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اشک در چشمانم حلقه زده بود,خودم را به در کمیون می فشردم و پاهایم را در شکمم جمع کرده و سرم را بین 

دستانم پنهان کرده بودم . تکان های شدید کامیون باعث دل پیچه و درد در تمام قسمت های بدنم شده بود . هر از 

دیم . تمام طول راه را اواز خوانده بود و با صدای گاهی نیم نگاهی به او می انداختم,از وقتی که حرکت کرده بو

  خشنش ترس و دلهره را به قلبم ریخته بود . لبخندی هراس انگیز از فتحی بزرگ بر صورتش نقش بسته بود .

می خواستم خود را ارام کنم و واقعیت را بپذیرم وتمام غم و دلهره ام را از پنجره ماشین به بیرون بریزم اما در سرو 

  مان دادن به افکارم عاجز ماندم و در تالش برای یافتنشان هر لحظه بیشتر به عمق فاجعه پی می برم .سا

احمد با این کارش نه تنها نقطه پایانی به دوران کوتاه و سراسر عشقم با پرهام بود,بلکه از مرز دلبستگی هایم 

  کشاند .وقیحانه مرا به دنبال خویش به لنجنزار تنهایی و غربت و فساد 

هی اگه بیداری,یه لیوان چای برام بریز حسابی خسته شدم,پلکهایم بدجوری سنگین شدند,تو هم که یه کالم حرف -

 می دلت شاید,نزنی مردگی موش به و خودت بهتره پس,بیداری که دونم می, از اون دهن خوشگلت بیرون نمی ریزه

  . . . به دنبال ان صدای قهقه وحشتناکش در کابین پیچید .. . . .  و بریزم چای خودم و بایستیم ای گوشه خواد

چمهایم را گشودم و از انجایی که نمی خواستم شاهد ازارو اذیت هایش باشم,فالسک چای را با دستان لرزانم گرفتم 

ودر حالی که تکان های شدید ماشین هم لرزش دستانم را بیشتر کرده بود,برایش چای ریختم و ان را به طرفش 

گرفتم,نگاهی گزرا به او انداختم و در همان لحظه کوتاه جرقه برقی شیطانی را در چشمانش دیدم . فورا سرم را به 

طرف دیگر برگرداندم و خودم را سرگرم تماشای بیابانن برهوت نشان دادم,احمد با خوردن چای سر دماغ شده بود 

ی جویدن سبیل هایش را البه الی اهنگی که می و روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود و من در همان حال صدا

  نواخت می شنیدم و می دانستم که به دنبال راهی می گردد تا مرا به حرف زدن وادار کند .

هی کوچولو,اینقدر به اون در فشار نیار,باز می شه می افتی بیرون ها,اونوقت خوراک گرگ و کفتار می شی,خوب -

 وقت تو داری در ماشین رو سوراخ می کنی!؟ادم عاقل!اینهمه جا اینجاست,اون

بیا این طرف تر,تنگ دل خودم بشین,خیلی بی انصافی شیال,ببین چقدر احمدت خطرت و می خواد که حاضر شده با 

وجود یه بچه تر گل ور گل دست به همچین فداکاری و گذشتی بزنه!!و دوباره صدای قهقهه مستانه اش اتاقک 

ته بود . به ناچار چشمانم را بستم و وانمود کردم که دیوانه خوابم اما از درون گر گرفته کامیون را به لرزه انداخ

بودم,حرارت بدنم از چشمانم به بیرون تراوش می کرد و قلبم به شدت می تپید,دلم می خواست فریاد بزنم و تمام 

م که اواره کرن زن و فرزند,لکه بغض دو سال ام را به سرو صورتش بکوبم,دلم می خواست به این دیو سیرت بفهمان

ننگین فساد و فحشا چسباندن به انها,و دور کردن فرزند از سایه پدر,کجای این کا را می توان فداکاری نامید,تازه 

تمام این غم ها یک بعد قضیه بود که می توانستم توجیهی نه چندان منطقی برای ان پیدا کنم,طرف اصلی قضیه چیز 

دن به ان تا اعماق وجودم را می سوزاند و خاکستر می کرد و ان پرهام بود کسی که مرا به دیگری بود که فکر کر

خودم شناسانید و از گرداب سرنوشتی مبهم و گنگ که محکوم به فنا در ان بودم نجاتم داد و به ساحل امن زندگی 

را برایم گشود,و به من اموخت  سپرد,کسی که الفبای زندگی را برایم هجی کرد و تابلوی زیبا از سرنوشت و تقدیر

انسان از هر طبقه و قشری و با هر فرهنگ و ملیتی,اگر برداشت درستی از زندگی داشته باشد و در راه رسیدن به 

ارمان های واقعی ان بکوشد همواره مورد احترام خواهد بود,و اولین گام را پرورش استعداد ها و تربیت ذهنیت 
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ت که همه انها مستلزم فراگیری علم ودانش بود و هم او بود که با سعی و تالش و هایمان در راه درست می دانس

پشتکارش مرا در این راه به وادی موفقیت سوق داد ومرا تا قیام قیامتمدیون ای همه صفا و صداقتش کرد,اما من چه 

م و همراه این حیوا ن کردم . عوض تمام مهربانی و فداکاری اش خط بطالن به تمام عقاید و خواسته هایش کشید

پست راهی دیار بد سیرتان شدم,اما به خداوندی خدا سوگند,همه کارهایم به خاطر وجود نازنین خودش بود,من هیچ 

گاه راضی نمی شدم که به خاطر من کوچکترین گزندی به او برسد پرهام تمام دنیای من بود,دنیایی که با دستان 

ان زحمت کشیده بودم,ازار و اذیت دیده بودم وبدنم را با ضربه های کتک خودم ان را ساخته بودم برای جزءجزء 

اشنا کرده بودم,اما باالخره ساختمش,همانطور که ارزویش را داشتم و در تمام این مراحل پرهام چون چتری حمایتم 

  دم و . . . . . . . .من عشق را به کمک او مزه مزه کردم وبا طعم ان اشنا ش>کرد و سایه اش رابر اطرافم می گستراند

حاال چطور می توانستم مرد دیگری را به این دنیا راه دهم مردی که با تمام وجود از او متنفر بودم و با او احساس 

غریبی داشتم مردی که به خاطر تهدید ها و اخطارهایش,پرهام را رها کرم و با او راهی این سفر بی سرانجام شدم . 

کن بود او را از پرهام دور کنم تا گزندی از وی به او نرسد,تنها چیزی که مرا به این سفر می خواستم تا جایی که مم

دلخوش کرده بود . حاال از پرهام فرسنگها فاصله گرفته بودم و خیالم از این بابت رحت بود,اما چگونه باید 

لموس نمی شد,ای کاش واژه فراموشش می کردم . ای کاش هرگز او را ندیده بودم و واژه عشق برایم این قدر م

تقدیر و سرنوشت را چون ساده لوحان همانی می انگاشتم که از دهان بزرگترهایمان برایم بازگو می شد,ای کاش از 

برابر بودن افرینش زن ومرد در بارگاه خداوند چون دوران بی خبریم,چیزی نمی دانستم و زن را برده ای بی چون 

مردی می انگاشتم,اما چنین نبود,چون نسیم کوتاه مدت حضورش خنکای دانستن را وچرا در برابر قدرت برتر یعنی 

بر جان وتنم بر جا گذاشت و به روحم جانی تازه بخشید,خدایا چه می شد که من هم چون یکی از بنده های 

نگین  خوشبختت می توانستم به یکی از افریده های برترت تکیه کنم و وجودش را سایه سار سرم . از عشق,این

هستی لبریز می شدم و او را نیز سیراب می ساختم,خدایا چه سرنوشت شومی برایم رقم زدی,که من در برابر ان 

همچنان سر در گم و حیران,انگشت به دهان مانده ام,خدایا اگر نمی خواستی که در جاده سرنوشت همراهم باشی 

از اول هم خودم را الیق او نمی دانستم,پس چرا  پس چرا او را به من شناساندی وبه طرفم هدایتش کردی,من که

مهرمان رت در دلهایمان جای دادی و بدون گشوده شدن قفل هایش ما را از هم دور کردی,خدایا دل نهادن در 

مکتب تو عین صواب است و ازدواج ان را کامل می کند,من چه کنم که بدون دل نهادن تن به این ازدواج دادم,دلم را 

دم و جسمم را در جایی دیگر من با این کفر والمذهبی چه کنم؟منی که یک عمر سجاده ام را به سوی در جایی سپر

جالل و جبروتت گشاده ام و با دلی پاک و نیتی خالص سر راز ونیاز را با تو گشوده ام,اینک بت دلی نا پاک ونیتی 

رینی عشق پرهام دست و پا می زنم وبا ناخالص چه کنم هدایتم کن,چون اعتراف می کنم هنوز هم در حالوت و شی

احمد وخواسته هایش بیگانه ام به ناگاه یاد اولین روزی افتادم که چشمانم با برق چشمانی سیاه اشنا شد و با او خو 

  گرفت و هیچ گاه نتوانست دل از ان بکند .

قشر جوان ده بود,مجبور شدم  جشن دستمال اندازی یکی از بستگان دورمان بود و از انجایی که این جشن مختص به

شده بودم و این در روستا یعنی کامل شدن و به  61تا به اصرار زن برادرم سودابه در ان شرکت کنم,چون به تازگی 

ثمر نشستن یک دختر به خاطر همین من مجاز بودم تا برای اولین بار در ان شرکت کنم و در واقع خودم را به 

ه در تدارک لباس مخصوص جشن بسیار زحمت کشیده بود من نیز به جرگه نمایش بگذارم,به کمک سودابه ک

دختران دم بخت پیوستم وپا به میدان گذاشتم,اما با دنیایی از شرم و حیا که در تمام وجودم فریاد می زد ومانع انجام 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4  

 

ان روز هم  حرکات موزون دستها و پاهایم می شد همیشه شرم و خجالت تمام وجودم را به لرزه در می اورد و

  گریبان گیرم شده بود .

با اوج وشدت اهنگ در ریتم ان گم شدم و شرم و خجالت را به دور ریختم و پا به پای دختران به حرکت در 

امدم,لذتی بی پایان در وجودم احساس می کردم,چیزی که تا به حال ان را تجربه نکرده بودم و در عین حالی که 

ز از شادی و لذتم می ساخت . نم دانم چه مدت گذشت که از شور اهنگ و شدت حرکات برایم نا اشنا بود اما لبری

کاسته شد ومن در حالی که قلبم به شدت در سینه می تپید در میان جمع ارام گرفتم,بعد از لحظاتی در میان دایره 

ای زدند و با حرکات تند ما,جوانان روستا با لباس های سنتی و یک شکل در حالی که دستمال در دست داشتند حلقه 

پا رقص را شروع کردند و با اوج اهنگ,به شدت حرکت پاهایشان افزوده می شد و به دنبال ان نیز حرکت موزون 

دست ها اغاز شد,رقص زیبا و نفس گیری بود بخصوص که از حرکات ظریف و موزون زنانه در ان خبری 

تمالشان را زیر پای دختر مورد عالقه خود انداختند,من که نبود,باالخره رقص به پایان رسید و انها هر کدام دس

همچنان غرق این رقص و حرکات موزون ان شده بودم متوجه دستمال ها نشدم,اما با تنه ای که دختر بغلی به پهلویم 

زد مرا متوجه تعداد زیادی از دستمال ها کرد که زیر پایم ریخته بودند,بدون انکه متوجه صاحبان انها شده 

اشم,ناگهان دچار همان شرم همیشگی ام شدم و نمی دانستم چه باید بگویم و چه کاری باید بکنم,به دختران دور ب

 وبرم نگاه کردم تعدادی از انها که دستمالی زیر پاهایشان

و  بود با لبخندی ان را برداشته و در دستهایشان گرفته بودند ومن همچنان مردد و بی اعتقاد به چنین رسمی موهوم

 خرافی مبهوت ایستاده بودم,این بار نیز سودابه چون خواهری دلسوز به دادم رسید,در گوشم به نجوا گفت:

شیال اگه از کسی خوشت نیامده,برای احترام هم که شده همه دستمال ها را بردار و در مرکز حلقه در حالی که زانو 

  زدواج نداری . د . . . . . بجنب دختر .زده ای به زمین بگذار تا ان ها بفهمند که تو فعال قصد ا

 اعتنا بی من و رسید می گوش به برم و دور از پراکنده اعتراضی صداهای اما, من هم همانگونه کردم که او گفته بود

 با شدت به شوم خالص ها ان حرفهای و ها نگاه شر از تا رفتم می سودابه سمت به عجله با که حالی در ها ان تمام به

 با, دوید می من سمت به که حالی در سودابه, رخورد کردم و کنترلم را از دست دادم و روی زمین پهن شدمب کسی

 او با که کسی به گذرا نگاهی توانستم نمی که بودم شده هول انقدر,کرد بلند زمین از مرا و زد کنار را جمعیت عجله

ته بودم معذرت خواستم و با سودابه به سوی خانه گرف پایین را سرم که حالی در و بیاندازم بودم کرده برخورد

حرکت کردم,در طول راه سودابه دائما از رقص زیبا و حرکات موزونم حرف می زد و اینکه تنها من بودم که دستمال 

های زیادی به زیر پاهایم ریخته شد و توجه و تحسین همگان را برانگیختم,او معتقد بود که هماهنگی رنگ های 

ایی ام را صد چندان کرده است به طوری که نگاه های ان پسر شهری هم فقط متوجه من بود من که اصال زیب, لباسم

متوجه اطرافم نشده بودم همه حرفهای سودابه را به حساب اغراق و محبتش نسبت به خودم گذاشتم در همین موقع 

ی فشارد سرم را به طرفش احساس کردم سودابه بدون ان که حرفی بزند دستهایم را با حرکت مخصوصی م

برگرداندم دیدم با چشمهایش روبرویم را نشان می دهد,به سمت نگاهش چرخیدم,نگاهم با نگاه نافذ اما غریبی گره 

 ان اینکه تا , است کرده خود مجذئب همچنان مرا که دارد وجود مخصوصی جاذبه نگاهش در کردم احساس, خورد

  م چهره اش بر صورت داشت به سویمان امد .تما وسعت بر لبخندی که حالی در غریبه

 برخوردمان از جدا چون, کنم خواهی عذر شما از ام پرتی حواس و دقتی بی خاطر به خواستم می,نباشید خسته, سالم

  . ببخشید مرا باید, شدم ناراحت شما افتادن و
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برخورد کرده ام و به دنبال ان در حیاط تازه در این جا بود که متوجه شدم او همان مردی است که من با او به شدت 

 گراییده سرخی به هایم گونه رنگ و بود نشانده صورتم به را شرم عرق اتفاق ان اوری یاد که حالی در, ولو شده ام

 این واقع در, نبود اطرافم به حواسم که داشتم عجله جا ان از شدن خارج برای انقدر من کنید می اشتباه: گفتم, بود

  ه مرتکب بی دقتی شدم نه شما .ک بودم من

 حرف جوان مرد. . .  ضمن در,نیامده پیش مشکلی که خوشحالم و, مرد جوان گفت :به هر حال اتفاقی است که افتاده

 با و, کنم نگاه اش چهره به هایش صحبت بقیه شنیدن برای من تا شد موجب امر همین و کرد قطع ناگاه به را هایش

 چشمانم خیره مانده بود به سرعت نگاهم را از او دزدیدم و خیال رفتن داشتم که ارام گفت: در که دیدم را او تعجب

 روستایی میان در هم ان ندانستم جایز را مطلبی دیگر,بود زیبا صورتتان مانند هم رقصتان, بسیار زیبا رقصیدید

  ی بسازند .حدیث و حرف,کوچک حرکتی هر از تا منتظرند و سازند می کوهی کاه از که کوچک

در حالی که دست سودابه را در دستانم می فشردم او را به دنبال خود می کشیدم . سودابه با تعجب و ناباوری 

  گفت:خوب جوابشو دادی,درست نگفتم,یارو دهنش حسابی اب افتاده .

منظورتو -یگه:منظورت چیه سودابه؟د . . . . همونی که ازش یک ساعت داشتم برات صحبت می کردم همین بود د

 نمی فهمم؟

 پیشت گلوش حسابی اینگه مثل,کرده می تعقیبت مدام نگاهاش با که شهری پسر همون این, شیال چقدر خنگ شدی

 وقتی و میگذرونن خوش رو صباحی چند نهایتش,نیستن ما دهن لقمه اونا, ها بدی محل بهش مبادا اما,کرده گیر

  ن و تو رو با تمام ارزو هات تنها می ذارن .ش می شهر راهی کرد هندوستان هوای فیلشون

 همین کرده تعریف رقصم از فقط اون, کجا ما و کجا اونا, ها خوشه دلت هم تو, بس کن سودابه جان

  و همین طور از صورتت .-

 نه؟ مگه شد تموم چیز همه و رفت اما, خوب بله

  خداکنه اینطور باشه .

  مطمئن باش که همینطوره .

  دلم نمی خواد اون بالیی که لیال سر خودش اورده دوباره تکرار بشه .شیال 

  . انداخته ما همه جون به رو افت اون بلکه نیاورده خودش سر رو بال اون تنها لیال, میدونم

 تو دختر عاقلی هستی و همین منو خوشحال ذمی کنه .

واقع زیبا و دلنشینش فکر می کردم به یاد لیال خواهرم و  در حالی که بقیه راه را به ان غریبه با ان نگاه نافذ و در

  ازدواج مسخره اش با احمد افتادم .

درست سال قبل وقت درو شالی ها بود که این انگل به دامن خانواده ما افتاد و به هر طریقی خون تک تک ما را 

ه های شالی استفاده می کرد و در همین مکید,قضیه از این قرار بود که احمد از کامیونش برای حمل کارگرها و کیس

گیرو دار ها,دل به لیال بست,عشقی کاذب و ساختگی که سال ها بعد از ان با خبر شدم حیوانی که خودم را نیز گرفتار 

کرد و به دیار بی سیرتان برد . او از هر فرصتی برای دیدن لیال ان هم خارج از خانه و بدون اطالع خانواده استفاده 

 می ادامه او با پنهانی های دیدار به همچنان لیال و نکرد اثری هیچ نیز سودابه و من های اخطار و ها تهدید, می کرد

 او اما,نیست او با ازدواج به حاظر و کرده عصمتش بی نامردی کمال در احمد که داد خبر ما به لیال اینکه تا داد

ین مشکلی نبود که من یا سودابه به تنهایی بتوانیم از پس ا.  است وفادار پیمانش و عهد به و دارد دوستش همچنان



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6  

 

ان بر اییم پس به ناچار به تنها برادرم پناه بردیم,برادری که تمام مسئولیت خانواده با وجود پدری پیر به دوشش 

کار  مواقع در و دانست می گیرنده تصمیم و خانواده بزرگ را خودش لزوم مواقع در که,مسلک پول و پیر پدری, بود

 و مادر رسید می مشام به پول بوی که جا هر, و مشکالت خودش را به عنوان فردی پیر و باز نشسته کنار می کشید

 احترام مورد و بود زبانی خوش و خلق خوش زن سودابه که جایی ان از-خیر اینصورت غیر در شد می پیدایشان پدر

 بلوایی شدن بلند بدون و کرده صحبت برادرم با, ی خودشها شگرد با تا خواستم سودابه از ناچار به خانواده کل

  . کند پیدا مشکل این برای ای چاره

سودابه چون همیشه سربلند و موفق برگشت و تمام تقصیر ها را به گردن احمد انداخت و لیال را مظلوم و بی تقصیر 

جلوگیری از ابرو ریزی و حرف های  نمایاند,چون بره ای که به خاطر ناتوانی طعمه گرگ وحشی شده و حاال برای

  این و ان باید هر چه زود تر احمد را پیدا کرد و به این قضیه فیصله داد .

 دو دستانش با که حالی در رساند لیال اتاق به را خود عجله با, برادرم بهرام که خون جلوی چشمهایش را گرفته بود

ته اینه مزد تمام اعتمادی که به تو داشتم؟ اینه جواب همه برگش بخت ای:گفت عصبانیت با بود گرفته را در لنگه

زحمت هایی که برات کشیدم؟حاال من این خاک رسوایی رو چطوری توی سرم بریزم؟برو دعا کن من این مرتیکه 

 روستا این توی تو مگه,بمونه خونه این توی,تو از اثری هیچ گذارم نمی وگرنه, عوضی و بی ناموسو بتونم پیدا کنم

رگ نشدی؟مگه به رسم و رسوم این جا اشنا نیستی؟کدام دختری تا به حال خودش رو به راحتی در اختیار مرد بز

غریبه ای گذاشت که تو گذاشتی؟فقط دعا کن که من اونو پیدا کنم . و در را چنان به هم کوبید که پنجره اتاق به 

  لرزه در امد .

ای چمباتمه زده بود و به بخت خود لعنت می فرستاد و اشک می  اما لیال همچنان گوشه ای کز کرده و در گوشه

 که بود سپرده احمد اشنایان به, ریخت بهرام از فردای همان روز تمام تالشش را برای پیدا کردن احمد به کار بست

  . بهتر تر زود هرچه,ببینتش خواهد می

واده اش برای خواستگاری از لیال قدم پیش خان و احمد, ما وناباوری بهت میان در , تا اینکه چند روز بعد

 ممکن موعد نزدیکترین در را او, پسندید می خودش که شرایطی با و پذیرفت را ها ان سردی به برادرم, گذاشتند

 خانه به بودیم دیده تدارک لیال برای قبل از که ای جهیزیه با عقد مراسم از ماه یک فاصله به و اورد در احمد عقد به

  اد .فرست بخت

اما احمد این حیوان موذی که در همان مدت کم رگ خواب پدر و مادرم را به دست اورده بود با دادن هدایای گران 

قیمت جای پای محکمی در خانه ما برای خودش دست و پا کرد و به تدریج به قلب سخت بهرام نیز راه یافت ولی من 

  و سودابه از او متنفر بودیم .

 کردم می سعی اما,داشتم قرار او وقیحانه های نگاه تیررس در بیشتر من و, شرمانه و ازار دهنده بودنگاه های او بی 

 می پی نگاهش رمز رازو به بیشتر و بیشتر من گذشت می چه هر ولی بگذارم عادتش یا محبتش حساب به را ان

داری که با حرکت چشم و ابرو توام  معنی های لبخند یا و کشید می زبانه الود هوس اشتیاقی ها ان از زیرا بردم

 را خودم کرد می متنفر او از پیش از پیش مرا او ذهنیت این و افکارش بودن مسموم بر بودند عالئمی همه و همه, بود

 هم از مرا تنهایی در تا بود انداخته فاصله ام خانواده و من بین زرنگی با طینت بد گرگ این که دیدم می ای بره چون

  . بدرد
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عکس العمل من در مقابل حرکات احمد به تدریج مرا از چشم پدر و مادرم انداخته بود,چیزی که احمد بی تابانه 

  منتظرش بود .

  تا این که روزی باالخره طاقت نیاورد و مهر تاییدی بره تمام تصوراتم زد .

 ؟ دارم دوستت خیلی من که دونی می هیچ, شیال!خواهر زن عزیزم

  ل راه داره احمد اقا .خوب دل به د

  . داری قبول, دهد می نشون دیگری جور هایت کار و رفتار, اما من اینطور فکر نمی کنم

  من که این جور فکر نمی کنم .

 هیچ می دونی تو خیلی از لیال زیبا تری؟

  تا زیبایی رو تو چی بدونی .

گفت:توی قدی رعنا,اندامی تراشیده صورتی زیبا و  احمد در حالی که لبخندی مشمئز کننده بر صورتش نمایان شد

 لیال که چیزیه دقیقا اونها تمام:گفتم, تسلیم محض,من در حالی که از جواب بی پرده اش مو بر تنم راست شده بود

 و زشت هم خیلی نظرا اون از من که بگم ن.  بهت باید,باشه دلنشین و دلچسب خیلی براتون باید پس,داره همشونو

  یبم .ترک بد

  . شناسم می حرکاتش از و اصیل اسب من, اشتباه می کنی عزیزم

  متاسفم از این که این جارو با اصطبل عوضی گرفتی .

  ناراحت نشو شیال,امادگی شو داری,فقط باید کمی روت کار بشه که خودم در بست مخلصتم .

ملو از تنفرم را متوجه احمد کردم و به سرعت در حالی که عضالت فکم به سختی فشرده می شد نگاه زهر اگین و م

 یافتندفرصت شدن جاری فرصت باالخره بودن ریختن فرو اماده لحظه هر که هایی اشک, از اتاق بیرون امدم

 سال بود مجبور لیال که این از و ندارم احمد به نسبت احساسی هیچ پایان بی ای کینه جز که کردم می احساس, جاری

در خانه این مرد هوسباز به سر ببرد متاثرم می کرد . پایان خوبی را برای زندگی ان دو نفر پیش  را اش جوانی های

بینی نمی کردم اما با اعتقادات خشک و بدون تغییری که در زادگاهم بود غیر از این میسر نبود و تازه لیال خیلی 

اشته و او را به همسری بر گزیده بود . خوشبخت به نظر می رسید زیرا با حماقتی که کرده بود احمد پا پیش گذ

وگرنه تا اخر عمر باید بار بد نامی و بی ابرویی را به دوش می کشید . و در کنار خانواده می ماند نمی دانم تا چه حدی 

  توانسته ام قانون سخت زادگاهم را برایتان تشریح کنم .

ر نمی کرد بلکه جری تر می شد و با وقاحت به هرزه جو و جمع را خودش تنها نه احمد, اما هر چه بیشتر می گذشت

 مرتب مشغول که حالی در, شد نزدیک من به و کرد استفاده خانه خلوت از روزی حتی, گویی هایش ادامه می داد

 سرگرم که من گرفت قرار سرم پشت درست و شد اشپزخانه وارد صدایی کوچکترین بدون, بودم ها ظرف کردن

ه ناگاه صدای نفس هایی تند و سطحی وحشتزده ام کرد با تردید و دلشوره به عقب ب بودم ها کار انجام

برگشتم,چشمان احمد همه چیز را به من فهماند,در حالی که دستانش را به طرفم می اورد . صدای فریاد های پی در 

هایش,خودم را از شر ان پی خودم را شنیدم اما فایده ای نداشت سعی کردم با تقال,و در نهایت با گاز گرفتن دست 

هیکل مهیب و سنگین نجات دهم . طعم گس خون را در دهانم احساس کردم و به دنبال ان صدای ناله احمد که 

دیگر رهایم کرده بود . فرصت را از دست ندادم و خودم را به سرعت از اشپزخانه بیرون انداختم و به طرف در حیاط 
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 نه, تمام دهان و لباسم را اغشته کرده بود,جرات خارج شدن از خانه را نداشتم دویدم . اما ناگاه متوجه خونی شدم که

  . خواندمش دل ته از امیدی نا نهایت در و بردم پناه او به پناهان بی همه چون دیگر بار.  پیش راه نه داشتم پس راه

ش افریدی که تمام ارزشش به ارز با گوهری چون را زن که ان نه مگر, پناهان بی خدای ای, ای خدای درماندگان

 شر از مرا, عفت و پاکدامنی اوست,من هم درمانده ام و هم بی پناه,تنها چیزی که از مانده همین پاکدامنی من است

  . . . کن حفظ ناموس دزد این

م و ناگهان صدای ضربه های ارام در مرا از دنیای خودم بیرون کشاند,نمیدانستم چه باید بکنم,وضع درستی نداشت

 :رسید گوشم به سودابه دلنواز و اشنا صدای هنگام همین در, دلم نمی خواست کسی مرا با ان وضعیت ببیند

 شیال درو باز کن,چرا همینطور پشت در ایستادی؟شیال . . . . منم سودابه-

به من دوخت او  به ارامی در حالی که همچنان پشت در بودم در را گشودم,سودابه داخل شد و نگاه پر از تعجبش را

  با نگاهش از من توضیح می خواست و من به دنبال تکیه گاهی برای سر نهادن و گریستن .

 . شم می دیوونه دارم, بزن حرف خدا به رو تو, افتاده اتفاقی, شیال-

  

  احمد, . . . احمد می خواست . . . و های های شروع به گریه کردم .-

 کنه؟معنی این همه خون چیه؟ شیال احمد می خواست چه کار -

  من فقط,فقط . . . برای نجات خودم این کارو کردم .-

  چه کار کردی شیال؟خواهش می کنم حرف بزن . شیال تو باید حرف بزنی .-

. . . من فقط گازش گرفتم و بعد در حالی که دستان خون الودم را به صورتم می کشید فریاد کشیدم,سودابه اون  -

 نگاهش و ایستادم می باید من گی می تو, بکشونه لجنزار به خودش با منو خواست می اون, بی عصمتم کنهمیخواست 

 بگی؟ خوای می که چیزیه همون این اره. . .  کردم می

سودابه در حالی که مرا به خودش می فشرد گفت :نه عزیز دلم!من فقط می خواستم مطمئن بشم که اتفاقی 

حاال احمد کجاست؟در حالی که همچنان هق هق می زدم اشپز خانه را نشانش دادم سودابه >کار خوبی کردی>نیفتاده

  به ارامی مرا از خودش جدا کرد و به ان سو رفت,اما با تعجب نه احمد را ان جا دید و نه اثری از خون .

  ی تا بقیه برنگشتن .شیال اون بد ذات هیچ اثری از خودش به جا نذاشته,بهتره هر چی زود تر خود تو مرتب کن

 و برد خود با را مادر و پدر بلکه,نیاورد خانه به را لیال داد مادر و پدر به که قولی خالف بر احمد, لیال زایمان کرده بود

 می نشان من به را خوشش روی دوباره داشت زندگی حاال, داد نجات گاهش بی و گاه های دیدار, شر از مرا

  غریبه کامل شد و برای مبارزه با احمد نیروی مضاعفی به من بخشید . ان دیدن با که لذتی, داد

 و رفتند می شهری به کار برای ایام این در روستا های مردم, اوایل زمستان بود و کارهای کشاورزی تعطیل شده بود

ود و من و سودابه تنها ب رفته شهر به بهرام, بود خلوت بسیار ایام این در روستا بنابراین, میگشتند بر زمستان اواخر

 رفته جنگلی های میوه چیدن برای سودابه با ها روز همین از یکی در,گذشت می خوشی به لحظاتمان اما, شده بودیم

 می نگاه اطرافم به دائما,ببرم لذت لحظاتم از گذاشت نمی که بود همراه من با اشنا نا احساسی راه طول تمام در,بودیم

لحظاتی وحشتی عجیب به جانم چنگ انداخت,سودابه متوجه حال غیر عادی من شد و به  برای,دیدمش نمی اما,کردم

  طرفم امد .

 شیال حالت خوب نیست؟-
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  . کنه می تعقیبم داره کسی کنم می فکر, ندارم خوبی احساس اما, چرا سودابه-

ه و یکی دو هفته از دستش نکنه فکر می کنی احمده؟خیالت راحت باشه احمد برای انجام کاری به اردبیل رفت-

  راحتیم .

  مطمئنی سودابه ؟اخه از دست اون حیوون هر کاری بر می یاد .

  . مطمئنم من, نه شیال,اون رفته-

 که حالی در سودابه,رفتم بود وحشی ازگیل گل از پر که درختی اولین طرف به, در حالی که نفس راحتی می کشیدم

یر لب زمزمه می کرد از درختی به درخت دیگری می رفت بعد از لحظاتی احساس ز را محلی قشنگ های اواز از یکی

کردم صدای سودابه را نمی شنوم با ترس به اطرافم نگاه کردم,چند بار با صدای بلند صدایش زدم,اما جوابی 

باید بروم که  طرف کدام از دانستم نمی اما کشیدم بیرون را خودم درخت های شاخه الی به ال از ارامی به, نشنیدم

  ناگهان ترنم صدایی مرا متوجه خود کرد .

 می تونم کمکتون کنم؟-

 را قلبم دیدنش بار یک که کسی همان, بود غریبه مرد همان, کردم نمی اشتباه نه, به سرعت به طرف صدا برگشتم

مین واقعی اصال به دنبال او سرز در من! رویا فقط اما, بود شده رویاهایم قصر شاهزاده مدید های مدت و بود لرزانده

نبودم,چون دنیا های ما,اصال شبیه به هم نبود,ولی نمی دانستم چرا دوباره پیدایش شده ان هم توی این جنگل؟دلم 

نمی خواست بار دیگر ببینمش و اسیر نگاه های نافذش بشوم . نمی خواستم اولین عشق را در وجود غریبه ای 

  دانستم . جستجو کنم که از او هیچ چیز نمی

مرد غریبه که بهت و تردید مرا دید به ارامی گفت:سالم,اما من همچنان ایستاده بودم و به دست هایم نگاه می کردم 

.  

 نداره؟ جوابی من سالم, دختر خانم-

 سالم-

  اگه دنبال رفیقتون می گردید,از اون طرف رفته .-

  م دلنشین اوایش بر جا میخکوبم کرد .ترن دوباره,افتادم راه طرف همان به, خیلی ممنون-

  ببخشید می تونم چند لحظه با هاتون صحبت کنم,زیاد وقتتون رو نمی گیرم .-

 خود بی خود از مرا او لحن همین و, در تمام زندگیم این اولین باری بود که کسی این جوری با من صحبت می کرد

  . حرکتی هیچ بدون,بودم ایستاده همچنان کرد می

  . شید می خسته سرپا, اگه شما همینطوری راحتید منم حرفی ندارم,اما فکر می کنم-

 خود با مرا و,ساخت می خودم بی خود از, نمی دانم چه نیرویی در تک تک کالمش نهفته بود که مطیع ام می کرد

تی تکیه دادم و منتظر درخ به, نداشتم را اش چهره به کردن نگاه جرات هنوز اما برگشتم طرفش به, کرد می همراه

 منتظرشان تابانه بی دلم اما, نداشت وجود شنیدنشان برای اجباری هیچ که هایی حرف, شنیدن حرف هایش شدم

  . تاخت می خودش برای و بود شده رها دستم از افسارش و بود شده یاغی بار اولین برای که دلی, بود

ی و در دانشگاه رامسر تدریس می کنم,اهل تهرانم پدرم من پرهام مجد هستم فوق لیسانس رشته ادبیات فارس-

 مدت راستش, وکیله و مادرم تحصیل کرده علوم اجتماعیه اما توی خونه است و دو تا خواهر دارم پریسا و پریناز

 ندیدید؟ اونو شما,کنم نمی پیداش گردم می چی هر و کردم گم صفا با ی روستا این توی دلمو که هاست
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 را باال گرفتم :دلتونو؟با تعجب سرم -

  اره دلمو,چهار ماهی می شه که گمش کردم اگه پیداش نکنم دیگه مجبورم عکسشو بدم روزنامه .-

  در حالی که از طرز حرف زدنش جا خورده بودم گفتم:شوخی تون گرفته؟ دل که گم شدنی نیست .

  کردم . منم تا چهار ماه پیش مثل شما فکر می کردم,اما باور کنید که گمش

  ببخشید من از حرفااتون سردر نمی ارم . .

راستش از روزی که شما رو تو اون عروسی دیدم,احساس کردم دلمو پیش شما جا گذاشتم,روزها و هفته ها با خودم 

 جنگیدم تا به دلم بقبولونم که اشتباه می کنم و اون یک جاذبه زود گزر بوده,اما هر چه بیشتر می گذشت,درمانده تر

می شدم,چهره زیبایتان برای لحظه ای از نظرم دور نمی شد,لحن اوایتان همنشین تنهایی هایم شده بود,شما شده 

بودید ملکه بی چون وچرای ذهنم,مدتها کارم شده بود همراهی شما,یعنی به طور پنهانی چون سایه ای تعقیبتان می 

مرور حس می کردم که من عالوه بر وجود تون به توجه  کردم,دیدن تان به من ارامش می داد,البته تا مدتی,اما به

 تون هو نیاز دارم,

 من واقا نمی فهمم شما چی میگید و یا منظورتون از همه این حرفا چیه؟

من . . . من چطور بگم,من نمی گم که دوستتون دارمچون دوست داشتن یعنی شناخت کامل نسبت به نقطه نظرات 

 موضوع تونید می شما ,ام شده عالقمند بهتون که بگم شما به خواهم می من, نسبی همدیگه و رسیدن به یک تفاهم

  . کردن فکر برای باشید الی ایده و خوب

 یا لوحم ساده خیلی کنید فکر ممکنه خیلی صادقانه بهتون می گم که من هیچ چی از منظورتون را نمی فهمم,-

  . کنید صحبت تر ساده لطفا,نیست مهم ولی, نادان

 به نگاهم, برای اولین بار بود که می توانستم بدون خجالت و یا شرم و لرزش دست هایم با غریبه ای صحبت کنم

 دگرگون را حالم و کرد می نفوذ جانم عمق تا, جذبه پر و بود نافذ نگاهش چقدر,خورد گره نگاهش در اتفاقی طور

ی سفید با موهای مشکی صاف و بلند که تا باالی پوست و میشی چشمانی,داشت خواستنی و زیبا ای چهره,ساخت می

 هنگام در دائما, بود مانده موهایش روی انگشتانش رد,داشت پهن های شانه و بلند قدی, شانه هایش ریخته بود

 :گفت داشت لب به دلنشینی لبخند که حالی در,کشاند می باال طرف به را ها ان صحبت

 و فکر هیچ بدون امروز جوونای بیشتر مثل خواد نمی دلم اما, امده خوشم شما از من, کن گوش خوب پس, باشه-

 و کنم رهایتان دلزده و خسته مدتی از بعد و بکشونم خودم دام به رو شما, بدم نشون دلخسته عاشق رو خودم تاملی

همراهی که  بسازم خودم برای خوبی همراه شما از و کنم تالش خواد می دلم, بروم دیگری های هوس و هوا دنبال به

  . دونم نمی رو اسمتون هنوز من صحبت همه این از بعد راستی, بشه در اینده به ان افتخار کرد

 یعنی واقعا نمی دونید؟-

  

  چرا اما می خوام اونو از زبون خودتون بشنوم .-

  . . . . و پیر مادری و پدر با, من شیال شاکری هستم,یه خواهر و یه برادر دارم

  ر حالی که محو تماشا و گوش سپردن به حرف هایم شده بود گفت:ادامه بدید .پرهام د



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  

 

 و شناختمش نمی حتی پیش ساعتی تا که کنم صحبت کسی با راحتی این به باید چرا, لحظات ممتد به فکر فرو رفتم

خیلی راحت گفت که از  و بود زده را هایش حرف صادقانه خیلی اون نظرم به اما, افتادم سودابه حرف یاد به ناگاه به

  . خواهد می چه من از او بدانم باید بگویم خودم از چیزی که این از قبل پس, من خوشش امده,اما هنوز دوستم ندارد

 ببینید,خیلی صادقانه بگویید از من چه می خواهید؟-

اهم ساعتی از روز یا هفته را خو می شما از فقط من, دختر عاقلی هستید,دیگه کم کم دارم به انتخابم امیدوار می شم-

دور از چشم دیگران به صحبت در باره امال و ارزو ها و خواسته هایمان بپردازیم,چون من تا مطمئن نشوم هیچ گاه 

  نمی تونم برای خواستگاری قدمی بر دارم .

حتی یک ستاره هم  اسمان این در که کسی با, کند ازدواج من با خواهد می او, خواستگاری, خدای من چه می شنیدم

 قابل چیز چه من, پولدار یقین طور به و کرده تحصیل ای خانواده و باال تحصیالتی با, ندارد اما او یک ادم حسابی بود

  . بود کرده جلب را اش توجه که داشتم توجهی

  رشته کالمش تمام افکارم را به هم ریخت .

 می تونم حدس بزنم به چی فکر می کنید؟-

 که نگاهم را به صورت زیبایش دوخته بودم گفتم :به چه چیز؟در حالی 

 البد فکر می کنی من با همه امکانات و تحصیالت چرا باید به دنبال شما به این جنگل بیام؟-

ناگهان از اینکه فکرهایم را این گونه راحت خوانده بود هم متعجب شدم و هم خنده ام گرفت,درست گفتم؟اینطور 

 نیست؟

 یقا !چرا؟بله دق-

 با انگشت به قلبش اشاره کرد و گفت: به خاطر این,راضی شدی پرنسس؟

 پرنسس؟یعنی چه؟

 کی برای رو بعدی قرار بپرسم تونم می,دیدم حال به تا که ایه خنده ترین زیبا هاتون خنده ضمن در, یعنی ملکه من

 گذارید؟ می

  . بدم اطالع شما به بعد, اجازه بدید اول فکر کنم-

  پس به امید دیدار :و در حالی که دستهایش را در جیب شلوارش کرده بود از نظر پنهان شد .

 بیرون تنهایی پیله از مرا تقدیر, جوانه طراوت و تازگی در وجودم به گل نشست و مژده فصل باروری را نوید داد

اهایم به بیابان راه داشتند امروز در روی دیروز تا که من,داد هدیه من به را بینی خوش و واقعیت های بال و کشید

جاده ای سرسبز سیر می کردند و دست سرنوشت و پوشش پوشالی کلبه ذهنم را به دست باد شمال سپرد . بعد از 

ان روز پرهام شده بود همان شاهزاده ای که سوار بر اسب در رویا های من می تاخت و لحظه لحظه به من نزدیکتر 

م من نیز با او به گشت و گذار می پرداختم,عقلم با هزار دلیل و برهان ردش می کرد و قلبم می شد و گاه در رویاهای

  با هزار عشق و احساس به سوی خود می خواند .

 و چگونه دانستم نمی اما, کرد می شماری ثانیه دیدنش برای و طلبید می را او بدنم جزء جزء تمام, چیز غریبی بود

ده روز توانسته بودم بر پاهایم قفل و زنجیر بزنم و به سویش نروم,طاقتم تمام شده  فقط,ببینم را او باید کجا

 و سرخوردگی نهایت در پس,بدهم دستش از بشناسم را او که ان بدون خواستم نمی, بود,احساس بدی داشتم

  . بودم دیده را او بار اولین برای که ایستادم همانجایی,شتافتم اولمان گاه میعاد به درماندگی
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دیگر از امدنش نا امید شده بودم که صدای خرد شدن برگ های خشک را زیر قدم های سنگینی شنیدم,خودم را 

پشت تنه درختی کشاندم,صدا نزدیکتر و نزدیکتر شد تا باالخره سکوت همه جنگل را پر کرد,گهگاه صدای ناله 

مان سو برگشتم,در حالی که به همان درخت پرنده ای شنیده می شد و دوباره سکوت بود و سکوت,به ارامب به ه

 همان,دلربا و بود خواستنی چقدر من خدای, تکیه داده بود چند رشته از موهای مشکی اش روی صورتش ریخته بود

 برای فقط را او تو یعنی خدایا, کرد می چندان دو را زیباییش که, بود بسته نقش لبش گوشه در همیشگی لبخند

واه من فرستادی,من که هیچ کسی تا به حال نتوانسته بود تار های محبت دلم را به لرزه در خ خود و سنگ دل تسخیر

 پس نشدم منحرف و ماندم درست مسیر در تو برای و تو فرمان به که من, اورد و اوای زیبای عشق را در ان سر دهد

س خودم را به تو می سپارم,خدایا حامی پ این از ندارم مقابله توان نگاه این مقابل در من که,برس دادم به و کن کمک

  ام باش .

 

 را ها روز تمام پیش ها ماه از کشد می طول ها روز, سالم پرنسس اگه می دونستم که قرار مالقات گرفتن از شما-

  . کردم می رزرو

  بودم مردد نیامدن یا امدن توی,بگیرم تصمیم درست توانستم نمی, سالم ببخشید -

 رست تصمیم گرفتید ؟یعنی حاال د -

تا چند لحظه پیش اصال قرار نبود بیام,اما نمی دونم چه طور شد که حاال این جا هستم در حالی که به من نزدیک می  -

  شد گفت:ولی من میدونم .

 چرا؟ -

ی از شاید قلب شما هم گم شده ! اگه اینطوره حاظرید برای پیدا کردن قلب هایمان با من همراه شوید ان قدر جد

گم شدن ان ها صحبت می کرد که برای لحظه ای باورم شد,و به ارامی گفتم:بله به شر طی که نخواهی از سادگیم 

  استفاده کنی و سرم کاله بگذاری .

  یعنی به من میاد همچین ادمی باشم .-

ظاهرتون نمی یاد چنین  به که اینه خاطر به فقط هستم جا این که بینی می اگه اما, راستش من شما رو نمی شناسم-

  ادمی باشید و در ضمن قلبمو هم گم کرده بودم .

  با گفتن این جمله قهقه خنده پرهام بود که در تمام جنگل پیچید,خنده ای که قلبم را به لرزه در می اورد .

  پس بهتره جایی بنشینیم و فکری برای قلب های گم شده یمان بکنیم .-

  بیشتر بدونم . ببین شیال می خواهم ازت

اولین بار بود که مرا به نامم می خواند و بیشتر مرا در دریای عشق به جلو می کشاند مثل این که با خود عهد کرده 

  بود با زبین شیرین و دل نشینش مرا اسیر دست و پا بسته خود کند .

ختان اینجا صحبت کردم و با انها چرا ساکتی؟من روزهای زیادی منتظر این لحظه ها نشستم,من حتی با تک تک در-

  اشنا هستم اما بر عکس تو,انها خیلی خوش قول بودنند سر تمام قرار ها اماده می شدند .

  یعنی می خوای بگی تو تمام ین ده روزو به این جا اومدی؟در حالی که من هیچ جایی رو مشخص نکرده بودم .-

 منو می بینی؟ پس حاال چرا اینجایی؟مگه گفته بودی که اینجا-
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از حاظر جوبی او خیلی خوشم امد,او حق داشت و درست می گفت,حاال می فهمیدم که نیروی نهان عشق یعنی 

  همین,زبان خاموش دل,خدایا تو چقدر قادری و دانا وما بنده ها چقدر از این همه عظمت غافلیم .

  هکارم .مثل اینکه من یه عذر خواهی دیگه بابت سهل انگاریم به شما بد-

خوب این بدهکاری ها بمونه تا بعدا بتونیم براش یک فکری بکنیم,حاال از خودت بگو,مطمئن باش که تمام حرفات -

  مثل یک راز پیش من می مونه .

  قبل از هر چیز باید بدونی که من به عاقبت این دوستی اصال خوشبین نیستم .-

 چرا؟-

ی پدر و مادرم,اونها ادمهای پول پرست و ظاهر بینی هستند,اونها اگر پاش خوب این برمیگرده به خانواده ام,یعن-

  بیوفته,هم وزن من پول درخواست می کنند .

