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سوز سردي مي وزيد و برف همه جا را سفيد پوش كرده بود. شنلي كه به دوش داشتم را سخت به دور خود جمع 

كردم. جوراب به پا نداشتم و نوك انگشتانم مورمور مي شد. پنجه پاهايم را در دمپائي پالستيكي كه به پا داشتم جمع 

نشستم .چند كالغ و گشنجشك البه الي برف ها در حال كردم. و به اولين نيمكتي كه رسيدم برف ها را كنار زدم و 

پيدا كردن دانه بودند بيسكوئيتي كه داخل جيبم داشتم را از جيب خارج كردم و ميان مشتم خرد كردم و ريختم 

روي برف ها، مدتي نگذشت كه تمام گنجشك ها دور بيسكويتيت ها حلقه زدند . نگاهي به نماي ساختمان بيمارستان 

و به پنجره اتاقم خيره شدم. حال و هواي نگاهم باراني شد و بعد نگاهم معطوف در خروجي بيمارستان شد انداختم 

لرزشي در وجودم بر اثر سرما به وجود آمد. سردم بود ولي دلم نمي خواست يه داخل بخش برگردم بعد از مدت ها 

رون بگذرانم. آهي كشيدم چقدر دلم ميخواست اجازه گرفته بودم تا دقايقي را بيرون از بخش و در محوطه ي سبز بي

زودتر از بيمارستان مرخص شوم و از جو خسته كننده و مالل آور بيمارستان خالص شوم. چند دقيقه بعد صداي گام 

شقايق خانم زده  -هائي مردانه را روي سنگ فرش پوشيده از برف را شنيدم و بعد صداي آشنا و نوازشي بر گونه ام. 

ب برگشتم و چهره ي علي را ديدم كه با شاخه گلي مريم گونه ام را نوازش مي داد. لبخندي زدم و با بيرون به عق

باالخره آمدي؟ دلم حسابي هوايت رو كرده بود. علي خنديد و ابروان سياه و پرپشتش را به باال داد و  -بغض گفتم: 

نه گريه كن تا باور كنم بي اختيار و نه از اجبار  باور نمي كني ؟آمد و كنارم روي نيمكت نشست و گفت: -گفت : نوچ! 

 -لوس نشو،شوخي كردم. امروز حالت چطور؟  -اشك پهناي صورتم را گرفت علي با صداي بلند خنديد و گفت :

منم خوبم . دانشگاه هم امن و امان ، چي شده زدي بيرون؟ با  -خوبم مثل هميشه تو چطور؟ دانشگاه چه خبر؟ 

ه دست راستم را باال گرفتم و گفتم : اجازه گرفتم علي زد زير خنده و گفت: اين دكتر احمدي شيطنت انگشت سباب

هم عقلش پاره سنگ بر ميداره ،توي اين برف و هواي سرد گذاشته تو بياي بيرون؟ چشم غره اي بهش رفتم و با 

ت : خوب تسليم من فقط مي اخم گفتم : علي خواهش مي كنم تو ديگه شروع نكن علي دو دستش را باال برد و گف

تو نمي خواد نگران من باشي . من رفتني هستم چه سرما بخورم چه نخورم. ]/]علي اخم كرد  -ترسم سرما بخوري . 

نه تو رو خدا داشته باش،اول من را دفن &و گفت : اين حرف رو نزن من همين يك شقايق خانم رو كه بيشتر ندارم . 

]/]علي حالتي جدي به خود داد و گفت : از شوخي گذشته پاشو بريم داخل هوا خيلي كن بعد به فكر يكي ديگه باش. 

]از روي نيمكت برخاستيم دستم را دور بازوي علي حلقه كردم و باهم وارد بخش شديم. &سرده سرما ميخوري . 

و استخواني ،با  علي پسرعموي من بود زيبائي چنداني نداشت ، داراي قامتي بلند و اندامي نحيف و صورتي كشيده

چشماني قهوه اي تيره و با ابرواني سياه و پرپشت و پوستي سبزه و موهائي كامال فر و حالت دار. ولي در عوض با 

شخصيت و مودب بود خون گرم و دوست داشتني . توي يك دانشگاه درس مي خوانديم منتهي علي دو سال جلوتر 

و من در رشته ي نقشه كشي ساختمان . از همان دوران كودكي به  از من بود و در رشته ي كامپيوتر تحصيل مي كرد

هم عالقه داشتيم و حاال اين عالقه چند برابر شده بود. با توجه به بيماري ام خانواده عمو هادي با ازدواج ما دونفر 

ز قشر متوسط مخالف بودند هرچند من خودم قرباني يك ازدواج فاميلي بودم . بيست و يكسال پيش در يك خانواده ا

جامعه به دنيا آمده بودم. كه بر اثر ازدواج فاميلي پدر و مادرم از بدو تولد با عارضه ي قلبي شدم و به قول مادر الي 

پنبه بزرگ شدم . ولي حاال بيماري ام قابل كنترل نبود و فقط عمل پيوند قلب من را از مرگ حتمي نجات مي داد.يك 

ده بود و از رفتن به دانشگاه بازماندم . آن روز علي تا نزديك هاي ساعت مالقات ماهي مي شد كه بيماري ام حاد ش

كنارم بود . و بعد به بهانه ي دانشگاه از بيمارستان رفت مي دانستم كه فقط بهانه مي آورد چون از روبه رو شدن با 
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تر خيلي شوخ و با روحيه بود و پدر ابا داشت علي تازه رفته بود كه دكتر احمدي پزشك معالجم وارد اتاق شد . دك

 -سالم خانم مهندس ما چطورند؟  -هميشه لبخند به لب داشت . سالم كردم و با همان لحن شيرين و مهربانش گفت: 

براي معاينه آماده اي  -خوبم دكتر از ديروز بهترم دكتر پرونده ام را از جلو تخت برداشت و كنارم ايستاد و گفت:

 -رخصم كنيددكتر اخمي كرد و گفت: عجله نكن دختر خوب ، حاالحاالها ميهمان ما هستي . بله دكتر فقط زود م -؟

خواهش مي كنم دكتر بايد به دانشگاه بروم يك ماه كه كالسهايم را تعطيل كردم . دكتر در حال معاينه گفت : فعال 

ام در ليست انتظار قلبم بودم ولي امكان نداره بايد يك مرخصي يكساله بگيري تا حالت كامال خوب بشه . سه سال تم

فايده اي نداشت گوئي هيچ قلبي براي تپيدن در سينه من نبود . و انگار قلب هم در اين روزگار مانند كاال فروشي 

بود. هر كه پول بيشتري مي داد زنده مي موند. موقعي هم كه خانواده اهدا كننده خيرخواهانه و بدون پول رضايت 

و آزمايش هاي ديگر به من نمي خورد . دلم براي پدر مي سوخت به هرجائي سر مي زد به  مي دادند گروه خوني

بيمارستان ها و انجمن هاي اهداءاعضاءولي فايده نداشت . تا از جائي باخبر مي شد شخصي دچار مرگ مغزي شده به 

سينه دختر دردانه اش نبود.  سرعت مي رفت و با خانواده مصدوم صحبت مي كرد ولي انگار هيچ قلبي براي تپيدن در

دكتر بعد از معاينه ام رفت و يك ساعت بعد وقت مالقات شروع شد. پدرم عليرغم دست تنگش هميشه سعي داشت 

از بهترين بيمارستان ها و دكترهاي قلب براي سالمتي من كمك بگيرد و هميشه در بيمارستان ها و دكترهاي قلب 

در بيمارستان برايم يك اتاق خصوصي مي گرفت هرچند هزينه اش گزاف براي سالمتي من كمك بگيرد و هميشه 

بود پدرم وكيل پايه يك دادگستري بود. درآمد باالئي داشت ولي همه درآمدش صرف بيماري و مخارج بيمارستان 

من مي شد. )كم كم به اصل داستان نزديك مي شيم(مدتي نگذشت كه مادرم با دستي پر وارد اتاق شد يك دستش 

يريني و گل بود و در دست ديگرش بوم نقاشي . سالم كردم با خوشروئي جوابم را داد . بوم را روي سه پايه ش

حالت چطوره  -قرارداد و سبد گل را روي ميز كنار تختم گذاشت. جلو آمد بوسه اي بر گونه ام نواخت و گفت: 

نگران نباش با هم  -لويم گرفت و گفت: خوبم مامان ،پدر كجاست؟مادر حعبه شيريني را باز كرد و ج -دخترم؟

خبري شده مامان ؟مامان لبخند كمرنگي زد و گفت : نمي دونم  -بوديم سوپروايزر بخش كارش داشت رفت دفترش

بايد صبر كنيم تا پدرت بيادچند دقيقه بعد پدر وارد اتاق شد . لبخند رضايتي بر لب داشت كه چهره مهربان و 

تر ساخته بود. به سمتم آمد و طبق معمول بوسه اي بر پيشانيم نواخت و جوياي حالم شد دلسوزش را چند برابر زيبا

خانم شما بماني كنار شقايق . من بايد برم بيمارستان دي يك مورد مغزي پيدا شده  -و بعد روبه مادر كرد و گفت: 

ود رفت . مادر دست رو به باال كه همه مواردش مطابق شقايقه . اگر خدا بخواهد مشكلمان حل مي شده پدرم خيلي ز

ببين دخترم خدا چقدر بزرگه مارو فراموش نكرده نااميدانه  -كرد و شكر خدا را گفت و بعد رو به من كرد و گفت : 

خدا كه خيلي بزرگه ولي مامان بي خودي ذوق نكن تا حاال از اين قلب ها زياد شده . مادر اخم قشنگي كرد و  -گفتم: 

دخترم من دلم روشنه فقط كمي صبر داشته باش . هروقت يك اهدا كننده پيدا مي شد پدر و  گفت: نا اميد نباش

مادرم كلي اميدوار ميشدند ولي طولي نمي كشيد كه دست از پا درازتر بر مي گشتند اين وسط فقط من بي چاره بودم 

پدر نشد. مادرم عزم رفتن كرد و  كه با كلي اضطراب و دلنگراني مي جنگيدم . پايان ساعت مالقات رسيد و خبري از

مي دونم دخترم ولي شايان تنهاست . پدر  -مامان مي خواهي بروي ؟پدر كه گفت پيش من بماني  -با دلخوري گفتم: 

صلواتي رفته برف بازي حسابي سرما خورده . من بايد برگردم خانه . نگران نباش پدرت هرجا باشه ديگه بر مي 

شدم . مدتي نگذشته بود كه پدر با چهره اي غمگين وارد شد بوسه اي بر پيشاني ام زد و  گرده مادر رفت و باز تنها

شقايق عزيزم نشد . حدس زدم بارها از اين اتفاقها افتاده بود ، نااميدانه گفتم آخه چرا؟ پدر چنگي ميان  -گفت: 
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رگ مغزي شده ،برادرش به هيچ خانواده اش هنوز قبول نكرده اند كه دخترشان م -موهاي سفيدش كشيد و گفت : 

 -وجه قبول نمي كنه كه اعضاي بدن خواهرش رو اهدا كنه بغضي سنگين راه گلوم رو بست و با آهنگي گرفته گفتم: 

نه دخترم خيلي پولدار هستند . كاش راضي مي  -فايده نداره پدر اگرم راضي مي شد حتما مبلغ زيادي مي خواستند . 

متي تو ندارم و سرم را به سينه پدر چسباندم و اشك ريختم . رنج و عذاي وجدان را به شدند . هيچ آرزوئي جز سال

خوبي در چهره پدر مي ديدم . پدر هنوز پنجاه سال بيشتر نداشت ولي تمام موهاي سرش سفيد شده بود و چهره اش 

داد و در حين حال و احوال شكسته شده بود . با ورود دكتر احمدي به اتاق از پدر جدا شدم . دكتر با پدرم دست 

[[پدرم آهي كشيد و گفت :[] بله دكتر متاسفانه رضايت ندادند . <خوب آقاي كياني رفتي بيمارستان دي ؟  -گفت : 

هنوز قبول نكردند كه مرگ مغزي شده . [][دكتر احمدي لبخندي زد و گفت : [][نگران نباشيد من فردا مي روم و با 

اميدوارم بتوانم رضايتشان را جلب كنم . [پدر با نااميدي گفت: دكتر فايده اي ندارد  خانواده معيني صحبت مي كنم

دكتر با لبخندي گفت :آقاي كياني انقدر زود درباره ديگران قضاوت &برادرش مرد لج بازي غير ممكن راضي بشه 

 نكنيد

 

بريده بود و لحظه اي آرامم نمي گذاشت  صبح روز بعد آزمايش اكو داشتم . دردي در سينه ام پيچيده بود و امانم را

و امر تنفس را برايم مشكل ساخته بود . بازهم ماسك اكسيژن و صداي گوشخراش كپسول دو دستگاه اكسيژن توي 

اتاق پيچيد تنها چيزي كه آرامم مي كرد نقاشي بود. قلم مو را به دست گرفتم روي تخت نشستم و مشغول نقاشي 

كتر احمدي قول يك نقاشي را داده ام و اين منظره برفي و درختان پوشيده از برف شدم . خيلي وقته كه به د

بيمارستان بهترين سوژه بود. وقتي نقاشي مي كردم زمان و مكان را فراموش مي كردم . ساعت دو بعدازظهر بود كه 

وارد اتاقم شدند. دكتر تابلو به آخر رسيد و در حال اشكال گيري بودم كه دكتر احمدي با مردي جوان و شيك پوش 

لبخند زنان به تختم نزديك شد و گفت: خوب شقايق خانم چطوره؟سالم كردم و گفتم :خوبم دكتر فقط سينه ام از 

درد مي سوزد و نمي توانم راحت نفس بكشم.دكتر با صداي بلند خنديد و گفت: پس چرا مي گوئي خوبم؟اشاره اي 

قاي خسرو معيني يكي از دوستان بنده هستند. نگاهي به مرد جوان به مرد جوان همراهش كرد و گفت: ايشان آ

انداختم كه با غرور خاصي وراندازم كرد. ماسكم را از روي صورت كنار زدم و به آرامي سالم كردم . او در جوابم با 

يب بود و غرور خاصي لبخند زد و سالم كرد. نگاهم در نگاه مرد جوان گره خورد جذاب بود و زيبا ولي نگاهش عج

به طرز وقيحي نگاهم مي كرد. نمي دانم چرا از نگاهش ترسيدم . با ديدن او دلشوره غريبي بر وجودم حاكم شد . بي 

خبر از همه جا كه تمام آينده ام در دستان اين مرد هست. چند دقيقه بعد از رفتن دكتر پدر با خوشحالي وارد اتاق 

باران كرد و گفت: شقايق عزيزم تمام شد رضايت داد فردا صبح عمل شد و با شور خاصي تمام چهره ام را بوسه 

انجام مي شود.در باورم نمي گنجيد احساس كردم خواب مي بينم با ناباوري گفتم: چي ؟ واقعا رضايت دادند؟ بله 

ل دخترم ديدي خدا ما رو فراموش نكرده از خوشحالي گريه ام گرفت ولي نه ،يك حال عجيبي داشتم . هم خوشحا

بودم و هم نگران . به پدر نگاه كردم ترديد و شك را در نگاه پدر ديدم . براي لحظه اي آرام شدم . لبخندي كه به 

لب داشتم محو شد و با نگراني گفتم: پول مي خواهند؟پدر لبخند تلخي زد و گفت:نه دخترم حرف پول نيست فقط 

م:چه شرطي ؟ كي شرط گذاشته؟ پدر بي مقدمه يك شرط گذاشته دلم هري ريخت با صداي لرزان و بلند گفت

گفت:مردي را كه همراه دكتر بود ديدي؟ بله آقاي معيني ؟پدر آه بلندي كشيد و گفت :آقاي معيني برادر آن دختر 

همسرش  "جواني است كه مي خواهد قلبش را به تو بدهند . به شرطي راضي شد كه تو بعد از عمل همسرش بشوي 
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ها در گوشم صداد داد با ناباوري گفتم: چي من با او ازدواج كنم؟چه مسخره!دنيا دور سرم اين جمله بار "بشوي

نه پدر من حاضرم بميرم ولي با مردي كه هيچ نمي شناسمش ازدواج نكنم . پدر من علي را  -چرخيد . با بغض گفتم:

و نيرومندش گرفت و به گرمي مي خواهم ،چطوري مي توانم با آن مرد ازدواج كنم؟ پدر دستم را در دستان قوي 

عاقالنه فكر كن دخترم همه ما آرزوي همچين روزي را داشتيم . من نمي توانم شاهد مرگ تو باشم .  -فشرد و گفت: 

اشك پهناي صورتم را گرفت و گفتم : پدر تو  -معيني مرد ثروت مندي است خودت كه ديدي زيبا و جذاب است . 

شقايق چا واقعيت را قبول نمي كني ؟تو بيماري خانواده عمويت موافق نيستند  -چت شده ؟علي رو فراموش كردي ؟

چرا داري خودت را گول مي زني ؟باز يكطرفه به قاضي رفتم احساس كردم زرق و برق ثروت معيني چشم پدر را 

ي مي شدم كه گرفته و حاال جز سالمتي من به فكر تامين آينده دخترش افتاده و با اين كار تا ابد اسير دست مرد

شناختي ازش نداشتم . او را مردي متكبر و خودبين ديده بودم . هيچ باورم نمي شد در يك نگاه و در بابت قلب 

خواهرش توقع ازدواج با مرا داشته باشد. هيچ دلم نمي خواست از علي دل بكنم ،از عشق دوران كودكيم در حالي كه 

مي خوام . من نمي تونم علي رو فراموش كنم و با مردي كه نمي به شدت اشك ميريختم با فرياد گفتم:من قلب ن

شناسمش ازدواج كنم . پدر سعي داشت آرامم كند دستي به سرم كشيد و گفت: آروم باش دخترم . ما مجبوريم اين 

م پيشنهاد را قبول كنيم نمي توانيم شاهد از دست رفتنت بشيم . اجازه نمي دم مخالفت بكني . من رضايتم را اعال

كردم و فردا صبح عمل مي شوي دشت اشك هايم بيشتر شد . با التماس گفتم :پدر الاقل اجازه بده قبل از عملم علي 

رو ببينم بايد با علي صحبت كنم . نه دخترم مي ترسم نتواني با ديدن علي تن به عمل بدهي . خدا را چه ديدي شايد 

آخ علي االن كجائي "يرون رفت. براي من دنيا به آخر رسيده بود بعد از عمل معيني از شرطش گذشت . پدر از اتاق ب

هروقت به تو نياز دارم نيستي . درد قلبم بيشتر شد و نفسهايم به شماره افتاد . به سختي دست بلند كردم و زنگ خبر 

 پرستار را كه باالي تختم بود زدم و ديگر هيچ نفهميدم . 

 

اطرافم را دستگاههاي زيادي احاطه كرده بود . ماسك اكسيژني كه به دهان  نيمه هاي شب بود وقتي چشم باز كردم

داشتم به من فهماند كه در خش مراقبت هاي ويژه هستم . لحظه اي از علي غافل نبودم . درستكه ثروت معيني و 

خودمان پايبند عهد و زيبايش را نداشت ولي مهربان بود و صادق. با اينكه خانواده هايمان مخالف ازدواج ما بودند اما 

پينمانمان بوديم . آرزو كردم زير عمل جراحي پيوند قلب جان سالم به در نبرم و زندگي را با تمام خوبي ها و بدي 

هايش پايان برسانم اما چه آرزوي احمقانه اي بود. صبح زود به كمك پرستاران بخش روي برانكارد دراز كشيدم و 

رون اتاق همه اعضاءخانواده ام جمع بودند . پدر و مادر و شاهين و شايان برادرانم . از اتاق سي سي يو خارج شدم . بي

احمقانه بود ولي از پدرم بدم مي آمد. مالفه را روي سرم كشيدم ،نمي خواستم هيچ كس را ببينم صداي پدرم گريه 

ه من چه كردم . حاال مالفه را كنان مي آمد كه گفت: شقايق جان از من ناراحتي ؟ بخدا مجبور شدم بعدا مي فهمي ك

كنار بكش بگذار قبل از عمل روي ماهت را ببينم . بي صدا زير مالفه گريه مي كردم . مادر جلو آمد مالفه را كنار 

كشيد به سوي چهره ام خم شد و بوسه اي بر گونه ام زد در حالي كه اشك مي ريخت گفت: به خانم فاطمه زهرا 

وكلت بر خدا باشد. شاهين به اجبار لبخندي زد و سعي نمود به من روحيه بدهد . او )س( سپردمت . نگران نباش ت

نيز چهره ام را بوسيد و گفت : آبجي خانم خوب حواست رو جمع كن رفتي عالم هپروت همه چيز رو خوب نگاه كن 

ار حركت داده شدم . بعدا برايمان تعريف كن . چهره ي شايان رو نيز بوسيدم و بعد به سوي اتاق عمل توسط پرست

مرد جواني ) خدايا نصيب ماهم از اين مردهاي جوان بنما(كنار در اتاق عمل به چشمم آشنا آمد كمي جلوترآمد بله او 
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خسرو معيني بود غمگين و نگران به نظر مي رسيد با تمنا و خواهش نگاهش كردم شايد از خواسته اش دست بكشد 

. با اين كه روي برانكارد دراز كشيده بودم ولي احساس مي كردم كه ديگر  ولي او در جوابم به تلخي زهر خنديد

جان در بدن ندارم و بي حس شدم درها بسته شد و وارد اتاق عمل شدم . دكتر احمدي و تيم پزشكي جراحي را در 

و جسارتم لباس كامال سبز ديدم . آماده براي سالخي من. خانم مهندس آماده است؟ترسيده بودم با تمام جرات 

گفتم : بل ... له آقاي دكتر نمي ترسي كه ؟ اينبار محكمتر گفتم :نه دكتر خانم ملكي پرستاري كه بيشتر مواقع كنارم 

بود . آيت الكرسي را در چهره ام خواند و فوت كرد و بعد از آن بيهوش بودم و در حالت كما يا به قول شاهين 

را باز كردم همه چيز تار بود . حوالي ظهر بود كه به طور كامل بهوش هپروت .غروب روز بعد براي لحظه اي چشمان 

آمدم . به اطراف خوب نگاه كردم در هاله اي از اشك و درد ناشي از قفسه سينه ام علي را ديدم.كنارم ايستاده بود و 

و با مهرباني  اشك مي ريخت گوئي از همه چيز باخبر بود . به آرامي علي را صدا كردم . علي دستانم را فشرد

گفت:نمي خواهد حرفي بزني فقط سرت را تكون بده اشكم سرازير شد. به آرامي گفتم :علي من رو ببخش بار ديگر 

دستانم را فشرد و گفت:هيچي نگو من همه چي رو ميدونم مهم سالمتي توست. بازم مي آي علي؟ نمي دونم هر چي 

عد از يكهفته به بخش منتقل شدم . ترس از همراه شدن با مردي كه خدا بخواد. دو روز تمام در گيجي به سر بردم . ب

هيچ شناختي از او نداشتم تمام تنم را مي لرزاند ،بيشتر از هر چيز يك نوع تنفر در وجودم نسبت به او شكل مي 

ساس گرفت . به شخصي فكر مي كردم كه قلبش درون سينه ام بود ، مهتاب،خواهر خسرو معيني،نمي ترسيدم اما اح

مي كردم نسبت به قلبي كه در سينه دارم احساس دين مي كنم . روز ترخيصم مصادف بود با آخرين روز سربازي 

شاهين . خانه غرق در شادي شد. پدر گوسفندي قرباني كرد و بار ديگر همه خانواده دور هم جمع شدند . دو ماه 

ده بود مث خوره به جانم افتاده بود .هر روز كه مي تمام در اتاقم تحت مراقبت بودم . قولي كه پدر به معيني دا

گذشت به روز موعود نزديك مي شدم و بايد خود را براي زندگي با او آماده مي كردم .غروب يكي از روزهاي 

آغازين اسفندماه بود . خسته از خانه نشيني خودم را توي اتاقم زنداني كرده بود،گوشه اي از اتاقم كز كرده بودم كه 

زنگ ورودي خانه به گوشم رسيد. چند دقيقه بعد مادر سراسيمه وارد شد و گفت: شقايق بيا داخل پذيرائي  صداي

پاشو دختر. به خاطر تو آمدند. معيني با وكيلش هستند.  -مهمان داريم . با بي حوصلگي گفتم :حوصله ندارم مامان 

ي خواهد با توصحبت كند. كمي بر خود مسلط شدم م معيني –آره شقايق جان  -قلبم فروريخت گفتم : چي ؟معيني ! 

و گفتم :برو بگو شقايق نيست، خوابه ، بگو شقايق مرده چي از جانم ميخوايد . اي خدا كاش مرده بودم . مادر دستش 

را جلوي دهانم گذاشت و گفت: ساكت دختر . اتفاقي نيفتاده كه آمده باهات صحبت كند. هرچي داري بهش بگو با 

و صدا گفتم : من حرفي ندارم. دست از سرم برداريد . هيس تو چرا فرياد مي كشي؟ تو حرف حساب همان لحن 

حاليت نمي شه . برو بهش حرف دلتو بزن . با ارامش . شايد از شرطش گذشت . من بيرون نميام بگو بياد اينجا دختر 

ر با چهره اي خشمگين گفت: دختره لجباز زشته . ايشان مهمان ما هستند. پس بيخيال شو من بيرون بيا نيستم . ماد

ببين آدم رو به چه كارائي وا مي داره . حداقل يكم به سرو وضعت برس پوزخندي زدم و گفتم : بهتر شايد ريخت 

نحسم رو ببينه و گورش و گم كنه بره به درك مادر با عصبانيت خارج شد. در حالي كه دانه هاي اشك را از روي 

ربه اي به در خورد . با صدائي كه گوئي از اعماق چاه در مي آمد گفتم :بفرمائيد داخل در باز صورتم پاك مي كردم ض

شد و معيني در لباس شيك و مرتب و آراسته در آستانه در ظاهر شد و بوي عطر كه زده بود تمام اتاق رو پر كرد و 

د و در رو بست روي صندلي كه پشت به آرامي گفت: مي تونم بيام داخل ؟ سكوت كردم . به آرامي وارد اتاق ش

كامپيوترم ود نشيت . هر دو در سكوتي مبهم همديگر را ورنداز مي كرديم . معيني لبخند مرموزي به لب داشت و 
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سعي داشت در قبال بي اعتنائي من خونسزد باشد. اخمي آشكار چهره ام را در برگرفته بود و ابروان سياه و كشيده 

معيني پيش قدم شد و سكوت رو شكست و گفت: خوشحالم كه سالمت هستيد. بازهم  ام در هم گره خورده بود

سكوت كردم و ادامه داد و گفت :نمي خواهي از همسر آيندت بيشتر بدوني ؟عصباني شدم و نگاه تندي بهش كردم 

به من ؟چقدر در  ولي او در كمال خونسردي لبخندي زد و ادامه داد :ترسيدم . به هيه اينجوري نگاه مي كني يا فقط

آن شرايط كنترل اعصابم سخت بود . ميله هاي تخت فرفورژه ام را كه به صورت نوك تيز بود به دست گرفتم و از 

خشم فشردم و با آهنگي لرزان گفتم :براي چي آمده ايد اينجا؟ خسرو لبخند زهرگيني نثارم كرد و گفت : براي 

شما نيستم . خسرو با صداي بلند و عصبي خنديد و گفت: نوچ اشتباه  ديدن نامزدم بايد اجازه مي گرفتم؟ من نامزد

كرديد شما همسر بنده هستيد . گريه ام گرفت . با صدائي لرزان و ملتمس گفتم : آقاي محترم دست از سر من 

ا از اين خانه اينبار فرياد زنان گفتم :پس لطف -مي دانم  -برداريد من نمي توانم با شما ازدواج كنم من نامزد دارم . 

خسرو ايستاد . به سمت من آمد . زل زد توي چشمان و وقيحانه گفت: الزم نيست تو بگي . چون  -برويد بيرون . 

مستاصل و پريشان خاطر فرياد زنان  -خودم ميخواستم بروم . براي فردا آماده باش صبح زود مي رويم آزمايشگاه . 

خسرو اعتنائي نكرد و لبخند زنان از اتاق خارج شد. روي تخت  -واهي ؟ گفتم : ديوانه عقده اي چه از جان من مي خ

 -دراز كشيدم . و شروع به گريستن كردم . صداي مادرم را شنيدم كه داشت ار خسرو معذرت خواهي مي كرد. 

بي مادر فرياد زد:احمق  -خسرو رفت و مادر با عصبانيت تمام وارد اتاقم شد و پشت سرش پدرم وارد اتاق شد. 

شعور اين چه رفتاري بود؟ گفتم : حقش بود. پدرم روي تخت نشست و مرا هم با يك دست وادار به نشيتن كرد . تا 

حاال پدر را اينگونه خشمگين و رسمي نديده بودم . از فرط عصبانيت در چشمان سبزش خون هويدا بود. با صدائي 

حقش بود ازش متنفرم . چرا نمي خواهيد  -ت داري؟شبيه فرياد گفت:شقايق زود باش چه توضيحي براي رفتار بد

قبول كنيد ؟شما نمي توانيد به زور شوهرم بدهيد . ازتان شكايت مي كنم . خشم پدرم به نهايت رسيد. كشيده اي 

محكم به صورتم نثار كرد و از روي تخت بلند شد و فرياد زنان گفت: دختره ي سركش تا حاال مالحظه بيماريت رو 

فكر كردي اجازه مي دم دستي دستي خودت را بدبخت كني ؟ اگر رفتار امروزت رو تكرار كني ديگه  مي كردم .

دختر من نيستي . بابا خسته شدم از بس دنبال تو دويدم كمي هم به فكر ديگران باش. هردو از اتاق خارج شدند . 

ود خيره شدم . شيشه عطرم را از جلو آيينه ايستادم و به طرف راست صورتم كه از سيلي محكم پدر سرخ شده ب

روي ميز برداشتم و توي آينه كوباندم و با تمام توانم شروع به گريه كردم و هيچ نمي دانستم چه كنم . فقط اطاعت 

 امر از دستورات پدر بود و بس .

 

ني مرا با اين فصل سومصبح كه از خواب بيدار شدم جاي سيلي پدر روي گونه ام سرخ و كبود بود . نمي خواستم معي

صورت ببيند. جلو آينه شكسته نشستم و براي ماست مالي كردن كبودي روي گونه ام مقدار زيادي آرايش كردم تا 

جاي كبودي محو شود. نمي خواستم از خود ضعف نشان دهم . بهترين لباسم را پوشيدم و بهترين عطرم را زدم. 

سوي آرايشگاه مي رفتيم. هردو سكوت كرده بوديم من به خاطر دقايقي بعد كنار خسرو در اتومبيل مدل بااليش به 

غربي كه با او داشتم او نمي دانم ...آن روز هيچ كالمي بغير از سالم و خدافظي بينمان رد و بدل نشد و همچنان براي 

ن هم هم ناشناس مانديم. عصر همان روز بهنوش يكي از همكالسي هايم به ديدنم آمد. گاهي اوقات در بيمارستا

بديدنم مي آمد . با خوشحالي همديگر را بغل كرديم و چهره بهنوش رو بوسيدم و بهنوش گفت:نمي دوني چقدر 

خوشحالم از اينكه كه حالت خوبه . كي بر مي گردي دانشگاه؟نمي دونم فعال اجازه ندارم بهنوش روي تختم نشست 
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:چي ؟ دوباره كاراته زدي؟آينه ات شكست! نگاهي به و من كنارش . اشاره اي برقاب خالي آينه كرد و با شوخي گفت

قاب خالي آينه كه صبح مادر تميز كرده بود انداختم و گفتم:ديروز شكست . اين رو ولش كن از دانشگاه چه خبر ؟ 

بهنوش شيطنتش گل كرد و گفت :از دانشگاه يا علي آقات؟با شنيدن نام علي از سر دلتنگي بغض كردم و با آهنگي 

فتم: از علي برام بگو . مي آد دانشگاه؟ پسرعموي توست از من مي پرسي؟ خيلي كم مي آد . نمي دونم يه لرزان گ

جوري شده. شقايق تو واقعا از علي خبر نداري؟ نه باور كن كه خيلي وقته نديدمش . آقا جونش اجازه نمي ده بياد 

ا مهرباني گفت:بهشون حق بده شقايق. به خودت ديدنم . پدر منم بدتر از عموم بهنوش دستم رو به گرمي فشرد و ب

نگاه كن تو ثمره ي يك ازدواج فاميلي هستي. ثمره عشق تو و علي يه بچه اس مثل خودت . تو و علي از نظر ژنتيكي 

باهم مشكل داريد. اين ازدواج نباشه بهتره. ما بچه نمي خوايم. تو ديگه چرا اين حرف رو مي زني ؟تو كه ميدوني ما 

 1بهم عالقه داريم؟ مي دونم عزيزم . ولي عقل چيزه خوبيه . يك مدت كه از زندگيتون گذشت مي بينيد چقدر 

بچه اس . خانم به اون موقع فكر كن . ديدم دارم جلو بهنوش محكوم مي شوم . سر  1چيزي كم داريد كه اونم 

هي كشيد و گفت:خوبه سالم صحبت رو عوض كردم و گفتم:راستي از افشين خانت چه خبر؟ بهنوش خنديد و آ

رسوند . وضع ما بهتر از شما نيست. شما ديگه چرا؟ شما كه نامزديدن؟ پول عزيزم . پول نداره چاره ي همه بدبختي 

ها . به ياد خسرو افتادم كه توي پول غلت مي زد يعني همه چيز توي پول خالصه مي شد. لبخند تلخي زدم و 

ي بخوريم. هردو از اتاق خارج شديم . مادر كه بعد از مدت ها مرا بيرون اتاقم گفتم:پاشو بريم توي پذيرائي يه چا

مي ديد. لبخند رضايت بخشي زد و گفت :بهنوش جان كمي اين شقايق را نصيحت كن ،خيلي ما رو اذيت مي كند . 

شم غره بهنوش گوشه چشمي نازك كرد و گفت: تقصير خودتان است خيلي لوس و از خود راضي بارش آورديد. چ

اي به بهنوش رفتم و با اعتراض گفتم: مامان مگه من چه كردم؟مادر در حالي كه ميوه را روي ميز مي گذاشت 

گفت:چه كار كردي؟ از كي داروهاتو نخوردي؟ نمي گي قلبت پس بيفته؟ بهتر. از اين زندگي كوفتي خالص مي شم . 

روز  33ند و من با صداي بلندتري خنديدم. صفحه بهنوش خنده كنان گفت:آخ جون حلوا مي خوريم . همه خنديد

موعود فرا رسيد . بايد امروز به عقد خسرو در مي آمدم . از علي هيچ خبري نبود . مثل اينكه او هم تسليم شده بود. 

و عشق پر حرارتش را فراموش كرده بود . ولي براي من خيلي سخت بود كه تسليم شوم . به پاي پدر افتادم و 

ردم: پدر من رو بكش ولي به اين ازدواج رضايت نده . من هيچ احساسي نسبت به خسرو ندارم. پدرم تا آن التماس ك

روز هنوز با من سرسنگين بود عاجزانه بوسه اي بر موهاي پيشانيم زد و گفت:سعي كن خيلي زود به همه چيز عادت 

فقم . معيني يك چك سفيد امضا از من گرفته كني.بيشتر از اين عذابم نده فكر كردي من خودم با اين ازدواج موا

نمي تونم بزنم زير قو ل و قرارمان گوئي دنيا بر سرم خراب شد. دو دستي بر سرم كوبيدم و بي محابا اشك ريختم 

چاره اي ديگر نداشتم بايد تسليم مي شدم . مادر سعي داشت آرامم كن شروع به نوازشم كرد و گفت:دختر شگون 

گريه نكن باالخره بايد يك روزي مي رفتي خانه بخت چه كسي بهتر از آقاي معيني او هم جوان است نداره . اين قدر 

و هم ثروتمندو همه دخترها از خداشونه يك همچين شوهري گيرشون بياد آنوقت تو نشستي و آبغوره مي گيري. 

خواستم من فقط علي رو مي واي خداي من مامان چقدر كوتاه فكر بود. من نه زيبائي و نه ثروت خسرو رو مي 

خواستم صداقت علي ،نگاه مهربان و خالي از غرورش . نه خسرو هيچ وقت نمي خواست و نمي تونست مثل علي 

باشد. به اصرار مادر به حمام رفتم و يك لباس روشن پوشيدم كت و شلوار كرم رنگ با يك تاپ گوجه اي و آرايش 

يختم. ساعت ده صبح بود كه خسرو به همراه وكيلش و عاقد به خانه مان ماليمي كردم و موهايم رو ساده به دورم ر

آمدند. پس خانواده اش كجا بودند؟ چه عقد با شكوهي ؟چه ازدواج رويائي ؟بيشتر شبيه يك كابوس وحشتناك بود. 
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ان پدر و مادر چادر سفيد رنگ عقد مادر را به سر انداختم و كنار خسرو نشستم .آرام بود پر از غرور . شاهدان عقدم

و برادرهايم بودند با وكيل خسرو. عاقد چند بار صيغه عقد را خواند بار آخر به آرامي گفتم . بله . اجازه نگرفتم چون 

اجباري بود . از صبح وقتي كه از پدر شنيده بودم يك چك سفيد امضا به خسرو داده ازش دلگير بودم . جالب تر از 

معين كرده بود. يك باغ بزرگ توي چالوس و يك ويال در شمال تهران. حتي اين همه مهريه ام بود كه خود خسرو 

مهريه سنگين هم خوشحالم نكرد . پدر باسليقه خودش براي خسرو يك حلقه برليان خريده بود و خسرو هم براي 

ر از غرور نگاهم من همينطور. با دستاني لرزان حلقه را دست خسرو كردم و او نيز همينطور. شاد و پيروزمندانه و پ

مي كرد و نگاه من پر از بغض بود و شايد بغض حسرت . بعد از اين كه دفتر را امضا كرديم . عاقد همراه وكيل 

خسرو از خان مان رفتند و جمع خانوادگي شد. مادر هم شروع به پذيرائي كرد . سرم هنوز پائين بود از همه دلگير و 

ه پدر كرد و گفت: من دوست دارم تا جشن عروسي شقايق در منزل خودم ناراحت بودم حتي از خودم . خسرو رو ب

زندگي كند البته تا مراسم سالگرد خواهرم مهتاب. پدر از حرف خسرو جا خورد و با چهره اي در هم رفته گفت: ولي 

ي مدتي از قرار ما اين نبود آقاي معينبرا من فرقي نمي كرد كجا زندگي كنم فقط مي خواستم هر طور كه شده برا

خانواده ام دور باشم . چون احساس مي كردم اگر بيشتر توي اين خانه بمانم تحملم تمام مي شود و به پدر و مادرم 

درشتي و بي احترامي مي كنم . سربلند كردم و با خجالت گفتم : پدر من هم اين طوري راحت ترم. پدر مي دانست 

لي و از اين خانه، لبخند تلخي زد و گفت : من حرفي ندارم هر جور كه كه دارم فرار مي كنم از خودش از مادر و از ع

خودت راحتي . خسرو نگاه و لبخند رضايتمندي به لب داشت كه هزار معني مي داد . به اتاقم رفتم و مشغول جمع 

:شقايق آوري وسايلم شدم . چند لحظه بعد پدر با چهره اي گرفته و غمگين وارد اتاقم شد روي تخت نشست و گفت

با ما قهر ي؟بغض كردم و سكوت نمودم پدر باز هم سوالش را تكرار كرد و بغشم شكست و اشك پهناي صورتم را 

گرفت. با صداي لرزان گفتم: فكر كنيد مردم . من بايد برم .اين جا بمونم جز بي احترامي و سركشي كار ديگري نمي 

ند و اشك ريزان گفت: تو اشتباه مي كني خسرو مرد خوبيه من توانم بكنم. پدر جلو آمد و سرم را به سينه اش چسبا

ناچار شدم اين كارو بكنم چون جون تنها دخترم در خطر بود.پدر چند بار صورتم را بوسيد چمدانم را برداشت و از 

هردو  اتاق خارج شديم مادر با كالم قرآن بدرقه ام كرد ،كنار خسو داخل اتومبيلش نشستم و حركت كرد. در بين راه

سكوت كرده بوديم .كمي ترسيدم ،شقايق خسرو حاال ديگر همسرته از چي مي ترسي؟ خواب بودم يا بيدار؟ با 

صداي خسرو رشته افكارم پاره شد. موافق ناهار رو بيرون بخوريم . بازهم سكوت كردم و نگاهم را معطوف به 

ين قدر از من متنفري ؟من با شما حرفي ندارم. خيابان كردم،خسرو لبخند تلخي زد و گفت: نمي خواي حرف بزني ؟ا

خسرو سكوت كرد مثل اين كه او هم از تحمل من خسته شده بود. نيم ساعت بعد جلو يك عمارت بزرگ در شمال 

تهران توقف كرد چند متري از جلو تا در عمارت فاصله بود. اتومبيل جلو استخر بزرگي توقف كرد . از اتومبيل پياده 

ردم فقط جلوي پايم را نگاه كنم . همراه خسرو وارد خانه شديم . خانم ميانسالي با چهره اي شدم سعي مي ك

گندمگون قدي بلند و الغر و ظاهر منضبط و عينك به چشم جلو آمد و سالم كرد. جوابش و كوتاه و سرد دادم . 

ر خانه خانم مهري مهري خسرو به من اشاره كرد و گفت:همسرم شقايق بعد به آن خانم اشاره كرد و گفت:مدي

خوب ورندازم كرد از نگاهش فهميدم كه مورد پسند واقع شدم ، لبخندي زد و تبريك گفت. از يك سالن كوتاه 

گذشتيم و وارد پذيرائي بزرگي شديم . خسرو كنار شومينه روي يك صندلي گهواره اي نشست درست روبرويش 

ره شدم. احساس غريبي مي كردم. بغض كرده بودم مثل روي يك مبل بزرگ چرمي نشستم و به آتش شومينه خي

ساله زيبا و ريزه با يك سيني قهوه وارد  11 11يك بچه و هر لحظه ممكن بود زير گريه بزنم .دختر جواني حدود 
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سالن شد. ب اشاره مهري روي ميز گذاشت و از سالن خارج شد. مهري خودش مشغول سرو شد با دقت به 

و قهوه تلخ مي خورد از من پرسيد با شير يا شكر . گفتم شكر . قهوه را كه خوردم قدر حركاتش نگاه كردم خسر

آرام شدم. خسرو هنوز روي صندلي نشسته بود و به جلو و عقب مي رفت و با نگاه وقيحش مرا مي پائيد. تكليف خود 

به مهري گفت:مهري اتاق را نمي دانستم . سر درد داشتم و مي خواستم استراحت كنم . خسرو اين رو فهميد و 

شقايق رو بهش نشون بده . مثل اينكه مي خواد استراحت كنه. مهري لبخندي زد و گفت:خانم همراه من تشريف 

بياوريد.چمدانم هنوز داخل صندوق عقب ماشين بود . بي اعتنا پشت سرش به راه افتادم . مهري به سوي راه پله 

تي رسيديم باال از آن باال خوب به پذيرائي نگاه كردم همه چيز شيك و رفت. تمام راه پله از چوب گردو بود . وق

مجلل بود . به خود نهيب زدم شقايق تو اينجا چه مي كني ؟سالن باال همه سرويسها ايتاليائي و محلل بود . يكي از 

و اسپرت مبله  اتاقها را بازكرد پشت سرش وارد شدم . يك سوئيت كامل بود . برعكس جاهاي ديگر خانه خلوت بود

شده بود. يك دست مبل چرم نارنجي با يك تخت فرفورژه با ميز توالت شبيه آن . پنجره اي كه رو به باغ باز مي شد 

و پرده اي درست مانند پرده ي اتاق خودم در خانه پدر . يك حمام و دستشوئي و يك اتاق و بعد از خروج مهري ،با 

نقاشي و سايل كامل نقاشي و نقشه كشي رو ديدم. پس خسرو فكر همه جا رو باز كردن در اتاق چند سه پايه و بوم 

كرده بود . مانتو رو درآوردم . اتاق خيلي گرم بود. كتم رو درآوردم و روي تخت ولو شدم . سر درد شديدي داشتم 

عي كردم كه ،يك قرص آرامبخش از داخل كيفم برداشتم واز آب معدني كه كنار تختم بود مقداري آب نوشيدم و س

بخوابم. فصل سومصبح كه از خواب بيدار شدم جاي سيلي پدر روي گونه ام سرخ و كبود بود . نمي خواستم معيني 

مرا با اين صورت ببيند. جلو آينه شكسته نشستم و براي ماست مالي كردن كبودي روي گونه ام مقدار زيادي آرايش 

ضعف نشان دهم . بهترين لباسم را پوشيدم و بهترين عطرم را  كردم تا جاي كبودي محو شود. نمي خواستم از خود

زدم. دقايقي بعد كنار خسرو در اتومبيل مدل بااليش به سوي آرايشگاه مي رفتيم. هردو سكوت كرده بوديم من به 

و همچنان خاطر غربي كه با او داشتم او نمي دانم ...آن روز هيچ كالمي بغير از سالم و خدافظي بينمان رد و بدل نشد 

براي هم ناشناس مانديم. عصر همان روز بهنوش يكي از همكالسي هايم به ديدنم آمد. گاهي اوقات در بيمارستان 

هم بديدنم مي آمد . با خوشحالي همديگر را بغل كرديم و چهره بهنوش رو بوسيدم و بهنوش گفت:نمي دوني چقدر 

نشگاه؟نمي دونم فعال اجازه ندارم بهنوش روي تختم نشست خوشحالم از اينكه كه حالت خوبه . كي بر مي گردي دا

و من كنارش . اشاره اي برقاب خالي آينه كرد و با شوخي گفت:چي ؟ دوباره كاراته زدي؟آينه ات شكست! نگاهي به 

قاب خالي آينه كه صبح مادر تميز كرده بود انداختم و گفتم:ديروز شكست . اين رو ولش كن از دانشگاه چه خبر ؟ 

بهنوش شيطنتش گل كرد و گفت :از دانشگاه يا علي آقات؟با شنيدن نام علي از سر دلتنگي بغض كردم و با آهنگي 

لرزان گفتم: از علي برام بگو . مي آد دانشگاه؟ پسرعموي توست از من مي پرسي؟ خيلي كم مي آد . نمي دونم يه 

ه خيلي وقته نديدمش . آقا جونش اجازه نمي ده بياد جوري شده. شقايق تو واقعا از علي خبر نداري؟ نه باور كن ك

ديدنم . پدر منم بدتر از عموم بهنوش دستم رو به گرمي فشرد و با مهرباني گفت:بهشون حق بده شقايق. به خودت 

نگاه كن تو ثمره ي يك ازدواج فاميلي هستي. ثمره عشق تو و علي يه بچه اس مثل خودت . تو و علي از نظر ژنتيكي 

مشكل داريد. اين ازدواج نباشه بهتره. ما بچه نمي خوايم. تو ديگه چرا اين حرف رو مي زني ؟تو كه ميدوني ما  باهم

 1چقدر بهم عالقه داريم؟ مي دونم عزيزم . ولي عقل چيزه خوبيه . يك مدت كه از زندگيتون گذشت مي بينيد 

. ديدم دارم جلو بهنوش محكوم مي شوم . سر بچه اس . خانم به اون موقع فكر كن  1چيزي كم داريد كه اونم 

صحبت رو عوض كردم و گفتم:راستي از افشين خانت چه خبر؟ بهنوش خنديد و آهي كشيد و گفت:خوبه سالم 
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رسوند . وضع ما بهتر از شما نيست. شما ديگه چرا؟ شما كه نامزديدن؟ پول عزيزم . پول نداره چاره ي همه بدبختي 

دم كه توي پول غلت مي زد يعني همه چيز توي پول خالصه مي شد. لبخند تلخي زدم و ها . به ياد خسرو افتا

گفتم:پاشو بريم توي پذيرائي يه چاي بخوريم. هردو از اتاق خارج شديم . مادر كه بعد از مدت ها مرا بيرون اتاقم 

ما رو اذيت مي كند .  مي ديد. لبخند رضايت بخشي زد و گفت :بهنوش جان كمي اين شقايق را نصيحت كن ،خيلي

بهنوش گوشه چشمي نازك كرد و گفت: تقصير خودتان است خيلي لوس و از خود راضي بارش آورديد. چشم غره 

اي به بهنوش رفتم و با اعتراض گفتم: مامان مگه من چه كردم؟مادر در حالي كه ميوه را روي ميز مي گذاشت 

ي قلبت پس بيفته؟ بهتر. از اين زندگي كوفتي خالص مي شم . گفت:چه كار كردي؟ از كي داروهاتو نخوردي؟ نمي گ

روز  33بهنوش خنده كنان گفت:آخ جون حلوا مي خوريم . همه خنديدند و من با صداي بلندتري خنديدم. صفحه 

. موعود فرا رسيد . بايد امروز به عقد خسرو در مي آمدم . از علي هيچ خبري نبود . مثل اينكه او هم تسليم شده بود

و عشق پر حرارتش را فراموش كرده بود . ولي براي من خيلي سخت بود كه تسليم شوم . به پاي پدر افتادم و 

التماس كردم: پدر من رو بكش ولي به اين ازدواج رضايت نده . من هيچ احساسي نسبت به خسرو ندارم. پدرم تا آن 

انيم زد و گفت:سعي كن خيلي زود به همه چيز عادت روز هنوز با من سرسنگين بود عاجزانه بوسه اي بر موهاي پيش

كني.بيشتر از اين عذابم نده فكر كردي من خودم با اين ازدواج موافقم . معيني يك چك سفيد امضا از من گرفته 

نمي تونم بزنم زير قو ل و قرارمان گوئي دنيا بر سرم خراب شد. دو دستي بر سرم كوبيدم و بي محابا اشك ريختم 

ديگر نداشتم بايد تسليم مي شدم . مادر سعي داشت آرامم كن شروع به نوازشم كرد و گفت:دختر شگون  چاره اي

نداره . اين قدر گريه نكن باالخره بايد يك روزي مي رفتي خانه بخت چه كسي بهتر از آقاي معيني او هم جوان است 

د آنوقت تو نشستي و آبغوره مي گيري. و هم ثروتمندو همه دخترها از خداشونه يك همچين شوهري گيرشون بيا

واي خداي من مامان چقدر كوتاه فكر بود. من نه زيبائي و نه ثروت خسرو رو مي خواستم من فقط علي رو مي 

خواستم صداقت علي ،نگاه مهربان و خالي از غرورش . نه خسرو هيچ وقت نمي خواست و نمي تونست مثل علي 

م و يك لباس روشن پوشيدم كت و شلوار كرم رنگ با يك تاپ گوجه اي و آرايش باشد. به اصرار مادر به حمام رفت

ماليمي كردم و موهايم رو ساده به دورم ريختم. ساعت ده صبح بود كه خسرو به همراه وكيلش و عاقد به خانه مان 

س وحشتناك بود. آمدند. پس خانواده اش كجا بودند؟ چه عقد با شكوهي ؟چه ازدواج رويائي ؟بيشتر شبيه يك كابو

چادر سفيد رنگ عقد مادر را به سر انداختم و كنار خسرو نشستم .آرام بود پر از غرور . شاهدان عقدمان پدر و مادر 

و برادرهايم بودند با وكيل خسرو. عاقد چند بار صيغه عقد را خواند بار آخر به آرامي گفتم . بله . اجازه نگرفتم چون 

كه از پدر شنيده بودم يك چك سفيد امضا به خسرو داده ازش دلگير بودم . جالب تر از اجباري بود . از صبح وقتي 

همه مهريه ام بود كه خود خسرو معين كرده بود. يك باغ بزرگ توي چالوس و يك ويال در شمال تهران. حتي اين 

ود و خسرو هم براي مهريه سنگين هم خوشحالم نكرد . پدر باسليقه خودش براي خسرو يك حلقه برليان خريده ب

من همينطور. با دستاني لرزان حلقه را دست خسرو كردم و او نيز همينطور. شاد و پيروزمندانه و پر از غرور نگاهم 

مي كرد و نگاه من پر از بغض بود و شايد بغض حسرت . بعد از اين كه دفتر را امضا كرديم . عاقد همراه وكيل 

دگي شد. مادر هم شروع به پذيرائي كرد . سرم هنوز پائين بود از همه دلگير و خسرو از خان مان رفتند و جمع خانوا

ناراحت بودم حتي از خودم . خسرو رو به پدر كرد و گفت: من دوست دارم تا جشن عروسي شقايق در منزل خودم 

م رفته گفت: ولي زندگي كند البته تا مراسم سالگرد خواهرم مهتاب. پدر از حرف خسرو جا خورد و با چهره اي در ه

قرار ما اين نبود آقاي معينبرا من فرقي نمي كرد كجا زندگي كنم فقط مي خواستم هر طور كه شده براي مدتي از 
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خانواده ام دور باشم . چون احساس مي كردم اگر بيشتر توي اين خانه بمانم تحملم تمام مي شود و به پدر و مادرم 

كردم و با خجالت گفتم : پدر من هم اين طوري راحت ترم. پدر مي دانست درشتي و بي احترامي مي كنم . سربلند 

كه دارم فرار مي كنم از خودش از مادر و از علي و از اين خانه، لبخند تلخي زد و گفت : من حرفي ندارم هر جور كه 

تم و مشغول جمع خودت راحتي . خسرو نگاه و لبخند رضايتمندي به لب داشت كه هزار معني مي داد . به اتاقم رف

آوري وسايلم شدم . چند لحظه بعد پدر با چهره اي گرفته و غمگين وارد اتاقم شد روي تخت نشست و گفت:شقايق 

با ما قهر ي؟بغض كردم و سكوت نمودم پدر باز هم سوالش را تكرار كرد و بغشم شكست و اشك پهناي صورتم را 

بايد برم .اين جا بمونم جز بي احترامي و سركشي كار ديگري نمي گرفت. با صداي لرزان گفتم: فكر كنيد مردم . من 

توانم بكنم. پدر جلو آمد و سرم را به سينه اش چسباند و اشك ريزان گفت: تو اشتباه مي كني خسرو مرد خوبيه من 

اشت و از ناچار شدم اين كارو بكنم چون جون تنها دخترم در خطر بود.پدر چند بار صورتم را بوسيد چمدانم را برد

اتاق خارج شديم مادر با كالم قرآن بدرقه ام كرد ،كنار خسو داخل اتومبيلش نشستم و حركت كرد. در بين راه هردو 

سكوت كرده بوديم .كمي ترسيدم ،شقايق خسرو حاال ديگر همسرته از چي مي ترسي؟ خواب بودم يا بيدار؟ با 

رون بخوريم . بازهم سكوت كردم و نگاهم را معطوف به صداي خسرو رشته افكارم پاره شد. موافق ناهار رو بي

خيابان كردم،خسرو لبخند تلخي زد و گفت: نمي خواي حرف بزني ؟اين قدر از من متنفري ؟من با شما حرفي ندارم. 

