیشتر نخوانده بودم

 زنگ آپارتمانم بلند شد. در را باز کردم . خدایا خانم دیبا بود . کمی دستپاچه شده بودم. سالم کردم و گفتم :

 

 خوش آمدید خانم دیبا ، بفرمائید خانم دیبا در حالی که وارد آپارتمان می شد گفت :

 

ایشان گفتند خانم راستین چند روزی را  امروز هرچه منتظر شدم تشریف نیاوردید. وقتی از رئیس بخش پرسیدم

مرخصی گرفته . نگران شدم و با خودم فکر کردم شاید خدایی نکرده اتفاقی افتاده باشد. د رتمام این مدت ندیده 

 بودم شما مرخصی بگیری .

 

یبا به خوبی درآن لحظه با جوی که پیش آمده بود هیچ جوابی نداشتم . به هر حال مهتاب در خانه من بود و خانم د

مهتاب را می شناخت . بایک لبخند سوال اورا نشنیده گرفتم و به بهانه آماده کردن چای به آشپزخانه رفتم که دوباره 

 خانم دیبا پرسید:

 

 لیال جان جایی مهمان هستی ؟ -



 

 نه چطور مگه ؟ -

 

 عوت داری .همینطوری سوال کردم دیدم لباس دخترانه خریدی گفتم شاید جایی تولد د -

 

 خندیدم و گفتم قضیه مهم تر از این حرفها است . باید موضوعی را برایت تعریف کنم. -

 

سینی چای را روی میز گذاشتم و روبه روی خانم دیبا نشستم . باید قبل از بیدار شدن مهتاب حقیقت را برای او  -

 دمه باید سر حرف را باز می کردم بنابر این پرسیدم:تعریف می کردم . نمی دانستم از کجا باید شروع کنم . برای مق

 

 جناب دکتر حالشون چطوره ؟ -

 

 خانم دیبا خنده ای کرد و در حالی که فنجان چای را بر می داشت گفت :

 

 حال ایشان بستگی به جواب شما دارد. -

 

ت را فهمید چه عکس العملی از خود نشان قضیه جدی بنظر میرسید و من ترسم از این بود که او بعد از این که واقعی

می دهد . آیا اگر عکس العمل او منفی باشد ممکن است در موقعیت شغلی من تاثیر داشته باشد ؟ به هر حال او 

 همکارم بود و من به هیچ عنوان دلم نمی خواست خبر جزئیات زندگی خصوصی من در محیط کارم پخش شود.

 

 عه صدای مهتاب را شنیدم.در شک و تردید بودم که یکدف

 

 خاله جون مرمر کجاست ؟ خانم دیبا نگاهی از روی تعجب به من انداخت و گفت : -

 

 مهمان داری ؟ -

 

 بله بله غریبه نیست . -

 

بلند شدم و سریع به اتاق خواب رفتم . مهتاب بغض کرده بود و لبه تخت نشسته بود . او صدای خانم دیبا را شنیده  -

و خجالت می کشید بیرون بیاید. پش از این که موهای مهتاب را شانه زدم و لباسش را مرتب کردم . اورا بغل  بود

کردم و با شجاعت از اتاق بیرون رفتم . بادیدن مهتاب خانم دیبا بدون آنکه دست خودش باشد از جا بلند شدو بهت 

 زده گفت :

 

 مهتاب ؟ -

 

خواب مشغول بازی با مرمر بود من وخانم دیبا سخت گرم گفتگو بودیم . حاال  یکی دوساعتی که مهتاب در اتاق

دیگر او همه چیزرا می دانست ولی درست برعکس تصورم . خانم دیبا نه تنها به من حق داد بلکه به وفا و مهر و 

 محبت من آفرین گفت : سپس خانم دیبا داستان زندگیش را برای من تعریف کرد :

 



 می خواهد دوباره خاطراتش را به یاد بیاورم . به خودم قول داده بودم که دیگر در این باره فکر نکنم .هرچند دلم ن

 

سالها پیش خانواده ما و خانواده شایان در یک خانه زندگی می کردیم در آن روزها من و شهرام همبازی بودیم. 

 ر می کردم به دستوراتم عمل کند.شهرام حدود یک سال از من کوچیکتر بود و من همیشه او را مجبو

 

اکثر اوقات با اصرار خاله یا مادرم با شروین هم که چند سالی از ما کوچکتر بود بازی می کردیم. روزها به این 

 ترتیب می گذشت و ماهر روز بزرگتر می شدیم.

 

ها سپری می شد و به مرور دیگر از شهرام خجالت می کشیدم و سعی می کردم کمتر بااو صحبت کنم . باالخره روز

زمان من و شهرام به یکدیگر عالقه پیدا کردیم . کار به جایی رسیده بود که حتی یک روز طاقت ندیدن همدیگر را 

 نداشتیم.

 

پس از مدتی یک روز پدر شهرام گفت که قصد دارد خانواده اش را به تهران ببرد و با شراکت یکی از همکارهایش 

 ن بنا کند.شرکت خصوصی در تهرا

 

بعد از شنیدن این خبر من و شهرام بدون این که با هم صحبت کنیم . هردو برای این جدایی افسوس می خوردیم. ما 

 هر دو می توانستیم به راحتی نشانه دوست داشتن را از چشمهای یکدیگر تشخیص بدهیم.

 

. وقت رفتن به مادرم توصیه کرد که من  خاله تا حدی به موضوع پی برده بود و عالقه شدیدی هم به من داشت

 همیشه آرزو داشتم دختر شما عروس من باشد و اینکه هیچ وقت نباید اورا به دست غریبه بسپارید.

 

با این صحبت خاله من هر روز امیدوارتر می شدم و همیشه در خلوت خودم به شهرام فکر می کردم. هر چند درست 

 او در هر کجا باشد به من وفادار خواهد ماند.وضعیت اورا ولی مطمئن بودم که 

 

روزها در خیاالتم منتظر بودم که در باز شود و آنها به خواستگار من بیایند سعی می کردم در درس خواندن و 

کارهای هنری پیشرفت داشته باشم . گاهی اوقات از طرف شهرام نامه ای دریافت می کردم. او همیشه در نامه 

 نده امیدوار می کرد.هایش مرا به آی

 

تقریبا یک سال از رفتن آنها به تهران می گذشت که یک روز از مادرم شنیدم که قرار است خانواده شایان به 

 خواستگار من بیایند.

 

 از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. من واقعا به شهرام عالقه داشتم و خوشبختی را در زندگی با او می دیدم.

 

خاله و شوهر خاله ام آقای شایان به خواستگاری من آمدند و با یک حلقه من و شهرام با یکدیگر نامزد شدیم  باالخره

 و قرار شد بعد از خدمت سربازی مراسم عقد را برگزار کنیم.

 



. روز به روز امید من به زندگی بیشتر می شد در همان سالی که شهرام به سربازی رفت من در دانشگاه قبول شدم 

 شهرام در اصفهان خدمت می کرد و گاهی اوقات برایم نامه می فرستاد.

 

به این ترتیب روزها را با تالش و امید پشت سر می گذاشتم تا اینکه چند ماهی بیشتر به پایان سربازی شهرام نمانده 

ذشت ولی نه تنها او نامه ای بود او هر دفعه نامه هایش را کوتاه تر می کرد. تا این که مدتی از پایان خدمت شهرام گ

نفرستاد بلکه به نامه های من هم جواب نمی داد. . یکی دو ماه اول فکر کردم شاید گرفتار باشد و تا این که من فوق 

 دیپلم گرفتم و پدرم جشنی برای من بر پا کرد .

 

توقع چنین بی حرمتی را نداشتم  شب مهمانی خاله و شوهر خاله ام بدون شهرام به منزل ما آمدند. من که به هیچ وجه

. همان شب از پدرم خواستم تا علت نیامدن شهرام را بپرسد. شایان که گویا جواب قانع کننده ای نداشت سعی می 

 کرد بهانه ای جور کند.