  این که مشکلی نیست,مگر اینکه ظاهر من و نپسندند .-

  . نه,اونقدری که اولیش مهمه,دومیش اهمیتی نداره,اما می مونه مشکل اصلی که نمی تونم در موردش صحبت کنم-

 چرا؟مگه قرار نگذاشتیم برای شروع دوستیمون با صداقت باشیم؟-

  بله,اما نگفتن این موضوع ربطی به صدافت نداره,فقط روم نمی شه راجع به اون موضوع حرف بزنم .-

 کنجکاوم کردی شیال!می خوای ازت خواهش کنم؟-

  و بیشتر از قبل شرمنده می کنه .خواهش و التماس هم از زشتی اون کم نمی کنه,تنها من >نه اصال-

 مگه پای کسی دیگه در میونه؟-

  تقریبا,اما نه اونطوری که فکر می کنی .-

  پس الزم شده تا خواهش کنم,شیال لطفا بگو .-

 شوهر خواهرم احمد .-

  

فکرم مغشوش پرهام در حالی که نفس حبس شده اش را با قدرت به بیرون می داد,گفت:خیالم راحت شد بد جوری 

  شده بود,این که غصه نداره .

  چرا اتفاقا,مشکل من درست همین مردک بد سیرته,ببین پرهام . . . . . . . . . .-

سکوتی عمیق بین ما به وجود امد,برای اولین بار بود که اسم او,ان هم در حظورش از دهانم پریده بود وتمام فکرم را 

  ی به صورتش نگاه کنم .بهم ریخت,از خجالت نمی توانستم حت

  جانم!اگه بدونی شنیدن اسمم از دهنت چه لذتی داشت,حتی توی ارزو هام هم منتظر این لحظه بودم .-

گونه هایم داغ شده بود و قلبم به شدت می تپید گویا او هم بی تابانه در فاش کردن رازم می کوشید,رازی که اصال 

  بودم .مایل به افشای ان بخصوص در این زمان ن

  شیال,من بی صبرانه منتظر ادامه حرفات هستم .-

  ببین,احمد بد جوری به پرو پام می پیچه,اون می خواد . . . . . . . . . . . . . . . .-

در حالی که اب دهانم را به زحمت قورت می دادم ادامه دادم,اون می خواد من جای یه معشوقه رو براش پر کنم,اون 

  یه که به من دست درازی کنه,مخصوصا حاال که زخم خورده هم هست . مترصد هر فرصتی

 پرهام در حالی که از عصبانیت صورتش به سرخی گراییده بود گفت:اون می خواد چی کار بکنه؟
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  خواهش می کنم بیشتر از این خجالتم نده .-

. . . . . . . . . من,چه می شنوم,نه باور کردنی  شیال من می خواهم بدونم,اون می خواد . . . . . . . . . اون می خواد .-

 نیست,پس پدر و مادرت چه کاره اند؟

 می رنگ پول مقابل در ومادرم پدر.  نشذی متوجه اینکه مثل, دقیقا همان چیزی که قبال به ان اشاره کردم-

  ید درون اونا راه پیدا کنه .با راهی چه از دنه می هم احمد و شوند می تبدیل دیگر ادمی به,ندازند می پوست,بازند

پرهام در حالی که سرش را بین دستانش می فشرد گفت:خدایا دارم دیونه می شم,کمکم کن شیال تو باید تا می تونی 

  از اون فاصله بگیری و هیچ بها نه ای به دستش ندهی .

  می کنم بتونم زیاد دووم بیارم .منم دارم همین کارو می کنم,اما با شناختی که از این موجود کثیف دارم,فکر ن-

  شیال,می خوام بیشتر ببینمت .-

تا دو هفته اینده می تونم هر روز به دیدنت بیام اما بعد از اون . . . . . . . . . . . . . . فکر می کنم برام یه کمی مشکل -

  بشه .

 اخر چرا؟-

  می گرده و عین یه سگ نگهبان مواظبمه . چون هم پدر و مادرم بر می گردند و هم احمد از ماموریت بر-

  خوب,فعال به همین دو هفته قانع ام تا برای بعد فکری بکنم .-

دو هفته چون برق وباد گذشت . روزهایی که لحظه لحظه ان سرشار از عشقی اسمانی وپاک بود,لحظاتی که من چون 

نشستم و چیزهای زیادی از او می کودک نو اموزی در مکتب عشق پای درسهای استادی چون پرهام می 

نکته هایی که هیچ گاه انها را نمی دانستم و یا برایم ارزش یاد گیری نداشتند,و حاال نمای دیگری از زندگی >اموختم

را به من نمایانده بودند . دیگر نمی توانستم بی تفاوت از کنار هر جبر و اجباری بگزرم,او به من قدرت بر خاستن 

س مبارزه جویی و به دست اوردن حق و حقوقم را در من زنده کرده بود,او از من شیالیی ساخت که داده بودو او ح

  برایم غریبه بود,اما دوست داشتنی و قدرت مند .

دیگر به دیدار هر روزه اش عادت کرده بودم و ان را حق خودم می دانستم,اما افسوس که دو هفته زمانی نبود که 

سازد تا روی پای خودم بایستم,من هنوز دانش اموز نو پایی بودم که نیاز به سر مشق اموزگارم  مرا ارضا کند و وادارم

  داشتم .

دیگر چون گزشته خودش را به من نزدیک نمی >با ورود پدر و مادرم دوباره پای احمد به خانه ما باز شد,اما به ندرت

مهر بد نامی و این خوشحالم می کرد چون فکر می  کرد,اثر زخم دندانهایم به وضوح روی دستانش مانده بود چون

کردم این زخم برایش چون عالمت اخطاری خواهد ماند تا دیگر فکر نزدیک شدن به مرا نکند,اما دریغ و افسوس 

  که چنین نشد .

همین هم  دیدار هایم با پرهام کماکان ادامه داشت,بعضی اوقات حتی به فواصل ده روز تا پانزده روز خم می رسید,اما

برایم غنیمت بود که برای بدست اوردنش لحظه شماری می کردم . دوستش داشتم و مرد رویاهایم شده بود با این 

از اشناییمان می گذشت,ان را ابراز نکردم,چون هنوز به پایانش خوش بین نبودم ما فرسنگها از نظر فرهنگی و  5که 

ی شده بود و این برای تداوم عشقمان کافی نبود و هر بار که من ان اجتماعی با هم فاصله داشتیم,فتوای دلهایمان یک

  را مطرح می کردم,به سادگی از ان می گذشت .
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نمی دانست چقدر دوستش دارم و تشنه تک تک کلماتی هستم که از دهانش تراوش می کند . او بعد از خدا تنها 

جودم او را می طلبید و عقلم مرا از او نهی می کرد,دستهایم او یاور و پشتیبانم بود و من دیوانه وار او را می پرستیدم و

را می جست و فکرم مرا از او باز می داشت چون تشنه ای بودم که به دل خوش کرده بودم و همچنان پیش می رفتم 

.  

  دست هایت چقدر لطیف و قشنگند .-

  اما تو که اونارو لمس نکردی .-

. . . . . و ناگهان متوجه عمق حرفی که زدم شدم و نم دانستم چگونه باید حرفم را جمع و تو واقعیت نه اما . . . . . -

  جور کنم که او به راز درونیم پی نبرد .

پس کجا,نکنه تو رویا و خیالت؟اره شیال؟تو تمام ارزوهام و توی رویاهات بر اورده می کنی؟من که از خجالت -

  :خب اینم لطف خودشو داره .دوباره گونه هایم گلگون شده بود گفتم

  اره اما لطفی که شامل حال من بیچاره نمی شد .-

  عجله نکن اگه خدا بخواهد چرا که نشه .-

  اگه بنده های نادون خدا بذارن .-

  می دانستم که او منظورش به احمد است کسی که تمام زوایای فکری من و او را به خود مشغول کرده بود .

ر اوقاات فکر می کنم داریم وقتمون رو بیهوده هدر می دهیم . چون من و تو جز قلبهامون هیچ چیز پرهام بیشت-

مشترکی نداریم . به دست های من نگاه کن,تمام پوست دستم پینه بسته است,زندگی ام پر از تشنج و نگرانیه فاصله 

 من وصله ناجوریم توی زندگیت که زود خونواده هامون هم از زمین تا اسمونه,دنیای خودمون هم که معلومه,اصال

  خودشو نشون می ده و توی ذوق می زنه,تو تحصیل کرده ای و من . . . . . . . . . . . . . . . . .

نه در حد >می خواستم موضوعی و بهت بگم>بسه شیال,داری اییه یاس می خونی,در مورد تحصیل صحبت کردی-

ندم و دلم می خواد سنگ تمام بزاری,و سپس تعدادی کتاب و جزوه از مشورت بلکه حتما به انجام اون عالقه م

  کیفش در اورد و رو به رویم گرفت .

  پرنسس من,از امروز باید سعی کنی,تمام اینارو بخونی و مو به مو بهم تحویل بدی .-

 اینا چیه؟-

تی و محرومت کردن,اما پرهام,من چه اینا کتابای سال دوم دبیرستانه,همون کتاب هایی که ارزوی دیدنشون رو داش-

  جوری باید برم مدرسه و امتحان بدم؟خونواده ام قبول نمی کنند .

شیال اینقدر ترسو نباش,تو فقط درسات و بخون,امتحانات و خودم می گیرم,با اموزش و پرورش هماهنگ کردم و -

ه هات و تحویل اونا می دم,اگه مشکلی هم از اون جایی که به من اطمینان دارن,خودم ازت امتحان می گیرم و ورق

  داشتی تا جایی که بتونم خودم برات برطرف می کنم .

نمی دانستم باید چه بگوییم از خوشحالی می خواستم پرواز کنم,دلم می خواست او را سخت در اغوشم بفشارم و از 

  م .او برای تمام محبت هاش تشکر کنم,اما تنها توانستم فریادی گوش خراش بکش

 چته شیال؟چشامهای قشنگت داره از خوشحالی باهام حرف می زنه,نکنه بخوای پر دراری؟-

 اونا تونه نمی زبونم که مهمی حرفای حتما,زنه می حرف برات داره چشمام اگه, اگه بخوام پرواز کنم,تو پر پروازمی-

  . . . . . . . . . . . . . . . . . که اینه خاطر به کشم می جیغ من واگه بگه رو
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 به خاطر چیه قشنگم,هنوز یاد نگرفته ای,حرفات و کامل بزنی ودلم را برای کلمات جویده ات به لرزه در نیاوری؟-

 یعنی تو نمی فهمی من حرفم چیه؟-

  نه,برای اینکه حرفی نزدی تا من از اون سر در بیاورم .-

  اما تو گفتی چشمات داره باهام حرف می زنه .-

  اما زبون چشمو فقط چشمها می فهمن و بس .درسته -

خیلی زرنگی پرهام,ولی خواهش می کنم با کلمات این طوری بازی نکن و منو به کوچه های بن بست نکشون پرهام -

در حالی که سرش را پایین انداخته بود به ارامی گفت:بهتره تو هم بازی ندی و اون چیزی که مدتهاست منتظر 

  ی .شنیدنش هستم بهم بگ

با تعجب به صورت زیبایش چشم دوختم,برای اولین بار اثری از لبخند در ان ندیدم,در عمق ان موجی از اندوه -

دیدم که دلم را خراشیده تاللو اشکی به وسعت اسمان دلش برق می زد,خدایا او از من چه می خواست؟اخرین 

دلخوشش کنم . پس از جا بلند شدم غروب افتاب را  مقاومتم را,نه ممکن نبود,نمی توانستم با وجود احمد به عشقم

 بهانه قرار دادم تا هر چه زودتر از دست نگاهش بگریزم,نه نگاهم کرد نه به بدرقه ام امد .

  

  من دیگه باید برم هوا داره تاریک می شه خداحافظ خدا نگهدار .-

ا وجود پرهام برایم بهاری اتر شده بود دلم بد وب رسید راه از زدن جوانه و رویش فصل این, روز های زیبای بهار

 که.  دیرینه تست این عید,بودیم افتاده دور هم از اشنائیمان از پس بار اولین برای چون, جوری هوایش را کرده بود

 و حال و زیبایی از اما,بود کرده عوض هوا و حال فقط امسال, کردم می شماری لحظه رسیدنش برای پیش های سال

یزی کم نشده بود و رفت و امد فراوان و کارهای مخصوص به ان توانسته بود اوقات بیکاری مرا پر کرده تا چ هوایش

 جستجو را او روحم,جسم خستگی وجود با, بتوانم بهانه جویی های دلم را نادیده بگیرم,اما در انتهایی ترین نقطه روز

  بود همه دلیل زندگیم . شده پرهام,گرفت می دیگری جالی و رنگ رویاهایم.  کرد می

لیال و دختر کوچکش هفته ای مهمان ما بودند و شادی فراوانی با خود به همراه اوردند,اما احمد فقط چند ساعتی ان 

  هم هنگام تحویل سال مهمان خانه ما شد و رفت .

خالصانه خواستم  خودم خدای از من,داشت دیگری عطر امسال اما, دعای تحویل سال را مانند معمول پدر خواند

همانطور بشود که صالح ما در ان است,در حالی که دست هایم را برای دعا به اسمان بلند کرده بودم برای لحظه ای 

 تمام دلنشین لبخندی,خواستم می که چیزی ان نهایت, بسیار کوتاه خودم را در لباس سفیدی در کنار پرهام دیدم

  ویش ضربه ای ارام به پاهایم زد و از دنیای خیال بیرونم کشید .زان با سودابه که,بود کرده پر مرا چهره

 کجایی دختر ؟داری رو ابرا راه می ری؟-

  در حالی که به دور و برم نگاهی می انداختم,گفتم:نه همینجام,ابر کجا بود .

 پی به چی می خندیدی؟-

ری ارزوی خوشبختی و سالی توام با برکت و متوجه نگاه های پنهانی احمد شده بودم در حالی که هر کس برای دیگ

  بهروزی می کرد,او همچنان ساکت بود و به حرکت ماهی قرمز تنگ بلوری خیره شده بود .

 به سرنوشت نکبت بار خودم و خونواده ام که در نهایت بدبختی,چه امیدوارانه برای هم ارزوی خوشبختی می کنن .-

  ی ان .ای بابا شیال اونا که به همینم راض-
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 اما من نیستم-

ناگهان احمد که متوجه تمام نیش و کنایه های من شده بود گفت:انشاء اهلل شاهزاده ای سوار بر اسب سفید از راه می 

رسد و شما رو به جایی می بره که خوشبخت ترین زنیا بشین . و بهدنبال ان پوزخندی حواله ام کرد که حسابی کفرم 

تمام انچه که دم دستم پیدا می شد بر سرو رویش بکو بم . اما نمی دانست که شاهزاده  را در اورد دلم می خواست

  رویاهام از راه رسیده ومن مدتهاست که سوار بر اسب سفیدم و در رکابش به دل خوشبختی زده ام .

  با لحنی بی ادبانه گفتم:اگه حماقت دیگرون بزاره انشاءاهلل ارزوتون بر اورده می شه .

و مادر که تازه متوجه کشمکش لفضی من و احمد شده بودند یکصدا گفتند:شیال چرا این جوری داری جواب پدر 

احمد اقا رو می دی؟وپدر ادامه داد:اون فقط برات ارزوی خوشبختی کرده,این چرندیات چیه که داری تحویلش می 

 دی؟

من و پدر قرار داد و گفت:پدر جون,من وشیال  احمد در حالی که قیافه حق به جانب گرفته بود خودش را حایل میان

  گاهی همین جوری با هم حرف می زنیم,فقط می خواییم سر به سر هم بزاریم شما خودتونو ناراحت نکنین .

اخه پسرم شاهزاده کجا بود,اسب سفید کجا بود که سر راه ما فقیر فقرا بشه,شما یه شوخی می کنی این دختره ی -

  می شه .ساده لوح هم باورش 

  نه پدر این فقط یه افسانه اس-

و در حالی که زیر چشمی تمام حرکات مرا می پائید ادامه داد:حاال ممکنه به جای اسب سفید,با کامیون یا چه می دونم 

  ب یه تراکتور به خواستگاری اش بیاید .

ر به درک ان بودم و تا حدودی باز هم شده بود سوهان روحم,تک تک حرف هایش پر از کنایه بود و فقط من قاذ

سودابه در حالی که نمی دانستم چه باید بگویم یا چه کاری باید بکنم,سودابه به دادم رسید:راستی شیال ایینه و قران 

  سفره هفت سین یادمون رفت .

ا الزم نداریم در حالی که از جا بلند می شدم با دندان هایی فشرده به طوری که فقط احمد بشنود,گفتم:ایینه که قطع

  چون این ایینه دق مدتهاست که سر سفره نشسته,اما االن قران و میارم .

سودابه که انتظار چنین حرفی را از من نداشت چون بمبی از خنده منفجر شد و توجه همه را متوجه خود ساخت و 

سم ها و ایین هایش با لذتی فراوان برای اینکه مجبور به توضیح نباشد به دنبال من از اتاق خارج شد نوروز با تمام ر

 رضایت و خوشحالی با امسال>به پایان رسید,بر عکس تمام سال ها که برای جمع کردن هفت سین دلم می گرفت

 امدن و عشقم های جوانه نشستن شکوه به قلبم بهار رسیدن یعنی سین هفت چیدن بر چون دادم انجام را کار این

  . پرهام

شنگت نبود من چطوری می توانستم این همه مدت منتظر پرهام بمانم و به عشقش امیدوار خدایا اگه این رسم ق

  باشم .

جنگل عریان و برهنه ای که از روز اول دیدارمان شاهد شکوفایی عشقمان بود به سبزی نشسته بود و منظره دل 

بودم که صدایی تمام وجودم را  انگیزی به طبیعت داده بود,من همچنان محو تماشای این تابلوی زیبا افریدگارم

لرزاند,صدایی که مدتهاست در ارزویش سوختم و گاهی فکر می کردم دیگر ممکن نیست ان را بشنوم اما حاال 

  دوباره ان را می شنیدم,خدایا چقدر زود ازویم را بر اورده کردی .
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ود اما چنان الغر و تکیده شده بود که پرهام؟وبر جا خشکم زد,نه می توانستم باور کنم,سه هفته از فراغش گذشته ب

  باور کردنی نبود .

سالم عشقم,چقدر زیبا شدی,اگه بدونی که مدتهاست دارم بهت نگاه می کنم و تو هم چنان در درون خودت غرق -

  شده بودی که حیفم اومد صدات کنم .

توانستم خودم را نگه دارم و به ن>تنها لبخندی زیبایش برایم اشنا بود,و شوریدگی خامی در او احساس می شد

طرفش رفتم,مثل اینکه متوجه درونم شده بود,می خواستم تمام اعتقاداتم را مچاله کرده و دور بریزم و سخت در 

اغوشش بگیرم,سرم را در میان سینه بسترش پنهان کنم و اشکهای فرو خورده ام را در میان خلوتمان جاری کنم,اما 

رگردانی و تردید نجاتم داد,در حالی که چند قدمی بین ما فاصله بود دستش را به سویم او چون همیشه از ان همه س

دراز کرد و ان را مقابل چشمهایم گشود,مانده بودم چه کنم و یا چه بگویم,در دستانش جعبه ای زیبا و شیشه ای به 

اورد,خدایا من چگونه می توانستم  چشم می خورد,به ارامی ان را گشود و زنجیری به همراه شمایلی زیبا از ان بیرون

 چنین هدیه زیبا و نفیسی را از او بپذیرم . .

  

شیال به چی فکر می کنی,عیدت مبارک,دلم می خواد این اولین هدیه ام رو تا اخر عمر با خودت داشته باشی,مهم اینه 

 که من بدونم هر جا که هستی دوسم داری,این یعنی وفای به عشق

 این طوری شدی؟امروز یه جور دیگه شدی!اتفاقی افتاده؟پرهام تو چرا -

  اول اجازه بده اینو بزارم توی گردنت تا بعد با هم صحبت کنیم .-

چند قدمی جلو رفتم و گردنبند را از دستش گرفتم . روی ان با ظرافت خاصی نوشته شده بود,به بهاری ترین میهمان 

  قلبم .

  بهتره طرف دیگرش رو هم ببینی .-

برگرداندمش,نوشته غریبی بود اما مانوس,که مرا تا مدتی محو خود کرد )اگه تموم دنیا به شقایق ها ستم کنند بهار -

  به شقایق سیلی نمی زند(و با خط ریزی اول نام خودش و مرا کنده بود .

 خوشت اومده,پرنسس من؟-

به اندازه تمام چیزهای با ارزش دنیا برام ارزش  خیلی زیباست پرهام,عیدی با ارزشی,اما نه به اندازه خودت,تو-

  مندی .

 می دونم شیال این فقط یه یادگاریه!-

 یادگاری؟-

  اوهوم .-

 اما حتما اتفاقی افتاده که مجبوری به من یادگاری بدی؟-

 مگه چه موقعی به کسی یادگاری می دن؟-

ز کسی دور بمونه,اونوقت چیزی از خودش می گذاره تا موقعی که ادم مجبور بشه حاال به هر دلیلی برای مدتی ا-

  یادش رو همیشه زنده کنه .

  خوبه,داری راه می افتی,اما تو باید این و به حساب عیدی بذاری,اولین عیدمون .-

 واقعا؟-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9  

 

 بله عزیزم,حاال بگو ببینم اوضاع درس هات چطوره؟-

 ر کردم فکر می کنم تمام شونو از حفظ شدمخوبه,تمام اون چیزایی که تا به حال خوندم رو مرو-

شیال تا خرداد وقت زیادی نمونده,تو دختر باهوشی هستی باید بتونی سال دومو خرداد ماه قبول بشی تا سه ماه -

  تابستون سال سوم تموم کنی .

 اما پرهام,اشکاالت درس مو چه طوری بر طرف کنم؟-

م می داد گفت:خانم خانوما,تابستونو دیگه شرمنده ام,چون سه ماه پرهام در حالی که لبخند شیطنت باری تحویل

  تابستون باید بروم تهران,به خاطر تعطیالت دانشگاه .

نمی دانم چرا یکدفعه بغض کردم,من سه هفته تعطیالت عید را هم به زور تحمل کرده بودم چه رسد به این که 

تحملم نمی گنجید,فکر کردن به این موضوع کافی بود تا اشکم  مجبور باشم سه ماه رو تحمل کنم,خدایا این دیگر در

را در اورد و برای اولین بار بدون رو دربایستی و خجالت اشک هایم بر روی گونه ها سرازیر شد,سرم را پایین گرفته 

ده بود بودم نمی خواستم متوجه اشک هایم بشود,اما فایده نداشت چون بغضم ترکیده بود و هق هق گریه ام بلند ش

.  

چی کار می کنی دختر؟من اصال قصد ازردن تورو نداشتم,من فقط می خواستم ازمایشت کنم,خدای من شیال بسه,من -

  اصال نمی تونم تحمل کنم,من به خاطر تو تصمیم دارم برای ترم تابستون هم کالس بگیرم .

صت خوبی برای جاری شدن پیدا کرده بود,هر گریه امانم را بریده بود,تمام غصه های گذشته به قلبم ریخته بودوفر

چقدر به دلم نهیب می زدم,فایده ای نداشت باالخره رسوایم کرده بود و داشت تمام رازم را بر مال می کرد,به ارامی 

انگشتانش را زیر چانه ام قرار داد و سرم را تا جایی که ممکن بود باال اورد و درچشمانم خیره شد,ناگهان از تماس 

ش به صورتم احساس ارامشی ژرف و دلپذیر نمودم,تمام بدنم داغ شده بود,همچنان بی حرکت ایستاده دستان

بودیم,او در عمق چشمانم غرق شده بود ومن در گرمای دستانش,ناگهان رهایم کرد و به طرف درخت مقابلش رفت 

به ناگاه تعادلم را از دست >ده بودمو سرش را بر تنه سرد ان گذاشتمن که تمام وجودم را در سر انگشتان او رها کر

دادم و روی زمین افتادم,جیغ کوتاهی کشیدم و سعی کردم از جا بلند شوم,اما خاری ظریف در کف دستم فرو رفته 

بود,سعی کردم به کمک دست دیگرم بنشینم تا بتوانم ان را در اورم,که گرمای نفس های تندش را از پشت سرم 

ن و نگاه کردن در چشمانش را در خود نیافتم,در حالی که پشت سرم نشسته بود احساس کردم,اما توان برگشت

  دستانم را به طرف خودش بر گرداند و با تقالی زیاد خار را از دستم بیرون کشید .

 خیلی درد داشت؟-

  نه,مثل اینکه فراموش کردی من بچه همینجام .-

  نبود . ببخشید شیال,نفهمیدم چی کار کردم,اصال دست خودم-

 تو امروز یه چیزت شده,و نمی خوای راجع به اون حرفی بزنی اینطور نیست؟-

 فعال نه,اجازه بده حالم یه کمی بهتر بشه بعد قبول؟-

 قبول!ولی فقط بگو راجع به مخالفت خونواده ات نسبت به ازدواج مونه؟-

 در حالی که دوباره به چشمانم خیره شده بود گفت:تقریبا

 وع دیگه ای هم هست . ؟پس موض-
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اره,اما شیال باید یه اعتراضی بکنم ولی قبل از اون اجازه می دی باالخره این گردنبندو بنزام دور گردنت یا اینکه . . . -

  . . ترس از اینکه گرمای دستش و از من دریغ نکنه با عجله گفتم,من که مدتهاست منتظرم . .

  ی خندیدنش را بگیرد,اما شکفته شدن تدریجی صورتش حسابی لوش داد .متوجه شدم که به زحمت می خواهد جلو

  وای که من چقدر عاشق گرمای وجودش بودم .

در حالی که دستانش برای بستن گردنبند از دور گردنم عبور داده بود ان را بهم بست,اما من با سرم همچنان یکی از 

دم,خندید,خنده ای مستانه چند بار تالش کرد,تالشی که اصال دستانش را به شانه هایم می فشردم و رهایش نمی کر

جدی نبود ومن در یافتنم که او نیز همین را می خواهد,برای اولین بار کف دستانش صورتم را بین دو دستش گرفت 

ا و صاف در چشمانم خیره شد . دیگر نتوانستم طاقت بیارم,قطره های اشک از کنار چشمانم سرازیر می شوند و او ب

انگشتانش لمس شان می کرد,نمی دانم چه مدتی گذشت,ثانیه ای یا ساعتی اما هر چه که بود زیبا بود و 

  خواستنی,حس مشترک و تفاهمی اشکار .

فقط امواجش بلند و سهمگین >شیال اگه بدونی چشمان ابیت حتی وقتی که بارونی می شه هم ابی ابیه و ابری نمی شه-

می خورن و روی صورتت جاری می شن و با شوخی ادامه داد پیشروی دریای چشمانت می شن و به ساحل چشمانت 

  تو این مدت چشمگیر بوده و تمام ساحل رو برده زیر اب .

و به دنبال ان در حالی که چهره جدی به خود می گرفت به ارامی گفت:شیال چشمانت بی نظیره,مطمئن باش که تمام 

م می کنه و با خودش می بره تو دل اسارت,من امروز همه چیزهایی رو که باید می گفتنی ها رو گفته,ادمو هیپنوتیز

  دونستم از چشمانت فهمیدم چون چشم بر عکس زبون هیچ وقت نمی تونه دروغ بگه .

  خوشحالم پرهام,حتما اون فهمیده که من توی ابراز این یکیش واقا نا توانم,امیدوارم راضی شده باشی .-

 ا کافی نبود,من باالخره اینقدر پات می شینم که اونی رو که می خوام از زبونت بشنوم .راضی شدم,ام-

  

امتحانات خرداد ماه را با درخشش بی نظیری به پایان رساندم,به طوری که پرهام نیز شوکه شده بود,انتظار چنین 

وجود فقر وفشار کار و خانواده  نمراتی را از من نداشت,او نمی دانست که من تمام سال های نحصیلی ام را با

  جزبهترین های کالس بودم,تنها دل خوشی ام تا از قبل از اشنایی با پرهام فقط درس بود و درس .

پرهام با پشتکار فراوان توانسته بود به کالف سر در گم عقایدم سروسامانی دهد و مرا از بند بسیاری از خرافات و 

تی داده و شور و امید را در جسم و روحم تزریق کند,من حاال به دنیایی فراتر از توهمات برهاند و مرا با زندگی اش

انچه که می پنداشتم قدم کذاشته بودم تنها نقطه ضعف زندگیم بعد از احمد اختالف طبقاتی وفرهنگی بود که بین من 

و درخشان عشقمان و  و پرهام وجود داشت که همین داشت که همین تقطه تاریک و سیاهی بود در کارنامه شفاف

  من احساس می کردم بد جوری به چشم میاد .

اما پرخام معتقد بود کخ اختالف فرهنگی با تحصیالت من از بین خواهد رفت وتنها می ماند اختالف طبقاتی که یک 

موضوع شخصی محسوب می شد م به کسی ربطی نداشت,او در یکی از روزهای تابستانی کخ من مشغول نق زدن در 

مورد همین مسئله بودم,در حالی که سرگرم بررسی یکی از مشکالت درسی ام بود,به سرعت ان را بست و خیلی 

جدی به طرف من برگشت,برای اولین بار بود که او را اینطور خشمگین می دیدم,برای همین کمی ترسیدم و سرم را 

ر سرم فریاد بکشد و یا توبیخم کند,چشمهایش به پایین انداختم چون الزم نبود در مقابل حرفها و کارهای نادرستم ب

  اندازه ی کافی حرف برای گفتن داشت .
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 باز گوشاتو خوب پس بزنم حرف مورد این در دارم قصد که باره اخرین برای,گم می چی ببین کن گوش خوب, شیال

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که این یا هست من به حواست شیال کن

 ساحل به توانست شد طوفانی که سرعتی همان به پس, می کنم,لرزش صدایم به او فهماند که کمی تند رفته گوش

  . بگیرد وارام برگردد امن

  عزیزم,قصد اخطار نداشتم,فقط می خواستم از نظر روانشناسی توجیه بشی,همون درسی که بسیار به ان عالقمندی .-

صمیمیت و تعهد بنا می شود که ابن سه باید در کنار هم وجود داشته باشد  زندگی مشترک بر اساس سه اصل عشق و

اما اگر یکی از انها نباشد بنایی که ساخته ایم سست و متزلزل خواهد بود . رابطه ای که صمیمیت و تعهد نداشته باشد 

یمیت نباشد فقط به بیشتر دلباختگی است,اگر عشق و تعهد نباشد صرفا رابطه عالقه مندی است و اگر عشق و صم

  خاطر تعهد همدیگه رو تحمل می کنند که این رابطه بسیار کسل کننده خواهد بود .

  شیال عزیزم دلم می خواهد این قضیه رو درک کنی,امیدوارم تونسته باشم خوب توجیه ات کنم .

 مت شیم؟قس کدوم توی فعال ما گفتم خاصی لوندی با در حالی که دستم را زیر چانه زده بودم,

 پرهام با خنده گفت:شما چی فکر می کنید؟

  اول من پرسیدم .-

  اما من برات توجیه کردم .-

  پرهام تو همش جر می زنی,چون من ازت کم سواد ترم می خوای سرم کاله بزاری .

,چون معموال و با این حرف برای اینکه خودمو براش لوس کنم پشتم رو به اون کردم و سرمو روی زانوهام گذاشتم

پرهام تحمل ناز وقهر های مرا نداشت و بالفاصله با یکی دو جمله ای که همیشه اماده داشت موضوع رو فیصله می 

داد,اما حاال سکوت کرده بود و این کمی عجیب به نظر می رسید . یواشکی رویم را به سمتش بر گرداندم و او را 

  نه تنها جواب سوال منو نداد بلکه نازمو هم نکشیده بود .دیدم که مشغول مطالعه است,لجم گرفته بود,او 

  پس با عجله کتابهایم را جمع کردم و خودم و اماده رفتن نمودم .

  اینبار خیلی جدی گفت:بشین شیال .

  می خوام برم کار دارم .-

  می دونم گفتم بشین می خواهم چند کلمه باهات حرف بزنم .-

  گوش می کنم .-

شیال,وقت اون رسیده که کمی جدی تر به موضوع نگاه کنی ما کمتر از دو ماه برای امتحانات وقت داریم,طبق ببین -

 برنامه ریزی من,ما از همه درس ها چند صفحه ای عقبیم,اینطور نیست؟

  خب بله .-

 چرا؟-

  نمی دونم .-

ی کنی و بخندی,ما برای همه اینها اما من می دونم,چون شما درس و جدی نمی گیری,همش دلت می خواد شوخ-

وقت داریم اما برای درس نه . من از روز اول بهت گفتم که برای ادامه تحصیل ازت خواهش نمی کنم بلکه ازت می 

خواهم که این کارو بکنی و تو هم قبول کردی اما به حساب من از دو ساعتی که برای درس امروز گذاشتیم فقط نیم 

 قهر کردی و یه کمی هم ناز,درسته؟ ساعتشو حرف زدیم و شما
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حسابی لجم گرفته بود نمی دانستم که چه چیزی را بهانه قرار دهم تا کمی سبک شوم,پس با یکدنگی گفتم چون تو 

  جواب سوالمو ندادید .

ن که اینطور؟چون من توجیه کننده بودم و شما توجیه شونده پس باید شما جواب می دادید تا من مطمئن شوم که ا-

 را فهمیده اید یا نه,در غیر اینصورت من چگونه از یادگیری شما مطمئن می شدم؟

 خیلی خوب باز هم تو برنده شدی؟-

  پس جواب سوالمو بده .-

  با کمی من ومن و تردید گفتم:فکر می کنم من وتو فقط تعهد و عشق داریم .

 پس صمیمیت جاش کجاست؟-

 هنوز به وجود نیومدهو-

 وجود نیومده!چرا؟پی چه وقتی به وجود می اد؟ هنوز به-

  با عصبانیت گفتم خب این سوال نداره,وقتی بهوجود می اد که من به تو بگم دوست دارم

علت خنده اش را نفهمیدم ابتدا فکر >شلیک خنده پرهام در فضای جنگل پی چید ومن همچنان مردد ایستاده بودم

و مسخره ام می کند,اما می دانستم که اینطور نیست او حتی وقت هایی که کردم چون اشتباه جواب دادم,می خندد 

  من از اشتباهات خودم خنده ام می گرفت خیلی جدی بود و نمی خندید پس حاال چرا مثل بمب خنده شده بود .

 کجای حرفم خنده داره اقا پرهام؟-

 فقط یک بار دیگه بگو چه وقتی به وجود میاد؟-

 یاد گفتم:وقتی که بگم دوست دارم,دوست دارم,دوست دارم فهمیدی؟با عصبانیت و فر

ناگهان متوجه پرهام شدم,در حالی که به سرعت کتابها و کیفش را جمع می کرد شروع به دویدن کرد و گفت:شیال 

عزیزم حاال تا مدتها می تونی به پژواک صدات گوش بدی و بفهمی,باالخره اون چیزی رو که زبونت نمی خواست 

  بگه,گفته,اونم نه یک بار بلکه چهار بار .

سرم سیاهی رفته بود,خدایا چقدر تالش کرده بودم تا از دست احمد خالص نشدم زبانم را روی این جمله ببندم و 

پرهام با چه زرنگی توانسته بود ان را بیرون بکشد . دیگه نفهمیدم چه شد من هم با جمع و جور کردن کتابهایم به 

 دم .دنبالش دوی

  

تابستان هم با همه سختی ها و کار و تالش در شالیزار و مرور درس ها گذشت پرهام همانطور که قول داده بود تمام 

تابستان را ماند و سرسختانه به همراه من برای یادگیری درس ها مبارزه کرد,روز هایی که تا ساعت ها در شالیزار به 

ای روز را در سایه نور چراغی در گوشه ای از جنگل در حالی که توان دروی شالی می پرداختیم و ساعت ها انته

نشستن هم نداشتم به خواندن درس ها می گذراندم اما تمام زحمت هایم به بار نشست البته نمراتم مانند ترم قبل 

  درخشان و امید وار کننده نبود اما قبول شدم .

 با داشت همراه به نیز هم را ای بسته, سال سومم را برایم اوردپرهام بیشتر از من خوشحال بود و روزی که نمرات 

 باعث,بودم کشیده درس و کار از اواخر این که مفرطی خستگی,بودند چهارم سال های کتاب,گشودمش خوشحالی

  . شود چیره جانم بر مبهم ترسی بلکه نکنم خوشحالی احساس تنها نه که بود شده
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 کار هم و داری بیشتری وقت ترم این تو تازه, فکر می کنی سخت نیستند چیه شیال؟نترس اونقدر ها هم که

  . شدن تعطیل فعال که شالی زمینای چون,کمتری

  پرهام یه جوری حرف می زد که تصور می کردی که شالیزار نوعی دانشگاست که پاییز و زمستان تعطیل شود .

 من و بودند مشکل بسیار ها درس, نو در من ایجاد کرد دوباره چون همیشه امید را در وجودم ریخت و شور و حسی

 که این با, کنم تمام را کالس یک ماه سه هر بودم مجبور چون اوردم می کم,بودم باهوشی شاگرد که وجدی با هم

 پاییز اواخر در من که بود مصر همچنان پرهام اما نداشت وجود زمستان و پاییز فصل مورد در اقل ال ای عجله هیچ

  حان سال اخر را بدهم,تنها عشق پرهام دلیل تمام سعی و تالشم بود .امت

 هنگام پرهام رضای های خنده, بی خوابی های شبانه و فشار کار هیچ کدام مانع خواندن درس هایم نمی شدند

ویق تش در چنان,کرد می امیدوارترم و کرد می دور تنم از را ها خوابی بی و ها رنج تمام خستگی ها درس پرسش

هایش مهارت داشت که گاهی فکر می کردم من از زبده ترین شاگردانی هستم که پرهام با ان ها سر و کار 

 تمام حاال,ساخت پیشمان از تر وابسته بلکه, داشته,اما خواندن بی وقفه درس ها نه تنها از عشق و عالقه مان کم نکرد

  ت گرفته از احساس زود گذر و موقتی .نشئ نه بود دلیل و برهان اساس بر هایمان حرف و ها کار

  راستی سیال من برای یک هفته ای مجبورم تا تهران بروم و برگردم .

 چرا مسئله ای پیش اومده؟-

  نه یه سمینار مربوط به ادبیات کهن که خیلی دوست دارم حتما توی اون حاضر باشم .-

 هر کسی می تونه توی اون شرکت کنه؟-

 دعوتنامه داشته باشد!چی شده مگه دلت می خواد بیای؟ نه باید از قبل-

  خوب اون تنها جایی نیست که دلم می خواد باشم ؤهر جایی که تو باشی من عاشق همونجام .-

 ای کلک حاال دیگه به زبون خودم باهام حرف می زنی؟ -

  مگه بده من کلی تالش کردم و درس خوندم و دقت کردم تا مثل خودت بشم . -

الزم نیست عزیزم,ادای کبک رو در بیاری چون من همون شیالی صاف و ساده رو که حاال علم و منطق هم چاشنی -

  وجودش شده رو دوست دارم .

  ای بدجنس تو حسابی رگ خواب منو بدست اوردی .-

  خب چیز عجیبی نیست من یه سال دارم توی وجودت کنکاش می کنم .-

از مشکالتی که با خود عهد کرده بودند در عرض یک هفته بر سرم ریزش کنند تنها پرهام رفت و مرا با کوهی 

  گذاشت .

فردای همون روز احمد با قیلفه ای حق به جانب وارد خانه شد و از افراد خانه خواست تا او را با پدر و مادر تنها 

خوب می دانست که من و سودابه  بگذارند سراپای خانواده شده بود گوش,احمد از قصد بلند صحبت می کرد چون

پای حرفهایش نشسته ایم گاهی هوار می کشید و گاهی ارام می شد,گاهی از در دوستی در می امد و زمانی دیگه خط 

  و نشان می کشید و به زمین وزمان بد و بیراه می گفت .

رامی از من نسبت به خودتون شما مثل پدر و مادرم برام عزیزید و من در بست مخلص تونم,تا حاال شده بی احت-

  ببینید .

 شما از بهرام هم پیش ما عزیز ترید,این حرفها چیه احمد اقا؟>نه واهلل-
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اجازه بدید حرفهامو بزنم و اونوقت اگر دیدید بی راهه من حق رو به شما می دهم,خیلی وقته که می خواستم پیش -

ازگار شده,نه به حرف های من گوش می ده و نه با سروناز می تون بیام و گله لیال رو پیشتون بکنم,مدتیه خیلی ناس

  . کنم تحمل تونم نمی اصال دیگه کارشو یه اما>سازه تازه همه اینارو می شد تحمل کرد

به دنبال ان سکوتی هراس انگیز تمام اتاق رو پر کرد,نمی دونستم چه مرگشه ساکت شده و حرف نمی زنه ولی هر 

یری بود تا اینکه مادر با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت:مگه چی کار کرده احمد چی که بود اوقات نفس گ

 اقا؟

چی کار مونده که نکرده باشه,دو ماهه حامله بود که بدون خبر من خودشو به دست یه قابله خونگی سپرده و بچه -

  شو از بین برده .

 چی کار کرده؟-

  خانه را به لرزه انداخته بود . حاال دیگر صدای پدر بود که در و دیوار

اون غلط کرده,دختره گیس بریده,حاال دیگه ادای دخترای شهری رو درمی اره,اون مرتکب گناه کبیره شده,ای -

خدا چرا من و نکشتی تا این روز رو نبینم,اصال تقصیر خودته احمد اقا,این اون دختری نیست که من دستشو توی 

  خودت روشو باز کردی,مگه به دستم نیافته .>دستات گذاشتیم و راهیش کردم

درسته اقا جون زنها لیاقت ازادی رو ندارن,من فکر می کردم می تونم روش حساب کنم,اما دیدید چطوری جواب -

محبت هامو دا,خانوم می گه,بچه ام هنوز کوچیکه من نمی تونم همزمون دو تا بچه رو بزرگ کنم با این که بهش 

کمک میارم قبول نکرد,حتی بهش گفتم بهت اجازه شیال رو می گیرم تا مدتی پیشت بمونه,بازم  گفتم یکی رو برای

قبول نکرد تا اینکه در نبود من این کارو کرده,هر چی بهش می گم اون کی بوده که حاضر شده توی خونه اش این 

,یه بالیی سرش بیارم که تو کتابا کارو بکنه,جواب نمی ده خوب نباید هم بده,دیگه پاهاشو از گلیمش فراتر گذاشته

  بنویسن .

  صدای مادر شنیده می شد که داشت دلداریشان می داد .

باالخره احمد اقا شما بزرگترید,چند تا پیراهن بیشتر از اون پاره کردید,بخشش از بزرگتر است,بچگی کرده -

د زیر سایه پدر ومادر باالی سرش باشه نفهمیده نه به خاطر خودش,به خاطر سروناز,هر چی باشه اون بچه اس بای

  تازه اون جوونه,وقت برای بچه دار شدن داره .

مادر اخه اصال صحبت این که وقت داره یا نداره نیست,حرف اینکه اون خودسر شده و بدون اجازه من هر کاری -

  دلش خواست می کنه .

  لهی خداهم از تو بگذره .تو درست می گی پسرم,اون اشتباه کرده ولی تو چشم پوشی کن,ا-

این دفعه رو با این که خیلی برام گرون تموم شده به خاطر شما می بخشم اما . . . . . . . . . . معذرت می خوام -

  مادر,دفعه دیگه ای وجود نداره .

  باشه پسرم,من از طرف لیال به شما قول می دهم که دیگه تکرار نمی شه .-

 درصدد دوباره عوضی مرتیکه این>ش از شگرد این شیاد گشاده شده بود گفت:ببین شیالسودابه در حالی که چشمان

 تو خواسته,خودش انداختن خطر به با که شده متوجه چیزایی یه لیال کنم می فکر ام,ست دیگه نقشه یه کردن پیاده

  . کنه دور خطر از رو
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یام,اخه چی کار کنیم؟الاقل تو یه راهی جلو پام بگذار درسته سودابه من می دونم که باالخره نمی تونم از پسش بر ب-

.  

 یه دوری هر<< ناراحت نباش,باالخره ما هم خدایی داریم,همیشه که در روی یه پاشنه نمی گرده به قول مادرم-

 >>طوری

به قیمت  سودابه باور کن با تمام وجود از این مرتیکه متنفرم اگه وجود لیال و سروناز نبود,می کشتمش حتی اگه-

  جونم تموم می شد .

سودابه در حالی که با تعجب به من نگاه می کرد گفت:این چه حرفایه که می زنی,زبونتو گاز بگیر,اونوقت تکلیف اون 

 پسره چی می شه؟

خدای من چه می شنیدم سودابه از کدام پسره حرف می زد,چقدر احمق بودم,مگه پسر دیگری توی زندگی من 

او از کجا فهمیده بود,پس چرا تا به حال اشاره ای هم به او نکرده بود . با بی تفاوتی گفتم:از کدوم وجود داشت,اخر 

 پسره حرف می زنی؟

از همونی که یک ساله از من و همه مخفی اش کردی,نترس دختر چشمای من شور نیست,ولی خودمونیما,هم پسر -

  قشنگیه و هم خیلی با ادب و با شعور .

 م بگو به من تو داری از کی حرف می زنی؟اخه یک کال-

بس کن شیال,تو مثل خواهرم برام عزیزی,خیلی خوش باوری و بی نهایت خوش خیال,اگه حرکات مشکوکت نبود -

هیچ وقت مجبور نمی شدم تعقیبت کنم و سر از کارت در بیارم,اونوقت االن راحت نمی شستی و با اون درسات رو 

جه رفت ومد های پنهانی تو نمی شدم و براش دلیل و برهان نمی تراشیدم احمد اقا گل مرور نمی کردی,اگه من متو

  تا حاال صد دفعه سراغ تو گرفته بود و پیدات کرده بود .

چون تو به من گفته بودی که بهش >فکر کردم اگه بهت بگم از من دلخور می شی>سودابه,سودابه من رو ببخش-

  اصال قابل اعتماد نیستن .نزدیک نشم چون این پسرای شهری 

درست شیال,اما می دونی اگه اون پسر,از ادمای خوب و با شخصیت نبود و تورو تنها توی جنگل گیر می اورد ممکن 

بود چه بالیی سرت بیاره؟حداقل می تونستی برای مطمئن شدن از خواسته هاش منو در جریان بگذاری تا دورادور 

  مواظبت باشم .

  ودابه,بچگی کردم,تو راست می گی,ولی اون واقعا پسر خوبیه .نفهمی کردم س-

 نه اینطور نیست؟-

 منظورت چیه سودابه؟-

  اون یه جواهره,بی نظیره .-

به سرعت او را در اغوش گرفتم و گفتم:درست همونی که تو می گی و در حالی که او را از خودم دور می کردم 

  گفتم:تو از کجا می دونی .