خسرو سكوت كرد مثل اين كه او هم از تحمل من خسته شده بود. نيم ساعت بعد جلو يك عمارت بزرگ در شمال 

كرد چند متري از جلو تا در عمارت فاصله بود. اتومبيل جلو استخر بزرگي توقف كرد . از اتومبيل پياده تهران توقف 

شدم سعي مي كردم فقط جلوي پايم را نگاه كنم . همراه خسرو وارد خانه شديم . خانم ميانسالي با چهره اي 

م كرد. جوابش و كوتاه و سرد دادم . گندمگون قدي بلند و الغر و ظاهر منضبط و عينك به چشم جلو آمد و سال

خسرو به من اشاره كرد و گفت:همسرم شقايق بعد به آن خانم اشاره كرد و گفت:مدير خانه خانم مهري مهري 

خوب ورندازم كرد از نگاهش فهميدم كه مورد پسند واقع شدم ، لبخندي زد و تبريك گفت. از يك سالن كوتاه 

م . خسرو كنار شومينه روي يك صندلي گهواره اي نشست درست روبرويش گذشتيم و وارد پذيرائي بزرگي شدي

روي يك مبل بزرگ چرمي نشستم و به آتش شومينه خيره شدم. احساس غريبي مي كردم. بغض كرده بودم مثل 

ساله زيبا و ريزه با يك سيني قهوه وارد  11 11يك بچه و هر لحظه ممكن بود زير گريه بزنم .دختر جواني حدود 

الن شد. ب اشاره مهري روي ميز گذاشت و از سالن خارج شد. مهري خودش مشغول سرو شد با دقت به س

حركاتش نگاه كردم خسرو قهوه تلخ مي خورد از من پرسيد با شير يا شكر . گفتم شكر . قهوه را كه خوردم قدر 

ه وقيحش مرا مي پائيد. تكليف خود آرام شدم. خسرو هنوز روي صندلي نشسته بود و به جلو و عقب مي رفت و با نگا

را نمي دانستم . سر درد داشتم و مي خواستم استراحت كنم . خسرو اين رو فهميد و به مهري گفت:مهري اتاق 

شقايق رو بهش نشون بده . مثل اينكه مي خواد استراحت كنه. مهري لبخندي زد و گفت:خانم همراه من تشريف 

عقب ماشين بود . بي اعتنا پشت سرش به راه افتادم . مهري به سوي راه پله بياوريد.چمدانم هنوز داخل صندوق 

رفت. تمام راه پله از چوب گردو بود . وقتي رسيديم باال از آن باال خوب به پذيرائي نگاه كردم همه چيز شيك و 

و محلل بود . يكي از  مجلل بود . به خود نهيب زدم شقايق تو اينجا چه مي كني ؟سالن باال همه سرويسها ايتاليائي

اتاقها را بازكرد پشت سرش وارد شدم . يك سوئيت كامل بود . برعكس جاهاي ديگر خانه خلوت بود و اسپرت مبله 

شده بود. يك دست مبل چرم نارنجي با يك تخت فرفورژه با ميز توالت شبيه آن . پنجره اي كه رو به باغ باز مي شد 

ق خودم در خانه پدر . يك حمام و دستشوئي و يك اتاق و بعد از خروج مهري ،با و پرده اي درست مانند پرده ي اتا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دوباره 

1 3  

 

باز كردن در اتاق چند سه پايه و بوم نقاشي و سايل كامل نقاشي و نقشه كشي رو ديدم. پس خسرو فكر همه جا رو 

سر درد شديدي داشتم  كرده بود . مانتو رو درآوردم . اتاق خيلي گرم بود. كتم رو درآوردم و روي تخت ولو شدم .

،يك قرص آرامبخش از داخل كيفم برداشتم واز آب معدني كه كنار تختم بود مقداري آب نوشيدم و سعي كردم كه 

 بخوابم.

نيمه هاي شب بود وقتي چشم باز كردم اطرافم را دستگاههاي زيادي احاطه كرده بود . ماسك اكسيژني كه به دهان 

مراقبت هاي ويژه هستم . لحظه اي از علي غافل نبودم . درستكه ثروت معيني و داشتم به من فهماند كه در خش 

زيبايش را نداشت ولي مهربان بود و صادق. با اينكه خانواده هايمان مخالف ازدواج ما بودند اما خودمان پايبند عهد و 

دگي را با تمام خوبي ها و بدي پينمانمان بوديم . آرزو كردم زير عمل جراحي پيوند قلب جان سالم به در نبرم و زن

هايش پايان برسانم اما چه آرزوي احمقانه اي بود. صبح زود به كمك پرستاران بخش روي برانكارد دراز كشيدم و 

از اتاق سي سي يو خارج شدم . بيرون اتاق همه اعضاءخانواده ام جمع بودند . پدر و مادر و شاهين و شايان برادرانم . 

ز پدرم بدم مي آمد. مالفه را روي سرم كشيدم ،نمي خواستم هيچ كس را ببينم صداي پدرم گريه احمقانه بود ولي ا

كنان مي آمد كه گفت: شقايق جان از من ناراحتي ؟ بخدا مجبور شدم بعدا مي فهمي كه من چه كردم . حاال مالفه را 

مي كردم . مادر جلو آمد مالفه را كنار  كنار بكش بگذار قبل از عمل روي ماهت را ببينم . بي صدا زير مالفه گريه

كشيد به سوي چهره ام خم شد و بوسه اي بر گونه ام زد در حالي كه اشك مي ريخت گفت: به خانم فاطمه زهرا 

)س( سپردمت . نگران نباش توكلت بر خدا باشد. شاهين به اجبار لبخندي زد و سعي نمود به من روحيه بدهد . او 

و گفت : آبجي خانم خوب حواست رو جمع كن رفتي عالم هپروت همه چيز رو خوب نگاه كن  نيز چهره ام را بوسيد

بعدا برايمان تعريف كن . چهره ي شايان رو نيز بوسيدم و بعد به سوي اتاق عمل توسط پرستار حركت داده شدم . 

آشنا آمد كمي جلوترآمد بله او مرد جواني ) خدايا نصيب ماهم از اين مردهاي جوان بنما(كنار در اتاق عمل به چشمم 

خسرو معيني بود غمگين و نگران به نظر مي رسيد با تمنا و خواهش نگاهش كردم شايد از خواسته اش دست بكشد 

ولي او در جوابم به تلخي زهر خنديد . با اين كه روي برانكارد دراز كشيده بودم ولي احساس مي كردم كه ديگر 

درها بسته شد و وارد اتاق عمل شدم . دكتر احمدي و تيم پزشكي جراحي را در  جان در بدن ندارم و بي حس شدم

لباس كامال سبز ديدم . آماده براي سالخي من. خانم مهندس آماده است؟ترسيده بودم با تمام جرات و جسارتم 

كه بيشتر مواقع كنارم گفتم : بل ... له آقاي دكتر نمي ترسي كه ؟ اينبار محكمتر گفتم :نه دكتر خانم ملكي پرستاري 

بود . آيت الكرسي را در چهره ام خواند و فوت كرد و بعد از آن بيهوش بودم و در حالت كما يا به قول شاهين 

هپروت .غروب روز بعد براي لحظه اي چشمان را باز كردم همه چيز تار بود . حوالي ظهر بود كه به طور كامل بهوش 

هاله اي از اشك و درد ناشي از قفسه سينه ام علي را ديدم.كنارم ايستاده بود و  آمدم . به اطراف خوب نگاه كردم در

اشك مي ريخت گوئي از همه چيز باخبر بود . به آرامي علي را صدا كردم . علي دستانم را فشرد و با مهرباني 

رو ببخش بار ديگر گفت:نمي خواهد حرفي بزني فقط سرت را تكون بده اشكم سرازير شد. به آرامي گفتم :علي من 

دستانم را فشرد و گفت:هيچي نگو من همه چي رو ميدونم مهم سالمتي توست. بازم مي آي علي؟ نمي دونم هر چي 

خدا بخواد. دو روز تمام در گيجي به سر بردم . بعد از يكهفته به بخش منتقل شدم . ترس از همراه شدن با مردي كه 

مي لرزاند ،بيشتر از هر چيز يك نوع تنفر در وجودم نسبت به او شكل مي هيچ شناختي از او نداشتم تمام تنم را 

گرفت . به شخصي فكر مي كردم كه قلبش درون سينه ام بود ، مهتاب،خواهر خسرو معيني،نمي ترسيدم اما احساس 

بازي مي كردم نسبت به قلبي كه در سينه دارم احساس دين مي كنم . روز ترخيصم مصادف بود با آخرين روز سر
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شاهين . خانه غرق در شادي شد. پدر گوسفندي قرباني كرد و بار ديگر همه خانواده دور هم جمع شدند . دو ماه 

تمام در اتاقم تحت مراقبت بودم . قولي كه پدر به معيني داده بود مث خوره به جانم افتاده بود .هر روز كه مي 

ي زندگي با او آماده مي كردم .غروب يكي از روزهاي گذشت به روز موعود نزديك مي شدم و بايد خود را برا

آغازين اسفندماه بود . خسته از خانه نشيني خودم را توي اتاقم زنداني كرده بود،گوشه اي از اتاقم كز كرده بودم كه 

صداي زنگ ورودي خانه به گوشم رسيد. چند دقيقه بعد مادر سراسيمه وارد شد و گفت: شقايق بيا داخل پذيرائي 

پاشو دختر. به خاطر تو آمدند. معيني با وكيلش هستند.  -همان داريم . با بي حوصلگي گفتم :حوصله ندارم مامان م

 شدم مسلط خود بر كمي. كند توصحبت با خواهد مي معيني –آره شقايق جان  -قلبم فروريخت گفتم : چي ؟معيني ! 

از جانم ميخوايد . اي خدا كاش مرده بودم . مادر دستش  چي مرده شقايق بگو ، خوابه نيست، شقايق بگو برو: گفتم و

را جلوي دهانم گذاشت و گفت: ساكت دختر . اتفاقي نيفتاده كه آمده باهات صحبت كند. هرچي داري بهش بگو با 

همان لحن و صدا گفتم : من حرفي ندارم. دست از سرم برداريد . هيس تو چرا فرياد مي كشي؟ تو حرف حساب 

شه . برو بهش حرف دلتو بزن . با ارامش . شايد از شرطش گذشت . من بيرون نميام بگو بياد اينجا دختر حاليت نمي 

زشته . ايشان مهمان ما هستند. پس بيخيال شو من بيرون بيا نيستم . مادر با چهره اي خشمگين گفت: دختره لجباز 

برس پوزخندي زدم و گفتم : بهتر شايد ريخت  ببين آدم رو به چه كارائي وا مي داره . حداقل يكم به سرو وضعت

نحسم رو ببينه و گورش و گم كنه بره به درك مادر با عصبانيت خارج شد. در حالي كه دانه هاي اشك را از روي 

صورتم پاك مي كردم ضربه اي به در خورد . با صدائي كه گوئي از اعماق چاه در مي آمد گفتم :بفرمائيد داخل در باز 

ي در لباس شيك و مرتب و آراسته در آستانه در ظاهر شد و بوي عطر كه زده بود تمام اتاق رو پر كرد و شد و معين

به آرامي گفت: مي تونم بيام داخل ؟ سكوت كردم . به آرامي وارد اتاق شد و در رو بست روي صندلي كه پشت 

. معيني لبخند مرموزي به لب داشت و  كامپيوترم ود نشيت . هر دو در سكوتي مبهم همديگر را ورنداز مي كرديم

سعي داشت در قبال بي اعتنائي من خونسزد باشد. اخمي آشكار چهره ام را در برگرفته بود و ابروان سياه و كشيده 

ام در هم گره خورده بود معيني پيش قدم شد و سكوت رو شكست و گفت: خوشحالم كه سالمت هستيد. بازهم 

ت :نمي خواهي از همسر آيندت بيشتر بدوني ؟عصباني شدم و نگاه تندي بهش كردم سكوت كردم و ادامه داد و گف

ولي او در كمال خونسردي لبخندي زد و ادامه داد :ترسيدم . به هيه اينجوري نگاه مي كني يا فقط به من ؟چقدر در 

د به دست گرفتم و از آن شرايط كنترل اعصابم سخت بود . ميله هاي تخت فرفورژه ام را كه به صورت نوك تيز بو

خشم فشردم و با آهنگي لرزان گفتم :براي چي آمده ايد اينجا؟ خسرو لبخند زهرگيني نثارم كرد و گفت : براي 

ديدن نامزدم بايد اجازه مي گرفتم؟ من نامزد شما نيستم . خسرو با صداي بلند و عصبي خنديد و گفت: نوچ اشتباه 

م گرفت . با صدائي لرزان و ملتمس گفتم : آقاي محترم دست از سر من كرديد شما همسر بنده هستيد . گريه ا

اينبار فرياد زنان گفتم :پس لطفا از اين خانه  -مي دانم  -برداريد من نمي توانم با شما ازدواج كنم من نامزد دارم . 

نيست تو بگي . چون خسرو ايستاد . به سمت من آمد . زل زد توي چشمان و وقيحانه گفت: الزم  -برويد بيرون . 

مستاصل و پريشان خاطر فرياد زنان  -خودم ميخواستم بروم . براي فردا آماده باش صبح زود مي رويم آزمايشگاه . 

خسرو اعتنائي نكرد و لبخند زنان از اتاق خارج شد. روي تخت  -گفتم : ديوانه عقده اي چه از جان من مي خواهي ؟ 

 -ردم . صداي مادرم را شنيدم كه داشت ار خسرو معذرت خواهي مي كرد. دراز كشيدم . و شروع به گريستن ك

مادر فرياد زد:احمق بي  -خسرو رفت و مادر با عصبانيت تمام وارد اتاقم شد و پشت سرش پدرم وارد اتاق شد. 

رد . تا شعور اين چه رفتاري بود؟ گفتم : حقش بود. پدرم روي تخت نشست و مرا هم با يك دست وادار به نشيتن ك
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حاال پدر را اينگونه خشمگين و رسمي نديده بودم . از فرط عصبانيت در چشمان سبزش خون هويدا بود. با صدائي 

حقش بود ازش متنفرم . چرا نمي خواهيد  -شبيه فرياد گفت:شقايق زود باش چه توضيحي براي رفتار بدت داري؟

ن شكايت مي كنم . خشم پدرم به نهايت رسيد. كشيده اي قبول كنيد ؟شما نمي توانيد به زور شوهرم بدهيد . ازتا

محكم به صورتم نثار كرد و از روي تخت بلند شد و فرياد زنان گفت: دختره ي سركش تا حاال مالحظه بيماريت رو 

مي كردم . فكر كردي اجازه مي دم دستي دستي خودت را بدبخت كني ؟ اگر رفتار امروزت رو تكرار كني ديگه 

يستي . بابا خسته شدم از بس دنبال تو دويدم كمي هم به فكر ديگران باش. هردو از اتاق خارج شدند . دختر من ن

جلو آيينه ايستادم و به طرف راست صورتم كه از سيلي محكم پدر سرخ شده بود خيره شدم . شيشه عطرم را از 

دم و هيچ نمي دانستم چه كنم . فقط اطاعت روي ميز برداشتم و توي آينه كوباندم و با تمام توانم شروع به گريه كر

 امر از دستورات پدر بود و بس .

  
هنگام غروب بود كه بر اثر بوي نامطبوع سيگاري كه در اتاق پيچيده بود از خواب بيدار شدم وقتي چشم باز كردم به 

ره به من سيگار مي اطراف خوب نگاه كردم . خسرو روي يك صندلي راحتي كه رو به روي تختم بود نشسته و خي

كشيد. تاپ يقه بازي به تن داشتم خودم را جمع و جور كردم و مالفه را روي بدنم كشيدم . خسرو لبخندي زد و 

گفت:اي كاش منم مي تونستم با يه قرص انقدر راحت بخوابم . نگاهم افتاد به جلد قرص كه رو عسلي كنار تختم بود 

رو از روي صندلي بلند شد پنجره را باز كرد تا دود سيگار خارج شود روي و گفتم: قابل شما رو نداره مال شما خس

تخت كنارم نشست با مهرباني گفت: خواهش مي كنم تحت هيچ شرايطي براي خواب از قرص استفاده نكن. به 

آرامي ازش فاصله گرفتم و گوشه تخت كز كردم . پوزخندي زدم و گفتم: نمي خواهيد بگيد كه نگران حال من 

تيد؟ خسرو لبخند تلخي زد و گفت: من دو ماهه كه نگران حال تو هستم . حاال چرا اينقدر فاصله مي هس

گيري.سكوت كردم . چون جوابي برايش نداشتم . از سكوت من بهره برد و گفت: مي دونم كه از من دل خوشي 

كينه به دل داري درست فهميدم؟ در نداري و با ازدواج با من راضي نبودي و شايد هم بيشتر از عالقه و عشق از من 

چهره اش دقيق شدم و با تمام جسارتم گفتم: مي خواهيد حقيقت را بدانيد؟ بله اگر چه تلخ . با خونسردي گفتم: بله 

درست فهميديد من از شما متنفرم خسرو با خشمي آشكار گفت: چرا؟به چه دليل ؟ با تمام جراتم در چشمان سياه و 

فتم: به دليل اين كه شما به قيمت يك قلب ، عشق من را همه زندگي ام را گرفتيد و تباه نافذش خيره شدم و گ

كرديد قلبي كه مال خود شما هم نبود. خسرو خنده اي وحشتناك سر داد و گفت: خيلي گستاخي ولي به همان اندازه 

فت: همه همينو مي گن خرد و شكننده گفتم: شما هم خيلي خودبين و خودخواه هستيدباز هم زهرخندي زد و گ

خودتان چي فكر مي كنيد؟ با دست به خودش اشاره كرد و گفت: من فكر مي كنم نه تنها خودخواه نيستم بلكه 

انساني منطقي و مهربان هستم و حاال هم به شما دستور مي دهم آماده شويد مي خواهم براي شام و خريد بيرون 

شدم و با خشم گفتم: شما حق نداريد به من دستور بدهيد من كه جز برويم. از اين كه بهم دستور مي داد عصباني 

خدمه و كارگرانتان نيستم . با مهرباني شايدم با تمسخر گفت: نه خير شما خانم بنده و اين خانه هستيد . من پايين 

نه به اجبار اين من عالقه اي به بيرون رفتن ندارم با خشم جواب داد :خودت آماده شو بيا پائين وگر -منتظرت هستم 

كارو مي كنم . خسرو از اتاق خارج شد حاال بيشتر از تنفر از نگاه و چشمان سياهش مي ترسيدم جلو آيينه نشستم 

رنگم به كلي پريده بود و چشمانم از هراس تنگ شده بود. به دستشوئي رفتم و آبي به صورتم زدم باز جلوي كشوي 

ز كردم پر بود از وسايل آرايش با مارك هاي خارجي معروف. آرايش ماليمي آيينه توالت نشستم ،ميز توالت را كه با
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كردم و يك لحظه چشمم خورد به حلقه ام . تمام بدنم از خشم لرزيد حلقه را از دستم خارج كردم و انداختم داخل 

انتظار من ايستاده بود.  كشو . مانتو ام را پوشيدم و شالم را به سر كردم و از اتاق خارج شدم خسرو جلو راه پله ها در

مثل هميشه خوش لباس و مرتب . با ديدنم لبخند پيروزمندانه اي زد و پيش تر از من از سالن خارج شد . دنبالش 

رفتم . شخص ديگري پشت فرمان نشسته بود. خسرو در قسمت عقب نشسته بود سوار شدم و كنار خسرو نشستم . 

فهميدم همسر مهري به نام آقاي حسين پور است. هوا تاريك شده بود كه راننده همان مرد سرايدار بود كه بعدها 

جلوي بوتيك شيك لباس توقف كرد خسرو رو به من كرد و گفت: لباس هاي اين بوتيك خيلي شيك و مد روز است 

روز . لبانم براي گفتن مطلبي لرزيد ولي به اشاره خسرو سكوت كردم . داخل كه شديم واقعا لباسهايش شيك و مد 

بود اما من انگيزه اي براي انتخاب نداشت . خسرو فهميد و چند دست لباس به سليقه خودش انتخاب كرد و به دست 

من داد و من مثل يك مانكن توي اتاق پرو پوشيدم و الحق كه سليقه اش تك بود. مخصوصا در انتخاب لباس شب 

اين را از نگاه مشتاق خسرو فهميدم . وقتي بيرون زيتوني رنگي كه درست شبيه چشمانم بود و خيلي بهم مي آمد 

آمدم خسرو گفت: عزيزم چيز ديگري نياز نداري ؟ خنده ام گرفت و در دل گفتم : تو مگر جاي انتخابي هم گذاشته 

بودي پوزخندي زدم و گفتم: نه چون شما با سليقه هستيد به نظر من احتياج نيست. خسرو از رو نرفت و خنده بلندي 

و گفت: اگر خوش سليقه نبودم كه آهوئي مثل تو رو صيد نمي كردم . فروشنده كه خانمي هم سن و سالم بود  سر داد

با حسرت به ما نگاه مي كرد بيچاره از دل من خبر نداشت. بعد از خريد لباس به فروشگاه كيف و كفش رفتيم و چند 

جواهر فروشي شديم . نمي دانم چرا مي  دست برايم انتخاب كرد الحق كه خوش سليقه بود.سپس وارد مغازه

خواست ثروتش را به رخم بكشد. بعد از آن سوار ماشين شديم و جلو يك رستوران شيك پياده شديم . خسرو از 

قبل ميز رزرو كرده بود . گارسن جلو آمد و خسرو سفارش شام داد . خوراك بره با جوجه كباب و سوپ و مخلفات. 

كردم و مشغول پرپر كردن گل شدم . خسرو خيره به انگشتم پرسيد. حلقه ات كو؟ به  شاخه گلي از گلدان را جدا

اين زودي ازش خسته شدي؟ نگاهش كدم و سكوت كردم . خسرو سيگاري آتش زد . مدتي بعد ميز پر شد از 

نداشتم . غذاهاي رنگارنگ . با اين كه از قبل چيزي نخورده بودم اما آنقدر حرص خورده بودم كه ميلي به شام 

خسرو مشغول خوردن شد و من خودم را با ساالد مشغول كردم . خسرو با اعتراض گفت:چرا نمي خوري ؟ ميل ندارم 

. فقط ساالد مي خوردم . خسرو دست از خوردن كشيد و مشغول سيگار كشيدن شد . وقتي ديد نمي خورم صورت 

م براي خانواده ام تنگشده بود . از پايان شب مي حساب را پرداخت كرد و باهم بيرون آمديم . توي اين مدت دل

ترسيدم مخصوصا روبه رو شدن با خسرو. وقتي رسيديم دوباره روي صندلي اش نشست و سيگاري روشن كرد 

فهميدم عصبي است . خواستم بروم باال كه گفت :بنشين بايد باهم صحبت كنيم رو به رويش نشستم و با كنايه گفتم: 

وشبختي شيرينه خسرو لبخند تلخي زد و گفت : چرا تظاهر ؟من و تو مي توانيم مثل هر زن و چه قدر تظاهر به خ

شوهري خوشبخت باشيم . سرم را پايين انداختم و گفتم : همه از روي عالقه ازدواج مي كنند نه اجبار توي چشمانم 

ش از فرط عصبانيت قرمز شد زل زد آتش خشم را به خوبي در ديدگانش مي ديدم كه شعله ور مي شد. پوست سفيد

و در حالي كه صدايش مي لرزيد گفت: اجباري در كار نيست كاري بهت ندارم تا وقتي خودت بخواهي . يك سال 

فرصت داري تا به اين خوشبختي برسي وگرنه هركس راه خودش را مي رود. به خودم جرات دادم و گفتم :يكسال 

بهتره االن تكليفمونو روشن كنيم . با بي حوصلگي گفت: تكليف شما  وقت تلف كردنه ! ما نمي تونيم باهم باشيم

روشنه . هركاري من مي گم همان مي شود. حاال هم تنهام بذار بدون آنكه شب بخير بگم راهي اتاقم شدم . وقتي 

 وارد اتاقم شدم در را قفل كردم با اينكه گفته بود كاري باهام ندارن اما مي ترسيدم . پايان فصل سوم
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فصل چهارم بعد از آن شب رفتار خسرو مثل يك غريبه شد و رنگ سردي به خود گرفت . جز سالم و خداحافظي 

حرفي بينمان نبود . حتي موقع غذا خوردن هم باهم نبوديم . خسو بيشتر وقت خودش را در كارخانه اش كه توليد 

آن هم براي خواب و بيشتر در اتاق خودش  ظروف چيني بهداشتي بود مي گذراند و فقط شب ها به خانه مي آمد .

بود و من تمام فكر و ذكرم بازگشت به دانشگاه بود . مادرم يك بار در طول يك هفته به ديدنم آمده بود آن هم 

مدت كوتاهي . هرچند با تلفن هر روز تماس داشتيم . يك بار هم بوسيله تلفن با مادر خسرو صحبت كردم . شب 

فته از حضورم در خانه خسرو مي گذشت . دلم به شدت هواي بيرون كرده بود ولي اجازه پنج شنبه بود و يك ه

بيرون رفتن نداشتم. حتي از صحبت كردن با مستخدمين خانه هم محروم بودم.دلم گرفته بود مخصوصا براي پدر 

ريا زدم و به سمت اتاقش دلتنگ بودم . خسرو آن شب زود آمده بود خانه و داخل اتاقش بود . بعد از شام دل را به د

رفتم . ضربه اي به در زدم و اجازه ورود داد . به آرامي در را باز كردم و وارد اتاق شدم خسرو كنار پنجره ايستاده 

بود و با تلفن صحبت مي كرد . به عقب برگشت و مرا ديد با دست تعارف به نشستن كرد. روي يك مبل نشستم و 

رفتم . بزرگ تر از اتاق من بود و مجهزتر . يك تخت دو نفره بزرگ از چوب گردو خوب زواياي اتاقش را در نظر گ

وسط اتاق بود با پيتختي و آباژورهائي به طرح مجسمه گوزن . روتختي به رنگ پرده اتاقش گلبهي بود و يك نيم 

بط صوت و ويديو و ست مبل راحتي سبز يشمي وسط اتاق بود. ميز تلويزيون مجهز به انواع وسايل صوتي از قبيل ض

ريسيور ،در كنار اتاق بود . از لحن و شيوه ي حرف زدن خسرو احساس كردم مخاطبش يك خانم است . گوشهايم 

را تيز كردم . خسرو هم با صداي بلند حرف مي زد تا من بشنوم به مخاطبش گفت: فعال كاري نداري عزيزم ؟مهمان 

يلي عزيزه حتي عزيزتر از تو خداحافظي كرد و گوشي را روي دارمنگاهي به من انداخت و گفت: بله مهمانم خ

دستگاه گذاشت به سمت من آمد روبه روي من روي كاناپه لم داد و گفت : كاري داشتي كه به اتاقم آمدي ؟ سرم رو 

راي به زير انداختم و گفتم: بله مي خواستم فردا بروم منزل پدرم . گفتم اطالع داشته باشيد. به اين زودي دلت ب

خانواده ات تنگ شد؟ اگه قبول به رفتنت نكنم چه؟ با خونسردي گفتم ؟نمي روملبخند موذيانه اي زد و گفت :مي 

توني بري ولي قبل از ظهر منزل باش . من پنج شنبه ها ظهر بر مي گردم خانه شما كه هميشه بعد از كار توي اتاقتان 

اين يك اعتراض است يا بهانه براي بيشتر ماندن در خانه پدرت هستيد . چه لزومي دارد من ظهر به خانه برگردم ؟ 

؟ سكوت كردم چون از لحن خشن خسرو مي ترسيدم . او عصباني تر از قبل گفت: براي اين كه دوست دارم وقتي بر 

مي گردم همسرم توي خانه باشد. در ضمن فردا عصر جائي مي خواهم بروم كه دوست دارم تو هم باشي . مثل يك 

ر بچه بغض كردم و كم مانده بود كه بزنم زير گريه خسرو متوجه شد و با كالفگي گفت: راننده ام فردا صبح مي دخت

بردت خانه پدرت و ساعت دوازده هم مي ياد دنبال متوجه شدي ؟ لحن سرد و رسمي و آميخته به خشم خسرو 

 -بله آقا خوابم مي آيد.  -خواهي بروي ؟ كالفه ام كرد از روي مبل برخاستم و به سمت در رفتم كه خسرو گفت:مي

تو چرا از من فرار مي كني ؟ چرا از بودن با من لذت نمي بري ؟ نمي دونم چرا لحن سرد و خشك خسرو روي من 

هم تائير گذاشت و مثل خودش جواب دادم : چون به اجبار اين جا هستم با صداي بلند و نگاهي تند گفت:پس بهتره 

ين جا هستي خودت را به اين شرايط وفق دهي . احساس كردم اگر يك لحظه ديگر در اتاقش بمان حاال كه به اجبار ا

بيشتر عصباني اش مي كنم به سمت در خروجي رفتم كه خسرو گفت : اي كاش همين قدر كه سعي مي كني مغرور و 

با آهنگي گرفته  حاضر جواب باشي ،سعي مي كردي براي يك لحظه هم كه شده مرا به سوي خودت جذب كني .

ازبغض گفتم : سعي نمي كنم چون كه سودي ندارد. بي آنكه منتظر پاسخش باشم از اتاق خارج شدم . مستقيما به 

اتاق خوابم رفتم اما نتوانستم بخوابم ،فكرم متمركز خسرو بود به قول مادر راهي براي بازگشت نبود بايد خسرو را 
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ي بود . به ياد مكالمه تلفني اش افتادم نمي دانم چرا احساس كردم قبول مي كردم هرچند دلم در گرو مهر عل

مخاطبش يك خانم بود. براي يك لحظه حسادت كردم . مگر من خسرو را دوست داشتم؟ نمي دانم نام اين را چه 

آمد بگذارم حسادت يا خود خواهي ؟ صبح وقتي آقاي حسين پور ،خسرو را به كارخانه رساند به خانه بازگشت . جلو 

هيچ دلم نمي خواست  "خانم معيني  "و گفت سالم خانم معيني در خدمتم . جوابش را دادم سوار شدم و حركت كرد

با اين نام خوانده شوم . نيم ساعت بعد جلو منزل پدر متوقف شد و يك بسته اسكناس هزار توماني به سمتم گرفت و 

ان فراموش كردند . به سمت در خانه حركت كردم و گفن:خانم معيني آقاي معيني دادن. مثل اينكه صبح خودش

گفتم الزم نيست. گفت: خانم معيني ساعت دوازده مي آيم دنبالتانوقتي در باز شد اتومبيل حركت كرد،شايان تا مرا 

ديد فرياد زنان گفت : مامان شقايق آمده مادر با ديدنم به سمتم آمد ،از خوشحالي فرياد كشيدم . مامان انگار يك 

يبه برايش مهمان آمده هرچه داشت جلويم آورد و گفت:چقدر الغر شدي بخور يكم جان بگيري خنديدم و گفتم غر

:مامان جان كجام الغر شده !انگار از قحطي آمدم. مامان گفت ناهار چه مي خوري ؟ ناهار نيستم ساعت دوازده راننده 

م مي ديدي. هردو ظهر بر مي گردند. راستي مادر خسرو مي آد دنبالم . حيف . كاش مي ماندي پدر و شاهين را ه

كار شاهين چه شد؟ دنبال پروانه وكالتشه . بعدش با كدام سرمايه كار كند؟ درست مي شه . شاهين كارشو بلده يك 

فكري به سرم زدمامان كارت دانشجوئي ام را مي دهي ؟براي چي مي خواي ؟دلم براي دوستانم تنگ شده يك سر 

گردم . مادر با نارضايتي كارتم را داد. وقتي به دانشگاه رسيدم ساعت يازده بود و كالسها تازه تمام مي روم و برمي 

شده بود نه از بهنوش خبري بود نه نامزدش افشين و نه علي . داشتم بر مي گشتم كه صداي آشنائي مرا از رفتن 

گلوم رو بست . علي هم حال مرا داشت . به بازداشت . به عقب برگشتم و علي را ديدم . بغضي از سر دلتنگي راه 

 -آده بودي براي ثبت نام ؟ -13سمت يك نيمكت رفتيم و سكوتي عميق بينمان برقرار شد تا اين كه علي گفت: ص

با صدائي لرزان گفتم :آمده بودم تو رو ببينم . نگاهش را به روي زمين دوخت و گفت:براي چي ؟ ديگه مالقات من و 

شوهر داري . با صدائي لرزان گفتم : ما فقط عقد كرديم ،ه هنوز هم دير نشده . اگر تو بخواهي  تو جايز نيست تو

ازش جدا مي شم. نه شقايق بهتره برگردي و بچسبي به زندگيت من ديگر عالقه اي به تو ندارم . قبل از عملت مي 

ال بهتر شد اين جوري تو هم راحت تر من خواستم اين موضوع را به تو بگم ولي دلم نيامد چون حالت خيلي بد بود حا

رو فراموش مي كني . در حالي كه اشك مي ريختم گفتم : تو دروغ گوي خوبي نيستي ،مي دانم كه هنوزم دوستم 

داري. دستمال از جيب خارج كرد و گفت: اشكهايت را پاك كن و عاقل باش . سعي كن همه چي رو فراموش كني من 

نامزدت همه چيز داره من چي دارم؟علي من تو رو دوست دارم خسرو با تمام امتيازش  و تو به درد هم نمي خوريم

برام جالب نيست . علي لبخند تلخي زد و گفت :روز اول كه ديدمش گوئي كوه غروره ،ظاهرا نگرانت بود. رفتم جلو 

به هيچ قيمتي از تو دست  و فتم از زندگي ما چه مي خواهي. گفت دختر عموتو . خيلي باهم حرف زديم . شقايق اون

نمي كشه . من هم ديگه عالقه اي به تو ندارم و به چشم دختر عمو نگاهت مي كنم . و بعد از روي نيمكت برخاست و 

گفت: بازهم بهت مي گم من تو رو فراموش كردم تو هم همين كار رو بكن . و رفت . در بين بازگشت به خانه فقط 

راموشش كنم ؟ وقتي رسيدم خانه اتومبيل خسرو جلو در خانه بود. نگاهي به داخل اشك ريختم . چطور مي توانستم ف

اتومبيل انداختم ، اثري از راننده نبود . كليد را داخل قفل چرخاندم . باناباوري ديدم كه خسرو كنار مادر روي تختي 

ه آرامي سالم كردم . خسرو مثل كه كنار باغچه بود نشسته و مادر در حال پذيرائي است . در جا ميخكوب شدم . و ب

هميشه لبخند رياكارانه اي زد و گفت: سالم عزيزم خوبي؟ كمي به خود مسلط شدم و گفتم : قرار بود آقاي حسين 

پور بياد دنبالم خسرو لبخند مرموزي زد و گفت: خوب عزيزم بدكاري كردم آمدم گفتم ناهار رو با خانواده ات باشم 
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فته بودم دانشگاه مالقات يكي از دوستانم ولي قرارمان اين بود كه بماني تا راننده بياد دنبالت . حاال كجا رفته بودي؟ ر

. نمي خواستم مادر شاهد جر و بحثمان باشد به آرامي گفتم :معذرت مي خواهم . نبايد مي رفتم معطل نكردم و به 

ك مادر تا ميز رو بچينم. مادر به كنارم آمد بهانه ي عوض كردن لباس وارد خانه شدم . ابي به صورتم زدم و رفتم كم

و گفت: تو به شوهرت نگفته بودي كه مي خواهي بروي دانشگاه؟ نه مامان يك دفعه زد به سرم بروم دانشگاه مادر با 

عصبانيت گفت:بد كاري كردي تو نبايد بدون اجازه شوهرت به دانشگاه مي رفتي . مادر خواهش مي كنم ، شوهر 

نكردم . با داخل شدن خسرو به داخل آشپزخانه هر دو سكوت كرديم . بعد از ناهار شاهين و پدر  كردم بردگي كه

هم وارد شدند و از ديدنمان خوشحال شدند. سردرد شديد داشتم غذا هم نتوانستم بخورم . به اتاق سابقم رفتم و به 

. تا اينكه خوابم برد . نزديك هاي عصر بود ياد حرفهاي علي افتادم . سرم را روي بالش گذاشتم و از ته دل گريستم 

كه با تكان هاي شايان از خواب بيدار شدم . بوسه اي بر گونه اش زدم و گفتم : چيه داداشي چرا اينجوري تكانم 

ميدهي ؟عمو خسرو مي گه پاشو بريد. با بي حوصلگي آبي به صورتم زدم . وقتي پائين رفتم خسرو نگاهي به من 

اعت خواب خانمي پدر زد زي خنده و گفت: وقتي شقايق بخوابد توپ هم تكانش نمي دهد. در انداخت و گفت: س

جواب پدر لبخند سردي زدم و رو به خسرو گفتم :من آماده ام برويم . وقتي سوار ماشين شدم خودم را براي مواخذه 

لي كه سرم را به پنجره خسرو آماده كردم طولي نكشيد كه با لحن محكمي گفت:نمي خواهي حرف بزني ؟ در حا

اتومبيل تكيه داده بودم با بي حوصلگي گفتم : درباره چي ؟ نگاهي به چهره زردم انداخت و گفت:براي چي رفته 

بودي دانشگاه ؟ قرارمان اين نبود ؟گفتم كه رفته بودم ديدن يكي از دوستانم سرعت اتومبيل را زياد كرد: ديدن 

شد با اضطراب گفتم: بله ديديش؟ بله با خشمي آشكار گفت: خوب نتيجه اش دوستت علي آقا؟ ضربان قلبم بيشتر 

براي اولين بار با نام كوچك صدايش زدم و گفتم :خسرو خواهش مي كنم راحتم بذار با عصبانيت مشتب به فرمان 

ال كوبيد و با خشمي آشكار گفت: راحتت بگذارم؟مي دوني امروز چه كردي ؟شقايق چند سالته؟ بيست و يك س

شقايق بچه اي بخدا . تو حق نداري ديگه با علي حرف بزني . خانم محترم تو شوهر داري مي فهي احمق جان؟ديگه 

نبايد به كس ديگر فكر كني فهميدي . در آن شرايط هرچه كردم نتوانستم جلو ريختن اشكهام را بگيرم با لرزشي 

ا يك بچه ازدواج مي كني ؟ تو حق نداري من رو محسوس در صدايم گفتم: جدا از روز اول نمي دانستي داري ب

محدود كني . پوزخندي زد و گفت:كاري نداره بزرگت مي كنم . خانم مي شي . اعتمادي كه بهت داشتم صلب شد . 

فهميدي ؟ برام مهم نيست . گناه من چيه ؟اين قلب خواهر ناتني ات در سينه ام مي تپه ... بغض مانع ادامه حرفم 

يين كشيدم و ادامه دادم :براي اين كه فهميدم زن مردي شدم كه هيچ احساسي نسبت بهش ندارم جز شدشيشه را پا

نفرت . نمي توني منو درك كني . قلبت از سنگ است اصال احساس نداري . مي دوني عاطفه چيه؟ با صداي 

آهن سردم . عاطفه كيلو وحشتناكي خنديد:بگو خودت رو خالي كن ،اصال ميدوني چيه . من از سنگ آفريده شدم . 

چند؟ ولي شقايق ضرر كردي بعدا مي فهمي چه ظلمي به خودت كردي . زل زدم تو چشمش و گفتم :برام مهم نيست 

، وقتي قلبم رو درآوردند من ديگه مردم . فقط جسمم زندس . مرده متحركم . حاال هركاري مي خواي باهاش بكن ، 

كه كن . ولي اينو بدون ازت متنفرم به سرعت ترمز كرد . با نفرت سيلي تحقيرم كن ،كتكش بزن . بسوزون تيكه تي

محكمي برگونه ام نواخت. با شتاب به جلو پرت شدم و سرم خورد به گيره تيزه پنجره اتومبيل . باالي ابروي راستم 

ت خونده شكست و خون تمام صورتم رو پوشاند . سرم هنوز پائين بود كه خسرو گفت:كي اين حرفا رو توي گوش

؟ديگه حق نداري پات رو از خونه بگذاري بيرون. حتي خانه پدرت سردرد و سرگيجه داشتم باالي ابروم به شدت 

مي سوخت . سرم رو بلند كردم به خسرو نگاه كردم با ديدن چهره پر از خونم وحشت كرد و گفت: لعنت به تو 
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چه سوال مسخره اي معلوم بود كه درد داشت  شقايق ببين چه به روز خودت و من آوردي . خيلي دردت آمده؟

مخصوصا قلبم كه داشت مي سوخت . چند تا برگه دستمال كاغذي روي زخم باالي ابروم گذاشت و گفت: معذرت 

مي خوام . با حرف هاي صد من يك غازت ديوانه ام كردي االن مي ريم درمانگاه بايد زخمت رو دكتر ببينه . مدتي 

رسيد و دكتر پس از معاينه مشغول بخيه زدن شد. وقتي به خانه رسييديم ساعت يازده شب  نگذشت كه به درمانگاه

 پايان فصل چهارم`بود . فقط همين را به ياد دارم تا رسيدم داخل پذيرائي روي مبل دراز كشيدم و همانجا خوابم برد. 

  
شدت ضعف داشتم و سرم درد مي كرد. فصل پنجمصبح وقتي بيدار شدم توي اتاق خودم روي تخت خوابيده بودم . 

به سختي از روي تخت بلند شدم و جلو آينه ايستادم. قيافه ام حسابي خنده دار شده بود مخصوصا كبودي روي 

صورتم. از اين كه سرم شكسته بود ناراحت نبودم چون حرف دلم زا به خسرو زده بودم. به دستشوئي رفتم و آبي به 

كه برگشتم . مهري داشت ميز صبحانه را مي چيد سالم كرد و جواب دادم و گفتم: مهري صورتم زدم و به داخل اتاق 

كي من را آورد باال ؟ من توي پذيرائي خوابيده بودم. مهري لبخندي زد و گفت: آقا آوردتان باال . لباس هاي شمارو 

فتند چالوس خانم . با چند هم من عوض كردم . صبحانه تان آماده است. خسرو كجاست مگه امروز جمعه نيست. ؟ر

تا از دوستانشان قرار داشتند. حرصم گرفت . با اين كارها چي را مي خواست ثابت كند؟اين بال رو او به سر من 

آورده بود و گذاشته بود و رفته بود گردش . مي دانستم كه مهري مامور گزارش كارها و حركت هاي من به خسرو 

لي بود. پشت ميز نشستم و حسابي صبحانه خوردم . ناهار را همينطور . نمي بود. خنديدم شايد تظاهر به خوشحا

خواسيتم خسرو احساس كند از نبودنش در كنارم ناراحتم. هرچند از درون از بي اعتنائي اش حرص مي خوردم. اين 

ردن شدم. اولين باري بود كه توي اين خانه نقاشي مي كردم. بعد از مدت ها پشت بو نشستم و مشغول نقاشي ك

تصويري از استخر پشت ساختمان و تاب كنارش را كشيدم. تابلو تازه تمام شده بود اتومبيل خسرو به داخل آمد. 

سريع پنجره را بستم . يك هفته تمام گذشت ولي خسرو به ديدنم نيامد. اواخر هفته بود كه دكتر واعظي آمد و بخيه 

بخيه صورتم حسابي بي ريختم كرده بود. شب عيد بود و بوي  1جاي  هايم را كشيد. بعد از يك هفته به حمام رفتم .

سبزي پلو با ماهي توران خانم تمام ساختمان را پر كرده بود. واي چقدر دلم براي مادر و دستپختش تنگ شده بود. 

و گفتم:چه توي اين فكر بودم كه مهري وارد شدو گفت: خانم ، آقا مي خواهند شام را پايين بخوريد. پوزخندي زدم 

عجب آقا يادشان آمد من هم توي اين خانه هستم . مهري چيزي نگفت و از اتاق خارج شد . موهام رو برس كشيدم 

و آرايش ماليمي كردم .يكي از لباس هاي ساده ام را پوشيدم . به طبقه اول رفتم ميز چيده شده بود. خسرو سر ميز 

درست روبرويش نشستم . توران مشغول سرو سوپ بود. سنگيني نگاه بود . بي اعتنا از كنارش گذشتم و انتهاي ميز 

خسرو را حس مي كردم . بعد از اينكه توران رفت پرسيد: زخم روي پيشاني ات چطور است؟ پوزخندي زدم و گفتم 

شد؟ : نمي دونم بايد از جناب عالي پرسيد . از لطف و رسيدگي شما. خسرو با صداي بلند خنديد و گفت:تو چاره ات ن

نكنه آن طرف پيشاني ات هم پارگي مي خواهد. خنديدم و گفتم: بدم نمياد. چوب معلم گله . هركي نخوره خله. تا 

وقتي خانم و بزرگ نشم زياد از اين كتكها ميخورم. خسرو ظرف سوپش را برداشت و كنارم نشست و به زخمم نگاه 

. به آينده ات اميدوار شدم.خسرو سر جنگ داشت كرد و گفت: نه مثل اينكه آن ضربه عقلت را سرجايش آورد 

هرچه من مي گفتم يك جواب حي و حاضر مي داد . ترسيدم و سرم را پايين انداختم و مشغول خوردن شدم . همه 

چيز سوت و كور بود مثال شب عيد بود هيچ چيزش شبيه خانه پدرم نبود . بعد از شام خسرو كنار تلويزيون نشست و 

. حتماانتظار داشت كنارش بنشينم . هوا باراني بود و دلم ميخواست توي اين هوا قدم بزنم . به سيگار روشن كرد
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اتاقم برگشتم و لباس پوشيدم به باغچه پشت ساختمان رفتم و روي تاب نشستم و زل زدم به قطرات باران . باالي 

سرم شنيدم كه گفت:چرا از من فرار مي تاب سايبان داشت و از گرند باران در امان بودم . صداي خسرو را از پشت 

كني ؟من دوست دارم چرا نمي خواهي قبول كني ؟من از بابت رفتار آن روز معذرت مي خواهم . اگر مي بيني كه يك 

هفته به ديدنت نيامدم چون تحمل سر باندپيچي شده ات را نداشتم . اعتراف مي كنيد؟من كه اعتراضي ندارم، تنهام 

ن محكمي به تاب داد و به داخل برگشت . بغضم شكست و اشك روي گونه هايم غلتيد و به بگذاريد. خسرو تكا

سرعت به عقب و جلو مي رفت و باران تازيانه وار به چهره ام مي خورد. صبح وقتي بيدار شدم كمي تب داشتم و 

ا پوشيدم . وقتي رفتم حسابي سرماخورده بودم . سال تحويل ساعت يازده ظهر بود. حمام كردم . بهترين لباسم ر

پائين خسرو داشت تلفني صحبت مي كرد. سالم كردم و با سر جواب داد. وقتي گوشي را گذاشت آمد كنارم و سرتا 

مادرت بود براي ناهار دعوتمان كرده برويم منزلشان نظرت چيه؟دوست داري بريم؟به روي  -پايم را ورنداز كرد. 

. در جواب خسرو به لبخندي اكتفا كردم. خسرو امروز جذابتر شده بود .  خودم نياوردم ولي قند توي دلم آب شده

اين اولين بار بود با لباس سفيد مي ديدمش . اصالح كرده و چشمانش مانند مرواريد مي درخشيد. نگاهش يك 

. از  جوري بود تيز و مخوف و نافذ و ترسناك. ولي هرچه بود دلم را لرزاند. خداي اين مرد هيچ چيز كم نداشت

سفره هفت سين به خاطر مهتاب خبري نبود. مي دانستم كه خواهر ناتني خسرو بوده است. رو به روي خسرو روي 

مبل نشستم گفت:امروز با خانواده ات خداحافظي كن . عصر مي رويم آستارا نوعيد مهتاب است مادرم خواست اونجا 

بيشتر بدانم . .هاله اي از غم چهره اش را پوشاند . به آتش باشيم. دل به دريا زدم و گفتم: دلم مي خواهد از مهتاب 

سال بيشتر نداشت زلزله كه شد همه  1شومينه خيره شد و گفت: زلزله رودبار يادته؟من فرانسه بودم . مهتاب 

خانواده اش را از دست داد. مهتاب دختر دوست پدرم بود. پدر وقتي فهميد سرپرستي اش را قبول كرد. وقتي پدر 

طان گرفت و مرد مادرم توي تهران تاب نياورد و همراه مهتاب به آستارا رفت. من تازه برگشته بودم . مهتاب سر

مثل باد بزرگ شد. تازه برايش اتومبيل خريده بودم كه براي رفتن به كالس كنكور راهي تهران شد و در راه تصادف 

ي سينه توي مغروره ظالم مي تپه يهو وسط حرفش كرد. مهتاب دختر مهربوني بود و زيبا .ولي قلب مهربانش تو

دويدم و گفتم:پس يه خاطر مهتاب دوستم داري ؟اين جوري فكر مي كني ؟لبخند تلخي زدم و گفتم : ظاهرا كه 

اينطورهاشتباه مي كني من خودت رو دوست دارم. حتي اگر مهتاب زنده بود و تو رو جاي ديگه ميديدم بازم باهات 

حاال چه به اجبار و چه از سر دلخواهنگاهي به ساعت انداختم چيزي به تحويل سال نمانده بود. چند  ازدواج مي كردم .

دقيقه بعد گوينده اعالم كرد سال تحويل شد. خسرو قرآن را برداشت و چند آيه زمزمه كرد . قران را بوسيد و به 

اي از داخل كتش بيرون آورد و گرفت سمت من آمد. بوسه اي بر پيشاني داغم نهاد و گفت: عيدت مبارك جعبه 

سمت و گفت:قابل تو رو نداره جعبه كوچكي كه شباهت جعبه طال داشت . تشكر كردم و گفت:مثل اينكه تب داري 

ديشب خودت رو سرما دادي خنديدم و گفتم:چيزي نيست فقط كمي داغم مشغول باز كردن هديه خسرو شدم . 