 

فت شهرام باالخره بعد از مدتی خاله و شایان به منزل ما آمدند و نامزدی را به هم زدند . بله این طور که شایان می گ

از ازدواج با من منصرف شده بود و با تصمیم خودش قرار بود با دختر مورد عالقه اش که در شرکت شایان با او آشنا 

 شده بود ازدواج کند.

 

 با شنیدن این خبر دنیا در جلوی چشم من همانند تونل تنگ و تاریکی شده بود .

 

 را ببینم و تا امروز هرگز اورا ندیده ام. ار آن روز به بعد هیچ وقت دلم نمی خواست شهرام

 

 فقط گاهی اوقات از شروین می شنیدم که آنها خوشبخت هستند و به راحتی باهم زنگی می کنند.

 

 بلند شدم و در حالی که می رفتم میز شام را آماده کنم گفتم:

 

 واقعا متاسف شدم راستی خانم دیبا چرا شما ازدواج نکردید.؟ -

 

سال پیش قبل از اینکه پدرم فوت کند خواستگار خوبی داشتم . ولی من بعد از شهرام به مرد دیگری نمی چند 

 توانستم فکر کنم و دل ببندم شاید هم به همین دلیل باشد که توانستم به خوبی روحیه و موقعیت تورا درک کنم .

 

اصی هم به من داشت در حالی که میز شام را می فکر کردم خانم دیبا دوست خوبی است . او مهربان بود و عالقه خ

 چیدم خندیدم و گفتم تا امروز چهار نفر قربانی خانواده شایان شده اند.

 

آن شب من و خانم دیبا گویی که بعد از چند سال همدیگر را پیدا کرده باشیم تا نیمه های شب گفتگو و درد دل می 

صحبت می کند و برای مهتاب و بهبود یافتن علی هم به من کمک خواهد کردیم. او به من قول داد که با دکتر دیبا 

 کرد.

 



صبح با صدای زنگ در آپارتمان از خواب بیدار شدم . قبل از این که در را باز کنم نگاهی به ساعت کردم ساعت از 

 ده گذشته بود رفتم در را باز کردم خانم مسنی پست در ایستاده بود .

 

 انم این جا منزل خانم دکتر راستین است؟عذر می خواهم خ -

 

 بله . -

 

 او لبخندی زد و گفت لیال خانم شما هستید؟

 

 من که مطمئن بودم تا به حال اورا جایی ندیده ام گفتم ؟

 

 خودم هستم بفرمایید. -

 

 زن که این دست و آن دست می کرد گفت :

 

حم شوم . در این لحظه مهتاب که تازه از خواب بیدار شده بود به من زرافشان هستم . اجازه دارم چند لحظه مزا

 طرف من آمد و دست مرا گرفت .

 

 خانم زرافشان نگاهی به مهتاب انداخت و پرسید :

 

 دختر شماست ؟ -

 

 تبسمی کردم و گفتم :بله چه طور مگه ؟ او یکی دو قدم به طرف پله ها رفت و گفت :

 

شدم .. من چیزی از رفتار خانم زرافشان نفهمیده بودم که مهتاب گفت خاله جون من امروز  خیلی ببخشید که مزاحم

 به مهد کودک نمی رم؟

 

 هنوز در را نبسته بودم که زن دوباره به طرف من آمد و این بار با خوشحالی گفت :

 

 پس شما خاله این دختر خانم هستید ؟ -

 

 چه فرقی می کنه ؟ -

 

 فت خیلی فرق می کنه عزیزم.... بعد از یک مکث کوتاه ادامه داد:خندید و گ -

 

 این جا که نمی شود صحبت بکنیم. اجازه می فرمائید ؟ از جلوی در رفتم کنار و گفتم : بفرمائید داخل . -

 

گرفتم و او پس از وارد شدن رفت روی مبل نشست و به من خیره شد خانم دیبا هنوز خواب بود . مهتاب را در بغل 

 رفتم روبروی خانم زرافشان نشستم .



 

 خانم زرافشان در حالی که با انگشتر فیروه ی دستش بازی می کرد گفت :

 

 چند روز پیش گویا شما به طال فروشی پسر من رفته اید.

 

 درسته یک دستبند به ایشان فروختم مساله ای پیش اومده .؟

 

 آدرس شما را هم پسرم به من داد.صاحب مغازه پسر بزرگه منه . اسم و 

 

 در اصل پسرم مرا به خواستگاری شما فرستاده .

 

 خواستگاری ؟ -

 

 در این چند روز آنقدر از نجابت و خانمی شما تعریف کرد که من واقعا مشتاق شدم شما را از نزدیک ببینم . -

 

 لبخندی زدم و گفتم : -

 

 همی شده من نامزد دارم و به زودی قرار است ازدواج کنم .خیلی عذر می خواهم خانم سو تفا -

 

خانم زرافشان که هم تعجب کرده و هم نا امید شده بود پس از چند لحظه سکوت بلند شد و در حالی که چادرش را 

 مرتب می کرد آهی کشید و گفت : ازدواج قسمت الهی این کاریه که خدا باید درست کند.

 

 فعه فکری از مغزم گذشت سریع گفتم :با این جمله ها یکد

 

 ولی من یک دختر خوب و نجیب برای پسر شما سراغ دارم.. -

 

 با خونسردی جواب داد دختر خوب زیاده عزیزم متاسفانه پسر من دختر پسند نمی کنه .

 

 ولی من مطمئن هستم که این یکی را پسر شما پسند می کنه .

 

تازه از خواب بیدار شده بود از اتاق خواب بیرون آمد . بهترین فرصت بود برای آشنا در همین لحظه خانم دیبا که 

 شدن خانم دیبا و خانم زرافشان.

 

 خانم زرافشان پس از آشنایی و احوالپرسی نیم ساعتی در منزل من نشست و نظر خانم دیبا را برای ازدواج پرسید.

 

اورا متقاعد کنم که اگر فرصتی مناسب برای ازدواج پیش آمد حتما من شب قبل بعد از کلی صحبت موفق شده بودم 

 جواب مثبت بدهد.

 

 او اندکی فکر کرد و بعد به خانم زرافشان گفت:

 



 باید اول با پسر شما صحبت کنم . -

 

به خانم زرافشان که در همان لحظه اول از خانم دیبا خوشش آمده بود نشانی منزل اورا گرفت تا همراه پسر 

 خواستگاری برود.

 

بعد از رفتن خانم زرافشان من و خانم دیبا طبق تصمیم که از قبل گرفته بودیم همراه مهتاب به حرم امام رضا رفتیم. 

 در بین راه مقداری گندم برای کبوتر های امام رضا خریدیم.

 

تن مهتاب را به دست خانم دیبا سپردم آن روز تا ظهر در حرم ماندیم و مشغول دعا و راز و نیاز شدیم و موقع برگش

و خودم برای دیدن علی یکراست به بیمارستان رفتم . با این که طاقت عذاب کشیدن اورا نداشتم ولی واجب بود که 

او مرا ببیند تا قدرت و امید بیشتری داشته باشد . او برای ترک اعتیادش به تنها چیزی که نیاز داشت امید بودو در 

ا امید او من بودم. در آن موقع هیچ کاری از دست من بر نمی آمد . غیر از اینکه به او روحیه بدهم. می آن شرایط تنه

 بایستی اورا به آینده ای روشن امیدوار می کردم.