  گر بدونی تو این مدت مخصوصا تموم تابستون چقدر بهم سخت گذشت .شیال ا-

 نه به اندازه من-

  شیال اشتباه می کنی حتی از تو هم بیشتر .-

 چرا؟-
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به خاطر اینکه مجبور بودم از صبح زود برای کارگرهای شالی ناهار درست کنم,بعد توی کار درو کمکشون -

ز اون دنبال تو تا عمق جنگل بیام و منتظر بشم تا درسهات تموم بشه و باهات کنم,عصرونه شونو حاضر کنم و بعد ا

  برگردم .

سرم از شدت درد به دور افتاده بود,خدایا پس سودابه هم پابه پای من عذاب کشیده بود,چقدر او به من نزدیک بود 

تو چقدر به من نزدیکی ومن و من احساسش نکرده بودم,نزدیک تر از یک خواهر و دلسوزتر از یک مادر,خدایا 

چقدر از تو دورچقدر مورد توجه ات هستم و بی توجه به تو,خدایا می دانم که سودابه را چون فرشته ای زمینی به 

نگهبانی ام گماشتی و مرا در پناه او مصون داشتی,بار خدایا می خواهم رو به سوی تو اورم,چون به این باور رسیدم که 

 ن است و همان خواهد شد .هر چه تو بخواهی,بهتری

  

سپس وضو گرفتم و برای اولین بار رو به سوی معبودی کردم که با وجود سهل انگاری دوستم داشت و عزیزش 

  بودم .

 پیدا احمد کله و سر که, اخر هفته بود و من فردای ان روز بی تابانه برای دیدن پرهام لحظه شماری می کردم

ه بودم و سرخی حاصل از گرمای اب روی پوست صورتم نشسته بود با دیدنش یکه امد بیرون حمام از تازه, شد

  خوردم .

 سالم-

به به سالم,خانوم خو شگله,اگه بدونی از بعد از حموم چقدر قشنگتر می شی,ترجیح می دی هر روز بری حموم مگه -

 نه؟

  ایم کرد .بی توجه به متلک های بی مزه اش داشتم از اتاق بیرون می رفتم که صد-

 شیال

  . کردم حرکت معطلی بدون پس, مو بر تنم راست شده بود,لرزش صدایش به من فهماند که او حال طبیعی ندارد

 شیال گفتم بایست مگه نمی شنوی؟-

با عصبانیت به سویش بر گشتم تا هر چه از دهانم در می اید نثارش کنم اما شعله نگاهش چون گذشته نبود دوباره 

  ند امده بود .نفسم ب

  . لحظه چند فقط, گوش کن شیال می خوام باهات صحبت کنم-

 اگه نخوام گوش کنم باید چی کار کنم؟

  تو مجبوری به حرفام گوش بدی چون خودتم می دونی اگه کاری رو اراده کردم باید انجامش بدهم .-

  اهی پر از شراره های اتشی هوس الود .دوباره رفته بود توی جلد همان احمد گذشته,کثیف و یاوه گو با نگ

  خوب بگو گوش می دم,فقط درست صحبت کن .-

  . . . من کنه می دیوونم داره عشقت, شیال من دوست دارم-

  . بزن حرف درست نگفتم مگه, زنی می که چیه حرفا این, کن بس, تو چی-

بگیر بگذار ببین چی می گم,شیال توی خونه کسی  دهن به زبان لحظه چند, با فریادی بلند گفت :برای خدا هم شده

 نگذلر و نکن عصبانیم پس تنهایی تنهای تو,همسایه خونه به هم مادرو, نیست سودابه رو به بهانه ای بیرون فرستادم

  . بکشه باریک جاهای به کار
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از بود تکیه می دادم یک ترس از تنها بودن با او قدرت هر حرف و حرکتی را از من گرفت,در حالی که به دری که ب

چشم بیرون را می پایید و چشم دیگرم متوجه احمد بود . احمد وقتی سکوتم را دید گفت:لیال فقط یه بهئنه بود برای 

 می, کرد تسلیم من به خودش قلبی خواست با خودشو اون, نکردم خطایی هیچ قسم خدا به اما, نزدیک شدنم به تو

 : کنی سوال ازش تونی

 ی کرد تو که بچه نبودی؟اون بچگ-

 اما من یک مرد بودم,نبودم؟-

 خلوت توی یکساله که نیست مرد پرهام مگه, در حالی که تمام ذرات وجودم می لرزید می خواستم فریاد بکشم

 توانستم می چه اما,باشم دیده او از خطایی کوچکترین که این بدون گیرم می اروم کنارش در جنگل جای ترین

 بگویم؟

 چطور بود من دنبال چشمت و ندی راه دلت خونه توی عشقو وقت هیچ که بود قرار اگه اما, ه یک مرد بودیار-

 اینطور که تو, بود شده عاشقت لیال فرض ؟به نیست طرفه دو کشش یک عشق ؟مگه کنی استفاده سوء ازش تونستی

 بودی؟ نبودی

با لیالیی زندگی کردم که بوی تو رو می داد من دیوانه تو  من, سال دو یکی این تمام توی اما, نبودم واهلل به, نه-

  هستم,تو باید با من ازدواج کنی .

 خواهرم قلب که بگذارم ای خونه تو پای تونم می چطوری من,شدی اون بچه پدر وقتی حاال؟اونم, خفه شو احمد-

بگم,بگم که برای ارضای حس شهوت  باید چی سروناز به,بدم باید چی رو لیال جواب من,نشد خوشبخت و بود اونجا

 بابات چون از صورت من خوشش اومده اینده مو روی ویرانه زندگی شما بنا کردم؟

ببین احمد خواهش می کنم از من بگذز بگذار همون احترامی که به خاطر لیال و سروناز پیشم داری محفوظ 

  بمونه,باور کن تا اخر عمر مدیون تو می شم .

 کنی می تشویق منو تو اونوقت, گم و تو چی می گی,من می گم زندگی بد . ن تو برام ممکن نیستشیال من چی می -

 بگذرم؟ ازت تا

  احمد,لیال با عشق توی خونت اومده اینه اخرو عاقبتش وای به حال من که کمترین عالقه به تو ندارم .-

  چه و پس کوچه های شالیزار جون بگیره .کو توی نه, شیال,اون عالقه ای خوبه که توی زندگی به وجود بیاد-

 بی اطرافم از کیکی مثل من و برده پی رازم به هم او نکنه, بود چه حرف این از احمد منظور, خدایا چه می شنیدم

 ازدواج خوام نمی االن فقط نیستم معتقد کدومشون هیچ به من:گفتم و کردم جور و جمع را خودم زحمت به خبرم

  . کنم

  قت که بگی پات می شینم .تا هر و-

تنها توانستم سرم را تکان دهم و از اتاق خارج شوم,در حیاط با صدای بلندی بسته شد سودابه دوان دوان طول حیاط 

 را پیمود و در حالی که نگاهش پر از سوال بود گفت:مادر کجاست؟

 خونه همسایه

  احمد اینجا نیومده؟چرا همینجاست .

  ز پشت سرم نمایان شد و گفت:سالم سودابه خانوم .در همین حال احمد ا

 پس منو فرستادین دنبال نخود سیاه بله؟
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  . خداحافظ فعال, گه می برات را ماجرا خودش شیال, مجبور بودم-

  احمد رفت و من دقایقی چند مجبور شدم به سواالت پی در پی سودابه و به دنبال ان لعن و نفرینش گوش کنم .-

 ورم نمی شه,احمد با این وقاحت از تو درخاست ازدواج کرده؟شیال با-

  اوهوم .-

 خوب دیگه چی گفته؟-

راستی سودابه,احمد بین صحبتهاش اشاره به دوستی هایی کرده که از کوچه و پس کوچه و جنگل و شالیزار شروع -

 می شه,می گم نکنه اونم از موضوع باخبر شده باشه؟

د فهمیده,برای همینم تصمیم گرفته تا قبل از پرهام ازت خواستگاری کنه ای بد طینت ای نامرد بد ذات,صددرص-

  کثافت . باالخره یه روزی باید تقاص کارای گذشته اترو پس بدی .

 حاال باید چیکار کنیم سودابه؟-

دی به من تا برات هیچی منتظر می شینیم تا گذر زمان مشکلمونو حل کنه,ببین شیال,بهتره بعدا اون گردنبند تو ب-

  نگه دارم .

 اخه چرا؟-

چون اون تنها چیزیه که از پرهام داری و عشقتو به اون ثابت می کنه,اون امانت گرانبهایی,نه به خاطر ارزش مادی -

  اش,فقط به خطر ارزش عشق تون .

  ا من بودی .حاال دیگه باورم شد تو,توی تمام لحظات ب>در حالی که می خندیدم,گفتم:باشه بهت می دم

اینبار نیز پرهام امد و دلم را ماالمال لز خوشی و لذت عشقش کرد,اما چون گذشته هاله ای از گرفتگی و غم در 

  چشمانش دیده می شد .

پرهام خیلی دلم برات تنگ شده بود,فکر می کنم هر چی زمان می گذره,عالقه من به تو بیشتر می شه و وابستگی -

  پرهام دیگه دلم نمی خواد برای این مدت طوالنی ازت جدا باشم . ام عمیق تر,تورو خدا

 منم همینطور,پرنسس کوچولو,تو فکر می کنی این دوری ها برای من خوشایند؟-

 پس چرا می ری؟-

خب برای اینکه برای تدریس توی دانشگاه به اونا احتیاج دارم . علم روز در حال پیشرفته,اگه این سمینارها و -

  س ها نباشه,از قافله عقب می افتم .کنفران

 یعنی می خوای بگی شما باید مثل بچه محصل ها درس بخونید؟-

دقیقا منظورم و فهمیدی . شیال وضع درسات چطوره,خوب پیش می ری؟یا اینکه در نبود من شاگرد سر به هوایی -

 شده ای؟

که الی هیچ کتابی را باز نکرده بودم همه  نمی دانستم چه جواب بدهم,انقدر درگیر مشکالت احمد شده بودم-

  چیزهایی که می دانستم,همان هایی بود که از قبل به یادم مانده بود .

ساکت شدی شیال؟مطمئن باش اگر توی گوشه کنار ذهنت به دنبال جمع و جور کردن بهانه یا زبونم الل دروغ می -

  گردی باید بگم,حنات پیش من رنگی نداره .

  واهم بهت دروغ بگم اما دوست ندارم واقعیتو هم بهت بگم .من نمی خ-

 چرا؟-
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  به همون دلیلی که تو هر وقت تهران می ری و بر می گردی,غمگین تر از قبلی,و هیچ وقت دلیلش و بهم نمی گی .-

  من که نگفتم بهت نمی گم خانوم کوچولو,من فقط گفتم توی یه فرصت مناسب بهت می گم .-

 مناسب کی می رسه؟ اون فرصت-

 بعد از امتحانات جنابعالی . خوب حاال به من می گی چته؟-

  اره احمد از من خواستگاری کرده .-

 اون چی کار کرده؟-

در حالی که شانه هایم را باال می انداختم گفتم:اشتباه نشنیدی,اون . . . . . . . از . . . . . . . . من . . . . . خواستگار ی 

ا سرعت از جا برخواست چرخی به دور خودش زد و در حالی که انگشتانش را داخل موهایش فرو کرده بود کرده . ب

  سرش را به درخت کوبید .

  اوه نه . . . . مثل اینکه این خوک کثیف دست بردار نیست .-

مطرح می کنه,به خاطر پرهام,اما برای من اصال غیر منتظره نبود,من مطمئن بودم که دیر یا زود این موضوع راو -

  همین نمی خواستم . .

  شیال خواهش می کنم ادامه نده من وضع روحی خوبی ندارم .-

پرهام این چیز تازه ای نبود که تورو تا این حد بهم ریخته,من دقیقا به خاطر همین هیچ وقت دلم نمی خواست که -

  تو بدونی من چقدر دوستت دارم .

  هم شنیدن این جمله از دهنت چقدر شیرین و ارام بخشه . . در بحرانی ترین لحظه ها-

  ولی فایده ای نداره .

خیلی سعی کردم که بغض فرو خورده ام راهی به بیرون پیدا نکند,اما مثل اینکه منتظر بهانه ای بودم که ان را خالی -

  کنم که این بهانه به دستم افتاد .

نکه مبارزه کنی تسلیم بشی؟تسلیم موجود کثیفی مثل احمد که حتی به بچه شیال منظورت چیه؟تو می خوای بدون ای-

 اش هم رحم نکرده و خواهرتو به ورطه بدبختی کشوند؟اره تو این و می خوای؟

خواسته من چه اهمیتی داره پرهام؟کی تا حاال به من و خواسته ام توجه کرده؟مثل اینکه تو هنوز باور نداری که تا -

 قربانی نشیم پس کی درخت خرافات فرصت به ثمر نشستن پیدا می کند؟من و امثال من 

 خرافات؟-

بله خرافات,اگه خواهری بمیرد یا گناهی مرتکب بشه,خوانواده دختر,خواهر دیگه اونو به جاش می فرستن,این یه 

  رسمه .

 مگه لیال گناهی مرتکب شده؟-

  . بتراشه لیال برای کبیره نوع از اونم گناه چندین, یهاینش زیاد مهم نیست,احمد می تونه در عرض چند ثان-

  بس کن شیال تا وقتی که زنده ام نمی ذارم اون وضی دستش به تو برسه .-

نه این کارو نکن پرهام اون نمی زاره اب خوش از گلومون پایین بره,تو می خوای به جرم کدوم گناه نکرده قصاص -

 بشی؟

 داشتن تو .اگه داشتن تو گناه,به جرم -
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 با صدای بلندی در حالی که قطرات اشکم بی محابا بر صورتم جاری میشد فریاد زدنم:

نه تو نباید این کارو بکنی,مگه من چی هستم یه دهاتی بی سر و پا با یه پدر و مادر بی مسئولیت و دنیایی از خرافات -

صی از اون ممکن نیست,در مقابل من,تو یه جواهری و باور های غلط که چون تاری به دست و پاهامون پیچیده و خال

 دیگه جای زندگیتو و برو نکن تلف من برای بیهوده عمرتو, که همه چیزو خدا یکجا تو وجودت به امانت گذاشته

 چون ناپاکی موجود از خوردن ضربه هراس و هول توی لحظه هر نباشی مجبور و بدونن قدرتو که جایی,کن درست

 زندگی از من سهم تو, واهش می کنم پرهام,برو من با این اوضاع نمی تونم دوستت داشته باشمخ برو,باشی احمد

  . نیستی

ناگهان صدای فریاد پرهام را شنیدم و به دنبال ان نواختن ضربه محکمی روی صورتم که مرا به چند قدم ان طرفتر 

  پرتاب کرد .

که قهر و اشتی هایم دلش را می لرزاند دلش بزای خندیدن هایم نمی توانستم باور کنم,این پرهام من نبود پرهامی 

 روی سیلی جای, پر می کشید,حاال به یکباره چنین شده بود از جا بلند شدم دستی به موها و لباس هایم کشیدم

 داغ داغ,گذاشتم هایم گونه روی را دستم,بود کرده فلجم قلبم درد, صورت درد از بیشتر اما, سوخت می صورتم

  ه بود .شد

 اما کنم می باور حرفاتو همه نیست مشکلی هیچ, پرهام در حالی که نیم نگاهی به من انداخته بود گفت:اشکال نداره

 نگذار و باش داشته جرات حدقل کردی فراموش قرارهاتو و قول و نداری دوستم اگه حتی,بدونی چیزو یه خوام می

زاده ات به دست تو تباه بشه,تو که تحمل درد سیلی ایی که انهم از  خواهر و خواهر اینده نگذار,بگیرند تصمیم برات

روی مهر و محبت زیادنم نسبت به تو بوده را نداشتی,پس چطور میتونی,درد نگاه های مردم و بعد از این کارت 

مد و امثال تحمل کنی نگاه هایی پر از تحقیر و تمسخر الاقل حس مبارزه جویی را در خودت زنده نگه دار,تا فردا اح

اون جرات نکنن لیالهای دیگه ای رو فدای خود خواهی ها و شهوت پرستی هاشون بکنن و بعد به طرف من امد,با 

انگشتانش صورتم را باال گرفت و گفت:باور کن نمیخواستم این طور بشه تو باید سعی کنی صبور باشی همان طور که 

  من دارم تحمل می کنم .

ی صبور باشی در واقع تو در این راه هیچ تالشی از خودت نشون ندادی هر چی که بوده سعی اقا اره شیال تو باید خیل-

  . کنی سوال ازش بینی می صورتش توی که رو غم همه این علت و بیای خودت به کمی بهتره, پرهام بوده و بس

و با حرف ها . و حرکات دست داشتم از تعجب شاخ در می اوردم چون سودابه درست بین من و پرهام ایستاده بود 

  . بگذارد راحتم و نکند تعقیبم دیگر,بود داده قول من به که صورتی در, هایش مرا شماتت می کرد

 شیال این خانوم محترم کیه؟-

 کنم می تعجب گفت و داد دستم به سفیدی دستمال پرهام , در حالی که اشک هایم را با پشت دستم پاک می کردم-

  اشک های خانوما خیلی زود اب میشه اما توی حساس ترین لحظات هم با خودشون دستمال ندارن . یخ که این با

اشک هایم را پاک کردم و گفتم:زن برادرم سودابه است,مثل یه خواهر برام عزیز و محترمه,اما نمی دونم اینجا 

 چیکار می کنه؟

  ی توی زحمت افتادن .شیال بهتره کمی مودب باشیایشون به خاطر تو تا به حال خیل-

 تعجب کردم و گفتم:اما تو از کجا می دونی؟
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خب من همیشه مدتی قبل از این که با هم بشینیم و صحبت کنیم,اطراف رو می پاییدم,هر وقت تو رو در حال عبور -

  از جاده جنگلی می دیدم به فاصله کمی ایشونو هم می دیدم که بدنبالتند .

 ای باشه که بخواد زاغ سیامو چوب بزنه؟فکر نکردی ممکن غریبه -

  درسته که من نسبت ایشون و با شما نمی دونستم اما برام غریبه هم نبودند چون قبال دیده بودمشون .-

 دیده بودیش؟کجا؟-

  توی جشن عروسی و بعد نزدیک خونتون,در ضمن سودابه خانم از اشناییتون خوشوقتم .-

نیست هر چه از دهنت در اومده به اقا پرهام بگی فقط به این دلیل که از دست احمد  منم همینطور,ببین شیال درست-

  ناراحتی,اگه قرار بر این باشه که هر کسی ناراحتی شو سر دیگری خالی کنه,اقا پرهام از تو ناراحت ترن .

 از من ناراحت ترند؟چرا؟-

  چون ایشون قبل از تو ضرب مشت احمد و چشیده .

 . . . . . . . . احمد؟خدای من! چی یعنی .-

  بله احمد چندین بار,درست همین جا با اون درگیر شده .-

 پس پرهام تو چرا چیزی به من نگفتی؟-

پرهام در حالی که به درختی تکیه داده بود و با پاهایش بازی می کرد جواب داد:چون نمی خواستم فکرت و مشغول 

  کنم .

تگی او احمد بود . خدایا چرا تا وقتی که نعمتی به ما می دهی قدرش را نمی دانیم و پس دلیل همه شوریدگی و گرف

ان را حق مسلم خودمان می دانیم,چقدر اذیتش کرده بودم,چه بی تفاوت از کنار نگرانی ها و غمهایش گذشتم,همان 

بود,چقدر احساس نزدیکی  هایی که خودم علت اصلی ان به شمار می رفتم,و پرهام چه متواضعانه بامن رفتار کرده

 به شدم می دور, می کردم و او را متعلق به خودم می دانستم در حالی که روز به روز از او فاصله می گرفتم,دور

  . غریبه دو بین حریم وسعت

  من حساب اون احمق موذی رو می رسم,بهش نشون می دم که . . . . . . . . .-

دی,وقتی کسی اینقدرپشتش به حمایت خانواده شما گرمه,تو چطوری می چه چیزی رو می خوای به اون نشون ب-

 خوای روبروش قرار بگیری؟توی این جور مواقع باید بیشتر از فکرت کمک بگیری تا از احساسات .

  

  و رویش را به طرف سودابه برگرداند و گفت:سودابه خانم می تونم از شما خواهش کنم با شیال از اینجا برید .

  ن اینجا دیگه امن نیست .چو-

  نه پرهام من تا ندونم احمد با تو چه کرده ویا از تو چی می خواسته از این جا نمی رم .-

لجبازی نکن شیال,فایده نداره من یا حرفی نمی زنم یا اگه بزنم تا اخرش پاش وا می ایستم,من تا پایان امتحانات -

  حرفی برای گفتن ندارم .

می سنگین روی قلبم سنگینی می کرد به طرفش رفتم توی چشماش خیره شدم,حاالاز بازدم من در حالی که غ

نفسهایش را روی صورتم حس می کردم به ارامی بازویم را در دستهایش فشرد و گفت:این طوری نگاهم نکن 

به دام عشقت شیال,من در مقابل نگاههای تو زبون و بی چاره ام من همون روزی که بهت نزدیک شدم تا بشناسمت,

افتادم,از من نخاه رهایت کنم ویا به من نگو دوستم نداری,چون چشمهایت راز تو رو بر مال می کنن,شیال تو نمی 
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 من برای و اند افتاده پا پیش و ساده تو برای که چیزایی,میکنم تحمل هام شونه روی, دونی من چه بار سنگینی رو

و امد اون به خونه شم و همنشینی با تو برای من یه تصور محاله تا  رفت,کثیفیه و رذل و پست حیوان احمد,معضل

  برسه به این که توی خونه ای تنه,حرف دلشو که یه مشت اراجیفه تحویل تو بده .

پرهام بعد از گفتن این جمالت که دریافتم عنوان کردنشان هم برایش سخت بوده,دستش را بر روی صورتش 

و دستهایش را رها کرد و بدون اینکه نگاهم کند,به طرف سودابه رفت و  گذاشت چند قدمی به عقب برگشت

  گفت:سودابه خانم,شیال رو به شما سپردم خدانگهدار .

نه,پرهام کامال عوض شده بود,این پرهام من نبود,او حتی برای خداحافظی مرا ندیده گرفته بود,اخه چه چیزی می 

  رنج بسازد .تونست از پرهام و صبور,انسانی خشن و زود 

سودابه که دستانم را گرفته بود و مرا به دنبال خود می کشید,گفت:شیال بهتره راحتش بذاری اون روز سختی رو 

  پشت سر گذاشته,این قدر بی انصاف نباش .

پرهام . . . . خدا لعنتت کنه احمد,و با تمام توانی که داشتم صدایش زدم نه یکبار چندین بار,پرهام . . . . . پرهام . . . -

  . . ما او رفته بود و هیچ اثری از او دیده نمی شد گویا اصال از ابتدا وجود نداشت گویی تصور یا خیالی بیش نبود .

می دونم شیال تو نمی دونی چه اتفاقاتی افتاده,در ضمن چیزی هم به امتحانات نمونده,پرهام دیروز پیغام فرستاده -

اد این طرفا افتابی بشه,از تو خواسته تا درساتو بخونی و اشکاالت و عالمت بزنی تا دو که فعال صالح نیست که اون زی

  روز اخر ماه همدیگر رو ببنید .

 اخر همین ماه مگه چه خبره؟-

  احمد میاد که پدر و مادر و به رشت ببره پیش لیال .-

 مگه بازم خبری شده؟-

   خط و نشون می کشن .فکر می کنم,چون پدر و مادر بدجوری برای لیال-

 یعنی مربوط به همون قضیه قبلیه؟-

 نه فکر نمی کنم چون یه باری از زبون مادرت پرید و گفت:پس این دختره بی حیا فیلش یاد هندوستان کرده؟-

 یعنی چی سودابه؟-

  نمی دونم ولی فکر می کنم,احمد موضوع و بزرگش کرده یه چیزی مثل خیانت .-

  مد داره به پایان نقشه اش نزدیک می شه .حس می کنم اح-

  نفوس بد نزن,تو بهتره همون طور که پرهام گفته فقط بچسبی به درسهات .-

 تو فکر می کنی توی این اوضاع و احوال,درس خوندن فایده ای داشته باشه؟-

  و چرا . من فقط یه چیزی و خوب می دونم,تو باید به حرفهای پرهام گوش کنی فهمیدی,بدون چون-

پرهام همانطور که قول داده بود در اواخر ابان ماه,در انتهایی ترین نقطه باغمان که بسیار دنج بود به توصیه سودابه 

حاضر شد,دل توی دلم نبود,تقریبا یک ماهی می شد که او را ندیده بودم دلم برای صدایش خیلی تنگ شده بود و 

م طول باغ را چگونه پیمودم,می خواستم با دیدنش خودم را در وجودم گرمای وجودش را می خواست,نفهمی د

اغوشش بیاندازم و با تمام وجودم حس اش کنم,از دور هیکل برازنده اش را دیدم که پشت به من ایستاده بود و 

دستهایش را زیر بغل گرفته بود و نمی خواستم با دویدنم متوجه حضورم شود,پس اهسته اهسته به سویش رفتم,به 
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د قدمی اش رسیده بودم که برگشت نگاهش به چشمانم افتاد حضورش چون خورشید گرما بخش بود و امید چن

  دهنده,چقدر تشنه اهنگ صدایش بودم و طلوع لبخند لبانش .

سالم پرنسس من,در حالی که بغضم ترکیده بود به طرفش رفتم اما او چون همیشه اغوشش را نگشودبا التماس -

از من بدت اومده,تنبیه یه ادم عاشق اینقدر سخته؟من مستحق این همه فراق و بی محلی نیستم  گفتم,یعنی اینقدر

 من میرم می تو بدون من>بکنم خودم مسائل درگیر رو تو خواستم نمی فقط>بود دروغ حرفام تموم>پرهام باور کن

  . کردم گریه به شروع های های و, کشی می نفس توش تو که خوام می رو هوایی فقط

چته دختر,عجب استقبالی,چه احوال پرسی گرمی!اخه من با یه دست چطور می تونم بغلت کنم,تو فکر می کنی من -

 کی هستم یه ادم اهنی؟

دست از گریه کشیدم,انقدر شتابزده و بی تاب بودم که اصال متوجه شکستگی دستش نشده بودم,پرهام که بهت و 

  ره پرنسس کوچولوی من نمی خواد جواب سالم من و بده .ادامه داد:باالخ>ناباوری مرا دیده بود

روزی که ندیدمت بهت جواب سالم بدهکارم,اما تو رو به خدا دیگه این کارو با من نکن,دیگه  61چرا من به اندازه 

حتی >من دربست در اختیارتم>برام مهم نیست که می خوای راجع به من چطور فکر کنی>تحمل هیچ چیزی و ندارم

  باهات فرار کنم و از دست این ثانیه های تنبل نجات پیدا کنم . حاضرم

الزم نیست دست به فداکاری ویا کارهای غیر معقول بزنی,من عروس خودمو با همون تشریفاتی که رسمه از این -

 با اشاره به دستهایش گفتم:نمی خوای بگی چی شده؟>خونه می برم نه کمتر

تن فکرت بشه مطرح کردنش ممنوعه!ثانیا یه تصادف کوچیک ارزش این همه اه و اوال هر حرفی که باعث بهم ریخ-

  ناله رو نداره و بعدشم:بهتره رد گم نکنی و بریم سر درسمون .

اصرار برای سر در اوردن از قضیه تصادف ممکن بود دوباره پرهام رو عصبانی کنه پس تصمیم گرفتم به درسهام 

  د از امتحان بگذارم .برسم و تمام سواالتم و برای بع

باالخره موفق شدم امتحاناتم رو چون گذشته با موفقیت به پایان برسانم,خبری که وقتی برای اولین بار از دهان 

پرهام شنیدم بدون هیچ قصد و غرضی به اغوشش پریدم و صورتش را غرق بوسه کردم,اما بعد از لحظاتی به خود 

سرعت از اغوشش بیرون بکشم که پرهام بافشار مرا به سینه اش  امدم و از خجالت قرمز شدم خواستم به

چسبانید,به ارامی در گوشم گفت,بهت اخطار داده بودم که هوای شیطنت هات و داشته باشی,حاال باید همین جا 

  بمونی .

 در حالی که صدایم به سختی از گلویم بیرون می امد,گفتم:این نهایت ارزوی منه .

  

ی که رهایم می کرد گفت:عین من,فقط یادت باشه دفعه دیگه ای وجود نداره,من بیشتر از این نمی دوباره در حال

  تونم خودم و کنترل کنم,اونوقت مثل یه راهزن تورا با خودم می برم .

  من از خدامه .-

 تو مثل اینکه امروز با خودت عهد کردی که هر چه من بگم,بشه عین ارزو برات اره؟-

  وام تو را از دست بدم .من نمی خ-

پرهام در حالی که با انگشت اشاره اش با نوک بینی ام بازی می کرد گفت:منم نمی خوام تا اخر عمر با یه مجسمه 

زندگی کنم البته این تا وقتیه که اینجا هستم و من و با خودت نبردی,بعد از اون می شم یه عروسک سنخگو و با 
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ا قهقه های روح افزای پرهام را شنیدم,قهقه هایی که حاضر بودمبرای شنیدنشان جانم احساس . دوباره بعد از هفته ه

  را بدهم,قهقه های پرهام نوید روز خوب و دل انگیزی را می داد,همان چیزی که من با تمام وجود می خواستم .

ه خودم دروغ دیگر نمی توانستم ب>طنین خنده هایش غذای روحم شده بود و گرمای حضورش ارام بخش جسم

همانطور که عشقش,یک عشق کذایی نبود که از کوچه پس کوچه جان گرفته و >بگویم,امدن او یک اتفاق ساده نبود

با تمنای جسمانی امیخته باشد,تنها چیزی که در این یکسال کوچکترین جذابیتی برای او نداشت تمنای جسمانی 

شگردی خاص خاموشش می کرد و به راه درست هدایتش می بود,چه بسا لحظاتی که من در اتش می سوختم و او با 

نمود,تمام زمان با او بودن در اموختن,خالصه می شد,او عشق را تقدیس می کرد و با شکوهش می داشت و در هیچ 

شرایطی حاضر به بازی گرفتن ان نمی شد,او عشق را تندیس هستی می دانست و معتقد بود به حلول عشق بود چون 

 جسم و همان طور سخت و ناگسستنی و هر دو را الزم و ملزوم یکدیگر می پنداشت . حلول روح در

هی کجایی دختر؟معلمه حواست کجاست,من مدتیه که محو نگاهت شدم ام و تو محو رویاهات نکنه شاهزاده -

 خیالت رو از شاه پریون انتخاب کردی/

  ر مورد انتخابشون یه کمی بیشتر فکر می کردم .من فکر می کردم شاه پریون همین یه پسر و داره و گرنه د-

  به به!پرنسس کوچولوی من,حاال دیگه از حرفای من نسخه برداری می کنی .-

اخه می دونی,من تازگی ها خیلی به کپی کردن عالقمند شدم,از هر نوعش که بخواهی,اما فایده ای نداره پرهام -

یه سال هر چی گفتی بدون چون و چرا پذیرفتم,حتی توی لحظه هایی که چون امروز من سواره ام و تو پیاده,توی این 

 طاقتم,طاق می شد و امانم و می بریدی,اما سکوت می کردم چون که

 چون که چی؟بی نهایت از من می ترسیدی/-

انجا  از عشق حتما,کند حکمرانی ان درون ترس که جایی و نداره معنایی ترس باشه عشق که جایی, اشتباه می کنی-

  پر کشیده .

 خوبه!حاال دیگه عشق رو برام تفسیر می کنی؟-

 خان پرهام متاسفم بازم تازه و خونم می درس دارم رشته این توی که شه می سالی یک من چون, عجیب نیست-

 تا منتظرم من,نزنی در اون و در این به بهتره پس,نیستی خوبی هنرپیشه اصال اما,باشی خوبی عاشق ممکنه شما

 رفایی که یک سال از من مخفی کردی رو بشنوم,البته داد و فریاد زدن و شرط و شروط گذاشتن و جر زنی ممنوع!ح

 پرهام در حالی که لبخند تلخی روی لبانش پدیدار شده بود گفت:پس یه دفعه بگو حرف زدن ممنوع!

  ن تبصره باال .پرهام قبل از این که شروع کنی می خواستم یه اعتراضی بکنم البته با همو-

پرهام خندید,خنده ای مملو از لذت,لذتی سراسر شور و هستی,نمی دانستم چطور عشق این پسر شهری توانسته این 

گونه در انتهایی ترین الیه قلبم نفوذ کرده و ان را به تملک خودش در اورد,همان چیزی که خواب ان نیز اشفته ام 

  ن به واقعیت راه یافته بود و به من ارامش می بخشید .می کرد و قرارم را از من می ربود,اکنو

 خب منتظرم شیال!-

پرهام گاهی چنان در لحن صدایت محو می شوم که تنها اوای ان را می شنوم,از تمام حرف زدن هات فقط حرکت -

قط سرم و تکون دستها و لبهایت و خنده قشنگ چهره ات رو می بینم و با هر مکثی که عالمت سوالی با خودش داره ف

 چیزی نه دیگه که شم می غرق چشمات نی نی در چنان من,تونم نمی,نیست طور این واقعا, می دم,نه این که نخوام

 نه؟ پرهام بود کننده امید نا.  باشم داشته حرفات از درستی درک تونم می نه شنوم می
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نگی بود,شیال اگه می بینی که االن اینجا هستم اصال,نه تنها مایوسم نکردی,بلکه امیدوارم کردی,اعتراف جالب و قش-

و دست از تمام تعلقاتم کشیدم یه دلیلش همین بی پروایی و صداقت توست با وجود اینکه متوجه اون شده بودم و 

ازش لذت می بردم ولی اعترافش یه لذت دیگه ای داشت,شیال درسته که من با ورود تو به زندگیم خیلی چیزا رو از 

  ما تو جای همه اونارو برام پر کردی .دست دادم,ا

  اما پرهام من می خوام تو با وجود من خیلی چیزا رو بدست بیاری نه اینکه از دستشون بدی .-

  اینقدر نق نزن پرنسس کوچولو,اون چیزایی که از دست می دم زیاد با ارزش نیستن .-

  شد مدتی براندازم کرد و دستی به موهایم کشید . پرهام در حالی که قیافه جدی به خودش می گرفت از جا بلند

من همیشه دوست داشتم موهایم را در باالترین قسمت سرم یه گره بزنم چون فوق العاده بلند بود,اما پرهام )با -

 دقت تمام گره ان را باز کرد و موهایم را چون ابشاری در اطرافم رها کرد(

  درست مثل خودت چون غزالی که تن به هیچ نوع اسارتی نمی ده .من موهای پریشان و ازاد رو می پسندم,-

 و اگه توی اسارت بمونه زیاد دووم نمیاره مگه نه!-

بله چون ذاتا ازاد خلق شده . اما نه مثل تو,تو ازاد خلق شدی اما ازادی که در چهار چوب قانون محصور شده,نه در -

  طبیعت وحوش .

که می گفتم,درسی از درسهای زندگی را برایم تفسیر می کرد,کمترین لحظه با او همی شه از کوچکترین کلما تی 

بودن هم مملو از اموختن بود با اشاره ای به درونم راه پیدا می کرد و افکارم را تا انتها می خواند,او جزئی از من شده 

  بود و من همچنان به دنبال یافتن درونش,سرگردان .

 خب . . . . . . . . .-

  

 در حالی که ابروانش را باال می داد با تعجب پرسید خب که چی؟

  هر چه می خواهد دل تنگت بگو .-

  که تو رو هم درگیر این دریای طوفانی بکنم .-

  . باشی کنارم در و من با تو که وقتی مگه, پرهام تو خوب می دونی که دل من هیچ وقت رگ ارامش رو ندیده-

  چیزی بگم می خوام به من قول بدی که منطقی فکر کنی و درست تصمیم بگیری . شیال قبل از اینکه-

  باشه قول می دم .-

پاییز پارسال بود,بچه ها امتحانات میان ترم شون و می گذروندن,سرم حسابی شلوغ بود,یکی از دانشجوها که بسیار 

روز قرار مالقاتی دارید؟کمی به ذهنم فشار مورد توجه و عالقه خاص من بود وارد اتاقم شد و گفت:استاد شما ام

اوردم و جواب منفی دادم . اون گفت:خیلی عجیبه چون یه اقایی که زیاد قیافه جالبی هم نداره دم در ایستاده و سراغ 

  شمارو می گیره .

دوستان کنجکاو شدم,من معموال در محیط دانشگاه و حتی بیرون از ان رابطه صمیمانه با کسی برقرار نمی کنم,

صمیمی من خالصه می شن به چند تایی که اوناهم این جا یعنی توی رامسر نیستن,کمی مکث کردم و گفتم,همینجا 

بمون تا من برگردم,چون داشتم ورقه بچه ها رو تصحیح می کردم و از نظر دانشگاه این خالف و خارج از قانون 

ساله,قدی نسبتا بلند با  53تا  55دی رو دیدم حدودااداری دانشگاه به شمار می رفت,به طرف در ورودی رفتم,مر
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سبیل های اویزان و کالهی شاپو بر سر . دانشجویم درست حدس زده بود نه تنها قیافه جالبی نداشت زیاد متشخص 

  هم به نظر نمی رسید,جلو رفتم .

دم,اما من شما رو نمی شناسم سالم,شما منتظر کسی هستید؟نگاه غریبی به من انداخت و گفت:بله منتظر جنابعالی بو

 می شه بگید افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم؟

بهتر زیاد نمک نریزی,اگه تحصیل کرده ای و اوستاد دانشگاهی برای خودت هستی,فوکولی شهر زده,بهتره به -

ر دختر قحط حرفام گوش بدی دیگه نمی خوام تو رو حوالی اون روستا ببینم,بچه بی صاحب گیر اوردی؟مگه توی شه

اومده که راهت به این دهکوره افتاده,ما روستایی جماعت زیاد خوش نداریم با شهری جماعت قاطی بشیم این لقمه 

 دهن شما نیس,بهتره راهتو بکشی بری و دیگه اون طرف پیدات نشه!شیر فهم شد؟

شده بود و از طرف دیگه با بی  بدجوری سر لجم اورده بود,از یه طرف با اون ریخت و شمایل دم در دانشگاه پیداش

ادبی تمام,به من دستور می داد و یک ریز از دهنش اراجیف می ریخت . به تندی نگاهی به او انداختم و گفتم هیچ 

محدودیتی برای رفت و امد به جایی ندارم و در ضمن نمی دونم شما منو از کجا می شناسید و درباره چی صحبت می 

الییش با نیشخندی زشت به کنار رفته بود گفت:از ما گفتن بود صالح مملکت خویش کنید در حالی که لبهای با

  خسروان دانند .

این اولین مالقات من با احمد بود,دومین مالقات من در یکی از روزهای زمستانی کنار همون قرارگاه همیشگی مون 

من خوابیده بودی,صدای خرد شدن  بود,بعد از ان که از درس خواندن فارق شدیم و تو از خستگی روی پاهای

برگهای خشک زیر پاهای سنگین توجه ام را به خودش جلب کرد,صدا یکنواخت شنیده نمی شد,حدس زدم کسی 

ارد مارو می پاد,پس به ارامی بیدارت کردم و تاریکی شب و بهانه قرار داده و در ضمن خبر سمینار تهران و بهت 

ه از رفتن تو گذشت,با صدای شاخه های خشکی که کنار زده می شدند به سمت دادم و راهی ات کردم بعد از مدتی ک

صدا برگشتم درست حدس زده بودم احمد با چشمانی دریده و حالت پریشانی,چوب کلفتی دردستش بود,فهمیدم 

ندی نفس که او برای تهدید و ترساندنم این بار با دستانی پر امده,به طرفش رفتم و در چند قدمی اش ایستادم به ت

می کشید و از بوی دهانش فهمیدم که در خوردن الکل افراط کرده و حال عادی نداره دستانم را زیر بغل گذاشتم و 

بدون هیچ صحبتی روبرویش ایستادم . ببینم مگه قبال بهت نگفته بودم که این دور و برا نبینمت؟بوی لقمه چربی به 

 مشامت خورده ها!

 ه من هیچ محدودیتی ندارم!درسته!اما منم گفته بودم ک

  پس می خوای به پروپای من بپیچی و این لقمه رو از دهنم بیرون بکشی .-

  شما سهم خودت و نو قبال بر داشته بودی,می ترسم این یکی ته گلوتون گیر کنه .-

کردی نمی دونم ای دزد ناموس,ای پست فطرت کثافت,اون خواهر زنمه,ناموس منه مگه اون پدر و مادر نداره؟فکر -

 که نیت تو چیه؟می خوای بی عصمتش بکنی و چند صباحی رو کنارش خوش بگذرونی بری؟!

اوال من دزد ناموس نیستم من فقط پست فطرتا و کثافتا رو از اطرافش می تارونم,تازه اگه می خواستم به اون دست -

گر هم تا به حال پا پیش نگذاشتم به خاطر این درازی کنم و باهاش خوش بگذرونم تا به حال این کارو کرده بودم,و ا

  بوده که شیال شرایط ازدواج رو نداشته وگرنه من مخلص پدر و مادر و خونواده اش هم هستم .

احمد توقع حاضر جوابی من و نداشت اون فکر می کرد من با دیدن چوب,میدان و خالی می کنم و می رم اما خیلی 

  سمجی هستم . زود فهمید که میدون دار خوب و
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ناگهان صدایش را پایین اورد و گفت:ببین جووون,تو با این قیافه و دک و پزو تحصیالت و چه می دونم هر چی که 

داری می تونی قشنگ ترین و بهترین زن دنیارو ببری,بیا و از خر شیطون بیا پایین و نذار کارمون به خون خونریزی 

  بکشه .

  گفتی دقیقا همونهاییه که شیال عاشق شونه,همون چیزایی که تو هیچ کدومشونو نداری .اتفاقا تموم این چیزایی که -

کثافت دیگه نشنوم اسم اونو به زبون بیاری,کاری نکن که همین جا بزنم و ناکارت کنم,اخه ناف مارو با دعوا بریدن -

.  

 نه,عشق منه .یه بار گفتم خصوصیات خودتو به من نسبت ند,شیال تموم وجود منه,زنگی م-

  

منو از این چیزا نترسون,میبینی که نه چالقم,نه مست و الیعقل حاال میبینی اوستاد باالخره با چنگ و دندونم شده -

  اونو از دستت درمیارم,ببینیم که تو زرنگتری یا من,بهتره تو این طرف گود بایستی و من این طرف گود .

ده نکنی,با توبحث نمی کنم,اما یه چیزی رو خوب بدون ممکنه با تصاحب گود مال پهلوناست,بهتره تقدسش رو الو-

اون مالک جسم و جانش بشی,ولی صاحب روح و رویاهاش نمی تونی باشی,تو که دلت نمی خواد در حالی که جسمش 

 پیش تو مونده,روحش تموم وقت شو پیش من بگذرونه می خوای؟

تمام مستی و نادونی اش به ستم اومد و با هم درگیر شدیم من تا به نمی دونم این اخرین جمله چیکارش کرد که با 

حال در عمرم هیچ وقت مجبور نشده بودم برای دفاع از چیزی که دوستش داشتم با کسی گالویز شوم اما او عکس 

  من بود,به قول خودش نافش و با دعوا بریده بودند .

 خالصه اون روز گذشت

 رهام پرسیدم:پس دستت رو احمد . . . . ؟در حالی که نمی فهمیدم از پ

  اره احمد اون روز با چوبش ضربه ای به دستم زد که البته ترک برداشت,اما من حسابی زدمش .-

در حالی که می خندید گفت:فکر می کنم یه هفته که من به سمینار رفته بودم اونم برای ماموریت به اردبیل رفته بود 

.  

  ظات هم دست از شوخی بر نمی داشت .او در بحرانی ترین لح

از اون به بعد چند بار سر راه من شد,گاهی با خواهش و التماس و گاهی با تهدید و ناسزا از من می خواست تا از سر 

راه تو کنار برم,تا مدتی قبل که با تو از دوستانش به سراغم اومد که البته بچه های دانشگاه خوب به حسابشون 

  رسیدن .

 ای من!پرهام چی می شنوم,یعنی درگیری شما به دانشگاه هم کشیده شده؟خد-

  دیگه برام مهم نیست,تا هر جا که بره پاش وا می ایستم تا دست از سرت برداره ولش نمی کنم .-

  نه پرهام اونا ادمهای پست و خطرناکی هستن .-

 ه دست میاره؟راستی شیال احمد چی کار می کنه؟یعنی درامدش و از چه راهی ب-

 مگه چی شده؟چرا این سوال و پرسیدی؟-

 چون میان درگیری یکی از اون غولهای بی شاخ و دم می گفت)پس تویی که می خوای نون مارو اجر کنی(

 من هرچه فکر کردم چیزی سر در نیاوردم,اخه مساله من وتو و احمد چه ربطی به اونا داشت!-
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ر مرموزه که ادم نمی تونه سر از کارش در بیاره . اون ظاهرا با کامیونش کاری می نمی دونم پرهام این احمد این قد-

کنه و عضو اتحادیه کامیون دارا است ولی باطنا هیچ کس از کارش سر در نمیاره,اون شیطان هزار چهره است پرهام 

  احمد حرومش کنیم .این قدر لحظه های با تو بودن برام عزیز و شادی بخشه که حیفم میاد اونو با حرفهای 

  اما تا این انگل مسموم رو از زندگیمونجدا نکنیم,نمی تونیم ندیده بگیریمش .-

در حالی که خودم و براش لوس می کردم گفتم:پرهام تو فکر نمی کنی اگه من مجبور بشم با احمد ازدواج کنم,تو 

 می تونی موفقیت های خوبی برای ازدواج پیدا بکنی؟

رام و فتابی اش طوفانی شد,دندانهایش را به هم می فشرد,مشتهایش را گره کرد و به طرفم امد,از ناگهان چهره ا

ترس نزدیک بود سکته کنم,شانه هایم را محکم در دستانش گرفت و در حالی که ان را می فشرد,به چشمهایم خیره 

نظر تو عوض کرده به من بگو,من تحمل  شد و گفت:ما قبال حرفامونو زدیم و به توافق رسیدیم,اگه اتفاقی افتاده که

  شنیدن هر حرفی رو از دهن خودت دارم,اما از دهن اون خوک کثیف نه .

شانه هایم زیر فشار پنجه های مردانه پرهام به شدت درد گرفته بود,سعی کردم خودم را رها کنم,اما فایده ای 

  نداشت,با صدایی دردالود گفتم:پرهام شونه هام شکست,ولم کن .

با حرف من به خودش امدو دسنهایش را رها کرد و در حالی که نگاه تحقیر امیزی به من انداخت,حرکت پنجه 

هایش را درون موهایم احساس کردم,انگشتان شست اش را روی شقیقه هایم گذاشت و گفت:شیال من مدتیه که 

ر کوچیکت چی میگذره؟فقط قول بده توی فشارم,مگه ظرفیت یه ادم چقدره؟خواهش می کنم به من بگو توی این س

  صادق باشی و حرفات و رک و راست بزنی .