طالي زيبا بود. نگاهش كردم نگاهش جادويم كرد. و قلبم را تكان داد سعي  واقعا با سليقه بود . يك دستبند ظريف

كردم خونسرد باشم خودم دستبند را به دستم انداختم و براي رفتن به خانه پدر به اتاقم رفتم و آماده شدم.مادر با 

شتند مخصوصا ديدن من و خسرو اسپند دود كرد. خسرو خيلي قشنگ شده بود و به چشم مي آمد. همه دوستش دا

پدر و مادر. خسرو براي همه هديه گرفته بود. براي مادر يك انگشتر فيروزه، براي پدر يك ساعت مچي طال و براي 

شاهين و شايان هركدام يك كامپيوتر كيفي . پدر هم سنگ تمام گذاشته بود. براي خسرو يك زنجير طال همراه با اهلل 

سنگين بودند. مادر براي ناهار جوبجه كباب و خوراك زبان گوساله درست  گرفته بود و براي من زنجير وان يكاد كه
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كرده بود كه مورد پسند خسرو قرار گرفت.هنوز سر ميز غذا نشسته بوديم كه زنگ خانه به صدا آمد.خانواده عمو 

نداد علي  هادي آمده بودند . آرزو كردم علي همراهشان نباشد. از برخورد علي و خسرو مي ترسيدم. آرزوم جواب

آخرين نفري بود كه وارد شد. وقتي گلدان پر از بنفشه را روي ميز گذاشت چشمش خورد به من و خسرو . رنگ از 

رخسارش پريد و به ناچار جلو آمد و با پدر و شاهين دست داد وآخر با خسرو دست داد و روبوسي كرد. حال خسرو 

شده و به من خيره بود. رفتارم را مقابل علي زيرنظر گرفته  هم بهتر از علي نبود . پوست سفيدش از عصبانيت سرخ

بود. علي بعد از روبوسي با مادر به سمتم آمد و نگاهش را به زمن دوخت و سالم كرد و گفت: سالم دخترعمو سال نو 

عمو و  مبارك با دستپاچگي و ترس گفتم: سال نو شما هم مبارك به بهانه جمع كردن ميز از سالن خارج شدم . كه زن

مهناز صدام كردند.به ناچار به سالن برگشتم و كنار خسرو نشستم . از عمو و زن عمو دلخور بودم ولي ديگر همه 

چيز تمام شده بود و من زن خسرو بودم . زن عمو لبخندي به پهناي صورتش زد و به من و خسرو از بابت ازدواجمان 

ادر و خسرو مشغول پذيرائي بودند. آب بيني ام راه افتاده بود تبريك گفت. علي سر به زير بود و نگاهش به فرش. م

. دستمالي از روي ميز برداشتم . مادر ديد و گفت: چيه شقايق باز كه خودت رو سرما داديخسرو خنديد و گفت: خانم 

 ديشب هوس تاب بازي كرده بود خودشو سرما داد. بعد سرش رو نزديك آورد و گفنت: عزيزم مي خواي قبل سفر

بريم دكتردلم نمي خواست جلوي علي با من اينجوري صحبت كنه . اخمي كردم و گفتم:نه حالم خوبه به بهانه آوردن 

چاي به داخل آشپزخانه رفتم و آبي به صورتم زدم . احساس مي كردم با ديدن علي حالم بدتر شده. نمي دانم 

و نگاه تند و آتشين خسرو را از ياد بردم. داشتم چاي درست باشد يا نه ولي باز هوائي شدم و عشق علي زد به سرم . 

مي ريختم كه خسرو داخل آمد. گرفته و عبوس بود. نگاه تندي به من انداخت و گفت: الزم نكرده تو چاي ببري برو 

آماده شو بايد برويم. مي دانستم اگر اطالعت نكنم باز جنگ اعصاب مي شود. لبخند كمرنگي زدم و گفتم:باشه االن 

ماده مي شم. آماده شدم و به داخل پذيرائي آمدم . مادر تا مرا ديد با ناراحتي گفت: شما كه تازه آمديد كجا مي آ

ممنون مادر بايد برويم آستارا هنوز شقايق وسايلش را جمع نكرده . از همه خداحافظي كرديم و »رويد؟ خسرو گفت:

لم علي بودم . ساعت دو بعدازظهر بود كه ساك كوچكي خارج شديم. در طي مسير خسرو سكوت كرده بود باز در عا

بستم و به همراه خسرو راهي آستارا شديم . مسكن و آرامبخشي كه خورده بودم تمام طول سفر مرا به خواب برد. 

ساعت هشت بود كه به ويالي مادر خسرو رسيديم. محيط بيرمن ويال يك طرف دريا بود و طرف ديگر پر بود از 

ل و نارنج و كيوي و گلهاي بنفشه و هميشه بهار. تازه از اتومبيل پياده شده بودم كه مادر خسرو در درختان پرتغا

لباس گيپور مشكي با ظاهري زيبا و آراسته به استقبالمان آمد . چندبار صورت تب دارم رابوسيد . سرش را روي 

د مهتاب رو برام زنده مي كنياز اين كارش سينه ام گذاشت و گفت: اجازه بده صداي قلب نازنينت رو بشنوم . تو يا

خوشم نيامد. من شقايق بودم . كسي كه به اجبار و احتياج همراه خسرو بود . در بدو ورودم احساس خوبي نسبت به 

مادر خسرو نداشتم . همگي وارد ويال شديم. ويالي شيك و تجمالتي بود . چند نفري از اقوام خسرو در پذيرائي 

به احترام ما ايستادند. مادرجان كنارم آمد و گفت: عروس خوشگلم شقايق عزيزسالم دادم و با خانم نشسته بودند كه 

ها دست دادم. خسرو هم همينطور . هواي آستارا سرد و باراني بود و من سردم شد . روي يك كاناپه نشستم و 

ه هيچ شباهتي به نوعيد مهتاب خسرو هم آمد و كنارم نشست .جالب بود آنقدر مهماني تشريفاتي و مجلل بود ك

نداشت. خسرو خسته بود . مدتي نگذشت كه ميز شام آماده شد و همگي سرميز حاضر شدند . خسرو ميلي به شام 

نداشت از همه عذرخواهي كرد و به باال رفت . حال من هم بهتر از خسرو نبود. مخصوصا تحمل نگاههاي مردهاي 

ره ماه آمده بودم. كم كم ويال خلوت شد . نگاه مادر جان پر از محبت بود و حاضر در جمع را نداشتم . انگار از ك
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ساعت قبل ازش خوشم آمد . مادرجان گفت: تو رو بيمارستان ديدم اما نمي دونستم مي خواد باهات  2عشق برخالف 

شقايق چشمات آدم رو  ازدواج كنه . آخه نمي خواست با كسي ازدواج كنه . اما حاال كه مي بينمت ،مي بينم حق داره .

جادو مي كنه .در جوابش به لبخندي اكتفا كردم .وقتي خستگي و بيماريم رو ديد گفت بقيه حرفها براي بعد . دنبال 

من بيا به طرف طبقه باال راه افتاد .به اولين اتاق كه رسيد در را باز كرد . آه از نهادم برخاست . بايد با خسرو توي 

خسرو روي تخت دراز كشيده بود و سيگار مي كشيد . با ديدن مادر فورا از روي تخت بلند يك اتاق مي خوابيدم . 

شد . مادر جان رو به خسرو گفت: خسرو جان چيزي نمي خواهي برات بياورم . خسرو گفت: نه مادرجان . همه چيز 

گفت:مجبوري چند شب هست. شما برو استراحت كن مادر رفت. مستاصل بودم . خسرو فهميد و لبخند تلخي زد و 

من رو تحمل كني . مطمئن باش باهات كاري ندارم . من روي كاناپه مي خوابم .با ترس و دلهره دراز كشيدم كه 

گفت: شقايقبله ؟ يك خواهش ازت دارم قبول مي كني ؟دلم هري ريخت. با آهنگي لرزان گفتمبگو چي مي خواي؟ 

اينجاهستيم با من سردي نكن. حداقل پيش مادر. دلم نمي  نگاهش به سقف خيره بود و گفت: توي اين مدت كه

خواد فكر كنه مشكلي داريم . نمي خوام فكر كنه عروسش از تنها پسرش متنفره و با اجبار باهاش عروسي 

كردهپوزخندي زدو و گفتم: اين مشكل رو خودت درست كردي . باشه هرچي تو بگي بغض راه گلوم رو بست 

از خسرو كه شوهر قانوني توست؟ و بخاطر وظيفه شر عي ات سرش منت مي ذاري؟بلند شقايق از چي مي ترسي ؟

شدم و به ديواره چوبي تخت تكيه دادم . خسرو خوابيده بود . هنوز مي ترسيدم . خنده دار بود از محرم خودم شوهر 

يچ عيبي نداشت سرم خودم مي ترسيدم . زير نور آباژوري كه باالي سر خسرو بود خوب به چهره اش دقيق شدم ه

را روي زانو گذاشتم و يك دل سير گريه كردم . ميان اشك هايم بخواب رفتم . نيمه هاي ب بود كه احساس كردم 

چيزي روي بدنم سنگيني مي كند . جيغ بلندي كشيدم و با وحشت بلند شدم . خسرو روي تخت ايستاده بود و با 

ش شده بود مي خواستم پتو بندازم روت . بخدا كاريت ندارم . مي دستپاچگي گفت: آروم باش عزيزم . شومينه خامو

خواست قلبم از سينه بيرون بزنه . مادر جان ضربه اي به در زد و سراسيمه وارد شد چي شده خسرو جان ؟شقايق 

خسرو چرا جيغ زد؟ چيزي نيست مادر كابوس ديده . لطفا يك ليوان آب قند بياوريد . مادر جان از اتاق خارج شد و 

كليد باالي تخت را زد و با درماندگي به من گفت: حالت خوبه ؟معذرت مي خوام كه ترسوندمتسكوت كردم و از 

خجالت سرم را به زير انداختم . مادر جان با ليواني آب قند وارد شد . و چشمش به كاناپه اي كه خسرو رويش 

سيگارش را روشن كرد و روي كاناپه دراز كشيد و  خوابيده بود افتاد . لبخند كمرنگي زد و خارج شد . خسرو هم

رويش را از من برگرداند . از خسرو خجالت مي كشيدم . احساس كردم شانه هايش مي لرزد . بلند شدم و به سمتش 

رفتم . روي زمين زانو زدم و خيلي آهسته گفت:خسرو معذرت مي خوام . من فقط ترسيدم خسرو با صداي گرفته 

ترس نبود . من كه گفتم كاري بهت ندارم. بعدشم من شوهرتم . مي دونم من فقط به يك مدت  گفت: موردي براي

»: زمان نياز دارم تا به همه چيز عادت كنم . خسرو برگشت . پشت پرده اي از اشك خيره شد توي صورتم و گفت 

د از آن اگر دلبستگي درونت من نمي خواهم هم عادت كني و نه به اجبار كنارم بماني فقط يك سال تحملم كن . بع

به وجود نيامد خيلي راحت جدا مي شويم . حاال برو با خيال راحت استراحت كن . بلند شدم و رفتم روي تخت دراز 

كشيدم . خسرو راست مي گفت شومينه خاموش و اتاق سرد بود . پتو را روي سرم كشيدم و سعي كردم بخوابم . ولي 

 دانستم كه خسرو هم بيدار است و به عاقبت زندگي مان مي انديشد. خواب ديگر با من قهر بود و مي

روز بعد نزديك ظهر بود كه بيدار شدم. خسرو داخل اتاق نبود. كناره پنجره ايستادم هوا صاف و دريا آبي و آرام 

ري از بود. خسرو روي يك تخته سنگ كنار دريا نشسته بود . نمي دانم به يكباره آن همه نفرت و بيزاري چطو
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وجودم رخت بسته بود . دوستش نداشتم ولي ديگر از او متنفر نبودم . به قول خودش نمي خواستم بهشش عادت 

كنم بايد بهش دل مي بستم . رفتم حمام حسابي سرحال شدم . حالم نسبت به روز قبل بهتر شده بود . آرايش ماليمي 

ت رنگ دريا . موهام رو باالي سرم بستم و پايين رفتم باز كردم شلوار جين آبي با يك پليور بهاره آبي پوشيدم درس

هم مهمان داشتند. خانواده خاله خسرو بودند مادرجان با افتخار گفت: عروس نازم شقايق بازهم با همه دست دادمو 

كنارش نشستم . بوسه اي بر صورتم زد و گفت: دخترم ديشب حسابي نگرانت شدم . بهتري؟خيلي خوبم . پاشو برو 

بحانه بخور . خسرو هم هنوز نخورده صبر مي كنم با خسرو بخورم خانواده خاله خسرو برخالف مهمانهاي ديشب ص

خونگرم و مهربان بودند. خسرو آمد و با ديدنم لبخندي زد و باالي سرم ايستاد و گفت:امروز چطوري؟ حالت بهتر 

سرو شقايق خيلي دوستت داره چون هرچي شد؟خوبم. بريم صبحانه بخوريم كه خيلي گشنه ام مادرجان گفت: خ

گفتم برو صبحانه ات رو بخور گفت با خسرو مي روم . خسرو لبخند معني داري زد و گفت:پس بلند شو كه منم خيلي 

گرسنه ام يك هفته تمام آستارا بوديم . خسرو اغلب رو يا نبود يا وقتي بود مشغول شنا و سواركاري بود . وقتي هم با 

رفتارش تظاهر و ريا بود . . خودش هم براي برقراري ارتباط با من تالشي نمي كرد. فقط شب ها باهم  هم بوديم همه

زير يك سقف بوديم . من اين طف و خسرو آن طرف اتاق . خسرو تا صبح بيدار بود يا سيگار مي كشيد يا كتاب مي 

يوانه مي شدم . تفريح من شده بود دريا خواند به حدي كه تنفس براي من مشكل مي شد. اگر حضور مادرجان نبود د

. و نقاشي و طراحي كنار دريا . روز هفتم عيد بود و هوا گرم و عالي بود .خسرو يكي دو روز بود اصال به ويال نيامده 

بود . مادرجان حسابي كالفه بود. مشغول تماشاي تلويزيون بودم كه خسرو وارد سالن شد . من هم به ظاهر حواسم 

ون بود . مادرجان هم مشغول تماشاي شام بود . .با ديدن خسرو فريادش بلند شد و گفت: كجا بودي خسرو به تلويزي

؟خجالت نمي كشي ؟مثال شقايق رو آوردي مسافرت . همه اش پي تفريح خودتي خسرو با صداي بلند خنديد و گفت: 

ناپه نشست . دست انداخت روي شانه مادر شوهرم مادرشوهرهاي قديم معلومه اينجا چه خبره؟آمد كنارم روي كا

هايم با لحني مشمئز كننده گفت: عزيزم حوصله ات سر رفته ؟خسرو حالت معمولي نداشت . رفتارش غير عادي و 

جلف مي نمود. چشمانش سرخ و دهانش بوي بدي داشت . بي پروا چند بار جلوي مادرش صورتم را بوسيد . از 

. مادر جان با خشمي آشكار گفت: باز هم رفتي زهر ماري كوفت كردي ؟  خجالت سرخ شدم و سر به زير انداختم

تازه فهميدم كه آقا مست است . برگشتم و با تعجب نگاهش كردم . حالت او عادي نبود . سيب سرخي از داخل 

ظرف ميوه برداشت و با ولع مغول خوردن شد و گفت: سخت نگير مادر زياد نخوردم در حد يك فنجان خوردم به 

سمت من خيز برداشت . دستم را سخت در دستش گرفت و بلند شد و من را وادار به ايستادن كرد و گفت :پاشو 

عزيزم مي خواهم بريم كمي كنار ساحل قدم بزنيم با ترس به مادرجان نگاه كردم . لبخند آرامبخشي زد و اشاره 

خود مي كشيد. به ساحل كه رسيديم من روي يك كرد بروم . به طرف ساحل رفتيم . خسرو تلو تلو خوران مرا همراه 

تخته سنگ نشستم و خسرو با لباس داخل آب رفت . دريا آرام بود. كمي بعد از شنا كردن به ساحل برگشت و روي 

ماسه ها دراز كشيد و گفت: شقايق فردا صبح مي رويم ويالي خودم چالوس . برو وسايلت رو جمع كن و آماده باش 

اه فرار بودم خدا خواسته به طرف ويال و مستقيم اتاقم رفتم و از ترس و ناراحتي زدم زير گريه . من كه دنبال يك ر

يكساعت بعد مادرجان براي شام صدايم كرد. خسرو با يك روبدشامبر قهوه اي رنگ روي زمين جلو شومينه 

. گفت مي خواهيد به چالوس خوابيده بود . مادرجان فهميد كه گريه كردم گفت: نترس تا صبح حالش خوب مي شود 

برويد . اگر دوست نداري اينجا بمان لبخند كمرنگي زدم و گفتم :ممنون مادرجان بايد همراه خسرو بروم . من نمي 

ترسم بايد به اين وضع عادت كنم آفرين دخترم اگر سخت نگيري درست مي شود. خسرو پسرم است خوب مي 
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ي خيلي دوست داره و عشق كليده مشكالته بعد از شام ظرفها رو شستم شناسمش لج باز و مغرور و كمي خودخواه ول

و رفتم و سريع خوابيدم . صبح وقتي بيدار شدم خسرو توي اتاق خودمان روي كاناپه خوابيده بود . يك ساعت بعد از 

خبري  مادرجان خدافظي كرديم و به سمت چالوس حركت كرديم . برعكس روز قبل خسرو آرام بود و از تظاهر هم

نبود. بعدازظهر رسيديم . ويالي بزرگي بود كه كنار رودخانه كرج قرار داشت و اطرافش پر بود از درختان گيالس . 

ويال مجلل و بزرگ بود و چند اتاق خواب داشت و توسط مردي ميانسال با همسرش به عنوان سرايدار اداره مي شد. 

و وسايلم را آنجا گذاشتم . خبري از خسرو نبود. زن سرايدار مشغول  يكي از اتاقها كه رو به باغ بود را انتخاب كردم

تهيه غذا بود . از او سراغ خسرو را گرفتم . گفت رفته گچسر خريد . مهمان دارند. كنجكاو شدم و پرسيدم مهمان 

جا مي آيند هاشان چه كساني هستند. زن سرايدار لبخند معني داري زد و گفت: چند نفر از دوستانشان . زياد اين 

خان . توجهي نكردم گرسنه بودم . به سراغ يخچال رفتم . ساالد الويه آماده بود . يك ساندويچ درست كردم و 

مشغول خوردن شدم . مهمان هاي خسرو همان شب رسيدند . هشت نفر بودند . چهار مرد و چهار زن . من توي اتاق 

زون نيامدم . چند ضربه به در اتاق خورد خسرو بود. وقتي ديد خودم بودم كه آمدند . در را از پشت قفل كردم و بي

جواب نمي دهم صدايش درآمد و گفت: شقايق در رو باز كن و گرنه قفل در رو مي شكونم . از اين ديوانه هيچ بعيد 

ل كردي نبود. در را باز كردم حسابي عصباني بود وارد اتاق شد و در را بست . با عصبانيت گفت:چرا در اتاق را قف

؟چرا نمي ياي با مهمانها آشنا بشي تمايلي به آشنائي با مهمانهايت را ندارم پوزخندي زد و گفت: ساكت شو . ديگه 

داري حوصله ام رو سر مي بري . پاشو به زبون خوش بيا تا با كتك و اردنگي نبردمت . بغض كردم و تمام بدنم 

. بيرون رفتم و خسرو معرفي ام كرد. و فقط گفت شقايق . آقايان  لرزيد نمي دانم چرا مقابلش هميشه كوتاه مي آمدم

همه مثل خسرو كارخانه دار بودند و خانمها با لباسهاي جلف دوستانشان . نمي دانم خسرو چرا نگفت من همسرشم . 

ها باشد . و توي جمعشان من فقط غريبه بودم . خيلي راحت و بي بند و بار بودند . باورم نمي شد خسرو هم يكي از آن

يا توقع داشته باشد منم مثل خودش رفتار كنم . من طور ديگري تربيت شده بودم . شام آماده شد. سوسن زن 

سرايدار عالوه بر غذائي كه خسرو از بيرون گرفته بود چند نوع خورشت محلي هم آماده كرده بود. زير نگاههاي 

از خوردن شام بساط ميگساري پهن شد. يكي از خانمها به  حريص و هرزه دوستان خسرو نتوانستم شام بخورم . بعد

نام آزيتا گيالسي پر كرد و به سمت من آمد پس خسرو مي خواست من هم يكي از آنها باشم . لبخندي زدو و گيالس 

را گرفتم و تشكر كردم عمدا به خسرو نگاه كردم و گيالس را نزدك لبم بردم . خسرو سريع بلند شد آمد كنارم 

س را از دستم گرفت و از پنجره به بيرون پرتاب كرد. در جوابش فقط خنديدم . نگاه تندي به آزيتا انداخت و گيال

كنارم نشست . همه با تعجب به ما نگاه كردند. خسرو متوجه شد و گفت: با عرض معذرت ما خسته ايم شما از 

ست و به من اشاره كرد همراهش بروم . با هم خودتان پذيرائي كنيد اتاق ها براي خواب آماده هستند. از جا برخا

وارد اتاق خواب شديم و خسرو در را از پشت قفل كرد . نگاه تندي به من انداخت و با غضب گفت:ديگه از اين غلطا 

نكني ها تو با اينا فرق داري پوزخندي زدم و گفتم :ولي فكر مي كردم تو دوست داري يكي از اينا باشم . دستش را 

چرخاند و كشيده اي محكم روي گونه ام نواخت و فرياد زنان گفت:خفه شو! تو مي دوني اينا چيكاره ان ؟با روي هوا 

نفرت نگاهش كردم و با بغض گفتم:جدا پس براي چي من رو آوردي اينجا؟چرا بهشون نگفتي همسرتم . ديونه ي 

. روي تخت دراز كشيدم و پتو را روي سرم  عقده اي چي از جونم مي خواي . من كه نمي خواستم از اتاق بيام بيرون

كشيدم . خسرو كنارم دراز كشيد پتو را از روي سرم كنار زد و با لحني ماليم گفت:معذرت مي خوام حق با تو بود 

ولي قبول كن كار تو هم اشتباه بود تو خانمي . دوست ندارم مثل اونا باشي دستش را روي گونه ام كشيد و گفت: 
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؟لعنت به اين دل كه عقل و منطق سرش نمي شه . معذرت مي خوام دست خودم نبود. دستش رو خيلي دردت آمد 

پس زدم و رو برگردوندم و گفتم:برو حوصله ات رو ندارم . تنهام بذار خسرو خنده اي بلند سر داد و گفت:لج نكن 

كمد برداشت و جلو شومينه دراز  ديوانه ترم ميكني . اگر بداني چقدر دوست دارم اذيتم نمي كردي . پتوئي از داخل

كشيد . تا نيمه هاي شب صداي خنده هاي هرزه و بلند اجازه خواب به من نداد . ولي خسرو راحت خوابيده بود 

 معلوم بود به اين جور برنامه ها عادت دارد.

  
شبختانه جاي سيلي اش فصل پنجمصبح كه بيدار شدم خسرو داخل اتاق نبود . با عجله بلند شدم جلو آينه رفتم . خو

كبود نشده بود و فقط كمي سرخ بود . در اتاق قفل نبود. در را از پشت قفل كردم و به حمام رفتم . روي دنده لج 

افتاده بودم.حسابي به خود رسيدم و آرايش كردم . بلوز و شلوار جين سفيد رنگي پوشيدم و موهام رو روي شانه ام 

ي از اتاق خارج شدم همه دور ميز نشسته بودند و مشغول صرف صبحانه بودند . ريختم و تل سفيد رنگي زدم . وقت

يك چهره تازه بين جمع بود كه از همه جوانتر بود . خسرو با ديدن من به مرد جوان كه كنارش نشسته بود اشاره 

م و كنار خسرو كرد و گفت: اشكان جان عشق من شقايق خنده ام گرفت . حاال شده بودم عشقش . سالم كوتاهي كرد

نشستم . برايم يك فنجان چاي ريخت و مشغول لقمه گرفتن براي من شد . مثل يك مادر كه به بچه اش صبحانه مي 

دهد. بعد از صبحانه به محوطه بيرون ويال رفتند هوا صاف و آفتابي بود . كنار رودخانه نشستم و به جريان تند آب 

بود. به ياد رفتار شب گذشته خسرو افتادم ناخودآگاه بغض راه گلوم را  خيره شدم . زندگي من هم مثل اين رودخانه

گرفت . نه من اين زندگي رو نمي خواستم خسرو را نمي خواستم من از جنس اين ها نبودم . سردم شد و لرزم 

خوردم گرفت . به داخل برگشتم . وقت خوردن داروهايم بود . سوي شرت سرمه اي رنگم را پوشيدم و داروهايم را 

. دفتر طراحي ام را برداشتم و دوباره بيرون رفتم . آن طرف رودخانه پر بود از درختان گردو و گيالس پل باريكي 

دو طرف رودخانه را بهم وصل مي كرد. به آرامي از روي پل رد شدم رفتم آن طرف روي تخته سنگي نشستم 

شغول درست كردن كباب براي ناهار بود و بقيه هركسي مشغول كاري بود . سرايدار اجاقي درست كرده بود و م

دور يك ميز نشسته بودند و مشغول كارت بازي بودند. خسرو هم با مهمان جديدش كه اشكان نام داشت در حال 

قدم زدن بود . اشكان جواني بلند قد با اندامي ورزشي و چهره اي گندمگون و چشماني سبز و موهائي حالت دار و فر 

متين و آرام داشت برخالف بقيه دوستان خسرو دفتر طراحي ام را گشودم و مشغول طراحي شدم . داشت . رفتاري 

طراحي از كلبه چوبي سرايدار كه جلو در ويال بود و از اين نقطه ديد خوبي داشت كشيدم . نمي دانم چه مدتي مشغول 

و با لذت به نقاشي ام خيره شده  طراحي بودم كه حضور شخصي را كنارم احساس كردم.اشكان كنارم ايستاده بود

بود.سالم كردم . با خوشروئي جوابم را داد و كنارم نشست . خوب طرح را ورنداز كرد و گفت: نقاشي شما عالي است 

. لبخند كمرنگي زدم و گفتم :لطف داريد اين جورهام كه شما مي گوييد نيست. اشكان خوب وراندازم كرد و گفت: 

مع دوري ميكنيد؟ چون از اين جمع ها خوشم نمي ياد و به اجبار اينجام به اطراف نگاه كردم . چرا تنها نشستيد و از ج

خبري از خسرو نبود و جز سرايدار و همسرش كسي بيرون نبود سراغشان را از اشكان گرفتم . رفتند داخل ويال ، 

ي نقاشي مي كنيد . از ده خسرو خان هم همراه يكي از بچه ها رفت گچسر خريد. مدتي مكث كرد و گفت:از ك

سالگي بيشتر با رنگ و روغن كار مي كنم . طراحي ام زياد خوب نيست . اشتباه مي كنيد كار شما عالي است . هرچند 

تابلوهاي رنگ روغنتان را نديدم . تحصيالتتان چيه؟ دانشجوي سال سوم نقشه كشي بودم . يك ترم مرخصي گرفتم 

ب داشتم .با ناراحتي گفت:جدا؟حاال چطورين؟مي بينين كه فعال زنده ام . شما ظاهرا با براي چي؟بيمار بودم . پيوند قل
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بقيه فرق داريد؟ اشكان خنديد و گفت:چه فرقي ؟من هم پسر يكي از اين مفت خور ها هستم از صداقت اشكان 

ان از مفت خور ها خوشم آمد . دلم مي خواست از طريق اشكان از خسرو بيشتر بدانم . گفتم: چطور مگه منظورت

چيست؟ناراحت نباشيد . منظورم خسرو خان نيست . خسرو با همه اينها فرق دارد . پايش را از مرز قانون فراتر نمي 

گذارد و براي پولي كه در مي آورد زحمت مي كشد . ولي بقيه آقايان هركدام از يك راه خالف كسب در آمد مي 

ره ام،پزشك هستم . پدرم در يكي از كارخانه هايش با خسرو شريك كنند. خنديدم و گفتم: و شما؟ من هيچ كا

است. مي توانم يك سوال خصوصي از شما بپرسم بفرمائيد؟زل زد توي چشمانم و گفت: رابطه شما و خسرو از چه 

ر نوعيه؟ از طرز برخورد خسرو با خودم انتظار چنين سوالي را داشتم لبخند تلخي زدم و گفتم : من نامزدشم، همس

عقديشم اشكان به شدت جا خورد . مدتي زل زد به صورتم و گفت: باور نمي كنم . شما از زمين تا آسمان باهم فرق 

داريد . هرچند گفتند علف بايد به دهن بزي شيرين بياد . ولي خسرو چرا اشاره اي به موضوع نكرد؟از صراحت 

را ديدم كه روي پل بود و داشت مي آمد اين كالمش جا خوردم . ديگر زيادي داشت كنجكاوي مي كرد. خسرو 

طرف . چهره اش گرفته و عبوس بود جلو آمد و لبخند كمرنگي زد و گفت :اشكان جان پدر زنگ زدند و گفتند 

باهاشون تماس بگيراشكان عذرخواهي كرد و رفت خسرو كنارم نشست و گفت:خوب باهم گرم گرفته ايد. لحنش 

. در جوابش لبخند زدم و گفتم: براي اين كه توي اين جمع آدم حسابي تره خسرو با كنايه آميز و پر از تمسخر بود

خشمي آشكار گفت: جدا؟ حتي از من؟از نگاه و لحن تهاجمش ترسيدم و سكوت كردم . مدتي مكث كرد و گفت: 

م تنگ شده برو آماده شو بر مي گرديم تهران . فردا وقت دكتر داري خوشحال شدم چون هم دلم براي خانواده ا

بود و هم توي خانه كمتر خسرو را مي ديدم. دستم را گرفت و بلند شدم و به طرف ميز غذا رفتيم . همراه خسرو به 

ديگران ملحق شديم كنار خسرو درست روبه روي اشكان نشستم و از ترس خسرو سرم رو بلند نكردم . بعد از ناهار 

خصوصا خسرو كه بعد از خوردن كنترل خودش را از دست مي بساط مشروب به پا شد حوصله جمع را نداشتم . م

داد. به اتاقم رفتم در را قفل كردم و قرص خوردم و خيلي زود خوابم برد. عصر بود كه با صداي ضربه اي به در بلند 

شدم . سراسيمه بلند شدم و در را باز كردم . خسرو بود . مست بود و حال درستي نداشت چشمانش دريده بود . 

ودش را انداخت داخل اتاق و در را بست. وحشت كرده بودم اينجا ديگر از مادرش خبري نبود. به ياد حرفهاي خ

مادرش افتادم . بايد باهاش مدارا مي كردم . جلو آمد و دستم را گرفت روي تخت نشاندم كنارم نشست و با لحن 

ا ترس و اضطراب گفتم:آره خوبم نمي خواهي چندش آوري گفت: عزيزم حالت خوبه ؟ اومدم حالتو بپرسم . خوبي؟ب

بريم تهران ،من آماده ام سرش را جلو آورد . با ولع بوسه اي از لبهايم گرفت و گفت: حاال چه عجله اي داري عزيزم 

؟وقت زياده باالخره مي ريم . از بوي بد دهانش چندشم شد . و حالت تهوع بهم دست داد سريع به دستشوئي رفتم و 

ه بودم باال آوردم . كمي حالم بهتر شد . هواي پذيرائي هم بوي مشروب و عرق تندي مي داد هركس هرچه خورد

يك گوشه اي افتاده بود . به سرعت از ويال خارج شدم و كنار رودخانه رفتم . اشكان كنار استخر نشسته و سيگار مي 

تم تا سروكله خسرو پيدا شد . حالش كشيد . از هرچي مرد متنفر بودم مخصوصا خسرو . يك ساعت همان جا نشس

بهتر بود . لبخندي زد و گفت: شقايق معذرت مي خوام حالم اصال خوب نبود. سكوت كردم ادامه داد و گفت: برو 

آماده شو مي رويم تهران . همه آماده رفتن شدن . ساكم را برداشتم . اشكان كنارم آمد و گفت : شقايق خانم 

يد. گفت:آن طراحي كه صبح كرديد را مي خواهم . دفتر طراحي را بيرون آوردم و نقاشي خواهشي دارم. گفتم: بفرمائ

مربوطه را از دفتر جدا كردم و به دستش دادم .گفت:امضا لطفا امضايش كردم و به دستش دادم .خسرو جلو آمد و 

نشيني پشت فرمان؟اشكان گفت: آماده اي شقايق ؟ دستم را دراز كردم : لطفا سوئيچ . نمي خواهي با اين حالت ب
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:شوخي مي كني . مگر از جانم سير شده ام كه تو بنشيني نه عزيزم من از جانم "موذيانه نگاهم كرد و خسرو گفت

سير شده ام . مي داني كه تازه از مرگ فرار كردم . آن هم به قيمت گزافي خسرو كالفه شد و سوئيچ را داد دستم . 

دست فرمان خيلي خوب بود . شش ماشين مدل باال از ويال خارج شدند تقريبا  سوار شديم و ماشين را روشن كردم

همه رانندگانش مست و مدهوش بودند.خسرو آرام نشسته بود و حركات مرا زير نظر داشت . نزديك سد كه از 

دو طرفه پليس راه عبور كرديم . دوستان خسرو جاده خطرناك چالوس ا به پيست اتوميبل راني تبديل كردند. جاده 

بود و جاي عرض اندام زياد. حتي يكي دوتا از دوستان خسرو نزديك بود به دره پرت شوند . يكي از دوستان خسرو 

به نام باربد كه اين دو روزه با نگاه هيزش حرصم را درآورده بود وقتي ديد من پشت فرمانم مي خواست خودي 

ردم نيشخندي روي لبش بود . حرصم گرفت و گفتم: نشان دهد و هي سبقت مي گرفت از من . به خسرو نگاه ك

مرتيكه مزخرف خجالت نمي كشد . فكر مي كند مسابقات رالي است حاال نشانت مي دهم . پا روي پدال گذاشتم و 

سرعتم را زياد كردم وقتي رسيدم به اتومبيل باربد جلويش ترمز كردم كه صداي وحشتناكي بلند شدو بوي اصطكاك 

ت توي جاده پيچيد. با عصبانيت از اتومبيل پياده شدم و صداي فرياد خسرو را شنيدم : چي كار مي الستيك و آسفال

كني شقايق ؟توجهي نكردم . با عجله به سمت اتومبيل باربد رفتم . پياده شد و لبخند تمسخر آميزي به لب داشت كه 

درت و محكم به صورتش زدم . خودمم باورم خشمم را چند برابر كرد. دستم را به هوا بردم و كشيده اي با تمام ق

نمي شد . سيلي ام آنقدر بلند بود كه باربد به اتومبيلش چسبيد . زن جواني كه همراهش بود پياده شد و گفت: چيكار 

مي كني خانم از خود راضي ؟ خفه شو به تو ربطي ندارد. بعد رو به باربد كردم و گفتم :تا تو باشي جاده چالوس را با 

رالي اشتباه نگيري و با جون مردم بازي نكني خسرو جلو آمده بود و فقط تماشاچي بود .نگاه تحسين انگيز  پيست

اشكان به رويم سنگيني مي كرد . باربد با عصبانيت رو به خسرو گفت:خسرو بهش يه چيز بگو . دوست نداشتم 

 چه غلطي مي كني ؟نمي دانم چرا همه از دست روي يه زن بلند كنم خسرو عصباني يقه باربد را گرفت و گفت: مثال

خسرو حساب مي بردند . رنگ از چهره باربد پريد و من من كنان گفت:آخه حيف تو نيست با اين خانم كه جز 

جلوي دماغش هيچ جا رو نمي بينه ؟خشمم به نهايت رسيد . حال خسرو هم بهتر از من نبود گفت: خفه شو من مثل 

ه كثيف مسافرت كنم . شقايق همسر منه ،شيرفهم شد. دهان همه از تعجب باز ماند. تو نيستم كه با يك زن هرز

معني اين تعجب را نمي دانستم . چرا همه فكر مي كردند خسرو نبايد ازدواج كند. هزاران سوال در مغزم جا گرفت. 

ره تكيه داد و با ناراحتي به اشاره خسرو به سمت اتومبيل رفتيم . بعد از اين كه حركت كردم خسرو سرش را به پنج

گفت :خه شقايق من با تو چه كنم ؟ببين چطور همه را به جان هم انداختي پوزخندي زدم و گفتم: حقشان بود تا اين 

ها باشند مست نكنند بيفتند توي جاده و مسابقه بگذارند. مگر مردم جانهايشان را از سر راه آوردند؟خسرو كه ديد 

ا بست و خيلي زود به خواب رفت . يك ساعت و نيم بعد جلو خانه رسيديم. صبح حريف من نمي شود چشمانش ر

روز بعد به همراه خسرو رفتم به مطب دكتر احمدي . از روند بهبودم راضي بود . تازه به خانه رسيده بوديم كه 

كه خسرو براي خانواده خانواده ام براي عيد ديدني آمدند. اين اولين بار بود كه پدر مي آمد خانه خسرو . الحق هم 

ام احترام خاصي قائل بود. باز هم مجبور بوديم جلوي آنها تظاهر به خوشبختي كنيم چيزي كه اصال بهش اعتقاد 

نداشتم . به اصرار خسرو خانواده ام براي ناهار ماندند. با مادرم رفتيم باغچه پشت ساختمان و روي صندلي كنار 

فرزندش را بهتر از هركسي مي شناسد مادر به چهره ام خوب دقيق شد و  استخر نشستيم . راست مي گفتندمادر

گفت:شقايق جان از زندگي ات راضي هستي ؟خنديدم و گفتم: چرا كه ن؟ خسرو مرد خوبيه . خيلي بهم توجه داره 

م . مادر اشاره اي به بخيه هاي پيشاني ام كردو گفت:پيشاني ات چي شده ؟روز عيد ديدم ولي به رويت نياورد
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راستش رو بگو . كار خسرو است ؟با بي حوصلگي گفتم: مامان جان تصادف كرديم . سرم خورد به داشبورد مادر با 

خشمي آشكار گفت: دروغ نگو شقايق من تو رو بزرگ كردم . پوزخندي زدم و گفتم : ميگي چي كار كنم ؟خود 

يد. حاال هم حمايتش كنيد . مادر سكوت كرد و كرده را تدبير نيست . شما كه خيلي سنگ خسرو را به سينه مي زد

خيره شد به سطح آب استخر كه با وزش باد موج مي زد. فصل ششمدو ماه از تعطيالت گذشته بود. كمتر خسرو را 

مي ديدم. ديگري كاري نمي توانستم انجام دهم چون منوع الخروج بودم . هفته اي يكبار با خسرو به ديدن خانواده 

باهم بر مي گشتيم . رابطه من و خسرو سرد و رسمي بود تنها وقتي كه پدر و مادر پيشمان بودند در ام مي رفتم و 

ماه بود  3ظاهر خوب بوديم . صبح بود بي حوصله و عصبي بودم . سراغ تلفن رفتم و به بهنوش كه مثل خواهرم بود و 

ه كجائي؟همه بچه ها سراغت رو مي گيرند. كه نديده بودمش زنگ زدم . با شنيدن صدام به وجد آمد و گفت: معلوم

مادرتم گفت رفتي مسافرت خنديدم و گفتم:همه جا و هيچ جا يعني چي شقايق چرا اينقدر مرموز شدي دلم برات 

تنگ شده مي ياي ديدنم بهنوش؟معلومه . كجائي خونه خودتوننه . اگه مي توني االن بيا اينجائي كه آدرس مي دم . 

ن رو قطع كردم مهري را صدا زدم . مهري خانم مهمان دارم وقتي آمد صدايم كن به اتاقم رفتم آدرس رو دادم و تلف

و بي صبرانه منتظرش بودم . سه ربعي طول كشيد تا مهري خانم در اتاقم را زد و گفت: خانم مهمانتان تشريف 

گ به اطراف نگاه مي كرد . با هيجان آوردند . از اتاق خارج شدم و به سرعت از پله ها پايين رفتم . بهنوش گيج و من

همديگر را بوسيديم . شقايق اينجا كجاست ؟تو اينجا چه مي كني ؟ خنديدم و با صداي بلند گفتم:اين جا زندان اوين 

بند زنان . من هم يك قاتل حرفه اي محكوم به حبس ابد شايدم قصاص بهنوش خوب سرتاپايم را برانداز كرد و 

. راستش رو بگو اينجا چه مي كني ؟ صداي خسرو از پشت سرم آمد كه گفت: عزيزم نمي  گفت:مثل اينكه خل شدي

خواي دوستت رو به من معرفي كني از ترس خشكم زد و الل شدم . برگشتم و خسرو را كنار اتاق كارش ديدم . 

ي بعد به بهنوش رنگ از رخسارم پريد. سعي كردم خونسرد باشم به بهنوش اشاره كردم و گفتم:همسرم خسرو معين

اشاره كردم و گفتم :دوستم بهنوش صداقت بهنوش گل از گلش شكفت و گفت: واي شقايق ازدواج كردي ؟اي بد 

جنس چه بي خبر به جاي من خسرو گفت:ازدواج كه نه نامزديم . بفرمائيد بنشينيد خانم همگي وارد پذيرائي شديم . 

تن ها خوب كار مي كند خسرو به آرامي جواب داد. اشتباه نكن خسرو كنارم نشست و به آرامي گفتم:مثل اينكه آن

عزيزم يك سري مدارك از گاوصندوق مي خواستم كه آمدم خانه جدا؟ديرت نشه!نه عزيزم تو غصه من رو نخور 

حاال كه آمدم توهم ميهمان داري بعد از ناهار مي روم . حرصم گرفت . به اصرار خسرو بهنوش براي ناهار ماند . بعد 

از ناهار بهنوش امتحانش را بهانه كرد و رفت . جلوي در بهنوش گفت:پس جريان مسافرتي كه مادرت مي گفت 

ازدواجش بود. ولي خودمانيم ها علي انگشت كوچيكه خسرو هم نمي شه . لبخند تلخي زدم و گفتم:كاش من هم مثل 

خواهي هيچي فقط مرگ فقط مرگخسرو تو فكر مي كردم . احمق نش شقايق . زندگي به اين خوبي ديگر چه مي 

نزديك تر شد و هردو سكوت كرديم . بهنوش خداحافظي كرد و گفت:ترم جديد مي بينمت به خسرو نگاه كردم و 

گفتم :اميدوارم بهنوش رفت . حوصله خسرو را نداشتم . سريع به اتاق برگشتم . خسرو وارد شد و روي تخت نشست 

ه دوستت رو دعوت كردي . خوشحالم مالقاتي داشتيخسرو با كنايه مي خواست به و با كنايه گفت:كار خوبي كردي ك

من بفهماند كه حرفهايمان را شنيده . طاقتم تمام شد و با صداي بلند گفتم: چرا راحتم نمي گذاري . تموم كن اين 

حكومي به بازي مسخره رو خنديد و گفت:كدوم بازي ؟من شروع نكردم كه تمامش كنم در ضمن خودت گفتي م

حبس ابد بغض گلويم را گرفت و با صداي لرزاني گفتم :برو بيرون تو ديوانه اي ديوانه مي فهمي ؟به طرز وحشتناكي 

خنديد و گفت:خيلي خوب خوشگله مي رم بيرون . فقط گريه نكن كه زشت مي شي . براي فردا شب مهماني دعوت 
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ي روم . زل زد به چشمانم و با نگاهي تند گفت:تو هركجا كه دارم كه دوست دارم تو هم همراهم باشي . من جائي نم

من بگويم مي آئي . به مهري گفتم براي فردا آماده ات كند. بعد به طرف در خروجي رفت ولي هنوز بيرون نرفته 

بود كه برگشت و گفت:دلم ميخواد همه آهوئي را كه شكار كرده ام و توي دامم اسيراست را ببينند. با خشم توي 

شمان سياه و نافذش خيره شدم و گفتم:برات متاسفم . چون اين آهو باالخره از دامت فرار مي كنه . مطمئن باش چ

خسرو من شكارت نمي شم . با حرص جلو آمد و يقه لباسم را گرفت و با يك حركت پرتم كرد روي تخت روي 

چشماني به خون نشسته زل زد توي سينه ا م نيم خيز شد و به حدي كه گرماي نفس هايش رو حس مي كردم با 

چشمان پراز ترسم و گفت:هي دختر خانم كاري نكن قانون جنگل رو برات پياده كنم و به زور به زندگي پايبندت 

كنم . پس آروم بگير و دختر خوبي باش وگرنه مجبورم كاري كنم كه دلم نمي خواهد انجام بدم. از روي سينه ام بلند 

 عصبانيت مي خنديد از اتاق خارج شد . از حال خودم چي بگم كه تا صبح لرزيدم از ترس .شد در حاي كه از خشم و 

ضربه اي به در نواخته شد و در باز شد . مهري وارد اتاق شد و پشت سرش يك خانم جوان با يك ساك آرايش وارد 

اده كنند. بدون هيچ مقاومتي اتاق شد. هردو سالم كردند . مهري گفت:خانم آقا گفتند شما رو براي مهماني شب آم

روي يكي از صندليها نشستم و گفتم: من آماده ام معطل چي هستيد؟ زن جوان خوب وراندازم كرد و رنگ لباسم را 

پرسيد يك ساعت بعد كارش تمام شد . لبخند رضايت بخشي زد و گفت: حاال مي تونيد خودتون رو توي آينه ببينيد 

آينه ايستادم باورم نمي شد آن رنگ زرد و بي روح تبديل شده به لوند ترين و  و اگر اشكالي باشد بگوئيد. جلو

زيباترين چهره اي كه ديده بودم . آنقدر زيبا شده بودم كه خودم از ديدن چهره ام سير نمي شدم . الحق كه 

وشيدم كه خسرو آرايشگر ماهري بود. بعد از رفتن آرايشگر به سمت لباس هايم رفتم . پيراهن زيتوني رنگم را پ

شب اول برايم خريده بود . سرويس جواهرم را انداختم . يكي از عطرهايم را زدم و يك كفش پاشنه بلند به رنگ 

لباسم پوشيدم . شنل حريرم را برداشتم با شال سياه رنگش و از اتاق خارج شدم . از باالي نرده ها خسرو را ديدم كه 

اي رنگ به من خيره شده بود.به سختي جلوي خنده ام را گرفتم . چشمانش با ظاهري آراسته و كت و شلواري سرمه 

،آهوي من امروز چقدر خوشگل شده . مهري  OH MY GODاز برق مي درخشيد. لب به تحسين گشود و گفت: 

اسفند دود كن . به پله اول رسيدم كه خسرو نزديك تر شد و دستانش را براي در آغوش كشيدنم باز كرد به ياد 

ار ديشبش خود را كنار كشيدم . به روي خودش نياورد و خود را از جلو پله كنار كشاند و گفت:مي رم اتومبيل رو رفت

آماده كنم . بيرون منتظرم شنلم را پوشيدم و شال را به سر كردم و از پذيرائي خارج شدم. خسرو كنار اتومبيل بود. 

جلو باغ توقف كرد . خسرو گفت: ببين شقايق اين مهماني به  مهماني در باغي در حومه لواسان بود . وقتي اتومبيل

مناسبت يكي از مديرانم برگزار شده . همه اينجا منتظر همسر منند . امشب را با من مدارا كن . خواهش مي كنم . 

 ديگه هيچ توقعي ازت ندارم و هرچي بخواي قبول مي كنمپوزخندي زدم و گفتم: حتي اگه ادامه تحصيل باشه؟قبول

مي توني ادامه تحصيل بدي . حاال اخمات رو باز كن و بخند . لبخندي ساختگي زدم و گفت:خيلي برات سخته كه از ته 

دل بخندي . سكوت كردم . خسرو با خشم پا روي پدال گذاشت و به سرعت داخل شد .وارد باغ شد و جلوي درب 

. درباني كه جلوي در ساختمان ايستاده بود با ورودي نگه داشت . صداي موزيك تمام ساختمان را پر كرده بود 

احترام در را باز كرد و پياده شدم. خسرو سوئيچ اتومبيل را به دربان داد . لبخند معني داري زد و به بازويش اشاره 

كرد. خنديدم و دستم را دور بازوي چپش حلقه كردم و وارد سالن شديم . خسرو غرق در غرور و افتخار بود . اكثر 

وين خسرو را مي شناختند به احترام از جا بلند مي شدند و گاهي جلويش تعظيمي كوتاه مي كردند و خسرو با مدع

افتخار مرا معرفي مي كرد .بعضي از مدعوين را مي شناختم. همانهائي كه كه در شمال ديده بودم. وقتي مرا ديدند 
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ا باربد كه همسري زيبا و جوا داشت . جالب تر از ،كنار همسرانشان رنگ باختند و رنگ از رخسارشان پريد. مخصوص

همه ديدارم با اشكان بود كه محو تماشاي من شده بود . با خسرو به سمت جايگاه عروس و داماد رفتيم ، خسرو مرا 

معرفي كرد و به آقاي داماد اشاره كرد و گفت: آقاي اميد اسكوئي مدير داخلي كارخانه و همسرشان ناديا ظفر آقاي 

وئي بعد از دست دادن با خسرو گفت: از ديدارتان خوشوقتم . تعريفتان را ازآقاي معيني زياد شنيده ام . شما اسك

زيباتر از آن هستيد كه توصيفتان را شنيده ام.لبخند كمرنگي زدم و به خسرو نگاه كردم و بعد به آقاي اسكوئي 

ند. لبخندي زد و رو به خسرو گفت: تبريك عرض مي گفتم:شرمنده مي كنيد ماشاهلل عروس خانم خيلي از من زيباتر

كنم آقاي معني همسر متواضعي داريد. برق شادي را در نگاه عاشقانه اي به من انداخت و به طرف يك ميز خالي 

رفتيم و نشستيم . براي لحظه اي چشمم افتاد به اشكان.بلند شد و آمد با خسرو دست داد. لبخندي زد و گفت: 

جا ميبينمتان. مي تونم اينجا بشينم ؟ من حرفي نزدم و خسرو عليرغم ميلش لبخندي زد و خوشحالم كه اين

گفت:بفرمائيد دكتر جاناشكان كنار خسرو نشست . باربد خسرو را صدا كرد. اشكان از فرصت استفاده كرد و گفت: 

فتم: من هركجا كه بروم شما چه طور جرات كرديد بعد از برنامه چالوس قدم به اينجا بگذاريدلبخندي زدم و گ

اجباري است نه اختياري و از سر دلخواه . شما چه مي كنيد.هيچي زندگي ، دارم براي كنكور دكترا آماده مي شوم. 

تبريك عرض مي كنم . اميدوارم موفق باشيد. ممنون . شما به دانشگاه بر نمي گرديد؟ نمي دونم. شايد اگر ... حرفم 

ختيار كردم مي خواستم بگويم اگر از زندان و بندي كه خسرو به پايم بسته آزاد شوم را به آخر نرساندم و سكوت ا

حتما ادامه تحصيل مي دهم . اشكان به طرز خاصي نگاهم مي كرد . شايد بتوانم به جرات بگويم با عشق و عالقه . 