 

 

 ویرایش

 

در تمام لحظاتی که بر بالین علی بودم صحبت از مهر و محبت و دوست داشتن امید خوشبختی و صحبتهایی که اشک 

شادی را در چشمهایش جمع می کرد بود. از مهتاب برایش می گفتم و از این که چقدر به او عالقه داشتم. در هر 

صورت من در حق علی محبت نمی کردم بلکه وظیفه ام را انجام می دادم علی را از وجود خودم می دانستم من وظیفه 

ی توانستم حتی نفس بکشم.او زیباترین بهار من بود و داشتم طلسم نا امیدی را در قل علی بشکنم . من بدون او نم

در تمام مدتی که از او جدا بودم هیچ وقت بهار را احساس نکردم. و در تمام این مدت آتش دلم فروزان بود به دنبال 

به آن  او همانند یک داروغه به همه جا سر می زدم من درد انتظار کشیده بودم دیگر پایان لحظه های انتظارم بود و تا

 لحظه کوله بار عشق علی را به همراه خود کشیده بودم.

 

ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود و من هنوز در بیمارستان بودم. نگران مهتاب شدم . ممکن بود دلتنگی کند . 

فتم چند بهتر بود هرچه زود تر به خانه بر می گشتم با یان فکرها از علی خدا حافظی کردم و یکراست به خانه ر

جفت کفش جلوی در آپارتمانم بود. با خود فکر کردم شاید پدر و مادرم آمده باشند ولی آنهاتازه مشهد بودند و 

پدرم در این فاصله کوتاه و بدون دلیل نمی توانست از اداره مرخصی بگیرد. در ضمن دو روز از آخرین باری که با 

رد آمدن چیزی به من نگفته بود. پس چه کسانی به منزل من مادرم تلفنی صحبت کرده بودم می گذشت واو در مو

آمده بودند؟ با فکرهای مختلف زنگ آپارتمان را فشار دادم . خانم دیبا در را باز کرد و من در همان لحظه ی اول : 

 مهمان داریم؟ -پرسیدم

 

 مژده بده تا بگم....

 



محبت و دوست داشتن امید خوشبختی و صحبتهایی که اشک در تمام لحظاتی که بر بالین علی بودم صحبت از مهر و 

شادی را در چشمهایش جمع می کرد بود. از مهتاب برایش می گفتم و از این که چقدر به او عالقه داشتم. در هر 

صورت من در حق علی محبت نمی کردم بلکه وظیفه ام را انجام می دادم علی را از وجود خودم می دانستم من وظیفه 

طلسم نا امیدی را در قل علی بشکنم . من بدون او نمی توانستم حتی نفس بکشم.او زیباترین بهار من بود و  داشتم

در تمام مدتی که از او جدا بودم هیچ وقت بهار را احساس نکردم. و در تمام این مدت آتش دلم فروزان بود به دنبال 

ر کشیده بودم دیگر پایان لحظه های انتظارم بود و تا به آن او همانند یک داروغه به همه جا سر می زدم من درد انتظا

 لحظه کوله بار عشق علی را به همراه خود کشیده بودم.

 

ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود و من هنوز در بیمارستان بودم. نگران مهتاب شدم . ممکن بود دلتنگی کند . 

ان فکرها از علی خدا حافظی کردم و یکراست به خانه رفتم چند بهتر بود هرچه زود تر به خانه بر می گشتم با ی

جفت کفش جلوی در آپارتمانم بود. با خود فکر کردم شاید پدر و مادرم آمده باشند ولی آنهاتازه مشهد بودند و 

ه با پدرم در این فاصله کوتاه و بدون دلیل نمی توانست از اداره مرخصی بگیرد. در ضمن دو روز از آخرین باری ک

مادرم تلفنی صحبت کرده بودم می گذشت واو در مورد آمدن چیزی به من نگفته بود. پس چه کسانی به منزل من 

آمده بودند؟ با فکرهای مختلف زنگ آپارتمان را فشار دادم . خانم دیبا در را باز کرد و من در همان لحظه ی اول : 

 مهمان داریم؟ -پرسیدم

 

 مژده بده تا بگم....

 

 گرفتی بگو -

 

 سارا و محسن البته همراه مادر سارا خانم . -

 

 از خوشحالی دلم می خواست پر می کشیدم.

 

به محض این که وارد آپارتمان شدم سارا خودش را در بغل من پرت کرد از شدت خوشحالی هر دو گریه می 

 کردیم. همه چیز برایم غیره منتظره بود.

 

انم برزگر را دیدم حدس زدم اتفاقی افتاده محسن و سارا هردو در یک شرکت کار می هنگامی که چهره محسن و خ

 کردند و ممکن نبود بدون دلیل آن هم در این فصل به مسافرت بیایند.

 

 پسر کوچولوی سارا که محمد رضا نام داشت در اتاق خواب مشغول بازی با مهتاب بود.

 

قبل از هییچ صحبتی سارا و محسن به من تبریک گفتند که باالخره موفق خانم دیبا مشغول آماده کردن شام بود. 

 شده بودم علی را پیدا کنم .

 

این طور که سارا می گفت قبل از رسیدن من خانم دیبا تمام وقایع را برایشان تعریف کرده بود. حاال دیگر نوبت من 

انم برزگر و سارا نشسته بودم به صحبتهای محسن بود که علت ناراحتی محسن و خانم برزگر را می فهمیدم . بین خ



گوش می کردم. محسن ابتدا کمی از جریان ازدواج منیره تعریف کرد سپس نگاهی پر از عشق و محبت به سارا 

 انداخت و گفت :

 

 خانم عزیزم رو برای زیارت به مشهد آورده ام.....می خواهم شفای مونس روح و جانم را از امام رضا بگیرم.

 

با اینکه سارا داری روحیه قوی بود ولی من در همان لحظه اول متوجه رنگ زرد و گودی چشمهایش که از شدت 

 الغری بودشده بودم .

 

هرچند باورش برایم مشکل بود ولی یکی دوبار راجع به بیماری سارا از محسن سوال کردم وقتی دیدم محسن به 

 دیگر سوال نکنم.... دالیلی قصد جواب دادن ندارد تصمیم گرفتم

 

 آن شب بعد از صرف شام محسن و سارا همراه پسر کوچکشان و خانم برزگر به حرم رفتند.

 

صبح روز بعد زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم صبحانه را آماده کردم . بعد از این که مهتاب را به مهد کودک 

اه رفتم و درآن چند ساعتی که در کالس بودم گاهی فکرم به بردم. چند کتابی را که الزم داشتم خریدم و به دانشگ

سوی علی می رفت و گاه به سوی سارا . تصمیم داشتم وقتی به خانه برگشتم با محسن یا خانم برزگر صحبت کنم و 

 بفهمم موضوع از چه قرار است من حق داشتم بفهمم چه بر سر بهترین دوستم آمده است .

 

س تمام شد به مدیر مهد کودک تلفن زدم و گفتم که یکی دوساعتی دیرتر از روزهای گذشته به این ترتیب وقتی کال

برای مهتاب می روم... خیالم که از طرف مهتاب راحت شد ، به بیمارستان رفتم و نیم ساعتی را پیش علی ماندم 

باید هرچه زودتر خودم را  مرتب سفارش اورا به همکارهایم به خصوص خانم دیبا می کردم. آن روز مهمان داشتم و

 به خانه می رساندم .بعد از اینکه مهتاب را از مهد آوردم به یک رستوران رفتم و چند پرس غذا خریدم.

 

وقتی به خانه رسیدیم. خانم برزگر تها کنار پنجره ایستاده بود کامال مشخص بود چشمهای او از شدت گریه زیاد ورم 

اه محمد رضا به خیابان رفته اند . غذا ها در آشپز خانه گذاشتم و برگشتم کنار او کرده . او گفت سارا و محسن همر

 تا راجع به سارا از او سوال کنم . هنوز من صحبتی نکرده بودم .