پرهام تو چته؟من حرف بدی زدم؟من . . . . . . . وبغضم ترکید,بغضی که با شنیدن ازارهای احمد در من ایجاد شده -

  ادم .بود با اشفتگی پرهام بهانه ای برای خالی شدن پیدا کرد,اما با همان حال پریشان ادامه د

پرهام,تو فکر می کنی توی سر من چی می گذره؟فقط عشق به تو,تو فکر می کنی من کی هستم؟من اگه یه حیوون -

وحشی هم بودم تا حاال باید با محبتهای تو رام شده بودم یعنی من از یه سگ کمترم کسی که تربیت و تیمارم کرده را 

می خوام یه چیزی و خوب بدونی حتی اگه یه روزی از من سیر  ول می کنم و به ادمی چون احمد دل می بندم,پرهام

بشی و بهم بگی برو,می رم اما ولت نمی کنم,تو سهم منی و من ادم سخاوتمندی نیستم,اونوقت می شی مرد رویاهای 

  من مردی که نه قهر کردن بلده نه شونه هام و توی دستش خرد می کنه .

 ه بر حسب قضا و قدر به احمد رسیدی چی؟پرهام در حالی که می لرزید گفت:و اگ

از اون جایی که متعلق به طبیعت وحوش نیستم,باهاش زندگی می کنم,یعنی فقط زنده می مونم,اما رویاهام و با تو -

می سازم,تویی که توی خلوت ترین و تاریک ترین لحظه های خیالم با منی,محرم لذت بخش ترین ثانیه های 

  شد,هر چی که دلت می خواست توی این یه سال بشنوی شنیدی . عاشقانمی خب خیالت راحت

پشتش به من بود و من هیچ اثری از حرفهایم را نه در صورتش می توانستم ببینم و نه در حرکاتش بعد از دقایقی به 

واقع رامی برگشت و به طرفم امد,دستهایم را در دستهایش گرفت و فشرد,گویا دیگر فهمیده بود که در این جور م

هر احساسی را بخواهد می تواند از این طریق به من القا کند,در نگاهش هیچ اثری از طوفان قبل نبود,و من چقدر 

 عاشق درای ارام چشمانش بودم دریای طوفان زده ایی که به ارامش رسیده بود .

  

 شیال از دست من عصبانی شدی گه نه؟-
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اهی مطمئنی پیدا کرده بودند نگاه می کردم سرش را خم کرد و متوجه سرم را پایین انداختم به دستهایم که جایگ

مسیر نگاهم شد,دستهایم را باال اورد و به لبانش نزدیک کرد,می ترسیدم نگاهش کنم,اما دستانم در تمنای لبان 

  گرما بخشش می سوخت ولی فقط گرمای نفسش بود که چون نسیمی پوستم را نوازش داد و بس .

زیادی از اشناییمون گذشته,اما تو با محبتی که نسبت به من داری همواره در برابر لب عشق سکوت شیال زمان -

کردی و اون و ابراز نکردی ولی حرکت تند نفسهات راز تو بر مال می کرد,اما راضی ام نمی کرد,تا اینکه بعد از مدتها 

دم سبک شده ام ولی چه خام بودم و ساده وقتی عصبانیت کردم,در اوج خشم فریاد زدی دوستت دارم . احساس کر

عشق تو شده بود نیاز هرروزم و ابراز ان غذای روحم,اما افسوس از این خیال خام,من به این کلمات نیاز مبری می 

داشتم و تو ان ها را از من دریغ می کردی باالخره مجبور شدم به حیله قبلی ام متوسل شدم,با این که اون و نمی 

نها راه چاره بود,به کارش گرفتم,باور کن نمی دونستم دوباره نتیجه ای به این خوبی می دهد,حاال پسندیدم,چون ت

قانع شدی شیال,به خاطر فشار شونه هاتم معذرت می خوام عصبانیت ساختگی بهانه ای بیش نبود من واقعا به این 

  اعترافات نیاز داشتم .

 حتی اون فشار؟-

بیشتر احتیاج داشتم . خوب حاال که همه چی درست شده می خواستم یه خبری بهت اره عزیزکم به اون از همه -

  بدم,من صبح فردا به تهران می روم,چون تعطیالت ترم شروع می شه منم که مدت زیادیه به خونواده سری نزدم .

 فقط برای دیدن می ری؟-

ک بازی خسته شدم,این دیدارهای لحظه ای نه عزیزک کنجکاوم,بیشتر به خاطر این می روم که از این قایم باش-

داره دیونه ام می کنه من احتیاج دارم که تو رو برای همیشه در کنارم داشته باشم,می خوام برم با خونواده صحبت 

  کنم و اونا رو بفرستم پیش بابات .

  چقدر خوشحالم پرهام,وبه همون اندازه گران .-

  اده ات مطمئن باش مشکلی پیش نمیاد .نگران نباش,با توجه به رگ خواب خونو-

  پرهام تو چقدر خوب و خواستنی هستی .-

  امیدوارم بعدها نظرت عوض نشه .-

  میگم پرهام؟ . . . .-

 چیه بازم نقطه چین؟باید بگی از کدوم نوعش؟

م چرا گاهی وقتها خنده ام گرفته بود)یاد روزی افتادم که وسط جنگل مشغول درس دادن بود(ناگهان پرسیدم پرها

جلوی بعضی از کلمه ها چند تا نقطه چین می زارن,نگاهی به من کرد و گفت:وقتی که خجالت بکشن اون و ادامه بدن 

 و یا بترسن و بقیه شوبخورن!!!!

  این دفعه از هر دو نوعش,از گفتنش خجالت می کشم و از فکرش می ترسم,قول بده سرم داد نکشی .

  استثنائیه زبان فارسیه,بگو ببینم چی شده فکر می کنم شما کاشف بزرگی هستید خانوم محترم . این دیگه از قواعد-

پرهام . . . . . . . اگه رفتی و مدتی موندی و همه چی رو فراموش کردی و بهتر از شیال پیدا کردی؟من باید چیکار -

 بکنم؟

 قول دادی پرهام!تو گفتی عصبانی نمی شی! ابرانش در حال جفت شدن بودند که ناخوداگاه فریاد کشیدم تو

  ناگهان شلیک خنده او در تمام باغ پیچید و بعد از مدتی در حالی که خیره نگاهم می کرد خواند .
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 انچه خوبان همه دارند تو همه یکجا داری

احساس می شد,دلم پرهام رفت و مرا با یک دنیا دلواپسی و نگرانی تنها گذاشت,حاال که رفته بود,نبودنش بدجوری 

بهانه او را می گرفت با همه سر لج افتاده بودم و حضور گاه وبی گاه احمد مرا به مرز جنون می کشاند,تحمل 

کوچترین برخوردی با او را نداشتم,سالمتش دیوانه ام می کرد و لبخندش کفرم را باال می اورد,از ای که من وپرهام 

سادگیمان می خندید راه نفس را در گلویم می بست,لیال به بهانه دیدن خانواده را جدا از هم به بازی گرفته بود و به 

به خانه برگشت و دیگربا احمد نرفت,اصرار پدر و مادر برای بازگشتن هیچ فایده ای نداشت,دلیل این کارش را به 

  ا می زد .هیچ کس نمی گفت تنها در گوشه ای می نشست و به جایی خیره می شد ودر دنیای خودش دست و پ

برای من خیلی عجیب بود,لیال دختر پر انرزی و شادی بود,سکوت در دنیای او راهی نداشت و کامال با او بیگانه 

بود,مصمئن بودم موضوع مهمی پیش امده که او را چنین نموده و ارام به گوشه ای کشیده,می دانستم سکوت در 

ی صبرانه منتظر طوفانی شدن این دریای ارام بودم,یقین داشتم مقابل مشکالت مثل ارامش قبل از طوفان است و من ب

او با جرقه ای به غلیان در می اید,فوران می کند و ارام می گیرد,اما چه زمانی,نمی دانستم,تا باالخره سرکوفت ها و 

اید سرنوشت سرزنش های مادر,اسمان دل لیال را ابری کرد . زبانش به گفتن حقایقی که اگر تمامشان گفته می شد ش

  من به این مسیر منحرف نمی شد و به بدبختی کشیده نمی شدم .

 بس کن مادر چقدربه من پیله می کنی,یعنی من حق ندارم تا هر وقتی که دلم خواست توی خونه پدرم بمونم؟-

  چرا دخترم اما اگه شوهرت اجازه بده,ولی مگه نمی بینی که او دائم میاد و می ره .-

 گفته,به شما گفته که می خواد من و با خودش ببره؟مگه چیزی -

  اینم از بزرگیشه مادر,اون دلش نمی خواد به تو سخت بگیره و تو رو به زور از خانواده ات جدا کنه .-

سخت بگیره؟شما می دونید سختی یعنی چی؟هر چه به شما گفتم احمد این طوریه,احمد این کارو می کنه,احمد با -

روکار داره,مگه شما به حرفای من گوش دادید؟همیشه خواستید همون جوری به اون نگاه کنید که ادمای ناباب س

  خودتون دوست دارید,براتون مهم نبود که من توی اون خونه چی می کشم من حتی قدر یه کلفتم ارزش نداشتم .

ه نکن با یه کمی محبت مثل یه بچه این چه حرفیه مادر!زن تاج سره مرده,رحمت خونه س به این داد و قال مردا نگا-

نرم می شن,کلفت چیه مادر,همه زنها توی خونه زحمت می کشن,الحمداهلل احمد خیلی دست و دل بازه,توی خرجی 

خونه هم که دریغ نمی کنه,تازه تو به دوستهاش چیکار داری,مردها بیرون از خونه هزار و یک کار انجام می دن,چه 

 ربطی به تو خونه داره؟

دیدی مادر,دیدی گفتم شما همون جوری که دلتون می خواد به احمد نگاه می کنید,احمد هرزه است نمی خوای باور -

 کنی؟

زبونتو گاز بگیر این چه حرفیه,مگه همین بابای خودت چند سال پیش دور از چشم ماها زنی رو صیغه خودش نکرده 

  بود؟که از نظر شرعی هم اشکالی نداره .

  م تحمل کردید اره؟اون الم شنگه تون هنوز یادم نرفته .البد شما ه-

معلومه که نه,خالصه با صبر و تالش پدر از دست اون زن بیرون کشیدم . لیال فریاد زد:چرا؟مگه از نظر شرعی -

 اشکالی داشت؟

  مادر که در مقابل لیال کم اورده بود کم کم عصبانی شد و صدایش را بلند کرد .
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ت کمه,ابت کمه,ناسازگاری کردنت چیه,حرف شوهرت و که گوش نمی دی,ما رو هم که داخل اخه دختر نون-

 حساب نمی کنی,خود سرونه می ری بچه تو هم میندازی,دیگه چه کاریه که تا به حال انجام ندادی؟

ی دلش خواست کار هر احمد زارم نمی بمیرم اگه حتی من,ندادم انجام کاری هیچ هنوز من واقع در, خیلی کارا مادر-

بکنه دلیل رفت و امد احمد به این خونه مطمئنا من و سروناز نیستیم,اون برای ثانیه های وقتش اینقدر ارزش قائله که 

  حاضر نیست اون و توی جاده رامسر رشت بیخود به هدر بده .

 خوب احمد به من و پدرت لطف داره,نکنه این هم تو رو عصبانی می کنه؟-

  

 و اون,کرد رفتار باهاتون چطور بودید ما خونه وقتی رفته یادت,اید ساده چقدر شما مامان, طوری بود ای کاش این-

  . پدر تو نه سرونازیم و من نه احمد اومدن دلیل,زارین می حسابی چه به

 من و باش که دارم با کی حرف می زنم,تو پرو شدی و دیگه شرم و حیا سرت نمی شه,نذار اقت کنم که بدبخت-

  بشی .

  دیگه اق شما هم فایده ای نداره چون از این بدبخت تر دیگه ممکن نیست .-

خدای من منظور لیال از رفت و امده احمد چی بوده,یعنی خودش چیزی فهمیده بود یا احمد حرف هاش و با اون زده 

ه سر از موضوع در بیاورم بود . نمی توانستم صبر کنم . کنجکاویم تحریک شده بود و دلم می خواست هر طوری شد

.  

سینی شام و بهانه کردم و به سمت اتاق لیال رفتم,ضربه ای به در زدم و بدون شنیدن پاسخی وارد اتاق شدم,از 

سرمای اتاق متوجه تموم شدن هیزم باری شدم . سینی ا روی زمین گذاشتم و بدون هیچ صحبتی برای اوردن هیزم از 

  اتاق خارج شدم .

لیال از اتاق شنیده می شد وارد شدم و هیزم ها را داخل بخاری انداختم,بعد از مدتی گر گرفتند و گرمای  صدای گریه

مطبوعی به اتاق دادند,صدای اتش گرفتن چوب ها بلند شده بود,به طرف لیال رفتم و دست به موهایش 

  کشیدم,لرزش شانه هایش زیر دستهایم احساس می شد به ارامی صدایش زدم .

  یال . . . . . . . پاشو برات شام اوردم,ببین چه غذای خوشمزه ایه,نمی گم چیه تا خودت نگاش کنی .ل-

  نمی خورم . . . . . . . . . .-

  اما تو از صبح تا حال لب به هیچی نزدی .-

  اینقدر غصه خوردم که معده ام پر شده .-

ری با چه قوتی می خوای مبارزه کنی,زود خسته می شی و با غصه که شکم پر نمی شه,خواهرم,تازه اگه غذا نخو-

  ناچاری تسلیم بشی .

من تسلیم نمی شم اگه مون بار اول به اسونی تسلیم خواسته های حیوونیش نمی شدم,االن برام طاقچه باال نمی -

  گذاشت .

روحت زود خسته می شه پس اگه نمی خوای تسلیم بشی,باید غذا بخوری,اگه مواظب جسمت نباشی و سیرش نکنی,-

  و دست از مبارزه می کشه .

  لیال در حالی که سرش را از روی زانوانش بلند کرده بود گفت:شیال تو وست داری من مبارزه کنم .

  بله نهایت ارزوی منه,اما مبارزه ای که به زندگیت لطمه نزنه,بلکه اون و به مسیر درستش برگردونه .-
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گم,ما مدتهاست از مسیر درست فاصله گرفتیم,به طوری که برگشتن در شب برام درست اخ چی بگم شیال,چطور ب-

  مثل خواب و خیاله .

  لیال من منظور تو نمی فهمم .-

  همون بهتر که متوجه اش نمی شی,بگذار این قصه کثیف زنگیم تا ابد توی صندوقچه دلم باقی بمونه .-

. . . . . . من خواهرتم,در واقع تنها خواهرت,خودت و بذار جای من,اگه این با حالت التماس و خواهش گفتم:لیال . . 

 غصه دل ن و پر می کرد تو ساکت می نشستی و کمک نمی کردی؟

  شاید . . . . . . . . . .-

نه من مطمئن بودم که کمکم می کردی . وقتی غصه های دلتو با کسی قسمت کنی از سنگینی اش کم میشه و دل -

  ت تر می تونه تحملشون کنه .ادم راح

لیال در حالی که نگاه متعجبی به من می انداخت گفت:شیال توی این دو سال تو خیلی عوض شدی,حرفهای قشنگی می 

  زنی حسابی خانوم مو بزرگ شدی .

  ای کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدم لیال .-

 چرا این حرف و می زنی؟-

  لم دارم که داره من و خفه می کنه .چون منم مثل تو یه غصه بزرگی تو د-

 غصه؟اونم توی دل تو؟-

اره!خیلی عجیبه,به من نمیاد غصه دار باشم بدبختی ما ادمها اینه که فکر می کنیم غصه هایی که توی دل ما وجود -

رگ داره بزرگترین غصه هاست و هیچ کس مثل ما بدبخت نیست اما لیال اشتباه می کنیم غصه ها هر چقدر هم بز

باشن در مقابل عظمت وجودی مان خیلی کوچک و ناچیزن,خدا به ما عقل داده چیزی رو که به هیچ کدوم از 

افریدهاش نداده,پس باید از ان به بهترین صورت استفاده کنیم . وگرنه ما با حیوون چه فرقی داریم نباید بزاریم 

 احساسمون بر عقلمون پیروز بشه .

  

من خیره شد,مدتی به سکوت گذشت,از این که مثل خاله خانوما لیال رو نصیحت کرده بودم لیال با دهانی باز به 

 شرمنده شدم و می خواستم ترکش کنم که لیال دستش را با فشاری روی پاهایم گذاشت و گفت:

بشین اگه می دونستم که تو اینقدر بزرگ شدی که می تونی تکیه گاه محکمی باشی این همه مدت غمبرک نمی -

زدم و خودم و داغون نمی کردم,ببین شیال همیشه نگرانی و غصه هایی توی زندگی مشترک وجود داره که بعضی 

هاشون اینقدر ابتدایی و پیش پا افتاده اند که اصال ارزش فکر کردن ندارن و خیلی زود هم فراموش می شن,بعضی 

 هستند هایی غصه سوم دسته اما, ا خو می گیریدیگه شون ازارت می دند,اما گذشت زمان سازگارت می کنه و با اون

 می و بدنت جای همه و کنن می رشد مرموزانه بلکه شن نمی کن ریشه تنها نه سرطانی غده یه مثل دلت توی که

 اول از اون افشای چون,کنی فاششون تونی نمی و دلن اسرار جز متاسفانه و ندازنت می پا از تدریج به و گیرین

 و خورده و تمومش داخل از موریانه که چوبی مثل بایستی سراپا و باشی خاموش مجبوری پی, بره می بین از و خودت

  . متزلزل و سست و پوک

  لیال دلم می خواد تا جایی که برات ممکنه و به تو صدمه نمی زنه برام تعریف کنی,شاید بتونم کمکت کنم .-

  ی سبک شدن خودم هم که شده برات می گم .با این که می دونم کاری از دستت بر نمیاد,اما برا-
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عاشق احمد شده بودم,فکر می کردم دوستش دارم,اگه به من می گفت بمیر,می مردم . . اگه به من می گفت خفه -

شو,خفه می شدم . . . . . اگه به من می گفت دست از همه کس و کارت بکش می کشیدم,در مقابل تمام خواسته هاش 

کر می کردم اونم دوسم داره و عاشقمه,انتظارش هر روز بیشتر از روز قبل می شد,گمانم همه تسلیم می شدم,چون ف

زنها چنین می کردند اعتقاداتی که یک عمر با اون زندگی کرده بود,دورم کرده بود,مادر می گفت:زن باید مطیع مرد 

ش راضی نخواهد بود,وقتی با شرم باشه,هر کاری خواسته انجام بده چون در غیر این صورت معصیت کرده و خدا از

و حیا پرسیدم هر کاری؟گفت:هر کاری حتی اگه گناه هم داشته باشه,چون گناهش به گردن خودش می افته خب 

کم کم از تعلقاتم فاصله گرفتم,نمازم و رها کرد چون به دالیلی خوندنش برام سخت شده بود,پوشش من و نمی 

کرده بود,من و سوگلی مجلس کرده بود,همه و همه رو تحمل کردم اما . . . . . . پسندید,پای نامحرمان رو به خونه باز 

 . . . اما

و زد زیر گریه,گریه ای که روحم را می خراشید,تشنه دانستن بودم,هر چه بیشتر از او می فهمیدم,بیشتر متنفر می 

  شدم .

. بچه بودم سن زیادی نداشتم,دوران سخت خب بگذریم,دونستنش برات فایده نداره,تا اینکه فهمیدم حامله ام -

بارداری رو با تمام ازارهای حمد تحمل کردم و دم نزدم . چون هنوز هم عاشقش بودم و فکر می کردم دوستم داره 

به دنیا امدن سروناز و حضور پدر و مادر تا حدودی به من ارامش بخشید . مدتی از رفت و امد دوستان احمد خبری 

متر توی یخونه می موند . فهمیدم بر خالف تصورم غیبت های احمد نه تنها ناراحتم نمی کنه بلکه نبود . احمد هم ک

شور و هیجان گذشته رو به من برگردونده,تازه فهمیدم که خواستن احمد با تمام ازارهاش برای من فقط مثل یه 

وز به روز بزرگتر می شد و تنها عادت قابل تحمل بود . کم کم به عشقم نسبت به احمد شک کرده بودم,سروناز ر

سرگرمی من توی اون شهر غریب شده بود . احساس می کردم حرکات و رفتار احمد مرموز شده . از او علتش را 

سوال کردم . گفت خواب و خیاله,تا این که یه روزی زن همسایه مون در خونه مون و زد و بدون مقدمه گفت:لیال 

رای همین می خوام یه چیزی بهت بگم,اما از من نشنیده بگیر و خودت هم تحقیق جون,تو مثل خواهرم برام عزیزی ب

  کن .

  وارفتم می دونستم اتفاقی افتاده که اون و مجبور کرده به در خونه بیاد و با عجله این خبر و به من بده و بره .

گم که یه کمی بیشتر مواظب اون باشید لیال خانوم چند وقتیه اقای شما رو با یه خانومی می بینند,می خواستم بهت ب-

  اخه مرد جماعت اگر سرشون به خونه گرم نباشه به یه جای دیگه بند می شن .

دهانم باز مونده بود و مات نگاهش می کردم . با صدایی که برای خودمم غریب می اومد گفتم:ممنونم . . خدا از 

کثیفش و با این کار کامل کرده,اون روز تا شب منتظر  بزرگی کمتون نکنه مطمئن شده بودم احمد البوم کارهای

موندم,سروناز و خوابوندم تا وقتی با احمد صحبت می کنم بی قراری نکنه,ساعت از نیمه شب گذشته بود که در حیاط 

با صدای ارومی بسته شد برق ها رو خاموش کرده بودم و احمد به خیال اینکه من خوابم پاورچین پاورچین در حالی 

 چیز یا بود ترسیده,دونم نمی,دید خالی و من جای اما>ه فقط کت اش رو در اورده بود توی رختخواب خزیدک

 که شد بلند جا از.  کرد نگاه من خالی جای به نگاهی تعجب با.  کرد روشن و سرش باالی برق و پرید جا از که,دیگه

  دید در کنار در ایستاده مرا ناگهان

 هوس شبگردی به سرت زده یا منتظر من بودی؟چیه . هنوز نخوابیدی؟-

  بهتره بریم به اتاق دیگه می خوام باهات صحبت کنم . سروناز خوابه .-
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  و بدون حرفی به اتق بغلی رفتم . احمد هم به دنبالم وارد شد ویه گوشه نشست .

  نمیتونی تا صبح صبر کنی . من خسته و هالکم .-

 شب وروز تو با اون میگذرونی؟ اون زن کیه که باهاش هستی و-

 با کمال پرویی و رذالت گفت :نمیتونستی صبر کنی و فردا اینو ازم بپرسی؟

  میبینی که نتونستم .-

  واهلل چه عرض کنم . اون زن صیغه ای منه . مشکل حل شد؟اجازه هست برم بخوابم .-

بزنم . او در کمال وقاحت نه تنها انکارش نکرد بلکه دیگه تحملم تمام شده بود . نه میتوانستم جیغ بکشم و نه ضجه 

چون موضوع پیش و پا افتاده و ساده ای از اون گذشت . فقط تونستم بگم :چرا؟چرا ؟اونبعد از چهار ماهی که از به 

  دنیا امدن سروناز میگذره؟ من که . . . . . . من که . . . . . . و شرم و حیا نگذاشت که حرفم و تمتم کنم .

  اره می دونم . . . اما تو پاک ابروی منو جلوی دوستام بردی . اونا زنی به این نازنازی تا به حال ندیده بودن . . . . .-

گاهی از اون همه نادانی که باعث تمام بد بختی هام شده بود ضجه می زدم . یاد اوری اون لحظه ها هنوز هم وجودمو 

به حد نهایت رسوند . دست زنهای رنگانگی رو می گرفت و به خونه می اورد  از هم می پاشه . کم کم احمد وقاحت رو

. من شده بودم مستخدمی که باید به اونا می رسیدم و ازشون پرستاری میکردم و از پشت در اتاق شاهد عشوه 

شده بو  هاشون می شدم . اگه مقاومتی نشون میدادم ویا بی احترامی از من سر میزد روزگارم سیاه میشد . کتک

  همدم لحظه لحظه های زندگیم .

  شیال!این غصه ها جزئ اونایی بودن که باهاشون سازگار شده بودم و تحملشون میکردم .-

دوباره پای دوستا ی احمد به خانه باز شده بود . سروناز روز به روز بزرگتر میشد و با شیرین زبانی هاش به جمع 

سروناز را وارد این کنم . نمی خواستم اینده اونم مثل من تباه بشه . با احمد  اونها رونق می بخشید . دوست نداشتم

صحبت کردم . راضی نمیشدالتمس کردم . می گفت بچه خودمه به تو چه مربوطه؟به پاهاش افتادم . ساکت شد و 

 گفت:به یه شرط بدون چون و چرا قبول کردم . میدونی شرط احمد چی بود ؟

  

د . اب دهانم را نمی توانستم قورت بدهم . لیال لیوان اب را به طرفم گرفت و من بی درنگ دهانم خشک شده بو

  جرعه ای نوشیدم .

  خب اینم از اون حرفاییه که باید ازش بگذریم .-

  اما لیال خیلی کنجکاو شدم که بدونم . خواهش میکنم بگو .-

  گلی اون جمع .لیال در حالی که لبخند دردالودی می زد گفت:من شدم سو

نفهمیدم منظورش از سوگولی یعنی چه!با خودم عهد کردم توی اولین فرصتی که پرهام و دیدم ازش در مورد معنای 

  اون سوال کنم .

تا باالخره متوجه حاملگی مجددم شدم . اتفاقی که نه تنها خوشحالم نکرد بلکه دیوانه ام کرد شب و روز م شده بود -

د حال خرابم و دید دلیلش رو خوب می دونست اما به روی خودش نمی اورد . بهتر دید که مدتی گریه و ناله . احم

پدر و مادر و با خودش بیاره پیش من . اما قبول نکردم . تا اینکه همون همسایه به دادم رسید . وقتی فهمید که از 

نمی شد این کار و انجام بده چون می گفت  خبر بارداری ام بیمار شدم مرا به قابله خونگی معرفی کرد اما اون حاضر

وزارت بهداشت چندین بار بهش اخطار داده ولی من نا امید نشدم . نمی خواستم . . . . . . نطفه اون کثافت رو باور کنم 
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. چندین بار به در خونه اش رفتم تا باالخره یک روز من و به خونش راه داد تا با من صحبت کنه و من و از تصمیمم 

صرف کنه . اما با شنیدن سرگذشتم در حالی که برق عجیبی در نگاهش موج می زد حاضر شد این کار و مجانی من

  برایم انجام دهد .

باالخره با هزار درد و بدبختی از دست اون نطفه راحت شدم اما با نطفه ای از کینه و انتقامی شدید به خونه برگشتم -

.  

 بودی دست به چنین کاری بزنی عصبانی بودی؟از اینکه به خاطر احمد مجبور -

  اون قط یه طرفه قضیه بود موضوع مهم تر چیز دیگه ای بود .-

 تو چی می خوای بگی لیال؟-

انگار با کارای که کرده بودم خدا هم به من پشت کرده بود . چون هر چه بیشتر صدایش می زدم و ازش کمک می -

بیشتری نازل می کرد به هر طرف نگله می کردم کوهی از مشکالت بود که هیچ  خواستم ازم دور تر می شد و بالهای

راه حلی براشون پیدا نمی کردم . از همون روز با خودم عهد کردم انتقام خودم و سروناز و اون و از احمد بگیرم حتی 

  اگه به قیمت بدبختی و تباه شدن باقی عمرم باشه .

 اون دیگه کیه لیال؟-

  لی که اشکهایش روی صورت رنج کشیده اش می غلتید ادامه داد .لیال در حا

همون قابله خونگی . یکی دیگه از قربانی های احمد این حیوان رذل و فاسد که بوی تهفنش هر جایی که می رفتم -

  گریبان گیرم بود .

نمی شه اسمش و قربانی  باورم نمی شه لیال . اگه اون جز زنایی که با پاهسی خودش با احمد همراه شده بود-

 گذاشت؟

نه شیال احمد فقط جوانی و ارزوهای من و به باد داد اما امید رو توی دلم از بین نبرد . امید به انتقامی شیرین . اما -

اون زن بیچاره نه تنها جوونی و ارزو ها و پول و سرماه اش رو به باد دادمهم ترین چیز یعنی خانوده اش رو هم ازش 

  در و مادر پیری که دیدن دخترشون براشون شده یه ارزوی محال .گرفت . پ

  لیال توروخدا درست صحبت کن تا بفهمم .-

 فهمیدن تو چه دردی زخم های زهر اگین دل من و دوا می کنه؟-

ثل می دونم که درمان زخمهای دل تو پیش من نیست . اما می تونه من و روشن کنه . درس خوبی برام باشه تا من م-

 تو یه قربانی نباشم مگه نه؟

لیال این بار مثل اینکه قانع شده بود دست به موهایم کشید و گفت:راست می گی من اینقدر توی غمای خودم 

  سرگردون شدم که همی چی رو فراموش کردم . درست و نادرست رو تشخیص نمیدم .

ه ی خونگی نیست پدر و مادری پیر و در عین اون اسمش شیواست . تحصیل کرده ی رشته ی ماماییه . یعنی قال-

حال پولدار داره که توی رشت زنگی میکنند با دو برادری که هر دو دکترای رشته ی اقتصاد و حقوق اند و توی 

امریکا هستند . احمد از بچه گی توی خونه اونا بزرگ شده بود . با پدر و مادرش که سرایدار همون خونه بودن . به 

دیپلمش را میگیره و به خاطر اعتمادی که به او داشتند دخترشون رو که اون موقع دانشجو بوده  کمک پدر شیوا

دست او می سپارند . تا به عنوان راننده ی شخصی اش اونو به دانشگاه برسونه و برگردونه . اما میدونی اون نامرد 

تاق شیوا میره و به خواهش و التماسش چیکار میکنه . عوض قدرشناسی یه روزی که هیچ کسی توی خونه نبود به ا
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هیچ توجهی نمیکنه ومثل یه حیوون وحشی به اون حمله میکنه و به مقصودش میرسه . بعد از مدتی شیوا بیمار میشه و 

دکترا ناراحتی اون رو یک نوع تیک عصبی تشخیص میدن اما با حاد شدن وضعیت بیماری شیوا دکترا مجبور میشن 

. به خاطر همین یه سری ازمایش و سونوگرافی براش مینویسند . اونجا بود که همه چیز معلوم دقیق تر بررسی کنند 

شد اون باردار شده بود توی بد مخمصه ای افتاده بود باالخره با هزار جور بدبختی مجبور شد تمام قضیه رو برای 

ودش رو عاشق سینه چاک نشون میده خانواده اش تعریف کنه . در همین اوضاع و احوال احمد وارد معرکه میشه و خ

. با اینکه شیوا اصال راضی به ازدواج با احمد نبود اما خانواده اش برای جلو گیری از ابرو ریزی وادارش میکنند که با 

  احمد ازدواج کنه و قال این قضیه رو بکنه .

دیگه اون احمدی نبود که هر بعد از چند ماهی که از ازدواجشون میگذره . کم کم ماهیت خودش رو نشون میده 

لحظه قربون صدقه اش می رفت و دور و برش می گشت و بله و چشم میگفت . ادعا میکرد چون پول و پله ای نداره 

دست و فامیل اونو تحقیر می کنند و هم شان خانواده ی اونا نمی بینند برای همین از پدر شیوا خواست تا زمین های 

ند اون بنده خدا هم که فکر می کرد مثل پسرشه . برای تداوم زندگی شیوا . این کارو می موروثی شیوا را به او بسپار

  کنه .

اما این محبت شون نه تنها از توقع اون چیزی کم نمی کنه و نه حس خودخواهی و زیاده طلبی شو ارضا می کنه,وقتی 

نام او کنه . شیوا مقاومت کرده و کار به  که در کمال پررویی از شیوا می خواد که خونه و زمین مسکونی اش را به

مشاجره لفظی می کشه . کم کم دعواشون باال می گیره و احمد اون و هل می ده و اونم از پله ها پرت می شه پایین و 

همین ضربه باعث مردن جنین شش ماهه اش می شه . یعنی تنها چیزی که اونو به موندن و تحمل کردن وادار کرده 

این که دوره نقاهتش رو می گذرونه . در حالی که خانواده همچنان مخالف جدایی او واحمد بودند از او  بود . بعد از

طالق می گیرد . البته نه به راحتی . سر همین قضیه طالق کلی از زمیناش و از دست می ده تا اون خوک کثیف راضی 

  بشه طالقش بده .

م نمی شد چون احمد که مزه ی پول مفت زیر زبانش افتاده بود هر چند اما با طالق گرفتن از احمد مشکالت شیوا تما

وقت یک بار جلوش می شد و تهدیدش می کرد شیوا دیگه هیچ چاره ای نداشت مگر انکه خانواده اش را ترک کند 

کس توی این و بدون اطالع اونا به زندگیش ادامه بده و االن درست چهار سال از اون زمان می گذره و شیوا تنها و بی 

  شهر غریب زندگی می کنه و تنها با تلفن از حال خانواده اش با خبر می شه .

 اخه لیال تو از کجا می دونی که اون مرد احمد بوده؟-

صبر کن تا بگم من که برای سقط جنین پیشش رفتم اول قبول نمی کرد این کارو بکنه اما وقتی عجز و التماس من و -

فایی مرد زندگی این کار و می کنه کمی نرم شد و شروع به نصیحتم کرد ولی من به خیال اینکه دید که به خاطر بی و

اون زن غریبه من و نمی شناسه و ممکن دیگه هیچ وقت نبینمش ماجرای زندگیم و بیشتر و بیشتر برایش شکافتم 

 سکوتی, خشم . سکوت کردوسرانجام گفتم که به خاطر همه بدی هایی که در حقم کرده هیچ وقت احمد و نمی ب

  . عباسی گفتم چیه؟منم شوهرت فامیلی پرسید بعد و طوالنی

ناگهان حالش بهم خورد رنگ صورتش مثل مرده ها سفید شد و به زحمت خودش و به اشپزخونه رسوند منم به 

  دنبالش رفتم به طرفم برگشت و گفت:چه کسی من و به تو معرفی کرده؟گفتم یکی از همسایه هام .

 اره شیال جون این جوری بود که اون خاطراتش را برام تعریف کرد ومن تونستم این انگل کثیف رو بهتر بشناسم .-
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 یعنی تو تا قبل از اینکه با این خانوم اشنا بشی,تصمیم نداشتی از احمد جدا بشی؟-

  چرا اما شنیدن زندگی شیوا من و توی تصمیم مصمم تر کرد .-

 گرفتی از احمد جدا بشی؟پس تو تصمیم -

  لیال با نگاهی پر از سوال به من خیره شد و در نهایت گفت:به نظر تو تصمیم احمقانه ای گرفتم .

بله,تو به سرنوشت سروناز فکر کردی؟وقتی بلبل زبونی هاش توی اون جمع تورو ناراحت می کرده . چطور حاضر -

 نی . اونم میون یه گله گرگ؟می شی به امون خدا ولش کنی و خودت همینجا بمو

 لیال مدتی سکوت کرد و گفت:ببینم شیال تو باالخره نمی خوای دهن باز کنی؟

 منظورت چیه؟-

منظورم اینه که حاال نوبت توئه که راجع به احمد حرف بزنی . هر چی که از اون می دونی . یخ کرده بودم سرمای -

  زدن را از من گرفته بود . گزنده ای به عمق جانم خزیده بود و قدرت حرف

 با تردید گفتم:بهتره اول جواب من و بدی . سروناز چی؟

  نترس بابت او خیالم راحت .-

 یعنی چی!تو فکر می کنی احمد اون و به تو می سپاره؟-

 خب بستگی داره!-

 به چی؟-

  به این که طرف حاضر بشه اون و نگهداره یا نه .-

 کنه؟ مگه احمد قراره ازدواج-

سوالی که از مدتها قبل جوابش و می دونستم و می خواستم برای اطمینان از دهن لیال بشنوم . اما او به ارامی گفت 

 نمی خوای راجع به احمد حرف بزنی مگه نه؟

  تصمیم گرفتم تا همه چیزرا برای او تعریف کنم,اعتراف به گناهی که مرتکب ان نشده بودم اما متهم به ان شدم .

  . بشناسی و اون هم ای دیگه زاویه از بتونی تا کنم تعریف برات اون به راجع رو چی همه خواهم می, البته-

  اون شب مجبور شدم تا دیر وقت کنار لیال بمانم و تمام چیزهایی که از او شنیده یا دیده بودم برایش تعریف کنم .

خیره می شد . زمانی ناخن هایش را در مشتش می فشرد  گاهی با نگاهی پر از تعجب و زمانی پر از سوال به من

  وزمان دیگر بی محابا اشک می ریخت .

می توانستم حالش را درک کنم خودم را جای او گذاشتم اگر پرهام با زندگی من چنین معامله ای می کرد من چه می 

 یدا می کردم؟کردم؟اگر فقط یک زن به جای من قدم به خانه قلب پرهام می گذاشت چه حالی پ

  خدایا تصورش هم برای من مثل کابوس بود . چه تحملی داشت چه صبر بی حاصلی ان هم به مدت دو سال و اندی .

با خودم فکر می کردم . سهم لیال از خوشبختی این دنیا چقدر ناچیز بود . او با وجود داشتم برگ برنده بازنده ای از 

الودگی های اخالقی احمد که همه از ان با خبر بودند . برای لیال برگ برنده  قبل تعیین شده بود . کثافتکاری ها و

  محسوب می شد,اما هیچ کس جرات شهادت درباره ان را نداشت .

صبر کردم تا حسابی گریه کند و خودش را خالی نماید سپس دستش را در میان دستانم گرفتم و گفتم:من برای 

  سروناز نگرانم .

 نه!اما من زیاد -
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 لیال معلومه چت شده؟-

  اره چون مطمئنم تو خوب می تونی ازش نگهداری کنی .-

 چی داری می گی لیال؟!-

شیال احمد هر کاری که خواسته تا به حال انجام داده و هر چیزی هم که خواسته بدست اورده . پس زیادی به تالش -

  خودت امیدوار نباش .

و به من امید بدی داری ناامیدم می کنی؟من از احمد اونقدر متنفرم که حاضرم لیال تو عوض اینکه تشویقم کنی -

  بمیرم اما با اون زندگی نکنم .

 ببین شیال می خوام یه چیزی ازت بپرسم تو اون پسره رو خیلی دوست داری؟-

اشتم,یعنی همه زندگیم . سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم . اسم پرهام یاداور تمام خاطرات خوشی بود که با او د

  رویاهای شب های بلند زمستانم خیمه ای روی همه باورهایم و من انها را می پرستید م .

معلومه خیلی دوستش داری شیال می تونم حدس بزنم که اونم چقدر دوست داره . البته این همه عشق و عالقه خوبه -

ا شناختی که از احمد دارم به تو توصیه می کنم که اون و ول کنی تا وقتی که بتونه شادوراضی نگه تون داره . اما من ب

و از حوزه خطر احمد درش نگه داری . البته اگه دوستش داشته باشی و دختر عاقلی هم باشی این کارو می کنی . در 

تو اسیبی  غیر این صورت باید منتظر عواقب بدی برای اون باشی . احمد به خاطر عالقه ی زیادی که بهت داره . به

  نمی رسونه اما وای به حال اون .

لیال توروبه خدا این جوری حرف نزن تموم دلم می لرزه . اخه برای یه مشکل همیشه یک راه که وجود نداره -

  راههای دیگه رو امتحان می کنم .

یری و اواره حرفهای بی خود نزن,راه دیگه گدومه می خوای مثل عاشق و معشوق توی فیلم ها دست اون و بگ-

غربت بشی؟تازه توی غربت هم باید هی چشمات به اطرافت باشه که مبادا احمد پیدات کنه و بشه ریگ توی کفشت 

. و اگه شوهرت فقط به اندازه جو غیرت داشته باشه با اون درگیر می شه پس دوباره میای جای اولت . عاقل باش 

مین عشق و عاشقی نیستم؟ای کاش با همین مش اکبر خودمون دختر . مارو چه به عشق و عاشقی مگه من قربونی ه

ازدواج کرده بودم . حداقل مطمئن بودم شب که به خونه می یاد به خاطر منه اگه کاری کنه اگه می خنده اگر عرق 

ممون می ریزه به خاطر منه . همون یه لقمه ای که توی سفره ش پیدا می شه از راه حالله . ما نباید پامونو از گلیم 

  درازتر کنیم .

 دیگه چی می خوای بگم که راضی بشی و از خر شیطون بیای پایین؟

  لیال دیر وقته فکرم اصال کار نمی کنه اما همینکه اسم اون لعنتی و میاری تموم وجودم می خواد اتیش بگیره .-

  بهتره پاشی بری بخوابی فردا صبح بهترمی تونیم با هم حرف بزنیم .-

را در فکر پرهام وعشقش گذراندم لیال درست می گفت هیچ کاری از احمد بعید نبود او می توانست به  تمام شب

 . نخورد تکان اب از اب که طوری به کمک چند تن از دوستانش به راحتی پرهام و سر به نیست کند,

کرد و مرا با خودش می برد به  انوقت دوباره به سراغم می امد و با وعده وعیدهای رنگارنگ پدر و مادر را قانع می

  همین سادگی مطمئن بودم .

با خودم فکرمی کردم اگر بدون هیچ خبری بگذارم و بروم پرهام تا وقتی پیدایم نکند دست از سرم بر نمی دارد و 

  بعد از پیدا کردنم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 9  

 

  ته برهر طرف جوالن دهد .خدایا چطور اجازه داده بودم فکرم عنان گسیخ

  من نمی خواستم پرهام بقیه عمرش را پشت میله های زندان بگذراند و یا در خاک سرد ارام بگیرد .

من ترجیح می دادم با احمد زندگی کنم اما پرهام زنده بماند حداقل می دانستم او زنده است همین هوایی را استشمام 

رش چون خورشید گرمم می کرد و من نمی خواستم این خورشید زندگیم می کند که من می کنم . وجودش و حضو

  را در حال غروب ببینم . حتی اگه منجر به تباه کردن خودم می شد .

نه من حق داشتم به خاطر وجود پوچ و بی ارزشم که حتی لحظه ای قدر پرهام را نمی دانست و با نازها و قهرهایش 

  ش طوفان حماقتم کنم .ازارش می داد زندگی او را دستخو

  او تا ابد در ذهنم به خاطره های خوش زندگیم می پیوست و همنشین لحظه های روشن عمرم می شد .

چنان در افکارم غوطه ور شده بدم که متوجه خزیدن سپیده از پنجره اتاقم نشدم اما صدای اذان صبح مانند یک ناجی 

ن صبحگاه سپرد شب با همه سیاهی اش به صبح صادق سالم داد و دامن مرا از دریای طوفان زده افکارم به ساحل ام

  تیرگی را بر چید .

  از جا بلند شدم وضو گرفتم و به نماز ایستادم در پایان دستهایم را به سوی اسمان گشودم و به راز و نیاز پرداختم .

اما من در مقابل تو زبونم و بیچاره ناتوانم و خدایا!قادری و قدرتمند رحیمی و رحمان جبروتی و جابر دانایی و توانا 

عاجز پس دست کمک به سویت دراز می کنم مخلصانه می خوانمت تو خود می دانی که تمام وجودم پرهام را می 

طلبد . عشقم پاک و اسمانی است رنگ و ریایی به ان زده نشده اسمانش ابی ابی است . اما نمی دانم چرا رسیدن به ان 

تح کوه قاف سخت و دور از باور شده . شاید حواست توبراین باشد و اگر چنین باشد من چون بنده ای برایم چون ف

  فرمانبردار تسلیم حکم تو می شوم . پس حامی ام باش و کمک کن تا من با خیالی اسوده خودم را به تقدیر بسپارم .

قلبی پاک و خالص با پروردگار اتمام حجت  بعد از نماز احساس سبکی خاص کردم . گفتنی ها را گفته بودم و با

  نمودم و ارام سرم را بر روی سجاده گذاشته و خوابیدم .

 شیال لنگ ظهره!هنوز خوابیدی زحمتت می شد بری توی رختخوابت بخوابی!-

جا بلند چشمهایم را باز کردم خورشید در وسط اسمان بود فهمیدم که زیاد خوابیدم . کش و قوسی به خودم دادم و از 

شدم روز زیبایی بود . چون ابر های شک و تردید را از اسمان ذهنم کنار زده بودم در واقع خودم را به خدا سپرده 

  بودم .

ما بده های خدا در مواقعی که باید تالش کنیم و ذات وجودی مان را به عرصه ظهور برسانیم با کمی شک و تردید که 

ته و عاجزانه منتظر تقدیر و سرنوشت می نشینیم و به اصطالح,خودمان را به خدا چاشنی ذهنیتمان می شود از پا نشس

  می سپاریم غافل از اینکه خدا در خلوت ترین لحظات با ماست و تنهایمان نمی گذارد .

ما هر کاری که می کنیم خودمان مقصریم و تقدیر و سرنوشت بهانه ای بیش نیست . چقدر سخت است که ما انسان 

  م دیدن داشته باشیم اما افق دیدمان محدود باشد .ها چش

  بله من با جسمانی بسته به استقبال بدبختی رفتم همان تقدیری که فکر می کردم برایش هیچ تدبیری وجود نداره .

  مادر همچنان باالی سرم نشسته بود و به من زل زده بود تازه متوجه حضورش شده بودم .

 مامان تو اینجایی؟-

 یلی وقته حواست کجا بود؟خ-

  همین جا به این روز قشنگ به این افتاب زیبا و یک مامان مهربون .-
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  مثل اینکه امرز از دنده راست بلند شدی خب پس بلند شو بیا اشپزخونه کارت دارم .-

  م .به دنبال مادر راهی شدم . صبحانه اماده بود همینکه خاستم لقمه ای بردارم به یاد لیال افتاد

 راستی مادر لیال صبحونه خورده؟-

 الهی کوفت بخوره این دختره جیگر پاره!-

 چرا اینطوری صحبت می کنی مامان؟درد خودش کمه که شما هم هی روش نمک می پاشید؟-

  کدوم درد کدوم نمک دختر اینقدر ساده نباش خامت کرده . دروغ گفته .-

  ن هیچ حرفی نزده .از چی صحبت می کنی مامان؟ . اون با م-

  خوبه . . . . خوبه . دیشب خودم حرفاتون و گوش دادم .-

  پس فالگوش می ایستی مامان؟اصال این کارتون درست نیست .-

البد کار لیال درسته که مرد جوونش و گذاشته و اومده؟اخه عزیز دلم ول کردن مرد جوون معصیت داره . . . -

  م هنوز بابات و تنها نمی زاریم وای به حال اون مرد جوون .گناهداره . . . ما که پیر شدی

معصوم است همین طرز حرف زدن لجم و باال اورد و من  61مادر طوری از احمد صحبت می کرد که زبانم الل جزء 

قدر با دندان های فشرده گفتم:شما نگران تنهایی اون نباشین . لیال که گناه نکرده,صواب هم کرده اون مرتیکه این

  زنهای صیغه ای داره که توی مضیقه نباشه .