آوردي مي خواهي پته همه خسرو كنارم آمد خنديد و گفت: شقايق تو چقدر بالئي ؟باربد مي گفت براي چه زنت رو 

رو به آب بده. لبخند شيطنت آميزي زدم و گفتم:خيلي دلم مي خواد اين كار رو بكنم . حيف كه مي ترسم جشن بهم 

بريزه. تا موقع شام اشكان كنار ما بود . بعد از شام خسرو به بهانه قدم زدن و خالص شدن از شر اشكان مر ا كشاند 

تخت چيده بودند و عده اي روي آها نشسته بودند يكي از تخت هاي خالي را انتخاب داخل باغ . دور تا دور باغ 

كرديم و نشستيم. خسرو سيگاري روشن كرد و گفت: شقايق هيچ مي دوني امشب توي اين مهموني مثل يك نگين 

يت نداره درخشيدي ؟برام اهميت ندارهخسرو لبخندي زد و گفت: واقعا دوست نداري سوگلي باشي ؟ براي تو اهم

ولي من امشب از اين كه با من بودي حسابي لذت بردم و اعتراف مي كنم صيد و شكار من محشر بود. آقا و خانمي 

جلو آمدند و جلو تختي كه ما نشسته بوديم ايستادند كه براي خسرو آشنا بودند . خسرو ايستاد و با مرد جوان دست 

مود. به احترامشان ايستادم . خسرو گفت:عزيزم آقا و خانم داد و با همسرش همين طور شروع به احوالپرسي ن

منصوري از سهام داران بورس هستند . و بعد اشاره اي به من كرد و گفت: همسرم شقايق كياني مرد جوان با دقت 

زيادي نگاهم كرد و يك لبخند زشت زد. همسرش زن زيبائي بود با لباسي باز و برهنه لبخندي به پهناس صورتش 

گفت: خوش وقتم ليدا فريمان هستم.روي تخت كنارم نشست . خسرو به همراه آقاي منصوري قدم زنان رفتند.  زد و

ليدا پشت چشمي نازك كرد و گفت: شنيده بودم خسرو خان ازدواج كرده ولي باورم نمي شد كه شما اينقدر زيبا و 

از من هم توي اين جشن زياده ليدا با صداي  خواستني باشيد براي اينهمه زيبائي بهتون تبريك مي گم ولي زيباتر

بلند خنديد و گفت: هيچ مي دونستيد نصفي بيشتر از اين دخترها كه توي اين جشن هستند آرزو دارند لحظه اي 

همسر خسرو باشند. چرا؟ با تعجب گفت: چرا؟شوهر من و خسرو از نوجواني با هم رقابت داشتند چه تو انتخاب كار 

ثروتشان . باور مي كني سر همسرانشان هم باهم شرط بندي كرده اند . من اعتراف مي كنم  و تحصيل و اندازه

خسرو هميشه برنده است . مخصوصا در انتخاب همسر . امشب وقتي شما رو ديدم به نادر گفتم كه شرط رو باختي 
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نمي كنم واقعا اينا سر  با شنيدن اين حرف ها غم سنگيني به قلبم چنگ انداخت . با آهنگي لرزان گفتم : باور

همسراشونم شرط بندي مي كنند . ليدا بازهم خنديد و گفت: سر نيمي از سهام كارخانه يخ كردم . كمي بعد خسرو و 

نادر رسيدند و ليدا خداحافظي كرد و از كنار ما دور شدند. خسرو نگاهي به چهره گرفته من انداخت و گفت: شقايق 

ودتي ؟چيزي نيست فقط زود برگرديم خانه . كمي سردرد دارم خسرو با نگراني گفت: اتفاق افتاده؟ چرا انقدر تو خ

ليدا چيزي گفت: كالفه شدم و گفتم : خسرو مي ريم يا تنها برمخسرو تسليم شد و گفت: خيلي خوب بريم داخل 

با مهرباني گفت خدافظي كنيم . بعد بريم وقتي سوار اتومبيل شديم و از باغ خارج شديم خسرو دستم را گرفت و 

:حاال بگو از چي ناراحتي ؟ چيزي نيست . گفتم كه سردرد دارم باور نمي كنم !تو حالت خوب بود تا وقتي كه اين 

ليداي مارموك نيامده بود. چي توي گوشت خوند كه انقدر منقلب شدي ؟ خيره شدم توي صورتش و با زهر خند 

حرف مي زني ؟نمي داني ؟ از شرط بندي كه با منصوري انجام  گفتم :برد شيريني بود؟ مگه نه ؟ برد چي ؟از چي

دادي مي ارزيد نصف سهام يك كارخانه كم نيست . به قيمت بدبخت كردن من واقعا مي ارزيدمشتش را با خشم به 

شدت روي فرمان كوبيد . ترمز گرفت و گوشه اي از جاده توقف كرد و با خشم گفت: مي دانستم هرچي شده زير 

كه ليداست . هرچي گفته مزخرفي بيش نبودهبغضي كه در گلو داشتم را رها ساختم و شروع كردم به گريه اين زني

كردن :توقع نداشتم سر زندگي و آينده من شرط بندي كني . شما پولدارها عاطفه سرتون نمي شه . سر ناموستونم 

خوره . خسرو از فرط ناراحتي سرخ شده  شرط بندي مي كنيد. به شما هم مي گن مرد . حالم از هرچي مرده بهم مي

 بود و پي در پي پنجه هايش را داخل موهاي لختش مي برد.و حرف هاي من عصبي ترش مي كرد

 

خسرو از فرط ناراحتي سرخ شده بود و پي در پي پنجه هايش را الي موهاي لختش مي برد و حرف هاي من عصبي 

شقايق تو حرف هاي شوهرت رو قبول نداري اونوقت حرف هاي ترش مي كرد تا اينكه فرياد زنان گفت:بس كن 

اون زنيكه ديوانه رو قبول داري؟وسط حرفش پريدم و گفتم:شوهر؟تو اسم خودت رو گذاشتي شوهر . خسرو تظاهر 

و ريا تا كي ؟بازي تلخي بود. ديگه خسته شدم . تو هم برنده شدي . اين همه زن قشنگ . چرا من رو انتخاب كردي 

گريه ام شدت بيشتري به خودت گرفت . فورا از اتومبيل پياده شدم . خسرو هم پياده شد. و كنارم ايستاد و چرا؟ 

گفت:قبول دارم خودخواهم. تو اين شرط بندي هم برنده شدم ولي همه در حد حرف بود . باور كن دوست دارم . 

شدم . باور كن شقايق دوست دارم . بدون تو  مخصوصا امشب وقتي از پله ها داشتي مي آمدي پائين واقعا ديوانه ات

هيچم از خودم بيشتر بدم آمد. چطور راضي شدم مثل يه عروسك خودم رو درست كنم و توي بازي كثيف تو شركت 

كنم . من همسرت نيستم يك سوگلي و معشوقه ام . بي هدف شروع به قدم زدن كنار جاده كردم. ساعت از يازده 

ها به سرع از كنار جاده عبور مي كردند . مخصوصا كه جاده كوهستاني و باريك بود.  شب گذشته بود و اتومبيل

خسرو فرياد زد و گفت:صبركن شقايق كجا مي روي ؟خطرناكه !ديوانه شدي ؟ با شنيدن صداي خسرو دويدم . هر 

ن پرتاب شدم. خسرو چه خسرو فرياد مي زد تندتر مي دويدم . تا اين كه اتومبيلش جلويم ترمز كرد و به روي زمي

پياده شد و مشتي به شانه سمت راستم زد و با شتاب به داخل اتومبيل هدايتم كرد و به سرعت حركت كرد. فصل 

ششم بعد از آن شب زندگي برايم جهنم شد . ديگر حتي حاضر نبودم يك لحظه ام كه شده خسرو را ببينم . خسرو 

تمام خود را حبس كردم . مادر چند بار به ديدنم آمد به خوب يدرك هم تمايلي به ديدن من نشان نمي داد. يك ماه 

كرده بود بين من و خسرو شكر آب شده . و رابطه خوبي باهم نداريم . ولي به روي من نمي آورد . اكثرا صبح كه 

رميم خسرو خانه نبود مي آمد ديدنم . تا نزديكي هاي برگشتن خسرو به خانه اش مي رفت . حاال ديگر تنها سرگ
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نقاشي بود. و از انجائي كه به بوم و رنگ روغن نياز داشتم دلم نمي خواست به خسرو رو بزنم . بيشتر روي كاغذ 

طرح مي زدم تو اين مدت هم طراحيم عالي شده بود. يك روز صبح كه توي سالن در حال طراحي بودم چشمم خورد 

خودنمائي مي كرد . كمي جلوتر رفتم يكي از بهترين  به قاب عكس خسرو كه روي ميز كنسولي كه كنار پله ها بود

عكسهايش بود. خوب به چهره اش نگاه كردم زيبائي خاصي داشت . مخصوصا چشمهايش كه هم سياه بود و هم 

خمر ولي نمي دانم چرا هميشه سرد و خشن نشان مي داد . براي يك لحظه دلم برايش تنگ شد . خيلي وقت بود كه 

م رجوع كردم دلم مي خواست با تمام وجود اين احساس جديد را قبول كنم . عشق به خسرو را نديده بودمش به دل

ولي برايم خيلي غريب بود . غريب غريب . بي اختيار روي جلد سفيد رننگ دفتر خاطراتم چهره خسرو را با آن 

ي نبايد اين عالقه و احساس غرور و زيبائي چشمانش كشيدم . يك حسي مرا از ابراز عالقه به خسرو وا مي داشت ول

جديد را درونم سركوب مي كردم . يك روز صبح كه مادر آمد دينم گفت كه شاهين يك كار خوب پيدا كرده كه 

مربوط به رشته تحصيلي اش مي شود . خواستم برام توضيح بيشتري بدهد. مادر نفس عميقي كشيد و گفت: وكيل 

از كشور پيش خانواده اش . خسرو از شاهين خواسته به طور موقت خسرو خودش را بازنشسته كرده و رفته خارج 

وكالت خسرو را به عهده بگيرد. شاهين اول قبول نكرده ولي بعد با اصرار زياد خسرو قبول كرده بود. از اين كارشان 

اهين كار خوشم نيامد دوست نداشتم خانواده ام زير دين خسرو باشند مامان فهيد و گفت: ناراحت نباش شقايق . ش

مي كند . كارش را هم خيلي خوب بلده . حتي بهتر از وكيل قبلي خسرو . شاهين حواسش هست كار را با رابطه 

فاميلي قاطي نكند. مادر راست مي گفت . اين وسط هم فقط من بودم كه فراموش شده بودم . حوصله هيچ كاري 

آرزوي مرگ مي كردم . تصميم گرفتم بي خبر از خسرو  نداشتم حتي نقاشي . خواب با چشمانم قهر كرده بود . بارها

به دانشگاه بروم و براي ترم جديد ثبت نام كنم . اواسط مرداد ماه بود . صبح بود خسرو تازه رفته بود كه به سرعت 

لباس پوشيدم و خارج شدم . آيدا يكي از دوستان و همكالسي ام را ديدم و مشغول صحبت شديم كه صداي آشنا از 

سر آيدا را به نام خواند . هر دو به عقب برگشتم و علي را ديدم . سعي كردم خونسرد باشم و به خود حالت  پشت

عادي دادم . رو به آيدا كردم و گفتم : شما ها با هم آشنا هستيد؟ آيدا با تن ناز ي گفت: دو ماهه كه باهم نامزد 

ر لبخند زديم و به آيدا گفتم: اميدوارم خوش بخت بشيد. شديم . علي جلو آمد . رنگ به رو نداشت . هر دو به اجبا

براي اين كه آيدا متوجه عشق و عالقه ما نشود رو به علي گفتم: عمو و زن عمو چطورن؟خيلي وقته نديدمشان علي 

لبخند كمرنگي زد و گفت: خوبند ، شما از وقتي ازدواج كرديد ببي معرفت شديد وگرنه جوياي حال شما هستند.تاب 

ستادن نداشتم . بعد از مدت كوتاهي ازشان خدافظي كردم . صورتم را ميان دستانم گرفتم و دل سير گريه كردم . اي

علي چه زود فراموشم كرده بود. سنگيني دستي را حس كردم . برگشتم و ديدم بهنوش است با صداي لرزاني سر را 

م بهنوش گفت: براي همين اينجام . علي بهم گفت به سينه اش چسباندم و گفتم:اگر بداني چقدر بهت احتياج داشت

براي ثبت نام اومدي درسته ؟آره براي ترم پائيز ثبت نام كردم كار خوبي كردي ديگر تنها نيستم . حاال واسه چي 

گريه مي كردي ؟ همراه علي را ديدي ؟ با صداي بلند خنديد و گفت : ديوانه واسه اينه ، خسرو به اون خوبي ، بازم به 

لي فكر مي كني ؟نمي دونم چرا امروز با ديدن آيدا اينجور شدم . من خيلي بدبختم گونه سردم رو بوسيد و گفت ع

:نمي دونم من توي زندگي خسرو نيستم ولي آرزوم بود افشين هم مثل خسرو بود. شقايق تو از زندگيت چي مي 

م ؟ يادمه گفته بودي خسرو راضي به ادامه خواي ؟نمي دونم به خدا نمي دونم بگذريم حاال چي شد آمدي ثبت نا

تحصيل نيست ؟لبخند تلخي زدم و گفتم : االنم نمي دونه اومدم ولي قبال قول داده بود بذاره بيام با بهنوش رفتيم و 

بستني خورديم . قضيه بي پولسي افشين را گفت و من هم قضيه باغ و ليدا رو . پنج شنبه بود و خسرو زود به خانه بر 
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شت . نگاهي به ساعتم انداختم . نزديك يك بعدازظهر بود . رو به بهنوش گفتم :من ديگه برم ديرم شده . مي گ

وقت كردي بيا پيشم خوشحال مي شم . پول بستني را حساب كرديم و خارج شديم . من با يك تاكسي دربست به 

ه بود . به طرف خانه رفتم و از راهرو خانه برگشتم . وقتي وارد خانه شدم . اتومبيل خسرو را ديدم كه پارك شد

گذشتم و داخل شدم .اتومبيل خسرو را ديدم كه پارك شده بود . به طرف خانه رفتم و از راهرو گذشتم و داخل شدم 

. خسرو روي صندلي راحتي اش لميده بود. دو ماهي بود كه اصال همديگر را نديده بوديم . جلو رفتم به ارامي سالم 

تصورم خسرو لبخندي زد و گفت : سالم عزيزم بيرون بودي ؟سرم را به زير انداختم و گفتم : بله كردم و برخالف 

رفته بودم دانشگاه ثبت نام خوب ثبت نام كردي ؟بله حاال از كي شروع مي شه ؟ اواخر مهر و دو ماه ديگه كار خوبي 

دي زدم و گفتم : چرا لباس عوض كنم استرسي كردي . حاال چرا مي ري باال . ناهار رو نمي خواي باهم بخوريم ؟لبخن

كه داشتم از بين رفت . شكم برد . زيرا حتما با اين رفتار عالي درخواستي داشت كه داد و بيداد نكرد . پائين رفتم . 

خسرو صندلي كنار خودش را كشيد و به ناچار آنجا نشستم . نگاه خسرو مهربان تر از هميشه بود شكم به يقين 

. بعد از تمام شدن غذا سيگاري روشن كردو گفت:كالسهات رو كه فشرده بر نداشتي ؟ هنوز انتخاب واحد تبديل شد 

نكردم لبخندي زد و گفت: عصر مهمان دارم.شب باهم مي ريم خريد. حتما براي دانشگاه وسايل نياز داري . كيف و 

بلند شدم و گفتم : من خسته ام مي رم كفش و لباس ممنون حاال زوده حوصله خسرو را نداشتم . از روي صندلي 

فصل 121استراحت كنم . خسرو چيزي نگفت . بعد از يك دوش آب ولرم بالفاصله به خواب عميقي رفتم . 

هفتمنزديك غروب وبد كه با صداي در اتاق بيدار شدم. مهري بود وارد اتاق شد و گفت: خانم ، آقا مهمان دارند مي 

. مي تونم بپرسم مهمانشان كيه ؟آقا و خانم منصوري تازه دليل همه مهرباني و گرمي فرمايند شما هم برويد پايين 

رفتار خسرو را فهميدم . لبخندي زدم و گفتم :باشه برو. من چند دقيقه ديگر مي آيم مهري رفت. بلند شدم و جلو 

و برس كشيدم و آرايش ماليمي آينه ايستادم . اين مدت حسابي زرد و الغر شده بودم . آبي به صورتم زدم و موهام ر

كردم بلوز و دامن سبز رنگي پوشيدم و شالي به همان رنگ سر كردم و از اتاق خارج شدم و از پله ها سرازير شدم 

وقتي وارد سالن شدم ليدا را ديدم كه كنار نادر نشسته بود . باز لباس بازي به تن داشت يك تاپ قرمز رنگ آستين 

كوتاه و آرايشي غليظ . خسرو طبق معمول روي صندلي راحتي اش نشسته بود و سيگار  حلقه اي با يك شلوار جين

مي كشيد . با دين من لبخندي از رضايت زد و از روي صندلي بلند شد و آمد سمتم و دست راستش را دور كمرم 

رم نشست . سالم كوتاهي حلقه كرد و به سمت كاناپه اي كه درست رو به روي ليدا و نادر بود هدايتم كرد . و خود كنا

كردم و خوش آمد گفتم . ليدا با عشوه اي خاص جوابم را داد و نادر با ولعي سيري ناپذير نگاهم كرد . سرم را به 

زير انداختم چون از نگاهش بدم آمد . او مردي بلند قد با اندامي درشت و ورزشي چهره اي گندمگون با چشماني 

اب و موهاي لخت و بلند كه از پشت سر با كشي بسته بود. خنده بلندي كرد و قهوه اي رنگ درشت ولي نافذ و جذ

گفت : خوشحالم كه دوباره زيارتتون مي كنم ممنون منم همينطور متوجه كربه پشمالوئي كه زير پاهاي ليدا بود شدم 

ام بدن گربه از موهاي . ليدا متوجه شد و با عشوه اي تمام گربه را بغل كرد. من از بچگي از گربه مي ترسيدم. تم

سياه پوشيده و پاپيوني قرمز به رنگ چشمانش به دور گردنش داشت. ترسم بيشتر شد بي اختيار به خسرو نزديك 

شدم و دستش را گرفتم . خسرو با تعجب به چهره ام نگاه كرد . متوجه شد و لبخني زد و به ليدا گفت: مي تونم از 

خارج كنيد . شقايق من به حيوانات آلرژي داره مخصوصا گربه . ليدا با عشوه شما خواهش كنم اين گربه رو از سالن 

و ناز لبخندي زد و به طرز چندشي بوسه اي بر گربه زد و گفت: بلكي عزيزم برو بيرون پيش هوشي بعدها فهميدم 

شد . خسرو منظورش از هوشي ف هوشنگ راننده نادر بود. گربه جيغ بنفشي كشيد و به سرعت از پذيرائي خارج 
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دست ديگرش را دور شانه ام حلقه كرد و به گرمي فشرد و گفت: عزيزم حالت خوبه به عالمت تصديق سر تكان 

دادم نادر با صداي بلندي خنديد و گفت:پس نادر به همين خاطره كه سگت رو رد كردي . مرد حسابي مي گفتي من 

الي چالوس آن جا بيشتر بدرد مي خورد . باورم مي خريدمش خسرو تبسمي كرد و گفت:نفروختمش . فرستادم وي

نمي شه تو به سكت خيلي عالقه داشتي ؟ خسرو بحث را عوض كرد . ليدا سيگاري روشن كرد و با ولعي تمام مشغول 

كشيدن سيگار شد . به پيشنهاد ليدا براي قدم زدن به باغچه پشت ساختمان رفتيم . از اينكه از نگاه هاي هرزه نادر 

ه بودم خوشحال بودم ولي مصاحبت با ليدا را دوست نداشتم احساس مي كردم صحبت هايش همه با منظر راحت شد

است . ليدا روي يكي از صندلي هاي كنار استخر خزيد و من روبه رويش نشستم . اشاره اي به استخر كرد و با ناز 

با تعجب گفت: چرا اغلب خانم ها به شنا عالقه گفت:به شنا عالقه داري ؟با صداقتي تمام گفتم: نه تا حاال شنا نكردم 

مندند.عالقه دارم ولي معافي پزشكي دارم جدا؟ بهتان نمي ياد بيمار باشيد پشت چشمي نازك كرد و گفت:شما 

زندگي يكنواختي داريد . نه حيوانات . نه ورزشي نه سرگرمي . سفر چي ؟ به سفر كردن عالقه داريد؟داخل ايران 

م اما خارج از كشور نه چرا ؟ پولش را نداشتيد يا فرصتش رو ؟كالفه شدم و گفتم: تا حاال كه درس زياد سفر كرده ا

مي خوندم براي همين فرصت سفر را نداشتم . ولي از من مي شنويد يك سفر به اروپا بكنيد . ديدتان عوض مي شود. 

در ضمن پايبند سنت و آداب ايراني  لبخند تمسخر آميزي زدم و گفتم:ولي من از نحوه زندگي ام راضي هستم .

هستم ليدا با خشمي آشكار گفت:ولي ديدگاه خسرو خان از زندگي طور ديگري است. خسرو خيلي راحت زندگي 

كرده و از زندگيش لذت برده مي فهمي كه چي مي گم؟ شما دو نفر مثل روز و شب مي مانيد . اين مسئله روي 

م گفتم : نه ما زندگي خوبي داريم و سعي مي كنيم به عاليق هم احترام بگذاريم زندگيتان تاثير نذاشته ؟با لحني محك

و هر كدام هر جور كه دوست داريم زندگي مي كنيم . از جا برخاستم و گفت:بهتره برگرديم داخل . آقايان زود 

برخاستند و عزم رفتن حوصله اشان سر مي رود. ليدا با بي ميلي برخاست و به داخل رفتيم . بعد از پذيرائي از جا 

كردند . خوشحال شدم . ناخواسته لبخندي روي لبهايم نقش بست كه از يدد حريص نادر پنهان نماند . نادر رم به 

خسرو كرد و گفت:خسرو من به حسن سليقه ات در مورد همسرت تبريك مي گويم . ايشان در عين سادگي زيبائي 

بوسيد و گفت: من بهترين را انتخاب كردم و هيچ وقت پشيمان نمي خاصي دارند . خسرو دستم را در دست گرفت و 

وشم . شيطنتم گل كرد ،برق حسادت را در چشمان كشيده و سياه ليدا ديدم . تبسمي به خسرو كردم و دستش را به 

نرمي فشردم و گفتم :من هم همينطور . ولي من اليق اينهمه تعريف نيستم خسرو مي دانست براي كم كردن روي 

خسرو اينكار را كردم ولي باز خشنود شد و گفت: تعريف نمي كنم عين واقعيت بود . بعد رو به نادر كرد و گفت: 

دوست داشتيم شام در خدمتتان بوديم نادر نپذيرفت و گفت: لطف داري خسرو جان ولي شام منزل پدر ليدا دعوت 

ليدا انداخت و خارج شدند . خسرو تا دم در خروجي داريم نوبت شما و خانمه كه مفتخر كنيد . و بعد دست زير بغل 

 مشايعتشان كرد

روي كاناپه نشسته بودم به حرف هاي ليدا فكر مي كردم و به دنبال هدفش بودم . كه دستان خسرو دور گردنم حلقه 

يرفتم و به شد و بوسه اي بر موهاي پريشانم نواخت و با مهرباني گفت:دوست داري بريم پياده روي بي ميل نبودم پذ

اتاقم برگشتم لباس پوشيدم و همراه هم از خانه خارج شديم . جلو در خانه يك اپل امگا نوك مدادي پارك شده بود 

و هنوز نمره موقت بود. خسرو لبخندي زد و دست در جيب برد و دسته كليدي خارج كرد كه مجهز به كنترل و 

بنده را به يك رستوران شيك ببريد تا تولدان را جشن دزدگير بود . به سمت من گرفت و گفت:زحمت مي كشيد 

بگيريم؟ خنده ام گرفت:مرا غافل گير كردي نگاه عميقي به چهر ام انداخت . چشمان سياه و نافذش برق خاصي را 
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داشت . گفت: تولدت مبارك . قابل شما رو نداره خسرو دكمه را زد و درها باز شد . اتومبيل مورد عالقه ام بود . 

فرمان نشستم . خسرو آمد كنارم نشست و سوئيچ را به سمتم گرفت و گفت:معطل نكن دست شما را مي  پشت

بوسد. سوئيچ را گرفتم و اومبيل را روشن كردم و گفتم:من نمي دونم چي بگم . فقط تشكر مي كنم خسرو در جوابم 

راني بود كه شب اول رفتيم . خسرو فقط خنديد و حركت كردم به سمت رستوراني كه خسرو داد رفتيم . همان رستو

يك ميز دو نفره گوشه دنجي از رستوران را رزرو كرده بود . مدتي نگذشت كه گارسون با يك كيك كوچك آمد . 

روي كيك بيست و دو شمع كوچك بود . باورم نمي شد . اين كيك تولد من بود! اصال روز تولدم را از ياد برده بودم . 

يك خيره شد . خوب برندازش كردم . آرام بود و بدون غرور و مهربان تر از هميشه . خسرو به شمع هاي روي ك

سرم را پايين آوردم و بي خبر شمع ها را فوت كردم . خسرو خنديد و شروع كرد به كف زدن . و گفت: تولدت 

بزرگ از كيك  مبارك عزيزم . الهي صد ساله بشي . چند نفري كه داخل رستوران بودند تبريك گفتند . تكه اي

برداشتم و روي پيش دستي گذاشتم .و گفتم :كاش ليدا و نادر را هم دعوت مي كرديم . خسرو خنديد و گفت:ولش 

كن بابا . تولد دو نفري مزه مي ده چنگالي از روي ميز برداشت و داخل كيك كرد و تيكه اي برداشت و به سمت 

و گفتم :راستي تولد تو كي بود؟ لبخند كمرنگي زد و  دهانم گرفت و گفت:شيرين كام باشيد. كيك را خوردم

گفت:گذشت ماه قبل بود خجالت كشيدم و گفتم : من نمي دانستم وگرنه ... خسرو به ميان حرفم آمد و كفت:ولش 

كن براي مرد گنده كه تولد نمي گيرن . تو فقط از من متنفر نباش بزرگ ترين هديه است . راستي شقايق هيچ 

و نادر براي چه آمده بودند؟بله مي خواستند بدانند ما واقعا باهم ازدواج كرديم يا نه ؟ چرا؟ پوزخند زد فهميدي ليدا 

و گفت: اين مرتيكه فكر مي كنه همه مثل خودش هستند كه هزار تا معشوقه داشته باشه . با شيطنت نگاهش كردم و 

. حتما دليلي براي اين جور فكرها داشته . اخم  گفت:تو نداري؟خودم بارها ديدمت با تلفن باهاشون صحبت مي كني

كرد و گفت:باز اين ليداي مارمولك چيزي توي گوشت خونده ؟ولي مي خواهم يك اعتراف بكنم . گوش مي دي 

؟آره بگو من تا آن شب مهماني مديرم با خيلي ها رابطه داشتم . البته گاه گداري تا االنم راحت زندگي كرده ام و 

گناههاي زيادي كردم ولي قسم مي خورم از آن شب به بعد با هيچ زني رابطه نداشتم حتي تلفني و  اعتراف مي كنم

لب به مشروب هم نزدم . مي دانم برات مهم نيستم و هر جور كه باشم ازم متنفري ولي هر كاري كه كردم براي اين 

ز هميشه زيباتر بودي حتي از آن شب بود كه دوست دارم . امروز توي اون لباس ساده و شالي كه به سر داشتي ا

مهماني سربلند كردم و گفتم :امروز بهنوش رو توي دانشگاه ديدم از من سوالي كرد. چرا از خسرو متنفري ؟ مي 

دوني جوابش رو چي دادم ؟قبال بودم ولي جاال نه شايد دوست نداشته باشم اما ديگه ازت متنفر نيستم لبخند تلخي زد 

هديه ديگه برات دارم . دوست داري بدوني چيه؟ آره بگو دست كرد در جيب باالي كتش  و گفت: من امشب يك

برگه كوچكي خارج كرد و به دستم داد . يك چك سفيد امضا بود كه امضاي پدرم رويش بود . با تعجب به خسرو 

آزادي وقت محضر نگاه كردم و گفتم : اين چيه ؟چك تضميني كه از پدرت گرفتم . ديگر الزمش ندارم از امشب 

گرفتم فردا عصر از هم جدا مي شويم . شوكه شدم . با ناباوري به خسرو نگاه كردم و گفتم : چرا ؟اشك توي 

چشمان سياه خسرو حلقه زد و با آهنگي گرفته گفت: من توي اين دوماه خيلي فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه تو 

ول . فقط توي اين مدت تور و با خودم رو عذاب دادم . پس بهتره هردو رو نه به اجبار مي تونم تصاحب كنم و نه با پ

از اين عذاب خالص بشيمبغض كردم به سختي جلو ريختن اشكهام رو گرفتم . هيچ وقت به جدائي فكر نكرده بودم . 

ودم . تازه متوجه شدم چه قدر خسرو را دوست دارم و بهش وابسته هستم . من توي اين مدت چقدر عذابش داده ب

زل زدم توي چشمانش ، نه من همان خسرو مغرور و لج باز را مي خواستم . با لحني لرزان گفتم: من تا حاال به جدائي 
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فكر نكردم . روز اول گفتي يك سال فرصت دارم تا معني خوشبختي را پيدا كنم . من هنوز هفت ماه فرصت دارم . 

خسته شدي خسرو به تلخي خنديد و گفت: من خسته شدم ؟ من من اين فرصت رو مي خوام . مگر اينكه تو از من 

بدون تو مي ميرم . مطمئن هستي مي خواي ادامه بديبراي اولين بار داوطلبانه دستش را گرفتم و گفتم اگر تو بخواي 

دوست آره مي خوام تا آخر سال ادامه بدم . هرچي خدا بخواد همونه . دستم را گرفت و چند بار بوسيد و گفت :خيلي 

دارم شقايق . خيلي بيشتر از آن چه فكر مي كني بعد از شام از رستوران خارج شديم و به طرف خانه حركت كرديم . 

بود روشن كردم و از شانس خوبم يك سي دي ماليم بدون كالم پخش  ucpپخش اتومبيل را كه مجهز به سيستم 

اش لم داد و گفت :مي دونستي پدرم قبل از فوتش با شد . گفتم: مثل اينكه ليدا خوب مي شناسدت به پشتي صندلي 

پدرش قرار ازدواج ما دو نفر رو گذاشته بود . مثال نامزد بوديم . نادر هم پسر يكي از دوستان پدرم بود . از جواني با 

يه  هم رقابت داشتند و يك جوري كه اين حس رقابت بين من و نادر هم به وجود آمد . وقتي به فرانسه رفتم خواست

جوري به من ضربه بزنه . با ليدا ازدواج كرد. بي چاره نمي دانست با اين كارش چه كمك بزرگي به من كرده يعني 

تو به ليدا عالقه نداشتي ؟قضيه شرط بندي سر همسرانتان چي بود؟خسرو لبخندي زد و گفت: نه ازش متنفر بودم 

قابت داشتمي ولي نادر بيشتر تا دست روي هر چيز ولي نمي خواستم روي حرف پدر حرف يزنم . توي همه چيز ر

مي گذاشتم مي خواست تصاحبش كندو تا اينكه رسيد به انتخاب همسرمان . فكر مي كرد ليدا رو گرفته خوشبخت 

مي شه و يه تو دهاني به من مي زنه ولي نادر حيف بود كه افتاد گير اين جادوگر حاال هم از دستش خسته شده ولي 

بياره با شيطنت تگاهش كردم و گفتم :يعني من از ليدا بهترم نيشگوني از گونه ام گرفت و گفت:آره  نمي خواد كم

شيطون تو ماهي شقايق دوست داري قبل از درسات بريم يه سفر مثال كجا ؟ من پس فردا كي خوام برم دبي . دوست 

اين سه سالو مرور كنم باشه من اصراري  داشتي بيا لبخندي زدم و گفتم: خيلي دوست دارم بيام ولي بهتره درسهاي

نداريم هرجور كه صالح مي دوني وقتي رسيديم و پارك كردم هر كدام سمت اتاق خودمان رفتيم و من به خواب 

عميق و شيرين رفتم . فصل نهمدو روز بعد خسرو رفت دبي تو اين دو روز آن قدر مهربان شده بود كه باور نمي 

هم رفتيم كوه و عصر هم رفتيم سينما . شنبه هم وقتي غروب برگشت مجبورم كرد  كردم . روزجمعه از صبح با

همراهش بروم و كلي برام لباس ،وسايل آرايش كيف و كفش خريد و شام را با هم خورديم و من را رساند و خودش 

اس مي كردم و به فرودگاه رفت . آن قدر آن دو روز بهم توجه كرد كه وقتي رفت جاي خالي اش را به خوبي احس

خيلي زود بغضي از سر دلتنگي راه گلويم را بست . خنده دار بود من و اون پنج ماه بود از هم دور بوديم وقتي باهم 

بوديم رابطه مان بد و ستيزه جويانه بود و در حال جنگ بوديم و حال به يك باره اين گونه مهربان و عزيز شده بودم 

قش نبودم ولي دوستش داشتم چون همسرم بود . بايد خود را براي ورود به . خسرو هم براي من همينطور . عاش

دانشگاه آماده مي كردم. متاسفانه اين عمل پيوند و داروهائي كه مصرف كرده بودم روي حافظه ام به شدت تائير 

غول گذاشته يود . حافظه ام به شدت ضعيف شده بود و درك مطالب برايم سخت . صبح روز بعد از رفتنش مش

مطالعه شدم . بيشتر كتب و جزوه هايم خانه پدرم بود . تصميم گرفتم بروم منزل پدرم ،لباس پوشيدم و آرايش 

ماليمي كردم و چشمم افتاد به سوئيچ اتومبيل كه روي ميز توالت بود . با ترديد سوئيچ را برداشتم و به طرف منزل 

رو شدم . كمي جلوتر تصادف شديدي شده بود و تمام سطح پدر حركت كردم . در اتومبيل با ترافيك شديدي روبه 

خيابان پر بود از شيشه خورده . با احتياط از كنارش گذشتم و دور شدم كه از شانس بدم كمي جلوتر بنزين تمام 

كردم . حسابي كالفه شدم و نگاهي به درجه انداختم زير صفر بود و باك خالي خالي بود . هيچ فكر اينجايش را 

بودم . غرورم اجازه نمي داد از كسي بنزين بگيرم چند نفر هم بوق زنان از كنارم گذشتند اعتنائي نكردم تا  نكرده
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اين كه اتومبيل مدل باالئي كمي جلوتر توقف كرد . راننده مرد جواني بود كه از اتومبيل پياده شد از دور كمي آشنا 

با ديدنم لبخندي زد و گفت: سالم خانم شقايق حالتون آمد وقتي نزديك شد شناختمش . اشكان دوست خسرو بود. 

چطوره ؟لبخند كمرنگي زدم و سالم كردم . اين بار برعكس گذشته دوست داشتم من را با نام فاميل همسرم صدا 

كند و از اين كه توسط مردي جوان با نام كوچك صدا زده شدم احساس ناخشنودي بهم دست داد و اشكان جلو آمد 

اينكه به مشكل برخورديد ؟ بله متاسفانه بنزين تمام كردم شما اين جا چه مي كنيد ؟اشكان نگاه عميقي و گفت: مثل 

به چهره ام انداخت و گفت:براي كاري مي رفتم مركز شهر . اجازه مي دهيد كمكتان كنم . باعث زحمتتان مي شوم . 

بكشم با مهارتي تمام مقداري بنزين از باك  شما لطفا داخل ماشين بنشينيد تا از باك اتومبيلم برايتان بنزين

اتومبيلش كشيد . كناري ايستادم تا كار اشكان تمام شد و به سمت من آمد و گفت: كارم تمام شد اميدوارم ديگر به 

مشكلي نخوريد تشكر شما لطف بزرگي كرديد . خواهش مي كنم كاري نكدم . فقط مي تونم چند دقيقه وقتتون رو 

نظورتان نمي شم . در چه موردي ؟ اشكان لبخند معني داري زد و گفت: يك عرض خصوصي داشتم بگيرم ؟متوجه م

زياد وقتتان را نمي گيرم . من عجله دارم . بعدشم فكر نمي كنم ديدار امروز ما اتفاقي باشه شما راست مي گيد من 

بش برد و كارتي خارج كرد و به چند وقته مي خواهم با شما مالقات داشته باشم ولي فرصت نشد . دست داخل جي

سمتم گرفت و گفت: اين شماره تماس منه . خواهش مي كنم در اسرع وقت با من تماس بگيريد. كارت را گرفتم و 

خدافظي كردم و سوار شدم . اشكان به اتومبيلش تكيه داده بود و دور شدن مرا مي نگريست. گيج شده بودم با من 

كه امروز مرا تعقيب كرده . نيم ساعت بعد در خانه پدرم بودم . مادر هم خوشحال چه حرفي داست . باورم نمي شد 

بود و هم متعجب . شاهين و پدر بيرون بودند و شايان خودش را با اتومبيل سرگرم كرده بود. روي تخت زير درخت 

يك برش هندوانه داخل بهار نارنج نشسته بودم كه مادر با ظرف هندوانه وارد حياط شد . كنارم روي تخت نشست . 

زيردستي گذاشت و گفت چه عجب خسرو گذاشته تنها بيائي خونه پدرت خسرو تهران نيست رفته دبي يك هفته 

ديگه بر مي گرده تهران مادر لبخند معني دار زد و گفت : مي دانم زنگ زد و گفت مي روم دبي . در واقع مي 

آمدم يك سري از كتابهايم را ببرم آخه ترم جديد دانشگاه ثبت  خواست خداحافظي كند. شام كه اينجائي ؟ نه مامان

نام كردم . مادر با خوشحالي گفت: عاليه شقايق . چي شده يك دفعه اين قدر آزاد شدي ؟خنديد م و گفتم :نمي دانم 

شده . من مامان يك دفعه خسرو از اين رو به آن رو شده . خود من هم باورم نمي شود خسرو انقدر مهربان و متحول 

هيچ جوري نمي توانم بشناسمش . مادر دستي به سرم كشيد گفت : نگران نباش عزيزم ،من هم با پدرت همين 

مشكل را داشتم ولي بعد از يكسال او را بهتر از خودم شناختمش . تو هم شوهرت را مي شناسي بهتر از خودت 

مامان چرا نگفتي علي نامزد كرده ؟مادر با تعجب و عجله مقداري هندوانه خوردم و به ياد علي و آيدا افتادم و گفتم: 

گفت: تو از كجا فهميدي؟چند روز پيش علي را با يكي از همكالسيهايم ديدم. گفتند نامزد كرديم . چرا به من نگفتي 

ال ؟ نمي خواستم ناراحتت كنم دو ماهي مي شه . ماهم توي جشنشان بوديم . دختر خوبيه ولي ظاهرا علي زياد خوشح

نيست چرا؟ مگر خودش انتخابش نكرده ؟نمي دونم مادر زن عموت مي گفت كه بدجوري عاشق دختره شده حاال 

براي سوزاندن من مي گفت يا نه خدا مي دونه ولي علي رو زياد مشتاق نديدم . تو كه ناراحت نشدي ؟پوزخندي زدم 

ست دارم به اتاق سابقم رفتم و كتاب ها و و گفتم:چرا ناراحت باشم: من كه ديگر شوهر دارم خسرو رو هم دو

جزواتم را در جعبه گذاشتم و داخل صندوق قرار دادم و بعد از خدافظي با مادر و شايان به طرف خانه رفتم . يكي دو 

روزي را سرگرم مطالعه بودم . عصر بود و تازه از مطالعه يكي از جزوات درسي ام فارغ شده بودم كه مهري در اتاقم 
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و داخل شد . گوشي تلفن دستش بود و جلو آمد و گفت: خانم با شما كار دارند . گوشي را گرفتم و تشكر كردم را زد 

 . مهري از اتاق خارج شد . صداي آشنائي داخل گوشي پيچيد . الو خانم شقايق سالم ، اشكان هستم .

 

مي گفت: تماس نگرفتيد گفتم خودم تماس فصل دهم با بي ميلي سالم كردم و عصر به خير گفتم اشكان با صداي مالي

بگيرم و يك قرار خصوصي از شما بگيرم . با صدايي آميخته با خشم گفتم :ولي من حرف خصوصي با شما ندارم . 

كاري داريد مي توانيد با خسرو تماس بگيريد هرچند االن در سفر هستند . ولي من با شما مي خواهم صحبت كنم با 

. خواهش مي كنم مطلب مهميه كه شما حتما بايد بدونيد كالفه شدم و با بي حوصلگي گفتم . خسرو خان كاري ندارم 

هرچي هست همين االن بگيد من نمي تونم شما رو ببينم نمي توانم بايد شما رو خصوصي ببينم خواهش مي كنم 

ي كه بهتان دادم . جنب مخالفت نكنيد . به ناچار گفتم:كجا بايد شما رو ببينم ؟ آدرس مطب من روي همون كارت

ساختمان مطب يك كافي شاپه . يك ساعت ديگر منتظر شما هستم . نگاهي به ساعت انداختم و گفتم : بسيار خوب 

ساعت هفت توي كافي شاپ مي بينمتان تا آن موقع خدانگهدار منتظر جواب اشكان نشدم و قطع كردم . در دور 

اكنشش مي ترسيدم و از طرفي هم دلم مي خواست اشكان را ببينم و راهي گير كرده بودم از يك طرف از خسرو و و

حرف هايش را بشنوم . دل را به دريا زدم و لباس پوشيدم . بهانه خريد را كردم و از خانه خارج شدم . مطب اشكان 

بخندي زد و باالي شهر و نزديك خانه خودمان بود . اتومبيل را پارك كردم و وارد كافي شاپ شدم . او مرا ديد و ل

ايستاد . به سمت ميز رفتم و صندلي را كنار كشيدم و روبه روي او نشستم سالم كردم و جواب دادم اشكان گفت: 

خيلي خوشحالم كرديد كه آمديد اميدي نداشتم كه حتما بيايد . حالتان كه خوبه؟توجهي نكردم و گفتم :بريد سر 

داريد سفارش بدهم ؟ممنون چيزي ميل ندارم گارسون سر  اصل مطلب اشكان گراسون را صدا زد و گفت: چي ميل

ميز حاضر شد و اشكان سفارش بستني و آبميوه داد و بعد از دور شدن گارسون گفت: من در اين چند برخوردي كه 

با شما و خسرو خان داشتم احساس كردم شما از زندگيتان با خسرو خان راضي نيستيد و باالجبار با او ازدواج 

. به ميان حرفش رفتم و با خشمي آشكار گفتم: ولي اين مسائل مربوط به شما نمي شود. اشكان كمي سرخ كرديد...

شد و سريع گفت: حمل بر كنجكاوي من بگذاريد . ولي بذاريد ادامه بدم . خسرو لياقت شما رو نداره . من مي دونم 

در سينه شماست و خيلي چيزهاي ديگر ... كه شما به خاطر عمل پيوندتان با خسرو ازدواج كرديد و قلب مهتاب 

خواهش مي كنم ادامه نديد. شما توي زندگي همه اين قدر كنجكاويد؟اشكان زل زد توي چشمانم و گفت:همه نه فقط 

اونائي كه بهشان عالقمندم حدسم درست بود به تلخي زهر خنديدم و گفتم :توي كدوم قابوس نامه نوشته كه به يه 

عالقه داشت؟لبخند معني داري زد و گفت: ولي عشق منطق و عقل سرش نمي شه . من انروز زن شوهر دار مي شه 

كه براي كار پدر به ويالي خسرو آمدم به شما عالقمند شدم . وقتي شنيدم كه خسرو متاهل شده به شدت جاخوردم . 

ل با هيچ كدام ازدواج نكرده جز خسرو اهل تاهل و اين حرفا نبود . خسرو با زن هاي زيادي رابطه داره ولي تا به حا

شما. اعتراف مي كنم حق داره شما تك هستيد . به قول معروف سوگلي هستيد . خشمم به نهايت رسيد و با صداي 

بلندي گفتم: شما متوجه هستيد چي مي گيد؟به چه حقي اين مطالب را مي گيد .خواهش مي كنم خشمگين نشويد. 

ند و باريه و شما را براي مدت زمان كوتاهي شما رو مي خواهد . اگر حرف هاي من حقيقت را گفتم . خسرو آدم بي ب

من رو باور نداريد مي تونيد تحقيق كنيد . تا حاال دختران زيبا مثل شما را بدبخت كرده . نمونه اش تارا بود كه 

يختند روي سرم . با خودكشي كرد . تارا نامزد خسرو بود و خودش را سوزاند .شوكه شدم انگار يك سطل آب يخ ر

ناباوري گفتم :دروغه تارائي وجود نداره اشكان لبخند تلخي زد و گفت:باور كنيد حرف هاي من عين حقيقته . من 
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صالح شما رو مي خوام چون دوستون دارم . مي دونم خسرو رو به اجبار تحمل مي كنيد . پوزخندي زدم و گفتم: اشتاه 

ولي به عنوان همسرم دوستش دارم و حرف هاي شما هيچ تائيري روي عالقه مي كنيد من شايد عاشق خسرو نباشك 

من به خسرو نمي ذارد. من خوب مي دونم شوهرم چه جور آدميه . گارسون بستني ها رو گذاشت و رفت . اشكان با 

مي گم . بي قراري گفت: عجل نكنيد من شما رو تا حد جان دوست دارم . خوب به حرفام فكر كنيد . من حقيقت رو 

من ...شما چي؟ شما چي از زندگي من ميدونيد؟ با معني نگاهم كرد و گفت: شما مي دونيد نبايد مادر شويد. يعني 

اجازه بچه دار شدن نداريد. من از اين خواسته مي گذرم . چون شما رو مي خواهم . به حرفام فكر كنيد . من منتظر 

رزان گفتم : دروغه . همه حرف هاي شما دروغه محضه من ديگر با جوابتونم مستاصل از جا برخواستم و با صداي ل

شما حرفي ندارم خواهش مي كنم مزاحم نشيد. به سرعت از كافي شاپ خارج شدم . گيج و منگ بودم . به راستي من 

از شوهرم چي مي دونستم ؟ هيچ وقتي رسيدم خونه ساعت نه شب بود . داشتم لباس عوض مي كردم كه مهري 

ه دست وارد شد و گفت: خانم آقا پشت خط هستند . چند بار تماس گرفتند نبوديد. روي تخت دراز كشيدم گوشي ب

و گفتم: سالم صداي گرم خسرو را شنيدم كه گفت: سالم شقايق كجا بودي ؟رفته بودم خريد يك نرم افزار گامپيوتر 

عاليه شقايق جاي شما هم حسابي خاليه . ولي گير نياوردم . حال چطوره ؟خوبم شما چطوري ؟سفر خوش مي گذره ؟

روزها خيلي گرمه ولي شب ها خوبه مخصوصا براي اسكي روي آب پس زيادم جاي من خالي نيست . خوشحالم بهت 

خوش مي گذره . لحن صدام كنايه وار بود . خسرو متوجه شد و گفت: بي انصافي نكن . توي اين دو روز دلم خيلي 

ور شد. از حيله هاي زنانه استفاده كردم و گفتم:خسرو كي بر مي گردي . دلم برات تنگه واست احساس كردم دلخ

تنگ شده خسرو خنديد و گفت:جدا ؟ پس از اين به بعد بيشتر مي رم سفر تا بيشتر توي دل خانم جا باز كنم صبح 

گ زد چون نزديك ساعت ده بود كه براي صرف صبحانه به طبقه اول رفتم تازه سر ميز نشسته بودم كه تلفن زن

بودم خودم گوشي را برداشتم . الو شقايق خانم ، اشكان هستم سالم حالتون چطوره با بي حوصلگي گفتم :سالم مگر 

شما حالي هم مي ذاريد من به شما گفته بودم ديگر مايل نيستم با شما صحبت كنم . مي دانم خانم ولي هرچه كردم 

بگذرم . حتي يك لحظه ام از ياد شما غافل نمي شوم . چرا نمي خواهيد با نتوانستم خودم را متقاعد كنم و از شما 

كسي باشيد كه از ته دل و جان دوست دارد؟ خسرو اليق شما نيست . او با شما بيگانه است. با خشمي آشكار گفتم 

؟من حرف آخرم :بس كنيد آقا من نمي دانم شما چه عداوتي با خسرو داريد كه اين گونه تيشه به زيشه اش مي زنيد

را مي زنم . من خسرو را با همه اشتباهاتش دوست دارم . پس ادامه ندهيد. گوشي را روي دستگاه كوباندم و از سر 

اضطراب و خشم سرم را روي ميز گذاشتم و يك دل سير اشك ريختم . خدايا راه درست را بهم نشان بده . با ياد 

عه دروس دانشگاهي گذراندم و كمتر به مزاحمت هاي اشكان و خدا دلم آرام شد. تمام طول هفته را به مطال

حرفهايش فكر كردم . مادر يك بار به ديدنم آمد. ولي طبق معمولي زود رفت چند باري هم با تلفن با بهنوش و مادر 

خسرو صحبت كردم تا اين كه خسرو از دبي برگشت غروب بود توي اتاقم سرگرم مطالعه بودم كه در اتاق باز شد 

 بي خبر اندام بلند و كشيده اش در آستانه در ظاهر شد .

  
فصل يازدهم چشمانش بي قرار و شيدا بود و من دلتنگ و خسته از يك هفته دست و پا زدن در دنياي شك و ترديد 

. بغض دلتنگي راه گلوم را بست براي يك لحظه مي خواستم در آغوش گرمش غوطه ور شوم ولي غرورم اجازه نداد 

رف هاي اشكان مانند يك موج بلند از جلو ديدگانم گذشت . خسرو لبخند زنان جلو آمد . از روي صندلي بلند و ح

شدم و با بغض سالم كردم .نه اين بغض دلتنگي نبود بغض گله و شكايت بود از آن همه بي وفائي و بي صداقتي . 
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و گفت:چه استقبال گرمي از شوهرت كردي . اين  سرم را به سينه اش چسباند و چند بار به موهاي پريشانم بوسه زد

جوري دلت برام تنگ شده بود؟اشك گرم و درشت روي گونه هايم غلتيد خسرو متوجه شد و گفت:بهم بگو اين 

اشك دلتنگيه . شقايق بگو ديگه سرم را به زير انداختم و گفتم : خوش آمدي به خانه ،دلم برات تنگ شده بود 

ر داد و گفت:خستگي اين چند ماه رو با اين حرفت از تنم بيرون كردي شقايق واي كه خسرو خنده مستانه اي س

چقدر دوست دارم . لبخندي سردي زدم و گفتم با خود كه آيا حرف هاش درسته يا همه اش ريا و تظاهره؟خدايا اين 

يه دوش بگيرم يه  ترديد و شك را از من دور كن .خدايا كمكم كن چند دقيقه بعد خسرو گفت:شقايق من مي رم

ساعت ديگه بيا توي اتاقم ببين چي واست آوردم . از اتاق خارج شد و تنها شدم . باز شك و ترديد بر عقل و منطق 

پيروز گشت . لباس مرتبي پوشيدم و آرايش ماليمي كردم و بعد از يك ساعت به اتاق خسرو رفتم . تازه از حمام 

ن داشت. جلو ميز توالت نشسته بود و در حال سشوار كشيدن به موهايش بيرون آمده بود و روبدشامبر حمام به ت

بود . يكي از صندلي هاي چرمي را انتخاب كردم و نشستم و خيره شدم به خسرو . پوست سفيدش برنزه شده بود 

 كه جذابترش مي نمود و موهاي لختش زير باد سشوار مي رقصيد كه دل هر بيننده اي را به ضعف وا مي داشت .

سشوار را خاموش كرد و به طرفم برگشت و لبخندي زد و گفت: چه عجب مفتخرم كردي در جوابش فقط خنديدم . 