 

 که یکدفعه خانم برزگر شروع کرد به گریه او با صدای بلند گریه می کرد و می گفت :

 

 ید اینطور عذاب بکشهآخه مگه سارای من چه گناهی کرده که با

 

 از صدای ناله و گریه خانم برزگر مهتاب کمی ترسیده بود همان طور که مهتاب را در بغل می گرفتم پرسیدم:

 

 چی شده خانم برزگر ؟ سارا بهترین دوست منه . اون همیشه برای من مثل یک خواهر بوده من حق دارم ....

 

 :که خانم برزگر حرف مرا قطع کرد و گفت
 



چند روز پیش خواب بدی دیدم. صبح وقتی بیدار شدم رفتم به منزل سارا تا حال محمد رضا را بپرسم . روز جمعه 

 بود و مطمئن بودم که هم سارا و هم محسن در منزل هستند.

 

فته وقتی رسیدم متوجه شدم آنها قصد دارند بیرون بروند. کامال مشخص بود که مساله ای پیش امده از چهره گر

سارا و محسن فهمیدم که موضوع مهمی را از من پنهان می کنند احساس دل شکستگی کردم محمدرضا را بغل گرفتم 

و گوشه ای نشستم. به محض این که سارا برای چند لحظه ای از اتاق بیرون رفت . محسن با دستپاچگی به طرف من 

 امد و گفت :

 

برود . امروز صبح زود او متوجه شد که یک غده زیر دست راستش بوجود مادر باید هرچه زودتر سارا به بیمارستان 

آمده محسن از من خواست که هیچ عکس العملی جلوی سارا نشان ندهم. هر طوری بود خودم را کنترل کردم تا 

نها روحیه سارا ضعیف نشود . آن روز من از محمد رضا مواظبت کردم و آنها به بیمارستان رفتند. تمام مدتی که آ

 نبودند تنها کاری که از دست من بر می آمد دعا کردن بود.

 

خالصه روز شنبه برای نمونه برداری به بیمارستان رفت چند روز بعد محسن جواب آزمایش را از آزمایشگا ه گرفت 

من و و به دکتر نشان داد تشخیص دکتر این بود که غده بدخیمی است و باید هرچه زودتر عمل بشود این بود که 

 محسن تصمیم گرفتیم قبل از عمل جراحی به پابوس امام رضا بیائیم.

 

 وقتی دیدم خانم برزگر پشت سر هم اشک می ریزد قلبم آتش گرفت . در آن لحظه با خود فکر می کردم.

 

بت چقد ر زن ستم کشی است . اون از شوهرش اون از سعید اون از مریم و این هم سارا که بعداز چند سال مصی

 کشیدن...

 

زنگ در به صدا در آمد . همان طور که کنار پنجره ایستاده بودم به بیرون نگاه کردم سارا و محسن دست محمد رضا 

را گرفته بودند و پشت در ایستاده بودند. دستی برایشان تکان دادم و رفتم در را باز کردم. در فاصله ای که آنها از 

 ا عجله گفت:پله باال می آمدند خانم برزگر ب

 

 لیالجان به سارا گفته ایم یک غده چربی بود.... حواست باشه مادر -

 

 چشم خانم برزگر خیالتون راحت باشه . -

 

غذا ها سرد شده بود. بعد از چند دقیقه ای صحبت با محسن و سارا به آشپزخانه رفتم و غذا ها را گرم کردم و میز را 

شخص بود که هیچ کدام اشتهایی برای غذا خوردن ندارند. محسن ساختگی می چیدم. موصع صرف ناهار کامال م

خندید و خانم برزگر از روی اجبار حرف می زد. سارا که از همه جا بی اطالع بود ، مشغول غذا دادن به پسرش بود . 

قه ای قاشق غذا را وقتی به چشماهای معصوم محمد رضا نگاه می کردم و به چهره خسته و ستمدیده سارا که با چه عال

 در دهان پسرش می گذاشت دلم می خواست در جای خلوتی بودم و باصدای بلند فریاد می کشیدم و گریه می کردم.

 



بعد از ظهر خانم برزگر به حرم رفت و محسن و سارا از من خواستند آنها را به مالقات علی ببرم از آنجایی که علی 

و من نمی خواستم کسی اورا در آن شرایط ببیند بهانه ای جور کردم و گفتم در وضعیت روحی و جسمی خوبی نبود 

بعد از مرخص شدن او از بیمارستان در اولین فرصت به تهران می آئیم . فعال بهتر است بچه ها را به پارک ببریم 

د. سارا مرتب از ...در پارک هر سه نفر مشغول قدم زدن بودیم . محمد رضا و مهتاب هم با یکدیگر بازی می کردن

روزهای گذشته تعریف می کرد او در بین صحبتهایش چند بار به گوشم رساند که قرار است بزودی عمل کند و کمی 

 می ترسد.

 

در این لحظه که محسن درک کرده بود سارا نیاز دارد با من تنها باشد . به بهانه مراقبت از بچه ها مارا تنها گذاشت . 

حرفهای همدیگر را می فهمیدیم ما شبهای زیادی را در یک اتاق خوابیده بودیم و تا نیمه های  من و سارا خیلی راحت

شب درد و دل کرده بودیم . وقتی سارا حرف می زد احساس می کردم صدایش می لرزد . با اخالق سارا آشنا بودم 

محمد رضا کرد و با همان صدای می دانستم که او باید گریه کند تا سبک شود. سارا برگشت و نگاهی به محسن و 

 لرزان گفت:

 

 همه فکر می کنند من خبر ندارم ولی من خوب می دانم که سرطان دارم و ممکن است فقط شش ماه زنده بمانم .

 

سارا همه چیز را می دانست . او گفت روزی که محسن جواب آزمایش را گرفت قبل از این که به دکتر نشان دهد به 

م برای خودش و هم برای من مرخصی بگیرد. در نبود محسن فرصت را مناسب دیدم. جواب شرکت رفت تا ه

 آزمایش را برداشتم و رفتم پیش یک دکتر متخصص غدد. آزمایش را

 

 نشان دادم و گفتم مربوط به دختر همسایه است و کسی را ندارد و خواهش کردم تا جواب آزمایش را به من بگوید.

 

 تاسف خوردن برای صاحب آزمایش گفت: دکتر بعد از کلی

 

جواب مثبت است یعنی غده سرطانی بوده و باید هرچه زودتر عمل شود وقتی از دکتر سوال کردم ممکن است زنده 

 بماند. او جواب داد : عمر دست خداست ولی با این شرایط ممکن است شش ماه .

 

و محمد رضا بود او حاال دیگر گریه می کرد و می گفت نمی  سارا با این که خودش بیمار بود ولی نگران حال محسن

 دانم بعد از من چه برسر محمد رضا می آید . آیا سرنوشت او مثل مادرش است ؟

 

خیلی تالش کردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم . من نباید با گریه کردن روحیه اورا ضعیف می کردم. همان طور که 

اورا امیدوار می کردم. متوجه شدم محمد رضا و مهتاب تنها هستند. اطراق را که نگاه کردم  به سارا دلداری می دادم و

محسن را ندیدم. سارا روی نیمکت نشسته بود و گریه می کرد . از او خواستم حواسش به بچه ها باشد . سپس چند 

ورا ندیدم خواستم برگردم طرف لحظه ای اورا تنها گذاشتم و رفتم که ببینم محسن کجا رفته است . هرچه گشتم ا

سارا که یکدفعه متوجه شدم صدای ناله ای از گوشه پارک به گوش می رسد . به طرف صدا رفتم . محسن درآخر 

پارک پشت یک درخت بزرگ نشسته بود و باصدای بلند های های گریه می کرد. از صدای ناله محسن سنگ آب 

 و التماس می کرد. که من دیگر نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم.می شد . او چنان با سوز برای خدا دردو دل 



 

آن روز غروب سارا و محسن را دوباره به حرم فرستادم. صبح روز بعد آنها آماده شده بودند که به تهران برگردند . 