  مادر چشمهایش را درانده بود و دستهایش را به کمر زده بود و خیره نگاهم می کرد .

 در حالی که لقمه ای برای خودم بر می داشتم . سینی صبحانه لیال را اماده می کردم که مادر گفت:

  بگیر بشین . می خواهم باهات حرف بزنم .-

  به گوشم مامان . بفرمایید .-

  احمد از تو خواستگاری کرده .-

انقدر بی مقدمه گفته بود که گویا اولین بار است که مطرح می شود . در حالی که خودم را مشغول نشان می دادم با 

  خونسردی گفتم:خودم می دونم .

 خودت می دونی؟کی بهت گفته؟-

 خودش .-

  

 وز پیش تا به حال اینجا نیومده!احمد؟اون که از سه ر-

  وز پیش می دونستم خیالتون راحت شد . 533اما از -

 یعنی چی؟داری مسخره ام می کنی؟-

 مامان جواب من مسخره است یا پیشنهادی که شما از طرف اون به من می دید؟-

صل و نسب نیست که بازم مگه چه عیبی داره؟به جای پسرم خوشگل نیست که هست . پولدار نیست که هست با ا-

  هست .

  اننقدر از استدالل مادر خنده ام گرفته بود که نتوانستم خودم را کنترل کنم و قهقهه بلندی سر دادم .

 اب دهنت سرازیر شده مگه نه شیال؟البد توی دلت می شنگی نه؟-
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د . با این حال عصبانی شدم و نمی فهمیدم مادر متوجه حرفهایش می شد و می زد و یا از روی ساده لوحی اش بو

 صدایم را بلند کردم و گفتم:

اشتباه می کنی مادر این که می بینی اب دهنم نیست که سرازیر شده اگه یه نگاهی به اتاق بغل بندازی می بینی اب -

  چشمای لیالست که م مونده سیل راه بندازه .

  اون و ول کن دیگه از چشمام افتاد .-

 چذا؟-

اینکه داره لگد به بخت خودش می زنه و به حرفای ما هم گوش نمی ده . حتی به دخترش هم رحم نمی  به خاطر-

  کنه می خواد سایه پدر و از سرش برداره دختر کوچولو بینوا دلم براش کبابه .

 در حالی که نیشخندی تحویل می دادم گفتم:مامان شما ضرب و المثل کاسه داغتر از اش رو شنیدی؟

 دی گفت:خوب که چی؟به تن

  دقیقا منظورش به شماست .-

 دستت شما درد نکنه شیال خانوم . حاال دیگه کارت به جایی رسیده که من و دست می اندازی؟-

  من؟من سگ کی باشم که از این غلط ها بکنم .-

  من فقط یه سوالی ازت کردم .-

  خب من هم جواب این سوال و دادم .-

  ادم نمیاد .کی؟من که چیزی ی-

  البته نه به شما به خود احمد چون قبل از شما به من گفته بود .-

 چی گفتی؟-

  می تونی از خودش بپرسی من به یه سوال ده بار جواب نمی دم .-

شیال من مادرتم زحمت تو رو کشیدم . با سختی و نداری بزرگت کردم یعنی لیاقت یه جواب خشک و خالی رو -

 ندارم؟

 ه اون گفتم که حاضر نیستم اینده خودم و روی خرابه های زندگی خواهرم بسازم . خوبه؟من ب-

 یعنی تو دلت برای سروناز نمی سوزه دلت میاد اون زیر دست نامادری بزرگ بشه؟-

ه اره مادر اصال برام مهم نیست درسته من سرونازو دوست دارم اما نه به اندازه اینده و زندگی خودم نه به بهان-

  بدبختی خودم و خواهرم .

شیال من حوصله هیچ بحث و گفتگویی رو ندارم . احمد قراره امشب بیاد اینجا تا بالیال اتمام حجت کنه اگه قبول کرد -

که برگرده سرخونه و زندگیش که چه بهتر در غیر این صورت می خواد با تو صحبت کنه حاال برو به خواهرت بگو 

  بهتره ودت و اماده کنی .اگه راضی به رفتن نیست 

در حالی که لقمه غذا را روی سفره پرت می کردم فریاد کشیدم:اگه دلتون می خواد منم با بچه برگردم پیشتون -

  باشه حرفی نیست .

خیلی سعی کردم لیال رو راضی کنم حداقل تا وقتی که من با پرهام ازدواج کنم به اون خونه برگرده اما لیال به ارومی -

  ت:شیال خیلی دلم می خواد این کارو بکنم اما باور کن نمی تونم .گف

 خواهش می کنم لیال فقط یک ماه . اونوقت من و یک عمر مدیون خودت می کنی .-
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بس کن شیال حاال که اسرار همدیگه رو می دونیم بهتره با هم روراست باشیم . احمد ازوقتی که فهمیده اون پسر -

ردن پدر و مادرش به تهرون رفته به من اخطار داده که حق ندارم که به خونه برگردم تا اون شهری برای راضی ک

بتونه با تو ازدواج کنه و اگه بخوام نقشه هاش و خراب کنم اون من و می کشه . شیال من همین االن هم مرده ام اما 

ز تمام سلولهای بدنم زبانه می کشه و من و تنها چیزی که نمی گذاره من به اون خونه برگردم حس انتقاهیه که داره ا

  زنده نگه می دارهمطمئن باش اون بدون تو از این خونه نمی ره .

گریه امانم و بریده بود نمی دانم چه مدت گریه کردم و زار زدم . اما وقتی چشمهایم را باز کردم خودم را روز زانوان 

جا بلند شدم با نگاه کردن به چشمهای پف کرده لیال همه چیز یادم لیال دیدم . زمان و مکان و فراموش کرده بودم از 

امد لیال به ارامی گفت:احمد مدتیه اومده سودابه رو فرستادم تا یه سرو گوشی اب بده پاشو یه ابی به سرو روت بزن 

.  

را پشت سرش می باز هم بی محابا اشک هایم سرازیر شدند سودابه سراسیمه به داخل اتاق امد و در حالی که در 

بست گفت:خدای من چه نشستی این که اونا خودشون بریدن و خودشونم دوختن . شیال پدرومادرت می خوان تورو 

  به احمد بدن .

  سرم را به عالمت دانستن تکان دادم .

از چی؟تو می دونستی و هیچ کاری نکردی؟پس چرا به من چیزی نگفتی؟می مردی اون دهنت ویه دو روز زودتر ب-

  می کردی .

لیال اه سوزناکی کشید و گفت:اروم باش سوذدابه . هیچ فایده ای نداشت اونا تصمیمشونو از مدتها قبل گرفته بودن ما 

  بد جوری بازی خوردیم .

چی چی و بازی خوردیمااون مردک حتی حاضر نیست چند روزی صبر کنه تا بهرام از رشت برگرده . می گه همین -

  و بعد از این که بهرام اومد جشن می گیریم . فردا عقد کنیم

اسم عروسی که می اومد بند دلم پاره می شد . هنوز فکر می کردم ای کاش یک نفر پیدا می شد و می گفت دارم 

کابوس می بینم و من از این خواب تلخ بیدار می کرد ای کاش همین االن در این خانه باز می شد و پرهام با اون نگاه 

  و پاکش از راه می رسید و مرا برای همیشه از این کابوس نجات می داد . مهربون

  ای کاش قلبها انقدر صاف و خالص بودند که دعاها قبل از پایین امدن دستها مستجاب می شد .

ل در میان بهت و ناباوری لنگه های در چون کلک طوفان زده ای از هم باز شد و هیکلی کشیده در پناه تاریکی اوای

غروب نمودار شد . فوری شناختمش مادر بود . با دنیایی از خشم ساختگی نادیده گرفت بودیمش و هر کداممان 

  سوگوار دل غمدیده خودمان بودیم .

فکراتو نو کردین ؟با شماهام . . . . . زورتون میاد جواب بدید . بچه مردم که مسخره شما نیست دو ساعتی که کنار -

سته . یه اره و نه گفتن که اینهمه فکر کردن نمی خواد . لیال روزه سکوتش را شکست از جا بلند بخاری مانم زده نش

شد و در حالی که به خود می پیچید دستم را گرفت و به دنبال خود کشید . چون زخم خورده ها با قدرتی باور 

ش را گرفته بود و گونه هایش نکردنی مادر را به کناری هل داد و به سوی اتاق نشیمن دوید خون جلوی چشمان

  گلگون شده بود . بشدت در را باز کرد و با نگاهش کسی که می خواست دید .
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باالخره کار خودت را کردی؟از میان ان همه زنهای با شخصیت که هر شب مهمونت بودن نتونستی یه تیکه خوب -

نگی داری باز هم نمی خوای دست از سر این پیدا کنی؟تو یه کثافتی در حالی که برای خودت دل مشغولی های رنگار

بیچاره بر داری؟بیا بگیر ببرش . البته فقط جسمش و چون خوب می دونی که روحش و مدتها به کسی دیگه ای 

 و عشق با که من بخشیده . کسی که لیاقت دربونی خونه اش رو هم نداری کسی که از هر نظر باالتر از تو و امثالته,

اومدم عاقبتم این شده وای به حال این بیچاره که با یه دنیا تنفر پاشو توی اون خوکدونی میزاره .  ات خونه به عالقه

حاال منتظر چی هستی؟اون از تو هیچی نمی خواد به مسلخ رفتن که جشن و شادی نمی خواد بیا زودتر تفاله وجود 

اری . تعجب می کنم تو چطور اسم مرد و خواهر بیچاره مو با خودت ببر تو یه عمریه که عادت به خوردن تفاله د

روی خدت می زاری . در صورتی که می دونی مرد زندگی و رویاهای شیال کیه,غنچه عشق توی وجود شیال با 

حرفهای قشنگ و عاشقونه اون به گل نشسته . بیا زودتر ببرش و بهار عشق و از دلش بیرون بریز و باغبون خزون 

ه مترسک خوبی برای انجمن شبانه تو باشه . اما یه چیز و خوب به یادت باشه اگه من زده دلش بشو . انیدوارم بتون

زنده موندم به خاطر روزی که تو رو چون سگی که دم می جنبونه زیر پاهام ببینم دریغ از یک جو غیرت مردونه توی 

  وجود ناپاکت .

برای برخاستن در من وجود نداشت . سرم همچنان  لیال مرا به طرف احمد هل داد . دو زانو روی پاهایم افتادم رمقی

پایین بود و اشک می ریختم . صدای احمد از فاصله دور به گوشم می رسید مثل اینکه مرا به انتهایی ترین قسمت 

  مان پرت کرده بودند پژواک صداهای گوناگونی را می شنیدم اما درک درستی از انها نداشتم .

کسی دور برم نبود . صداهای گنگی شنیده می شد,خوستم از جا بلند شوم که سرم گیج وقتی چشمهایم را باز کردم 

رفت و ترجیح دادم همان گونه دراز کشیده بمانم تازه چشمهایم را بسته بودم که احساس کردم کسی وارد اتاق شده 

  ای نفسهایش را بشنوم .. دلم نمی خواست با کسی حرف بزنم . صدای پا نزدیک تر شده بود . حاال می توانستم صد

بیداری شیال؟می دونم از دستم دلخوری . باور کن چاره دیگه ای نداشتم نمی تونستم منتظر بشینم و بگذارم مال -

  کسی دیگه ای بشی من خیلی خاطرت و می خوام . قول می دم خوشبختت کنم البته اگه تو هم دوستم داشته باشی .

با خودم کلنجار می رفتم که از یان به بعد باید به چشم شوهر و همسر اینده ام بهش واقعا قابل تحمل نبود . هر چه 

  نگاه کنم بی فایده بود نه عقلم درست کار می کرد و نه قلبم,هیچ کدام همراهی ام نمی کردند .

سعی در  سرم را به طرف دیوار برگرداندم تا اشکهایم اسوده و راحت فرصت ریختن پیدا کنند,هق هق خفه ای که

  پنهان کردنش داشتم قفسه سینه ام را به شدت باال و پایین می برد .

  شیال نمی خوای با من حرف بزنی؟اگه حرف بزنی سبک می شی و حالت بهتر می شه .-

  دلم نمی خواد با تو تنها باشم بهتره بری بیرون . اگه تو از لیال خجالت نمی کشی من می کشم-

  نمونده سینه وقتی سبک می شه که حرف دل و به محرم بسپاری نه به نامحرمش . دیگه حرفی برای گفتن

  هر چی بگی حق داری شیال اما نشون می دم که همسر خوبی برات خواهم شد .-

  و در حالی که برای رفتن از جا بلند می شد گفت:دارم می رم تا تو یه کمی استراحت کنی . فعال خداحافظ .

 به رو ببینم .می خواهم سودا-

  

  باشه بهش می گم یه سری بهت بزنه .-

  نمی دانم چقدر طول کشید که سودابه نفس زنان وارد اتاق شد .
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 حالت خوبه شیال؟-

 خوبم از بیرون چه خبر؟-

چه خبری می خوای؟لیال و احمد بعد از انکه حالت بهم خورد حسابی بهم پریدن و مامانت هم خودش و وارد معرکه 

رد و به طرفداری از احمد چند تا کشیده محکم به صورت لیال زده و االن لیال تو اون اتاق باالییه,و حال خوشی هم ک

نداره . اما من برای تو خیلی نگران بودم این مردک موذی مثل این که زیر اب من و پیش مامانت زده . از صبح تا 

  ام بیاد بهشون نشون می دهم که . . . . . . . . . . . . . . . . .حاال مدام من و می فرستم دنبال نخود سیاه بذار بهر

  ولشون کن سودابه تا وقتی مامان و بابا حمایتش کنن از دست بهرام هم کاری بر نمیاد .-

 شیال تو راستی راستی می خوای پرهام و ول کنی و با این مردک هرزه راضی بشی؟-

  اره من تصمیم و گرفتم .-

همین زودی تونستی فراموشش کنی و دل به کسی دیگه ببندی؟من که اگه خود شاهد عشقتون نبودم فکر  یعنی به-

  می کردم داری به اون نارو می زنی . اما می دونم اینطور نیست پس راست شو برام بگو .

به اون خونه پا من نه ولش کردم و نه می تونم فراموشش کنم . خدای من شاهده که بدون عشق و عالقه ای دارم -

می زارم با زور و اجبار همچین چیزی از نظر شرع عقد و باطل می کنه . پس مطمئن باش عقد من و اون هیچ وقت 

توی بارگاه خدا بسته نمی شه,من تا ابد با او غریبه و نامحرم می مونم . هر چند توی این مبارزه جسم وفدا می کنم اما 

نه . البته نه برای پرهام برای خودم و عشقی که از اون توی قلبم دارم . من از روحم دست نخورده و پاک باقی می مو

امروز پرهام نمی شناسم . هر اتفاقی که می خواد پیش بیاد برام مهم نیست . اون چیزی که مهمه اینه که پرهام باید 

دارم اینه که توی این راه از من و خطرهایی که اون و تهدید می کنه دور بمونه سودابه تنها خواهشی که از تو 

تشویقش کنی تا از من دور بشه از من ناامیدش کن حتی اگه شده عشق من و توی قلبش خفه کن و از بین ببر طوری 

که از اسم و یاد من هم متنفر و بیزار بشه سودابه فکر نکن گقفتن این حرفا برام اسونه من حتی از اینکه بخوام پرهام 

وع ربروم مجسم کنم وحشت دارم اما همه چیز دیگه تموم شده شیال برای همیشه مرده فقط و بعد از شنیدن این موض

  امیدوارم پرهام بتنه عوض سهم من از زندگی احساسا خوشبختی کنه .

صدای صحبت احمد با پدر شنیده می شد داشتند با هم احوال پرسی می کردن پدر چنان گرم و صمیمانه با احمد 

که هیچ اتفاقی توی این خونه نیوفتاده . از سودابه خواستم تا سروگوشی اب بده و خودم دوباره حرف می زد مثل این

  در افمار پریشانم غرق شدم .

 شیال بیداری؟-

 چشمهایم را باز کردم و گفتم:اره چی شده؟خبر تازه ای داری؟

  اره احمد داره راجع تو ولیال با بابا صحبت می کنه .-

تازه ای نیست همه مدتهاست که دارن درباره ما صحبت می کنن . مگه موضوعی مهم تر از بدبخت خب این که چیز -

 تا خواهر وجود داره؟ 6کردن 

نه شیال منظورم اینه که بابات هنوز نمی دونه که احمد تورو از مامانت خواستگاری کرده . مگه یادت رفته که بابا -

 برای ذغال کشی خونه نبوده؟

  بود خوب جواب بابا رو هم که می شه حدی زد .یادم رفته -
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اره اینکه معلومه . بابات یه عمریه که داره با دهن مامانت حرف می زنه . می دونی احمد حرفهای تازه می زنه . البته -

 اونقدر یواش که من به زحمت شنیدم . بابا از اون خواسته که باز هم لیالرو ببخشه اما احمد می دونی چی گفته؟!

دیگه حتی حرفهای سودابه هم که با اب و تاب برایم تعریف می کرد و همیشه تشنه شنیدنشان بودم جالبو شنیدنی 

 نبود برای همین خیلی خونسرد گفتم:چی گفته؟

گفته که این یه کارو نمی تونه ببخشه اخه لیال در نبودن احمد با دوستاش ارتباط داشته و احمد ادعا می کنه که یه -

اون وغافلگیر کرده و از نظر اون خیانت گناه نابخشودنیه و تمام این مدت مادرت حرف اون و تصدیق می کرد روزی 

. پدرت هم حسابی عصبانی شد و گفت:نمی دونم چی بگم پسرم . من از روی تو شرمنده ام . د زمانه ای شده پیش 

احترام شوهر اشون و داشتند . محرم و  تر ها بزرگتر ها حرمتی داشتند حرفهاشون گوش شنوایی داشت . زنها

نامحرم می دونستن اما حاال دیگه شرم و حیا از بین رفته . خیلی راحت لچک از سرشون برمی دارن و خودشون و با 

مردا یکی می دونن . ولی فکر نمی کردم که دختر من هم مثل اونا باشه چشمم روشن . هر تصمیمی بگیری به روی 

  چشم قبول می کنم .

شیال اگه بدونی احمد چقدر مظلومانه حرف میزد با صدایی که پر از ناراحتی بود گفت:پدر . زن لباس تن نیست که -

هر وقت دلم می خواست اون و عوض کنم . تازه گذشته از سروناز که باالخره دختر بچه هست و فردا و پس فردا 

م و نمی خوام یک عمر شرمنده نگاهاتون باشم . پشت سرش حرف و حدیث فراوونه . من شما هارو خیلی دوست دار

من نمی خوام سرونازو از مادرش جدا کنم برای همین در مورد موضوعی با مادر صحبت کردم اگه شما قبول کنین 

  من و یک عمر مدیون خودتون کردین .

اینکه جلوی حرف مردم و  بد مادرت با چرب زبانی گفت:اره عبداهلل احمد اقا حسابی مارو شرمنده کرده . اون برای

بگیره حاضر شده با شیال ازدواج کنه من بهش گفتم ما حرفی نداریم و اختیار شیال هم دست خودشه . اما اون گفته 

  که حتما باید اجازش و از پدر بگیرم .

ا فکر نمی پدرت مدتی ساکت شد و جوابی نداد بعد خیلی شمرده گفت:احمد اقا درسته که شما صاحب اختیار مایید ام

 کنید زندگی کردن شیال به جای خواهرش سخت باشه؟

  احمد گفت:نه پدر شما نگران نباشید من قبال فکرش و کردم . من خونه ای نو با زندگی جدید براش می خرم .

بعد پدرت گفت:خود شیال چی میگه؟مادرت با سراسیمگی جواب داد: واه چه حرف ها . کجای دنیا رسمه که نظر 

بپرسن مگه یادت رفته من تا روز عروسیمون من نمی دونستم داماد کیه؟شیال از کجا می تونه شوهر گلی مثل  دخترو

  احمد پیدا کنه؟تازه سروناز هم به شیال خیلی عادت کرده من هم نمی خوام دخترم زیر دست نامادری بیفته .

نم اون اصال راضی نیست ای کاش بهرام بعد از این حرف ها پدرت ساکت شد وهیچ حرفی نزد اما من فکر می ک

  اینجا بود .

از مادر اصرار بود و از من انکار او ارایشگر محلی خواسته بود تا دستی به سرو صورتم بزند اما من با سرسختی به او 

ک عاقد و فهماندم که این کار را نخواهم کرد . او نیز بعد از مرافه لفظی با خشم از اتاقم بیرون رفت صدای سالم علی

همراهش را می شنیدم و تمام بدننم سست شده بود . دوباره مارد وارد شد . این بار با چهره ای مهربون و بسته ای 

  در دست .

شیال دخترم لجبازی نکن ببین چه لباس قشنگی برات خریده . پاشو این لباس و بپوش و بیا اون اتاق که همه -

  منتظرن عروس خوشگلمون و ببینن .
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  گفتم نمی پوشم .-

مادر با صدایی بلند تر از قبل گفت:چرا؟مگه چی شده؟بد کرده که خواسته روی گند خواهرت و بپوشونه گناه کرده 

 که داره برای ما ابرو داری می کنه؟

دیگر طاقت نیاوردم چنان صدایم بلند شد که خودم برای لحظه ای به ان شک کردم . واقعا من بودم که داشتم این 

ونه بی ادبانه و با فریاد با مادرم صحبت می کردم؟مادری که مجبور بودیم یک عمر چوب حماقتها و ستده لوحی گ

  هایش را بخوریم و تحمل کنیم . چوبی که اثرش التیام پذیر نبود و رد زمان پررنگ ترش می کرد .

ه تنها هیچ محبتی به بچه هات نداری بلکه کدوم گند مادر؟گدوم ابرو ریزی؟مادر حاال بعد از سالها فهمیدم که تو ن-

مثل یک رقیب براشون خطرناکی به فرض اینکه امروز من داری که باوجودم داری که بخوای ابرو داری کنی و روی 

گند لیالرو بپوشونی اونوقت فرداهای دیگه با کی می خوای روی گند من و بپوشونی؟اگه برای احمد اینقدر راحت که 

بزرگی و به دامن لیال بچسبونه با من هم راحتر از اونکه فکرش و بکونی این کارو می کنه اون حتی به  لکه ننگه به این

خاطر دخترش نخواسته با شهوت و بی بندوباریهاش کنار بیاد . دیگه چه انتظاری می تونی ازش داشته باشی . چرا 

نفس کشیدنش,صورت کریهش,خنده های زهر نمی خوای بفهمی مادر من نمیتونم با احمد زندگی کنم . من از بوی 

اگینش و دست هایی که معلوم نیست تا حاال چند نفرولمس کرده وحتی حظورش بدم میاد من نمی تونم . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

دهانم احساس می  ادامه حرفهایم با کشیده محکمی که مادر به صورتم زده بود در دهانم خفه شد . مزه خون را در

کردم و به دنبال بغض خفه شده ای می خواستم نگهش دارم سرفه های پی در پی تمام وجودم را در بر گرفت . با هر 

سرفه لخته های خون بد که بیرون می ریخت . همان هایی که به جای بغض قورتشون داده بودم . مادر دستپاچه شده 

بلند من و به دنبال ان جیغ های مادر همه به اتاق ریخته بودند و نگاهم می  بود و سودابه را صدا می زد با فریادهای

کردنند . هر کدامشان چیزی می گفتتند و دارویی تجویز می کردنند . تمام وجودم شده بود یک پارچه فریاد تحمل 

وت کردند . کسی در حضور هیچ کسی را نداشتم . نمی دونم به پیشنهائ کدوم پدر امرزیده ای بود که اطرافم را خل

  درونم فریاد می زد و از من می خواست زودتر این قائله را تمام کنم .

و شرم را از سر پرهام کنم . پرهام هر لحظه ممکن بود از راه برسد و انوقت خدا می دانست چه اتفاقی ممکن بود 

ط پشتی رفتم و اب به سروصورتم زدم به بیفتد . با تمام ضعفی که در بدنم احساس می کردم از جا بلند شدم و به حیا

اتاق برگشتم و سودابه را منتظر خودم دیدم بدون هیچ حرفی به طرف بست لباس رفتم و بازش کردم و در مقابل 

چشمان متعجب سودابه ان را پوشیدم . روبروی اینه نشستم تا موهایم را شانه بزنم سودابه کمک امد و شروع به 

مثل اینکه او هم متوجه درستی تصمیم شده بود . به ارامی گردنبند پرهام را از گردنم باز شانه زدن موهایم کرد . 

کردم و در دستهای سودابه گذاشتم ودر حالی که اشک مجال صحبت رو از من گرفته بود با صدای دورگه 

ردی یا اتفاقی براش گفتم:سودابه عزیز ترین یادگاریه عمرمه اونقدر برام با ارزش که اگه یه روزی بشنوم گمش ک

افتاده هیچ وقت نمی بخشمت سودابه فقط خدا می دونه که چقدر پرهام دوست دارم و با چه دل پر خونی دارم ندیده 

اش می گیرم و ازش می گذرم . و در حالی که کاغذی به دستش می دادم به او گفتم:می خوام خواهری و در حقم 

ش بگی که همه اون چیزایی که توی فکرشه فقط یه مشت خواب و خیال تمام کنی این کاغذ و به اون برسونی و به

بوده یه مشت رویای دروغین که باید توی همون جنگل خاطره هامون دور بریزیم و با یه فکر پاک پاک یه رویای 
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جدید وبکر به سمت زندگی ادمایی بری که مثل خودت فکر می کنن و برای ادما به خاطر وجودشان ارزش قائل 

  تند نه به خاطر رنگ و لعابشون .هس

سودابه در حالی که به گریه افتاده بود زنجیر را محکم در دستانش فشرد و جلوی صورتم گرفت و گفت:این و با 

خودت ببر . حتی اگه شده اون و به گوشه لباست بدوزی . مگه یادت رفته که پرهام چی گفته,اون گفته هر اتفاقی 

خودت نگهدار شاید طلسم خوشبختی ات باشه . سرم را تکان دادم و در حالی که ان را  برات پیش اومد این و پیش

از دست سودابه می قاپیدم گفتم:بسه سودابه موهام و جمع کن دیر شده . اگه قرار کاری انجام بشه نباید زیاد 

 دیگرون و منتظر گذاشت .

  

ر مقابل چشمان تعجب زده حاضران وارد اتاق شدم و در کارم تمام شده و در حالی که سودابه همراهی ام می کرد د

کنار پدرم نشستم . سکوت عجیبی در اتاق حکمفرما شده بود . به طرف پدرم برگشتم در نگاهش تاللو اشکی مهار 

شده دیدم احساسم به من می گفت همه این اشها و لبخند ها دروغ قشنگی بیش نیست . عاقد با دیدن من مشغول 

  دمات عقد شد .جور کردن مق

من بودم و دنیایی از عالمت سوال که مغزفلجم به جای پیدا کردن جوابی بر ان فقط لبخند می زد . . دنیایم اینده و 

زندگیم با اذرخش سرنوشت از هم پاشید و مرا به سوی زخم خوردگان تقدیر راند . کسانی که مانند من نادیده 

  و ارزوهایشان فقط در رویاها براورده شد .گرفته شدند و فریادشان را کسی نشنیده 

خدایا ایا این همان مجلس عقدی بود که روزها و لحظه ها در خیالم دیده بودم و با لباسی از تور سفید و فارق از هر 

  دغدغه ای در کنار عشق اسمانی ام ارمیده بودم .

ه ات بودم اگر پرستیدن پرهام شرک به اگر دلبستن به پرهام و عشق گناه محسوب می شد من گناهارترین بند

  حساب می امد من کافرترین انان هستم .

  اگر در دادگاه عاشقی به جرم عاشقی محکوم می کردنند من مجرم ترین انان هستم .

 پس اگر دل بستن وعاشق شدن و پرستیدن گناهی نیست من و به کدامین گناه قصاص شدم؟

  خطبه رو بخونه . شیال دخترم حاضری؟عاقد می خواد-

خانوم شیال شاکری فرزند اقای عبداهلل شاکری ایا وکیلم با مهریه ذکر شده و با اجازه پدر بزرگ وارتان شما را به -

 عقد دائم اقای احمد عباسی در اورم؟

  صدای به مادر گوشم رسید که با خوشحالی گفت:عروس رفته گل بچینه .

  ه غلیان در اورد و صدایش در فریادم خفه شد .صدای مادر خشم فرو خورده ام را ب

بس کن مادر عروس مدتهاست که دسته گل شو چیده هیچ لزومی نداره اینقدر احساس خوشی کنید . اقای محترم -

 زودتر بساط عقد و جمع کنید و برید پی کارتون فقط به من بگید کجاها رو باید امضا کنم؟

دفتری بزرگ به بغل داشت و با چشمانی بیرون زد نگاهم می کرد رفتم و در از جا بلند شدم و به طرف عاقد که 

  کنارش نشستم . با انگشتش روی دفتر راهنمایی ام می کرد و من با خطوط مبهم خط می کشیدم .

ازدواج یاد روزهایی افتادم که سرسختانه و مشتاقانه امضاهای مختلفی را تمرین می کردم تا زیباترین انها را در قباله 

  وارد کنم و امروز چه بی تفاوت از کنارش گذشتم .
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یاد حرفهای پرهام افتادم که می گفت انسان در برابر موقعیت های مختلف عکس العمل های متفاوتی نشون می ده 

وای بستگی مستقیم به برداشت شخصی اون در مقابل موقعیت داره . در این جور مواقع بعد ذاتی انسان از بعد 

اعی و شخصیتی تاثیر می پذیره تا در ماقعی که منطق در برابر زور و خشونت سر تسلیم فرود بیار ه که این نکته اجتم

  هیچ توجیه علمی نداره .

در حالی که از امضاء کردن قباله بدبختی ام فارغ شده بودم با خودم فکر کردم . پس این کار من هیچ توجیه علمی 

  نداره .

  کر می کردم تنها کار مثبتیه که رد تمام عمرم انجام دادم .اما احساسی چرا ف

فردای همون روز احمد قصد مسافرت چند روزه ای به تهران داشت و قرار بود بعد از برگشتن به روستا امده تا من 

یر شدن با را برای همیشه با خود ببرد اما من تحمل پند و اندرزهای مادررا نداشتم . می دانستم ماندن من یعنی درگ

انها . سوهان کشیدن به روحم و بدتر از همه سررسیدن پرهام با خانواده اش . پس مثل کوهی از یخ به اتاق نشیمن 

رفتم احمد به اتفاق پدر و مادر در انجا نشسته بودند و سروناز در گوشه ای مشغول بازی بود . بدون نگاه کردن به 

  بقیه مستقیما احمد را نشانه رفتم .

ن تصمیم خودم و گرفتم من همین امروز می رم . اگه قراره برم نمی خوام وقتم و این جا بی خودی تلف کنم . م-

مادر با دهانی باز نگاهم می کرد و بعد از تمام شدن حرفهایم گفت:عروس که اینقدر سبک نمی شه دختر نه به اون 

  نخواستن و مخالفت کردنت و نه به این عجله و شتاب زدگیت .

 دیگر پرده حیا و احترام به بزرگتر پاره شده بود ومن فارغ از تمام محدودیت ها فریاد زدم:

لطفا ساکت شید زندگی خودمه و خودم تصمیم می گیرم . از امروز من دختر شما نیستم نه دیگه حاضرم پام و توی -

به اید غریبه ای که دلم نمی خواد حتی این خونه بگذارم نه دلم می خواد شما رو اونجا ببینم . همه تون برام غری

  بهتون سالم کنم .

مادر با نگاهش از احمد کمک می خواست احمد در حالی که سرش را تکان می داد گفت:من حرفی ندارم هر چی که 

  شیال بگه درسته . اگه اون دوست نداره شماهارو ببینه من کی هستم که بخوام مخالفت کنم .

رشته هایش پنبه شده بود و همه چیز را بر باد می دید با خشم گفت:چشمم روشن ابت از  مادر درحالی که تمام

اسیاب گذشته کارات تموم شده . حاال دیگه ما برات اخ شدیم خوب اشکالی نداره اما صبر کن تا دخترت و حاضر 

  کنم تا با خودت ببری .

ه داری رو ندارم اونم بچه مردم و مگه شما نبودید که می با عصبانیت گفتم:نه سروناز همینجا می مونه . من حوصله بچ

 گفتید سرونازو روی چشمات نگه می داری؟

  اما تو خاله اونی می تونی براش مادر کنی .-

اشتباه می کنی مادر شما که مادر من بودی در حق من مادری نکردی . انتظار داری من که خاله اونم براش مادری -

 کنم؟

  ه رویم را به سمت احمد برگردانده بودم گفتم:من وسایلم و بستم اگه حاضری پاشو تا بریم .بعد در حالی ک

احمد بالفاصله از جابلند شد و با من از اتاق خارج شد به کمک سودابه وسایلم و جمع کرده بودم و احمد انها را داخل 

 ماشین گذاشت از احمد خواستم منتظرم بماند تا برگردم .

  



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 9  

 

ه به طرف اتاق لیال رفتم . برخالف همیشگی با لبخندی از من استقبال کرد و صورتم و بوسید در چشمانم نگاه با عجل

کرد و گفت:شیال تموم حرفات و شنیدم فکر نمی کردم اینقدر پر دل و جرات باشی . تو بعد از مدتهای زیاد مرحمی 

و داری جوانی تو فدای اون خوک کثیف می کنی و روی زخمهای دلم گذاشتی شیال فکر نکن ناراحت نیستم . چون ت

داری پا توی گذشته من می گذاری . اما به چشم یه رقیب به تو نگاه نمی کنم تو عرضه جمع و جور کردن احمد و 

داری تو امروز خواهری تو به من ثابت کردی و من باید بابت اون ازت تشکر کنم . تو سرونازو به من برگردوندی و 

به سرکوفت و سرزنشهای بعد از این بستی . برات دعا می کنم دعا می کنم که خدا به دلت ارامش بده و دهن مادرو 

  ارومت کنه .

در اغوشش گرفتم و مدتی سرم را روی شانه هایش گذاشتم . اشکهایم را با دستهایش پاک کردوگفت:برو عروس 

  خانوم .

  می شه .لیال مواظب خودت و سروناز باش دلم براتون تنگ -

  باشه از حال خدت بی خبرمون نگذار .-

به تندی از اتاق بیرون امدم . سودابه روی نرده های تراس نشسته بود و با دیدنم به طرفم امد در اغوشش گرفتم و 

در گوشش نجوا کردم:دیگه سفارش نمی کنم . به اون بگو هیچ وقت واقعیت نداشتم مثل یه خواب شیرین نیمروزی 

  سپسدر اغوش فشردمش .بودم . 

 الزم بود که به این سرعت ترکمون کنی؟-

  اره سدابه من باید تا جایی که می تونم از این جا دور بشم خر چه زودتر بهتر .-

 سودابه متوجه حرفهایم شد و مرا در اغوشش فشرد و گفت:نمی خای از بقیه خداحافظی کنی؟

  ترجیح می دم اصال نبینمشون خدانگهدار .-

  خدا پشت و پناهت احمد اقا مواظب این گلمون باش .-

  ای به چشم .-

حاال مدتها بود که توی کامیون نشسته بودیم . طبق قراری که احمد داشت به تهران رفت و بعد ازرسیدن به 

ه کارهایش مستقیما به طرف رشت حرکت کردیم . با این که اصرار کرده بودم مرا در رشت بگذارد و خودش ب

  تهران برود او قبول نکرد و گفت:دلم می خواد در تمام لحظه ها کنارم بمونی .

من هم فرصتی پیدا کرده بودم تا گشتی در خاطراتم بزنم . خاطره هایی که جز حسرت و اه و گریه چیزی برایم به 

  همراه نداشت .

  صدای ترمز کامیون مرا از دنیای سرگردان خیالم بیرون اورد .

ی به پلکهایم دادم و در همان حال از الی پلک های نیمه بازم موقعیت اطراف را سنجیدم هنوز به رشت نرسیده تکان

  بودیم .

سنگینی نگاه احمد و روی خودم احساس می کردم و به دنبال ان صدای باز شدن در و خارج شدنش چشمهایم را باز 

ه نگاهم می کرد مشغول تمیز کردن شیشه جلوی کامیون بود کردم . ناگهان نگاهم به صورت احمد افتاد در حالی ک

از نگاهش خوشم نمی امد سرم را به بغل گرداندم و دوباره چشمهایم را بستم . دوباره سوار شده بود و با گرداندن 

  سوئیچ و فشردن گاز و سرانجام با ول کردن ناگهانی کالج ماشین با تکانی شدید از جا کنده شد .
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ت بودم احمد مثل اینکه تحملش تمام شده بود خیلی ارام صدایم زد))شیال تا کی می خواهی بخوابی همچنان ساک

حوصله ام از این همه بی همزبونی سر رفته((من همچنان بدون حرف فقط گوش می کردم . حاال چشمهایم باز بودن 

 دنبال چی می گردی؟((اما نگاهم بیابان را جستجو می کرد . متوجه نگاهم شد و گفت))تو سیاهی شب 

  از خشونت اش می ترسیدم چون بارها با این حال دیده بودمش پس ناچارا و از روی بی میلی گفتم:دنبال یه هم دل .

 ای بابا عزیزم منم که دنبال یه هم زبون می گردم . پس بهتره اختالف نظرمونو از همین حاال بگذاریم کنار موافقی؟-

 نه!-

 دنده لج؟با این که لجبازی ها تو دوست دارم اما بگو چرا؟دوباره رفتی سر -

  مگه نشنیدی که می گن همدلی از هم زبونی بهتره .-

 اخه چه فرقی با هم دارن؟-

  خیلی!دل به دل هیچقت دروغ نمی گه . اما زبون چرا .-

 برای همینه که می گن دل به دل راه داره؟-

  اوهوم .-

  خره یه چیزی فهمیده بود . اما سعی کردم متوجه حالم نشه .خنده ام گرفته بود باال

  دوباره اعتصاب کردی؟حرف بزن دیگه و گرنه منم خوابم می بره ها و خندید .-

جوابی ندادم و دوباره چشمهایم را بستم . بعد از لحظاتی با تکان شدیدی از جا پریدم و با حالتی پر از تعجب به 

  لبخند را کنار لبش دیدم خیلی بدم امد .طرفش برگشتم . وقتی نقش 

پری دریایی من . مگه نشنیدی که چه گفتم؟اگه بخوای همچنان به خوابیدنت ادامه بدی اونوقت مجبورم با زندگی -

  خداحافظی کنم چون منم خوابم می گیره .

 خوابی عادت داری گناه من چیه؟ من در حالی که شیشه کامیون را پایین می کشیدم گفتم:تو راننده بیابونی و به بی -

 گناه تو اینه که زن من شدی مگه غیر اینه؟-

ترجیح دادم جوابش و ندم چون او با زرنگی می خواست مرا وادار به حرف زدن کند و من اصال حوصله این کارو 

  نداشتم .

 مثل اینکه تصمیم گرفتی من خواب کنی اره جیگر؟-

  ترین خواب . . خواب ابدیه منم که حرفی ندارم .اشکالش چیه؟به نظر من شیرین -

اما من دارم . من دلم نمی خواد روی حجله ام بنویسن جوان ناکام ))احمد عباسی((و قهقهه شومش تمام کامیون را -

  پر کرد .

تا می دونم که چرا از زندگی بیزاری چون هنوز مزه خوشبختی و نچشیدی . نموم شدی و خوشی های تو فقط چهار 

  عروسی تو ده و جمع شدن چند تا از همین دخترای دم بخت دور هم بوده .

 بگذار بهت شادی های واقعی رو نشون بدم خوشی هایی که فکر کردن درباره اون ها هم تن ادم بی حال می کنه .

پرده به سراغ از حرف زدنش بدم می امد . همیشه از بدترین کلمات برای رساندن منظورش استفاده می کرد و بی 

  هدف اصلی اش می رفت .

  به ارامی گفتم:این حرف ها حال من و بهم می زنه . نگذار فکر کنم که تصمیم اشتباهی گرفتم .
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احمد باید می دانست که من از نظر اخالقی هیچ شباهتی به لیال ندارم . چون لیال برای انتقام گرفتن بدترین راه ممکن 

من تصمیم گرفتم در صورت دیدن هر نوع مشکل اخالقی همانطور رفتار کنم که اون با من را انتخاب کرده بود اما 

 می کند .

  

ترمز ماشین باز هم مرا از حال و هوای خودم بیرون اورد . شب مه الودی بود و اگر چراغ های برق نبودند هیچ چیز 

  مشخص نبود .

  از خستگی می میرم . حاالدیگه رسیدیم به خونه پاشو بریم که دیگه دارم-

از کامیون پیاده شدم و کنار در ایستادم . احمد رد حالی که وسایلم را پایین میاورد گفت:بیا کمکم این چمدانت خیلی 

  سنگینه .

دستم را به سویش دراز کردم تا ان را از او بگیرم که ناگهان تمام تنم یخ کرد . حس بدی که وجودم را به ارتعاش 

ر چه سعی کردم تا دستم را پایین بکشم نتوانستم . چنان دستهایم را در مشتش می فشرد که نفسم بند در اورد . ه

امده بود . ناچار شدم او را به سمت پایین بشم تا از شرش خالص شوم . او با چمدانی که در دستش بود محکم به 

دانهایم به شدت بهم می خورد ایستادم . زمین خورد و من بالفاصله از جا بلند شدم کنار دروازه در حالی که دن

  ازخشم و عصبانیت پوز خندی زد و با کلیدش در زا باز کرد . وسایلم را به داخل اورد .

وارد خانه ای شده بودم که بوی لیال از در و دیوارش می بارید . تمام این دو سال پایم را توی این خانه نگذاشته بودم 

  وز به هم می خوردند .خانه شومی بود دندان هایم هن

  المپ را روشن کرد خانه در روشنایی غرق شد . به طرف اشپزخانه رفت تا چای اماده کند .

  شیال اگه زحمتت نمی شه لباسا تو ببر توی اتاق خواب و اگه خواستی لباس راحت تری بپوش .-

فتم وسایلم را با خودم بردم و در را ازداخل لرزش تنم با حرفهای او شدید تر شده بود . در حالی که به اتاق می ر-

  بستم .

))خدای من چگونه باید با او یکی شوم من حتی از تماس دستهایش عرق مرگ روی تنم نشست . حاالباید چیکار کنم 

خدایا تو به وعده یاری دادی پس کمک کن و قوت دلم باشد . خدایا اگر قراره با این مرد زندگی کنم مهرش را توی 

 م بنشان . ))دل

 به ناگاه ؟ چنان غرق دعا خواندی شده بودم که تمام مدتی که احمد پشت در اتاق صدایم می زد متوجه نشده بودم

 افتادم خدا با نیازم و راز یاد به شده قطع تنم لرزش و شدم ارام کردم حس تعجب با.  برخاستم جا از و امدم خودم

  برای سپاس و ستایش به طرفش زیاد شد . دستهایم دوباره نشست لبهایم به لبخندی

با قوت قلب بی سابقه ای در اتاق را باز کردم احمد با چشمانی نگران نگاهم می کرد . خونسردانه نگاهش کردم و 

 گفتم:چای حاضره؟

  با تعجب نگاهم کرد و گفت:اره عزیزم خیلی وقته .

  او چیزی گفت .چای را در سکوت مطلق خوردیم نه من حرفی می زدم و نه 

صدای مرغان دریایی از فاصله ای نزدیک به گوش می رسید . خانه احمد در منطقه ای بین رشت وبندرانزلی قرار 

داشت . خانه کوچک و نقلی بود با پنجره هایی که تا روی زمین کشیده می شد . پرده های بلند پرچینی برایشان 
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بوده باشد . همانطور که مشغول گشتن خانه بودم صدای ارامش بخش دوخته بودند . حدس می زدم باید سلیقه لیال 

  دریا به گوشم خورد .

پرده را کنار زدم در تاریکی شب امواج سفید دریا دیده می شد . شیشه ها از گرمای داخل خانه بخار گرفته بود . با 

به دستم منتقل شد مطبوع بود و  کف دستم دایره ای به اندازه صورتم از بخار روی پنجره پاک کردم خنکی شیشه

  دلپذیر .

  صورتم را به ان چسباندم لذت بخش بود و تسکینم داد .

با خودم فکر می کردم ای کاش همه اتفاقات یه خواب تلخ نیمروزی بود و االن می توانستم تا دل جنگل برای دیدن 

ندازه تمام ثانیه های بر باد رفته فریاد بکشم و پرهام بدوم . می خواستم بروم وبه او بگویم چقدر دوستش دارم به ا

  مطمئنش کنم .

اما واقعیت درست روبرویم بود و من او را حس می کردم . نگاههای سنگین و متعجبش روی تنم سنگینی می کرد او 

  به ارامش من عادت نداشت من برای او مرغ طوفان بودم پر سروصدا و گردنکش .

از روی شیشه های بخار گرفته می پاییدمش . مانند کفتاری بود که انتظار می کشید می با سوء ظن نگاهم می کرد 

خواست از اخرین تقالی من نفس کشیدنم و مقاومتم مطمئن شود و من که نه رمقی در تنم مانده بود و نه نای 

  مقاومتی,خودم را به ثانیه های اخر انتظار سپردم . . . . . . . . . . . . .

ر روشنش را بر شهر پهن کرده بود که با حرکت دستی به دور تنم بیدار شدم چند بار چشمانم را باز و بسته روز چاد

کردم همه چیز مثل برق به یادم امد به سرعت از جا بلند شدم و به طرف اشپزخانه رفتم تا میز صبحانه رو اماده کنم . 

ام هرکاری در تمام کابینت ها را باز کنم تا جای همه چیز جای هیچ چیزی را نمی دانستم . تصمیم گرفتم قبل از انج

  را یاد بگیرم حدود یک ساعتی طول کشید تا تقریبا سر از اثاثیه اشپزخانه در اوردم .

میز صبحانه رااماده کردم وبه طرف اتاق رفتم تا قبل از بیدار شدنش مدتی کنار ساحل قدم بزنم . روسری ام را به 

گی به دور تنم پیچیدم و از خانه بیرون زدم . نسیم خنکی می وزید و پوستم را نازش می کرد سر کردم و شال بزر

هوای خنک ساحلی روح تازه ای در من دمید . ساحل خلوت بود و هیچ کسی انجا دیده نمی شد موهایم در اثر وزش 

ه هایم احساس کردم به سرعت باد بهم ریخته بود و نم توانستم مرتبش کنم ناگهان سنگینی دستی را بر روی شان

  برگشتم احمد بود با خنده ای روی لبهایش خنده ای از رضایت .