روي دسته صندلي نشست و دستش را ميان موهايم فرو كرد. سرش را نزديك گوشم برد و نجوا كرد. مي داني 

رگشتي ؟تمام نگاهش را به صورتم چقدر دلم برايت تنگ شده بود؟با شيطنت گفتم : براي همين دو روز زودتر ب

پاشيد و با لحن ماليمي گفت:چه كار كنم اين دل المذهب طاقت نياورد. نگاهي به چهره اش انداختم و گفتم: مثل 

اينكه موج سواري خيلي لذت بخش بوده ها. حسابي برنزه شدي . جات خالي . خيلي خوش گذشت . با درس ها چه 

عقبم ولي خوب جبران مي شود. بعد از فارغ التحصيلي دوست داري چه كني مي كني ؟كمي مطالعه كردم خيلي 

؟تدريس رو خيلي دوست دارم . يك آموزشگاه مي زنم و تدريس مي كنم آفرين... شاگرد نمي خواي؟ خنديدم و 

گر گفت: در خدمتم ولي حق الزحمه من باالست خنده مستانه اي كرد و گفت :اي شيطون مي ارزه شاگردتون شدن. ا

همسري من را قبول نداري شايد شاگرد خوبي برات شدم . حاال بگو ببينم شهريه ات چقدره ؟پسر خوبي باشي 

شهريه ات نصف مي شه از روي دسته مبل بلند شد و رو به رويم زانو زد و دست هايش رو روي زانوهام گذاشت و 

دخترانه تمام وجودم را در برگرفت سر به  خيلي جدي گفت:براي اين كه همسر خوبي باشم بايد چيكار منم ؟شرمي

زير انداختم و گفتم : خودت بهتر مي داني .نگاهي به چهره سرخ از شرمم انداخت و گفت:من فداي آن شرم و حياي 

تو بشوم . نمي خواي بداني چي واست سوغات آوردم ؟بلند شد و به طرف چمدان هايش كه روي تخت بود رفت 

داشت و روي ميز جلويم باز كرد و گفت: همه اين چمدان مال توه . ببين مي پسندي يكي از چمدان هايش را بر

؟خوب محتويات چمدان را وارسي كردم . يك جعبه وسايل آرايش با مارك هاي معروفرياليك دست لباس مشكي 

ت آخر رنگ شب ،و عطر زنانه و دو تا شلوار جين قهوه اي و آبي دو عدد بلوز يك دست لباس خواب شيك و دس

يك سرويس مرواريد خيلي زيبا . جعبه مرواريد را خودش باز كرد و گردنبند را باز كرد و به دور گردنم انداخت و 

گفت:پسند كردي ؟ من يك خورده بد سليقه ام نمي دانم چه شد كه گستاخانه گفتم:شرمنده ام كردي ولي مثل اين 

ت چيه؟منظورم اينه كه من يه سوگلي ام پس بقيه معشوقه كه بقيه را فراموش كردي با آهنگي سوالي گفت: منظور

هات چي ؟فراموش كردي ؟پوزخندي زد و گفت: نه سرت تو حسابه . و بعد با خشمي آشكار چهره اش را در 

برگرفت و با غضب نگاهم كرد و گفت: چند بار بگم كس ديگري جز تو توي زندگيم نيست . چرا خوشي ام را زايل 

گفتم :معذرت مي خواهم مثل اينكه دلخور شدياز كنار ميز فاصله گرفت و جلوي پنجره ايستاد و  مي كني ؟بالفاصله
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گفت:مهم نيست من به كم لطفي تو عادت كردم مي توني بري اتاقت الهه عذاب من از روي مبل برخاستم و با گام 

من منظور خاصي نداشتم چرا هاي سست به طرف در رفتم . بايد از دلش در مي آوردم به طرفش برگشتم و گفتم:

نمي خواي باور كني دوست دارم؟من از بقيه مردها چي كم دارم؟ شقايق ديگه خسته شدم از اين وضعيت با همه 

مهرباني جز من . چرا؟ تو اشتباه مي كني خسرو . اين منم كه بايد گله كنم . تو بدبيني خسروخنده اي عصبي كرد و 

ختش فرو كرد و گفت: ديوانه شدم . خودخواه شده . بدبين شدم ديگه چي ؟ بگو پنجه هايش را الي موهاي نرم و ل

ناراحت نمي شم تا كي مي خواي بهانه بياري ؟چرا بازيم مي دي. يه روز خوبي و عاشق . يه لحظه بعد نامهربان و كينه 

. به سرعت از اتاق خارج  اي . من بايد چي بگم؟اين بحث فايده نداره من هرچي بگم تو يه جور ديگه تعبير مي كني

شدم و به اتاق خود پناه بردم . تمام مشكالت را من درست مي كردم . من اشتباه مي كردم . خسرو عوض شده بود. 

نبايد اذيتش مي كردم . آن شب حتي براي شام هم خارج نشدم . صبح روز بعد جمعه بود حمام كردم و لباس مناسبي 

خسرو داخل پذيرائي داشت صبحانه مي خورد . سالم كردم به سردي جواب داد. حتي پوشيدم و به طبقه پائين رفتم . 

نگاهم نكرد. بي اعتنا روبه رويش نشستم با اينكه به شدت ضعف داشتم ولي ميلي به خوردن صبحانه نداشتم و يك 

بايد باهم صحبت چاي تلخ خوردم . خسرو مشغول بود نبايد از خود ضعف نشان مي دادم به آرامي گفتم :خسرو ما 

كنيم براي لحظه اي نگاهم كرد و به سردي گفت: فايده اي هم داره؟خودت ديشب گفتي بدبينم . پس ديگه جاي 

حرف نيست. من حرفي ندارم. لب به دندان گرفتم تحمل آن جو را نداشتم به سرعت به اتاقم رفتم و با صدايي بلند 

بوم بود ماسك زدم و مشغول نقاشي شدم . چيزي جز خزان گريستم . تنها چيزي كه آرامم مي كرد نقاشي و 

آرزوهايم نداشتم كه بكشم .ديوانه شدم. بوم نقاشي را از عصبانيت پاره كردم مثل ديوانه ها افتادم به نقاشي هام هر 

به  چه دم دستم بود شكاندم به ديوار كوبوندم نقشه هايي كه زحمت زيادي كشيده بود برايشان را پاره كردم وقتي

خودم آمدم اتاقم را به جهنمي تبديل كرده بودم . در را از پشت سر قفل كردم خسته و گرسنه روي تخت دراز 

 كشيدم.

 

دانه هاي اشك به آرامي روي گونه هاش غلتيد و چقدر دوست داشتني شده بود . لبخندي زدم و گفتم : داري گريه 

ولي خسرو قبول كن اين فاصله الزمه تا من و تو بيشتر قدر هم  مي كني ؟خانه تو امن ترين جاي دنياست براي من .

را بدانيم . از اتومبيل خارج شد و زنگ خانه پدرم را فشرد . نزذيك غروب بود . از من خواست خودم را پنهان كنم . 

يق خبري خود پدر در را باز كرد و بعد از اين كه با خسرو دست داد و روبوسي كرد گفت: كجا بودي پسرم از شقا

نشد؟ديگر طاقتم تمام شد از خجالت و شرم سرم را به زير انداختم و ظاهر شدم. به خوبي مي توانستم واكنش پدر را 

تصور كنم . جلو آمدم سرم را به آرامي بلند كردم . دست راستش را براي زدن كشيده اي جانانه بلند كرد و تا 

بوسيدم . پدر هم معطل نكرد و مرا سخت در آغوش فشرد و نزديكي صورتم آورد . به سرعت دستش را گرفتم و 

مينا جان بيا دخترمان برگشتهمادر »چه قدر گرم و دلپذير بود آغوشش . در حالي كه اشك مي ريخت با بغض گفت:

هم حالش بهتر از پدرم نبود. شاهين و شايان هم در خانه بودند و در كل شب خوبي بود . همه جريان را خسرو 

شرح داد . بعد از شام خسرو به خانه خودش رفت كه باعث تعجب پدرم و مادرم شد.به آنها گفتم كه چه برايشان 

قراري گذاشتيم . مادر به ميان آمد و گفت: دختر تو چت شده ؟بعد از هشت ماه مي خواهيد جدا زندگي كنيد 

مردم. اگر مزاحمتونم مي رم ؟جواب حرف مفت مردم را چه مي دي ؟خنديدم و گفتم :خودتون مي گيد حرف مفت 

پانسيون مي شم . مادر با عصبانيت خواست چيزي بگه كه پدر مانع شد . هرجور خودت بخواي . اينجا خانه توست 
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هميشه . ولي مواظب باش شوهرت رو از خودت نرنجوني . خسرو مرد خوبيه بايد قرش رو بدوني در حالي كه به 

ي كنم آقاي كياني ، پدر هفته بعد كالسهام شروع شد و بعد از مدت ها طرف اتاق سابقم مي رفتم گفتم : سعي م

دوري از جو دانشگاه با شوري وصف ناپذير سر كالس حاضر شدم . تقريبا تمام دوستان و هم كالسي هايم به ترم 

د و بس و از بعد رفته بودند و من در جمع كالس نا آشنا بودم تنها چهره اي كه برايم آشنا بود آيدا نامزد علي بو

اقبال بدم تمام كالس هايم با او بود. آيدا مرا به ياد علي مي انداخت و گذشته اي كه مدت ها بود سعي داشتم ازش 

فرار كنم و فراموشش كنم يك ساعت از كالس گذشته بود و من چون شاگردي كودن تمام درسهاي گذشته را از ياد 

. ساعت ده صبح بود كالس دوم شروع شد باز هم آيدا. لجم گرفت .  برده بودم و راه سختي را تاپايان ترم داشتم

پايان كالس  "يعني اين دختر احمق هيچ كدوم از درسهاش را پاس نكرده؟ علي رو بگو با چه كودني ازدواج كرده "

كن . به كالسورم را بدستم گرفتم و از كالس خارج شدم . وقتي وارد سالن شدم آيدا با صداي بلند گفت:شقايق صبر 

اجبار ايستادم و به سختي لبخندي زدم و گفتم: كار داري آيدا؟ جلو آمد و گفت:فكر مي كنم هم مسير هستيم گفتم 

با هم بريم باجبار با هم قدم زنان از سالن دانشگاه خارج شديم . دلم براي بهنوش خيلي تنگ شده بود. از صبح 

ن بي توجه به اطراف نگاه مي كردم تا اين كه گفت: شقايق هرچه گشتم نديده بودمش . آيدا وراجي مي كرد و م

دنبال كسي مي گردي ؟ آره بهنوش رو نديدي ؟فكر مي كنم امروز كالس داشت . سالم شقايق خانم فراري به عقب 

برگشتم و چهره شاد و ناز بهنوش را ديدم . همديگر را در آغوش فشرديم و بوسيدم . گفتم :چه حالل زاده داشتم 

ت رو از آيدا مي گرفتم . كجايي دختر از صبح دنبالتم بهنوش پشت چشمي نازك كرد و گفت :همان جا كه سراغ

خانم يه ماهه گم و گور شدن . مامانت گفت رفتي مسافرت خوش گذشت؟جاي شما خالي . بد نبود . كالس نداري 

هر سه نفر به طرف در خروحي رفتيم .  ؟چرا البته بعد از ناهار چه خوب پس ناهار باهم بخوريم بهنوش قبول كرد و

آيدا از شيريني زندگيش مي گفت و من و بهنوش گوش مي داديم تا اين كه بهنوش با كنايه گفت : آيدا من تعجب 

مي كنم تو كه انقدر شوهرت خوبه پس چرا واحدهاتو پاس نكردي ؟بعد از يه ترم هنوز هم با شقايقي آيدا سمج تر 

كه نامزد بوديم همش دنبال گردش بعدشم كه مراسم عروسي و ماه عسل و مهماني فاميل . چهار ماهه »بود و گفت 

طفلك علي هم يك ترم عقب ماند. گفتم: خدا از دهنت بشنوه . مداني مخارج زندگيمونو پدرم و پدر علي ميدن. 

خوره پاي لرزشم مي  اميدوارم زود فارغ التحصيل بشه و بره سركار بهنوش كوتاه نيامد و گفت: هركي خربزه مي

شينه . مي خواستيد تا بعد از تحصيالتتان ازدواج نكنيد . باز هم آيدا با سماجت ستودني گفت: به سختيش مي ارزيد . 

علي خيلي خوبه نمي داني چه زندگي شيريني داريم. از دانشگاه خارج شديم كه آيدا علي را از دور ديد و خداحافظي 

وش نفس عميقي كشيد و گفت :خدا اين علي را از غيب فرستائ چقدر پرحرفي مي كرد و به سمت علي رفت . بهن

كرد ولي دختر خوبيه . بدبخت مي خواست دل تو رو بسوزونه ولي من ديگه علي رو فراموش كردم. به يك باره 

ه به روبه رو بهنوش به آن طرف خيابان اشاره كرد و گفت:بهتره دنبال رستوران نگردي كه بايد برم دنبال نخود سيا

نگاه كردم و خسرو را ديدم . براش دست تكان دادم و به بهنوش گفتم :چرا بري بيا باهم بريم ناهار تو كه با خسرو 

 خوبي هرچه اصرار كردم فايده اي نداشت . از هم خداحافظي كرديم و به آن طرف خيابان رفتم .

  
پيشاني اش داشت . با همديگر دست داديم و سالم  فصل هفدهم خسرو جلو آمد . كمي عصباني بود و چيني بر

كرديم و در جوابم گفت:سالم تو خجالت نمي كشي ؟ منظورش را فهميدم و با خنده گفتم :چرا مگر نمي بيني چقدر 

كوچولو شدم و در حالي كه سوار اتومبيلم مي شدم گفتم :چرا زحمت كشيدي خودم مي آمدم مي آوردمش اخمهايش 
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ي زد و روي صندلي راننده نشست و گفت: زحمتي نبود وسايل شخصي ات را هم گذاشتم صندوق باز شد و لبخند

عقب اتومبيل حركت كرد و بعد از مدت كوتاهي سكوت با دلخوري گفت:پاك من فلك زده را فراموش كردي . 

ر عقبم دلت به حداقل تلفن كه مي تونستي بزني باور كن خسرو داشتم درسهام را مرور مي كردم اگر بداني چقد

حالم مي سوزه پوزخندي و گفت :دلم به حال خودم مي سوزه كه افتادم گير توي شيطون و ظالم زدم زير خنده و 

حاال از كجا فهميدي من دانشگاه هستم زنگ زدم خانه پدرت . مادرت گفت رفتي دانشگاه ساعت دوازده :»گفتم 

 آن دختره كي بود؟بهنوش بود ديگر مگر نمي شناسيش كالسهات تمام مي شود گفتم ناهار با هم باشيم. حاال

؟بهنوش نه ، آن قبلي به ياد آيدا افتادم كه كنار دانشگاه از ما جدا شده بود و گفتم :آيدا را مي گي ؟هم كالسيم در 

ضمن همسر علي با تعجب گفت:علي مگه ازدواج كرده ؟بله خيلي وقته تو نمي دوني ؟نه . مرتيكه بي معرفت بي 

تيار گفتم:چي گفتي خسرو؟نگاهي كه هزار معني مي داد به چهره ام انداخت و گفت:شقايق مي داني من اگر جاي اخ

علي بودم چه مي كردم؟بي تفاوت گفتم :نه نمي دونمنزديك صورتم شد و به حدي كه گرماي نفس هايش را روي 

يني به درك واصل بشه بعد دوباره عشقم گونهام مي خورد و گفت:من اگر جاي علي بودم صبر مي كردم تا خسرو مع

را صاحب مي شدم . شقايق من برات متاسفم همان بهتر كه نذاشتم با علي ازدواج كني با كمي دلخوري گفتم: تو 

خيلي خودخواهي با صدائي بلند خنديد و گفت:اينو قبال بهم گفتي . ولي اين بار قبول دارم كه خودخواهم چون دوست 

ودم باشي . با صداقت مي گم از اين كه علي ازدواج كرده خيلي خوشحالم با خشمي آشكار گفتم دارم تو فقط مال خ

:خسرو تو ديوانه هستي !يك ديوانه كامل باز هم با صداي بلند خنديد و گفت:نگو ديوانه . مجنون بهتره تو هم ليلي 

ابتي كه خسرو با علي داشت من نگاهي به چهره اش انداختم ديدگانش از خوشحالي مي درخشيد . از حس رق

احساس غرور مي كردم ولي از طرفي هم از حساسيت باالي خسرو نسبت به خودم بيزار بودم شايد گاهي مي 

ترسيدم كه دوباره مثل قبل عمل كند . سكوت كرده بودم تا اين كه متوجه شدم خسرو مسير شمال شهر را در پيش 

مي ريم ؟نگاهي به چهره ام انداخت وگفت:نترس هرجائي به غير از خانه گرفته . با ترس گفتم : خسرو ما داريم كجا 

من به مامانم گفتي مي ريم بيرون بله خانم كوچولو راستي تنهائي خوش مي گذره لبخند تلخي زد و گفت:بله به لطف 

م و به طرف خانه شما ناهار را در همان رستوارن هميشگي خورديم . بعد از ناهار خسرو را جلو دفتر كارش پياده كرد

حركت كردم . نزديك خانه رسيده بودم كه صداي ملودي زيبائي سكوت اتومبيل را درهم شكست . پخش اتومبيل 

خاموش بود . خوب كه توجه كردم صدا از داخل داشبورد اتومبيل مي آمد. داشبورد را باز كردم جعبه اي با بسته 

ق را باز كردم . داخل جعبه ميان پوشال هاي زرد و نارنجي گوشي بندي زيبا ديدم. كنار خيابان پارك كردم و زرور

تلفن همراه بود گوشي را خارج كردم . جلد گوشي را باز كردم و به گوش نزديك كردم و گفتم : بگو ديونه با صداي 

داري ؟يه بلند خنديد و گفت :ديونه نه مجنون . خوشت اومد ؟بله سورپريز جالبي بود . حاال واقعا هديه است ؟شك 

كمي براي چي ؟ احساس مي كنم وسيله ايه واسه پاييدن منلحن صدايش محزون شد و گفت:مثل اين كه هيچ چيز 

نمي تواند تو را خوشحال كند و هنوز هم به من شك داري بعد ارتباط قطع شد . براي اولين بار به حرفي كه خسرو 

ك راست به اتاقم رفتم . تا غروب يكسره خوابيدم و با زده بودم خودم را سرزنش كردم . وقتي به خانه رسيدم ي

صداي مادرم بيدار شدم . مادر بوسه اي بر گونه ام زد و گفت: دانشگاه چطور بود ؟خيلي خوب بود خيلي سرم را 

روي زانوانش گذاشتم و گفتم: مامان چقدر خوشحالم كه دوباره برگشتم پيشت مادر بار ديگر مرا بوسيد و گفت :من 

مينطور ولي دوست دارم تو به صورت مهمان بيائي خانه پدرت . نه اينكه لنگر بندازي آخر صحبتش با خشم بود هم ه

گفتم: مامان واقعا دوست نداري بمان؟مادر با لحني جدي گفت:نه چون شوهرت بيشتر به تو احتياج داره . اين چه 
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تنها ،شماها چه جور زن و شوهري هستيد ؟مامان  قراري شما با هم گذاشتيد تو اين جا ، خسرو آن جا تو خانه اش

اينجوري واسه هردومون بهتره بعد از شام مشغول دروس دانشگاهي ام بودم تلفن همراهم زنگ زد . گوشي را 

برداشتم و جواب دادم صداي گرفته خسرو را شنيدم كه گفت: سالم خوبي ؟سالم خوبم تو چطوري ؟مگر تو براي 

؟من بابت بعدازظهر متاسفم جدا؟ پشت گوشي شجاع شدي با بي حوصلگي گفتم: دوباره آدم حالي هم مي گذاري 

شروع نكن باشه حاال چيكار مي كردي ؟حتما داشتي درس مي خوندي ؟احنش تمسخر آميز بود . خيلي خشك و 

جدي گفتم :خودت مي داني . براي چي سوال مي كني ؟خسرو تو چت شده؟ بعد از سكوت كوتاهي گفت:خيلي 

خسته و تنهام . حالم اصال خوب نيست ؟چرا ؟مي خواي بيا اينجااين موقع شب زده به سرت ؟صداي تو را شنيدم 

حالم خوب شد . شقايق هيچ وقت گوشي ات را خاموش نكن قبول ولي مواظب باش همه ثروتت را براي پول تلفن 

ديدم و گفتم: ديوانه من رو با ليلي مقايسه مي همراه من ندي مهم نيست براي ليلي بايد جان فدا كردبا صداي بلند خن

كني ؟عروسكم براي من باالترين عشق روي زميني خدا را چه ديدي شايد يك روز اسم ما هم رفت جر عشاق توي 

كتاب ها . خسرو و شقايق خسرو تو قوه تخيلت خيلي قويه ،مي دوني اين دوري ما هم بي ضرر نبود چطور مگه 

رين مرد زمين به مكنوات قلبي اش اعتراف كند با صداي بلند گفت:شيطون حاال كه اعتراف ؟هيچي باعث شد مغرورت

كردم برگرد خانه خيلي زرنگي . اگر برگردم ديگر از اين اعترافات شيرين خبري نيست خنده مرموزي كرد و گفت: 

ردي خانه قبول ولي باور كن خانم به ظاهر زرنگ هر كاري دلت مي خواهد بكن . من ديگر اعتراف نمي كنم . تا برگ

من هم صبرم زياده مي دانم هشت ماه باهات زندگي كردم . حاال ديگر بچسب به درسهات چون نمي خوام مشروط 

بشي . مي دانم براي برنگشتن به خانه دنبال بهانه مي گردي پس بهانه خوبي بهم دادي . قول مي دم شش ماه بشود 

ر از برگشتن بيزاري ؟و مثل عصر تلفن قطع شد و يك دنيا ندامت و شش سال با آهنگي محزون گفت: آن قد

پشيماني از حرف هائي كه بهش زده بودم برام گذاشت . شايد هنوز باور نكرده بودم كه خسرو عوض شده و آن كوه 

 يخ در حال ذوب شدن است و آن همه محدوديت و حصاري كه به دورم كشيده بود به اين زودي به آزادي بي حد و

مرزي تبديل گشته و همه پروايم از اين بود كه اگر به خانه اش برگردم دوباره محدود مي شوم و از رفتن به دانشگاه 

 باز مي مانم .

 

خرداد ماه بود و زمان امتحانات . روز آخري بود كه در دانشگاه كالس داشتيم و يك مرخصي پانزده روزه داشتيم تا 

ه كنيم . بهمراه چند تا از دوستانم و آيدا و بهنوش از دانشگاه خارج شديم . اتومبيلم خودمان را براي امتحانات آماد

خراب بود و تعميرگاه گذاشته بودم . وقتي از دانشكده خارج شدم چشمم افتاد به خسرو كه منتظرم تكيه به 

مراهتان بيايم . خسرو آمد اتومبيلش بود . از بچه ها عذرخواهي كردم و گفتم : بچه ها مثل اينكه من نمي توانم ه

دنبالم . مرجان يكي از دوستانم با حسادت گفت: معلومه هركسي جاي تو بود با ما نمي اومد. شقايق چطور خسرو رو 

قاپ زدي ؟بهنوش كه هميشه از من دفاع مي كرد با لحن تندي گفت: مرجان جان اين ديگر سوال نداره . شقايق 

از خسرو بهتر پيدا مي كني مرجان با دلخوري گفت: بهنوش تو شدي زبان خوشگله تو هم برو جراحي پالستيك 

شقايق . بعدشم شقايق فقط رنگ چشاش خوشگله و خسرو رو مجذوب كرده وگرنه من از او خوشگلترم براي اينكه 

 بحث را تمام كنم خنديدم و گفتم :بس كنيد بچه ها من حاضرم چهره ام را با هركدامتون كه دوست دارين عوض

كنم . حاال راضي شديد اين بار آيدا به ميان آمد و پشت چشمي نازك كرد و گفت: تو اگر چهره ات را عوض كني كه 

ديگر خسرو محلت نمي ذارهجمله آخر را با لحني زشت و غضب ادا كرد. لبخند تلخي زدم و با تمام جسارتم گفتم 
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. تمام وقت علي حسابي تحويلت مي گيره بهنوش چشم :اگر اين طوره چطوره چهره ام را با تو عوض كنم آيدا جان 

غره اي به آيدا رفت و من را به كنار كشيد و گفت : ناراحت نشو شقايق اينا حسادت مي كنن . براي خودت اسفند 

دود كن تقصير اينا نيست . تقصير اون خسرو بي شعوره كه مي ياد دنبالم تا اين حرفاي خاله زنكي رو بشنوم . 

ينكه به پشت سرم نگاه كنم به سمت اتومبيل خسرو رفتم . خسرو جلو آمد و دستش را به سويم دراز كرد خدافظبي ا

و گفت:سالم خانم خسته نباشي جوابي ندادم و به سردي دستش را فشردم و سوار شدم . خسرو هم كنارم نشست و 

جواب ندادم . با نگراني گفت: نمي خواي  از آينه نگاهي به دوستانم كرد و گفت: شقايق اتفاقي افتاده؟سكوت كردم و

بگي كه عصباني نيستي خسرو حركت كن به حد كافي مضحكه بچه ها هستم به آرامي از پارك درآمد و از دانكده 

دور شد. دستم را در دست گرفت و به نرمي فشرد و با مهرباني گفت: نمي خواي بگي چي شده ؟ نه گفتم چيزي 

رو مي شه ازت خواهش كنم ؟تبسمي كرد و گفت:ده تا خواهش كن ديگر نيا دنبالم خس –نيست مطمئن باشم ؟بله 

سرعتش را زياد كرد و گفت: چرا ؟مربوط مي شه به دوستانت ؟بله با صداي بلند خنديد و گفت: چيه بهت حسادت 

ت و با لحني مي كنند من مي يام دنبالت؟خوب از فردا آن ها را هم مي رسانم خسمي آشكار چهره ام را فرا گرف

عصبي گفتم :هر جور كه راحتي برام اهميت نداره خنده اي با صداي بلند كرد و گفت:هيچ مي دوني وقتي عصبي مي 

شوي دوست داشتني تر مي شوي ؟سرم را به طرف خيابان برگرداندم و سعي كردم خونسرد باشم . سكوتي سنگين 

مي رم آلمان يك سري جنس براي كارخانه بيارم . دوست  بينمان برقرار شد تا اين كه خسرو گفت:شقايق من دارم

داري با من باشي ؟ چند روزه مي ري ؟ يك ماهه ،دوست دارم تو هم بياي نه خسرو خودم خيلي دوست دارم همرات 

باشم .ولي االن فقط امتحانات پايان ترم برام مهمه . تازه بايد به فكر پايان نامه ام باشم پوست سفيدش از فرط 

انيت سرخ شد و با حرص گفت:همچين مي گي تحصيالت و پايان نامه ام انگار پايان نامه دكتراي فيزك اتمي مي عصب

خواي تحويل بدي مسخره ام مي كني ؟نه جدي حرف مي زنم . تو فقط به اين ليسانس بدرد نخورت فكر مي كني 

يف بمونم چطوري مي تونست بمن توهين .شقايق محض رضاي خدا كمي هم به فكر من باش . تا كي مي خواي بالتكل

كنه . هرچه كردم نتوانستم خشمم را مهار كنم و با صداي بلند و گرفته گفتم: خفه شو . نگهدار مي خوام پياده شم 

خسرو هم كه كمتر از من عصباني نبود كنار اتوبان توقف كرد و گفت:برو به جهنم . فكر كردي تا كي نازت را مي 

ردي ديوانه ام كردي ديگر هيچي نمي شنيدم . بغضي كه در گلو داشتم رها ساختم و اجازه دادم كشم؟ پدرم را درآو

اشكهايم پهناي صورتم را بگيرند و به سرعت از اتومبيل خارج شدم و شروع به دويدن در طول اتوبان كردم . وقتي 

مقصد را بدانم سوار شدم . وقتي از به ايستگاه اتوبوس رسيدم سوار اتوبوسي شدم كه حركت مي كرد . بدون اينكه 

پنجره به اتوبان خيره شدم خبري از خسرو نبود . نفس راحتي كشيدم و با پشت دست اشكهام را پاك كردم . صداي 

تلفن همراهم فضاي اتوبوس را پر كرد مي دانستم خسرو است . گوشي را باز كردم و به گوشم نزديك كردم با لحن 

زياده روي كردم . هميشه اينطور حرف مي زد . سكوت كردم و جوابي ندادم با همان  آرامي گفت:معذرت مي خوام

لحن گفت: خيلي خوب حاال كجا مي روي ؟با لحن تندي گفتم :جهنم پياده شو باهم بريم خيلي خونسرد گفتم : نه تو 

از آخرين ديدارم با حيفي بري جهنم به كالست نمي خوره . تو بهتره بري آلمان و بعد گوشي را خاموش كردم .

خسرو يك هفته گذشته بود و ما ديگر با هم تماس نداشتيم حتي به وسيله تلفن . از يك طرف خوشحال بودم چون 

عدم وجود خسرو بهم آرامش مي داد تا بهتر به درسهايم برسم و از طرف ديگر سخت دلتنگش بودم و از اعماق 

بار خواستم با تلفن از حالش با خبر شوم ولي غروروم اجازه وجودم خواستارش بودم. سخت تشنه ديدارش . چند 

نداد و چون خسر هم تماس نگرفته بود فكر مي كردم بي خدافظي رفته آلمان . غيبت خسرو به حدي آشكار بود كه 
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رفتم پدر و مادر را هم نگران كرده بود . آشفته و حيران بودم از شاهين شنيدم كه هنوز آلمان نرفته . به سمت تلفن 

مشترك مورد نظر خاموش مي باشد (( گوشي را كوبيدم و بغضم را شكستم . روي تخت  00و شماره اش را گرفتم 

دراز كشيدم و بالشت را روي سرم گذاشتم و با تمام توانم اشك ريختم . نمي دانم چه مدتي گذشت تا اين كه 

رم ديدم . به سرعت چشمانم را پاك كردم احساس كردم روي سرم سبك شد به رو برگشتم و متعجب خسرو را كنا

و با تعجب گفتم: تو اينجا چه مي كني ؟ با صداي بلند خنديد و گفت: دير رسيده بودم خفه شده بودي . دختر چيكار 

مي كني ؟ پوزخندي زدم و گفتم: چي شده ياد فقير و فقرا كردي ؟ بد كاري كردم اومدم ديدنت بي معرفت ؟ نمي 

خيالت نبود حاال براي چي گريه مي متي ؟ همين جوري دلم گرفته بود براي كي ؟ براي من ؟ تو  آمدم كه اصال عين

اينجوري فكر كن . حاال براي چي سفرت را نرفتي ؟ نيشخندي زد و گفت: امشب مي رم . اومدم خدافظي دستي به 

دستم پيشش رو شده بد دلخور  ميان موهاي پريشانم كشيد و گفت:نمي خواي تا فرودگاه همراهم كني ؟ از اين كه

بودم مگر غير از اين بود كه دلم برايش تنگ شده بود و از دوريش دلتنگ بودم ؟به آرامي گفتم: باشه ولي چه 

جوري برگردم ؟ديروقته اتومبيلت را از تعميرگاه گرفتم االن دم در است . خوب حاال بنده را مي رساني فرودگاه ؟ 

ه برق خاصي در چشمانش داشت به طرف چهره ام خم شد و بوسه اي بر پيشاني ام صبر كن آماده شوم در حالي ك

نواخت و گفت: اي بدجنس مي داني چه قدر دلم برايت تنگ شده بود ؟ براي همين هروز مي آمدي ديدنم ابروان 

يرم شده خسرو از سياه و كماني اش را با حالتي زيبا به طرف باال انداخت و لبخند مليحي زد و گفت : پاشو شيطون د

اتاق خارج شد. سريع آماده شدم . وقتي بيرون آمدم خسرو داشت با شاهين صحبت مي كرد. مادر لبخند مليحي زد و 

گفت:پاشو شيطون ديرم شده خسرو با بدرقه پدر و مادر از خانه خارج شد . سوار ماشين شديم . پا را روي پدال گاز 

پذير به چهره ام خيره شده بود . گوئي از ديدنم سير نمي شد .صبرم لبريز فشردم و حركت كردم . با ولعي سيري نا

شد و با كنجكاوي گفتم:چرا اين طوري نگاهم مي كني ؟خنده مستانه اي سر داد و گفت: مي خواهم از ديدنت سير 

شايد با يك خانم  بشوم . با شيطنت گفتم: ديوانه نكنه مي خواهي ديگر برنگردي تهران ؟بر مي گردم . ولي تنها نه .

ناز آلماني برگشتم با خونسردي گفتم: هرچند از تو بعيد نيست ولي بهتر از شرت خالص مي شوم بي انصاف از 

شوخي گذشته برايم سخت است يك ماه ازت دور باشم براي منم همينطور باور كنم ؟ دستش را كه توي دستم بود 

روزي كه خسرو از سفر برگشت يك راست آمد دانشگاه . 3############به نرمي فشردم و گفتم : مطمئن باش 

آنروز امتحان سختي را داده بودم و بي ميل نبودم با خسرو باشم . با هم رفتيم ويالي چالوس . بعد از ناهار كلي توي 

 باغ قدم زديم و براي آينده نقشه كشيديم . بازهم خسرو از تنهايي گله داشت . و من وعده آينده دادم . خسرو

نگران بود من به عهدم وفا نكنم و به عمد به خانه بر نمي گردم ولي ترس داشتم . حسي كه مرا به آينده بدبين مي 

كرد . شب برگشتيم تهران طبق معمول يك چمدان سوغاتي آورده بود . خانواده ام را نيز فراموش نكرده بود . اخر 

امتحانات به ديدنم نيايد . اوايل تيرماه بود و من يك امتحان  شب بود كه از هم جدا شديم . ازش قول گرفتم تا پايان

بيشتر نداشتم و يك هفته بود تلفني هم از خسرو خبري نداشتم . شاهين وقتي از كارخانه آمد يكراست آمد به اتاقم 

رش .و گفت : راستي شقايق از خسرو خبر داري ؟نه بي خبرم چطور مگه ؟ خسرو امروز سه روزه كه نيامده دفت

منشي اش مي گفت ناخوشه . نمي ري ديدنش ؟ دلشوره اي بزرگ افتاد به جانم ولي جلوي شاهين سعي كردم 

خونسرد باشم. وقتي شاهين از اتاقم بيرون رفت بالفاصله شماره همراهش را گرغتم . خاموش بود. خانه را گرفتم و 

نستم مطالعه كنم لباس پوشيدم و جزوات درسي ام مهري حرفهاي شاهين را تائيد كرد. بعد از تلفن هرچه كردم نتوا

ماه بي صدا وارد خانه شدم . خانه ساكت  9را داخل كوله ام گذاشتم و به مادر اطالع دادم . با كليدي كه داشتم پس از 
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بود و هيچ تغييري نكرده بود . صداي مهري از آشپزخانه مي آمد با ديدن من با خوشحالي به سمتم آمد و گفت: چه 

جب خان قدم روي چشمان ما گذاشتيد؟سالم مهري خانم . حالتان چطوره ؟خسرو چطور ؟خوبم خانم . ولي آقا ع

خيلي بدحال هستند پيش پاي شما داشتم برايشان سوپ مي بردم لبخندي زدم و گفتم: مي شه بديد من ببرم ؟مهري 

از مهري گرفتم و به طرف اتاق خسرو رفتم . با خوشحالي به سمت آشپزخانه رفت. مانتويم را در آورديم . سيني را 

چند ضربه به در زدم ولي صدائي نشنيدم . بي معطلي در را باز كردم و صدايم را مثل مهري دورگه و كلفت كردم و 

گفتم: آق سوپتان آماده است خسرو كه زير پتو بود رويش يه سمت پنجره با صدائي گرفته و خشن گفت: نمي خورم 

شويد . خنده ام گرفت جلوتر رفتم و سيني را روي ميز گذاشتم روي تخت نشستم و صورتم را . گفتم مزاحمم ن

نزديكش بدم و گفتم : اگر بداني چه كسي برايت سوپ آورده حتما مي خوري به سرعت به طرفم برگشت و هاج و 

آمدي شيطون ؟سالم .  واج نگاهم كرد . چند بار با دست چشمانش را ماليد و با حيرت گفت: شقايق تو هستي ؟كي

آره خودمم . مطمئن باش خواب نمي بيني . حالت چطور ؟ چشمانش تب دار و صورتش از حرارت گل انداخته بود و 

موهاي لخت سياهش عرق كرده و به پيشاني چسبيده بود . با دست موهاي سياهش را عقب زدم . دستم را پس زد و 

مي حتما بايد رو به قبله باشم كه يادت بيفته شوهر داري ؟ دوباره گفت:ولم كن . حاال آمدي ديدنم ؟خيلي بي رح

سمت پنجره برگشت و پتو را روي سرش كسيد . با شيطنت گفتم: او.............. حاال بيا ناز بكش . اگر ناراحتي 

در را باز كردم برگردم . من را بگو با اين كه فردا امتحان دارم آمدم ديدن آقا براي اذيت كردنش به سمت در رفتم 

و آرام بستم ولي از اتاق خارج نشدم و پشت در ايستادم . بالفاصله پتو را از روي صورتش كنار زد و به طرفم 

برگشت . با صدائي بلند زدم زير خنده . حاال ديگر خودش هم مي خنديد به آرامي نشست و اشاره كرد بروم كنارش 

نه اش چسباند و چند بار پيشاني ام را بوسيد . نفسش گرم بود رفتم كنارش روي تخت نشستم . سرم را روي سي

دستهايش را كه دور گردنم حلقه بود از تب مي سوخت . با صدائي گرفته و خمار گفت: شيطون حاال ديگر سر به 

سرم مي گذاري ؟مالحظه حال بدم را نمي كني ؟ نگاهش كردم . با اين كه بيمار بود و پريشان و صورتش اصالح 

ه و ته ريش داشت و چشمانش تبدار بود نشان مي داد كه از هميشه جذابتر و زيباتر است . مثل اينكه چيزي به نشد

ياد آورده باشد يهو مرا از خودش جدا كرد و گفت: خداي من فراموش كردم سرماخورده ام . بهتره كمي از من 

؟مز حسابي با اين ابراز محبتي كه كردي سرما فاصله بگيري زدم زي خنده و گفتم: اِ تازه يادت آمد سرما خوردي 

خوردگي هيچي تا االن اگر ايدز نگرفته باشم خوبه مثل بمب منفجر شد و زد زير خنده . ظرف سوپ را برداشتم و 

قاشق قاشق به دهانش گذاشتم ظرف به نيمه رسيده بود كه گفت: ممنون سير شدم خانم پرستار . چرا اين قدر دير 

فتادي ؟ كمي جدي شدم و گفتم : نمي دانستم شاهين گفتجمعه با چند تا از دوستانم رفتم اسكي روي به ياد مريضت ا

آب سد كرج . خوب خودم رو خشك نكردم . اكال نداره عزيزم اين از عواقب خوشگذارني بيش از اندازه است 

هش مي كنم . من حوصله راست مي گي شقايق خيلي خوش گذشت كاش تو هم بودي قيافه اي گرفتم و گفتم : خوا

سرماخوردن را آن هم وسط امتحاناتم ندارم از اين آرزوها براي من نكن چهره اي مظلوم به خودش گرفت و با عجز 

گفت :شقايق امشب پهلويم مي ماني ؟ به چشمانش خيره شدم . با تمنا نگاهم مي كرد و منتظر بود . لبخندي زدم و 

لي فردا امتحان دارم زياد نمي توانم توي اتاقت بمانم مهم نيست همين كه اينجائي گفتم : از قبلم مي خواستم بمانم و

كافيه براي اولين بار ترديد را كنار گذاشتم و پيشاني داغش را بوسيدم و گفت: بهتره استراحت كني . من هم مي روم 

جانم خيلي دوست دارم منم پذيرائي كارم داشتي صدام كن سيني را برداشتم به آرامي صدايم كرد و گفت شقايق 

خيلي دوست دارم خنديد از ته دل به آشپزخانه رفتم و با توران خانم روبوسي كردم . دلم براي اتاق سابقم تنگ شده 
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بود به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه شدم . شام را با مهري و توران خوردم . خسرو خواب بود . به اتاق رفتم و دستم را 

تم تبش پاين آمده بود. روي صندلي نشستم و مشغول مطالعه شدم ساعت از دوازده گذشته روي پيشاني اش گذاش

بود كه چشمانم گرم شد و به خواب رفتم نيمه هاي شب بود كه احساس كردم چيزي رويم سنگيني مي كند با ترس 

بي قراري نگاهم مي چشمانم را باز كردم ديدم خسرو روي صندلي نشسته و سيگار مي كشد و پتوش روي من بود با 

كرد . لبخندي زدم و گفتم :حالت خوبه ؟ خيلي خوبم . بوسه تو شفابخش بود خجالت كشيدم و سرم را به زير 

انداختم . سيگارش را خاموش كرد و كنارم نشست دستش را روي شانه هايم گذاشت گفت: شقايق من ديگر از اين 

زي ا تمام كن منظورت را نمي فهمم لحن صدايش كمي وضعيت خسته شدم نمي خواي برگردي . اين مسخره با

خشن شد و گفت: بس كن خوبم مي فهمي از چي حرف مي زنم . شقايق برگرد خانه . من ديگه داره تحملم تمام مي 

شده . ببين به چه روي افتادم خود منم از اين وضعيت خسته شده بودم و دوست داشتم هرچه زودتر برگردم ولي مي 

ادامه تحصيلم شود. ولي من هنوز يك ترم از درسم مانده تو به من قول دادي لحن صدايش آرم تر شد  ترسيدم مانع

و شروع به نوازش موهايم شد و گفتباور كن مانع نمي شم . برگرد خانه خواهش مي كنم باشه هروقت تو بگي من 

پس عروسي ماهم بعد از آنها . آماده ام . راستي جمعه عروسي بهنوش شمل هم دعوت داريدجدا ؟تبريك مي گم 

حاال نامزدش كجا كار مي كنه تدريس مي كنه . ولي از كارش راضي نيست خدمت رفته ؟شايد بتونم توي كارخانه 

كاري بهش بدم آره . اگر بهنوش بفهمه سكته مي كنه تا نزديكيهاي صبح با هم حرف زديم . صبح بعد از خوردن 

دانشگاه رفتم . بعد از امتحان بهننوش و افشين را داخل بوفه ديدم و پيشنهاد  صبحانه براي دادن آخرين امتحان به

خسرو را به افشين گفتم و او هم پذيرفت. و خيلي زود به عنوان مسئول اتاق كامپيوتر كارخانه استخدام شد و قرار 

 شد بعد از عروسي مشغول به كار شود.

 

ك داشتم از طرفي هم نمي توانستم تنها بروم . با خسرو مي رفتم فصل هجدهمبراي رفتن به مراسم ازدواج بهنوش ش

ولي از روبه رو شدن خسرو با علي مي ترسيدم . خسرو اصرار داشت با دوستان دانشگاهيم آشنا بشود و از طرفي هم 

خالف اصرار  با افشين رابطه دوستانه اي برقرار كرده بود و به نظر او نرفتن به جشن ازدواجشان كار درستي نبود. بر

خسرو به آرايشگاه نرفتم و موهايم را خيلي ساده به دورم ريختم و آرايش ماليمي كردم و كت و دامن سرمه اي 

رنگم را كه خيلي بهم مي آمد پوشيدم . وقتي خسرو به خانه پدرم آمد تا به جشن برويم از سادگي من تعجب كرد و 

گفتم : اين جشن ها با جشن هائي كه تو مي روي خيلي فرق مي  گفت :شقايق چرا نرفتي آرايشگاه ؟لبخندي زدم و

كنه محيط دانشجوئيه . دلم نمي خواد مثل يه مانكن اروپائي توي جشن باشم خسرو با القيدي شانه هايش را باال 

انداخت و گفت: هرجور كه خودت مي خواهي ، براي من تو هر جور كه باشي قشنگي در عوض خسرو خيلي آراسته 

با شده بود. در بين راه سبد گلي كه سفارش داده بود را گرفت و حركت كرديم . مراسم جشن در منزل پدر و زي

افشين برگزار مي شد.خانه اي بزرگ در مركز شهر با حياطي بزرگ كه حوضي در وسط آن خودنمائي مي كرد. تمام 

گلي را كه خسرو گرفته بود به حدي بزرگ حياط را زيسه بودند و دور تا دور حوض ميز و صندلي چيده بودند. سبد 

بود كه دو كارگر به زحمت وارد خانه كردند. وقتي وارد پذيرائي شديم همه چشمها به سمت ما برگشت . حدسم 

درست بود همه دانشجويان با نامزدهايشان حضور داشتند . بهنوش در لباس عروس بسيار زيبا شده بود و افشين هم 

و آيدا خبري نبود نفس راحت كشيدم خسرو را به رامين و چند تا از همكالسيهايم معرفي  جذاب شده بود . از علي

كردم و براي تعويض به اتاقي كه از قبل آماده شده بود رفتم و مانتويم را در آوردم و كمي موهايم را مرتب كردم و 
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شوخي گفتم عروس خانم چطوري به سالن برگشتم . خسرو با رامين مشغول بود من هم به سمت بهنوش رفتم و به 

؟شقايق تا عروس نشي نمي فهمي . انگار روي ابرها راه مي رم . خاك تو سر عقده ايت كنند. آنقدر آرزو داشتي 

لباس عروس بپوشي بهنوش پشت چشمي نازك كرد و گفت: نه اينكه تو نداري ؟به راستي آرزوي لباس عروس 

توي لباس عروس نديده بودم . از وقتي به ياد داشتم فكر اينكه يك روز  پوشيدن نداشتم الاقل تا وقتي كه بهنوش را

به سن ازدواج برسم را نداشتم با توجه به بيماري هر لحظه انتظار مرگ را مي كشيدم . كم كم صداي موزيك بلند 

بهنوش كردم  شد و اركستر مشغول نواختن و جوان ها شروع به رقص كردند . هنوز از علي و آيدا خبري نبود. روبه

و سراغشان را گرفتم گمون كنم آيدا هنوز توي آرايشگاه گير افتاده . تو كه ديگه مي شناسيش در همين موقع 

چشمم به خسرو افتاد كه سخت محو تماشاي آيدا و علي است . سريع كنارش نشستم و بعد از چند ثانيه با آرنج 

چه مي كنه ؟خسرو خواهش مي كنم چيزي نگو ، علي با دستش به پهلويم زد و گفت :اين مرتيكه مزخرف اينجا 

افشين دوست صميمي هستند. پوزخندي زد و بعد از دقايقي كه با عروس و داماد خوش و بش كردند به سمت محلي 

كه ما نشسته بوديم آمدند چون تمام بچه هاي دانشگاه اونجا بودند . با همه دست دادند و وقتي نزديك ما رسيدند 

بر از همه جا با من و خسرو دست داد و با اين عمل علي هم مجبور شد با خسرو دست بدهد . خشم و آيدا بي خ

انزجار خسرو به خوبي نمايان بود. نگاهي به من كرد و تنها به سالمي كوتاه اكتفا كرد و به همراه آيدا كنار بهنوش و 

همه نوبت به رقص عروس و داماد شد و  افشين و درست روبروي ما نشستند. با شلوغ شدن جشن و بعد از رقص

خواننده يك آهنگ معروف خواند و اكثرا مشغول ب رقص شدند مي دانستم كه خسرو ه اين رقص عالقه دارد . 

جلوي من ايستاد و دستش را جلوي من دراز كرد و گفت:عروسك من افتخار مي دهند ؟نه حوصله نداشتم و نه عالقه 

نبايد به خسرو گزك مي دادم . برخاستم به وسط سالن رفتيم خسرو دستانش را به اي به رقص ولي توي آن شرايط 

دور كمرم حلقه كرد با اينكه لباسم تنگ بود ولي به خوبي از عهده اش بر آمدم . در حين رقصيدن چند بار به علي 

؟غير از اينكه با  نگاه كردم با چشماني براق و خشمناك به من و خسرو خيره شده بود . مگر من چه كرده بودم

محرمم و همسرم مي رقصيدم ؟دلم مي خواست فرياد مي زدم و مي گفتم )) آي جماعت من بي وفا نيستم من دنبال 

ثروت و رفاه نرفتم هنوز هم دوستت دارم علي ولي بين ما خيلي فاصله است . به اندازه يك دنيا ((بعد از رقص به 

ئي رفتم از آينه نگاهي به خودم انداختم رنگم به كلي پريده بود . چند بهانه خوردن آّب به سالن رفتم به دستشو

مشت آب به صورتم زدم و به ديوار تكيه كردم و گريه كردم رد سياهي روي گونه هايم نمايان شد تمام آرايشم را 

ستم . پاك كردم . حوصله ي آرايش مجدد نداشتم . فقط كمي رژگونه زدم و به سالن برگشتم و كنار خسرو نش

خسرو را مي شناختم روي من خيلي حساس بود . مخصوصا وقتي پاي يكي از خاطره هاي من وسط بود . تمام آن شب 

حتي براي لحظه اي از كنارم جنب نخورد حتي براي شام و باعث خنده ي اطرافيان شده بود . حتي يك بار هم در 

الم كه هيچ كس اندازه ي من دوستت ندارد. ديگر از گوشم گفت: بگذار بخندند . مگر عشق زياد گناه است . خوشح

جشن لذت نمي بردم و اعصابم خورد بود و زير نگاههاي پر از سرزنش علي و رفتار تمسخر آميز خسو شكنجه مي 

شب ادامه داشت. آيدا و علي زودتر از ما هديه هاي خود را دادند و  1شدم . جشن چون در خانه برگزار مي شد تا 

دانستم كه خسرو هديه اي گرانقيمت را در نظر گرفته . نوبت ما شد كنار بهنوش رفتيم خسرو از جيب  رفتند . مي

كتش سه بليط هواپيما بيرون آورد و يك چك به مبلغ باال به سمت افشين گرفت و گفت: قابل شما رو نداره و زحمت 

سفر سه هفته اي به كيش . هتل هم  است گيج بودم چرا سه بليط ؟منظورش چيست ؟بعد از مكث كوتاهي گفت:يك

رزرو شده فقط يك مزاحم داريد . اشاره اي به من كرد و ادامه داد: شقايق هم همراه شماست. من بخاطر يك مشكل 
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نمي توانم همراهتان بيايم. شقايق هم بهتر است تهران نباشد . بهنوش از خوشحالي دست زد و گفت:زحمت چيه 

مم به نهايت رسيده بود كم مانده بود بزنم زير گريه . قبل از خسرو از آنها خدافظي آقاي معيني ؟شقايق رحمته خش

 كردم و از خانه خارج شدم و به اتومبيل خسرو تكيه دادم .

چند دقيقه بعد آمد كمي عصباني بود. جلو آمد و با لحن تندي گفت:شقايق كارت اصال درست نبود . صبر مي كردي 

وت كردم مي دانستم اگر حرف بزنم هم صدايم باال مي رود هم مي زنم زير گريه . سوار با هم بيرون مي آمديم سك

اتومبيل شديم وقتي كمي دور شديم زدم زير گريه . خسرو سكوت كرده بود و گذاشت تا خوب گريه كنم . و بعد با 

چه برنامه ايه چيده ايه ؟چرا  اتفاقي افتاده شقايق ؟از من خطائي سر زده ؟با صدائي گرفته گفتم: اين« ماليمت گفت 

به من برنامه ات را نگفتي ؟با صدائي بلند خنديد و گفت:يك مسافرت چند روزه براي تو الزمه . من احساس مي كنم 

خيلي خسته شدي كالفه گفتم :خسرو آن ها مي خواهند بروند ماه عسل مي فهمي ؟من چطور مزاحم آنها شوم نگاه 

شقايق خواهش مي كنم من يك مشكل دارم و تو نبايد توي تهران باشي ممكنه براي »گذرائي به من انداخت و گفت 

تو مشكلي پيش بياد من نمي روم كيش داليلت احمقانه است . تو مشكل داري من چرا بايد از تهران خارج بشوم 

ايق چرا بهانه مي ؟عصباني شد نگاه تندي به من انداخت و اتومبيل را متوقف ساخت و با خشم گفت :باز چي شده شق

باز پسرعموت رو ديدي و فيلت ياد هندوستان كرده؟ پوزخندي زدم و گفتم »گيري سكوت كردم و كالفه شد و گفت

: ديوانه تو فكرت مسمومه . من هركاري مي كنم باز تو بهم شك داري با مشت به فرمان كوبيد و گفت :سعي بيهوده 

قتي علي آمد چه حالي شدي ؟از آن موقع آشفته و حيراني واي كردن از پر كردن است . فكر كردي نفهميدم و

خسرو تو دوباره شروع كردي ؟چند بار بهت بگم من علي را فراموش كردم اين توئي كه نمي خواي گذشته را 

فراموش كني و نسبت به من و علي حساسي . من از دست تو چيكار كنم باز ناخواسته اشك پهناي صورتم را گرفت . 