 من تلفن بیمارستان را به محسن دادم تا در صورت لزوم با من تماس بگیرد.

 

ی گذشت و من هر روز با مادرم تماس می گرفتم تا از حال سارا با خبر باشم . درست روزی به این ترتیب چند روز

که سارا قرار بود به اتاق عمل برود ، از آنجایی که کار دیگری از دست من ساخته نبود به حرم رفتم و با دل شکسته 

 به امام رضا متوسل شدم.

 

ل علی روز به روز بهتر می شد. دیگر به طور کامل غدایش را می موقع برگشتن طبق معمول به بیمارستان رفتم. حا

خورد و گاهی اوقات نرمش هم می کرد . هر روزی که می گذشت رفتار علی تغییر می کرد . او دوباره به حالت 

روزهای اول برگشته بود . دیگر احساس می کردم هر ساعتی و دقیقه ای که می گذرد فاصله ام تا طلوع خوشبختی 

تر می شود. آن روز خانم دیبا خوشحالتر از روزهای گذشته بود. روی صندلی کنار تخت علی نشست بودم که کم

خانم دیبا از جلوی در اتاق رد شد و اشاره ای به من کرد . بلند شدم و رفتم داخل راهرو بعد از ظهر همان روز قرار 

 بود خانم زرافشان به همراه پسرش به خواستگاری او بروند.

 

از این که باالخره بعد از چند سال خانم دیبا می خواست سروسامان بگیرد همه خوشحال بودیم خصوصا علی که بهتر 

از همه داستان خانم دیبا و شهرام را می دانست و در ضمن خودش هم یکی از قربانیان خانواده شایان به شمار می 

ین را دیدم. لحظه اول فکر کردم اشتباه دیده ام . دقت رفت . سخت گرم صحبت با خانم دیبا بودم که یکدفعه شرو

کردم بله شروین بود. او در ابتدای راهرو ایستاده بود و گویا داشت از اطالعات سوالی می کرد . وقتی من با تعجب 

 گفتم :

 

 او این جا چکار می کند؟

 

 کرد. خانم دیبا برگشت به طرف ابتدای راهرو وقتی شروین رادید خنده کوتاهی

 

خبرها چه زود پخش می شود مدتها بود که به دیدن من نیامده بود حتما راجع به خواستگاری زرافشان از فامیل 

 خبری شنیده .

 

من سریع در اتاق علی را بستم و به خانم دیبا گفتم راجع به علی هیچ چیز به او نگوید. خانم دیبا چند قدمی به طرف 

سرعت به طرف ما می آمد. کمی هول شده بودم برای این که از اتاق علی دور شویم بخش اطالعات رفت شروین به 

پشت سر خانم دیبا راه افتادم . شروین به محض این که به ما رسید بدون مقدمه و بدون هیچ سالم و علیک با 

 عصبانیت گفت:

 

 علی کجاست ؟ اتاق شانزده کدام یکیه ؟

 

ه هم کردیم. هنوز هیچ حرفی نزده بودم که او نگاهی به شماره های اتاقها انداخت من و خانم دیبا از تعجب نگاهی ب

و چشمش که به شماره شانزده افتاد با قدمهای تند به طرف اتاق علی رفت . شروین بدون اینکه در بزند در را باز 



یستادیم . شروین که هنوز به کرد ویکسره وارد اتاق علی شد . من و خانم دیبا پشت سر او دویدیم و جلوی در اتاق ا

تخت علی نرسیده بود برگشت و نگاهی پر از خشم به هر دو نفر ما کرد . سپس به طرف ما آمد و در را محکم بست 

 . من که نگران حال علی شده بودم در را باز کردم . هنور وارد اتاق نشده بودم که شروین با صدای بلند گفت:

 

 ت کنم .می خواهم با پدر بچه ام صحب

 

علی که از دیدن شروین جا خورده بود بلند شد نشست و با تعجب به او خیره شد. شروین به طرف علی رفت و ادامه 

 داد:

 

 علی باید با تو صحبت کنم . عی با خونسردی جواب داد:

 

 راجع به چی ؟ در این لحظه شروین رو به من کرد و گفت:

 

می کنم نگاهی به علی انداختم و عقب عق به طرف راهرو رفتم. همان طور که  اگر خانم دکتر اجازه بدهند عرض

نگاهم به علی بود در را بستم . در تمام زندگیم تا به آن لحظه معنای واقعی حسادت را نفهمیده بودم. احساس می 

ز شروین بچه ای کردم علی مال من است و او اجازه ندارد با علی صحبت کند ولی واقعیت چیز دیگری بود. علی ا

داشت . یعنی بهتر بگویم نیمی از وجود علی برای همیشه متعلق به شروین بود. خانم دیبا هنوز گوشه راهرو ایستاده 

 بود صدای شروین به راحتی شنیده می شد . او گریه می کرد و با صدای بلند و رسا می گفت:

 

 ید مرا ببخشیعلی من دوستت دارم . من اشتباه کردم . نادانی کردم با

 

علی خواهش می کنم . من واقعا قدر تورا ندانستم علی خواهش می کنم یک فرصت دیگه به من بده قول می دهم که 

 همه چیز را جبران کنم . قول می دهم.

 

هیچ صدایی از علی شنیده نمی شد . از شدت عصبانیت تمام بدنم می لرزید . چند لحظه بعد دوباره صدای شروین را 

 نیدم که این بار می گفت :ش

 

 خب علی نظرت چیه ؟

 

 در این لحظه من یک دفعه در را باز کردم و جیغ زدم نه نه و همان طور که به چشمهای علی خیره شده بودم گفتم :

 

ا می علی مال منه تو حق نداری اون را ازمن بگیری . این با اگه بخوای علی را از من بگیری قسم می خورم که خودم ر

 کشم. شروین قصد داشت به طرف من حمله کند که خانم دیبا و علی به سرعت جلوی اورا گرفتند.

 

شروین به من فحاشی می کرد . تهدید می کرد و قسم خورد که هرگز نخواهد گذاشت من و علی با هم ازدواج کنیم 

اتاق را بست سپس رو به طرف شروین کرد  . برای این که پرسنل بیمارستان چیزی از موضوع پی نبرند خانم دیبا در

 و گفت :

 



 شروین تو قصد داری با علی ازدواج کنی ؟

 

 البته علی پدر بچه منه . علی پدر مهتاب است هست یا نه ؟

 

 دلم می خواست با دستهایم اورا خفه می کردم. از او متنفر بودم. حاضر نبودم او حتی اسم علی را بر زبان بیاورد.

 

 ی که هوز مات و مبهوت بود رفت لبه تخت نشست و از شروین پرسید :عل

 

 مگه تو با رامین ازدواج نکردی ؟

 

 شروین رفت کنار دست علی نشست و جواب داد.

 

رامین یک پست فطرت بود. او به من خیانت کرد رامین به خاطر پول پدرم با من ازدواح کرده بود او در مدتی که با 

کرد به بهانه های مختلف پول کالنی گرفت تا باالخره موفق شد پاساژ مورد نظرش را در تهران بسازد  من زندگی می

 و بعد هم به دادگاه رفت و تقاضای طالق داد. همین چند روز پیش از او جدا شدم.

 

 دوباره شروع کرد به گریه .