 خیلی وقته اومدی اینجا؟-

  نه یک ربعی می شه .-

  فکر می کنم امروز خیلی سرحالی .-

  به خاطر دریاست . چون دریارو خیلی دوست دارم .-

 اما من فکرمی کردم به خاطرچیز دیگه ایه!-

وباره روی حساسیتمهایم انگشت گذاشته بود . همون طرز حرف زدن های جلف و سبک سرانه بهتر دیدم توجهی د

  به حرفهاش نکنم .

  خوب اگه دوست داری بریم که صبحانه اماده است .-

 بریم جیگر ادم وقتی لقمه ای به این خوشمزگی داره نون و پنیرو چایی رو می خواد چی کار کنه؟!-
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ز صبحانه در حالی که مشغول نوشیده چای بود نگاه از من برنمی داشت . زیر نگاه های خیره و هیزش خودم سر می

  را برهنه احساس می کردم به ناچار از جا بلند شدم تا از تیررس نگاهش در امان بمانم .

های احمد بیشتر وفق بدهم .  روزها از پی هم می گذشتند . اوضاع کماکان ارام بود . سعی می کردم خودم و با خاسته

او معموال کمتر پیش می اومد که ناهار را داخل خونه بخورد اما برای شام معموال حاضر بود . من هم که اصال حوصله 

اشپزی را نداشتم برای خودم چیزی درست نمی کردم ولی برای شام غذای مفصلی درست می کردم از شرایط 

ام سر می رفت . تمام اوقات بیکاریم خود را مشغول کار و نظافت خانه می  یکنواخت خانه دلم می گرفت و حوصله

کردم یا به دوخت و دوز می پرداختم . اما فایده ای نداشت فقط جسمم را خسته می کردم . چون فکرم به این خانه 

هی انقدر از وشرایطش بند نمی شداون جای خودش را پیدا کرده بود و من از این بابت احساس گناه می کردم گا

دست خودم عصبانی می شدم که به زمین و زمان ناسزا می گفتم نمی دانم این چه احساس گناهی بود که دست از 

سرم بر نمی داشت من که با قربانی کردن خودم شرایط را به نوعی برای همه مهیا کرده بودم پرهام را از خطردور 

  د را از سر همه کم کردم و لیال . . . . . . . . ؟!مشکل من لیال بود .کرده بودم . تشنج خانه را از بین بردم . شر احم

 یعنی احساسم به من دروغ می گفت؟نه سابقه نداشت . یعنی ممکنه لیال هنوز دلش پی احمد و زندگیش باشد .

  

خشید و محو شد تپش های تند قلبم را احساس می کردم ناقوس باورهایم به صدا درامد . چیزی مثل صاعقه در ان در

. اما همه چیز برایم را برایم مثل روز روشن کرد . خدایا چه بی تفاوت از همه حرفهای لیال گذشته بودم . خب 

تقصیری هم نداشتم . من انقدر در مشکالت و دلواپسی های خودم غرق شده بودم که ز حرفهای لیال همان چیزی را 

ون توی حرفهایش گفته بود که احمد از من خواسته تا به خانه برگردم . شنیدم که امادگی شنیدنشان را داشتم . اما ا

خدایا یعنی با همه خیانت هایی که احمد در حق او کرده بود همچنان دوستش داشت؟یعنی ممکنه ادم بتواند موجود 

 خبیثی چون احمد را دوست داشته باشد؟

ن نبود . تمام جزءجزء کارهایش را با پرهام مقایسه هر کاری می کردم که ذهنم را از بدی های احمد پاک کنم ممک

می کردم . اون کجا و این کجا فرقی از اسمان تا زمین مثل دریا و کویر مثل سرما و گرما درست دو نقطه مقابل هم 

  خدایا من که از میوه ممنوعه نخورده بودم که چنین راندی ام .

  میوه و در دست دیگرش بسته ای پیچیده بود .احمد در حالی به خانه امد که یک دستش پاکتهای 

 سالم شیال نمی خوای بیای استقبالم؟-

  سالم خسته نباشی بده به من .-

  میوه ها رو که گذاشتی بیا ببین چی برات خریدم .-

صال بهت وقتی برگشتم احمد بلوز وشلواری زیبا را جلوی چشمهایم گرفت و گفت:شیال ازاین به بعد چادر و بزارکنار ا

نمیاد . این و بردار بپوش ببینم چطوره در ضمن روسری هم احتیاجی نیست . چون من اینطوری می پسندم و بسته 

  کادوشده ای را به دستم داد .

  ممنوم خیلی قشنگه راضی به زحمتت نبودم . اما فکر نمی کنی من زیر چادر محفوظ ترم .-

یفه است شیال خانوم وظیفه ثانیا مگه میون گرگها افتادی که می خوای دوباره خنده ای تحویلم دادوگفت:اوال وظ

خودت و حفظ کنی وقتی انها را پوشیدم به اتاق برگشتم با نگاهی پر از تحسین نگاهم کرد و گفت:خیلی بهت میاد 

  فکر نمی کردم سلیقه ای به این خوبی داشته باشه .
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 مگه کی این و انتخاب کرده؟-

  یا توی ذهنش دنبال جواب قانع کننده ای می گشت .کمی مکث کرد گو

راستش همون خانومی که فروشنده اون فروشگاه بود کمکم کرد . وقتی به اوگفتم که خانومم قدی بلند با چشمایی -

 ابی داره توصیه کرد که این رنگ و بگیرم واقعا خوش سلیقه بود اینطور نیست؟

  د .با خونسردی گفتم:اره هردوتاشون قشنگن

احمد با زرنگی متوجه بهم ریختگی فکرم شد . البته از نظر من چیز بعیدی نبود . چون کامال می شناختمش و خودم را 

اماده برخورد با او کرده بودم اما وقتی دیدم سعی می کند تا سرپوشی روی ان بگذارد کمی عقب نشستم نمی 

  کنم .خواستم این پرده را که هنوز بین ما وجود داشت پاره 

  برای در اوردن لباس از تنم به اتاق می رفتم که گفتم شام حاضره دستات و بشور .

سر میز نشستم و بدون اینکه منتظر امدنش بمانم برای خودم غذا کشیدم او هم امد و به سرعت مشغول شد معلوم 

ت سر نمی ره؟تو از صبح تا بود حسابی گرسنه است . در حین خوردن پرسید:راستی شیال توی این خونه حوصله ا

 شب توی این چهار دیواری چیکار می کنی؟

 مشغول بازی با غذایم بودم گفتم:چرا می پرسی؟

  همینطوری .-

 خب چاره چیه؟-

چاره کار اینه که کم کم وارد جمع بشیم . یعنی اینکه با دوستها و اشناها رفت و امد کنیم . خب تا نری و نیان هم که -

  نا نمی شی .باهاشون اش

  درسته اما یه چیزی رو می خوام بدونی ما با کسانی رفت و امد می کنیم که من بپسندمشون .-

 یعنی شما شدی مرد خونه . منم زن خونه اره؟-

نه متوجه منظورم نشدی . من که نگفتم با دوستهای خودت رفت و امد نکن . فقط گفتم پای همه اونارو به خونه باز -

  ون از خونه با هر کسی که دلت می خواد باش .نکن . بیر

قبول حاال که من شرایط تورو قبول کردم . من هم به عنوان شوهرت شرایطی دارم که دلم می خواد حتما قبول کنی -

.  

  مثال .-

ناهه باشه من اصال از روسری و این جور چیزا خوشم نمیاد . دلم نمی خواد امل بازی در بیاری . اگه می خوای بگی گ-

به گردن من . درضمن شما دیگه دختر بچه نیستی . پس باید ظاهرت و عوض کنی دو تا کوچه باالتر یه سالنی هست 

می تونی بری اونجا اگه وسایل ارایش هم خواستی به همون خانم بگو تا برات از بهنرین جنس تهیه کنه نگرون 

  د و پریشونم . خب قبوله ؟پولش نباش اما به موهات دست نزن من عاشق موهای بلن

نمی دانستم چه بگویم . اما هر چه بیشتر فکر می کردم غیر از مورد اولش که سخت روی ان پافشاری می کرد . بقیه 

  ضرری نداشت .

  باشه قبوله .-

  پس شدی یه خانوم به تمام معنا یه کدبانوی تمام عیار و یه عاشق تمام و کمال .-
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 موافق نیستم . چون می دانستم که عشق یک کشش دو جانبه است و هنگامی به حد کمال می البته با اخریش اصال

 رسد که این کشش دوطرفه حس بشه .

  

من خودم را اماده کردم که دوستش داشته باشم در صورتی که تمام کارها و حرکات زشتش را به کناری بگذارد و 

  ا چه خیال خام وچه تصور باطلی .فکر می کردم او نهایت تالش خود را می کند ام

فردای ان روز به اصرار احمد به همان ارایشگاه رفتم خیلی تاکید کرده بود که خودم را معرفی کنم اما من هیچ 

لزومی نمی دیدم نمی خواستم چنان صورتم را دستکاری کند که بعد از ان خودم را نشناسم و خود وجودی ام را نیزبه 

ای همین خواستم تا از ضخامت ابروهایم چیزی بر ندارد ابتدا ان خانم فکر کرد که من عروسم دنبالش گم کنم . بر

ومی خواهم خودم را برای جشن نامزدی اماده کنم . اما وقتی شنید که نزدیک به شش ماه است که ازدواج کرده ام 

  ولی دست به ترکیب صورتم نزدم جیغی از تعجب کشید .

بود اما نمی دانستم احمد او را از کجا می شناخت و چرا اصرار به معرفی من می کرد ان خانم خوب و با شخصیتی 

روزبه اصرار ان خانم که فریبا نام داشت قبول کردم ارایش مالیمی روی صورتم بکند و موهایم را به صورت ساده 

ی کارش تمام شد . پشت سرم جمع کند البته رشته هایی از موهایم را به روی صورت و گردنم ریخت . وقت

کاراموزنش را صدا کرد و به من گفت تا روی صندلی بنشینم از حالت خوابیده روی صندلی برخاستم . وقتی چشمانم 

به توالت صورتم افتاد از تعجب جیغی بلند کشیدم . نمی خواهم اغراق کنم چهره ام به قدری تغییر کرده بود که اول 

 ادگی فریاد کشیدم))چقدر زیبا شدم((!اصال خودم را نشناختم و در نهایت س

فریبا خانوم گفت:در تمام مدت کارم چهره ای به این قشنگی ندیده بودم قربون خدا بشم گاهی چرخ افرینش و 

  چنان می چرخونه که یه همچین چیزی ازش بیرون میاد .

تم بی نظیر شده بود همه من همچنان مات و مبهوت تصویر خودم در ایینه شده بودم . بتور کردنی نبود صور

  کاراموزان محو تماشای من شده بودند .

یکی از انها جلو امد و گفت:خانوم شما خیلی خوشگلید ارایش صورتهای خوشگل خیلی اسونه می تونم ازتون 

  خواهشی بکنم؟خواهش می کنم بفرمایید .

امتحان بگیرن . یه استادی از اداره کاروامور  شما می تونید برای روز سه شنبه هم به سالن بیایید چون قراره از ما

اجتماعی سر ساعت به این جا میاد تا از ما امتحان بگیره اگه شما قبول کنید بیایید تا ما صورت و موهای شما رو 

  درست کنیم حتما قبول می شیم چون هرچقدرهم که ناشی ونابلد باشیم زیبایی شمانقص کار مارو می پوشونه .

  میام چون اتفاقا منم تموم روزو تنها می گذرونم .باشه حتما 

در حالی که بوسه محکمی از کونه هایم گرفت گفت:خیلی ممنون من فکر می کنم شما یه فرشته ای هستید که خدا 

  شما رو برای ما فرستاده .

انقدر ماجرای  به خانه برگشتم احمد هنوز نیامده بود لباسم را عوض کردم و به درست کردن شام مشغول شدم

امروز سرگرمم کرده بود که متوجه حضور احمد نشدم سنگینی دستهایش روی شونه هایم باعث ترس شدید من شد 

  جیغ بلندی کشیدم و محکم هلش دادم .

 احمد با تعجب پرسید چی شده؟

  من که حسابی ترسیده بودم گفتم:دیگه اینجوری توی خونه نیا نزدیک بود از ترس بمیرم .
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  ما احمد همچنان با چشمانی که هر لحظه فکر می کردم گشادتر می شود نگاهم می کرد .ا

  چیه مثل اینکه تو بیشتر از من هول کردی .-

 وای من چی می بینم؟-

عروس رویاهام همونی که همیشه توی خوابام همراهم بود خدای من تصورش و نمی کردم که یه روزی این شکلی -

بودم و گونه هایم داغ شده بودند به تندی رویم را برگرداندم و خودم را مشغول درست کردن  بشی . خجالت کشیده

  ساالد کلم کردم اما احمد ول من نبود .

در حالی که دستمهایم را گرفته مرا به وسط اشپزخانه کشاند سرم را پایین گرفتم و با انگشتانم بازی می کردم احمد 

  می گشت و تحسینم می کرد .با قیافه ای ناباورانه دورم 

 شیال تو مثل جواهری بودی که توی خرمنی از کاه گم شده بودی من باید به هنر خودم خیلی بنازم مگه نه؟

نمی شه به تو گفت زیبا حتی بی نظیر تو یک شاهکاری و من هم یک نابغه اما خودمونیم شیال زیبایی توروباور داشتم 

 مه چی می شه؟اما نه تا این حد وای اگه بفه

 منظورت چیه؟کی باید چیزی و بفهمه؟-

  هیچی بابا یه چیزی از دهنم در رفت .-

  درست صحبت کن احمد این جور حرف زدنت رو اصال دوست ندارم .

  ای به چشم عروس قشنگ خونه ام باید دست این ارایشگروبوسید .-

  احمد .-

 جون احمد؟-

ها از من خواستن که برای سه شنبه دوباره برم اونجا تا اونا روی صورتم امتحان بدن امروز وقتی رفتم ارایشگاه اون 

 می تونم برم؟

احمد با کمی مکث گفت:اما من می خواستم برای اون روز چند تا از دوستانم و بیارم خونه البته نه برای شام برای بعد 

 از شام؟

رو اماده کنی و بری سالن اما سعی کن زودتر برگردی در ضمن خب اشکالی نداره تو می تونی از قبل بساط پذیرایی 

  ارایش صورت و موهاتو بهم نزن .

  با خوشحالی از این که قبول کرده بود به انجا بروم سر از پا نمی شناختم .

 یه چیز دیگه راستی تو دوست نداری این هنرویاد بگیری؟-

 چرا خیلی هم خوشم اومده!

  

  رفتی با اون خانوم صحبت کن و هر چیزی که برای این کار الزمه بخر .پس سه شنبه وقتی 

  من بخرم .-

  خب اره تو می تونی با همون خانوم البته اگه قبول کرد برین بازارو هر چی که الزمه بخرید .-

  احمد خیلی ممنونم . من و از تنهایی در اوردی .-

  دست دادی از همون دست هم پس می گیری .خواهش می کنم مگه نشنیدی که می گن از هر -

  با این که منظورت و نفهمیدم ولی ممنونم .-
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برای رسیدن سه شنبه روز شماری می کردم انگاری فرار نبود دیگه سه شنبه ای از راه برسد در تمام لحظه های 

ه روز سه شنبه از صبح زود تنهایی ام هم ساعت به این تنبلی حرکت نکرده بود . انقدر هیجان والتهاب داشتم ک

  کارهای خونه را انجام دادم و حتی میوه و شیرینی را هم روی میز اماده کردم و سر ساعت به ارایشگاه رفتم .

همه بی صبرانه منتظرم بودند چنان استقبال گرمی از من کردند که فکر کردم سال هاست اونها را می شناسم ان روز 

روی من انجام دادند استادی که برای گرفتم امتحان امده بود با هر ارایشی مقابلم می مدل ها و ارایش های مختلفی 

ایستاد و با دهانی که از تعجب بازمانده بود تحسینم می کرد خوشبختانه تمام بچه ها از ازمون عملی نمره قبولی 

  ناسب با چهره ام را بشناسم .گرفتند و این برای من موقعیت مناسبی به وجود اورد که بتوانم با زیرکی ارایش م

در پایان امتحان به اتفاق همه کارکنان و کاراموزان و حتی استاداشان دور هم جمع شدیم و چای خوردیم توی همین 

مدت کم چنان با انان صمیمی شده بودم که دلم نمی خواست به خانه بروم ناگهان به یاد مهمانی امشب و قولی که به 

دم به ارامی پیش فریبا خانوم رفتم و قضیه را برایش تعریف کردم خنده بلندی کردو گفت:بچه احمد داده بودم افتا

ها یه سورپرایز براتون دارم اول اینکه این خانوم که اسمش شیالست از فردا برای یادگیری پیش ما میاد . دوم اینکه 

نکه همتون دست به کار بشید تا اوج به شوهرش قول داده که امشب با ارایش مو و صورت پیشش برگرده و سوم ای

  هنر مون رو به نمایش بگذاریم .

همه مثل موروملخ دورم جمع شدند هر کدام کاری انجام می دادند یکی به ناخون هایم سوهان می کشید دیگری کرم 

مینه ای های متعددی روی پوست صورتم می مالید و چند تایی هم مشغول پیچیدن موهایم شدند . تقریبا کارهای ز

تمام شده بود همه کنر رفته بودند فریبا خانوم در حالی که دستهایش را خشک می کرد به طرفم امد و گفت:خیلی 

  سخته اگه ادم بخواد بعد از بیست سال بهترین کارش و نمایش بده .

  کمکتون کنم . استاد رازقی که از دوربه کار بچه ها نگاه می کرد جلو امد و گفت:فریبا خانوم اجازه می دید

  فریبا خانوم که از خوشحالی نزدیک بود پر در بیاوره گفت:خواهش می کنم این باعث افتخارمه .

خانوم رازقی در حالی که نگاهم می کرد گفت:دخترم اجازه می دی بعد از درست کردن صورتت یه عکس از تو 

 بردارم؟

  خجالت کشیده بودم نمی دانستم چه جوابی باید بدهم .

عزیزم نگران نباش توی ارایشگاه من فقط خانمها رفت وامد می کنن و چون خودم هم ادم وسواسی هستم عکست 

 مثل یک امانت پیشم می مونه . با خوشحالی پرسیدم:مگه شما هم سالن دارید؟

تی می اره عزیزم توی جردن یه سالن بزرگ دارم که ادمای متشخص اون جا رفت و امد می کنن اگه دوست داش-

تونی یه وقتی بیای پیشم تا البوم عروس هام وببینی من سالی یک یا دو بار مامور گرفتم امتحانات می شم اما معموال 

حوزه و شهر رو خودم انتخاب می کنم و اونقدر که شهر برام مهمه حوزه مهم نیست من عاشق شمال و جنگلش 

  هستم .

  ردید .خیلی ممنون خوشحالم که این جارو انتخاب ک-

خانم رازقی مهارت عجیبی توی درست کردن موها داشت تمام موهایم را با گره ای باالی سرم بست و بقیه ان را به 

صورت لوله های درشتی روی شانه هایم ریخت فرق کجی باز کرده بود و چند رشته از موهایم را از بغل صورتم ازاد 

رتم از سایه ابی اکلیلی استفاده کرده بود با کرم پودر های گذاشته بود خیلی قشنگ شده بودم برای ارایش صو

مختلف رنگ پوستم را از حالت سفیدی در اورد به ان رنگ مهتابی داد با نان شدن کارهایش چند تا سنجاق با نگین 
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ودم نقره ای از کیفش در اورد و به صورت پراکنده روی موهایم فرو کرد تا حاال کسی را به زیبایی خودم ندیده ب

  فریبا خانوم در حالی که کف دستهایش را بهم می زد گفت:از این زیباتر ممکن نبود .

  خانم رازقی گفت:به نظر من لوندی اون بیشتر از زیباییش تاثیر گذاره .

  باالخره خانوم رازقی ان روز چند تا عکس در حالت ها وژست های مختلف از من گرفت و رفت .

یش را که از خارج خریده بود به من هدیه داد و هنگامی که بابت انها تشکر کردم دستی به او حتی گیره های زیبا

صورتم کشید و گفت این سنجاقها زیبایی تورو کامل می کنه و من مطمئنا هیچ کس و به زیبایی تو نمی تونم پیدا کنم 

  تا بتونم ازشون استفاده کنم .

 اگه پیدا کردید چی؟-

  . رفت و بست سرش پشت را سالن در غمگین ای خنده با و نبالشون,مطمئن باش میام د-

دیر وقت شده بود که دوان دوان خودم را به خانه رساندم خوشبختانه احمد نیامده بود با عجله به طرف اشپزخانه 

شبهای  رفتم تا کتری چای را روشن کنم که در بیرون باز و بسته شد حدس می زدم احمد امده اما خیلی زودتر از

  دیگر .

بعد از روشن کردن از به طرف در رفتم احمد بود انقدر شتابزده امده بودم که تمام حواسم به دیر کردنم بود و اصال 

  متوجه تغییر احمد نشدم .

با دیدنم چنان قیافه ای به خود گرفت که من فکر کردم دچار ایست فلبی شده به طرفش دویدم اما نفس فرو خورده 

  ا شدت توی صورتم فوت کردوخندید .اش را ب

ای بابا ما کلی برای خودمون خرج کردیم که به پای خانوم برسیم غافل از اینکه هنوز توی گرد پاهات موندیم . به -

 من بگو کی تورو اینقدر قشنگ کرده؟

  همون استادی که اومده بود تا از بچه ها امتحان بگیره . -

  و پنجه اش درد نکنه می گم شیال بهتره برای امشب شلوار جین با بلوز بپوشی .وای که چقدر قشنگ شدی دیت -

  من توی اونا راحت نیستم .-

 اما خیلی قشنگ می شی . چرا راحت نیستی؟-

  چون تنگ هستن و می چسبن به تنم .-

 شم میاد مگه نه؟این که باعث قشنگ تر شدنت می شه تازه قرارمون این بود که همونطوری بپوشی که من خو-

  باشه اما بهتره بعضی مواقع به عالقه من هم توجه بشه .-

  اما امشب اونم جلوی مهمان ها نه .-

  با دلخوری گفتم:باشه میرم لباسم و عوض کنم .-

ه شده بود من و احمد شام مان را خورده بودیم که زنگ خانه به صدا در امد احمد در حالی که جلوب ایینه ب 9ساعت 

  خودش نگاه می کرد با عجله به طرف در دوید .

 کردی؟ می باز ایفون در؟با دم ری می چرا احمد گفتم:

  نه اینطوری بهتره .-

مهمان ها با سروصدا و صمیمانه وارد شدند به محض دیدن من لحضه ای سکوت برقرار شد سکوتی ازار دهنده که -

  ه خودش را وارد معرکه کرد .اصال انتظار ان را نداشتم اما احمد با عجل
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  خب دوستای عزیزم اینم شیالست همسرم از شما خواستم به اینجا بیاید تا شمارو به همسر خوبم معرفی کنم .-

یکی از دوستانش که قیافه ای ترسناک داشت در حالیکه یک طرف لبش برای خنده به کناری کشیده می شد 

 ه داش احمد می شه به ما هم بگی از کجا صیدش کردی؟گفت:ایندفعه ماهی قشنگی به تورت افتار

تنم به رعشه افتاده بود فهمیدم که همه از قماش همون احمدند به تندی سالم کردم و از انها خواستم تا به اتاق 

  پذیرایی بروند .

دن چنین ادمهایی درحالیکه نفس نفس می زدم خودم را به اشپزخانه رساندم حالم بدجوری گرفته شده بود انتظار ام

را نداشتم احمد که متوجه حالم شده بود پس از مدتی به اشپزخانه برگشت و گفت:شیال از این برخورد ناراحت 

 شدی؟

  اره اما سعی می کنم امشب و تحملشون کنم .-

  تو نباید ناراحت بشی چون اونا هیچ منظوری از حرفاشون ندارن .-

 اشاره کردن که واقعیت داره اونوقت تو می گی منظوری نداشتن؟ چطور احمد؟اونا دقیقا به موضوعی-

 چی می گی شیال؟مگه اون چی گفته؟-

  اون می دونست که من به خواست خودم به اینجا نیومدم و صید دست و پا بسته ای بودم .-

ع به این موضوع با هم حرف نه عزیز سوؤ تفاهم شده حاال زودتر بیا چای و بیار که اونا ممکنه ناراحت بشن بعدا راج-

  می زنیم .

  تو برو من پشت سر میام .-

با سینی چای وارد شدم دوباره همان نگاه های ازار دهنده روی من زوم شده بودند و من ناچار بدون توجهی به انها 

د نشستم سرم سینی چای را جلویشان می گرفتم بعد در حالی که فنجان چای برای خودم برداشته بودم در کنار احم

همچنان پایین بود به خودم فحش می دادم که چرا به ارایشگاه رفتم وبه موها و صورتم رسیدم و بدتر از همه بلوز و 

  شلوار تنگی که به تن کرده بودم باعث شد تا همه اعتماد به نفسم را از دست بدهم .

که سرمون خیلی شلوغ بود اما وقتی احمد از ما خوب خانم نمی خوای یه کمی از خودت برامون حرف بزنی ما با این -

خواست برای دیدنتون بیام همه چی رو ول کردم و برای عرض تبریک امدیم خدمتتون انشااهلل زیر سایه احمد اقا 

  پیرشین .

  با گفتن جمله اخرش چشمک معنا داری بهین هم ردوبدل کردند و به دنبال ان خنده بلندی سر دادند .

مخمصه افتاده بودم با نگاهم از احمد کمک خواستم شکر خدا این بار متوجه خواهشم شد و گفت:ای  بدجوری توی

بابا داش غلوم چقدر عجولی بفرما چای تا سرد نشده و از دهن نیفتاده . این شیال خانوم خواهر لیالست همونی که 

  .دوسالی زن من بوده اما فکر نکنین اینم مثل اونه ها یه پارچه خانومه 

 مرد قبلی که غالم اسمش بود گفت:ای بابا راست می گی؟لیال همین یه دونه خواهرو داشته؟

  احمد گفت:چته دهنت اب افتاد اره لیال همین یه خواهروداره .

ولی خودمونیم احمد لیال زن گوشت تلخی بود مثه یه تیکه یخ خشک و گزنده اصال به ادم حال نمی داد خداروشکر -

  مثل اون نیست و گرنه حیف این همه خوشگلی که توی این خونه تباه بشه . شیال خانوم

گر گرفته بودم دلم می پیچید و سرم به شدت درد گرفته بود چقدر حرفهایشان رکیک بود خیلی راحت با هم 

  صحبت می کردند و زنهایشان بدون هیچ حجب و حیایی خنده های مستانه سر می دادند .
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هر فرصتی که پیش می امد چشمکی به من می زدند خدایا درونم داشت از هم می پاشید انها هیچ دو مرد دیگر از 

حرمتی برای هم قائل نبودند زن هایشان چنان لباس پوشیده بودند که من از نگاه کردن به انها شرمزده می شدم 

  تشخیص داد .تمام سینه هایشان از زیر لباس مشخص بود و می شد به راحتی لباس زیر انها را 

خالصه به هر مشقتی که بود ان شب سپری شد با کوهی از سواالت که در ذهنم باقی ماند و احمد به روش های 

 مختلف از جواب دادن به انها شانه خالی کرد .

  فردای ان شب در حالی که موهایم را شانه می زدم گفتم:احمد دیگه نمی خوام دوستای دیشبی تو رو ببینم .

  عزیزم جمع صمیمی و خوبی هستن . چرا-

  صمیمیت فقط برای زن و شوهر است یا دو تا جنس موافق .-

  ما اونقدر صمیمی هستیم که زن و مرد بین ما مطرح نیست .-

این چه حرفیه احمد؟برای تو مهم نیست که اون داش غلومت چفت دهنشو ور داره و هر چی دلش می خواد به من -

 بگه؟

  زد من که متوجه چیز بدی نشدم .حرف بدی ن-

 تو حتی متوجه چشمک های اون دو تا جونور هم نشدی؟-

 مگه چشمک زدن بده عزیزم؟-

  خدایا چی می شنوم احمد محض رضای خدا من و داخل این دوستی هات نکن .-

  خیلی خب خیلی خب چرا عصبانی شدی باشه حرفی نیست .-

و غیرت دارد که مرا از ان گرگ های درنده دورکند اما دریغ از ان همه تالشی فکر می کردم احمد قدری مردانگی 

  که من برای درست کردن احمد به کار بردم و به نتیجه نرسید .

محیط ارایشگاه روحیه مرا عوض کرد و به اعصاب درهم ریخته ام ارامش بخشید احمد بعد از ان مهمانی عوض شده 

  به همه چیزحساس شده بود حتی به لباس پوشیدنم غذا خوردنم خوابیدنم .بود و دائم بهانه می گرفت . 

اگر فضای صمیمی ارایشگاه و دل گرمی های فریبا خانوم نبود تا به حال خودم را کشته بودم تمام رنج و ازاری که از 

  احمد می دیدم به محض رسیدن به انجا پر می کشیدند و می رفتند .

م به انجا شده بود به سفارش فریبا هیچ صحبتی را از انجا به خانه انتقال نمی دادم بارها احمد احمد متوجه عالقه زیاد

خواسته بود تا از ارایشگاه و فریبا خانوم براش صحبت کنم اما من هر بار به نحوی مسیر صحبت را به جاهای دیگر 

  می کشاندم .

امدم گاهی فکر لیال ازارم می داد . به یاد لحظه هایی می افتادم با تمام مشکالتی که در زندگی با احمد داشتم کنار می 

که لیال را به خاطر انهمه تحملش سرزنش می کردم و او صبورانه سکوت کرده بود . حاال خودم داشتم پایم را درست 

  جای پای او می گذاشتم و همین مرا متعجبم می کرد .

ایشگاه بود و محیط دوستانه اش که مانند کالس درسی تمام اوقات تنها دلیلی که من برای سازش و تحمل داشتم ار

  فراغتم را پر می کرد و مرا قدم به قدم با زندگی شهری و مشکالت ان اشنا می ساخت .

اما دلیل سازش لیال را نمی دانستم با خودم می گفتم حتما مهمترین دلیلش سروناز بوده ولی می دانستم که اینطور 

به خطر انداختن اینده اش خواسته تا سروناز و از این خونه دور کنه پس برای چی این همه وقت و تحمل  نبوده لیال با

 کرده؟
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  زندگی لیال شده بود یک کتاب سر به مهر و من تالش بیهوده ای برای باز کردنش می کردم .

خانه نیامده بود شبهایی که با ترس  مدتی می شد که احمد شب ها دیر وقت به خانه می امد و یا چند شبی هم اصال به

و دلهره ان را به صبح می رساندم . ترس از تنهایی وغربت ترس از دوستان ناباب و فاسدی که به چشم طعمه به من 

نگاه می کردند و سایه هایی از ترس مبهم که نمی شناختمش اما انقدر به من نزدیک بود که حس اش می کرد و 

وی تن احساسم می نشست فکر می کردم دارم دیوانه می شوم . افکار مسمومی پشت گاهی بوی سرد نفس هایش ر

  دیوار ذهنم صف کشیده بودند و به نوبت فرصت خودنمایی پیدا می کردند .

کم کم رفتار احمد داشت کالفه ام می کرد . دلیل تغییر رفتارش را نمی دانستم مطمئن بودم ان مهمانی کذایی نمی 

گرگونی احمد شده باشد چون من با تمام وجودم سعی کرده بودم که انها از تنفر من بویی نبرند و توانسته عامل د

  مطمئنم که موفق شدم .

  احمد هزار چهره داشت و در هر شرایطی با توجه به نیت قلبی خودش می توانست رنگ عوض کند .

داد . تصمیم گرفتم برای خالصی از این وضع به کالفه شده بودم مغزم قفل کرده بود و به کنجکاوی ام پاسخی نمی 

دریا پناه ببرم از پنجره نگاهی به بیرون انداختم هوای بیرون مثل دل من ابری بود به طرف کمد لباس رفتم و پلیور 

  سورمه ای ضخیمی را به تنم کردم پای شلوار جینم را چند بار تا زدم و از خانه بیرون امدم .

سرمای خود را از البه الی پلیورم به جانم ریخت خودم را جمع و جور کردم و دستهایم را زیر باد سردی می وزید و 

  بغلم گذاشتم تمام موهایم در اثروزش شدید باد روی صورتم ریخته بود .

قدم زنان به سوی اب رفتم با امدن اولین موج پاهایم در میان اب محاصره شد سرمای گزنده ای از پاهایم به تنم 

ید و از ان همه رخوت و سستی نجاتم داد احساس می کردم حال و هوایم عوض می شود تصمیم گرفتم از روی خز

مرز ساحل و دریا کمی پیاده روی کنم چوب خشک و بلندی را امواج به سمتم اورد ان را برداشته و براه افتادم از 

می شد و من از خانه دورتر ناگاه سر  مسیر حرکتم چوب را محکم روی زمین کشیدم هر لحظه این خط طویل تر

  جایم ایستادم و به مرزی که بین ساحل و دریا کشیده بودم نگاه کردم .

وجه مشترکی با این خط داشتم همان اصلی که نمی خواستم بشناسمش من مدتها بود که روی مرز حرکت می کردم 

مرزها روشن کنم پس با بی پروایی این حد را در  روی خط ممنوعه زیرا نمی توانستم تکلیف خودم را با دو طرف این

نظر گرفته بودم مرز بین دوست داشتن و دوست نداشتن,تحمل بود . یعنی احمد که انتخابش کرده بودم مرز بین 

تحمل کردن و سازش یا تحمل نکردن و ناسازگاری . همان کالفگی اعصابم بود که داشت نابودم می کرد و مرا به 

اند و این اخر حد مرز بین پاکدامنی و ناپاکی بود مرزی به نام سقوط بی بندوباری و فحشا که احمد مرز جنون می رس

  با ساده نگاه کردن بع ان می خواست به ان سو هدایتم کند .

در این هنگام موج قدرتمندی چنان به جسمم کوبید که نزدیک بود مرابا خود به داخل اب ببرد اما با هوشیاری به 

  ودم را نجات دادم .موقع خ

خسته شده بودم به طرف ساحل رفتم تا جایی برای نشستم پیدا کنم سرمای اب هر چند که به روحم تازگی بخشید 

اما جسمم را سست و بی حال کرد تکه مقوایی پیدا کردم و روی ان نشستم موهایم را به کنار زدم و پاهایم را تا کردم 

  و سرم را روی ان گذاشتم .

  باور کردنی نبود اون چطور این جارو پیدا کرده بود در حالی که به من لبخند می زد به سویم امد و کنارم نشست .نه 

 به من گفت:منتظر دیدنم نبودی پرنسس من؟فکر نمی کردی این گوشه دنیت پیدات کنم؟
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ام کنه من و می کشه اون نمی دهانم از تعجب باز مونده بود خدایا همیشه پیش خودم فکر می کردم اگر پرهام پید

تونه این ننگ و تحمل کنه اما حاال مثل گذشته ها شده بود مثل اینکه هیچ اتفاقی نیافتاده بود و ما هم توی جنگل 

  نزدیک روستا نشسته ایم .

  گفتم:پرهام من وببخش دیوانگی کردم خودم و تباه کردم باور کن بیشترین دلیل برای کارام فقط تو بودی .

دوباره پرهام بود وهمان لبخندش که حاال قدرش را بیشتر یم دانستم همان لبخندی که نفسم ره به شماره می 

  انداخت و کونه هایم را گلگون می کرد .

انگشتهایش را روی بینی ام گذاشت و گفت:هیس اروم بگیر چرا اینقدر عصبی شدی چی باعث شده تا از تو یه ادم 

 عصبی بسازه شیال؟

  هام خواهش می کنم من و ببخشش .پر-

بس کن شیال اتفاقی نیفتاده من می دونستم که لیاقت تو رو نداره اما مطمئن باش که تا اخرین لحظه عمرم فکر و -

  خاطراتت توی یادم می مونه .

مئن باش سپس به قلبش اشاره کردو ادامه داد:اینجا فقط جای خودته هیچ زنی نمی تونه جای پرنسس من وبگیره مط

.  

  صدای هق هق خودم را می شنیدم گریه ای که مدتها بود با دیدن پرهام راهی به بیرون پیدا کرد .

با لبخندی رویایی نگاهم کرد و با نوک انگشتانش اشک را از چهره ام پاک کرد و گفت:هنوزم مثل اونوقت ها وقتی 

 انی می شه می دونی به این چی می گن شیال؟شرم زده می شی گونه هات رنگ می ندازه و دریای چشات طوف

  در حالیکه چشام مثل قحطی زده ها از حدقه در امده بود سرم و به عالمت نه تکان دادم .

گفت:به این می گن شرم ایرانی همون چیزی که من دیوانه شم و می پرستمش همون چیزی که من و به دنبالت به 

اوید منی شیال پس نگران هیچ چیزی نباش و به طرف جلو حرکت کن جنگل و کوه و دریا کشونده . تو عشق ج

 گفتم:پرهام؟

 هنوزم مثل گذشته ها دوستم داری؟-

با موهایم مشغول بازی شده بود و با نوک انگشتانش دائم اذیتم می کرد و در همان حال گفت:نه اما صبر کن که من 

دوستت ندارم چون عشقی که بخواد تکامل پیدا نکنه و درجا  اصال تحمل دیدن اشکات و ندارم . من به اندازه گذشته

بزنه که دیگه عشق نمی شه من گفتم عشق تو تا ابد توی خاطرم می مونه و با من زندگی می کنه من که نگفتم اون و 

  به خاطره ها سپردم .

م حاال فهمیدی که من چقدر شیال عشق تو مانند نوزادی که متولد شده روبه رشد و من بی صبرانه منتظر تکامل اون

 دوستت دارم؟

ضربه ای به پاهایم خورد و مرا از جا پراند موقعیت مکان و زمان از دستم خارج شده بود دستم را حایل چشمانم 

 کردم و به باالی سرم نگریستم احمد بود خدایا من چه می دیدم دوباره احمد؟

  

بود اما چرا حاال اونم اینجا . من که حتی به پرهام فکر نکرده بودم من اوه . . . . نه پس تمام اونا یه رویای شیرین 

  مدتها می شد که به کلی فراموشش کرده بودم خدایا نمی دونم از من چه می خواست .
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من که طبق عرف و شرع یه زن شوهر دارم و فکر کردن به غیر شوهر یعنی گناه پس چرا اون و توی ذهن من زنده 

 ی توی این خوابه که من ازش سر در نمیارم؟می کنی؟چه حکمت

 هی شیال چته؟ . . . . چرا اینجا نشستی؟-

  از تنهایی .-

 مگه ارایشگاه نرفتی؟-

  شنبه ها تعطیله .-

  خوب پس پاشو بریم خونه .-

  از جا بلنند شدم و شن های روی شلوارم و تکاندم و به دنبالش به راه افتادم .

 زود اومدی؟ چی شده که امروز-

 می خوای برگردم و دیرتر بیام؟-

  من فقط سوال کردم .-

به محض رسیدن به خانه به اشپزخانه رفتم و مشغول درست کردن شام شدم . می دونستم ماکارانی دوست داره 

  وقتی میز غذا را چیدم احمد در حالی که داشت لباس بیرونش را می پوشید داخل شد .

 کجا می خوای بری؟-

  جایی کار دارم اما ناراحت نشو شام و پیشت می خورم .-

با عجله شامش را خورد و در حالی که ازجا بلند می شد گفت:برای فردا شب مهمون داریم اگه چیزی نیاز داری 

  بنویس تا سر راه بخرم .

 برای شام؟-

  اره یه چند تا از برو بچه ها می خوان بیان اینجا .-

زی بگم می ترسیدم دوباره بهانه جویی کنه و دادو بیداد راه بیاندازد برای همین گفتم هر چی که نمی توانستم چی

  دوست داری درست کنم موادش و بگیر .

 دوباره پرسیدم چند نفرن؟

  با کمی مکث گفت:چهار پنج نفر البته بدون خانموماشون .

  . مغز سرم تیر کشید و شتابزده گفتم:اما قرارمون این نبود

 به سرعت برگشت و فت:قرارمون چی چی بود خانوم؟

  با دلخوری گفتم:خودت بهتر می دونی .

نه نمی دونم شما به من بگو . اخه یکی نیست به من بگه مرد خونه کیه؟من یا تو؟من که به خاطر تو نمی تونم از -

چی میگن؟نه نمی دونی خانوم اگه می دونستی همه دوستام ببرم یا اونها رو توی خونه ام نیارم اونوقت اونا می دونی 

  این طوری با اونا برخورد نمی کردی .

 مگه چی میگن؟-

  میگن احمد زن ذلیله فهمیدی زن ذ . . . لیل .-

احمد بهتره فیلم بازی نکنی تو با کاری که در حق لیال کردی و بعدش با من اونا مطمئنن که الاقل تو یکی زن ذلیل -

  نیستی .
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  تفاقا برعکس لیال با تمام بدی هاش میزبان خوبی بود خیلی بهتر از تو بود .ا-

  احمد همه چی و برات اماده می کنم اما خودم افتابی نمی شم .-

 چه حرفا پس برای چی اونا دارن میان خونه؟-

 برای من؟-

  اره برای تو تا ازشون پذیرایی کنی .-

  رهای بدی رو می داد . دوباره صدای احمد بلند شد .دوباره سرم تیر کشید دلم گواهی خب

شیال بهتره خوب فکرات رو بکنی اگه فردا شب هم بخوای ابروی من و جلوی مهمون ها ببری من می دونم باهات -

  چی کار کنم .

 مثال چی کار می کنی؟-

 خیلی دوست داری بدونی؟اول از همه ارایشگاه رفتن قدغن!-

 خوب بعدش؟-

  ش و بعد از حماقت بعدیت می گم .بعدی-

می دانستم اگر بخواهم روبرویش بایستم و با او مشاجره کنم بازنده ای از پیش تعیین شده ای بیپ نیستم پس برای 

اولین بار پس از ماه ها لحن صحبتم را عوض کردم و با لوندی گفتم:اخه احمد اگه من می گم نه بخاطر اینه که اونا 

می زنن خودتم می دونی که هفته ای دوسه شب و می تونی زود بیای خونه اخه منم ادمم توی این  خلوت مارو به هم

غربت و تنهایی دلم می گیره کنج این خونه می پوسم اگه بدونی وقتی میای خونه با چه اشتیاقی می رم توی اشپزخونه 

می گیره احمد باور کن اصرار من بیشتر به تا برات شام درست کنم اما وقتی می بینم شب و خونه نمی یای خیلی دلم 

  خاطر خودمونه واینکه من اصال به اونها عادت ندارم با اینکه خیلی دوسشون داری اما هیچ شباهتی به خودت ندارن .

به طرف میز اشپزخانه رفتم و سرم را روی ان گذاشتم می خواستم احمد دور از چشم من تصمیم نهایی شو بگیره 

ون و می شنیدم که نزدیک می شد حرکت دستهایش را روی موهایم حس کردم سرم را باال گرفتم و صدای پاهای ا

  نگاهش کردم به قدرت نگاهم ایمان داشتم .

  این طوری نگام نکن اختارم و از دست می دم .-

  متوجه شدم که مشغول باز کردن گره موهایم است می دانستم که موهای بسته شده را دوست نداره .

  اخه چند بار بهت بگم این موهارو جمعشون نکن وقتی که ازادن سرحال تر و قشنگ ترن .-

  اره مثل خودما .-

  شیال اینجوری صحبت نکن خیلی خوب همین یه دفعه قول می دم .-

  باشه قبول .-

  و با لبخندی اضافه کردم:فقط به خاطر خودت .

وض شد همان طور که موهای مرا در دستش می فشرد گفت:ای هرزه بی نوا اما به طور ناگهانی حالت چهره احمد ع

تو فکر کردی من اون جوجه فکلی شهر زده ام که مرا با شعله چشمات شیرین زبونی هات به بازی می گیری؟یا فکر 

کنم . تو می کنی اونقدر خرم که ابراز عشق تو باور کنم و فکر کنم تنها لیلی دوران توی و خودم و مجنون عشقت 

تصور می کنی که من از قرار های توی جنگل تون بی خبرم؟و در حالی که خنده خشمناکی سر داده بود گفت من ادم 

  دست و دلبازی هستم و البته غیرتی .
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  دیگر نتوانستم به صبر و تحملم غلبه کنم از جا بلند شدم و با او به مشاجره لفظی پرداختم .

می تپید و گونه هایم سرخ شده بودند با سرعت نگاهم را به چشم های احمد دوختم برق در حالی که قلبم به شدت 

شیطانی نگاهش وجودم را به اتش کشید پس او از خیلی چیزها خبر داشت و حاال می خواست از جزءجزء ان به 

چه زیرکانه از  عنوان برگ برنده استفاده کند او چه گستاخانه به قشنگترین لحظه های عشقم سرک کشیده بود و

  انها چون اسلحه ای برای از بین بردن همه احساسم به پرهام استفاده می کرد .

احمد بگذار یک چیزی رو همین حاال برات روشن کنم تا مجبور نشی هی به اون مغز پوکت فشار بیاری که من چه -

از انها با خبری اما از امروز که به عنوان  کردم و یا چه گفتم . من که نمی دونم تو تا چه حد به اسرار من پی بردی و

همسر و یا هر چیزی که فکر می کنی قدم به زندگی تو گذاشتم و دوست ندارم از گذشته هایم کلمه ای از دهنت 

  بشنوم .

حاال چرا اینقدر عصبانی شدی؟می خواستم به تو بفهمانم که این چیزها توی هر زندگی پیش میاد و عادیه همانطور -

  برای من پیش اومده و ممکنه چندین بار دیگه هم پیش بیاد .که 

به خوبی می توانستم لحن کنایه و تهدید و توبیخ را از کلمه کلمه ای که از دهنش بیرون می ریخت حس کنم درست 

حدس زده بودم احمد می خواست از عشق پاکم به پرهام دستاویزی درست کرده تا کارهای خود را طبیعی جلوه 

  و همین باعث خشم و عصبانیتم می شد . دهد

نخیر احمد خان بهتره زیاد تند نری عشق من به پرهام از نوع دوستی ها و عشقی بود که در هر لحظه زندگی فقط -

یک بار شعله می کشه و هنگامی خاموش می شه که دیگه زنده نباشیم عشق من به اون مثل اسمون ابی و پاک بود 

نده بود . عشق اون می تونست من و به اوج برسونه من و باور کنه و به ثمر برسونه و در مثل دریا پرشوروسر ز

  نهایت طعم خوشبختی رو به من بچشونه اما . . . . . . .