توقف كرده بوديم جلو يك پارك بود از اتومبيل خارج شدم به اتومبيل تكيه دادم بي صدا شروع به گريه  جايي كه

كردم . دقايقي بعد خسرو هم پياده شد . كنارم ايستاد و گفت :حق باتوست . معذرت مي خوام هركاري مي خواي 

ت . عشقت پاك منو ديوانه كرده. ميكني بعد معذرت مي خواي دستم را گرفت و بوسيد و گفت: دست خودم نيس

خانمي كن بازهم كثا قبل من را ببخش دستش را پس زدم و گفتم : ولم كن تو درست بشو نيستي اين مسخره بازيها 

را تا كي بايد تحمل كنم خنديد و گفت:تا آخر عمر . حاال آشتي من كه قهر نيستم آشتي كنم زود باش بخند . 

دستانم را گرفت .و گفت:شقايقم خانمم بخند. دل خسرو كوچيكه مي شكنه ها اگر هركاري كردم خنده ام نگرفت . 

نخندي از اين كه نازم را مي كشيد لذت مي بردم و كلماتي كه به كار مي برد گل خنده را روي لبهايم آشكار كرد. 

يش نوچ تا دليل قانع خسرو با صداي بلند خنديد و گفت: حاال شد يه چيزي .حاال فردا عصر بيام دنبالت ؟مي ري ك

كننده نداشته باشي نه عزيزم به من اعتماد كن تو بايد با آنها بري . مشكلي ندارند تازه خوشحال هم مي شوند . 

برايت اتاق جدا گرفتم . ديگر جاي مخالفتي نبود . وقتي خسرو حرفي مي زد بايد مي شد و عوض نمي كرد حرفش را 

پدرم رسيديم دستانم را بوسيد و گفت: از من كه ناراحت نيستي ؟نه ولي دليل . و بايد مي رفتم . وقتي به خانه 

ميام  1كارهايت را نمي فهمم لبخندي زد و گفت: مهم نيست بعدا مي فهمي . ساعت هفت پرواز داريد. ساعت 

بخوابم ولي تا  دنبالت . حاال برو بخواب و به هيچ چيز فكر نكن . شب بخير گفتم و از اتومبيل خارج شدم. سعي كردم

صبح كابوس و خوابهاي وحشتناك ديدم . عصر روز بعد خسرو به منزل پدرم آمد . با ساكي از وسايل ضروريم به 

همراه خسرو به فرودگاه رفتيم بهنوش و افشين هم در فرودگاه منتظرمان بودند . ساعتي بعد هواپيما به مقصد كيش 

بودم اما در كنار افشين معذب بودم . از خسرو دلخور بودم و دليل  پرواز كرد. با اين كه با بهنوش خيلي صميمي
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اجبارش را نمي دانستم . سفر اولم له كيش بود. يك ساعت بعد رسيدم . كيش جزيره زيبا و جادوئي بود . هوا خيلي 

و براي  گرم بود . افشين بالفاصله ماشين گرفت و به طرف هتل حركت كرديم . افشين رفتاري موقر و متين داشت

همين ديگر معذب نبودم . اما آن دو را اكثرا تنها مي گذاشتم. جلوي ساحل نشسته بوديم . بهنوش و افشين عاشقانه 

نجوا مي كردند به ياد رابطه سرد خودم و خسرو افتادم . به ياد عروسي بهنوش افتادم ،آن شب تمام زوجها باهم مي 

چي شد آنهمه تعريف و تمجيد آيدا از زندگي اش . براي خسرو يك  رقصيدند و مي خنديدند جز آِيدا و علي . پس

ساعت پالتيني خريدم كه مجبور شدم تمام پسندازم را براي خريدنش بپردازم ولي راضي بودم . اولين هديه اي بود 

دست  كه براي خسرو گرفتم . صبح روز بعد تهران بوديم . دلم بدجوري براي خسرو تنگ شده بود . با دست گلي به

آمد و بسيار جذاب شده بود . براي اولين بار بود كه از ديدنش انقدر خوشحال مي شدم . جلوي ديدگان همه سخت 

در آغوشش گرفتم و بوسه اي بر پيشاني ام نواخت. چشمانش يك چيز جديد نشان مي داد و مي درخشيد. بهنوش و 

ت شقايق به شوخي گفتم : برو به جهنم ديگر نمي افشين با ما نيامدند . لحظه ي آخر بهنوش گفت: شب مي بينم

خواهم ببينمت ولي برايم سوال بود . خسرو با بي قراري خاص نگاهم مي كرد و با لحن شيريني گفت: خسته نيستي 

كه شقايق ؟ نه چرا خسته باشم لبخند مرموزي زد و گفت: چون امروز بايد برگزدي خانه سرقولت كه هستي 

م سرم را به زير انداختم و به آرامي گفتم :نمي خواهي از خانواده ام خدافظي كنم ؟من سر منظورش را خوب فهميد

قولم هستم آقاي عجول هروقت تو بخواي قبال بهشان گفتم . عصر مي ريم خدافظي قبول ؟ در جوابش به لبخندي 

ي خانه خوشبختي وقتي اكتفا كردم پا روي پدال گذاشت و به سرعت حركت كرد . با صداي بلند گفت:پيش به سو

خسرو مسير شمال شهر را گرفت فهميدم كه مرا به خانه اش مي برد. اضطراب و نگراني وجودم را گرفت . چشمانم 

را بستم و خودم را به سرنوشت سپردم . چند دقيقه بعد اتومبيل متوقف شد . شقايق خوابي ؟ چشمانم را باز كردم . 

. جلوي خانه اش بوديم . به خانه ات خوش آمدي ممنون خنديد و گفت: به رويش لبخند زدم . حدسم درست بود

بدجنس برايم سوغاتي نياوردي خنده ام گرفت اولين باري بود كه از من هديه مي خواست . در كيفم را باز كردم و 

ز جعبه ساعت را به سمتش گرفتم با سرخوشي خنديد و گفت: اين شد يه چيزي . آخر مي داني شقايق داشتم ا

حسادت مي تركيدم . تو تا حاال برايم يه شاخه گلم نگرفته بودي بازش كن آقاي عجول و حسود روي صندلي راحتي 

اش نشست و با عجله بسته را باز كرد و نگاه معني داري بهم كرد و گفت: ولي اينكه خيلي گران قيمت است همه 

چرا . قابل تو رو نداره جلو آمد و صورتم را بوسه باران پولت را دادي اين را خريدي . همه اش را نه ولي بيشترش را 

كرد و گفت:تشكر عزيزم . بهتره بري باال استراحت كني تا عصر من جائي كار دارم سعي مي كنم عصر برگردم خانه 

يدم ساكم را برداشتم و به سمت اتاقم رفتم . وقتي وارد اتاقم شدم خانم آرايشگري كه هميشه مرا آماده مي كرد را د

. سالم كردم و با تعجب گفتم: براي گريم امديد خانم حاال معني استراحت را فهميدم . از كار خسرو هيچ سر در 

نياوردم . شايد مي خواست براي اولين شب زندگيمان آماده شوم. خانم آرايشگر سريع مشغول شد . وقتي خودم را 

كه روي سرم خودنمائي مي كرد باعث حيرتم شد. همان موقع ديدم چهره ام نا آشنا بود. بيشتر از همه تاج نقره اي 

مهري وارد شد با جعبه اي بزرگ و سفيد . بعد از احوالپرسي گفت: خانم لباستان آماده است با خشم جلو رفتم و 

گفتم: مهري معني اين كارها چيست ؟ خسرو كجاست ؟ نمي دانم خانم . آقا به من گفتند چيزي نگم وقتي خانم 

 ر جعبه سفيد را باز كرد چشمم افتاد به لباس عروس . با صداي بلند گفتم : خسرو ديوانه ....آرايشگ
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فصل نوزدهم چاره اي جز پوشيدن لباس نداشتم . وقتي لباس را پوشيدم و خودم را در آينه ديدم باورم نمي شد اين 

اش كمي باز بود ولي به زيباييش مي عروس زيبا من باشم . لباس هم خيلي زيبا بود و هم خوش دوخت بود يقه 

ارزيد. با پوشيدن شنل جلوي سينه ام را پوشيدم . تمام لباس به طرز زيبائي سنگ دوزي شده بود و دامن لباسم از 

پشت دنباله اي بلند داشت. همه چيز كامل بود جز تور . آرايشگر تور را روي سرم وصل كرد به ثول خسرو محشر 

ره ام در آينه سير نمي شدم . حاال ياد حرف هاي بهنوش مي افتم به خودم گفتم ))شقايق بود و خودم از ديدن چه

ديدي تو هم عروس شدي ؟ يادته به بهنوش مي گفتي عقده اي ؟ واي بهنوش كجائي كه ببيني روي ابرها سير مي 

ود و كت و شلواري سرمه كنم ((چند ضربه به در خورد و خسرو وارد شد. او هم خيلي جذاب شده بود. اصالح كرده ب

اي به تن داشت با بلوز سفيد و كراواتي سرمه اي طرح دار. دسته گلي زيبا با رزهاي سرخ به طرح آبشار به دست 

داشت جلو آمد بوسه اي بر پيشاني ام نواخت و با بغض گفت :شقايق تو محشري خواستم اعتراض كنم و دليل كارش 

گذاشت و به سكوت دعوتم كرد . جعبه اي از داخل جيب كتش در آورد و به  را بدانم كه انگشتانش را روي لبهايم

دستم داد و گفت:اين هم رونماي عروس خوشگلم جعبه را باز كرد . سرويس جواهر زيبائي بود خودش برايم بست 

يد خدا را شكر ، خنديدم و گفتم :تو ديوانه اي خسرو با صدائي بلند خنديد و گفت: ديوانه كمه . اگر تا شب نميرم با

كنم صدائي نا آشنا از پشت سرم شنيدم . خانم جوان با دوربين فيلمبرداري پشت سرمان ايستاده بود و گفت:آماده 

ايد آقاي معيني ؟خسرو بازوم را گرفت و گفت: بله خانم لطفا شروع كنيد شنلم را به سر انداختم و با راهنمائي 

اتومبيل خسرو را ديدم تازه فهميدم برنامه خسرو چيه ؟اتومبيل با  خسرو به طرف در خروجي خانه رفتيم . وقتي

خسرو بازوم را فشرد و  loveگلهاي ميخك زرد تزئين شده بود و پشت شيشه عقب با گل ميخك زرد نوشته بود 

گفت: چطوره ؟با سرخوشي خنديدم و گفتم : عليه وقتي اتومبيل حركت كرد هنوز بهت زده بودم و خيره به خسرو 

گاه مي كردم. لبخندي زد وگفت : چيه شقايق ؟چرا اين طوري نگاهم مي كني . نكنه دارم شاخ در مي يارم؟ تو نه ن

ولي من كم كم دارم شاخ در ميارم آن هم يكي نه ده تا با صدائي بلند خنديد و عاشقانه نگاهم كرد و گفت : تو رو 

مي كنم جدي باش . ما داريم كجا مي ريم شيطنتش خدا شاخ در نيار من عروس شاخدار نمي خوام خسرو خواهش 

گل كرده بود و من كم كم داشتم كالفه مي شدم . باز هم خنديد و گفت: يك جاي خوب . حاال تو چرا انقدر عصباني 

هستي عروس خانم نباشو؟ آن از سفر اجباري . اين هم از برنامه امروزت جواب هم كه نمي دي خسرو بي توجه به 

مي خنديد و با سرعت باال رانندگي مي كرد تا اين كه متوجه شدم از شهر خارج شده و راه كرج را در  غر غرهاي من

پيش گرفته . بازهم با اعتراض گفتم : نكنه با اين وضع من رو مي بري ماه عسل ؟به موقع اش حتما . دندان به جيگر 

اي هميشه حل مي شود منكه از كار تو سر در بذار مي فهمي راستي مشكلت حل شد؟ بله شيطون خانم امشب ديگر بر

نمي آورم . حاال انقدر اخم نكن . بده به خدا االن مي گن چه عروس زشتي نيم ساعت بعد اتومبيل جلوي باغ بزرگ 

متوقف شد . با صداي بوق در باغ باز شد. همه جا ريسه بندي شده بود و صداي موزيك همه جا را پر كرده بود . 

انواده و اقوام و دوستانم را ديدم همه در لباس مهماني و مرتب نگاهم روي نگاه بي قرار خسرو جلوي در سالن خ

خشكيد و با هيجان گفتم : خسرو تو منو غافلگير كردي لياقت عروس خوشگل من بيشتر از اين حرفاست . وقتي با 

در حالي كه اشك مي ريخت كمك خسرو از اتومبيل پياده شدم مادر اسفند به دست آمد. صورتم را بوسيد و 

گفت:شقايق عزيزم باور نمي كنم تو رو توي لباس عروس مي بينم بغض داشتم . به سختي جلوي اشكهام را گرفتم . 

پسرم ازت تشكر مي كنم تو ما رو به آرزومون »پد ر هم جلو آمد اول خسرو را بوسيد و بعد مرا ،رو به خسرو گفت

ببوسد ولي پدر مانع شد و بار ديگر صورتش را بوسيد . با صداي هلهله و رسوندي خسرو خم شد تا دست پدر را 
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شادي مهمان ها وارد سالن شديم . چشمانم دنبال يك چهره آشنا مي گشت. دلم مادر جان را مي خواست . انتظارم 

رامي در زياد طول نكشيد كه مادرجان لبخند زنان و اشك ريزان جلو آمد . خودم را در آغوشش انداختم و به آ

گوشم نجوا كرد و گفت:تبريك مي گم عزيزم . خوب چه حالي داري؟نمي دانم فقط غافلگير شدم . احساس مي كنم 

خوشبخت ترين زن دنيا هستم خسرو سنگ تمام گذاشته بود و همه چيز مفصل بود و همه دوستان و اقوام در جشن 

از مشروب هم خبري نبود. جشن تا پاسي از شب  شركت داشتند . در كل بهترين شب زندگيم بود . جالب بود كه

طول كشيد. و من در طول عمرم آنقدر نخنديده بودم و نرقصيده بودم. بعد از د ادن هدايا از طرف خانواده هايمان و 

دوستان همه با هم از سالن خارج شديم و كم كم بعد از خداحافظي از سايرين با چشماني اشك آلود سوار ماشين 

ش كناره پنجره ايستاد و گفت:حاال وقت تالفيه. مزاحم نمي خوايد.در ميان خنده و گريه گفتم:نوچ. ولي شديم. بهنو

خودمانيم خوب براي من نقشه كشيدي ها !!!صداي خسرو را شنيدم كه در گوشم نجوا كرد :هنوز همه نقشه ها تمام 

از شهر خارج نشده بوديم تمام ماشين ها دنبالمان  نشده با صداي بوق ممتد اتومبيل ها از باغ خارج شديم . تا از وقتي

بودند. وارد جاده چالوي شديم كم كم اطرافمان خالي شد و من خسته و خواب آلود رو به خسرو كردم و گفتم:آقاي 

داماد شريف مي برند شمال؟با اجازه عروس خانم بله بدجور خوابم مي آمد به در اتومبيل تكيه دادم و چشمانم را 

چشمانم گرم شده بود كه صداي خنده خسر ودر فضاي اتومبيل پيچيد و گفت:شقايق مي خواي بخوابي ؟اي  بستم .

بدجنسخيلي خوابم مي آد چشمانم ديگر باز نمي شود. خوب منهم خسته ام بايد بخوابم خوب برگرد خانه فردا هم 

ينم خسرو دستانش را به عالمت تسليم مي شود رفت ماه عسل بعدشم. نمي خواي كه من با اين قيافه پشت فرمان بش

باال برد و گفت:بخواب خانمي من تسليم شدم . تو با اين چشمان پر از خواب اگر پشت فرمان بشيني ما را به جاي 

حجله مي فرستي دره ديگر چيزي از حرف هاي خسرو نفهميدم و به خواب عميقي فرو رفتم ببا صداي دريا ديده 

م ديدم. خدايا من كجام؟خسرو داخل اتومبيل نبود . سمت راست يك ساختمان بزرگ و گشودم و دريا را روبه روي

شيك قرار داشت . در باز شد و خسرو گفت:خوب خوابيدي تنبل خانم خسرو اينجا كجاست ؟هتل عزيزم . زود بريم 

س راحتي كشيدم . داخل تو با اين لباست حسابي جلب توجه كردي هوا كمي روشن شده بود. وارد البي هال شديم نف

به جز متصدي و چند مستخدم ديگر كسي نبود. مهماندار هتل خسرو را مي شناخت . جلو آمد تعظيم كوتاهي كرد و 

خوش آمديد آقاي معيني تبريك مي گم هر دو تشكر كرديم و خسرو سوئيچ اتومبيل را جلوي »سالم داد و گفت

ا احترام خاص در لباس فرم جلو رفت و گفت بله بهترين مهماندار كرفت و گفت:سوئيت آماده است ؟مهماندار ب

سوئيت را آماده كرديم . تشريف بياوريد ما هم همراهش وارد آسانسور شديم . آسانسور در طبقه هشتم ايستاد .. 

 راهروي بلندي را طي كرديم . مهماندار در اتاقي را باز كرد و گفت :بفرمائيد اميدوارم اقامتي خوش داشته باشيد

 

ادامه فصل نوزدهم مرد ديگري چمدانهايمان را آورد و بعد از گرفتن انعام خارج شد . به طرف اتاق خواب سوئيت 

رفتم شيك و زيبا بود و رو به دريا . لباس عروسم با سنگ كاري كه داشت سنگين بود . بالفاصله لباس خوابي بلند 

كردن موهايم شدم . صداي خسرو را از داخل حمام پوشيدم . جلوي ميز توالت نشستم و به سرعت مشغول باز 

شنيدم كه گفت:شقايق اگر گرسنه اي زنگ بزنم صبحانه بياورند ؟واقعا گرسنه بودم . مخصوصا توي اين هوا صبحانه 

لذت بخش بود جواب مثبت دادم . به پذيرائي رفتم خسرو پشت ميز صبحانه كه تازه چيده بودند نشسته بود . رو به 

خودت رو خوب خالص كرديا شيطون باور كن »تم نگاهي به قيافه ام كرد و سوت بلندي زد و گفترويش نشس

خسرو سنجاق ها داشت مي رفت توي مغ زم با صداي بلند خنديد و گفت: مگه تو مغزم داري؟اخمام رفت توي هم و 
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داند و گفت:دلخور نشو ازش رو برگردوندم بازهم خنديد و دست گذاشت زير چانه ام سرم را به طرف خود برگر

منظورم اينست كه اگر مغز داشتي با من ازدواج نمي كردي نگاهم در نگاهش گره خورد هر دو با هم خنديدم . تا 

پايان صبحانه سر به سر هم گذاشتيم و خنديدم بعد از صبحانه حمام رفتم. احساس سبكي بيشتري كردم ،وقتي از 

تختي را روش كشيدم و به داخل پذيرائي برگشتم . از داخل چمدانم چادر حمام بيرون آمدم خسرو خوابيده بود رو 

نماز را برداشتم و بعد از خواندن نماز صبح قضا دو ركعت نماز شكر خواندم و براي همه دعا كردم . بعد از نماز به 

ام و زيبا بود. به اتاق خواب برگشتم . خسرو مثل بچه ها خوابيده بود .به بالكن رفتم روس صندلي نشستم دريا آر

بازي روزگار فكر مي كردم تا اينكه دست هاي خسرو دور گردنم حلقه شد به عقب برگشتم و خنديدم و گفتم : 

خوب خوابيدي آقاي تنبل مي دوني ساعت چنده ؟خنديد و گفت: شما هم اگر تا صبح رانندگي مي كردي تا ظهر كه 

را خوب فهميدم . فقط خنديدم . باز هم به دريا خيره شدم . سهله يك قرن مي خوابيدي . آهوي گريز پامنظورش 

صداي خسرو رشته افكارم را پاره كرد باز هم رفتي توي رويا آه بلندي كشيدم و گفتم:رويا بخشي از زندگي 

آدمهاست . بعضي وقتا شيرين مثل عسل بعضي وقتها تلخ مثل مرگشقايق تو چرا هميشه به مرگ فكر مي كني ؟نمي 

وقتي كه خودم را شناختم هميشه از مرگ مي ترسيدم ترس كه نه مرگ جزئي از وجودم شده روي موهايم  دونم از

بوسه زد و گفت:خواهش مي كنم شقايق ما آمديدم ماه عسل نه پيشواز مرگ . پاشو من مي رم حمام تو هم آماده شو 

صر كنار دريا مانديم و بعد به تله كابين بريم بيرون ناهار را توي يكي از رستورانهاي كنار ساحل خورديم و تا ع

رفتيم. وقتي سوار تله كابين تمام دريا و جنگل زيرپايم بودند . نمي دانم چرا ترسيدم چيه شقايق چرا رنگت پريده 

؟نمي دونم چرا ترسيدم؟قلبم بدجوري مي زنه چشمات رو ببند نترس من كنارتم سرم را به سينه اش چسباندم و 

. احساس كردم حالم بهتر شد و تپش قلبم كمتر شد . هوا تاريك شده بود كه به هتل برگشتيم چشمانم را بستم 

ميلي به خوردن شام نداشتم . لباسهايم را عوض كردم و به رختخواب رفتم . نيمه هاي شب در حالي كه در آغوش 

گ كنار ساحل ديدم و گرم خسرو در خواب بودم غرق در كابوسي وحشتناك شدم . خسرو را در لباسي سياه رن

خودم را با او فرسنگ ها فاصله ديدم . هرچه جلوتر مي رفتم خسرو از من دورتر مي شد تا جائي كه لب يك پرتگاه 

عميق رسيدم .در اعماق پرتگاه جز آتش و درندگان وحشي چيزي نديدم . هرچه دستم را به سويش دراز مي كردم 

سست شد و به داخل پرتگاه سقوط كردم . از صداي فرياد خودم از خواب فايده اي نداشت. او دورتر مي شد پاهايم 

پريدم . خسرو مضطرب و نگران كنارم نشسته بود . سرم را به سينه اش فشرد و گفت: داشتي خواب مي ديد نترس 

رق سردي من اينجام ليواني آب به دستم داد و گفت: بخور حالت جا مي آيد مقداري از آب خوردم و او با دستمالي ع

كه روي پيشاني ام بود را پاك كرد بوسه اي بر پيشاني ام زد و با مهرباني گفت:تو امروز ترسيدي . براي همين 

كابوس ديدي سعي كن بخوابي حالت بهتر مي شود . بي اختيار اشك از ديدگانم روان شد . روي تخت دراز كشيدم و 

م نكن مالفه را از سرم كشيد و گفت: من تازه تو رو پيدا مالفه را روي سرم كشيدم و گفتم :خسرو هيچ وقت ترك

كردم . تو چت شده شقايق زير نور مهتابي آباژور به چشمان نافذ و سياهش از پشت پرده اشك خيره شدم و گفتم: 

فقط بهم قول بده خسرو تنهام نمي داري قول مي دم عزيزم . حاال بخوب من بيدارم سرم را روي پاهاش گذاشتم و 

انم را بستم و خيلي زود خوابم برد . صبح وقتي بيدار شدم هنوز سرم روي پاهايش بود . خسرو به رويم خنديد چشم

و گفت:خوب خوابيدي خانم؟از اول شب يا ادامه اش؟ شيطون از نيمه شب ادامه اش عالي بود . نمي خواي بگي كه تا 

د و گفت:بشكنه اين دست كه نمك نداره . تا صبح صبح بيدار ماندي تا من نترسم و بخوابم كه؟خسرو روي دستش ز

باالي سر خانم بيدار بمون اينم مزدم واقعا تا صبح بيدار بودي ؟ آره عزيزم . براي صبحانه بريم پايين يا زنگ بزنم 
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بيارن باال نمي دونم فعال كه مي خوام برم حمام . خودت يكاريش كن خسرو فورا سرش را روي پايم گذاشت و 

حاال نوبت منه بايد تا شب اينجا بشيني تا من بخوابم و بعد با صداي بلند خنديد. داشت اذيتم مي كرد .  گفت:كجا؟

پام رو كنار كشيدم و گفت:پاشو لوس بازي درنيار خسرووووووووو من گرسنه ام جدا؟حاال گرسنه ات شد ؟ببخشيد 

بود مي بردمت ويالي چالوس همه اش آشپزي مي خانم من آمده ام ماه عسل نه بچه داري . اصال مي دوني . تو حقت 

كردي آن وقت معني ماه عسل را مي فهميدي با شنيدن اسم ويالي چالوس ياد شكوفه هاي گيالس افتادم و با هيجان 

گفتم:راستي چرا نرفتيم آنجا براي اينكه جونم رو بيشتر دوست دارم . مادرت كه دختر بار نياورده لوس و از خود 

باشه برگشتيم تهران مهري و توران رو مرخص كنم . بايد ببينم چه هنري داري بهتر . آن وقت قدر  راضي . يادم

دست پخت توران خانم را مي فهمي و آن قدر غر نمي زني پس خودت مي داني لوس و تنبل بار آمدي . شقايق جدا 

را به هرچيزي ترجيح مي دهم باريك اهلل آشپزي بلد نيستي ؟ يه چيزائي مي دونم . از مادرت ياد گرفتم . ولي نقاشي 

به مادرم . كاش به جاي يك ماه يك سال مي ماندي آستارا خنديدم و گفتم: ناراحتي . مي روم زياد راه نيست . مي 

روم يك سال مي مانم البته به شرطي كه طاقت بياري خسرو دستانش را باال گرفت و گفت: تسليم كوچولو . من به 

ضي ام . در ضمن تو هر جا بري من همراهت مي آم يك هفته اقامتمان توي چالوس بهترين و همان بچه داري را

زيباترين ايام زندگي ام بود. خسرو برخالف تصورم مردي مهربان و دوست داشتني از كار در آمد ولي من هنوزم مي 

 ترسيدم . خدايا كمك كن براي دوام خوشبختي ام .

 

صه سه ماه از زندگي ام با خسرو گذشته و من احساس مي كنم خوشبخترين زن دنيام ادامه تره قسمت نوزدهم و خال

و ايده ال ترين مرد دنيا همسر من است . خسرو را بيشتر از جانم دوست دارم . احساس مي كنم بدون او حتي لحظه 

مي گيرد . تمام ناز و اي قادر به نفس كشيدن نيستم . وقتي به ياد دوران عقدمان مي افتم بي اختيار خنده ام 

قهرهايمان و تمام لجبازي ها و مشاجره هايمان را مقدمه اي بر خوشبختي مان مي بينم و بازهم مي خندم. صداي 

چيه شقايق براي چي مي خندي؟ هيچي فقط خوشحالم كه كالسهايم رو دوباره توي » خسرو توي گوشم پيچيد و گفت

ا روشن كرد و آهنگ ماليمي گذاشت و گفت:شقايق من مي ترسم. دانشگاه شروع مي كنم خسرو پخش اتومبيل ر

اون وقت تو خوشحالي ديوانه از چي مي ترسي از اين كه به بهانه درس خواندن دوباره بري خانه پدرت و من تنها 

و  بمانم ار حرفاش خنده ام گرفت . به چهره اش خيره شدم . از خنده ام دلگير شد . ابروان سياهش درهم رفته بود

با اعتراض گفت:حرف هاي من اينقدر خنده داره؟بايدم به ريشم بخندي . اصال مي دوني چيه من دوست ندارم بري 

دانشگاه . انصراف بايد بدي خنده روي لبام ماسيد و اخمام توي هم رفت. با اعتراض نگاهش كردم . حالت چهره اش 

گفتم: اي بدجنس من را دست مي اندازي ؟ خواستم سر  برگشت و با صدائي بلند شروع به خنديدن كرد . با دلخوري

به سرش بذارم و گفتم: اصال ميدوني چيه؟من بايد برم خانه پدرم تا اين ترم هم تمام نشده بر نگردم خانه . با اين 

كارهاي تو من نمي توانم درس بخوانم مي ترسم داغ اين ليسانس به دلم بماند . يكباره ترمز كرد. بوي الستيك 

يش كه روي آسفات خيابان كشيده شده بود تمام اتومبيل را پر كرده بود. اينبار خنده روي لب هايش ماسيد و ها

گفت:دروغ مي گي شقايق . من يك روز هم بي تو نمي تونم زندگي كنم . دوريت برام خيلي سخته ... راست مي گفت 

ود بر مي گشت خانه وقتي هم سركار بود از وقتي عروسي كرده بوديم صبح ديروقت مي رفت كارخانه و عصر ز

ساعتي چند بار زنگ مي زد و حالم را مي پرسيد. صداي خنده ام لحظه اي قطع نمي شد. از خنده هايم فهميد سر 

كارش گذاشتم. حاال هردو مي خنديديم . بهم قول داد كه عصر كالسهايم تمام شد بياد دنبالم باهم بريم خانه پدرم 
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بهنوش و همه فارغ التحصيل شده بودند. بهنوش خانه دار بود و دوماه از بارداري اش مي گذشت .  اين ترم تنها بود.

بازهم اين ترم با آيدا كالس داشتم . جالب بود كه با من مثل غريبه ها رفتار مي كرد . جشن فارغ التحصيلي بهنوش و 

وقتي اسم بهنوش را گفتند با كاله و شنل سرمه چند تا از هم كالسيهايم دعوت بوديم . همه چيز خوب و عالي بود . 

اي روي سن رفت. بعد از عروسي كمي چاق شده بود و حاال كه سه ماهه باردار بود و كمي شكمش برآمده بود . تو 

شنل هم درشت تر به نظر مي رسيد. خنده ام مي گرفت. خسرو به بهلويم زد و گفت:زشته براي چي مي خندي 

خنده ام مي گيره شبيه مامانا شده ديوانه كوووووووو تا بچه شان به دنيا بياد. ولي شقايق زود  ؟هيچي از قيافه بهنوش

بچه دار نشدن؟ لبخندي زدم و گفتم: نه خوب باالخره بايد پدر و مادر مي شدند ديگر تو دوست نداري پدر بشي 

زه بده اين بچه را كه كنارم نشسته خسرو اخم كرد و گفت: خواهش مي كنم از اين آرزوها براي من نكن . اول اجا

بزرگ كنم بعد به فكر بچه ديگري مي افتم خسرو من بچه ام ؟نه عزيزم تو خانمي فقط ديگر حرف بچه را پيش 

نكش به شوخي گفتم: چيه مي ترسي جات تنگ بشه ؟با لحن تند و عصبي گفت: بس كن شقايق دوست ندارم در اين 

لحن صدايش و چهره خشمگين او ترسيدم . خيلي وقت بود كه اين طور نديده مورد صحبت كنم بعد از مدت ها از 

بودمش . توقع نداشتم باهام اينگونه برخورد كند . بغض كردم و ترجيح دادم سكوت كنم . بعد از پايان مراسم 

ديم . خسرو بهنوش و افشين و رامين و ميترا نامزدش را براي ناهار دعوت كرد . همگي سوار اتومبيل خسرو ش

افشين و رامين جلو كنار خسرو و من و بهنوش و ميترا در عقب اتومبيل نشستيم . تنها كسي كه سكوت كرده بود من 

بودم . بهنوش به پهلويم زد و گفت: چيه شقايق ؟چرا ساكتي ؟ ناراحتي ؟ خسرو از آينه نگاهي به من انداخت و 

يل شديد حسودي مي كنه و بعد صدايش را كلفت كرد و با گفت:ولش كنيد اين خانم حسود ديده شماها فارغ التحص

لودگي گفت: دارم از حسادت مي تركم به دادم برسيد صداي شليك خنده بچه ها همه جا را پر كرد . بعد ار 

عروسيمان افشين و رامين در كارخانه كار مي كردند و براي همين خيلي صميمي بوديم و رفت و امد داشتيم . خسرو 

ز بزرگي را رزرو كرده بود . بي هيچ حرفي روي صندلي نشستم و خسرو هم كنارم نشست و بچه ها هر از قبل مي

كدام دو به دو مشغول حرف زدن بودند و فقط من و خسرو ساكت بوديم . دستم را به نرمي فشرد و گفت: چيه 

رپر كردنش شدم. دست شقايق از من دلخوري؟سكوت كردم و گل سرخي از گلدان روي ميز برداشتم و مشغول پ

به زير چانه ام برد سرم را به طرفخودش كشيد و لبخندي زد و گفت: خيلي خوب معذرت مي خوام نبايد سرت داد 

مي كشيدم . تو راست مي گي مي ترسم يكي ديگه جايم را توي قلبت بگيره . آخه من خودم را به زور توي قلبت جا 

جائي دارد ولي من خودخواهم همه جاها را براي خودم مي خوام مي دادم تو اشتباه مي كني هركسي براي خودش 

فهمي نه نمي فهمم محبت زيادي هم خوب نيست . تو با اين كارهات دست و پاي من را بستي من راحت نيستم 

خسرو با تمنا نگاهم كرد و گفت: چيكار كنم شقايق دست خودم نيست خيلي دوستت دارم . نمي توانم ببينم داري به 

كي ديگه محبت مي كني حتي بچه خودم خنده ام گرفت. خوب مي دونستم خنده ام عصبي است . سرم را به طرفين ي

تكان دادم و گفتم: تو ديوانه اي خسرو . يادمه توي يك كتاب خواند )) نقل از سهراب سپهري به يكي از دوستانش 

حاال من مي خوام به خاطر مهر و محبت گفت: شاعري مي خواست از دست شعرهايش به دادگاه شكايت بكنه ، 

زيادي تو به دادگاه شكايت كنم ((خسرو با صدائي بلند خنديد به حدي كه توجه همه را به خود جلب كرد و با صداي 

بلند گفت:برو كوچولو برو شكايت كن مطمئن باش از همين االن محكومي بهنوش با ناباوري گفت: چي دادگاه ؟ شما 

گيد؟خسرو جواب داد:هيچي شقايق مي خواد از محبت و عشق زياد من به دادگاه شكايت كنه . دوتا چي داريد مي 

من كه مي گم محكومه بچه ها درسته ؟بچه ها باهم زدند زير خنده . خنده ي ان ها توجه همه ميزها را كه اكثرا زوج 
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همه مشغول خوردن شديم . من هاي جوان بودند به سمت ميز ما جلب شد.. خسرو چند نوع غذا سفارش داده بود 

 ميلي به خوردن نداشتم و بازي مي كردم با غذايم. ولي به قول معروف خيلي زود زندگي شيرين شد

يك ترم ديگر گذشت و با دادن آخرين امتحان و تحويل پايان نامه ام با دوران خوب و قشنگ دانشجوئي خدافظي  

دادم و از كالس خارج شدم و به طرف خروجي رفتم صدائي آشنا مرا  كردم . وقتي برگه امتحاني را به استاد راهنما

خواست به عقب برگشتم و با ديدن آيدا ايستادم . تعجب كردم و او كه با من به حالت قهر بود چكارم داشت، سالم 

دم چون كردم و گفتم:كاري داشتي آيدا؟آيدا نفسي تازه كرد . و گفت: سالم . مي خواستم باهم صحبت كنيمقبول كر

كنجكاو شدم . دلم مي خواست دليل بي محلي هايش را بفهمم هوا سرد بود و همه جا را برف پوشانده بود . به بوفه 

دانشگاه رفتيم و سفارش كيك و قهوه دادم . لبخندي زدم و گفتم : سراپا گوشم آيدا با بغض گفت: شقايق از علي 

شدم و سعي كردم خونسرد باشم . لبخندي زدم و گفتم:حالش نمي پرسي از نگاه غمگين و بغض توي گلويش نگران 

چطوره ؟ بغض آيدا شكست و اشك پهناي صورت گرد و زيبايش را گرفت و گفت:شقايق علي ديوانه شده اگر 

ببينيش نمي شناسيش پاك زده به سرش چرا آيدا؟شما كه راضي بوديدپيشخدمت قهوه و كيك آرد و دور شد . آيدا 

هايش را پاك كرد و گفت:همه اش دروغ بود او تو رو دوست داشت . شقايق من خيلي بدم مرا با پشت دست اشك 

ببخش آيدا تو چت شده ؟ اين مزخرفات چيه ؟ من براي چي بايد ببخشمت وقتي به اين دانشگاه آمدم مي دانستم 

عالقمند شدم . تو هم كه دختر عمو و پسرعمو هستيد. علي بين بچه ها از همه ساده تر بود . از همان اول بهش 

مرخصي گرفتي براي بيماريت . اوايل اسفند بود كه علي حسابي بهم ريخت با هيچ كس حرف نمي زد حتي با افشين 

و رامين كه از دوستاش بودند . حوصله نداشت. خودم را بهش نزديك كردم . او ظاهرا با من احساس راحتي مي كرد. 

اد و خيلي زود نامزد شديم . تا آن روز كه دانشگاه ديديمت بهت گفتيم نامزد چند وقت بعد بهم پيشنهاد ازدواج د

شديم. علي چند روز خيلي بداخالق شد . كنجكاو شدم و افتادم به پرسش تا اينكه زن عموت همه چي رو برام گفت و 

كرد . مي  گفت كه شوهرت رو دوست نداري . علي هم هروقت تو رو مي ديد بهم مي ريخت. اين من رو نگران

ترسيدم تو از شوهرت جدا شوي . مي ترسيدم كه دوباره علي سراغت بياد تا اينكه مجبورش كردم ازدواج كنيم . 

علي هم به ظاهر قبول كرد ولي رابطه مان مثل يك خواهر و برادر بود . مي فهمي كه؟مي دانستم تو هم علي رو هنوز 

ن تعريف مي كردم . تا شب عروسي بهنوش وقتي تو رو با دوست داري براي همين عمدا جلوي تو از زندگيما

شوهرت ديد مثل جن زده ها شد . بدتر از همه خبر ازدواجت بود بت آن همه تعريف از جشنتان. از آن وقت از من 

دوري مي كنه رفته تقاضاي طالق داده. االن هشت ماهه كه اصال با هم رابطه نداريم . صداي هق هق اش همه جا را پر 

رده بود . من هم بغض داشتم . ولي نمي خواستم گريه كنم . احساس گناه مي كردم . آيدا در اين بازي قرباني بود. ك

چقدر درموردش بد فكر كردم. بهش حق مي دادم با شرمساري گفتم: متاسفم آيدا باور كن نمي خواستم اسن جوري 

ن شوهرم را خيلي دوست دارم . باور مي كني ؟ آره ، از بشه . من به داليلي مجبور شدم با خسرو ازدواج كنم اما اال

بچه ها شنيدم. اين واقعيت كه شوهرت تو را ول نمي كنه علي رو عذاب مي ده . بهش گفتم يا ازدواج كنيم يا طالقم 

با علي بده . اما اون پاشو كرد توي يه كفش و گفت : طالق . فقط تو مي توني كمكم كني با ناباوري گفتم: چه كمكي ؟ 

صحت كن . حرف تو رو قبول داره آخه چطور؟خسرو روي علي خيلي حساس بود . اما بايد به آيدا كمك مي كردم . 

آيدا من با خسرو صحبت كنم . اگر اجازه داد حتما . علي االن چيكار مي كنه ؟ُتوي يه اموزشگاه تدريس مي «گفتم

احساس مي كردم تب دارم . سوار اتومبيلم شدم و با احتياط  كنهآدرس آموزشگاه را گرفتم و از آيدا خدافظي كردم .

به خانه رفتم . روي تخت افتادم و به سقف خيره شدم . در حالي كه داشتم به حرفهاي آيدا فكر مي كردم خواب مرا 
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گاهم ربود. با نوازشي روي گونه هايم بيدار شدم و چهره خندان خسرو را ديدم . خنديدم و سالم كردم . با محبت ن

كرد و گفت: سالم امتحانت چطور بود؟عالي بود .چرا با لباس بيرون خوابيدي؟نمي دونم از بس خسته بود و بي 

خواب افتادم روي تخت خوابم برداز پنجره به بيرون نگاه كردم همه جا سفيد پوش شده بود. انعكاس نور برف 

شتم روي چشمانم . سرم به شدت درد مي كرد خسرو چشمانم را آزار مي داد. سرم را برگرداندم و دستهايم را گذا

دستي به موهاي پريشانم كشيد و گفت:چيه شقايقم؟حالت خوب نيست يه كمي سرم درد مي كنه . ولي مهم نيست . 

ساعت چنده ؟ساعت دو . پاشو دوش بگير بعد ناهار مي خوريم بعد از حمام ناهار خورديم و خسرو صحبت مسافرت 

ي مامان دعوت كرد آستارا بهتر از اين نمي شه . حاال كي مي ريم؟همين فردا صبح خوبه ؟بي اختيار را كشيد . تو نبود

گفتم: فردا نه بهتره عصر بريم فردا صبح چي كار داري؟ هيچي . حاال بعدا بهت مي گم . راستي خسرو توي اين هوا 

ليه با خسرو به باغچه رفتيم و ر حال قدم خطرناك نيست ؟نه عزيزم . نگران نباش . مادر هم گفت هواي آستارا عا

زدن برف باز يكرديم . خسرو خنديد و گفت : بچگي هم عالمي داره ها . داخل رفتيم و سفارش قهوه داديم . خسرو 

را سر حال ديدم . بهترين موقعيت بود براي گفتنش . لبخندي زدو م گفت:خسرو مي خواهم با هم صحبت كنيم . 

ت نشي بگو بال فهميدم كه يه چيزيت هست امروز توي دانشگاه آيدا را ديدم همسر علي مي البته قول بده ناراح

شناسيش كه : آره ديدم و بعد شروع كردم تمام ماجرا را توضيح دادن خسرو در صورتي كه موافقي با علي صحبت 

دارم مي توني بري باهش كنم برخالف تصورم نه تنها ناراحت شد بلكه لبخندي زد و گفت: من به تو اعتماد كاكل 

صحبت كني . پس كار فردات اين بود؟اشك توي چشمانم حلقه زد از اينكه ديگر روي من حساس نبود خوشحال 

بودم گفتم: فردا مي رم آموزشگا ه كامپيوترش زود بر مي گردم عاليه حاال قهوه ات را بخور كه شام خونه پدرت اينا 

ز خواب بيدار شدم و به مالقات علي رفتم . علي از ديدنم ابتدا خشمگين شد . دعوتيم. فردا صبح با نوازشهاي خسرو ا

اما چند ساعتي برايش صحبت كردم . بهم قول داد كه دوباره سعي كند تا بتواند جائي براي آيدا در قلبش پيدا كند . 

بستيم و به سمت آستارا  خوشحال بودم كه متقاعدش كردم . وقتي به خانه رفتيم خسرو چيزي نپرسيد . چمدانمان را

سال  32شب به آستارا رسيديدم . هفته اي خوب را آنجا بوديم . جالب بود و با اينكه خسرو  8حركت كرديم ساعت 

داشت نه مادرجان و نه خانواده ي خودم صحبت از بچه نمي كردند. همه چيز خوب بود فقط دردي در قفسه سينه ام 

يم. خسرو به خاطر پايان سال حجم كارش زياد شده بود. من هم بيشتر وقتم را آزارم مي داد. تازه به تهران رسيد

نقاشي مي كردم . به اجبار خسرو كالس موسيقي ثبت نام كردم . يك سال از زندگي مشتركمان مي گذشت . همه 

و سرگيجه  چيز خوب و زويائي بود غيز از دردي كه گه گداري در سينه ام مي پيچيد. اين اواخر هم دچار سر درد

هم مي شدم تا اينكه نسبت به يك سري عطرها و غذا ها حالت تهوع بهم دست مي داد. يك ماه و عقب افتادگي 

سيكل ماهانه ام فهميدم تحولي درونم به وجود آمده بود. ولي براي خوشحالي زود بود. بدون اينكه به خسرو بگم به 

ز خوشحالي در پوست خودم نمي گنجيدم . تنها چيزي كه مرا دكتر زنان رفتم و دكتر تشخيص داد كه باردارم . ا

 نگران مي كرد چگونگي دادن خبر بارداري ام به خسرو بود.

 

ادامه تر فصل بيستم آن روز خسرو به خودش مرخصي داده بود از قبل دوست داشت به مناسبت سالگرد ازدواجمان 

بارداري ام را بدهم . ناهار را باهم خورديم و قرار بود يك جشن ترتيب بدهد ولي من منتظر فرصتي بودم كه خبر 

شام را در رستوران هميشگي بخوريم . بعد از ناهار بخاطر حالت تهوع به تنهائي به باغچه رفتم و روي تاب نشستم . 

چشمانم را بستم و دست روي شكمم گذاشتم با اينكه هنوز برجستگي در شكمم بوجود نيامده بود احساس كردم 
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ن ضعيفي در ناحيه نافم احساس كردم . بي اختيار لبخند روي لبهايم نمايان شد. وقتي چشم باز كردم خسرو را تكا

ديدم كه روي صندلي كنار استخر رو به رويم نشسته و خيره شده به من خنديد و گفت:بازم رفتي توي رويا تبسمي 

ست و دست دور گردنم انداخت و بوسه اي بر كردم و گفتم: نه فقط خيلي خوشحالم و خوشبختكنارم روي تاب نش

پيشاني ام نواخت و گفت: من هم خيلي خوشبختم چون تو رو دارم بعد از من خواست چشمانم را ببندم . و بعد 

سردي طال را روي سينه ام احساس كردم . خوشحال شدم . يك پالك به شكل قلب با يك نگين زمرد با زنجيري طال 

دم . خسرو پالك را در دست گرفت و گفت: شقايق مي بيني درست رنگ چشاته خيلي . چرا . گونه خسرو ر را بوسي

آنقدر رنگ چشمام رو دوست داري ؟ زل زد توي چشمانم و عاشقانه نگاهم كرد و گفت:چون آدم را جادو مي كند . 

ن باشه؟ باور مي كني بيشتر از خودت عاشق چشمات شدم ؟خسرو دوست داري چشماي دخترت رنگ چشماي م

لبخندي زد و گفت: نه فقط چشماي تو رو دوست دارم . يه لحظه غمگين و مظلومانه و يك لحظه وحشي و سركش 

كمي به خودم جرات دادم و گفتم: خسر نمي خواي هديه ات را بگيري ؟ با لودگي تمام گفت: چرا ولي هر چه منتظر 

چشمان سياهش نگاه كردم و گفتم: هديات ،توي وجود نشستم خبري از هديه نشد؟ سرم را به زير انداختم و توي 

منه . تو داري پدر مي شي صداي خنده اش را شنيدم : شوخي جالبي نبود. ديگه از اين شوخي ها با من نكني ها سرم 

را بلند كردم. خشمگين و نگران بود . دستش را گرفتم و گفتم : شوخي نمي كنم . من االن دو ماهه كه باردارم باور 

ي كني ؟جواب آزمايش توي كيفمه از روي تاب بلند شد و سريع رفت داخل . دنبالش رفتم . رفت داخل اتاق نم

خواب . جواب آزمايش دستش بود. نگاهي پر از كينه به من انداخت و با فرياد گفت:چرا اين كار رو با من 

حيرت گفتم: آخه براي چي؟ببين به  كردي؟منظورت رو نمي فهمم شقايق تو نبايد حامله مي شدي مي فهمي ؟با بغض

خاطر قلبت . باور نمي كني ميريم پيش دكترت . اين بچه قاتلت مي شه سرم گيج رفت و گوشهام سوت كشيد . 

ديگر هيچ نفهميدم . بغضم را فرو دادم . چرا نبايد مادر مي شد؟ چرا نبايد از بودنش خوشحال مي شدم ؟حاال دليل 

يدم . بي اختيار اشكهام سرازير شد و با شيون گفتم: دروغ مي گي من حالم خوبه . مخالفت هاي خسرو را مي فهم

خوب تر از هميشه دست هاي سردم را به گرمي فشرد و گفت: عزيز دلم مي دانم كه خيلي خوشحالي ولي بايد 

مي فهمم . من از اين واقعيت را قبول كني تو بايد اين بچه را سقط كني دستهايم را روي گوشهايم گذاشتم و گفتم:نه ن

بچه دست نمي كشم حتي اگر به قيمت جانم تمام بشود. تو نمي توني نمي توني ... فقط صداهاي فرياد دلخراشم را 

مي شنيدم . خسرو ساكت نشسته يود و با وحشت نگاهم مي كرد . تحمل ديدنش را نداشتم . چطور مي توانست 

كشد؟ بلند شدم خواستم از اتاق بيرون بروم كه چشمانم سياهي رفت و آنقدر راحت براي از بين بردن بچه ام نقشه ب

نقش زمين شدم. صداي خسرو را مي شنيدم كه از مهري و توران طلب كمك مي كرد. وقتي چشمانم را باز كردم 

ا دكتر باالي سرم بود و سرمي در دستم . اتاق را ورانداز كردم خبري از خسرو نبود. دكتر واعظي متوجه شد و ب

خسرو را مي خواهي . رفته داروهات رو بگيره بعد از اينكه سرم را از دستم خارج كرد بيرون رفت و »لبخند گفت

صداي خسرو را شنيدم كه حالم را مي پرسيد . چهره نگران خسرو را ديدم . لبخند تلخي زد و گفت: خوبي عزيزم 

ندارم ببين شقايق وقت زيادي نداريم . تازه ديرم سرم را به طرف پنجره برگرداندم و گفتم: خسرو حوصله ات را 

شده . خواهش مي كنم از اين بچه بگذر چرا بچه من را دوست نداري دستي ميان موهام برد با ماليمت گفتك بس 

كن عزيزم . حرف بچه من و تو نيست . هسچ وقت نبايد بچه دار بشي . برات خطرناكه تو مي دونستي و چيزي بهم 

ز اول مي دونستم . روزي كه به دكتر احمدي گفتم مي خوام باهات ازدواج كنم بهم گفت. منم قبول نگفتي آره . ا

كردم . حاال هم سر حرفم هستم . از هميشه بيشترم دوست دارم ولي من اين بچه را مي خوام و به هيچ قيمتي از 
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. پس من چي مي شم ؟ها؟  دستش نمي دم. خسرو با بغش گفت:حتي به قيمت جانت؟شقايق بچه گانه فكر نكن

راستي اين كارش  "خسرو در حق تو جوانمردي كرده  "برگشتم و نگاهش كردم . ياد حرفهاي علي افتادم 

جوانمردي بود؟از حق پدر بودنش گذشت؟ و من چه ؟ عاطفه مادريم چه مي شد . دوستش داشتم تا پاي مرگ . 

شكهايم را از روي گونه هايم پاك كرد و گفت:ديگه گريه نكن . دوباره باران اشكهايم شروع شد . خسرو با مهرباني ا

من دارم ديونه مي شم . من طاقت اشكهات رو ندارم . ببين چطوري سالگرد ازدواجمون خراب شدا . حاال بخند زود 

ي باش به اجبار لبخندي ساختگي زدم و با التماس گفتم: خسرو بگو دوستش داري . بگو مي خواهيش خسرو با كالفگ

گفت: نه شقايق دوباره شروع نكن . فردا مي ريم دكتر . بايد سقطش كني . ديگه هيچ نفهميدم و فرياد زنان گفتم: تو 

حق نداري ااز من بگيريش . تو خودخواهي . تو مغروري . فقط خودت را مي بيني . علي زو از من گرفتي ولي اين 

ي با كشيده آتشين خسرو به خودم آمد . دستم را روي گونه ام دفعه كور خوندي . نمي گدارم بچه ام رو هم ازم بگير

گذاشتم . شدت اشكهايم بيشتر شد و بعد صداي كوبيده شدن محكم در را شنيدم . سرم را بلند كردم . خسرو در 

ور اتاق نبود . صد بار خودم را سرزنش كردم نبايد اسم علي را مي آوردم . نبايد بهش مي گفتم خودخواه مغرور . چط

راضي شدم خسرو محبوب و عزيزم را از خودم برنجانم ؟ به چه حقي؟ به حق اين كه از حق پدر شدنش گذشته بود . 