 

 د. رفتم جلوی او ایستادم و با شجاعت گفتم :وقتی دیدم شروین به هیچ عنوان حاضر نیست دست از سر علی بردار

 

گوش کن شروین شاید تو خبر نداشته باشی . ولی من سالهاست علی را دوست دارم و به او وفادار مانده ام. در اصل 

علی جزئی از وجود من بحساب می آید . چند سال پیش به علت یک حماقت اورا از دست دادم که درست در همان 

ی تو و خانواده ات شد. ولی بهتر است حاال این را بدانی مگر از روی جنازه من رد شوی تا به علی موقع علی فدا

 برسی . دلم می خواهد خوب این را در گوشهایت فرو کنی . فهمیدی؟

 

 شروین از روی لبه تخت بلند شد خنده تمسخر آمیزی زد و گفت :

 

یک جنازه نیستی حاال بهتره تو گوش کنی من چی میگم علی پدر خانم دکتر تو همین االن هم برای من بیشتر از 

 مهتاب و مهتاب دختر منه یعنی چی : یعنی علی مال من و مهتابه.

 

یک ثانیه مانده بود که با شروین در گیر شوم که دوباره علی و خانم دیبا ما را از هم جدا کردند علی که قضیه را 

 ی کرد گفت :جدی دیده بود و کم بیش احساس خطر م

 

حاال بهتره هر دوی شما گوش کنید تا من واقعیت را بگویم. من و شروین یکدفعه به صورت علی نگاه کردیم علی 

 یک نگاه به شروین و یک نگاه به من کرد و گفت :

 

پایین اگر مایل هستید بشنوید باید اول شرط مرا قبول کنید . سپس اول از شروین پرسید قبول ؟ شروین سرش را 

 انداخت و گفت قبول علی برگشت به من نگاه کرد به چشمهای او نگاه کردم و قبل از این که سوال کند گفتم قبول .



 

دوباره رفت لبه تخت نشست و گفت اول شرط . شرط که من یکی از شما دونفر را انتخاب می کنم بعد از انتخاب من 

 ی باید از اتاق برودو برای همیشه مرا فراموش کند.نفر دوم ظرف کمتر از یک دقیقه بدون هیچ شکایت

 

مانند شروین فقط به صورت علی نگاه می کردم. علی سکوت کرده بود سرش را پایین انداخته بود. سکوت اتاق را 

 در بر گرفته بود. همه منتظر شنیدن صدای علی بودیم. قلبم به تندی می زد و فکر های مختلفی از مغزم

 

دفعه علی از روی تخت پایین آمد و به طرف شروین رفت دستش را به گردن او انداخت و در حالی می گذشت یک

که می خندید به من گفت : ببخش لیال هرچه باشد شروین مادر بچه من است . البته به خاطر وفای تو و زحمتهایی که 

 تا به امروز برایم کشیدی هم من و هم شروین از تو متشکریم.

 

ربه زدن به در افکارم از هم پاشیده شد و دیدم هنوز به صورت علی نگاه می کنم . منتظر جواب او هستم . باصدای ض

 خانم دیبا رفت در را باز کرد یکی از خدمتکارها برای تمیز کردن اتاق آمده بود

 

ره در را بست و گوشه اتاق خانم دیبا به او گفت فعال آقای رستمی مالقات دارد. بعد از رفتن خدمتکار خانم دیبا دوبا

 ایستاد برای بار دوم همه به صورت علی خیره شدیم. باالخره علی سکوت را شکست و با خونسردی گفت :

 

عشق و تمام زندگی من لیال است . لیال. اشک در چشمهایم حلقه بسته بود تمام عذاب این چند ساله را یکباره 

دست داده بود رو به من و علی ایستاد و شروع کرد به فحاشی و علی در فراموش کردم.... شروین که کنترلش را از 

 برابر تمام حرفهای رکیک او فقط این جواب را داد.

 

 با این قول می خواستی دوباره با من زندگی کنی ؟

 

 شروین که دستش از همه جا کوتاه شده بود مهتاب را بهانه کرد و با همان پرخاشگری گفت :

 

 مهتاب را از تو می گیرم. مهتاب چی

 

 علی خنده ای کرد و گفت:

 

 مهتاب هم مال تو.

 

 شروین عقب عقب به طرف در رفت . یعنی علی تو به خاطر لیال حاضری حتی از مهتاب هم بگذری .

 

ن مهتاب یک روز تو به خاطر افکارت و خوش گذرانیهایت از مهتاب گذشتی . مهتاب در کنار مادری مثل لیال برای م

 است و در کنار مادر مثل تو......

 

 وقتی شروین رفت خانم دیبا در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت برای هر دوی شما آرزوی خوشبختی می کنم .

 



در آن لحظه من با هیچ زبان گویایی نمی توانستم از علی تشکر کنم . اشک شادی را از روی گونه هایم پاک کردم. 

 ی کاش مدعیان این جا بودند و با چشم خود می دیدند که ثمره وفا و صبر چند ساله ام را چطور گرفتم.گفتم : ا

 

علی که به طور کامل بهبود پیدا کرده بود قرار شد روز پنج شنبه از بیمارستان مرخص شود. آنروز وقتی از بیمارستان 

ا به مسئول مخابرات دادم. مخابرات شلوغ بود و من بیرون آمدم یکراست به مخابرات رفتم و شماره خانه پدرم ر

مانند بقیه افراد روی صندلی نشسته بودم. تقریبا نیم ساعتی ظول کشید تا مسئول مخابرات شماره مرا گرفت : پس از 

 چند لحظه صدای اورا شنیدم که می گفت :

 

 خانم راستین لطفا کابین دو -

 

ا برداشتم چند لحظه ای منتظر ماندم تا این که باالخره مادر گوشی را برداشت بلند شدم و داخل کابین رفتم گوشی ر

 پس از سالم و احوالپرسی مادر گفت عمل جراحی سارا با موفقیت انجام شده و دکتر عالیم نگران کننده ای

 

ن که بد خیم بوده در حین عمل مشاهده نکرده است . در واقع سارا و محسن خیلی زود اقدام کرده بودند. غده با ای

خوشبختانه ریشه نداشته . به هر حال دکتر این اتفاق را به پای معجزه گذاشته بود. مادر در ادامه صحبتهایش گفت 

 محسن همه مارا دعوت کرده تا روزی که سارا از بیمارستان مرخص می شود همگی در خانه او دور هم جمع شویم .

 

برابر کرد . حاال نوبت من بود که صحبت کنم . بعد از این که خالصه ای از  مادر با این خبر خوشحالی من را چند

داستان علی را برای مادر تعریف کردم به او گفتم که به محض این که علی از بیمارستان مرخص شود برای مراسم 

تاد . خدای من با عقد به تهران می رویم . همان طور که مشغول صحبت بودم روی دیوار کابین چشمم به نوشته ای اف

 این اتفاقی بود جالب به نظر میرسید. روی کابین نوشته شده بود.

 

فروردین است و من می خواهم با یکی از افراد خانواده ام صحبت کنم . در واقع می خواهم خبر سالمتی  21امروز 

به خوشبختی او لطمه بزنم لیال جان خودم را به آنها بدهم و چقدر دلم می خواهد خبری از لیال بشنوم . ولی نه نباید 

با این که ترا دوست دارم آرزو می کنم با دکتر مهران خوشبخت شوی علی . با خواندن این نوشته چند لحظه ای به 

 روزهای گذشته برگشتم. احساس عجیبی داشتم . چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته بودم.

 

شده با عجله تاکسی گرفتم و به مهد کودک رفتم . از دکه ای که جلوی از مخابرات که بیرون آمدم متوجه شدم ظهر 

در مهد کودک بود مقداری شیرینی و شکالت برای مهتاب خریدم. قدم اول را که داخل حیاط مهد گذاشتم مهتاب را 

جیب دیدم که از پشت پنجره کالس دستش را تکان می دهد و صورتش را به عالمت بوسیدن به شیشه می چسباند. ع

 به او وابسته شده بودم و هر روزی که می گذشت عالقه ام به او شدید تر می شد.