 اما چی؟-

اما حاال دیگه وجود نداره؟به رویاهام پیوسته رویاهایی که ادم ها مجبورن توی یه زمانی یه نقطه پایان براش بذارن -

  ه فراموشی بسپارندشان .و ب

 یعنی می خوای بگی که فراموششان کردی و دیگه به اونا فکر نمی کنی؟-

 مگه چاره دیگه ای هم داشتم؟-

  یعنی تو مطمئنی که شب ها با فکر و رویای اون کنار من نمی خوابی؟یا چهره اون و جای چهره من نمی بینی؟-

تو جواب بدم اما می دم به خاطر دالیلی که برای خودم دارم پس بهتره هر چند مجبورکه مجبور نیستم به سواالت 

  خوب گوش کنی چون دیگه اونارو از دهن من نمی شنوی .

سعی می کردم به اعصابم مسلط باشم بعد از تحمل انهمه تحقیرها و اجبار و از دست دادن امیدها و ارزوهایم حاال 

د توجه می کردم که تمام خوشی های زندگیم را با دستهای خودم در باید می نشستم و برای خوک کثیفی مثل احم

گور ارزوها دفن کردم و با جسمی بدون عطش و قلبی بدون ارزو با او همقدم شدم تا او را در راه زندگی سراسر 

 فسادش همراهی کنم و در حالی که از فشار ارواره هایم راه نفسم بند امده بود با صدای بلندی گفتم:

وقتی که وارد این خونه شدم لب همون دریا تمام فکرو رویاهای اون و به دست امواج سپردم و تمام خاطره هایش از 

را توی همون جنگل دفن کردم می دونی چرا؟نه به خاطر تو!فقط به خاطر اینکه با تمام مردانگی و صداقتی که در اون 
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م من حتی الیق داشتن اون توی روهایام هم نیستم چه برسه سراغ دارم فکر کردن درباره ان را خیانت به اون می دون

  به اینکه چهره اون و جای چهره تو لمس کنم .

 پس من چه سهمی توی زندگی تو دارم؟-

  

نیش کنایه احمد را به خوبی حس می کردم اما با خودم عهد کرده بودم حاال که قراره زندگی مشترک و خوبی را با 

او را از تمام خواسته ها و ارزوها و اسرار زندگیم با خبر کنم حتی اگه احمد ظرفیت پذیرش ان احمد شروع کنم باید 

  ها را نداشته باشد .

فعال هیچ احمد خودت خوب می دونی که ما زندگی مشترکمون و بدون هیچ عشقی شروع کردیم و همانطور که -

هیچ تمایلی نسبت به تو نداشتم تازه با بالیی که به سر  خودت می دونی از طرف من با اجبار و فشارخانواده بود و من

لیال و سروناز اوردی تا پای جان از تو متنفر بودم پس باید به من حق بدی تا وقتی که با هم همراه و هم عقیده نشدیم 

  همچنان هیچ سهمی از زندگی من نداشته باشی .

  به من نگاه می کرد . احمد در حالی که لبخند مرموزانه بر لب داشت متحیرانه

مطمئن نبودم که توی کله پوک احمد چه می گذرد اما حدس می زدم او صبورانه به کندوکاو تمام سلول های 

خاکستری رنگ مغز من مشغول است و با سواالت بی پایه اش مشغول بی پایه اش مشغول شناسایی تمام داالن های 

  فکری من است .

 اون پسر فوکلی شهری چه چیزهایی می تونست به تو بده که من نمی تونم؟ خوب شیال خانوم بگو ببینم-

 در حالی که دستهایم زیر چانه ام بود و سرم را پایین انداخته بودم با صدایی نجوا گونه گفتم:عشق!

ه خب این که هر گدا گشنه ای می تونه بهت بده یه چیزی که می گفتی که حداقل ارزش یه عمر دوندگی رو داشت-

  باشه .

  بازم اشتباه رفتی احمد خان!اون عشقی که من میگم ارزش یک عمر دوندگی داره .-

احمد قهقه ای سر داد و گفت:حتما این حرفاتم واسه اون کتاب هایه که اون یارو بهت می داده تا مغزت و از این 

 اراجیف پر کنه مگه نه؟

ربه ای محکم به میز زدم و فریاد کشیدم:بس کن کافیه مگه در حالی که به سرعت از جا بلند می شدم با دست ض

نگفتم که دیگه نمی خوام هیچ اشاره ای به اون بشه؟مگه نگفتم که برای همیشه می خوام فراموشش کنم اگه می بینی 

می تونم خوب بشینم و برای دفاع از زندگی و حقم صحبت می کنم فقط بخاطر همون کتاباست و اگه می بینی که می 

خوام به زندگی مشترکمون که پایه ای جز نفرت نداره سروسامانی بدم به خاطر همون عشق و دوست داشتنیه که 

اون به من داده و حاال که می بینی با چنگ و دندون دارم تالش می کنم که تورو از دام فساد بیرون بکشم فقط به 

 دیگه ای تقسیم کنم به نظرت این نادونی و حماقته؟خاطر اینه که نمی خوام تو رو که سهمم از زندگی هستی با کس 

یه طوری حرف می زنی مثل اینکه من گوشت قربونی ام که وقتی تقسیم می کردن به تو رسیدم و فقط تو حق -

 خوردن اون تکه رو داری؟

  اتفاقا تشبیه قشنگی کردی دقیقا منظورم همینه .-

  اشی یه تیکه از اون به گربه همسایه هم بدی .نذار فکر کنم اون قدر خسیسی که حتی حاضر نب-
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مثل این که جواب این سوال تو قبال داده بودم اما محض اطالع دوباره باید بگم که من حاضر نیستم از سهمم حتی -

  به اندازه مثقالی کرم و بخشش کنم حاال هر اسمی که می خوای می تونی برام بزاری .

 تونم به حرفات اطمینان کنم! شیال . . . . . . . . . . نمی-

 به کدوم قسمتشون؟-

تقریبا تمام قسمتهاش چون من همون قدر از تو وگذشته ات اطالع دارم که تو از من و گذشته ام و مسلما به زیروبم -

 خواسته ها و تمایالت هم به خوبی اگاهیم اینطور نیست؟

 م:خب منظور؟در حالی که از او چشم بر نمی داشتم پوزخندی زدم و گفت

بهتره خودت و به خریت نزنی اما محض اطالع شما من همون طور به زندگیم ادامه می دهم که تا به حال دادم و تو -

حق دخالت توی هیچ قسمت اون و نداری تو کافیه حدوحدود خودت و بشناسی تا هیچ وقت کالمون توی هم دیگه 

  نره .

 به وجد می اد؟ پس عشق چی؟البد اونم باد هواست و خودش-

احمد در حالی که از این همه بحث حوصله اش سر رفته بود با تحکم گفت:اخه من نفهمیدم این عشق که تو ازش دم 

می زنی چیه؟و در حالی که لحنی تمسخرامیز به خود می گرفت ادامه داد مگه عشق همونی نیست که با هم روی یک 

  متکا بخوابیم و . . . . . . . .

که به تندی از جایم برمی خاستم دستمال سفره را به شدت به روی میز کوبیدم و گفتم:باید می دونستم که در حالی 

  بحث با تو هیچ فایده ای نداره .

و سپس به سرعت از اشپزخانه خارج شدم و در حالی که در را پشت سرم به شدت بهم می کوبیدم صدای قهقه های 

  . هراس انگیز احمد به گوشم می رسید

حرفهای احمد مرا به وحشت انداخت و لحظات وحشتناک شب قبل در ذهنم تداعی کرد ماههای اول سکوت بود و 

تحمل صبر بود و خفقان من می خواستم به هر صورتی شده راهی پیدا کنم حتی اگر شده روزنه ای به اندازه عبور هوا 

حمد احساس می کردم اما دریغ از ذره ای توجه و یا قدمی برای زنده ماندن و ادامه دادن و نیاز عجیبی به همراهی ا

حرکت به سمت جلو زندگی چون گردابی مرا نیز به دنبال او به کام خود می کشید و من فقط دست و پا می زدم 

ماهها طول کشید تا فهمیدم احمد عالوه بر تریاک و حشیش به هروئین این گرد سفید خانمان سوز هم اعتیاد دارد 

خت بود لحظه ای که برای شستن پیراهنمش چشمم به ان بسته لعنتی افتاد و سخت تر از ن زمانی بود که در چقدر س

مقابل نگرانی من با نیشخند های همیشگی اش نه تنها انکار نکرد بلکه از ان برایم سخن گفت و تشویقم نمود تا من 

  هم امتحانش کنم .

هیچ کالس و دانشگاهی نمی شود ان را اموخت و من طی سالهایی که گاهی زندگی درسهایی به ما می دهد که در 

احمد را شناختم یاد گرفتم که بدون لحظه ای تردید به هر چیزی که احمد ان را خوب می داند و به دنبالش می دود 

دادم برای نیاندیشم . مهم ترین نکته ای که از زندگی مشترک با احمد اموختم تنها همین بود و بس دیگر ترجیح می 

  بدست اوردن ارامش به همان ارایشگاه پناه ببرم و ساعات بیشتری را به ان اختصاص دهم .

  جایی که فکر نمی کردم اینده وشیرین ترین خاطراتم انجا رقم بخورد .

ام  من که از کودکی تشنه اموختن بودم با شوقی وصف ناپذیر قدم در این وادی گذاشتم هر چه پیش می رفتم عالقه

بیشتر می شد بعد از گذشت یک ماه پابه پای استادم در کوتاه کردن مو وارایش انها پیش می رفتم و حتی به 
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خواهش او به جای سه روز درهفته تمام بعد ز ظهر را به غیر از جمعه در سالن می گذراندم حاال دیگر تحمل احمد و 

کمی ارامتر شده و کمتر اذیتم می کند غروب جمعه را کارهایش برایم راحت تر شده بود . احساس می کردم احمد 

معموال کنار ساحل با هم قدم می زدیم و یا به پارک و گاهی به جنگل های اطراف می رفتیم اما هر بار ناراحت تر و 

عصبانی تر از قبل به خانه بر می گشتیم تحمل کارها و رکاتش میان جمع از حد من خارج بود او نمی خواست به 

بفهماند که بعضی از کارها مناسب جمع و اجتماع نیست او انگار مردم و نگاه های پر از تمسخرشان را نمی  خودش

دید و حرف های نیش دارشان را نمی شنید اما من که برای انجام کوچکترین کارم دلیل قانع کننده ای داتم نمی 

ریح و گردش هفت قلم ارایش کنم و لباس دلخواه توانستم بپذیرم و با او همراه شوم او از من می خواست هنگام تف

او را بپوشم ولی نه من به خاطر لج و لجبازی و یا انتقام بلکه فقط به خاطر عشق و عالقه ام به بی پیرایگی و سادگی 

انها را پس می زدم من نمی خواستم صفا و صداقتم را در دود و دم شهر گم کنم و اصالتم را مانند او انکار کرده و 

رنگ و لعاب به چهره حقیقی ام بزنم من نمی خواستم بعد از سالها از تمام حس وجودی ام تنها نامم را از گذشته های 

پاک و بی االیشم به یدک بکشم اما احمد همه این ها را به حساب لجبازی هایم می گذاشت و به روشهای خودش 

  ازارم می داد .

رش را به داخل خانه اورده بود و علنا تریاک می کشید و وادارم می کرد تا مدتها می شد که احمد بساط منقل و وافو

روزی دو یا سه بار ان را برایش اماده کنم هر چه بیشتر ازارم می داد من بیشتر در کارهای اموزشگاه غرق می شدم 

د به ان جا می رفتم عشق و او زیرکانه به احساسم پی برده بود خواسته هایش را دقیقا زمانی مطرح می کرد که من بای

و عالقه زیاد من به کارو ترس از ممانعت اش مجبورم می کرد تا بدون هیچ بحثی انجامشان دهم او دقیقا رگ خواب 

  من را بدست اورده بود حاکم بی چون و چرا خانه شده بود .

  هی شیال بهتره امروزبه سالن نری .-

 چرا؟باز چی شده؟-

  مهمون بیاد . هیچی قراره امشب برام-

 مهمون؟مگه به من قول نداده بودی که دیگه از اون مهمونا توی خونه نیاری؟-

  اونا از ادمهای معمولی نیستن ملتفتی؟از دوستانم هستن چهار نفرن و در ضمن خیلی هم محترمن .-

روی کلمه محترم تکیه  راستش اول می خواستم یک داد و قال حسابی راه بیندازم چون وقتی که با ان لحن کشدارش

کرد وفهمیدم که ازهم منقلی های خودش هستند اما می دانستم که مخالفت من نه تنها مانعی برای سور و سات اش 

  نمی شود بلکه مرا از کاروعالقه ام دور می کند پس ترجیح دادم چون گذشته سکوت کنم .

ماده می کنم و به سالن می رم و غروب زودتر برمی خب تو شب مهمون داری چه ربطی به سالن داره؟من غذاهارو ا-

  گردم .

اگه می تونی به کارات برسی من حرفی ندارم اما بهتره یه دستی به سروروت بکشی چون من دوست ندارم که -

  مهمون هام امشب یه دختر دهاتی رو اینجا ببینن و در ضمن ما شاممون رو توی اشپزخانه روی میز می خوریم .

  حمد اشپزخانه که جای پذیرایی نیست!من باید به کارهام اون جا برسم .اما ا-

  خوب رس ما که به تو کار نداریم تو به کار خودت برس ما هم به کار خودمون .-

 یعنی اینجا جلوی شما؟بله؟-
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ه ای هستی!نمی ای بابا تو چقدر املی دختر لیال با تامام پخمگی اش این کارو نمی کرد که تو که دختردرس خوند-

دانستم باید چه کار کنم من امده بودم تا او را با زندگی درست اشتی دهم اما دقیقا پایم را در جای پای لیال گذاشتم . 

من هم چون او در زندگی احمد حل می شدم . دیگر برای من عشق فقط در حد یک کلمه بود یک کلمه پوچ و بی 

د با خودم فکر کردم حاال که نمی توانم احمد را در رسیدن به ارزوهایم با معنا که هیچ حسی را در من زنده نمی کر

خودم همراه کنم بهتر است تنهایی ادامه دهم او را به حال خودش بگذارم تا به کارهای مورد عالقه اش برسد و من 

  هم به دنبال امال و ارزوهایم برم و بهتر دیدم فعال باز هم سکوت کنم .

ا خانم به من گفت تا کمی زودتر بروم چون عالوه بر عروس تعدادی هم به عنوان همراه اماده بودند ان روز باز فریب

که باید موهایشان را شینیون می کردم . بخاطر همین از صبح با تالش زیاد بساط شام را اماده کردم و به سرعت به 

اه بروم یا بدوم فقط زمانی متوجه شدم که نفس طرف ارایشگاه براه افتادم انقدر عجله داشتم که نمی دانستم باید ر

 زنان دستم راروی زنگ سالن فشار می دادم

چه خبره دختر سر اوردی بدو دیر شده حسابی کالفه اند قرار ما ساعت دو بود یک ساعت تاخیر داری بدو زود -

  باش دست به کار شو که دو ساعت بیشتر وقت نداری .

و در حین رفتم دکمه لباسم را باز کردم و قبل از این که داخل سالن شوم واردم دستشویی  با شتاب از پله ها باال رفتم

  شدم و ابی به سر و رویم زدم حسابی عرق کرده بودم .

 5سالم ببخشید از این که دیر امدم شرمنده ام به طور اتفاقی برایم مهمان امده بود ولی سعی می کنم تا ساعت -

  اماده تون کنم .

به خدا زود باشید خانم ما مثال میزبانیم و قبل از مهمان ها باید انجا باشیم ولی هنوز با موهای خیس اینجا نشسته  ترو

  ایم .

  چشم بفرمایید .-

نفهمیدم این دو ساعت چگونه گذشت فقط بعد ازتمام شدن کارها احساس کردم بازوها و کتف راستم در حال جدا 

 ترین صندلی انداختم و با دست چپم کتف دست راستم را مالش دادم . شدن اند خودم را روی نزدیک

  

  فریبا بعد ازمدتی کنارم نشست و دستش را روی شانه ام گذاشت و در اغوشم گرفت و بوسه ای بر موهایم زد .

  بی نظیری دختر چقدر زیبا پیچیدی خسته نباشی .-

  همانطور که قول داده بودید .تمام شد  5شما هم سته نباشی باالخره سر ساعت -

حاال انها بی تابانه منتظر رسیدن کاروان داماد بودند من و فریبا با هم مشغول تمیز کردن وسایلمان بودیم من پیش 

خودم فکر می کردم همان طور که فریبا گفته کارم بی نقص بوده اما هیچ کدام از انها راضی به نظر نمی امدند تازه 

صدایی اهسته دو گوش دیگری نجوا کرد:من فکر نمی کردم ما رو دست کار اموزش بده احساس می  یکی از ان ها با

  کنم شنیونم شله هر ان می ریزه .

من که تقریبا کارم تموم شده بود و مشغول پوشیدن لباسم بودم با لبخندی به لب گفتم:نه خانم مطمئن باشید اون تا 

  ای خودش می ایسته .وقتی که نخوابید همین طور محکم سر ج

  ان خانوم که گویا یکه خورده بود با من من گفت:اخه می دونید من تا بحال شینیون نکردم برای همین عادت ندارم .

  ولی خیالتون راحت باشه به شما قول میدم که اتفاقی نمی افته . . . . . . . .-
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مان داریم باید کمی زودتر برم فریبا که از کارم راضی و در همان حال به طرف فریبا رفتم بوسیدمش و گفتم چون مه

  تا همراه . 1به نظر می رسید گفت:اشکالی نداره اما فردا کمی زودتر بیا چون دو تا جشن نامزدی داریم با 

  باشه سعی می کنم خودم وبرسونم .-

ان خنده های احمد که خبر از  گذشته بود که صدای چرخش کلید در به گوشم رسید و به دنبال 3ساعت تقریبا از 

امدن میهمانان می داد با عجله به طرف ایینه رفتم نگاهی به خودم انداختم تمام سعی خودم را کرده بودم که در 

نهایت سادگی خوب به نظر برسم ارایش بسیار کمی کرده بودم و دستی به روسری ام کشیده و به استقبال مهمانان 

  رفتم .

  ید .سالم خیلی خوش امد

برای لحظه ای سکوت تمام اتاق را پر کرد به طوری که برای مدت کوتاهی فکر کردم نکنه اتفاقی افتاده و یا من 

خیلی عجیب به نظر می رسم سرم را پایین گرفته بودم و جرات کوچک ترین حرکتی را نداشتم که ناگهان یکی از 

  انها با صدای کلفتش سکوت را شکست .

. به به چه عروسک قشنگی دست مریزا احمد جان این تیکه رو از کجا پیدا کردی تیکه نفس گیریه بپا  به به . . . .-

  توی حلقت گیر نکنه . . . . . ها ها ها . . . . .

تمام تنم مور مور شده بود نمی دانستم چه باید بگویم چقدر ساده بودم و خام من حتی لحظه ای به امدن چنین 

بودم و در حالی که از احمد انتظاری بیشتر از این نمی رفت مگر نه انکه احمد هم از قماش همین  ادمهایی فکر نکرده

  ادمها بود .

اب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم واقعا چه شعر بامزه ای گفته این -

  شاعر بامعرفت ما .

به لحظه بر عصبانیتم اضافه می شد دندانهایم را از غیظ بهم می فشردم سوزش هر کدام حرفی می زدند و من لحظه 

ناخونهایم را در گوشت دستم احساس می کردم با سعی فراوان سرم را باال گرفتم و راست به چشمان احمد خیره 

ود او را ناراحت شدم نمی دانم شعله های خشمی که از چشمانم زبانه می کشید او را متوجه ساخت و یا ان که سرپا ب

کرد که به تندی به سویشان رفت و از انها دعوت به نشستن کرد با شتا ب به سمت اشپزخانه رفتم سرم درد گرفته 

بود و چشمانم می سوخت خودم را روی نزدیک ترین صندلی رها کردم و سرم را میان دستانم فشردم نمی دانم 

تفاوت از هر انچه که گذشته بود در حالی که یکی از دستانش را  چقدر گذشته بود که احمد وارد اشپزخانه شد و بی

به کمر زده بود روبرویم ایستاد و در چشمانم خیره شد و گفت:مثل اینکه قبال بهت گفته بودم که امشب مهمان دارم 

 اینطور نیست؟

  خب من هم که منتظرشون بودم .-

  ینجوری پذیرایی نمی کنن .اینطوری؟اینطوری خوش امد می گن؟حتی توی دهات هم ا-

  می خوای من چه کار بکنم تمام وسایل پذیرایی اماده است .-

 خب پس کی باید پذیرایی کنه؟نکنه انتظار داری من از اونا پذیرایی کنم؟-

  به نظر من درستش همینه چون اونا چهار تا مرد تنهان که هیچ زنی همراهشون نیست .-

ن حوصله تکرار ندارم یا به حرفهام گوش می دی و یا اینکه باید قید ارایشگاه و خوب به من گوش کن شیال م-

بیرون رفتم و بزنی مثل اینکه فراموش کردی که ما به هم چه قولی دادیم که کاری به من و کارهام نداشته باشی در 
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زی برای مهمونام عوض من هم هزینه خواسته هایت را متحمل شوم حاال درست مثل یک خانم با شخصیت و امرو

چای بیار . در ضمن مثل اینکه قبال بهت گفتم که من موهای جمع شده را دوست ندارم و با حرکتی دور از انتظار 

روسری را از سرم گرفت گره موهایم را باز کرد و رهایشان نمود من به تندی به طرفش برگشتم چشمانم به دنبال 

  کرد و با خود برد مانده بودم چه کنم که صدای احمد بلند شد . روسری بود اما او روسری را در مشتش مچاله

  اخه شیال این چایی ما چی شد ما که از تشنگی مردیم .-

ترس از ابروریزی کتک های بعد از مهمانی لحظه ای تردید به دلم راه نداد . در حالی که دستی به موهایم می کشیدم 

ا گرفته و با دلشوره زیادی در حالی که مدام دخدا را به کمک می طلبیدم ان را پشت گوشهایم گذاشتم و سینی چای ر

  و سوی اتاق پذیرایی به راه افتادم .

  سالم دیگه حتی صدای خودم هم برایم غریب شده بود . سینی چای را جلوی اولین نفرشان گرفتم .-

 چیه جیگر به این جور خوشی ها عادت نداری؟-

  به سمت نفر بعدی رفتم تمام بدنم می لرزید به طوری که استکانها به رقص در امده بودند .بدون توجه به حرفهایش 

 هی فرشته کوچولو بدجوری می لرزی . . . . . . حاال چرا این قدر هیجان زده ای؟-

و نفر بعدی در حالی که با یک دست استکان چای را برمی داشت با دست دیگرش چانه ام را به طرف باال اورد 

  مستقیم به چشمانم خیره شد و با لحن نیش داری گفت:خودم به تنهایی مخلصتم .

اما نفر اخر که در کنار احمد نشسته بود همچنان مرا در برداشتن چای از سینی معطل نگهداشت دیگر تحملم تمام 

اههاست داری باهاش شده بود . با خودم گفتم:اخه دختر چه مرگته اینا همشون لنگه همین احمدی هستن که تو م

زندگی می کنی اگه بخوای از خودت ضعف نشون بدی قافیه رو باختی تو برای زندگی کردن با اونا باید مثل 

  خودشون پررو باشی و گرنه نابودت می کنن زیر پا له ات می کرده و تو رو با خودشون به لجنزار فساد می کشونن .

 ی میل ندارید؟پس به نرمی سرم را باال گرفتم و گفتم:چا

 چرا عزیزم مگه می شه ادم چای از دست پری رویی مثل تو نخوره؟-

سپس با چشمانش به احمد فهماند که برایش چای بردارد احمد چون سگ تربیت شده ای به دستورش عمل می کرد 

سانده و ابی به من به تندی به اشپزخانه برگشتم در حالی که سینی را روی میز پرت کردم خودم را به ظرفشویی ر

سر و صورتم پاشیدم احساس گرمای شدیدی می کردم اب خنک هم نتوانست عطش و گرمای وجودم را سیراب 

کند به ناچار به سوی غذا رفتم و خودم را با چیدن میز سرگرم کردم بعد از مدتی میز چیده شده بود و بخار مطبوعی 

ترس فراوان از انها برای خوردن شام دعوت کردم . چقدر قیافه  از غذاها فضای اشپزخانه را پر کرد . به زحمت و با

  های ترسناکی داشتند .

سه تای انها قدی بلند و سبیل های اویزان و تاب دار داشتند و یکی از انها قدی کوتاه تر و چاق و سری تقریبا بی مو 

  که دائما می خندید و دندانهای زردش را نمایان می کرد .

  احمد وارد اشپزخانه شد . اخر همه انها

به به عجب غذاهایی واهلل از عطر و بو انها معلومه که حرف ندارن خب البته جای تعجبی هم نیست اون دستهای -

 ظریف وقتی به حرکت در بیان معجزه می کنن ها . . . . . . . . ها . . . . . ها

  بودم که صدای احمد در جا میخکوبم کرد .بدون معطلی به سمت در رفتم و در حال بیرون رفتن از انجا 

  شیال!عزیزم داش اکبر قول تورو برای امشب گرفته که در بست در اختیارش باشی و ازش پذیرایی کنی .-
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من که با شنیدن این حرف ها کم مانده بود نفسم بند بیاید دستم را زیر گلویم گرفته و دهانم را نیمه باز کردم و 

م قدرت تصمیم گیری درستی نداشتم و از طرفی مطمئن بودم اگر برخالف میل انها عمل کنم چند نفس عمیق کشید

می بایست انتظار هر برخوردی را از انها داشته باشم پس ترجیح می دادم مانند یک قربانی به قربانگاه بروم خوب 

ته بود و با چشم و ابرو به دیگران می دانستم منظور احمد از داش اکبر همان مرد گنده ای بود که در کنار احمد نشس

امرونهی می کرد و مشخص بود که سمت رهبری و ریاست گروهی که بعدها فهمیدم احمد هم جزء انهاست بر عهده 

دارد . با قدمهایی اهسته به طرفش رفتم و دیس غذا را به طرفش گرفتم . او در حالی که لحظه ای چشمانش را از من 

د احمد از من خواست تا برای همه غذا بکشم و من هم مانند کنیزی در سکوتی محض برنمی گرفت غذایش را کشی

اطاعت می کردم ناگهان در میان بهت و ناباوری من اکبربا اشاره ای از احمد خواست تا جایش را به من بدهد . حیران 

هایی و تردید گذاشت و رفت با و درمانده با نگاهم از احمد کمک خواستم اما او همچنان بی تفاوت مرا در ان همه تن

قدمهای اهسته به سمت صندلی رفتم و با دودلی نشستم . چقدر از نگاههایشان می ترسیدم در دلم هی خدا خدا 

کردم تا ما زودتر از چنگ این حیوان نجات دهد با خودم فکر می کردم در چنین مواقعی است که انسان فرق بین 

در دام ازارهای و رنجهایی که احمد برایم به جود می اورد دست و پا بزنم اما  بدوبدتر را می فهمد ترجیح می دادم

  لحظه ای حتی به اندازه ی ثانیه ای این مردک هرزه زشت را تحمل نکنم .

 هی کوچولو حواست کجاست نمی خوای از دست داداش اکبرت لقمه ای برداری؟-

دلمه ای از گوشت برایم گذاشت صندلی اش را کامال به طرف  من با دستپاچگی مقداری برنج برای خودم کشیدم و او

من برگردانده بود و در حالی که غذامی خورد چشم هایش را از من بر نمی داشت غذا در گلویم گیر کرده بود و نمی 

ا توانستم قرتش بدهم ناگهان حرکت دستی را بر روی بازوانم احساس کردم و به دنبال ان جیغ کوتاهی کشیدم و غذ

در گلویم ماند و مرا به سرفه انداخت رنگم کبود شده بود احمد به تقال افتاده بود و مجبورم می کرد تا اب بنوشم اما 

من با خشونت دستش را پس زدم و به طرف اتاقم دویدم و به تندی در را از درون قفل کردم سرفه امانم را بریده 

شده بود . صداهای مبهمی شنیده می شد . گوش هایم را تیز بود ته گلویم می سوخت و اشک از چشمانم سرازیر 

  کرده و به در چسبانده بودم احمد با عجزو البه از اکبر می خواست تا این بار از من چشم بپوشد .

 اخه احمد این دیگه اخر بی عرضه گی ته یعنی تو طی این چند ماه نتونستی اماده اش کنی؟-

کردم اما این یکی مثل اونا نیست یه کمی کله شق تر و زیرک تره یه مدت به من  داش اکبر من تمام سعی خودم و-

  مهلت بده طوری درستش می کنم که با پای خودش بیاد پیش تون .

باشه این بار ازت می گذرم نه به خاطر تو به خاطر خودش که خیلی مهرش به دلم نشسته و در ضمن این بار نشون -

اره اون قبلیه عین مترسک بود فقط به سقف خیره می شد مثل یه مجسمه یخ زده بی دادی که سلیقه ات حرف ند

  روح بود .

هی احمد یه چیز دیگه حواست باشه که نمی خوام خشونت به خرج بدی و تن خط خطی شو برام بفرستی اگه از من -

  می شنوی از امشب بهتره اتاقت رو از اون سوا کنی .

  . . اما داش اکبر . . . . .-

  اما بی اما . . . . . . دهنت رو ببند و حرف اضافی نزن شیر فهم شد یا اینکه . . . . . . -

  متوجه شدم به چشم .-

 راستی حال دخترت چطوره؟اسمش چی بود؟-
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  سروناز . . . . . .-

  اها دختر قشنگی بود خاطرت جمع باشه که اونم سوگلی خوبی از اب در می اید .-

  ارباب . . . . . . . شما لطف دارید . درسته-

  اگه نظر من و بخوای زنهای خوشگل فقط باید دختر بزان . ها . . . . . ها . . . . . . . . . ها .-

با شنیدن حرف هایشان سرم سیاهی می رفت برای نفس کشیدن تقال می کردم احساس خفگی به من دست داده بود 

و سروناز در ذهنم تداعی شد اشک هایی که بدون گفتن دلیل و در نهایت مظلومیت  برای لحظه ای چهره مظلوم لیال

و سکوت جاری می شدند لبانی که برای پرده برداشتن از رنجها و اسرار زندگی قدرت باز شدن ونمی یافتند و یا . . . 

نین چند ماهه . . . . . خدا لعنتت کند . . . . . خدایا چه می خواهم بگویم؟رابطه سرد لیال با سروناز و یا از بین بردن ج

شیال تو با دانستن تمام حقایق و اسرار وحشتناک این خانه مهر سکوت بر لبانت زدی و با قساوت مرا به اینجا 

 فرستادی؟ . . . فقط اگر . . . فقط اگر چی؟؟؟

گاهی؟هدایتم کن پناهگاهم باش و خدایا چه باید بکنم گر نه انکه تنها کس بی کسانی؟مگر نه انکه به نهان و پیدا ا

 نجاتم بده .

  

نمی دانم چه مدت گذشته بود که احساس کردم در اتاق با حرکت انگشتانی به صدا در امده خودم را جمع و جور 

کردم موهای پریشانم را از روی صورتم به کنار گوشهایم بردم و با انگشتانم اشک های صورتم را پاک کردم هیچ 

اها نشان نمی دادم و همچنان در عالم تردید ها سر در گم دست و پا می زدم . خدایا چه فکر می واکنشی به صد

کردم و چه شد با ان که هیچ وقت احمد را ادم متشخصی نمی دانستم و برایش هیچ ارزشی قائل نبودم اما تا این حد 

و بی ارزش بود ان همه تالش و سعی اش برای  نیز او را رزل و پست نیافته بودم یعنی تمام ان ابراز عشق و عالقه پوچ

به دست اوردنم خیال و رویا بود اما ان جرقه هایی که گاه گاهی از چشمانش تراوش می کرد و تمام حساب و 

کتابهای ذهنم را به م می ریخت پس ان ها هم از حقه های شیطانی اش بود و . . . . نه من اشتباه نکرده بودم خدایا 

. . کمکم کن . ان شعله هایی که از چشمانش زبانه می کشیدند اگر از عشق نبود پس چه نامی می توانم چه کنم . . . 

رو یان بگذارم؟من تازه داشتم تمام کارهای گذشته و اشتباهاتش را به حساب عشق ناگهانی و حساب نشده اش 

را به امید تمام این باورها پذیرفته و  نسبت به خودم می گذاشتم . من می خواستم این زندگی و سرنوشت ناخواسته ام

در جهت امال و ارزوهایم هدایتشان کنم من می خواستم از او احمدی بسازم که بعد از سال ها لیال در باورش تردید 

  کند و به همتم افرین بگوید اما چقدر ساده بودم و احمق .

 مون که زنده ای,چرا چیزی نمی گی؟شیال!شیال!شیال یه حرفی بزن یه کاری بکن اصال فریاد بکش فقط به من بفه-

و با دستهای سنگینش ضربات محکم پی در پی به در کوفت . ضربات انقدر شدید بودند که تمام تنم را به لرزه می 

انداختند به سختی از جایم برخاستم تمام تنم کوفته بود لنگان لنگان خودم را روی تخت انداختم پاهایم را روی تخت 

م پاهایم را که دیگر رمقی در ان نبود با دستانم بلند کرده و روی تخت گذاشتم دیگر توان نشستن نداشتم به انداخت

صبح  5ارامی دراز کشیدم و چشمانم به ارامی روی عقربه های ساعت دیواری روبرویم ثابت ماند . خدایا ساعت از 

ت پشت در اتاق نشسته و التماس می کند و من ساع 1شب رفته بودند پس احمد  66گذشته بود و مهمان ها ساعت 

تازه چند لحظه پیش صدایش را شنیده بودم و در حالی که می توانست با لگدهایش در را بازکرده و زحمت در زدن 

را به خودش ندهد تازه او که همیشه زود می خوابید پس چه دلیلی برای بیدار ماندن ان هم تا این ساعت وجود 
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دم و تکانی به خودم دادم می خواستم در را برایش باز کنم من اشتباه نکرده بودم او نگران من داشته است بلند ش

بود,من می توانستم شعله های یک عشق واقعی را در او به رقص در اورم به طرف در رفتم دستم را روی دستگیره 

اهایم را به لرزه در اورد سرمای مشمئز در گذاشتم اما سرمایی که از دستگیره به دستانم منتقل شد تمام افکار و روی

کننده ای بود که تا عمق وجودم راه یافت . واقعیتی در دور دستهای ذهنم سرک می کشید که من تنها سایه ای از ان 

را می دیدم اما به راحتی حس اش می کردم پروردگارا چقدر کند ذهن بودم و فراموشکار شده بودم پس باید تمام 

  کردم اما مگر این در زدن های احمد می گذاشت که تمرکز کنم و چیزی به یاد بیاورم . دیشب را مرور می

شیال عزیزم باور کن که اشتباه کردم من انتظار چنین کارهایی رو از اونا نداشتم نمی دونم یه دفعه چه مرگشون -

ز کن من دارم از ترس دیوونه شده بود هیچ وقت همچین کارایی نمی کردن . باور کن راست می گم توروخدا در با

  می شم اصال در و باز نکن فقط یه کلمه حرف بزن تا خیالم راحت بشه .

هر چه تالش می کردم نمی توانستم چیزی به یاد بیارم مغزم قفل کرده بود و هیچ اطالعاتی به عصب هایم نمی داد 

. . ناگهان جیغ ناخواسته ای کشیدم همه چیز مثل اما احمد همین االن گفته بود که انها هیچ وقت چنین کارهایی . . 

صفحه تلویزیون به طور ناگهانی برایم روشن شده بود انها امده بودند که از من . . . . . . . . . اوه خدایا این احمد بی 

  غیرت و از روی زمین بردار تا هیچ وقت چشمم به چهره کریه او نیفتد .

خدا در و باز کن فقط برای چند لحظه التماست می کنم شیال من تا به حال به کسی  چی شده شیال؟اتفاقی افتاده تورو-

 التماس نکردم عزیز دلم,عشق من درو باز کن می دونی ساعت چنده؟

صبح شده حتما می خوای از نخوابیدن دیشب و پذیرایی بد من و ابروریزی جلوی میهمانات  5:53اره ساعت -

ا را می تونی برای فردا صبح بگذاری چون اصال حالم خوب نیست و حوصله این گالیه کنی؟اما تمام این حرفه

  حرفهارو ندارم .

اشتباه می کنی شیال من یه عذر خواهی به تو بدهکارم من اشتباه کردم من نباید اون ادمها رو توی خونه می اوردم -

  دیشب خیلی اذیتت کردم خواهش می کنم درو باز کن .

م یخهای وجودم را اب کرد گرمای مطبوعی در کالمش نهفته بود که به من گرمی بخشید با کالمش حرفهای احمد تما

روزنه ای یافته بودم که نور زیبای مهر و محبت را به طرفم می تاباند . من در همه این مدتی که با احمد زندگی کردم 

بار به خواست و اراده خودم به سویش پر کشیدم  چنین کالمتی از او نشنیده بودم . در اتاق را به ارامی گشودم و این

  و خودم را در اغوشش رها کردم .

چقدر صورتش تکیده و شکسته شده بود ته ریشی که به صورت داشت او را مظلوم تر جلوه می داد چشمانش به 

و به چشمانش خون نشسته بود و حکایت از شب بیداری و رنج شب قبل می کرد . صورتش را بین دو دستانم گرفتم 

خیره شدم او اصال به احمدی که من می شناختم شباهتی نداشت به ارامی سرش را به طرفم اورد و من انشب در او 

غرق شدم اما غریقی که اینبار به خواست خودش به سوی این دریای متالطم قدم برداشته و خواسته تا لذت غرق 

ر هیچ کس را به خانه نیاورد و صحبتی هم ازان نکرد به شدن را بچشد ماهها از ان شب شوم گذشت . احمد دیگ

طوری که کمال به فراموشی سپرده شد احساس می کردم که قلبم هیچ گاه به من درغ نگفته و احمد به راستی دوستم 

م دارد من نیز به تدریج به او وابسته می شدم به دیدنش عادت کرده بودم و او را به عنوان مرد تمام زندگیم پذیرفت

اما غلیان احساساتش هیچ گاه قلبم را نمی لرزاند و مرا از خود بی خود نمی کرد اما راضی کننده بود و افکار و 

رویاهایم را از دور دستها به داخل خانه کشانده بود . من طبق معمول به ارایشگاه می رفتم و هر روز از روز پیش 
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به من داد که همین پیشنهاد از من انسانی استوار و محکم در  ورزیده تر می شدم تا این که فریبا خانوم پیشنهادی

  این وادی پرفراز و نشیب ساخت .

شیال می خواهم یه چیزی بهت بگم اما نمی دونم چه عکس العملی نشون می دی؟از امروز که ول ماهه من دیگه -

  احتیاجی به شاگرد ندارم چون دیگر خسته شده و پا کمرم جوابم کرده .

 ه از حرفهای فریبا چون پتکی به سرم کوبیده می شد به تندی گفتم:یعنی می خواهید سالن را تعطیل کنید؟من ک

نه من چنین حرفی نزدم کمر دردهای من کار دستم داده دکتر معتقده اگه من به دستوراتش عمل نکن دیسک -

طیل کنم . برای همین تصمیم گرفتم که از کمرم تبدیل به سیاتیک می شه و من باید کار ارایشگری رو تا اخر عمر تع

امروز تورو نه به عنوان شاگرد و کاراموز بلکه به عنوان استاد استخدام کنم سالن و وسایل از من کار از تو و در 

امدمان را نصف نصف می کنیم تازه روزهایی که سرت شلوغه و عروس داری من می تونم بهت کمک کنم اما فعال 

خوابیده و استراحت کنم . از شادی نمی دونستم چی باید بگم به طرف فریبا رفتم و غرق بوسه مدتی باید به پشت 

اش کردم حس می کردم رازونیازهای شبانه ام مورد قبول خدا قرار گرفته چون هم حمد را به من برگردانده بود و 

  زندگیم حفظ شده بود و هم شغل مورد عالقه ام را به دست اورده بودم .

ای زیر شکم,بی حالی و سستی,عالئمی بودند که به سفارش فریبا برای اولین بار مرا راهی مطب دکتر کرد بعد درده

از معاینه و صحت و سالمتم از من خواست تا ازمایش را انجام بدهم من نیز فردای همان روز به اتفاق فریبا به 

با از من خواست تا من به کار سالن رسیده و او برای ازمایشگاه رفتم جواب ان برای دو روز دیگر اماده می شد و فری

  گرفتم جواب برود من در حالی که از زحمتش تشکر می کردم به سوی خانه حرکت کردم .

غروب شد بود که من از سالن به خانه برگشتم . اما بر خالف انتظارم برق خانه روشن بود و بوی غذا از اشپزخانه به 

ناخواسته به قلبم هجوم اورد با خودم گفتم نکنه باز مهمان داشته باشیم؟با قدم های مشام می رسید دلشوره ای 

سست و لرزان از پله ها باال رفتم و داخل هال شدم احمد روی مبل روبرو لمیده بود و روزنامه ای جلوی چشمانش 

 گرفته بود . گفت:سالم به خانوم خانومای خودم راه گم کردی؟از این طرفا؟

  

  خواهش می کنم متلک بارونم نکن سالن خیلی شلوغ بود یه کمی دیر شد ببخشید . احمد-

ما کی باشیم که بخواهیم سرکارو ببخشیم همین قدر که گوشه چشمی به ما التفات دارید باید کالهمون و بندازیم -

  رو هوا .

  احمد خواهش می کنم .-

دونستم که ادامه این جور صحبتها به بحث و جدالی ختم می دیگه معطل نکردن و به سوی اشپزخانه رفتم چون می 

  شود و من اینطور نمی خواستم .

با دیدن اشپزخانه غرق نور و گل جیغ بلندی کشیدم خدایا من چه می دیدم گلدان بزرگی پراز گلهای رز کیک خامه 

  خورد . ای سفید با گل های قرمز و صورتی و در کنار اون بسته ای کادو شده به چشم می

نا خوداگاه به طرف هال برگشتم اما احمد و درست پشت سر خودم دیدم,چیزی که تصورش را نمی کردم او برایم 

جشن تولد گرفته بود روزی که هیچ وقت تا ان موقع به ان توجه نشده بود بسیار برایم نا اشنا بود بی اختیار در 

  شد . اغوشش گرفتم و به دنبال ان اشک از چشمانم سرازیر

 ای بابا اخه ما نفهمیدیم این چه سریه هم چیزای بد اشک تو رو در میاره هم چیزهای خوب؟-
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  اخه احمد تا به حال هیچ کی برام جشن تولد نگرفته بود من یه عمریه که ندیده گرفته شدم .-

گه دوران سختی هایم تموم شده حاال که ما دیدیمت جیگر دیگه گریه برای چیه . . . . ده بخند دیگه فکر می کنم دی-

  مگه نه؟و به دنبال ان با صدای بلند شروع به قهقه کردم .

شب خوبی بود خیلی به من خوش گذشت اما بازهم حسی در وجود احمد بو که نمی گذاشت محبت واقعی ام را به او 

  ابراز کنم حس پس زدگی حس تصنعی بودن حس عشقی پر از تردید .

بلندی به هم خورد و فریبا با چشمانی پر از شادی روبرویم ظاهر شد از همانجا پاکتی را برایم  در سالن با صدای

  تکان داد و با خوشحالی به طرفم امد و مرا سخت در اغوشش فشرد .

تبریک می گم شیال . . . . تبریک می گم,واقعا خوشحالم نمی دونی چه احساس قشنگی دارم . درست مثل همون -

  همین خبررا شوهرم برام اورد . وقتایی که

 چی می گی فریبا جون من که اصال سر در نمی اورم چه خبری؟تبریک برای چی؟-

ای بابا تو چقدر پرتی یعنی از این پاکت و اون ازمایش و عالئم خودت متوجه هیچی نشدی؟تورو به خدا نگذار فکر -

  کنم که تو این قدر هالویی .

می نگاهش می کردم شانه هایم را به عالمت بی خبری باال بردم و به کارم مشغول شدم اما من در حالی که با سردرگ

فریبا به سرعت به طرفم امد شانه هایم را به سوی خودش برگرداند و مستقیم به چشمانم خیره شد و در حالی که 

ن خوبی شنیدی . . . مادر می صدایش اشکارا می لرزید گفت:شیال تو داری مادر می شی,مادر,تا به حال خبری به ای

  فهمی مادر .

من در حالی که اه از نهانم بلند شده بود احساس ریزش دنیایی از اوار بر سرورویم کردم همان تنگی نفس لعنتی به 

سراغم امد بود دستانم لرزید شانه و قیچی با سرو صدا به زمین افتادند و من همچنان مات و مبهوت تنها به پاکتی که 

  ستان فریبا تکان می خورد خیره مانده بودم .در د

مانند ارواح وارد خانه شدم کیف و شالم را در همان ورودی در انداختم و خودم را به زحمت روی نزدیکترین مبل ولو 

کردم در تاریکی محض خانه فرو رفتم,خبر خوشحال کننده ای نبود می دانستم که یک زن با مادر شدن به تکامل می 

ارزوها و عالیقش را با این موجود دوست داشتنی به ثمر می رساند اما نه در شرایطی که من قرار داشتم نمی رسد و 

خواستم لیالی دیگری باشم تا به خاطر فرزندم مجبور باشم از سهم و زندگی و عمرم بگذرم خودم را مانند 

سخت و بلند است دنبال جای پای می گردد کوهنوردی می دیدم که بدون تجهیزات الزم در حال باال رفتن از کوهی 

و ان را نمی یابد و ناچار است عده ای دیگر را هم با خود همراه کند نه من نمی توانستم در این جاده پر فراز و نشیب 

زندگی موجود دیگری را هم به خطر بندازم در واقع عالقه ای به تکرار سرنوشت لیال نداشتم من نمی خواستم جز ان 

  زنان بی هویتی باشم که قبل از حل مشکالت جدی مسائل خانوادگی در ان محو شده اند . دسته از

و تنها قربانی ان ساده اندیشی و بی هویتی کودکانی گریان و سرگردان در جامعه بی رحم امروزی باشند بچه هایی 

  .که سرانجام سر ز زندان ها و خانه های فساد و هزار ماتمکده دیگر در می اورند 

ناگهان المپ های باالی سرم روشن شد چشمهایم به تاریکی عادت کرده بود و هجوم ناگهانی نور به چشمانم تمام 

  افکار به هم ریخته مرا پریشان کرد .

احمد امده بود بدون انکه من متوجه امدن و یا حتی حضورش شوم . انقدردربدبختی خودم غرق شده بودم که از 

  .اطرافم غافل ماندم 
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 سالم شیال تو خونه ای پس چرا چراغ ها خاموشه؟-

 سالم چقدر زود اومدی؟-

  احمد نگاهی به ساعتش کرد و سپس به من خیره شد .