فقط به خاطر داشتن من . خواستم بروم دنبالش و بگويم باشه هرچي تو بخواي ولي در همين لحظه تكان ضعيفي كه 

شد . او مي خواست باشد و با تكان هايش ابراز صبح درون شكمم حس كردم را احساس كردم كه مانع از رفتنم 

وجود مي كرد . نه من حق نداشتم چنين كاري بكنم. او بايد باشد چون خدا خواسته .فصل بيست و يك ام نگاهي به 

ساعت انداختم ساعت از دو شب گذشته بود خسرو هنوز به خانه برنگشته بود . از بس توي پذيرائي راه رفته بودم 

مي كرد. صداي رعد و برق لحظه اي قطع نمي شد. باران به شدت مي باريد و بي رمق خود را روي صندلي پاهايم درد 

كنار تلفن انداختم و بي اختيار شماره منزل پدر را گرفتم . بعد از چند بوق متوالي صداي خواب آلود مادر در گوشي 

را حرف نمي زني لعنت بر ... الو مامان من هستم پيچيد خواستم تلفن را قطع كنم كه دير شده بود. الو بفرمائيد چ

شقايق سالم چرا حرف نمي زني ؟اتفاقي افتاده ؟ مامان خسرو نيامده آن جا ؟ چرا عصر آمد با پدرت رفتند بيرون 

ولي پدرت دو ساعت بعد برگشت . اتفاقي افتاده ؟نه مامان خسرو بر نگشته نگرانم نگران نباش عزيزم . هرجا رفته 

گرده . شقايق با هم بحثتان شده بود؟نه مامان چطور؟آخه خسرو خيلي آشفته و نگران بود . پدرت هم وقتي بر مي 

برگشت خانه دست كمي از خسرو نداشت نمي دانم حتما يك مشكل كاري داشته صداي باز شدن در سالن به گو شم 

تم با خوشحالي به مادر گفتم:مامان رسيد به عقب برگشتم اندام خسرو سراپا خيس در آستانه در ظاهر شد برگش

خسرو آمد. فعال حدافظگوشي را گذاشتم به طرف خسرو رفتم و با اعتراض گفتم كجا بودي تا اين موقع شب لبخند 

تلخي زد و گفت :پياده روي حالت چطوره خوبم بيا لباست رو عوض كن . حسابي خيس شدي سرما مي خور يخسرو 

. به آشپزخانه رفتم . مي دانستم غذا نخورده . دلمه را گرم كردم . به اتاق خواب بي هيچ حرفي به اتاق خواب رفت 

بردم . خسرو روي صندلي راحتي اش نشسته بود و خيره بود به پنجره . سيني غذا رو روي ميز گذاشتم و گفتم : 

ود باش غذا يخ كرد روبه خسرو بيا شام بخوريمتو تا اين موقع گرسنه موندي تو كه مي دوني تنها شام نمي خورم . ز

رويم نشست و گفت:ميل ندارم . تو بخور. نبايد تا اين موقع شب گرسنه مي موندي با بي ميلي مشغول خوردن شدم 

ولي باز هم بوي غذا ميلم را برد . سيني غذا را كنار كشيدم و گفتم: خسرو بابت حرفايي كه زدم معذرت مي خوام . 

دي زد و گفت: حرف حق تلخ است . مهم نيست من هم نبايد بهت سيلي مي زدم با باور كن از عصبانيت گفتم پوزخن

پدر كجا رفتي ؟ مستقيم زل زد توي چشام و گفت: پيش دكتر احمدي خوب چي گفت: هيچي كلي سرم داد و فرياد 
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ي زد و گفت نبايد بچه دار مي شديم خوب بعدش چرا نيامدي خونه مي خواستم كمي پياده روي كنم اشك تو

چشماي سرخش حلقه بست . حال خوبي نداشت . سرش را ميان دستانش پنهان كرد و گفت:شقايق امروز بعد از دو 

سال فهيدم چقدر بدبختم . توي اين مدت داشتم خودم را گول مي زدو كه دوستم داري تو اشتباه مي كني باور كن 

دي چيكار كنم كه باور كني دوست دارم هيچي  دوست دارم بيشتر از جانم اگر دوستم داري چرا حرفم را گوش نمي

از اين بچه بگذر . نذار بينمون فاصله بيفته باشه خسرو من خيلي فكر كردم ولي اول بايد نظر دكتر احمدي رو هم 

بدونم هرچي دكتر بگه پس بايد بهم قول بدي قول مي دم حاال بريم بخوابيم كه خيلي ديره با قولي كه به خسرو دادم 

ش خيلي زود خوابش بد . ولي خودم تا سپيده نخوابيدم و گوئي خواب با من قهر كرده بود . سردر گم بود. به با آرام

قولي كه به خسرو داده بودم پايبند نبودم . مطمئن بودم با اين وضعيت جسماني ام نظر دكتر احمدي هم سقط بچه 

گير كرده بودم يا بايد خسرو را انتخاب مي كردم بود. خدايا كمك كن تا تصميم درست را بگيرم. سر دوراهي بزرگ 

يا بچه را . از رفتار امشب خسرو فهميدم كه اگر بچه را انتخاب كنم . هم خودم و هم خسرو را از دست داده ام . 

بغض گلويم را بست . بالشت را روي سرم گذتاشتم و بي صدا شروع به گريه كردم. تا اين كه در ميان اشكهايم به 

 تم.خواب رف

 

ادامه تر فصل بيست و يكم صبح با صداي خسرو بيدار شدم. لباس بيرون به تن داشت . كنارم روي تخت نشست 

بوسه اي بر پيشاني ام نواخت و گفت:شقايق جان بهتره زودتر آماده شي . ساعت ده وقت دكتر داريم ساعت چنده 

شدم و حوله را برداشتم و داخل حمام شدم دوش  هشت و نيم بايد برم حمام زود آماده مي شم از روي تخت بلند

آب سرد را باز كردم و با لباس رفتم زير دوش . زير آب ضجه ميزدم و ميلرزيدم . روي زمين نشستم و دستها را 

سايبان كردم . بازهم بچه به كمكم آمد و تكان خورد . يعني داشت همدردي مي كرد ؟جلوي آينه ايستادم از ديدن 

يده و لبان كبودم وحشت كردم . شيشه عطر را از روي آينه برداشتم و كوباندم توي آينه . با صداي قيافه رنگ پر

شكستنش خسرو سراسيمه وارد حمام شد . با ديدن آينه هاي شكسته روي سراميك فريادي زد و گفت:چي شده 

بيرون آمدم . نگاهي به  عزيزم حالت خوبه ؟فقط مات نگاهش كردم . دستم را گرفت و به آرامي از ميان آينه

سرتاپايم كرد و گفت: چرا با لباس و آب سرد دوش مي گرفتي ۀ؟ وقتي از حمام بيرون آمدم تازه سرما را حس 

كردم . با كمك خسرو لباسهايم را عوض كردم و سرم را خشك كردم . خسرو كه لرزم را ديد پتوئي دورم كشيد و 

غو كنم . نه اين كارو نكن . االن آماده مي شم يك ساعت بد پيش دكتر گفت: ميرم به دكتر زنگ بزنم و قرار رو ل

بوديم . دكتر خيلي عصباني بود و داد و بيداد مي كرد . مي داني اصال وضعت خوب نيست نگو نه كه خفه ات مي كنم 

را حامله بله دكتر دو سه ماهي است كه سوزش قلبم را حس مي كنم االن اين حرف را ميزني ؟تو با اين وضعت چ

شدي ؟ نمي دونستم نبايد ... دروغ مي گي ؟!نه دكتر . اين بچه ناخواسته بود بايد تا دير نشده سقطش كني دكتر 

خود شما گفتيد بعد از عمل مي تونم بچه دار شم . چرا بهم دروغ گفتيد . حاال من مادرم . چرا بايد سقطش كنم آن 

ت بدم . دكتر غير از سقط كار ديگري هم هست كه بتونم بكنم اگر وقت اگر گفتم مي خواستم براي عملت روحيه به

مي خواهي زنده بموني نه آب پاكي رو ريخت روي دستم . اشك به آرامي از چشمانم سرازير شد . دكتر مجوز سقط 

م و چه را امضا كرد و ما را به بيمارستان مورد نظر معرفي كرد. باورم نمي شد به همين سادگي بايد ازش دل مي كند

راحت از بين بردنش صادر شد بي اينكه از كسي خدافظي كنم جلوي چشم همه از مطب به حالت دو خارح شدم. 

خسرو با عجله به دنبالم آمد و بي هيچ حرفي سوار اتومبيل شديم عزيزم گريه نكن گريه دردي رو عالج نمي كنه 
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كتر را كه شنيدي . سرقولت كه هستي چند روز خسرو اين بار با ماليمت بيشتري گفت : شقايق جان حرف هاي د

وقت مي خوام با خشم و به تندي گفت:چي؟ چند روز وقت مي خواي ؟االنم دير شده . تو چرا به من نگفتي حالت 

چند روزه بد شده گوش واستاده بود ي؟ احتياجي به اين كار نبود. دكتر انقدر بلند صحبت مي كرد كه صدايتون مي 

تم نگرانت كنم پوزخندي زد و گفت:جالبه من احمق رو بگو كه هيچي نفهميدم . از كي حالت بد مي اومد . نمي خواس

شد ؟زمستون كه رفتيم آستارا با مشت روي فرمان كوبيد و گفت:چرا شقايق چرا بهم نگفتي كه درد داري ؟ آنقدر از 

اگه مي گفتم همه »:نگاه كردم و گفتممن و زندگي با من سير شدي ؟ بغضم را فرو دادم و به چهره پريشان خسرو 

چيز خراب مي شد . نمي فهمم چرا اينهمه مالحضه ام رو مي كني . تا حاال هم خيلي تحملم كردي . من مي خواستم به 

همه ثابت كنم با همه فرق دارم و مي خوام برات بهترين باشم خسرو به ميان حرفم آمد و گفت:تو بهتريني . نيازي 

ست. همه بيمار مي شن تو هيچ فرقي با ديگران نداري فقط علي مي دونست كه مريضم اما منو مي به ثابت كردن ني

خواست بعد كه تو آمدي . خسرو من مي خوام واست همسر واقعي باشم . يك مادر خوب براي بچه ام . ديگه نمي 

عاشقتم ؟من تو رو همينجوري  خوام با بقيه فرق كنم مي فهمي دستم را گرفت و گفت:من با علي فرق دارم يا كمتر

دوست دارم نه بچه مي خوام ازت نه رابطه زناشوئي . ديوانه من خودت رو دوست دارم چرا نمي خواي اين را باور 

كني ؟دوست دارم هرجور كه باشي با التماس گفتم: ولي من حق دارم مادر باشم و از زندگيم لذت ببرم . من اين 

ندارم و من آدمم نه عروسك كوكي . تو هم باورم كن خسرو با گريه دستهاي زندگي رو نمي خوام ديگه تحمل 

لرزانم را بوسيد و گفت: آروم باش عروسكم تو حالت خوب نيست . خواهش مي كنم گريه نكن منو ببر خونه مي 

ي نياز داشتم . خوام تنها باشم به خانه كه رسيديم خودم را توي اتاق خواب سابقم در طبقه باال حبس كردم . به تنهائ

وقتي روي تخت دراز كشيدم بازهم تكانش را احساس كردم . چه احساس دل نشيني . او احساس مادرانه ام را با 

اينكه ماههاي اول بود پاسخ مي داد و وجود يخ زده ام را گرما مي بخشيد . يك هفته گذشته و من هنوز تصميم را 

عزيزترينمه . حاال يه گروه پشت اتاق جمع شدند تا تو رو ازم نگرفتم حوصله هيج كس را ندارم حتي خسرو كه 

بگيرن . عزيز دلم آرام جانم چطور تو رو از خودم جدا كنم . نمي تونم ماماني دوست دارم پيش خودمون باشي . تو را 

كردم .  از خسرو هم بيشتر دوست دارم با صداي در قلم را روي دفترم گذاشتم و دفتر را بستم . اشكهايم را پاك

خسرو كنارم ايستاد و دستهايش را دور گردنم حلقه كرد و گفت: عزيزم نمي خواي بياي بيرون همه منتظرن 

پوزخندي زدم و گفتم:آن بيرون چه خبره هيچي بچه ها اومدن ديدنت . مادرم از آستارا اومده . براي چي ؟ من حالم 

حتي مادرم را ؟ حتي مادرجان را خسرو چرا بازي در مي آري خوبه مگه بايد بيمار باشي نه حوصله هيچ كس را ندارم 

؟حرف دلت را بزن ببين شقايق يك هفته گذشته و داريم زمان را از دست مي ديم خودت بهتر مي دوني كه اگر من 

بخوام .... ادامه نده مي دونم اختيار اين بچه و من دست توست تو رو هم خوب مي شناسم براي من الكي دلسوري 

. برو زنگ بزن دكتر بگو موافقم بوسه اي بر موهايم زد و با ناراحتي گفت متاسفم شقايقم چاره اي جز اين كار  نكن

نبود برو خسرو تنهام بذار . ديگه توقع نداشه باش من شقايق قبل باشم . چون خودت خواستي به آن ها هم بگو برند 

را روي تخت انداختم و از ته دل گريستم . همه از  سر زندگيشون . بگو موفق شدند خسرو كه رفت تن خسته ام

كاري كه مي خواسم بكنم خوشحال بودند از همه متنفرم . همه با تنفر از تو حرف مي زنند عزيز مادر . چطور از رفتن 

تو خوشحالند؟در راه رفتن به بيمارستان خسرو تالش كرد با حرفاش آرومم كنه اما فايده اي نداشت . وقتي رسييدم 

دكتر معاينه ام كرد و گفت: ناراحت نباش دخترم زندگي فقط به داشتن بچه خالصه نمي شه . تو گوشه كنار شهر ما 

خيلي ها نياز به محبت مادرانه دارند و بي مادرند. صبح روز بعد لباس مخصوص عمل را پوشيدم و با كمك پرستار به 
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كنار اتاق منتظرم بودند . خسر جلو آمد و دست به زيرچانه  سمت اتاق عمل رفتم . پذر و مادر و مادرجان و خسرو در

ام برد و گفت: عزيزدلم باور كن من ... بغض مانع حرف زدنش شد و توي چشمانش پر اشك شد . از دستش 

ناراحت بودم او مرا مجبور كرده بود به اين كار . وقتي روي تخت خوابيدم دست روي شكمم گذاشتم . نگاه همه 

ارها ترحم آميز بود. خواستم ازش خدافظي كنم اما تكان خورد بغضم تركيد و تكانهايش بيشتر شد دكتر و پرست

انگار اعتراض مي كرد . به سرعت از روي تخت بلند شدم و به سمت در خروجي دويدم . دكتر با عصبانيت گفت: 

جانم دكتر كه مرا مصمم ديد كنار  شقايق چي كار مي كني ؟برو كنار دكتر من اجازه نمي دم عملم كنيد حتي به قيمت

رفت و با همان لباس و ظاهر وحشت زده از اتاق بيرون رفتم و خودم را در آغوش مادرم انداختم و از ته دل اشك 

ريختم . خسرو كنار دكتر رفت و توضيح خواست دكتر گفت: متاسفم او راه خودش را انتخاب كرده . من نمي تونم 

زه باشيد همين دكتر گفت:شقايق خيلي خودخواهي راه هاي ديگري هم براي خودكشي كاري بكنم . منتظر يه معج

هست خسرو با درماندگي به سمت من آمد و شانه هايم را گرفت و از مادر جدا كرد و با خشم تكانم داد براي يك 

عقب هلم داد كه  لحظه آروم شدم من را كنار زد و گفت:هر غلطي كه مي خواي بكن . ديگه برام مهم نيست به سمت

در آغوش مادرم جا گرفتم . به سرعت از بيمارستان رفت . پدر هم عصباني بود . خسرو نبود. سوار ماشين پدر شديم 

و پدر حركت كرد. خوشحالم كه هنوز هم داشتمش ديگر هيچ نيرويي نمي توانست از من بگيردش . جز خدا. خدا 

 هيچ وقت من و تو رو فراموش نمي كنه

 

بيست و دوم غروب فرداي آن روز مادرجان وسايلش را جمع كرد و عازم آستارا شد . قبل از رفتنش به اتاقم  فصل 

آمد و كلي باهام صحبت كرد .و سعي كرد متقاعدم كند ولي من حرفم همان بود. من بچه ام را مي خواستم بخاطر 

ن مادرجان يك غم بزرگ توي دلم ريخت و خودم و خسرو . حتي براي يك لحظه مي خواستم مادرش باشم . با رفت

حسابي تنها شدم . خسرو خيلي ناراحت بود به حدي كه مرا ناديده مي گرفت و باهام حرف نمي زد و اكثرا بيرون 

بود. شبها هم توي اتاق كارش مي خوابيد . حاال كه به نوازش و هم صحبتي اش نياز داشتم از من روگردان بود . ولي 

كه از دور مراقب من است . توران و مهري لحظه اي از كنارم دور نمي شدند . مادرم هرروز به ديدنم كامال پيدا بود 

مي آمد و بي دريغ بهم محبت مي كرد. ولي من خسرو رو مي خواستم و دستهاي نووازشگرش را . دوست داشتم مثل 

فقط دلم به جوانه اي خوش بود كه در قبل بازهم به دورم بگرده ولي صد افسوس كه برايش غريبه اي بيش نبودم . 

بطنم در حال رشد بود و با تكانش همه ي بدخلقي هاي خسرو را فراموش مي كردم. آه خسرو اي اميد جانم 

عزيزترين دوستت دارم . اين جمله اي بود كه بارها شبهاي تنهائي ام زمزمه مي كردم و اشك مي ريختم . يك ماهي 

كم به كم محلي اش عادت كردم . امروز وقت دكتر دارم . مادر خيلي اصرار داشت  از قهر با خسرو مي گذرد . كم

همراهم باشد ولي قبول نكردم . تنهائي به بيمارستان رفتم . دكتر اسمم را گذاشته كوچولو احمق . شايد اسم خوبي 

از اينكه نسخه بلند باالي دكتر است و من احمقم . ولي هرچه باشد مادرم و حاضرم جانم را براي بچه ام فدا كنم . بعد 

را گرفتم از مطب خارج شدم و به سمت خانه رفتم . امروز ماه پنجم بارداريم تمام شد و پا به ششمين ماه گذاشتم . 

ظاهرم به طور كل عوض شده و وجودش را كامال احساس مي كنم . او هم به خوبي من را درك مي كندو وقتي باهاش 

داي خنده هاش توي گوشم است. آه ماماني حسابي منتظر توست قول بده سالم و قوي حرف مي زنم مي خندد و ص

بدنيا بياي و از خدا بخواه براي يك لحظه هم كه شده در آغوشت بگيرم. مامان در حسرت ديدار تو در آغوش 

يزيت دكتر زنان گرفتنت مي سوزه بغض كرده بودم و جلوي آينه اين حرفا رو به خودم مي زدم . امزور بايد براي و
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مي رفتم . به دستور خسرو ديگر از اتومبيل استفاده نمي كنم و با آقاي حسين پور مي رفتم اما امروز دلم مي خواد 

تنها باشم . سوار اتومبيلم شدم و از خانه خارج شدم . وقتي به دكتر رسيدم . صداي قلب بچه ام را كنترل كرد. با 

آرام و ضعيف بود . خيلي نگران شدم اما دكتر گفت جاي نگراني ندارد : صداي قلبش آرام شدم . صداي قلبش 

نگران نباش عزيزم . بچه ات سالمه . نگران خودت باش . فشار خونت باالست و كاهش وزن شديدي داري چرا به 

ي فكر خودت نيستي ؟ در جوابش فقط خنديدم . وقتي بيرون آمدم روبروي مطب فروشگاهي بود كه .وسايل نوزاد

مي فروخت . از جوراب بچه گانه اي خوشم آمد كه صورتي بود. چقدر دلم مي خواست االن خسرو كنام بود و باهم 

براي بچه مان خريد مي كرديم. جوراب را خريدم و از فروشگاه خارج شدم.به خانه رفتم . به نظرم اين جوراب 

دند . بيچاره ها كلي نگرانم شدند. خسرو چند زيباترين شي روي زمين است. توران و مهري سراسيمه به سمتم آم

شبي است اصال نيامده خانه . من هم حال درستي ندارم .درد قلبم بيشتر شده و تنگي نفس هم دارم . خدا مي دانه 

چقدر به وجود خسرو نياز دارم . مادر و بهنوش هرروز مي آيند ديدنم اما خدا مي داند كه فقط خسرو را مي خواهم . 

بيده شدن در ورودي سالن به گوشم رسيد و بعد صداي قدم هاي خسته خسرو . در اتاق كارش باز شد و صداي كو

همزمان بسته شد. سوزش شديدي در قفسه سينه ام پيچيد و نفس كشيدن برايم مشكل شد . دكتر اجمدي دارو داده 

و ماسك را روي صورتم گذاشتم. بود اما مي ترسيدم به بچه ام آسيب برسد. سريع به سمت كپسول اكسيژن رفتم 

بايد امشب خسرو را مي ديدم . دلم آغوش گرم و مهربانش را مي خواست. چشمان نافذ و خمارش را مي طلبيد و 

گوشهايم خواستار شنيدن صداي دلنشين و مغرورش بود. كمي كه آروم شدم از اتاق بيرون رفتم و به سمت اتاق كار 

داي جيرجير صندلي گهواره ايش مي آمد . به آرامي در اتاق را باز كردم . اتاق خسرو رفتم . پشت در ايستادم . ص

كامال تاريك بود . جز نور شمعي كه روي ميز كارش بود هيچ نوري ديده نمي شد. چشمانم را بستم . دود سيگار تمام 

تكان خوردنش جلوگيري  اتاق را پر كرده بود. جلوي صندلي زانو زدم و دستهايم را گذاشم روي دسته صندلي و از

كردم . سرم را گذاشتم روي زانوهايش و با بغض گفتم : خسرو دلم برات تنگ شده . نمي خواي باهام حرف برني 

راحتم بذار . من حرفي با تو ندارم تمام تنم لرزيد و عرق سردي از پشتم روان شدو سيل اشگهايم جاري شد . امان از 

. سرم را محكم تر روي پاهايش چسباند و گفتم: خواهش مي كنم من خيلي بهت وقتي خسرو مي افتاد روي دنده لج 

احتياج دارم بس كن شقايق تو تا آن وقت كه آن بچه را داري به من احتياج نداري برو و تنهام بذاز او بچه تو هم 

را ندارم برو بيرون هست انقدر بي رحم نباش با فرياد در جوابم گفت: ازش متنفرم . دست از سرم بردار حوصله ات 

برو به جهنم نمي رم . من تنهائي تو آن اتاق بزرگ مي ترسم تا صبح بيدارم فقط بذار شبها پيشت بمانم با سنگدلي 

تمام سرم را از روي زانوانش پس زد و با لحني خشن گفت: تو به من احتياج نداري بعد با يك حركت به سوي ديگر 

ز سرم بردار ديگه نمي خوام ببينمت مي ترسي برو خونه پدرت . من ديگه نمي اتاق پرتم كرد و گفت: لعنتي دست ا

تونم باهات باشم چون ازت متنفرم موجي از سرما تمام بدنم را پوشاند و مغز استخوانهايم يخ زد . دست به ديوار 

چشمانم سياي رفت  كشيدم و به سختي بلند شدم و به طرف در اتاق حركت كردم . هنوز به در اتاق نرسيده بودم كه

و نقش زمين شدم و ديگر هيچ نفهميدم. چشم كه باز كردم در بيمارستان بودم و دستگاههاي جور واجور بهم وصل 

بود. دكتر احمدي باالي سرم آمد و گفت: مامان احمق ما چطوره خوبم دكتر نگاهش يه جوري بود فهميدم مي داند 

ه را در مي آوريم و بعد معالجات خودت شروع مي شود. موافق نه دكتر كه داروهايم را نمي خورم پايان اين ماه بچ

بچه ام نارس بدنيا مي آد . نه مامان كوچولو قلبت تحمل اينهمه فشار رو نداره و بعد از عمل بچه را دو ماه داخل 

كتر كه رفت پرستار دستگاه مي ذاريم و تا كامال از سالمت نوزاد مطمئن نشيم اين عمل انجام نمي شه . نگران نباش د
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آمد و گفت مالقاتي داري . خوشحال شدم از اينكه خسرو به ديدنم مياد و چشم به در اتاق دوخته شد . بر خالف 

انتظارم شاهين با دسته گلي آمد به روي خودم نياوردم . شاهين حالم را پرسيد در جوابش گفتم : كي خبرت كرد؟ 

؟ پس خسرو گجاست ؟ اينجا بود . من كه آمدم رفت . خيلي اذيتت مي خسرو خبرم كردم. بازهم زديد به تيپ هم 

كنه شقايق ؟ در جوابش اشك ريختم . دستم را در دستش گرفت . گفت: مرخص كه شدي مياي خانه خودم . اين 

خواسته خسرو هم هست . بهم گفت يا ببرمت خانه خودم يا پدر شدت اشكهايم بيشتر شد و گفت: نه مي خواهم 

انه خودم مي خوام تا آخر عمرم خانه خسرو باشم اخالقت مثا مادره . تحت هيچ شرايطي حاضر نيستيد دست بروم خ

از زندگيتان بكشيد. خدا كند مريم هم مثل تو و مادر باشه مطمئنن هست . مريم دختر خيلي خوبيه شاهين اگر من 

ودت بايد بزرگش كني . تو جنسيتش را از يك روز نبودم مراقب دخترم باش اين چه حرفيه كه مي زني شقايق . خ

كجا مي دوني هرشب خوابش رو مي بينم . من دارم باهاش زندگي مي كنم شاهين به پدر و مادر نگفتي كه من 

بيمارستانم؟ نه گفتم با خسرو رفتي ويالي چالوس دو سه روز مي مانيد. خوب كردي . نگران مي شوند. مريم جان 

عصري حتما مي ياد ديدنت . يكي دو ساعت ديگه مي برنت بخش . من هم برم وگرنه  چطوره خوبه . سالم رساندو

شوهر جانت اخراجم مي كنه خنديدم و گفت: حق داره اخراجت كنه وكيل از تو زير كار در وتر هم هست ؟ شاهين 

مينطور شاهين بازهم پيشاني ام را بوسيد و گفت: اگر اخراجم هم بكند بازهم نوكر خواهر نازم هستم من هم ه

خدافظي كرد و رفت. تا شب منتظر خسرو بودو ولي نيامد. مريم به ديدنم آمد و بعد از مدتي رفت چون خسرو برايم 

پرستار خصوصي گرفته بود و نيازي به كسي نبود. وقتي مريم رفت يك دل سير گريه كردم . شبها خوابم نمي برد و 

را كرده بود. بهش زنگ زدم و باهاش حرف زدم و ازش خواستم مثل به بهچه ام فكر مي كردم . دلم هواي مادرم 

بچگي هام برايم الالئي بخواند . مادر گفت: چشمات رو ببند و گوش كن ال الال گل پونه گدا آمد در خانه . نانش دادم 

بدش آمد . پولش دادم خوشش آمد. خودش رفت و سگش آمد . چخش كردم بدش آمد . نانش دادم خوشش آمد 

الالال گل الله .............. صدايش بغض آلود بود . مادر الالئي مي گفت و من چشمانم گرم مي شد . تا وقتي كه ال

بيمارستان بودم با الالئي مادر مي خوابيدم. سه روز بعد مرخص شدم . خسرو هيچ به ديدنم نيامد . مي دانستم 

برگشتم . ولي نمي دانم چرا ديگه خانه برايم مثل قبل گرو م دورادور مراقبم است. به همراه شاهين و مريم به خانه 

جالب نبود. در مدتي كه از بيمارستان به خانه آمد خسرو هنوز برنگشته . كالفه و بي حوصله ام . دو روز گذشته ولي 

را برداشتم خسرو نيامد. از اينكه حرف شاهين را قبول نكردم و اينجا آمدم ناراحتم . به شدت عصبي بودم و چمدانم 

و تعدادي از لباسهايم و شوسايل شخصي ام را برداشتم . هنوز مردد و شكاك بودم . هنوز از اتاق خارج نشده بودم 

كه دچار سوزش قلب و تنگي نفس شدم . مانتويم را درآوردم و روي تخت دراز كشيدم و ماسك اكسيژن را زدم . 

ه بودم كه زير ماسك خوابم برد. نمي دانم چه مدت گذشت كه كمي بعد حالم بهتر شد . چند شبي بود كه نخوابيد

احساس كردم موهايم نوازش مي شود. از بوي عطري كه توي اتاق پيچيده بود فهميدم كه خسرو كنارم نشسته . 

چشمانم را باز نكردم و خودم را به خواب زدم . واي كه چقدر به نوازش هاي دستهاي مهربانش نياز داشتم . باالخره 

لسم بي اعتنائي هاي خسرو شكسته بود . باز مورد لطفش قرار گرفته بودم به يك باره تمام دلخوري ها و ناراحتي ط

هايم از خسرو از بين رفت. هرچه تالش كردم نتوانستم جلوي اشكهايم را بگيرم و باالخره اشك هايم روان شد. 

ره شدم. رد اشك را روي گونه هايش ديدم . چشمانم را باز كردم و پشت پرده حريري اشك به چهره خسرو خي

خداي من چقدر شكسته و رنجور بود. ماسك را از روي صورتم كنار زدم و سرم را روي پاهايش گذاشتم . با نوازش 

هاي خسرو آرام شدم . خم شد و بعد از سه ماه صورتم را بوسيد با لحني گرفته و لرزان گفت: حالت چطوره ؟ خوبم 
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بم زل زد توي چشمانم و گفت: دلم برات خيلي تنگ شده شقايق . من را مي بخشي . توي اين مدت . با تو باشم خو

خيلي آزارت دادم. اين چند روز هم از خجالتم نيامدم در جوابش به لبخندي بسنده كردم . غم توي چشمانش النه 

ن جان من چطوره؟ با كرده بود . لبخند دلنشيني زد . دستش را گذاشت روي برجستگي شكمم و گفت: دشم

خوشحالي گفتم: خوب و عالي . مخصوصل حاال كه بابا خسروش حالش رو مي پرسه بعد از مدت ها هردو مي خنديدم 

. من از ته دل مي خنديدم ولي خسرو خنده هاش مصنوعي و غم دار بود و نگراني از آينده تو نگاهش موج مي زد با 

چقدر الغر شدي . مهري گفت غذات را كامل نمي خوري درست شنيدم ؟ نگاه عميقي وزاندازم كرد و گفت: شقايق 

تنهائي ميلم نمي برد. ولي حاال حسابي گرسنه ام شده . خسرو لبخندي زد و دستم را گرفت و از روي تخت برخاست 

صبح با . و من را وادار به ايستادن كرد و گفت: پس حمله به طرف آشپزخانه كه من هم حسابي گرسنه ام شده

بهترين و دلنوازترين صدا بعد از مدت ها اين اولين باري بود كه در آرامش خوابيده بودم و  صداي خسرو بيدار شدم.

با آرامش بيدار شده بودم. چنگي ميان موهايم انداخت و گفت: مامان كوچولو چطوره؟ خيلي خوب تو چطوري ؟ من 

اصي نداريم فقط دوست دارم كنارم هم خوبم . امروز ماندم خانه . برنامه ات چيه ؟ لبخندي زدم و گفتم: برنامه خ

باشي لحظاتي در سكوت گذشت . خسرو به نقطه نامعلومي خيره شده بود و چشمانش سرخ بود. احساس كردم قبل 

از اين كه بيدار بشوم گريه كرده . نگاهم كرد . ديگر نگاهش تيز و نافذ بود. غم دار و نگران بود. لبحند تلخي زد و 

افرت براي هردومان الزمه عاليه حاال كجا؟ هرجا كه تو بگي البته با اتومبيل . هواپيما گفت: دوست داري بريم مس

براي شرايط تو خطر داره كمي فكر كردم و گفتم: مشهد چطوره ؟دلم ميخواد برم زيارت امام رضا )ع( قبول عصر 

ا مي دانستيم كه وضعيت قلب من حركت مي كنيم ناهار را در خانه پدر خورديم . پدر هنوز ازم دلخور بود ولي همه م

قبل از شروع بارداري بد شده . مي دانستم فقط تا به حال به اميد ديدن بچه ام زنده ماندم . تو اين مدت خيلي درد 

كشيده بودم ولي هرگز از دارو استفاده نكرده بودم . و درد را به جان خريدم . عصر بود كه به سمت مشهد حركت 

من از قبل براي ترك كردن خسرو چمدانم را بسته بودم و االن با همين چمدان مي رفتم  كرديم . خنده دار بود

پابوس آقا . خسرو ساكت بود و در سكوت رانندگي مي كرد. نگاهش كردم واقعا نگران بود . تو اين مدت چند سال 

يد . خدايا من چقدر اين مرد را پيرتر شده بود . موهاي شقيقه اش كامال سفيد شده بود و خسته و كالفه به نظر مي رس

عذاب داده بودم . دستش را گرفتم و بوسيدمش و گفتم : خسرو خيلي دوست دارم با حرص گفت: دروغ مي گي اگه 

دوستم داشتي از آن بچه مي گذشتي . تو هيچ سهمي براي من قائل نشدي اشتباه مي كني . بزرگترين سهم را برايت 

كن شقايق . من بخاطر تو از همه چيزم گذشتم . از دوستانم تفريحاتم از سفرهائي گذاشتم پوزخندي زد و گفت: بس 

كه مي رفتم . از مشروب . چون دوست داشتم و مي خواستم بهت ثابت كنم تو ارزش بيشتر از اينها را داري . ولي تو 

گي بيماريت عود كرده . مي براي من چه كار كردي ؟ تو آن بچه را به من ترجيح دادي حتي قابلم ندانستي كه بهم ب

ترسم شقايق . من فقط تو رو مي خوام . ديگه هيچي . اين سهم زيادي كه از تو زندگيت مي خوام؟ من همه جا باهات 

هستم حتي اگر ديگر زنده نباشم شمارش معكوس شروع شده و چيزي به پايان ماه نمانده مي ترسم تنها بمانم تا 

زني ؟ من فقط دو هفته فرصت دارم با تو باشم ولي تو همه اش ... شدت اشك مانع كي مي خواهي گله كني و كنايه ب

از ادامه صحبتم شد. قلبم يهو ريخت . خسرو درست مي گفت . بايد آخر اين ماه جراخي مي شدم . مي دانستم مهلت 

متوجه شده زيادي ندارم و خسرو هم سعي در پنهان كردن وضعيتم نداشت از حرف هاي خسرو و دكتر احمدي 

بودم كه زياد شانسي براي زندگي ندارم . نبايد خود را مي باختم اينهمه تحمل كرده بودم لبخندي زدم و گفتم : با 

حرفات حال و هوايم را خراب كردي . اين طوري مي خواي به من روحيه بدي ؟من زنده مي مانم و بچه مان را باهم 
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م و به آرامي اشك ريختم . خسرو توقف كرد و صندلي كه رويش بزرگ مي كنيم سرم را به سمت جاده برگرداند

نشسته بودم را كمي به عقب برد هوا كمي سرد بود و پائيز به نيمه رسيده بود . پتوئي از صندوق عقب آورد و روي 

كني پاهايم كشانئ و گفت: حق با توست من با حرفام آزارت مي دم . بهتره كمي بخوابي نبايد زياد خودت را خسته 

بهانه جوئي بود براي به پايان رساندن بحثمان . دوباره حركت كرد با توجه به گرماي مطبوع اتومبيل خيلي زود خوابم 

برد . هوا تاريك شده بود . خسرو رانندگي شب را خيلي دوست داشت ولي من مي ترسيدم چون حال و روز خوبي 

را گذاشته بود كه در راه برگشت از آستارا خواننده دكلمه  نداشت. به خاطر همين زود بيدار شدم . باز هم موزيكي

مي كرد. به چهره اش نگاه كردم بازهم زد اشك را روي گونه اش ديدم. هنوز متوجه بيداري ام نشده بود. كاش خدا 

ن هم بهم مهلت مي داد تا بيشتر كنارش باشم . بعد از چند دقيقه ناخودآگاه دستش را گرفتم و فشردم . حاال خود م

داشتم اشك مي ريختم برگشت نگاهم كرد دستم را بلند كرد و چند بار بوسيد . لبخند نلخي زد و گفت: كي بيدار 

شدي؟ خيلي وقته خسته شدي من بشينم پشت فرمان عزيزكم تو استراحت كن چيه مي ترسي پشت فرمان سكته 

گفت: من از خدا مي خوام. من بدون تووو اين زن  كنم و بفرستمت آن دنيا ؟ نگاه تندي به چهره ام انداخت و با خشم

د گي رو ن مي خوام خسرو خواشه مي كنم آنقدر آيه ياس نخون تو منو مي ترسوني تو بترسي ؟ تو كه داري 

خودكشي مي كني شقايق خيلي خودخواهي هيچ فكر من را نكردي بغض كردم و با صداي گرفته گفتم: من 

كوچك سه ماه تنها فرصت براي زندگي ام را گرفتي . تو ميدوني چي كشيدم . شب ها  خودخواهم يا تو كه با يه بهانه

از ترس تا صبح نمي خوابيدم راه مي رفتم . من هم آدم هستم من هم از مرگ مي ترسم از تنهايي و سياهي گور مي 

ها فرصت باهم بدودن را از ترسم ولي تو با قهرت با تنها گذاشتن من ترسم را چند برابر كردي . ترس به جهنم تو تن

من گرفتي . حاال گاليه مي كني براي چي ؟براي قهر و بچه بازي هاي خودت سرم را زير پتو كردم و با صداي بلند 

گريستم . خسرو كنار جاده توقف كرد پتو را از روي سرم كنار زد و گفت: حق با توست . معذرت مي خوام . مي 

بايد بهت روحيه مي دادم ولي دست خودم نيست . دارم ديونه مي شم . من بدون تو دونم كه نبايد تنهات مي ذاشتم و 

هيچم . قول بده مقاومت كني و تنهام نذاري با لبخندي ساختگي گفتم: قول مي دم خسر من همه جا و همه وقت با تو 

رم . خسرو خميازه اي هستم ،قول مي دم همزمان با اذان صبح به مشهد رسيديم. تا رسيديم به خسرو گفتم بريم ح

كشيد و گفت : خيلي خسته ام كمي بخوابيم بعد . به ناچار قبول كردم و خسرو راه هتلي را كه از قبل رزرو كرده بود 

در پيش گرفت . اتاقمان طبقه آخر هتل بود . خسرو سريع به تخت خواب رفت و خوابيد . نفس تگي داشتم . پنجره 

حمام رفتم غسل زيارت كردم . يادداشتي براي خسرو گذاشتم و چادر به سر از هتل را باز كردم . طاقت نياوردم به 

بيرون رفتم . تا حرم فاصله اي نبود وارد صحن شدم . هوا كمي سرد بود با انكه صبح زود بود و باد مي وزيد اما صحن 

. گوشه اي نشستم و با آقا و  پر از زائر بود كه از همه جا براي زيارت مشتاقانه آمده بودند و جلوي ضريح نرفتم

خدايش راز و نياز كردم و اشك ريختم . وقت اذان ظهر بود همراه جماع نماز خواندم . احساس سبكي مي كردم مثل 

يك بچه كه تازه از مادر زائيده شده بود. وقتي به هتل برگشتم خسرو هنوز خواب بود . پتو را از روي سرش كنار 

: پاشو تنبل خوابت رو آوردي مسافرت ؟ من گرسنه ام پاشو ديگه كمي روي تخت كشيدم و تكانش دادم و گفتم

جابجا شد و خميازه اي كشيد و گفت: مگر ساعت چنده؟ ساعت يكه جناب خوش خواب اخم قشنگي كرد و گفت: بي 

ودم حرم . انصاف نباش شقايق جان من تا صبح رانندگي كردم خوب وراندازم كرد و گفت؟ بيرون بودي ؟ آره رفته ب

نمي داني چه حالي داد ؟ خيزي برداشت و سرش را گذاشت روي پاهان مثل يك بچه گربه بوم كرد و گفت: چه بوي 

گالبي مي دهي پيراهم را بو كردم راست مي گفت. بوي گالب گرفته بود حسابي . به ياد آوردم وقتي داشتم زيارت 
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. دستي ميان موهاي خسرو كشيدم و گفتم: تو نمي خواهي بلند نامه آقا را مي خواندم خانم پيري رويم گالب ريخت 

بشوي ؟من از تنهائي خسته شدم به روبه رو خيره شده بود و به آرومي گفت: از آقا چي خواستي ؟ هيچي فقط 

خوشبختي تو معني خوشبختي را مي داني با بغض گفتم: آره يعني با تو بودن يعني تو را داشتن . خسرو خيلي دوست 

م نمي خوام ازت .... گريه مانع از حرف زدنم شد. سرم را به طرف پنجره برگرداندم و مناره هاي حرم آقا را دار

ديدم دلم دوباره هوائي شد. سرش را از روي اهايم بلند كردم . كنارم نشست. سرم را به سينه اش فشرد و گفت: 

ن كه بچه را نگه داشتي ؟ نه هيج وقت از اين كار گريه كن تا آروم بشي . شقايق پشيمون كه نيستي از چي ؟ از اي

پشيمون نيستم فقط االن .... االن چي ؟ با پشت دست اشكهايم را پاك كردم لبخندي زدم و گفتم: هيچي نمي خواي 

به من ناهار بدي ؟اين بچه بيچاره هم صداش بلند شده بعد دستش را گذاشتم روي شكمم و گفتم : ببين چطوري 

ا صداي بلند لخند زد و گفت: خوب مثل بابا خسروش شكموئه ديگه . طاقت گرسنگي نداره مي دانستم لگد مي زنه ب

كه خسرو دل خوشي از اين بچه نداره و فقط براي دلخوشي من اين حرف ها را مي زنه . دلم مي خواست بقيه 

از دوري تو از دوري بچه ام كه در حرفهايم را بهش مي زدم و مي گفتم: فقط االن مي ترسم از تنهائي از سياهي گور 

تب و تاب ديدنش دارم مي سوزم . باز هم حال و هواي نگاهم باراني شد. فصل بيست و سوم ناهار را در رستوران 

هتل خورديم و بعد از ناها دوباره به همراه خسرو به هتل رفتيم . خسرو براي كبوترهاي حرم دانه خريد و نذر من 

ال بعد همراه بچه مان به مشهد بيابيم و هرسال اين كار را تكرار كنيم كنار سحن ايستاده كرد. باهم نذر كرديم س

بودم كه ديدم بعد از نيم ساعت خسرو آمد . چشمانش سرخ سرخ بود معلوم بود كه حسابي گريه كرده . بعد از آن 

ا پيراهن حاملگي يكي به رنگ به بازار رفتيم و بعد از مدت ها خسرو برايم لباس خريد . آن هم چه لباسي دو ت

صورتي كلوش و ديگري قهوه اي مدل هندي . با كلي خرت و پرت ديگه كه نمي دونم مهلت دارم ازشان استفاده 

كنم يا خير وقتي رسيديم لباس صورتي رنگ را پوشيدم خسرو خوب وراندازم كرد و گفت: خيلي بامزه شدي خودت 

يره جلوي آينه ايستادم تو اين شش ماه يا بلوز و شلوار مي پوشيدم يا بلوز و را تو آينه نگاه كن حتما خنده ات مي گ

دامن . راست مي گفت قيافه ام توي اين لباس حاملگي خيلي مضحك شده بود . شانه هايم را باال انداختم و با بي 

اي بر موهايم زد  قيدي گفتم : خيلي دلت بخواهد به اين خوشگلي شدم جلو آمد و سخت مرا در آغوش گرفت. بوسه

و گفت: شوخي كردم خيلي ناز شدي . درست مثل دلقك ها با حرص نگاهش كردم به سرعت ازم فاصله گرفت و به 

سمت در خروجي رفت . برس مو را از روي ميز برداشتم و به سمتش پرتاب كردم و گفتم: اي بدجنس حاال من شدم 

د خنديد و از اتاق خارج شد خسته بودم و به شدت خوابم دلقك ؟مگه نبينمت خسرو مي كشمت خسرو با صداي بلن

مي آمد . روي تخت دراز كشيدم و خيلي زود خوابم برد با صداي نقاره هاي كه از حرم مي آمد از خواب بيدار شدم 

.خسرو باالي سرم نشسته بود و زل زده بود به چهره ام لبخندي زد و گفت: ساعت خواب خانم . خوب خوابيدي ؟ 

يلي خوب كجا رفته بودي ؟ رفتم يه گشتي تو شهر زدم . راستي برات بوم و وسايل نقاشي گرفتم . گفتم شايد آره خ

دلت بخواد نقاشي كني ممنون از كجا مي دونستي دلم مي خواد نقاشي كنم ؟ خم شد و پيشاني ام را بوسيد و گفت: از 

 حالو هوات خانم خوشگله

انم بيزار بودم ولي حاال عاشق ترحم و دلسوزيهاي بيش از اندازه خسرو بودم. از بچگي از ترحم و دلسوزي اطرافي 

بعد از شام هر دو در آغوش خواب فرو رفتيم خسرو را نمي دانم ولي من به سرزمين رويا رفتم يا كابوس نمي دانم 

و عطر گل محمدي  اول شيرين بود يك روياي واقعي كه به همراه خسرو داخل صحن آقا بوديم. همه جا غرق در نور

بود به طوري كه توي خواب هم بوي عطر را بخوبي حس مي كردم . داشتيم براي كبوترهاي صحن دون مي پاشيديم 
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. يكباره همه جا تاريك و ظلماني شد و از خسرو دور شدم . نور شديدي از اطراف مناره ها به سويم هجوم آورد و 

. چهره اش در هاله اي از نور بود به طوري كه فقط لبخندش را مي ديدم چهره اي نوراني مردي از تبار باران را ديدم

و دستش را كه به سويم دراز بود . دستم را به سويش دراز كردم و همراهش شدم. خيلي سبك و بي خيال پرواز مي 

د و براي كبوترا كردم و به باالي ستاره ها رسيدم . همه جا روشن شد و خسرو را ديدم . خيلي آروم كناري ايستاده بو

دونه مي پاشيد. بغض كردم چند بار صداش كردم ولي جوابي نداد دستم را به سويش دراز كردم ولي نيرويي مرا از 

او دور ساخت و ديگر هيچ نفهميدم . وقتي بيدار شدم تمام بدنم عرق سردي كرده بود . ضربان قلبم به شدن باال رفته 

بود . از روي تخت برخاستم و كنار پنجره رفتم . پنجره را باز كردم . با اينكه  بود و فضاي اتاق بسيار گرم و سنگين

سرد بود جان تازه اي گرفتم. با ديدن گنبدهاي طالئي بغض كردم و بي اختيار اشك ريختم و از ته دل آقا را صدا 

داشتم از سرما به خود مي  كردم . حال بخصوصي داشتم . هر چه بود در اين عالم سير نمي كردم . وقتي به خود آمدم

لرزيدم . پنجره را بستم و جلوي پنجره مشغول كشيدن تصويري از خوابم شدم . زمان و مكان را نمي فهميدم .فقط 

وقتي دستهاي خسرو را روي شانه هايم احساس كردم تازه فهميدم در عالم ديگري بودم. خسرو خيره بود و پلك 

ي بيدار شدي ؟ تازه . تو نخوابيدي ؟ چرا . نيمه هاي شب يه خواب ديدم و نمي زد . با صداي من به خودش آمد ك

دلم خواست نقاشي كنم . چطوره ؟ دوباره به تابلو خيره شد و گفت: عاليه آدم را ميبره به يك حال و هواي خاص . 

ويري كه كشيده بودم روي تخت نشستم و دورنماي تابلو را نگاه كردم . براي اولين بار از كار خودم لذت بردم . تص

دو طرف بوم مناره ها و گلدسته هاي حرم بود و ميانشان يك دست در هاله اي از نور به سوي بانويي كه در تاريكي 

ايستاده بود . خسرو كنارم نشست و گفت: امضا نكردي نقاش بزرگ بلند شدم و با قلم ظريفي گوشه اش را امضا 

م كن (( سفر يك هفته اي من و خسرو به مشهد بهترين مسافرت عمرم بود. كردم و با خط ريزي نوشتم : )) آقا كمك

حتي بهتر از ماه عسلمان . بيشتر وقت خودمان در بارگاه مقدس امام رضا گذرانده بوديم. مخصوصا شب آخر كه تا 

حرم برگشتيم سپيده دم توي حرم آقا بودم و اشك ريختم و دعا كردم براي همه غير از خودم روز بعد از اينكه از 

خانواده ام و بهنوش و افشين به ديدنمان آمدند بعد از ناهار سوغاتي ها را آوردم. همه با ديدن سوغاتي ها متعجب 

شدند . بهنوش كنارم آمد و گفت: مشهد را بار كردي آوردي ؟ لبخندي زدم و گفتم: براي اين كه هر وقت سوغاتي 

انيد . صداي فرياد همه بلند شد و همه با خشم نگاهم كردند . خسرو ها را ديديد يادم كنيد و برايم فاتحه بخو

بالفاصله از پذيرائي خارج شد . صداي فرياد شاهين را شنيدم كه گفت: خفه شو شقايق چرا با حرفات همه را آزار مي 

اده بودند. دهي همه ساكت شده بودند. مريم و بهنوش آشكارا اشك مي ريختند . شاهين و افشين كنار پنجره ايست

حال پدر و مادر هم بد بود. از پذيرائي خارج شدم و به باغچه پشت ساختمان رفتم . خسرو كنار استخر ايستاده بود . 

كنارش استادم و گفتم: خسرو معذرت مي خواهم نمي خواستم ناراحتتان كنم بي اينكه نگاهم كند با صداي لرزان 

ه فكر پدر و مادرت باش. تو خودخواهي و به غير خودت هيچ كس را گفت: تو مالحظه هيچ كس را نمي كني حداقل ب

نمي بيني لحظه اي مكث كرد و زل زد به چشمام و گفت: تو ترسيدي شقايق . فقط به مرگ فكر مي كني زاست مي 

گفت . ترسيده بودم و فقط به مرگ فكر مي كردم . با صداي لرزان از بغض گفتم : آره فقط به مرگ فكر مي كنم 

ون چهار ماه تمامه كه همه مي گن اگه اين بچه را نگه داري مي ميري . هيچ كس بهم روحيه و اميد نداد . اگر تا چ

االن زنده ام به اميد ديدن بچه ام زنده ماندم . ديگه بهم نگو خودخواه باور كن شما از من خودخواه ترين . مي 

ه اميد به ديدن بچه ام رو هم ندارم . . مگه نگفتي خواهيد بخندم و مثل يك آدم معمولي زندي كنم ؟ من ديگ

شمارش معكوس عمر من شروع شده و هيچ راه فراري نيست . منتظر جوابش نشدم و به داخل برگشتم . حوصله 
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هيچ كس را نداشتم . به اتاقم رفتم و مشغول كشيدن نقاشي شدم . تصويري از كودك روياهام كشيدم درست مثل 

زادي خودم شدم . گوشه تابلو را امضا كردم و نوشتم )) از طرف مامان شقايق (( واقعا زيبا شده تصويري از دوران نو

بود . مخصوصا چشمانش كه درست مثل چشمان من بود . ولي من رنگ چشمان خسرو را بيشتر دوست داشتم . در 

گفت: نقاشي مي كردي ؟ آره  همين موقع در باز شد و خسرو وارد اتاق شد . حالش بهتر از ظهر بود لبخندي زد و

مهمانها رفتند يك ساعتي مي شه خوب تابلو را ديد و گفت: خيلي قشنگ شده . مخصوصا چشماش كه رنگ چشماي 

توست و من عاشقشم ولي من رنگ چشماي تو رو دوست دارم . خسرو با بغض خنديد و گفت: خوب كاري نداره . 

صت اين كار را ندارم تو بايد رنگش را عوض كني باز هم حرف وقتي به دنيا آمد رنگش را عوض مي كني من فر

نامربوط طدم . با جاري شدن اشكهايم از اتاق خارج شدم . حال و هواي بدي داشتم . باران مي آمد . پالتويم را 

 برداشتم و بيرون رفتم . خيلي راه رفتم . سوزش قلبم بيشتر شد . دست داخل جيبم كردم و براي اولين بار قرص

زير زبانيم را خوردم. مي دانستم كه كار مهري است . هميشه قرص را داخل وسايلم ميذاشت . حالم بهتر شد. غروب 

بود پارك شلوغ بود. به گذشته فكر كردم . زندگي ام را مرور كردم . باران تند شد و همهمه اي در پارك بوجود آمد. 