 

بعد از ظهر در آپارتمانم مشغول بازی با مهتاب بودم که خانم دیبا به خانه من آمد . او یک کارت دعوت عروسی 

 آورده بود . کارت جشن خانم دیبا و

 



ربت و شیرینی و شام در شب جمعه دعوت کرده بود . برای خانم دیبا آقای زرافشان بود که مهمانها را به صرف ش

 بسیار خوشحال بودم و از صمیم قلب به او تبریک گفتم .

 

به این ترتیب چند روز دیگر گذشت و باالخره روز پنج شنبه از راه رسید . آن روز قرار بود علی از بیمارستان 

موهای خرمایی رنگ اورا دو قسمت کردم و پس از این که آنها را مرخص شود بهترین لباس مهتاب راتنش کردم و 

 بافتم گل سر زیبایی را که با تور تزئیین شده بود به گوشه موهایش زدم.

 

 در بین راه یک جعبه شیرینی خریدم و با مهتاب به طرف بیمارستان راه افتادیم.

 

یستاده بود او کامال سرحال و شاداب به نظر میرسید . با این وقتی به بیمارستان رسیدم علی کنار اطالعات بیمارستان ا

که هر روز به مالقات او رفته بودم هنوز وقتی چشمم به چشم علی می افتاد قلبم برایش می تپید علی که با عشق و 

 عالقه به من و مهتاب نگاه می کرد گفت : قول دادی که از امروز مادر مهتاب باشی .

 

 که دستم را از دست مهتاب جدا می کردم گفتم : دختر نازنینم مهتاب من برو پیش بابا. خندیدم و در حالی

 

مهتاب شروع کرد به دویدن و علی دستش را به طرف او دراز کرد .مهتاب از فاصله یک متری خودش را در بغل 

 علی پرت کرد.

 

مان جذابیت چشمهایش به من نگاه کرد و صحنه بسیار حساسی بود علی سر مهتاب را روی شانه اش گذاشت و با ه

 گفت :

 

از همان روز که ترا دیدم خوب می دانستم که تو مایه افتخارم هستی . متشکرم لیال. آهی کشید و ادامه داد بابت همه 

 چیز .

 

 در حالی که در جعبه شیرینی را باز می کردم جواب دادم.

 

ایت کند.علی من هم متشکرم و جعبه را جلوی علی و مهتاب گرفتم . تو ارزش آن را داری که آدم جان خودش را فد

 و گفتم بابت همه چیز.

 

بعد از پرداختن هزینه بیمارستان جعبه شیرینی را در بخش اطالعات گذاشتم و همان طور که دست مهتاب را در 

 پارکینگ پارک شده بود. دست داشتم . همراه علی به طرف پارکینک بیمارستان راه افتادیم. ماشین علی داخل

 

علی در ماشین را باز کرد و هر سه نفرداخل ماشین نشستیم. نگاه پر مهر علی را هیچگاه فراموش نمی کنم . او هنوز 

ماشین را روشن نکرده بود که دستش را به طرف داشبرت برد و یک جعبه کوچک طال در آورد جعبه را به طرف من 

ری بود که پس فرستادی ولی این بار برای نامزدی که هیچ وقت پس نمی فرستی . گرفت و گفت یکبار برای یادگا

 قبول .

 



جعبه را از دست علی گرفتم و باز کردم همان انگتر قلب خودم و عکسی که از روزنامه قیچی کرده بودم. انگشتر را 

 این بار در دست چپم کردم و گفتم : با کمال میل

 

فتاد پرسیدم برای شرکت کردن در جشن عروسی خانم دیبا و آقای زرافشان آماده ای ؟ پس از این که ماشین راه ا

 علی قبول نکرد.

 

 به هیچ وجه حاضر نیستم حتی برای یک بار هم که شده شروین و خانواده اش را ببینم . -

 

ارت من برای همه دوستان از محیط بیمارستان که خارج شدیم یکراست به طرف حرم امام رضا )ع( رفتیم و بعد از زی

 و فامیل حتی خانم جون سوغاتی خریدم . بعد به پیشنهاد علی به عکاسی رفتیم و چند عکس یادگاری انداختیم.

 

خالصه آنروز تا قبل از ظهر پس از انجام دادن کارهای ضروری به طرف تهران به راه افتادیم . احساس می کردم 

 بهترین لحظات عمرم را می گذرانم .

 

چند کیلومتر که از شهر خارج شدیم مهتاب که طبق معمول مرمر را در بغل گرفته بود . خوابش برد دلم می خواست 

زمان حرکت نمی کرد و من آن لحظه های شیرین زندگیم را که مدتها در انتظارش بودم و همیشه در خیاالتم می 

 دیدم از دست نمی دادم.

 

رانندگی می کرد . نگاهی به علی کردم در فکر فرو رفته بود. سرم را کنار پنجره  جاده شلوغ بو و علی با احتیاط

ماشین گذاشته بودم و فقط به صورت علی نگاه می کردم . باالخره بعد از چند لحظه سکوت را شکست و در همان 

 حالتی که به جاده نگاه می کرد پرسید:

 

باشی که هر لحظه امکان پرت شدنت باشد چکار می کنی ؟ به چی  لیال اگر االن روی دیوار یک دره بلند گیر کرده

 فکر می کنی ؟

 

 بستگی دارد برای چه کاری روی دره رفته باشم -

 

 لیال تو برای زنده ماندن به دنبال دلیل می گردی ؟

 

ی دهد. مثل روزهایی البته بعضی مواقع انسان دلیلی برای زندگی کردن ندارد بهتر بگویم مرگ را به زندگی ترجیح م

که ترا از دست داده بودم در واقع اگر یکی از آن روزها روی دیواره دره گیر کرده بودم مطمئن هستم که از روی 

 قصد خودم را به پایین دره پرت می کردم.

 

 من پرسیدم اگر االن نه آن موقع . -

 

 منظورت را نمی فهمم علی چرا حرف از نا امیدی میزنی ؟ -

 

 خیلی دلم می خواست جواب سوالم را با منطق می دادی . -



 

 من تا منظورت را نفهمم جوابت را نمی دهم. -

 

منمنظورم این است که انسان درست در شیرین ترین لحظات زندگیش در دقیقه هایی که آرزوهای چندین ساله  -

 کند؟ اش برآورده شده باش مجبور باش مرگ را در آغوش بگیرد باید چه کار

 

 علی تو با اینکه کنار من نشستی هنو از زندگی نا امید هستی ؟ -

 

اشتباه نکن لیال من این خوشبختی را باور نمی کنم شاید علتش این است که همیشه و در هر ساعت در هر دقیقه و  -

 ثانیه در حسرت و انتظارش بودم.

 

 ولی باالخره ما بهم رسیدم علی . -

 

 ال وحشت تمام وجودم را گرفته خواهش می کنم کمکم کن باید از این حالت بیرون بیایم.می ترسم لی -

 

 چی میگی علی ؟ از چه وحشت کردی ؟می خواهی برگردی مشهد؟ -

 

 نمی دانم حس عجیبی دارم حس دلهره و دلشوره -

 

 داده .لیال خواهش می کنم به سوال من جواب بده . حرفهای تو همیشه به من آرامش  -

 

 کدام سوال ؟ -

 

 پرتگاه -

 

واقعا نمی دانم علی . سوال عجیبی کردی .در آن لحظه بحرانی و خطرناک از دست یک انسان هیچ کاری بر نمی  -

 آید.

 

 یعنی باید مرگ را بپذیری ؟ -

 

 نه علی منظورم این بود که فقط باید به خدا توکل کرد. -

 

 کنم .ولی لیال اگر خدا صالح بداند که باید پرت شوی چه کار می کنی ؟بله باید به خدا توکل  -

 

 در این حالت با عصبانیت فریاد کشیدم.

 

 خوب پرت می شوم . پرت می شوم . نگه دار علی باید با تو صحبت کنم . -

 

 خواهش می کنم نگه دار .