ف امسال را هم مي ديدم ؟ خيلي دلم مي خواست فرياد بزنم و باران را دوست داشتم اما عاشق برف بودم . يعني بر

خدا را صدا كنم و گله كنم از اينهمه ظلم . من زندگي را دوست داشتم شوهرم را دوست داشتم . به كدامين گناه بايد 

دايا از عشق و محبت همسرم دور مي شدم ؟ به كدامين گناه بايد از آغوش كشيدن كودكم باز مي ماندم . خدايا خ

خدايا ... حاال سيل گرفته بود . بي هدف از پارك خارج شدم . وقتي به خودم آمدم جلوي در خانه بودم . خسرو به در 

تكيه داده بود. با ديدن من جلو آمد و با نگراني گفت: كجا بودي خانمم نگفتي نگرانت مي شم ؟ بي هيچ پروائي 

سرو من مي ترسم . مي ترسم از تنهائي . مي ترسم تنهام نذار . تو خودم را در آغوش خسرو انداختم و فرياد زدم : خ

رو به خدا تنهام نذار دستي به موهاي خيسم كشيد و نوازشم كرد و گفت: آروم باش عزيزم . آروم جانم من با تو 

ي هستم هرجا كه بري من همراهتم هيچ وقت رهات نمي كنم مطمئن باش دلم قرص شد با اينكه مي دونستم حرفها

خسرو مثل حباب روي آبه و فقط براي آرامش منه . نگاهش كردم خنديد منم خنديدم و گفت: بيا از همين االن ديگه 

به آينده فكر نكنيم و شاد باشيم خنيدديم و گفتم : عاليه آقاي من با هم وارد خانه شديم . سرتا پاي هردويمان 

ش هايش به خواب رفتم شاد بودن تو اين شرايط چقدر خيس بود. روي صندلي گهواره اي خسرو نشستم و با نواز

مسخره است هر دو ما به ظاهر شاديم . خسرو مي خنده ولي خنده هايش آنقدر تلخه كه نگو . من هم همينطور . 

پشت هر خنده مان يك گريه طوالني نهفته است. هفته آخر هم به پايان رسيد و دو روز ديگر بايد عمل شوم . روحيه 

بهم ريخته . شبها خوابم نمي بره . كالفه و خسته ام . حال خسرو هم افتضاحه . واي اي دل غافل من حسابي  ام حسابي

روحيه ام را باخته بودم. ديگه حتي تكان هاي گاه و بي گاه كودكم در رحمم نيز بهم آيامش نمي داد و اعتراف مي 

انه نشسته بوديم . بغض داشتم و هيچي از گلوم پايين كنم ترسيده ام . امروز خسرو به كارخانه نرفت . سر ميز صبح

نمي رفتم . خسرو با التماس گفت: شقايق دو روزه هيچ چيز نخوردي بخور ديگه ضعف مي كني ها ميل ندارم . نمي 

خواي بري سركار لبخندي زد و نيشگوني از گونه ام گرفت و گفت: نه عزيزم امروز ماندم خانه تا به قولم عمل كنم 

ولي ؟خسرو خريد براي بچه ديگه يادت رفت راست مي گفت. ازش خواسته بودم بريم . اما حاال هيچ ذوقي چه ق

نداشتم . براي اينكه نرنجد قبول كردم . در راه سكوت سنگيني در ماشين حاكم بود. نائي براي حرف زدن نداشتيم . 

پياده گز كنيم نگاهي به فروشگاههاي پوشاك مثل اينكه بقيه راه را بايد » خسرو خيابان بهار نگه داشت و گفت

انداختم. دست و پام شل شد و ضربان قلبم باال رفت خسرو كه منتظر پياده شدنم بود گفت: چيه شقايق . چرا معطلي 
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پس ؟ بي اختيار گفتم: نه خسرو امروز حالم خوب نيست يه روز ديگه مي خواي بريم دكتر ؟ نه خسرو جان خوبم 

نجا برو به سختي جلوي ريختن اشكهايم را كردم. خسرو با ماليمت گفت: مي خواي عزيزكم بريم فقط زودتر از اي

خونه پدرت ؟ قبول كردم وقتي به خانه پدر رسييدم مادر سيسموني تهيه كرده بود ولي هيچ شوقي براي ديدنش از 

و حياط پدري را زير نظر گرفتم .  خود نشان ندادم. موقع برگشت چشمان همه باراني بود. يك بار ديگر زواياي خانه

با ياد آوري خاطرات گذشته خانه پدرم حياط را ترك كرديم. حالم اصال خوب نبود. احساس سنگيني مي كردم. وقتي 

به خانه برگشتيم به اتاقم پناه بردم و بغضي را كه از صبح در گلو خفه كرده بودم را بيرون دادم . كمي بعد اشك تمام 

د . در همين موقع خسرو وارد اتاق شد به سرعت اشكهايم را پاك كردم آمد كنارم نشست و گفت: صورتم را پر كر

چيزي نمي خواي برات بيارم نه فقط ديگه پيشم بمان خسرو لبخند تلخي زد و گفت: چه عجب من را به خلوت 

هر مي خنديد ولي خدا مي داند خودت راه دادي خسرو كالفه و بي حوصله بود و اين از رفتارش كامال پيدا بود. به ظا

تو دلش چه غوغائي برپا بود كمي بعد گفتم : خسرو ديروز كه پيش دكتر بودي چي گفت: خسرو مضطرب گفت: 

هيچي براي فردا يك سري آزمايش نوشته . دكتر دلدار و چند متخصص ديگر امروز كميسيون داشتند و قراره 

د. به بهانه حمام از اتاق خارج شد. وقتي برگشت نمازم را مي خواندم . جواب بهم بدهند. خسرو دنبال يك راه فرار بو

وقتي نمازم تمام شد خوب به چهره اش دقيق شدم . روي تخت دراز كشيده بود و چشمانش كامال سرخ بود كنارش 

نشستم و گفتم : خسرو گريه كردي؟ نگاهم كرد زل زد توي چشمام و گفت: تو نكردي ؟شقايق چرا اين طوري 

شدي ؟ كي اين روزهاي جهنمي تمام مي شد دستم را ميان موهايش كشيدم و گفتم: تمام مي شه خسرو يك روز مي 

شينيم به اين روزها مي خنديدم كه چقدر بيهورده خودمان را عذاب داديم خسرو پوزخندي زد و گفت: جالبه شقايق 

روحيه نمي دم حقيقت را گفتم با اصرار فراوان عوض اينكه من بهت روحيه بدم تو داري روحيه مي دي بهم من بهت 

خسرو كمي شام خوردم . بعد از شام خسرو به بهانه كشيدن سيگار بيرون رفت . نمي دانم از دكتر چه شنيده بود كه 

انقدر كالفه بود. كمي بعد برگشت و گفت: نمي خواي بخوابي ؟ فردا روز خسته كننده اي داري بايد كلي آزمايش 

وقت براي خواب زياد دارم خسرو جانم مي خوام يه قولي بدي بهم چي ؟ قول  "ي زهر خنديدم و گفتم بدي به تلخ

بده بچه ام را دوست داشته باشي حتي اگر من نباشم با بي رحمي تمام گفت: بس كن شقايق من بچه بي مادر نمي 

نم را بريد . سرم را روي پاهايش خوام با بغض گفتم : خواهش مي كنم خسرو قول بده دوسش داشته باشي اشك اما

گذاشتم . با صداي بلند گريه كردم . دستش را روي چشمانم كشيد و گفت: بازهم گريه . بسه ديگه . قول مي دم . تو 

هم قول بده تنهام نذاري . بچه من مادر مي خواد من نمي تونم هم مادر باشم و هم پدر سعي مي كنم . من هردوتان 

بيشتر باور كن خم شد و پيشاني ام را بوشيد گفت: باور مي كنم عزيزم خسرو برام يه قصخ بگو  را دوست دارم تو رو

كنارم دراز كشيد . شروع به بازي با حلقه موهايم كرد و گفت: يكي بود يكي نبود يه آهوي ناز و خوشگل افتاده بود 

تر كرد . تا آهو خانمه فرار نكنه آخه تو دام شكارچي ظالم . شكارچي كه ديد آهوي ناز و خوشگله دامش را محكم

آهو خانم از شكارچيش بيزار بود همه اش مي خواست از دامش فرار كنه ولي شكارچي آهوش رو خيلي دوست 

داشت .و عاشقش بود حتي به قيمت كم محلي هاش و لجاجت هاش . يه روز شكارچي دلش به حال آهوش سوخت . 

بود و از چشاي نازش اشك مي باريد . يه نفر ديگه هم سر راه آهو خانم آخه پاهاش توي غل و زنجير درد گرفته 

دام پهن كرده بود ولي آهوي ما از دام اون فرار كرد. شكارچي كالفه شد و دوباره آهو رو توي غل و زنجير كرد تا 

رچي دنبال آهوش اينكه يه شب آهو از دست شكارچي فرار مي كنه و ميره اون دور دورا كنار دريا و شاليزار . شكا

مي گرده و يه روز اتفاقي اونو پيداش مي كنه ولي حاال يك فرق ديگه داشت حاال آهو خانم .... يه ميان حرفش پريدم 
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و گفتم: حاال ديگه آهو عاشق شكارچي شده بود خسرو خنديد و گفت: آره آهو خوشگله عاشق شده بود . عاشق 

چيه؟آن قشنگ ترين و جذاب ترين شكارچي دنيا بود خسرو دستش  زندانبان پير و عبوسش اخم كردم و گفت: پير

را روي دهانم گذاشت و گفت: هيس شيطون بذار بقيه اشو بگم شكارچي دلش به خنده هاي آهو خوش بود به 

محبت و قهر و نازش و هر روز عاشق تر و جوانتر مي شد . تا اينكه پاي يه موجود ديگه هم بوجود آمد و آهو 

ادش رفت و فقط به بچه اش فكر كرد . شكارچي باهاش قهر كرد آخه حسود بود آهو را فقط مال شكارچيشو ي

خودش مي خواست . ولي باز هم طاقت نياورد و با آهوش آشتي كرد ... قصه كه به اينجا رسيد هردو اشك مي 

دقيقه آمد و گفت: شقايق ريختيم . تلفن زنگ زد . خسرو از روي تخت بلند شد و از اتاق خارج شد . بعد از چند 

دكتر احمدي بود برم بيمارستان زود مي يام تو هم بخواب پس آخر قصه چي ؟ خسرو لبخند تلخي زد و گفت: بعد از 

عمل برات تعريف مي كنم خسرو كه رفت دلم يهو ريخت . طپش قلبم باال رفت . از صبح به حال و هواي ديگه اي 

ين بار باز مي كنم و مي نويسم : ********خسرو عزيزم دوست دارم خيلي دارم دفتر خاطراتم را شايد براي آخر

زياد بيشتر از جانم بيشتر از آنچه فكر كني . دلم مي خواد گريه كنم ولي ديگه نمي خوام گريه كنم از اين زندگي 

اطر تمام خسته شدم از اين كه منتظر مرگ نشستم كالفه شدم . عزيزم مرا ببخش به خاطر تمام بديهايم به خ

لجاجتهايم . بهت قول مي دم اگر خدا فرصت دوباره بهم داد تمام گذشته را جبران كنم و باور كن همين مدت كوتاه 

زندگيمان برايم بهترين ايام زندگي بود. حتي قهر و نازش به دهانم مثل عسل شيرين مي آمد . من هرچه آرزو 

دن و لذت مقدس و پاك مادر بودن را. هرچند كودكم را داشتم تو برايم برآورده كردي لذت بك همسر خوب بو

نبينم ولي همين دوران كوتاه بارداري ام برايم يك دنيا لذت و عشق بود . خواهش مي كنم كودكم را اگر ماند 

دوست بدار و عزيزش بدار. او جز تو كسي را ندارد و زير سايه خداي بزرگ تنها حامي اش تو هستي . و .... فقط تو . 

شق بي قرار تو شقايق ********* چند روزي است كه سايه مرگ را در يك قدمي ام مي بينم . سايه اي كه از عا

بدو تولدم به دنبالم مي آمد و هر لحظه نزديك تر مي شد. و حاال در يك قدمي ام پرسه مي زند . و هر لحظه نزديكتر 

ديگر باهم رفيق شديم و اين شعر سهراب به يادم مي  مي شود و به جرات مي توانم بگويم كه ازش نمي ترسم . حاال

آيد و زمزمه وار مي خوانم ))))) نترسيم از مرگ مرگ پايان كبوتر نيست ، مرگ وارونه يك زنجير است مرگ در 

ذهن اقاقي جاري است مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشين دارد مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي 

گي پر شاپرك است مرگ گاهي و كامي نوشد ،گاه در سايه نشسته است و به ما مي نگرد و گويد مرگ كسئول قشن

 همه مي دانيم ريه هاي لذت ،پر اكسيژن مرگ است ((((( پايان تا روزي

{ فصل بيست و چهارم وقتي برگشتم خانه شقايق زير ماسك اكسيژن خوابيده بود كنارش نشستم و زير نور آباژور 

ت كردم . توي اين چند ماه شكسته و رنجور شده بود. رو اول باور نمي كردم كه شقايق آنقدر صبود و به قيافه اش دق

مقاوم باشدو اعتراف مي كنم خيلي اذيتش كردم ولي او در مقابل تمام محدوديت ها و فشارهاي روحي من صبر و 

ر شمود. مي دانستم امشب بعد از حوصله مي كرد. اشكم سرازير شد . ترسيدم اگر موشهايش را نوازش كنم بيدا

مدت ها خوابيده . اين كار هر شبم بود خودم را به خواب مي زدم و شاهد بي قراري و بي خوابي شقايق كه مثل يك 

گل در حال پژمرده شدن و پر پر شدن بود مي شدم. مي دانم زندگي بي او برايم جهنم و بي فايده است . كاش هيچ 

. هيچ كاري از دستم برايش ساخته نبود. سه سال تمام مانند نگين با ارزشي حفظش وقت وارد زندگيش نمي شدم

كرده بودم و حاال چه آسان از دست مي دادمش . احساس خوبي نسبت به بچه نداشتم. بچه اي كه از خون خودم بود. 

يدن بچه زنده مانده كه مي دانستم بي مورد از اين طفل معصوم گله و شكايت دارم . به قول دكتر تاكنون به عشق د
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حاال دكتر همين اميد را هم نداره. امروز هم فهميدم كه شقايق تمام اميدش را از دست داده . هيچ نفهميدم كي ميان 

اشكهايم به خواب رفتم و تا صبح با يك دنيا ترديد و دل نگراني در خواب دست و پا زدم صبح كه بيدار شدم شقايق 

جا را گشتم ولي هيچ جا نبود . از پنجره اتاق سابقش ديدم كه روي حياط روي تاب نبيود.دل نگران شدم و همه 

نشسته . لباس بيرون پوشيده بود و آماده رفتن بود. به سرعت وارد باغچه شدم و از پشت صدايش كردم: شقايق 

ام بدنم لرزيد جان آنجائي ؟خانم كلي دنبالت گشتم به عقب برگشت و نگاهم كرد. نگاهش سرد و بي روح بود تم

رفتم جلوش روي چمن ها و تاب را متوقف كردم. دستهايش را تو دستهايم گرفتم چقدر سرد بود با بغض گفتم : 

حالت خوبه خانمي ؟ لبخند كمرنگي زد و گفت: آره خوبم نمي خواي بريم بيمارستان به چشمان بي روحش زل زدم و 

يل ندارم تو برو صبحانه ات را بخور همين جا منتظرت هستم شقايق گفتم: حاال زوده . بريم صبحانه بخوريم بعد من م

بيا تو يه چيزي بخور چد روزه هيچي نخوردي الاقل به فكر آن طفل معصوم باش اون هيچ چيش نمي شه. من هم 

. تو احتياجي به غذا ندارم تنهام بذار خسرو تو چت شده شقايق ؟چرا با من اينجور رفتار مي كين من مثل هميشه ام 

بي مورد نگراني آه بلندي كشيدم و به ساختمان برگشتم بي اينكه چيزي بخورم لباس پوشيدم و به همراه شقايق به 

سمت بيمارستان حركت كرديم . جالب اينكه خدافظي شقايق طور ديگري بود و از مهري و توران حالليت طلبيد و 

بود؟ بوي رفتن مي داد. من شقايقم را از تو مي خوام. تو  ترس مرا چند برابر كرد. خدايا اين زن چرا اينطوري شده

قادر و تواناي مطلقي . همه ثروت و جانم را از من بگير ولي شقايقم را نگير . تا هنگام ظهر چند آزمايش و 

سونوگرافي گرفتند. بعد كه در اتاقش مستقر شد هردمان به آرامشي رسيديم ولي شقايق بازهم بي روح بودو تحمل 

رفتار شقايق را نداشتم . من هم دست كمي از او نداشتم. پرستار به دستور دكتر احمدي آرامبخشي بهش تزريق  اين

كرد من هم به بهانه ي آوردن وسايل شقايق و حمام كردن از بيمارستان فرار كردم چون حال خوبي نداشتم از خودم 

ازش فرار مي كردم . وقتي خانه رسيديدم ديدم خجالت كشيدم عوض اينكه به همسرم روحيه بدهم و كنارش باشم 

مادر به تهارن آمده . با هم به بيمارستان رفتيم . وقتي وارد شديم اتاق پر بود از مالقات كننده حوصله هيچ كس را 

نداشتم . جلو رفتم بوسه اي بره پيشاني اش نواختم و كنارش نستم و گفتم: عزيزم ببخش كه تنهات گذاشتم شقايق 

بم لبخندي زد و به مادرم سالم كرد. وقت مالقات كه تمام شد . هركس مي خواست شب پيش شقايق بماند تا در جوا

اينكه شقايق كه خسته و منزوي به نظر مي رسيد گفت: مامان تو كه نا خوشي بهنوشم بچه كوچك دارد و مادرجانم 

فهم خودم كنارت مي مانم شقايق بالفاصله  كه تازه دسيده . من تنها راحت ترم خنديدم و گفتم: قربان خانم چيز

گفت: نه عزيزم تو هم خسته اي برو خانه استراحت كن كالفه شدم و با تندي گفتم : خانه جائيكه تو باشي شقايق 

لبخند تلخي زد و سرش را به زير انداخت. نگاهم به چهره ي زيبا و خواستني همسرم افتاد چشمان گيرايش را هاله 

وه پوشانده بود ولي همين غم پنهانش او را زيبا تر و خواستني كرده بود. نگاهمان در هم گره خورد اي از غم و اند

يك دنيا حرف ناگفتني در غم چشمانش پنهان بود و بازهم جادويم كرد. كم كم اتاق خلوت شد و همه رفتند . شاخه 

ا با ولع بوسيدم و گفتم : خانم خودم چطوره: گلي از سبد جدا كردم و البه الي موهاي زيبايش گذاشتم . گونه هايش ر

شقايق با لبخندي ساختگي و لحني بغض وار گفت: خوبم تو رو ديدم بهتر شدم عصبي بود و اين از رفتارش كامال 

مشهود بود . دستش را گرفتم و فشردم و گفتم: چيه عزيزم . چرا نگران و ناراحتي ؟ هواي اتاق سنگينه اين گل ها 

. گلها رو بردم اما تا خواستم گل خودم را بيرون ببرم اجازه نداد و گفت : گل خودت را بذار بمونه كنار رو ببر بيرون

پنجره ايستادم و بيرون را نگاه كردم . بي صدا اشك مي ريختم . ديگر تحمل ديدن دردهاي شقايق را نداشتم . 

پهناي صورتش را گرفته بود. روي تختش برگشتم به شقايق نگاه كردم به نقطه ي نامعلومي خيره بود و اشك 
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نشستم و سرم را روي پاهايش گذاشتم . ديگر چيزي براي پنهان كردن نداشتم يك دل سير با صدائي بلند گريه 

كردم . شقايق به خودش آمد چنگي به ميان موهاي پريشانم نواخت و گفت: مرد گنده گريه مي كنه . اينجوري به من 

خور و صورتت رو بشور )) ولي من دستهاي نوازشگر تو را مي خواستم. نگاه واله و شيدايت روحيه مي دي بر هوائي ب

را و صداي بغض وار پر از نازت را كجا داشتم بروم؟همه جا و همه وجودم تو هستي و فقط تو ... ( هيچ نفهميدم با 

ط بد و اسف بار با آرامش نوازش ها و صداي مهربانش به خواب رفتم و بعد از مدت هاي زيادي توي آن شراي

خوابيدم. با صداي شقايق و دكتر احمدي از خواب بيدار شدم. دكتر شقايق را معاينه مي كرد. بعد از احوالپرسي با 

دكتر بيرون رفتم و حال شقايق را پرسيدم خوب نيست پسرم. مشكل مي توانم بگويم عمل فردا صبح را تحمل كند 

عد از بيرون آوردن بچه مي شود برايش كاري كرد. از حال بچه پرسيدم و دكتر .فقط دعا كن فردا را تحمل كند ب

احمدي خاطرنشان كرد كه حال بچه خوب است. بعد از خدافظي با دكتر به اتاق عزيزترين كسم رفتم . تمام بدنم از 

بودم كنارش  استرس مي لرزيد . وقتي به اتاق برگشتم در حال پر پر كردن گلي بود كه روي موهايش گذاشتنه

نشستم و گفتم: بهتره كمي استراحت كني فردا روز سختي داري شقايق كفت: نمي خواي بري خونه ؟ بغض كردم و 

گفتم: از دستم خسته شدي ؟ نه عزيزم خيلي خسته به نظر مي رسي. بعد هم مي خواهم يك مقدار تنها باشم بازهم 

مي خوام خودم رو بهت تحميل كنم تو رو خدا گريه نكن اين ناخواسته اشك تمام صورتم را گرفت: باشه مي رم . ن

حرف ها را نزن . تو برام عزيزترين هستي . فقط امشب ميخوام تنها باشم تو هم برو خونه و استراحت كرن از پا مي 

افتي اينجوري راست مي گفت. بايد مي رفتم حال خوبي نداشتم و اينجور او هم بدتر مي شد. خم شدم بار ديگر 

هره اش را بوسيدم يكبار ديگر وراندازش كردم . شقايق با غم و تنهائي نگاهم كرد كه لرز انداخت به وجودم. مثل چ

بار اول كه ديدمش و عاشقش شدم . اي كاش آن روز هيچ وقت نديده بودمش كتم را از روي صندلي برداشتم و 

ط فردا زود بيا به سمت در رفتم دلم نيامد گفتم : چيزي نمي خواب برات بگيرم ؟ نه عزيزم همه چي هست . فق

نگاهش كنم تحمل آن نگاه پرتمنا و غم دار را نداشتم . شقايق صدايم كرد و با ترديد برگشتم ولي نگاهش نكردم . 

جانم نمي خواي ادام قصه را برايم بگويي باز هم ادامه داستان را مي خواست . لبخند تلخي زدم و گفتم / فردا بقيه 

ي گويم همان جواب شب قبل . سرم را به زير انداختم و از اتاق خارج شدم . اي كاش همان لحظه مي مردم و اش را م

شقايق را ترك نمي كردم . گوشه اي در تاريكي كز كرده بودم و به شقايق فكر مي كردم. االن در چه حاليست ؟ 

ادم غم نگاهش شبيه اولين نگاهش بود كه خودم را سرزنش كردم كه تركش كردم . باز هم به ياد نگاه آخرش افت

مرا در غشق خود اسير كرد . به ياد آخرين سوالش شدم كه ادامخ قصه را مي خواست. خود من هم پايان قصه را نمي 

داستم بايد تا فردا صبر مي كردم . ضربه اي به در خورد و مادر وارد شدم . باهم صحبت كرديم و صحبتهاي دكتر را 

م بغضم تركيد . سرم را به سينه مادر چسباندم و مثل يك كودم خردسال ضجه زدم . مادر شروع به براي مادر گفت

نوازشم كرد و گفت: نا اميد نباش خسرو خدا بزرگه . هرچي خدا بخواد همان مي شه ناشكري نكن من شقايق را مي 

ون نرفتم و در تاريكي به گذشته فكر خوام مادر من بدون او زنده نمي مونم . هرچه مادر اصرار كرد براي شام بير

كردم. شب به نيمه رسيده بود و دلشوره اي عظيم تمام وحودم را پركرده بود. دلم بدجوري هواي شقايق را كرده 

بود و چشمان غمناكش لحظه اي از چشمانم دور نمي شد . بايد مي رفتم قلب من پيش شقايق بود و مگر انسان بي 

عت بدون اينكه به كسي خبر بدهم از خانه خارج شدم انقدر تند مي رفتم كه چند بار قلب زنده مي ماند؟ يه سر

نزديك بود تصادف كنم . خيابانها خلوت بود . زود به بيمارستان رسيدم و وارد بيمارستان شدم . در اتاق شقايق را باز 

. هرچه توان داشتم در پاهايم جمع كردم و اتاق را خالي ديدم يك باره تمام بدنم لرزيد و يخ كرد شوكه شده بودم
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كردم و به سمت پرستار كشيك رفتم . همسرم كجاست پرستار كه به خوبي مرا مي شناخت رنگ از رخسارش پريد 

و به سختي گفت: همسرتان يك ساعت قبل به اتاق عمل منتقل شد كنترل خود را از دست دادم و با عصبانيت گفتم 

بشه پرستار با ناراحتي گفت: بله ولي مثل اينكه همسرتان دچار حمله قلبي مي شوند غير ممكنه . قرار بود فردا عمل 

و به ناچار يك ساعت پيش بردنشان اتاق عمل فررياد زنان گفتم چرا من رو خبر نكرديد؟ خيلي تماس گرفتم ولي 

فكري مشغول به  گوشي تان خاموش بود. عذر مي خوام اتاق عمل كجاست طبقه دوم دست راست با پاهاي لرزان و

سمت اتاق عمل رفتم . همه جا ساكت بود . به سمت پرستار رفتم و سراغ شقايق را گرفتم و گفت هنوز عمل تمام 

نشده . حاال دليل آنهمه اضطراب و دلشوره را فهميدم . آرام و قرار نداشتم . مشغول قدم زدن بوم. شماره منزل 

اب داد برايش توضيح دادم و ازش خواستم هرچه سودتر خودش را شاهين را گرفتم و بعد از چند بوق شاهين جو

برساند. شاهين تازه رسيده بود و سعي داشت آرامم كند به اتاق عمل خيره شده بودم و اشك مي ريختم . لحظاتي 

وش بعد دكتر احمدي بيرون آمد . با ديدن چهره درهم دكتر به يك باره روي زمين زانو زدم و پاهاي دكتر را در آغ

گرفتم و ملتسمانه گفتم : دكتر شقايق من چطوره دكتر شانه هاي لرزانم را گرفتم و با آهنگي گرفته و لرزان گفت: 

متاسفم خسرو فقط توانستيم دخترت را نجات بدهيم. شقايق تحمل نكرد. دنيا دور سرم چرخيد و حرفهاي دكتر را 

تر بگو شقايقم زنده است وقتي مي رفتم حالش خوب بود متوجه نمي شدم. پيراهن سبز رنگش را گرفتم و گفتم: دك

دكتر با رنگي پريده گفت باور كن ما همه ي تالشمان را كرديم ديگر حال خود را نمي فهميدم . با سر به ديوار حمل 

بردم . صداي دلخراش فريادهاي من و شاهين سكوت نيمه شب بيمارستان را درهم شكست . ديوانه وار سرم را به 

ر مي كوبيدم .و ضحه مي زدم و شقايق را صدا مي كردم . شاهين هم حالش افتضاح بود و تمام راهرو را مي دويد ديوا

و خواهرش را صدا مي كرد. دكترهم بي صدا اشك مي ريخت دقايقي بعد پيكر بي جان شقايقم را بيرون آوردند . 

در آرام بود. باور نمي كردم براي هميشه تركم مالفه را از رويش كنار كشيدم و به چهره زيبايش خيره شدم . چق

كرده باشد . سرم را به سينه اش چشباندم . نه قلبش ديگر هرگز نخواهد تپيد. بارها و بارها چشمانش را بوسيدم اي 

كاش يكبار ديگر باز مي شدو نگاهم مي كرد. اشكهايم چهره مهتابيش را نوازش داد لب به گاليه گشودم و گفتم : 

نمي بگو همه اشتباه مي كنند . بگو كه مي خواي دخترت را ببيني . خوب گوش كن صداي گريه اش مي ياد پاشو خا

تو رو مي خوا. نمي خواي آخر داستان رو برات بگم ؟ دستان بي جانش را در دست گرفتم و فشردم و با تمام توانم 

و رفت . دستان زيبا و نرم شقايق از فرياد زنان گفتم : عاقبت آهوس وحشي از دست شكارچي ظالم فرار كرد 

دستانم جدا شد و نقش زمين شدم و ديگر هيچ نفهميدم. فصل بيست و پنجم ) آخر ماجرا ( وقتي چشمانم را باز 

كردم چهره زيبا و غم دار مادر را ديدم . نگاهم به لوله ي سفيد رنگي كه به دستم وصل بود افتاد . با ديدن هواي 

ديشب افتادم و اشك تمام صورتم را پر كرد. مادر شقايقم كجاست ؟ صبور باش خسرو حان . روشن ياد وقايع تلخ 

شقايق ديگر راحت شد او پيش خداست . به تلخي زهر خنديدم و با بغض گفتم: مادر داري بچه گول مي زني ؟ 

سرم را به سينه مادر  شقايق خودش گفت هيچ وقت تنهام نمي زاره صداي هق هق گريه ام تمام فضاي اتاق را پر كرد

چسباندم و ناالن گفتم : شقايق ختي فرصت نكرد بچه اش را ببيند. آخ مادر چقدر آرزوي ديدنش را داشت . من 

چقدر احمق بودم كه تنهاش گذاشتم . مقاوم باش . روزهاي سختي را در پيش داري . او نخواست تو توي آن شرايط 

ام تنهاش نذارم. سوزن سرم را از دستم كشيدم و فرياد زنان گفتم: شقايق  ببينيش به ياد آوردم به شقايق قول داده

من كجاست؟ خودش گفت صبح زود برم ديدنش از روي تخت برخاستم مادر جلويم را سد كرد و گفت: كجا خسرو 

خارج شدم . حالت خوب نيست . شقايق االن سردخانه است . حالت جنون داشتم ديوانه وار مادر را كنار زدم از اتاق 
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رامين و افشين بيرون بودند با ديدن من جلو آمدند. افشين دست به شانه ام گذاشتم و با دست ديگرش من را وادار 

به ايستادن كرد . سرم را روي شانه هايش گذاشتم و ضجه زنان گفتم: بيا افشين ببين خانه خراب شدم . هروسكم 

ه شدت اشك مي ريخت مرا در آغوش گرفت . هيچ حرفي براي گلم و عشق نازم از دست رفت افشين در حالي كه ب

تسالي دل عاشق من نداشت . فقط گريه مي كرد . با گريه گفتم : برو به علي بگو عشقش را كشتم من شقايق گل 

هميشه عاشق را كشتم رامين اشك ريزان جلو آمد و با مهرباني گفت: آرام باش خسرو شقايق عذاب مي كشه وقتي 

ت اينطوري كني از آنها جدا شدم و سالنه سالنه پله ها را پائين رفتم. يك حس ناشناخته اي مرا به سمت تو با خود

شقايق مي كشاند. وقتي به خود آمد كه چهار طبقه را پيموده بود و به طبقه زيرزمين رسيده بودم . خودم را جلوي در 

سردخانه با ديدن چهره درهمم جلو آمد و گفت: كجا سردخانه ديدم دستگيره را فشردم و در را باز كردم . مسئول 

آقا اينجا سرخانه است توجهي نكردم و جلو رتم . درست رديف دوم كشوها ايستادم و سومين كشو را جلو كشيدم . 

مالفه را از روي جسد كنار كشيدم . چهره زيباي شقايق نمايان شد. با التماس گفتم پاشو شقايقم اين جا چه مي كني . 

نگفتي صبح بيام ديدنت . حاال آمدم پاشو از من استقبال كن پاشو با هم بريم ديدن دخترمان هيچ صدائي نشنيدم  مگه

. دستي به چهره سرد و بي روح شقايق كشيدم . خداي من يخ بسته بود و صورتش پر بود از برفك . بوسه اي از 

رفتم و نوازش كردم. چند بار صدايش كردم ولي لبهاي سرد و كبودش گرفتم . موهاي سياه و مواجش را در دست گ

جواب نداد. نه من هرگز مرگ و نيستي شقايق را باور نمي كنم . ولي حقيقت اين بود مه شقايق در خواب ابدي فرور 

رفته بود. و لبخند معني داري به لب داشت. طاقت نياوردم چند بار ديگر ملتمسانه نگاهش كردم . ديگر تاب و توان 

و دوباره نقش زمين شدم . بيهوش شدم. آسمان رنك به سرخي ميداد و پر بود از ابرهاي سياه . همزمان با نداشتم 

ورود آمبوالنس حاوي شقايق آسمان غريد و باران شروع به بارش كرد. صداي ضجه و شيون زنان به گوش مي رسيد 

وان افشين و رامين در سكوت ايستاده و سكوت سرد و وحشتناك گورستان در هم شكسته بود . و من در ميان باز

بودم و شاهد نماز ميت همسرم بودم . باران تازيانه وار مي باريد گويي آسمان هم از رفتن شقايق من به سوگ 

نشسته بود . براي زني كه جانش براي حفظ كودكش به ميان گذاشته بود به راستي كه درهاي بهشت به رويش باز 

براي قدم هاي او باز مرده بودند و ترانه عشق را برايش نجوا مي كردند. نماز ميت بر پيكر  بود . مالئكه بالهايشان را

شقايق خوانده شد و با نواي ال اله الي اهلل به سوي گور سرد و خاموش سوق داده شد. جمعيت زيادي در گورستان 

تا استادان و معلمان و دكتر احمدي و جمع شده بودند. كه باور كردني نبود. از دوستان و هم دوره اي شقايق گرفته 

دلدار و اقوام دور و نزديك من و شقايق و دوستانمان . علي ميان گل و آب به دور از همه نشسته بود و اشك مي 

ريخت و ضجه مي زد . حاال براي آخرين بار آمده بود تا با عشقش وداع كند چون طفلي مادر گم كرده شيون مي 

با كمك افشين و رامين بر سر جنازه شقايق رفتم باور نمي كردم كه اندام بلند و كشيده كرد . زمان وداع رسيد. 

همسرم لباس ابدي تن كرده باشد. و شربت وصال به باري تعالي را نوشيده بود و آماده رفتن بود. لحظاتي مات به 

توجه همه را به خود جلب  جسد بي جان همسرم خيره شدم. صداي جيغ و ناله مادر شقايق آنچنان دلخراش بود كه

كرده بود. .قتي چهره زيبا و خفته دخترش را ديد بيهوش به زمين افتاد و طفلك مادرم سعي داشت آرامش كند. و 

من در بي قراري به سر مي بردم. لحظه اي به گور همسرم خيره شدم به ياد اولين شب زندگي مشتركمان افتادم به 

رد و حاال وقت وفاي به عهد و زمان عمل خود را از دست آنها بيرون آوردم و شقايق قول داده بودم تنهايش نگذا

داخل قبر رفتم و فرياد زدم . مرا به جاي شقايق دفن كنيد . شقايقم را در آغوش من دفن كنيد. من شقايقم را تنها 

اتاق خواب بودم و آزرو  نمي ذارم .... آنقدر ضجه زدم كه ميان گور افتادم و بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم داخل
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كردم خواب ديده باشم ولي صداي صوت و آواي ملكوتي قرآن حقيقت مرگ شقايق را به من فهماندبه سختي بلند 

شدم . سوزن سرم را از دستم خارج كردم . در را باز كردم جمع كثيري لباس سياه پوشيده بودند. شاهين كه ديد 

به داخل اتاق ببرد . وقتي روي تخت دراز كشيدم . توجهم به عكس بيدار شدم به سمتم آمد و سعي داشت مرا 

دونفره عروسيمان كه شقايق كشيده بود افتاد. شقايق روي زمين نشسته بود و دامنش به دورش چين خورده بود و 

باي دستانش در دستم بود و من ايستاده بودم. جلوي شومينه رفتم امضا شقايق خودنمائي مي كرد. دستي به چهره زي

شقايق كشيدم چقدر دلتنگش بودم . مثل بيد مجنون مي لرزيدم و اشك مي ريختم . باز هم روي تخت دراز كشيدم 

ولي هنوز نگاهم به تابلو بود رو به شاهين گفتم: من اينجا چه مي كنم ؟ چرا مرا دفن نكرديد؟ من قول دادم تنهاش 

ه روز گذشته و شقايق در آغوش خاكه با ناباوري گفتم : نذارم شاهين اشك ريزان گفت: آرام باش خسرو . االن س

دروغ مي گي . همين االن بود كه شقايق را دفن كرديد. مادر داخل اتاق شد و با دينم لبخند تلخي زد . مادر شما 

بگييد . شقايق را دفن نكردند . شاهين مي گه سه روزه دفنش كردند . چرا من رو دفن نكرديد همراهش مادر دست 

ازش روي سرم كشيد و اشك ريزان گفت: آرام باش پسرم . شاهين راست مي گه سه روزه . و امروز مراسم سوم نو

در مسجد برگزار مي شه . صداي گريه ام تمام اتاق را پر كرد . نگاهم به عكس شقايق كه روي پاتختي بود افتاد. 

بم فشردم . به هرگوشه اي نگاه مي كردم شقايق گريه ام شدت گرفت . عكس را برداشتم و هزار بار بوسيدم و به قل

را ميديدم. شاهين به سالن رفتو با ليواني از شربت بهار نارنج برگشت و به اجبار كلي از آن را بهم خوراند. كمي حالم 

بهتر شد . مادر با احتياط گفت: خسرو جان نمي خواي دخترت را ببيني . خيلي نازه شبيه مادرش .... به ميان حرف 

مادر آمد و فرياد زنان گفتم: بس كن مادر . ازش متنفرم . او شقايم را ازم گرفت مادر شوكه شد و گفت: اين حرف 

را نزن باعث مي شه روح شقايق در عذاب بشه . اين بچه آنقدر آرام و مظلومه كه خدا ميداند. تو نبايد او را مسئول 

قايق خيره شدم و زمزمه كردم ))هيچ وقت نمي بخشمت تو مرگ مادرش بداني بي توجه به حرفهاي مادر به عكس ش

او را به من ترجيح دادي تو به خاطر آن بچه تنهام گذاشتي خسرو مي خواي با هم بريم سرخاك . خاك آدم را سرد 

مي كند نه نمي خوام سرد بشم . آنقدر گريه مي كنم تا شقايق دلش به رحم بياد و من را با خودش ببرد . چه ساده 

د و چه بي بهانه رفت واي شقايق تو با من چه كردي ؟ چهل روز تمام از اتاق خارج نشدم. حسابي بچه شدم و هيج آم

رفتارم به يك مرد سي و پنج ساله نمي خورد . روزها چون مرغي سرگردان در اتاق راه مي روم .و شبها مويه سر مي 

ينگونه شوريدهو ماتم زده كرده بود. با واكنش هائي كه دهم و شقايقم را صدا ميزنم . اين چه عشقي بود كه مرا ا

نشان مي دادم هيچ كس جرات نمي كرد از بچه حرفي بزند.فقط مي دانستم سالم است و بايد تا دوره جنيني اش به 

اتمام برسد در دستگاه بماند. حامد مي گفت خيلي زيباست و شباهت زيادي به شقايق دارد ولي دردي از درد من دوا 

ي كنه. مادر درون اتاق آمد و از من خواست در مراسم چهلم شركت كنم . من قبول نكردم و سرم را روي سينه نم

مادر گذاشتم و گريه كردم. با اصرار مادر به خاطر شقايقم قبول كردم كه در مراسم شركت كنم وقتي جلوي آينه 

يم سفيد شده بود . چشمانم بي نهايت گود رفته بود و رفتم از ديدن قيافه ام وحشت كردم . موهايم بلند و نيم از موها

صورتم به حدي الغر بود كه استخوانهايش بيرون زده بود. بعد از جهل روز سياه تن كردم و از اتاق بيرون آمدم . 

همه از ديدن قيافه شكست خورده و خميده ام شگفت زده شده بودم . پدر شقايق جلو آمد او هم پير و شكسته شده 

. خود را در آغوشش انداختم و از ته دل اشك ريختم . بوي شقايقم را مي دادو نگاه سبزش شياهت زيادي به بود 

نگاه دلبرم داشت. در تمام طول مراسم با جمع بودم ولي فكر و ذكرم درگير عشقم بود و خاطراتش . هرجاي خانه را 

ت ديدن سنگ قبرش را نداشتم. جلو نرفتم و از كه نگاه مي كردم خاطراتش را مي ديدم. وقتي سر خاك رفتيم طاق
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دور خيره شدم. مداح از طفلي مي گفت كه بي مادر شده . از مادري كه دخترش را از دست داده .ولي چرا هيچ كس 

از من نمي گفت؟ چه مي دانستند بعد از شقايق چه به سرم مي آمد. در ميان جمع چهره ي آشنا ديدم كه با تنفر مرا 

د. بله او اشكان توكلي بود. او اينجا چه مي كرد. هوا رو به تاريكي بود كه مراسم تمام شد و جمعيت نگاه مي كر

پراكنده شدند . افشين و شاهين كنارم آمدند تا به همراه ديگران برويم. اما من امتناع كردم. منظورم را فهميدند و 

م و شمع هائي كه در وزش باد مي رقصيدند . با آنها هم رفتند. كمي بعد من ماندم و سنگ مرمر سياه قبر همسر

ترس و واهمه جلو رفتم. اعتراف مي كنم كه امروز مرگ شقايق را باور كردم. كنارش نشستم و از اعماق وجود 

گريستم . آنقدر ضجه زدم تاهمانجا بيهوش شدم . آشتي من با دنياي بيرون فقط همان روز بود و دوباره به اتاق 

فتم. هنوز به حالت عادي برنگشتم . هر روز كه مي گذشت براي ديدن شقايق بي تابتر مي شدم . خواب مشتركمان ر

امروز بعد از مدت ها دلم خواست سر خاك شقايق بروم و عقده هايم را خالي كنم لباس پوشيدم و از خانه خارج 

دم . بوي خوب عطر تنش هنوز هم شدم . توي پاركينگ اتومبيل شقايق را ديدم . دلم هوائي شد . سوار مشاسن او ش

احساس مي شد. مدتي همانجا نشستم و خاطرات اولين باري كه با هم سوار اين اتومبيل شديم را مرور كردم . آن 

روز فهميدم دوستم دارد. شب تا صبح نخوابيدم. بي اختيار در داشبورد را باز كردم از چيزي كه ديدم بغض كردم. 

رنگ بود. بعني اين را شقايق خريده بود. جاي بوسه ها و اشك هايش را به خوبي  يك جفت جوراب نوزادي صورتي

روي جوراب احساس مي كردم . خدايا اين زن يك فرشته بود. و من هيچ كاري برايش نكردم. شقايق مرا ببخش من 

ورستان بودم . برف با توان توانائي هايم هيچ كاري برايت نكردم. اتومبيل را روشن كردم و نيم ساعت بعد جلوي گ

در حال باريدن بود و روي سنگ را سفيدپوش كرده بود . اينجوري بهتر بود طاقت ديدن سياهي سنگ قبر را 

نداشتم. روي برفها دراز كشيدم و چند نفس عميق كشيدم و بغضم را فرو دادم. چشمانم را بستم و جند نفس عميق 

عي كردم چهره شقايق را به نظر بياورم با تمام وجود احساسش كشيدم و بغضم را فرو دادم. چشمانم را بستم و س

كردم . گرمي دستان نرم و لطيفش را به روي گونه هايم احساس كردم به رويم لبخند زد . بازهم نگاهش وحشي و 

ره از پر از راز بود. توي عالم رويا دست هايم را دراز كردم تا نوازشش كنم ولي سريع از ديدگانم محود شد. به يكبا

سرما به خود لرزيدم و با تاريكي هوا به خانه رفتم. وقتي به خانه رسيدم پدر و مادرش و برادرانش آنجا بودند . 

حوصله هيچ كس را نداشتم به اتاقم رفتم. شاهين آمد و در مورد بچه صحبت كرد سعي كردم خونسرد باشم ولي 

مي دانم كارم درست نيست ولي من به شقايق قول دادم كه نتوانستم: من از آن بچه متنفرم . اينجوري نگاهم نكن 

مراقب بچه اش باشم هرچند كه نمي توانم پدر خوبي باشم . برايش يك پرستار تمام وقت مي گيرم . دوست ندارم 

زحمت شما را بيشتر كنم با اينكه تو برادر مادرش هستي شاهين به تلخي زهر خنديد و گفت: حق انتخاب با توست 

ر آن بچه اي . ولي خسرو او پدر مي خواد نه قيم و حامي . تو پدرشي اين رو توي گوشت فرو كن با عصبانيت چون پد

گفتم: برو بيرون شاهين به تو ربطي نداره. حق دخالت توي زندگي خصوصي ام را نداري تو برو به وكالتت برس 

و شدن با بچه اي كه از گوشت و خونم بود. شاهين بي هيچ حرفي خارج شد و من تا صبح سيگار كشيدم ترس رو به ر

كودكي كه شقايق جانش را به پايش گذاشته و حسرت به دل از آغوش كشيدنش مرگ را پذيرفته بود. صبح مادر و 

شاهين براي ترخيص بچه رفتند . كالفه بودم . رفتم سراغ آلوم عكسهايش اما يك دفتر قطور كنار آلبوم بود كه 

فتر روي جلدش عكسي از من بود كه با سياه قلم كشيده شده بود. گاهي اوقات ديده بودم توجهم را جلب كرد . د

چيزي مي نويسد ولي توجهي نكرده بودم. دفترچه را باز كردم و شروع به خواندن كردم. هنوز نخوانده بودم كه 

) تو نبايد بري او را ببيني و به صداي ظريف بچه آمد. انقالبي در قلبم به پا شد. دفتر را به گوشه اي پرت كردم اما )
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جرم اينكه شقايق او را نديده و رفته (( مادر بچه به بغل در آستانه در ظاهر شد. خسرو جان نمي خواي دخترت را 

ببيني ؟ ببين چطور براي ديدن پدرش بي تابي مي كند . برآشفتم و با خشم روم زا از مادرم و بچه برگرداندم و فرياد 

در ببرش بيرون واال از اين پنجره پرتش مي كنم بيرون طفلك مادر از ترسش بيرون رفت. نگاهم به زنان گفتم : ما

چهره شقايق افتاد. با خشم نگاهم مي كرد باز هم نگاه آرام و غم ناكش وحشي شده بود. كالفه قاب عكس را به 

غروب كه بيدار شدم سراغ دفر  پشت برگرداندم . سرم را روي بالش فرو بردم و آنقدر گريستم تا خوابم برد.

خاطرتاش رفتم خاطراتش درست از جائي شروع مي شد كه من وارد زندگي اش شده بودم ... مرور خاطرات همسرم 

به نيمه رسيده بود و شب رو به پايان بود تازه فهميدم كه من هيچ همسرم را نشناختم و چقدر در حقش ظلم كردم. 

طرفه به قاضي نمي رفت. با نواخته شدن ضربه اي مادر وارد اتاق شد . نگاهي  ولي همش از خواستن بود . كاش يك

به دفترچه انداخت و خيلي زود خط شقايق را شناخت و گفت: خاطرات شقايق را مي خواني ؟ بله مادر من اصال شقايق 

ت؟ مادر دستي به را نمي شناختم. تازه فهميدم چقدر در حقش ظلم كردم . مادر يعني شقايق من را بخشيد و رف

موهاي پريشان و بلندم كشيد و گفت: شقايق عاشق تو بود. عاشقم رفت مطوئن باش به عكس شقايق خيره شدم . 

بازهم خاطراتش دلم را لرزاند . مي خواي چيكار كني تا كي مي خواي توي اين اتاق بماني ؟ منم بايد برگردم آستارا 

ن هم زندگي دارم بايد برگردم آستارا من بي شقايق هيچم . تحمل اين با بغش گفتم: مي خواهي تنهايم بگذاري؟ م

شرايط را ندارم . وقتي برگشتم پدرم مرد . بعد كه شما در آن شرايط بد با مهتاب رفتبد آستارا مهتاب هم كه مرد 

م بگذاري؟ بازهم تنهايم گذاشتب . شدم يك آدم عقده اي خودخواه . حاال شقايقم رفته باز هم مي خواهي تنهاي

كمكم كن مادر سرم را روي پاهايش گذاشتم و اشك ريختم مي مانم پسرم تا هر وقت بخواهي. تكليف بچه ات چي 

؟ پرستار تمام وقت مي گيرم . سعي مي كنم مسئوليت كارخانه را به عهده بگيرم . خيالت راحت مادر از روي تخت 

منزوي نباشي با سپيده دم خاطرات شقايق به پايان رسيد .  بلند شد و گفت: وقتي خيالم راحت مي شود كه غمگين و

احساس پوچي مي كنم در مقابل شقايق من هيچي نبودم تازه به عالقه شقايق نسبت به خودم واقف شدم و دريافتم 

چه مفت و ارزان همسرم را از دست داده ام . حيف كه ناكام ماند و در اين سالها هيچ از من نخواست با اين همه 

مكانات و ثروتي كه داشتم. تنها خواسته اش مادر شدن بود. و چه زود پر پر شد . هنوز بيست و چهار سالش تمام ا

نشده بود كه با يك دنيا حسرت به آغوش خاك پناه برد. اشكهايم را پاك كردم و بغضم را به سختي فرو دادم . 

به لب داشت و نگاهش آرام و بدون راز بود. لبه به  جلوي آسمان ايستادم و چهره ي شقايق را ديدم . لبخند زيبائي

گاليه گشودم و با آهنگي لرزان گفتم: چرا تنهايم گذاشتي تو كه خيلي دوستم داشتي شقايق به زيبائي لبخند زد و 

گفت: هنوز هم دوستت دارم من تنهايت نگذاشتم همه جا با تو هستم همه جا حتي توي خواب دستم را دراز كردم تا 

نازش را نوازش كنم كه دستم با شيشه برخورد كرد و چهره ي نازنينم محو شد . صداي گريه بچه مرا از عالم  چهره

رويا بيرون آورد . به عقب برگشتم و نوزاد زيبائي را روي تختم ديدم مي دانستم كار مادر است . رويم را برگرداندم 

ريه كرده بود كه رنگش به سرخي مي زد . با ديدن دخترك و مادر را صدا كردم و لي صدائي نيامد .آنقدر شيون و گ

حال عجيبي پيدا كردم و ضربان قلبم باال رفت. باز هم بغض كردم . لبه كالهش را به دست گرفتم و با احتياط به عقب 

بردم چشمانش پر از اشك بود. پر از غم و سبز جادوئي درست همان چشمان و همان نگاه شقايق بود. تصويري از 

ابلوئي كه شقايق كشيده بود احساس كردم عالقه زيادي بهش دارم و باز هم عشق در وجودم زنده گشته و باز هم ت

يك بچه آهوي ناز پيدا كردم . خوب در چهره دخترم دقت كردم لباني كوچك و گوشتي ،بيني كوچك سرباالئي با 

د كه مرا به ياد مادرش مي انداخت . خم شدم و پوستي به سفيدي برف و زيباتر از همه چشمان زيبا و جادوئي اش بو
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بارها و بارها چشمان دختركم را با ولع بوسيدم در تماس صورتم زبر و اصالح نشده ام با پوست نرم و سفيدش صداي 

گريه اش اوج گرفت . هنوز هم از آغوش گرفتنش پروا داشتم . به سراغ كمد لباس هاي شقايق رفتم . پيراهن 

ا كه روز اخر به تن داشت را از جالباسي باز و خوب بو كردم هنوز هم بوي شقايق را مي داد . لباس حاملگي شقايق ر

را به دخترك نزديك كردم صورت نازش را به پيراهن ماليدم و بوي مادر را حس كرد و آرام شد. لحظاتي بعد 

با دستاني لرزان كودك را ميان پيراهن  صداي قهقه اش تمام اتاق را پر كرد. بي محابا اشك مي ريختم و مي لرزيدم .

شقايق پيچاندم و در آغوشم به سختي فشردم و در ميان اشكهايم بارها بوسيدمش مادر در آستانه در ايستاده بود. با 

ديدن حركت من اشك مي ريخت . با صداي لرزان و بغض آلود گفتم: مادر شقايق من برگشته و ببين مثل مادرش 

جلو آمد دستانش را روي شانه هاي لرزانم گذاشتو گفت: اسمش رو چي مي گذاري ؟ بار ديگر ناز و خوشگله مادر 

چهره كودكم را بوسيدم و در گوشش نام شقايق را زمزمه كردم و بعد رو به مادر كردم و با صداي بلند گفتم: )) تا 

 شقايق هست زندگي بايد كرد(( پايان 

 

 پايان
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