 



ن او عرق کرده بود چشمهایش قرمز شده بود و علی سرعتش را کم کرد و کنار جاده ایستاد تمام صورت و گرد

 لبهایش کبود.

 

 هر دو از ماشین پیاده شدیم. باد نسبتا تندی می وزید. احساس کردم علی سردش شده .او داشت می لرزید

 

 دستهایش را داخل موهایش برد و محکم رو به عقب کشید و گفت :

 

افتاد و من بیدار بودم خدایا لیال کنار من ایستاده و مانند همان  خدایا من خواب نیستم ؟ یعنی تمام این اتفاقها

 خوابهایی که هر شب می دیدم دارد به چشمهای من نگاه می کند.

 

 کامال احساس علی را درک می کردم به این دلیل که من هم همان احساس را داشتم.

 

رزوهایم نشسته امشب باید گریه کنم . باید داد علی به صورت من نگاه کرد و گفت: خدایا کبوتر بختم روی بام آ

بزنم فریاد بکشم. نعره بکشم که من به آرزویم رسیدم لیال . من در حسرت دیدن تو آواره ترین بودم. سختی 

کشیدم زجر کشیدم برای رسیدن به این روز از آوار مرگ گذشتم از فصل طوفان رد شدم. از فصل تگرگ گذشتم . 

ه ام لبه همان صخره مرگ ایستاده ام . آخ خدایا صدایت می زنم صدایم را بشنو: این افسانه حاال که به تو رسید

 هستی چیست ؟

 

 چرا هیچ کس از این قصه آگاه نیست ؟ چرا کسی نمی داند کدام روز می آید و کدام روز می رود؟

 

 داشت . احساس کردم هر لحظه که می گذرد حال علی بدتر می شود.او نیاز به استراحت

 

 کمی جلوتر یک رستوران بود. از علی خواهش کردم تا جلوی در رستوران حرکت کند.

 

به رستوران که رسیدم سریع پیاده شدم و از مغازه ای که کنار رستوران بود چند تا آب میوه خریدم وقتی از مغازه 

 و صورتش را خنک می کند.بیرون آمدم دیدم علی کنار شیر آبی که جلوی رستوران بود نشسته و دست 

 

علی تب شدیدی داشت و بایستی حتما اورا به دکتر می رساندم. تصمیم گرفتم دوباره به مشهد برگردیم. ولی با 

مخالفت علی روبرو شدم. او می گفت می خواهم هرچه سریعتر به تهران برسیم. تا در اولین فرصت مراسم عقد را 

 برگزار کنیم.

 

 ساعتی در رستوران نشستیم به نظر میرسید حالش بهتر شده بود. به این ترتیب نیم

 

مهتاب هنوز خواب بود قبل از این که سوار ماشین شویم مقداری خوراکی برای مهتاب خریدم تا در بین راه گرسنه یا 

 تشنه نشود.

 

همچنان سکوت کرده بود وقتی سوار شدیم علی بدون این که حرفی بزند حرکت کرد . چند دقیقه ای گذشت ولی او 

 وجاده را نگاه می کرد . احساس کردم علی از آن حالت بیرون آمده شاید هم به علت تب شدید آن حرفها را می زد.



 

 وقتی از بابت علی خیالم راحت شد صندلی را به طرف عقب کشیدم تا کمی استراحت کنم .

 

ستم به خاطر بیاورم علی در یک باغ گل سرخ بود من و داشتم خواب می دیدم یک خواب که بعد ها به سختی توان

 مهتاب پشت پرچین باغ ایستاده بودیم و علی را نگاه می کردیم.

 

اوبه ما لبخند می زد و درحالی که دوشاخه گل سرخ چیده بود به طرف ما قدم بر می داشت . دستم را از باالی پرچین 

 دراز کردم که گلها را بگیرم.

 

 صدای فریاد علی از خواب پریدم که تنها چیزی که دیدم یک کامیون و دیگر هیچ چیز نفهمیدم.ناگهان با 

 

 ماشین ما کنار جاده چپ کرده مردها و زنهای زیادی دور ما جمع شدند.

 

 گویا آنها مارا از ماشین بیرون آوردند. هرسه نفر ما غرق خون کنار جاده نشستیم.

 

ی دیده بغل یک زن کنار من نشسته بود و آن زن مهربان خرده شیشه هایی را که دور مهتاب که گویا صدمه کمتر

 گردن و لباس مهتاب پاشیده یکی یکی جمع می کرد.

 

نمی دانم که چه بر سر خودم آمده فقط گاهی پایین چادرم راکه گویا مردم روی سرم انداخته بودند را کنار می زنم و 

م می بینم استخوان پای راستم از زانو به پایین خرد شده و کامال از گوشتم جدا شده با این که دردی احساس نمی کن

 و صدای مردم را می شنوم که مرتب داد و بیداد می کنند و حرف تلفن و آمبوالنس و کمک و..... می زنند.

 

 علی جلوی چشم من روی زمین دراز کشیده .

 

 تحمل کنم ؟ خدای من چطور می توانم ببینم چه طور باید

 

 چرا نمی تونم فریاد بزنم؟

 

از صورت علی خون می چکد خدایا چکار کنم ؟ پیراهنش پاره شده و قفسه سینه اش غرق خون . خدایا چکار کنم . 

 از سرش خون نمی چکد. بلکه می ریزد او مرتب دستش را به چادر من می آورد و با صدای خفیف و لرزان می گوید.

 

 درد می کشی ؟لیال جان  -

 

 نمی دانم چه اتفاقی افتاد و چند بار هم این جمله را تکرار کرد. -

 

 جای سالمی نمی توانستم در سر و صورت علی ببینم.

 

 ای کاش همان لحظه مرده بودم و علی را در آن حالت نمی دیدم.

 



 گیج و منگ بودم هیچ چیز نمی فهمیدم. صداها در سرم پخش بودند.

 

 ی آمبوالنس را شنیدم.صدا

 

 من و علی و مهتاب را درون آمبوالنس گذاشتند.

 

 غیراز حرفهای علی هیچ چیز را نمی توانم بیاد بیاورم.

 

 او لحظه اول به من گفت :

 

 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن بر آید.

 

آرام تکه تکه و به سختی به من گفت لیال جان قول بده که بعد از من  آمبوالنس آژیر کشان می رفت و علی آرام

 ازدواج می کنی تا امروز من مانع خوشبختی تو شدم.

 

 صدای ضعیف مهتاب را شنیدم که گفت:

 

 بابا جون.

 

 و همان لحظه علی بسختی آب دهانش را قورت داد و گفت :

 

 مهتاب را فراموش نکن لیال

 

 که من قدرت گریه کردن نداشتم وبعد از هر جمله علی فقط می توانستم بگویم : یادم یم آید

 

 تو نباید بمیری علی .

 

 و آخرین جمله علی که با نفس آخرش بود. ) عاشق خفته در خون(

 

س سال از مرگ علی می گذرد. امروز من مدرک پزشکی ام را گرفتم .مهتاب و بهتر بگویم عشق من در کال 4اکنون 

 دوم دبستان در س می خواند.پشت میز مطالعه اتاقم نشسته و به قاب عکس علی خیره شده ام.

 

 عکس را درون قابی گذاشته ام که روی زمینه باالی آن چند جمله به یاد علی نوشته ام .

 

 از زخم جانم چنین بشنو

 

 امشب شب پرپر زدن چلچله ها است

 

 امشب شب ویرانی دل من است .

 



 امشب شب محو شدن نور و صدا است .

 

بله در حال حاضر جناب آقای دکتر دیبا و خانم دیبا برای خواستگاری کردن مجدد به منزل من آمدند. دکتر دیبا 

دستبند یادگاری آقا جون را که زمانی به آقای زر افشان فروخته بودم را روی میز من می گذارد و می گوید . برای 

 جواب شما هستم .بار دوم منتظر 
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