 چیه؟چرا زل زدی به من؟-

چته؟چرا این قدر بهم ریخته ای؟اتفاقا کاری برام پیش اومد که مجبور شدم دیر به خونه بیام دیرتر از هر وقت -

 ا تو چرا با این وضع اینجا نشستی؟دیگه . ام

  پاکت ازمایشم را به طرفش گرفتم .

 این چیه؟-

  جواب ازمایشی که چند وقت پیش دادم .-

 خب؟-

  مثبته .-

 یعنی چی؟-

  یعنی اینکه من حامله ام .-

  رنگ از صورت احمد پرید چند بار چشمانم را بهم زد و به من نگاه کرد .

 ال؟حتما داری اذیتم می کنی ها؟شوخی می کنی شی-

  نه شوخی می کنم نه قصد اذیت تورو دارم این یه حقیقته حقیقت محض .-

  اما شیال ما همچین قراری رو با هم نداشتیم .-

با این که اصال وجود این بچه خوشحالم نکرده بود اما لحن ازار دهنده احمد اولین جرقه حسی شیرین را در وجودم 

  س مادری که در مقابل شماتت های مردش از فرزندش دفاع می کند .روشن کرد ح

  یادم نمیاداصال در این مورد با هم قرار مداری گذاشته باشیم .-

  احمد در حالی که با عصبانیت لباسش را در می اورد گفت:باید بندازیش فهمیدی؟من بچه نمی خوام .

  مثل اسپند روی اتش پریدم و نزدیکش رفتم .

 چرا . . . . گفتم چرا؟مگه غیر اینه که بعد از هر ازدواجی زن و شوهر بی صبرانه منتظر امدن بچه شون هستن؟-

خفه شو ببند اون دهنت و بذار فکر کنم ببینم چه خاکی باد توی سرم بریزم خدا لعنتت کنه شیال باالخره من و -

 گرفتار برزخ اکبر کردی؟

ن احمد خارج می شد مثل بهمنی بود که توی سرم می ریخت پس احساسم به من حرفهایی که ارام و اهسته از ده

دروغ نگفته بود احمد گرگی بود که لباس میش و به تن کرده بود و می خواست من و به تدریج به راه خودش 

  بکشونه اما چیزی که از اون سر در نمی اوردم حضور بچه بود که اینطور تحریکش کرده بود .

  د راضی بشی که از شرش خالص بشیم .شیال بای-

  چرا شرش؟من اون و می خوام اون بچه مونه .-

  عاقل باش شیال ما فرصت زیادی برای بچه دار شدن داریم .-

 من اصال متوجه حرفات نمی شم مگه االن ای فرصت نداریم؟-

  نه نه نه نه بحث نکن دارم دیونه می شم .-
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رام و شمرده گفتم:پدر فداکار نگو به من که موقع سروناز هم همین احساس و در حالی که نگاهش می کردم ا

 داشتی؟

  نه نداشتم بخاطر اینکه موقعیت و شرایطش فراهم بود .-

  اما من هر چی فکر می کنم می بینم که موقعیت تو از اون وقت تا حاال نه تنها بدتر نشده بلکه بهتر هم شده .-

  ست .منظورم موقعیت مالی نی-

 پس چیه؟-

در حالی که مدتی را به سکوت گذراند گفت:مشکالت کاری دارم ممکنه یه مدتی مجبور بشی تنها بمونی چون باید 

  ماموریت اضطراری برم .

 نگاه موشکافانه ای به صورتش کردم و گفتم:دلیلت قانعم نکرد باز توی اون سرت چه نقشه ای داری؟

رفت و گفت:خب اگه قانع نشدی مهم نیست می خوای اون و نگه داری نگه داراما با قیافه حق به جانبی به خود گ

  مسئولیت خودت .

با این که هیچ عالقه ای به بچه دار شدن نداشتم اما نارضایتی احمد باعث شد تا همچنان پافشاری کنم . زندگی با او 

زی که طردشان می کند بخواهم نوعی لج به من اموخته بود چیزهایی که دوست ندارد دوستشان بدارم و هرچی

 ولجبازی که باز هم به نفع او تمام شد .

  

من با وضع موجود همچنان به سالن می رفتم و ان را به بهترین نحو اداره می کردم با ابتکاری که در ارایش موها و 

گاهی مجبور می شدند ساعتها و صورت انجام می دادم به زودی مورد توجه بسیاری از خانم های شهر قرار گرفتم که 

حتی روزها به انتظار فرا رسیدن نوبتشان بنشینند . کم کم برنامه عادی ارایشگاه را عوض کردم و فقط مشتری های 

تلفنی و با وقت قبلی را می پذیرفتم درامد ارایشگاه چند برابر شده بود . با پیشرفت بارداری اوضاع و احوالم خراب 

پی در پی امانم را بریده بود سرپا ایستادن های مداوم به مرور که بر وزنم اضافه می شد ازارم تر می شد تهوع های 

می داد شبها از درد پا نمی خوابیدم . پایان پنجمین ماه را می گذراندم حسابی وزن اضافه کرده بودم پوست صورتم 

ختر است همسایه های محله که از مشتری باز شده بود و سفید تر به نظر می رسید همه معتقد بودند که بچه ام د

های ارایشگاه بودند حسابی هوای مرا داشتند برایم اش و سوپ و ویارونه می پختند محبتهای انها باعث می شد تا 

عوارض بارداری را راحتر تحمل کنم . شبی از شبهای تابستان بود و پنجره ها به خاطر گرمای زیاد هوا باز بودند 

دریا که به ساحل می خزیدند به گوشم می رسید دردهای گاه و بیگاه کمرم اجازه خوابیدن به من و  صدای امواج ارام

نمی -چیه شیال چرا نمی خوابی؟ -نمی داد بهتر دیدم کمی قدم بزنم تا شاید این درد لعنتی دست از سرم بردارد . 

ن از عوارض حاملگیه . بعد از اون دوباره می گ-دکترا چی میگن؟ -تونم هم کمرم درد می کنه و هم نفسم می گیره! 

نه!مگه مادر چیز باالتری -بهت گفتم قبول نکردی حیف نیست زیبایی خودت و حروم یه بچه کنی؟ -خوب می شه . 

هم داره که فدای بچه اش بکنه؟جوونی و زیبایی و مهر مادری صدقه سر بچه اش تا سالم به دنیا بیاد و بزرگ بشه . 

من فردا صبح باید -چیه؟ -شیال؟ -همه مادرای خوب همین و می گن . -ی اونم همین و می گفت . درست مثل لیالی-

ممکنه زیاد طول بکشه دلت -همون کاری رو که هر روز می کردم . -برم ماموریت وقتی که نیستم چی کار می کنی؟ 

برایم زنده کرد . اه بلندی کشیدم  نمی خواد بری پیش پدر و مادرت؟ یاداوری این موضوع فقط یاد سودابه عزیزم را

همون روزی که به -پدر و مادر چی؟ -برای سودابه و بهرام . -برای کدومشون؟ -و گفتم:دلم براش پر می زنه . 
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ازدواج من با تو رضایت دادند با دستهای خودم هر دو تاشون و توی فکر و خیالم دفن کردم اونا یک سالی می شه که 

تا سنگدلی رو توی چی بدونی . صبح زود در حالی که صبحانه خوبی برای احمد اماده -شیال . خیلی سنگدلی -مردن . 

کرده بودم برای بدرقه اش تا دم در رفتم مدتی نگاهم کرد و گفت مواظب خودتون باشین . اولین باری بود که به 

ودتر از معمول به سالن می رفتم و اون اشاره می کرد و همین باعث نشستن لبخندی روی لبهایم شد . با رفتن احمد ز

دیرتر از قبل به خانه بر می گشتم . هنگامی که به خانه می رسیدم بدون خوردن چیزی روی تخت می افتادم و از 

خستگی فوری خوابم می برد . احمد چشم داشتی به درامدم نداشت در حقیقت نمی دانست که از ماهها پیش حقوق 

سرگذشت من تا حدودی با خبر بود انها را برایم در بانک پس انداز می کرد . پول هایم خوبی می گیرم . فریبا که از 

به سرعت جمع می شدند چون خودم نیز هیچ برداشتی از انها نداشتم احمد چند روزی می شد که به ماموریت رفته 

ظرم مشکوک تر می امد سوالی بود و در این مدت تنها سه بار با خانه تماس گرفته تنها چیز مشکوکی که هر باز به ن

بود که از حال دوستانش می پرسید و من هم اظهار بی اطالعی می کردم اما او با شوخی تکرار می کرد مطمئنی که از 

اونا بی خبری؟ چیز غریبی بود دوباره مشامم به بوهای بدی حساس شده بودند در حیاط را موقع خواب قفل می 

بعد از امدنم به خانه قفل می شدنداما خواب تا دیر وقت همچنان به چشمانم نمی کردم درهای ورودی ساختمانم هم 

امد و با ان غریبی می کرد . تا باالخره ان شب شوم رسید و سایه اش را چون بختکی روی زندگیم انداخت بختکی 

مبهم خوردن در و به زشت و پلید . شب از نیمه گذشته بود و من چون شبهای قبل در حال نزاع با خودم بودم صدای 

دنبال ان صدای پایی شنیده شد ابتدا فکر کردم که اشتباه می کنم و دچار خیاالت شدم اما صداهایی که بسیار ارام و 

نجوا گونه بود به گوشم خورد به سرعت از جا بلند شدم و روی تخت نشستم ولی صدای پا نزدیک و نزدیکتر می شد 

انگشتهای پاهایم به سمت پشت در رفتم و پناه گرفتم شبی مهتابی بود و نور  بدون معطلی از جا بلند شدم و روی

مهتاب از پنجره تمام اتاق را روشن کرده بود به ناگاه سایه ای بلند روی تختم نمایان شد دندانهایم از ترس بهم می 

 دیگه صدای انها را به وضوح می خوردند چهار تا از انگشتانم را بین انها قرار دادم تا جلوی صداهای اون و بگیرم حاال

 به روی چشم .-غلوم . بقیه اتاقها رو نیگاه کن مثل اینکه توی اتاقش نیست . -شنیدم . 

  

  عجله کن ببینم می خواستی به بچه های دیگه بگی جلوی در افتابی نشن .-

  گفتم خیالتون راحت اونا منتظرن ببینن شما امشب چه گلی می چینید .-

یگه حاالبرو یه نگاهی به اطراف بنداز مگه قرار نبوده شبا خونه بمونه این احمد بی عرضه که می گفت همه بسه د-

  چی اماده اس اون از در قفل شده حیاط اینم از مرغی که تو قفسش نیست .

ی توانم پیدا دنیایی از ترس به جانم ریخت سعی کردم فکرم و متمرکز کنم تا ببینم چه وسیله ای برای دفاع خودم م

کنم هرچی می گشتم کمتر می یافتم من دروضعیتی نبودم که بتوانم قدمی بردارم کمترین حرکت من می توانست 

  انها را متوجه حضورم کند .

  داش اکبر توی هیچ سوراخ سنبه ای نبود اینگارغیبش زده .-

  عوض این حرفا دقیق تر بگردی .چرند نگو احمد گفته اون هیج جایی برای رفتن و موندن نداره بهتره -

 اخه داشی مورچه که نیست که ذره بین بذارم زبونم الل ادمه!هه هه هه-

  ببند اون نیش تو دیگه نبینم این جوری راجع به اون صحبت کنی من خیلی خاطرشو می خوام .-
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خونه برن بیرون می ترسیدم حالم دوباره دل پیچه و تهوع به سراغم امده بود خدا خدا می کردم که هر چه زودتر از 

وخیم شده و مخفی گاهم لو برود اما تصور اینکه تمام عشق احمد رنگ و ریا بود و من برای او عروسک خیمه شب 

بازی بیشتر نبودم لبریز از خشمم می کرد خشمی که از درونم می جوشید و می سوزاندم و نابودم می کرد تازه می 

 ری تنها بهانه ای بیشتر نبوده و اون دوباه من و بازی داده بود یه بازی کثیف!فهمیدم ماموریت و کار اضطرا

سایه هر لحظه کوتاه و کوتاه تر می شد تا سرانجام در هیبت جسم اش فرو رفت او وارد اتاق شده بود و کنار پنجره 

امال در مقابل قدم می زد سنگینی قدم هاش و روی قلبم حس می کردم فقط یک چرخش کوچک کافی بود تا ک

  چشمانش نمایان شوم .

تحمل شمردن قدم هاش و نداشتم مطمئن بودم نباید به کسی یا چیزی امیدوار باشم در ان برزخ من عروج روحم را 

  دیده بودم و تنهای تنها به انتظار مجازاتی سخت در التهاب بودم .

مام شده بود بالفاصله شناختمش دهانم قفل شده بود و با صدای در اتاقم که بسته شد چشمانم را باز کردم همه چیز ت

نفسهایم به سنگینی از سینه ام بیرون می امد فقط نگاهش می کردم نگاه یپر از التماس و خواهش . مشغول قدم زدن 

بود و گهگاهی نگاهی کوتاهی به دریا می انداخت سعی می کرد نگاهم نکند من این را از حرکاتش فهمیده بودم 

ز بس این طرف و ان طرف رفته بود کالفه شدم پیچش معده ام شدیدتر شده بود دستم را روی ان گذاشتم و دیگه ا

  فشارش دادم دهانم پر از اب شده بود می دانستم دوباره عق زدنم شروع می شه .

مه ان چیزی که استرسی که از امدن مرد غریبه به من وارد شده بود دگرگونی حالم را تشدید کرده بود با فریادی ه

  در معده ام داشتم به بیرون ریختم و بعد روی زانوهایم نشستم .

  با سرعت به طرفم امد تا مرا از جا بلند کند اما با فریاد دستم را حایل خودمان کردم و گفتم:نه به من نزدیک نشو .

 خیلی خب!باشه چرا ترسیدی؟ادمخوار دیدی؟-

  میای تو خونه ی مردم و اونوقت انتظار داری با خنده ازت پذیرایی کنم . با فریاد گفتم:چرا ترسیدم؟نصف شب

  اخه جیگر تو که اصال روزا خونه نیستی .-

  منظورم این نبود که اگر روز روشن میومدی حتما با روی خوش ازت پذیرایی می کردم .-

  ونی به ادم حال بدی .با خنده ای مرموز گفت:احمد خیلی ازت تعریف می کرد می گفت حسابی می ت

دیگه نفهمیدم چی کار می کنم ناخنهایم را مستقیم به طرف صورتش نشانه رفتم و فریاد زدم: خوک کثیف از احمد و 

  تموم دوستهای کثیفش بیزارم برین گم شین و گرنه هوار می زنم و همه را با خبر می کنم .

بعدها چنان عادت می کنی که نمی تونی فقدانش و تحمل کنی  نه تو این کارو نمی کنی قبول دارم اولش سخته اما-

خواهرت هم اولش گوشت تلخی می کرد ولی کم کم رام شد و اروم گرفت چون بیشتر مجالس شبانه مون توی این 

  خونه بر پا می شد .

 پس چرا احمد ولش کرده؟-

دی . احمد روی تو بهتر تونست سرمایه گذاری به خاطر اینکه تو تیکه بهتری بودی و دو برابر اون برایش می ارزی-

  بکنه .

کثافت خفه شو من نمی گذارم من و هم به لجن بکشونین فقط اگه دستم به اون خوک برسه می دونم چه بالیی به -

  سرش بیارم .
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تونه اون االن توی یکی از شهر های خوش اب و هوای این مملکت داره برای خودش شق و رق می گرده تا بلکه ب-

  تیکه دیگه ای پیدا کنه و پول خوبی به جیب بزنه .

فهمیده بودم که در رفتن از دست این ادما محال است تصمیم گرفتم چیزهایی که دلم می خواست از احمد بدانم از 

  زیر زبانش بیرون بکشم .

 فقط دنبال یه بیچاره دیگه رفته-

 یا پس چیزای دیگه هم می گرده؟

 عزیز تو چی فکر می کنی؟خیلی کنجکاوی -

 مواد مخدر اما بگو ببینم از چه نوعش؟-

  از همه نوع خیلی زرنگی ضعیفه .-

دیگر احمد برای من تمام شده بود حتی نمی خواستم یک بار دیگر ببینمش یا حتی صدایش را بشنوم سرم به شدت 

  درد گرفته بود و گیج می رفت . احساس کردم اکبر به طرفم می اید .

  خودم را به دیوار چسباندم و به دنبال راهی برای فرار .

انقدر به من نزدیک شده بود که نفسهایش به صورتم می خورد چاره ای نداشتم به پایش افتادم و خواهش کردم زانو 

زد و مستقیم توی چشمانم خیره شده و گفت:بهتره خواهش نکنی بدجوری چشمام و گرفتی از همون شب اولی که 

مت دیوانه ات شدم می خواستم مال خودم باشی و با خودم ببرمت اما توی اتاق قایم شدی و موقعیت فراهم نشد دید

تا چند شب به درو دیوار پنجه انداختم و منتظر امدنت شدم اما احمد بعد از چند روز امد و گفت سخت مریض شدی 

باالخره از سرم بازش کردم و حاال دیگه مال خودمی و حالت خراب است بعدها هر روز بهانه ای می تراشید تا اینکه 

از همون روز اول قول تو به من داده بود اما تو فکر می کردی احمد عاشقت شده در صورتیکه این طور نبود من در 

  مقابل واگذاری تو به خودم چندین کیلو هروئین و تریاک بهش دادم تا باالخره رضایت دادورفت .

  اسمش توی شناسنامه ام نوشته شده .اما اون شوهر منه -

  اشکالی نداره تو می شی زن خودم زن شرعی و قانونی .-

  نه من نمی تونم اصال ممکن نیست .-

 چرا از من خوشت نمیاد؟-

  عالوه براین دلیل محکمتری وجود داره که نمی تونم از احمد طالق بگیرم . بله من از اون باردارم پنج ماه .-

بتدا سرخ شد و بعد احساس کردم بتدریج سیاه می شود دستهایش تبدیل به مشت فشرده ای شد و ناگهان صورتش ا

  ان را با تمام قدرت به دیوار کوبید و نعره بلندی کشید .

 با شنیدن صدای فریادش مرد قبلی با عجله وارد اتاق شد و گفت:اتفاقی افتاده رئیس؟

  به نادر بگو بیاد اینجا لعنتی .-

مرد با عجله از اتاق خارج شد اکبر همچنان که سرش را به دیوار می کوبید گفت:پدرش و در میارم کاری می کنم که 

فراموش کنه از کی زاییده شده تخم حروم حاال دیگه من و سرکار می زاری . . من که بهت اخطار داده بودم اتاق تو 

 چیه؟جدا کنی حاال بهت می گم نتیجه خیانت به داش اکبر 

  در اتاق با تلنگری اهسته باز شد .

 بله قربان با من امری داشتین؟-
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 احمد چه ساعتی حرکت کرده در ضمن بپرس ببین تنهاست یا همراه داره؟-

  دو بعد از ظهر قربان همراه داره .-

 مطمئنی؟-

  بله قربان .-

بهش بگو اکبر میگه به همراهش کاری نداشته پس باید به ایستگاه کرکس رسیده باشه زنگ بزن به همایون خان -

  باشین اما اونو تحویل نزدیکترین اشیونه بدیند البته خودش هیچ بویی نبره .

  چشم قربان .-

می دانستم که برای احمد نقشه کشیده اما نمی فهمیدم منظورش از اشیونه و همراه چیه با خشم پرسیدم می خوای با 

 اون چیکار کنی؟

  به من کرد و گفت:می خوام یه خورده گوشالیش بدم . نیم نگاهی

 چرا؟مگه اون چیکار کرده؟-

 دله دزدی کرده به من خیانت کرده دروغ گفته راضی شدی؟-

 مگه این کارا توی مرام شما اشکالی داره؟-

قابل هم خیلی خانوم کوچولو بهتره یه چیزی و خوب بدونی ما توی جمعممون به همدیگه خیانت نمی کنیم و در م-

  بامرامیم .

 با بی تفاوتی پرسیدم:حاال می خواین با من چی کار کنین؟

به طرفم امد و یه چرخی دور من زد از سر تا نوک انگشتان پایم را زیر ذره بین نگاهش گرفته بود و انها را مانند یک 

  جنس مرغوب ورانداز می کرد .

 خوب حاال می مونه تکلیف تو سوگولی خودم-

 در حالی که کتش را در می اورد گفت:فکر نمی کنی هوای اینجا یه کمی دم کرده؟

تقریبا می دانستم که منظورش چیست برای همین با لحنی پر از خواهش گفتم:اگه به من رحم نمی کنی حداقل به 

  یارتون باشم .این بچه رحم کنید التماس می کنم ولم کنید . بهتون قول می دم بعد از زایمان کامال در اخت

انگار اصال حرفام و نمی شنید با خونسردی مشغول باز کردن گره کراواتش بود برای یک لحظه فکر مزخرف فرار 

به سرم زد با تمام نیرو به طرف در دویدم تا خودم رابه بیرون بیندازم اما به محض باز کردن در همان مرد زشت و بد 

ه بلندی سر داد و گفت:بهتره برگردی تو اگه داش اکبر و عصبانی کنی بد ترکیب یعنی غالم جلویم ظاهر شد . خند

  می بینی مثل یه بره سر براه بر گرد توی اتاقت باشه عزیزم .

می خواستم جیغ بزنم و کمک بخواهم اما قبل از امتحان این راه دستهای نیرومندی مرا چون پرکاه ازروی زمین بلند 

 ن بست .کرد و در را به شدت پشت سرما

  

نمی دانم سقوطم را چگونه بگویم و چطور بنویسم به دره ژرفی پرتم کردند به جایی که می دانستم هیچگاه رنگ 

صعود را نخواهم دید شیشه ی قلبم لبریز از غم شده بود و شکستنی و دلیل قلب های شکسته و چشم های نگران 

  وم کرد .چیزی نیست که بشود ان را روی کاغذ نشاند و مهر و م
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ان شب و شب های دیگر زیر شکنجه های وحشیانه ی ان مرد رذل به خون ریزی افتادم و فرزندم را از دست دادم 

برایش نه گریه ای کردم نه شیونی مرگش مایه غم و اندوهم نشده بود بلکه تنها روزنه ای بود به سوی شادی که 

  مدتها حضورش را حس می کردم .

انسان شایستگی و لیاقت ان را ندارند که از خود یادگاری برای البوم بشریت بگذارند و ژن های  حیوانهایی در لباس

  معیوبشان را طی نسل های اینده حفظ کنند .

منتظر کوچکترین فرصت بودم تا خودم را از دست این گروه خونخوار نجات بدهم که باالخره فراهم شد ان شب ان 

  کردند تا باالخره به خر خر افتادند و هر کدام گوشه ای به خواب رفتند .قدر تریاک کشیدند و میگساری 

اوضاع درو برم را بررسی کردم همه خوابیده بودند غیر از نادر که مسئولیت نگهبانی خانه را بر عهده داشت . پنهانی 

ا مقداری مشروب دهنم مقداری تریاک در لیوانی مشروب حل کردم و توی سینی گذاشتم و با خودم به حیاط بردم ب

  را شستشو دادم تا وقتی حالت مستی به خود می گیرم بهم شک نکند .

هی داش نادر . . . . بیا ببین داش اکبر برات چی فرستاده!گفته چون داداش نادرمون نمی تونه توی حال امشبمون -

  شریک بشه این یه لیوان و برات بیارم .

  ایش گرفت و گفت:خیلی مامانی باالخره یه روز منم باهات حال می کنم .نادر جلو امد و صورتم را با دسته

  در حالی که هوای دهنم را به شدت بیرون می دادم گفتم:اگه داش اکبر بزاره .

 خندید و گفت:خیلی سر حالی مثل اینکه امشب به تو هم حال دادن نه؟

  .اره اما نه زیاد داش اکبر می گه زیادیش برام خوب نیست -

  خوب راست می گه بنده خدا و ال جرعه لیوان و سر کشید و تا ته خورد .-

  در حالی که نفسی به راحتی می کشیدم تلو تلو خوران به داخل خانه امدم .

  گذشته بود که نادر هم خوابید با دهانی باز و انبوهی کف در داخل ان . 66ساعت از 

دم بیرون نفس نفس زنان خودم را به خانه فریبا رساندم و زنگ خانه را فشار به سرعت لباسم را پوشیدم و از خانه ز

  دادم .

بعد از مدتی صدای خواب الودی از داخل خانه شنیده شد خدای من صدای شوهرش بود از کار خودم پشیمان شده 

رساندم و در پناه دیوار خودم بودم حاال باید جواب اونا رو چی می دادم بنابراین خودم را به تندی به داخل کوچه بغل 

را مخفی کردم کمی صبر کردم تا سرو صدا خوابید یادم امد که کلید سالن با من است پس ارام ارام به طرف ان رفتم 

و داخل سالن شدم ترجیح دادم در تاریکی مطلق جایی برای خوابیدن پیدا کنم چون هر نوری باعث شک و شبهه 

  همسایه ها می شد .

  دراز کشیدم و حوله بزرگی روی تن انداختم و دیگر هیچ نفهمیدم .روی مبل 

با صدای باز شدن قفل در از جا پریدم فریبا با دیدنم یکه خورد جیغ کوتاهی کشید و در حالی که با تعجب نگاهم می 

و دادم کرد گفت:شیال معلومه کجایی؟بدون خبر می ری و پیدات نمی شه اگه بدونی چی جوری جواب مشتری ها ت

بعضی ها خیلی دلخور شدند و قهر کردن بعضی ها هم با ناراحتی قبول کردن نوبتشون و عقب تر بندازن اخه دختر 

 تو فکر نمی کنی من با این کمرم از پس این همه مشتری بر نمیام؟

  سرم را پایین گرفته بودم و بغض به شدت گلویم را می فشرد هیچ توضیحی نداشتم .
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به من نگاه کرد و گفت:چقدر الغر و رنگ پریده شده ای اتفاقی برات پیش اومده؟اخه یه حرفی بزن تو  فریبا با دفت

  که من و کشتی .

بغضم ترکید با دستانم صورتم را پوشاندم و روی زانوهایم خم شدم و حسابی گریه کردم . فریبا هیچ حرفی نزد و 

لی بشوم سرانجام در اغوشم گرفت و دستمالی به من داد و از من ارام کنارم نشست و اجازه داد تا کامال از بغض خا

  خواست تا صورتم را بشویم چون دلش نمی خواست کار اموزها متوجه مشکلم بشوند .

فریبا تا بعد از ظهر ان روز هیچ توضیحی از من نخواست اما بعد از این که ارایشگاه خلوت شد و بچه ها برای نهار 

پرسید:شیال نمی خوای چیزی بگی؟می دونی غم ها و حرفهایی که تو دل ما هستن و سنگینی  رفتند کنارم نشست و

 شون خردمون می کنه وقتی به اهلش سپرده بشن مثل کاه سبک و قابل تحمل می شن؟

  می دونم فریبا اما نه غمهایی از جنس مال من .-

  زبون اون و از دل بیرون می ریزه .لبخندی زد وگفت:از قدیم گفتن گریه یخ غصه رو باز می کنه و 

اگه بدونی چه غم جانکاهی توی دلم لونه کرده پیش خودت می گی تو دیگه کی هستی که با وجود این همه غصه -

  تونستی تا حاال دوووم بیاری .

هر ادمهایی نه شیال تو اشتباه می کنی!من هنوز نمی دونم توی دلت چه خبره اما پشت هر کدوم از پنجره های این ش-

 زندگی می کنند که فکر و قلبشون شایسته کنکاش و تحقیقه؟

حرفهای فریبا به دلم نشست و ارومم می کرد برای من که بچه ای از روستاهای به دور از همه رنگ و لعاب بودم و 

ا خودم فکر در مواجه با مشکالتم خود را پاک یافته بودم این حرف ها مسکنی قوی برای روحم به حساب می امد ب

کردم حاال که به نقطه صفر زندگیم رسیدم و دلم نمی خواهد دست از پا درازتر نزد خانواده ام برگردم پس بهتره با 

  کمک فریبا ادامه بدهم تنها کسی که در این دنیا پهناور می توانستم به او تکیه کنم .

با وضعیت که داری حداقل برای بچه ات خوب  خب شیال نمی خوای حرفی بزنی؟اشکالی نداره اصرار نمی کنم اما-

  نیست .

می خواست برود و تنهایم بگذارد که من دستهایم را روی پاهایش فشردم و با نگاه خواستم تا همچنان بماند و با ته 

مانده قوتم شروع به صحبت کردم . . فریبا وقتی می گفتم توی این دنیا کسی و ندارم البد پیش خودت فکر کردی 

 رم تعارف می کنم مگه نه؟دا

  با لبخند گفت:تا حدودی .

  اما خوب گوش کن شاید قلب و فکر منم الیق کنکاش باشه .-

زندگیم را ان طور که به من گذشته بود در میان اشک و بغض و اه برایش تعریف کردم فشار دستهایش که از روی 

  را در من القا می کرد .محبت دستهایم را می فشرد به من نیرو داد و حس همدردی 

متوجه گذر زمان نشده بودیم تا وقتی که زنگ سالن به صدا در امد نگاه جفتمان روی ساعت خیره ماند ما حدود سه 

  ساعت با هم حرف زده بودیم و بچه ها برگشته بودند .

ه نفس عمیقی می کشید فریبا دکمه ایفون را فشرد و دوباره در کنارم نشست و به صورتم خیره شد و در حالی ک

گفت:باورم نمی شه شیال تو االن حدود یک سالی می شه که به این جا رفت و امد می کنی و انقدر تودار و راز دار 

بودی که من تا به امروز فکر نمی کردم مشکل حادی توی زندگی تو وجود داشته باشد بهت حق می دم چون چند بار 

  ین باعث نمی شه که تو فکر کنی به پایان زندگی رسیدی .توی بازی زندگی رو دست خوردی اما ا



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 5  

 

این خود ما هستیم که باید به زندگی حکم برونیم و مهارش کنیم تو فکر می کردی با دور شدن از پرهام داری 

محبت بزرگی در حقش می کنی و با فداکاری و گذشت خواستی مهر و محبتش رو هم از دلت بیرون کنی و حتی به 

هم نکنی اما نه عزیز دلم اشتباه کردی ما هیچوقت نمی تونیم محبت رو توی مرز مشخصی محدود کنیم اون فکر 

محبت و عشق پرهام تا ابد با خون و پوست و گوشت تو عجین شده و همین نمی گذاره که تو متعلق به هیچ مردی 

ترین نقطه عشق فکر نمی کنم باشی من برخالف تصور خیلی ها که فکر می کنن تصاحب جسم یعنی رسیدن به باال

وصل یعنی تعلق کامل و خوشبخت کسی یه که اول روح وقلبش تصاحب شده باشه و به دنبال اون جسم به تسلیم 

قانع بشه عشق یعنی پر پرواز عشق یعنی خانه ای با ستون هایی از ارزش و اعتقاد باطنی و در نهایت عشق یعنی یه 

  دنیا محبت بی دریغ .

یبا که همه از روی خلوص نیت و صداقت گفته شده بود به دلم نشست و کمی ارامم کرد فریبا نگذاشت حرفهای فر

  زیاد در افکارم درهمبرهم و غریبم غوطه بخورم .

ببینم شیال حاال تصمیم داری چیکار کنی؟همینطور که نمی تونی دست رو دست بذاری و منتظر باشی ببینی اونا می -

 خوان چی کار بکنن؟

نه فریبا ولی باور کن اینقدر این شوک شدید بود که اصال نمی تونم افکارم و جمع و جور کنم یه جورایی منتظرم تا -

 ببینم چه می خواد به سرم بیاد احمقانه است نه؟

 تو به این فکر می گی احمقانه؟اما من می گم دیوونگی محض نوعی انتحار شیال . . بهتره کمی عاقالنه فکر کنی .-

 تو می گی چیکار کنم؟-

یه مدتی بدون اینکه چیزی به کسی بگی برو و از چشم ها پنهون شو تا ابها از اسیاب بیوفته چون اینطوری که تو می -

گی احمد لو رفته پس حاال حاال ها باید توی هلفدونی بمونه تا حالش جا بیاد اما مشکل اصلی اکبره چون اون ول کنت 

  دست این یکی خالص بشی کار مهمی انجام دادی شیال تو باید از این شهر بری .نیست تو اگه بتونی از 

اما فریبا من کجارو دارم برم تمام عمرم از روستا بیرون نرفتم بعد از این که با احمد به این جا اومدم تنها جایی که -

  دیگه ای برم . اجازه داشتم برم همین جا بوده اونوقت چطور می تونم خودم تنهای تنها به شهری

اه . . . . . شیال چقدر اه و ناله می کنی تو امروز باید بتونی روی پاهای خودت بایستی مثل یه مرد . . فهمیدی؟اگه -

بخوای از این وضعیت نجات پیدا کنی باید صبور باشی و تحمل کنی اگه نتونم مال وقتیه که راه دیگه ای هم داشته 

فقط باید بگی می تونم . در حالی که توی دلم با خودم کلنجار می رفتم سرم را تکان  باشی اما وقتی هیچ راهی نیست

  دادم و بعد ان ها را بین دستانم فشردم .

 شیال جای خاصی توی فکرته که بخوای بری؟-

  نه فریبا من که گفتم من هیچ کسی رو توی این دنیا بزرگ ندارم .-

جایی برات پیدا نکردم توی همین سالن می مونی و بیرون افتابی نمی شی خب پس من کمک می کنم و تا وقتی که -

 توی کمد اتاق بغلی چند تا پتو و بالش هست می تونی برای خوابیدن ازشون استفاده کنی .

  

یک هفته گذشت ارام و بدون هیچ اتفاقی تنها حادثه مهم ان شنیدن خبرهایی از بچه ها پیرامون تحقیق و پرس و 

بر و عواملش برای پیدا کردن من بود . فریبا از قبل احتمال وقوع چنین کاری را می داد برای همین به همه جوی اک

کار اموزانش سپرده بود تا اگر کسی از من چیزی پرسیدند به ان ها بگویند که من دو هفته ای است که به سالن 
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خودش مانند سکوی پرتاپی مرا به اوج فرستاده  نرفته ام فریبا دوست خوب و مهربانی بود کسی که با تالش مستمر

تا اگر خواستم چون همیشه با شیشه های کدر قلبم به زندگی نگاه کنم در اوج بمیرم فریبا معتقد بود که ما مردم 

شمال باید زندگی را از مرغان دریایی یاد بگیریم او می گفت:مرغان دریایی در اوج می میرند اخرین توان خود را 

  گرفتم می کنند تا سقوط را نبینند فقط انها هستند که از طوفان نمی ترسند . صرف اوج

دیگر زمستان اخرین نفسهای خودش را می کشید با وجود سردی هوا پرنده ها دسته دسته از شمال می رسیدند فکر 

در شهری ترین  می کردم بهار باید در جایی ممکن به کمین نشسته باشد بهار شکوفان غریزه کشت و زرع راحتی

 جان ها هم بیداری می کند ایا این عجیب نیست؟

باالخره بهار جادویی سواحل الجوردین از راه رسید تمام ماه را در شلوغی ارایشگاه غرق شده بودم سالن تا دیر وقت 

م مشکل شده بود همچنان باز بود و دائما مشغول کار بودیم خستگی مفرط زانوانم را از کار انداخته بود ایستادن برای

فریبا خیلی رعایت حالم را می کرد او فهمیده بود که ان هفته شوم تمام نیرویم را تحلیل برده و اعصابم را فرسوده 

  کرده است .

من در حالی که کنار هفت سین کوچکم نشسته بودم در همان سالن به استقبال نوروز رفتم در حالی که بغض تا 

ه بود در تنهایی خود های های گریه کردم از خدا حلول سالی نو و به دور از بدبختی و اعماق وجودم را در بر گرفت

  رنج را ارزو کردم .

اولین عیدی عمرم را خدا بهم داده بود درست لحظاتی بعد از تحویل سال فریبا سراسیمه در حالی که جعبه ای 

به تالفی تمام مدتی که پناهگاهی امنی برایم  شیرینی به همراه داشت وارد سالن شد و مرا غرق بوسه کرد من هم

  شده بود سخت در اغوش فشردمش .

  شیال عزیزم عیدت مبارک انشااهلل سال خوشی و پر برکتی داشته باشی و هیچوقت رنگ غم و نبینی .-

شته باشی البته ممنونم فریبا من سال خوبی رو برای تو و خانواده ات ارزو می کنم امیدوارم سال خوب و پر کاری دا-

به دور از کمر درد . خندید و دوباره در اغوشم گرفت برای من فریبا همیشه سفیر شادی و ارامش بود از ثانیه های 

حضورش یک دنیا امید و ارزو با خودش اورده بود با قیافه ای سرشار از محبت گفت:شیال اگه گفتی عیدی برات چی 

 اوردم؟

  ردم و .لحظه ای در سکوت ممتد نگاهش ک

 د . . . . . . چرا بهم زل زدی و بر وبر نگام می کنی؟-

ناگهان تمام رنجها ی چند وقت اخیر جلوی چشمانم زنده شدند و دوباره خانه ی چشم را پر از اشک کردند فریبا در 

توی این روز حالی که قیافه عصبانی به خودش می گرفت گفت:ای بابا اخه االن وقت گریه کردنه وهلل به هلل گریه 

 شگون نداره . بدیمنه . من فقط گفتم یه عیدی خوب برات دارم حرف بدی زدم؟

نه حرف بدی نزدی تو همیشه نوید شادی و امیدی می دونم که عیدی تو امید تازه به دلم تزریق می کنه اینطور -

 نیست؟

ی دست بزارم و ناراحتی تو رو نگاه کنم ای بابا شکسته نفسی نکن شیال تو مثل خواهری نکنه انتظار داشتی دست رو-

اره؟شیال من دیشب وقتی این خبر رو شنیدم خیلی خوشحال شدم می خواستم همون لحظه بیام سالن و بهت بگم اما 

شوهرم گفت االن بی موقع است و ممکنه تو خواب باشی بهتره تا صبح صبر کنم منم قبول کردم و امروز توی اولین 

  ا رسوندم تا تو رو هم شریک خوشحالی عیدم کنم .فرصت خودم و به اینج
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  توروخدا بگو فریبا اینقدر هیجان زده ای که حسابی من و کلنجار کردی . . د یا اهلل دیگه .-

شیال خانوم رازقی رو یادته همون استادی که به عنوان بازرس اوایل سال گذشته به این جا اومده بود همون که از تو -

 ه بود و خودش موهای تو رو درست کرد چند تا عکس هم ازت برداشت؟خیلی خوشش اومد

با تعجب گفتم:اره خوب یادم میاد . اون روزا این جا کار نمی کردم فقط به اطر اینکه کار اموزای شما از من خواسته 

  بودن مدلشون بشم به اینجا اومده بودم .

زیادی به مغزم فشار اوردم که چه طوری باید به تو کمک درسته شیال من وقتی با مشکل تو روبرو شدم روزهای -

کنم اولین جرقه رو همسرم توی سرم روشن کرد اون معتقد بود که با تبحری که داری باید این رشته رو ادامه بدی 

  تا باالخره بتونی مجوز یه سالن و برای خودت بگیری .

گیریم . بخاطر همین تموم خونه رو زیر و رو کردم تا کارت ناگهان به یادم اومد که می تونم از خانوم رازقی کمک ب

شو پیدا کنم بعد باهاش تماس گرفتم با یان که سن و سالی ازش گذشته بالفاصله من و شناخت و از تو سوال کرد 

من بهش گفتم تو قراره مدتی تهران زندگی کنی برای این مزاحمش شدم تا ازش خواهش کنم ایا حاضره مدتی 

 نی و براش کار کنی یا نه؟پیشش بمو

شیال اون مثل اینکه مدتها بود که انتظار چنین پیشنهادی رو می کشید بالفاصله گفت:با کمال میل حاضرم بهش بگین 

همین فردا حرکت کنه . در ضمن بهش گفتم که از شوهرت جدا شدی و اون باید یه جای رو برای گذراندن زندگیت 

هربانی و خوش قلبی به من گفت:سالن بزرگی داره که تمام امکانات الزم برای زندگی در نظر بگیره اونم در نهایت م

توی اون وجود داره و خوشحال می شه که هر چه زودتر کارش و با تو شروع کنه . شیال من خیلی از کار تو براش 

  تعریف کردم می دونم که من و سربلند می کنی .

د . باورم شده بود که انسانهای خوب هنوز هم توی این دنیا وجود دارند و از فریبا خواهری را در حقم تمام کرده بو

این که خدا بعد از چند ساعت دعایم را مستجاب کرده بود و اولین خبر سال جدیدم نهایت خوشحالی را برایم به 

سیدم این بار او ارمغان اورده بود شکرش کردم و دوباره فریبا را در اغوش گرفتم و بدون معطلی دستهایش را بو

 بود که اشکهایش جاری شود با صدای بغض الودی گفت:

شیال برام خیلی سخت بود که تو رو از خودم دور کنم چون تمام مشتری های من حاال دیگه تورو می شناسن و کار تو 

شدی ببینم رو قبول دارن اما نمی تونستم تو رو با این وضعیت اشفته در حالی که جلوی چشمام مثل شمع اب می 

روزهای زیادی بین عقل و دلم سرگردون بودم تا اینکه باالخره عقلم بر احساسم پیروز شد و این بار هم از ازمایش 

  الهی سر بلند بیرون اومدم .

فریبا باور کن برای خودم خیلی سخت تره چون باید به جایی برم که هیچ کس رو اونجا نمی شناسم با مردمش -

حتی به زبون ما هم صحبت نمی کنن اما چون به تو قول دادم مجبورم که برم ولی فریبا مطمئن باش که  بیگانه ام . اونا

  تا قیام قیامت دلم پیش تو می مونه و خودم و مدیون تو ومحبتهات می دونم .

است و تو  می دونم شیال چون منم هیچ وقت نمی تونم فراموشت کنم . تا یادم نرفته بذار بهت بگم امروز دوشنبه-

باید چهارشنبه صبح حرکت کنی . با خانوم رازقی قرار گذاشتم ساعت حرکت تورو بهش بگم تا اون بتونه سر ساعت 

  خودش و به ترمینال برسونه . خوب شیال جون بهتره برای چهارشنبه اماده بشی .

  . من اماده ام چون وسایلی برای جمع و جور کردن ندارم هر وقت که بگی من حاضرم-
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یه مقدار وسیله است که من باید امروز برات تهیه کنم . غروب بر می گردم سالن چیزی کم وکسر نداری؟یخچال -

 در چه حالیه؟

همه چیز توش هست تو نگران من نباش دیگه به تنهایی عادت کردم و هر وقتی که یادم بیاد گرسنه ام یه چیزی -

  برای خوردن گیر میارم .

  بیاد که باید چیزی بخوری . فعال خداحافظ باید زودتر برم خونه که االن مهمونام پیداشون می شه . امیدوارم یادت-

 خدانگهدار .-

صبح روز چهارشنبه از ترمینال رشت در حالی که چادری به  5طبق قراری که با خانوم رازقی گذاشته شد من ساعت 

نگران و اشکهای بی صدای فریبا راهی شدم . به سوی سرم گذاشته بودم تا شناخته نشوم در میان نگاه های 

  سرنوشتی نامعلوم تنها و بی پشتیبان با دنیایی لبریز از ترس .

در تمام را حواسم به نگاه های مشکوک و گاهی متعجب همسفرانم بود . در ان زمان چادر زیاد مرسوم نبود . 

. اونوقت گرگهای زیادی به کمین می نشستند تا با بخصوص وقتی که تنها باشی و ته چهره ای هم داشته باشی 

رسیدن شب و اطمینان از تنهایی پاره پاره ات کنند . همان تجربه ای که من در منتهای بی کسی یک هفته با ان دست 

  و پنجه نرم کردم و نمی خواستم در هیچ شرایطی دوباره به ان تن دهم .

از دور نمایان شد انقدر سیاه بود که من فکر کردم این توده از ابر صبح بود که شهر دود گرفته تهران  63ساعت 

  سیاه تا لحظاتی دیگر حسابی بارانش را بر سر روی این شهر خالی می کند .

ناگهان خورشید امید در انتهایی ترین نقطه تاریک این شهر شعله کشید و من برای لحظاتی پس از ماهها چهره 

ا عقلم در نهایت قساوت این شعله را به زنجیر کشید و در الیه های خاکستری مغزم پرهام را به خاطرم اورد ام

حبسش کرد و به من هشدار داد که من الیق او نیستم من چیزی نداشتم که به او پیشکش کنم هر چه در من بود 

  ناپاکی و زشتی و پلیدی بود .

یار بزرگی شد که روی تابلوی ورودی ان نوشته شده پس از مدتی که در ترافیک گذرانیدیم اتوبوس وارد محوطه بس

بود ترمینال غرب از ماشین پیاده شدم و تنها و بی هدف چند قدمی برداشتم . با خودم گفتم کجا می ری 

  شیال؟همینجا بایست تو که جایی رو بلد نیستی .

ما راه رسیدنش ره پوشیده در مهی من مثل انسان سردر گمی بودم که دور نمیای هدفم را روشن و اشکارا می دیدم ا

  غلیظ و تاریک .

چقدر انتظار سخت است بخصوص وقتی که با تنهایی امیخته به تردید هاشور خورده باشد و من در تردید هراس 

  انگیز از امدن و نیامدنش به انتظار نشسته بودم .

 خانم شاکری؟ببخشید خانم شکاری؟-

یلم صدا نکرده بود و انعکاس این صدا مرا تا اعماق خاطرات شیرین کودکیم پرتاپ مدتها بود که کسی مرا به نام فام

  کرد و مرا با تکانی شدید به خود اورد .

 بله اما شما رو به جا نمی اورم؟-

من رزاقی هستم شوهر خانم شوکت رزاقی . ایشون چون حالشون خوب نبوده بیرون از ترمینال توی ماشین -

  منتظرتون هستن .

  باعث زحمتتون شدم باید مرا ببخشید .-
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  خواهش می کنم خانوم بفرمایید در خدمتتون هستم .-

خانوم رزاقی چون اشنای سالیان دور با دیدنم از اتومبیل پیاده شد و مرا در اغوش گرفت و صمیمانه بر صورتم بوسه 

  زد .

  و ببخشی .از دیدنت خوشحالم شیال جون اگه یه کمی معطل شدی باید ما ر-

  خجالتم ندید خانم رزاقی این منم با این زحمتی که بهتون دادم باید ازتون عذر خواهی کنم .-

  خب بهتره تعارف و بزاریم کنار ماشااهلل بزنم به تخته همونطوری خوشگل و با طراوتی .-

ی تلخی به اون زده شده اما به من و بعد نگاه دقیق و موشکافانه ای به صورتم انداخت و گفت:که البته یه کمی چاشن

 بگو ناقال از کی به هنر ارایشگری عالقه مند شدی که تونستی روی دست فریبا خانوم بلند بشی؟

  تو رو خدا خجالتم ندید . فریبا جون اغراق کرده . من قابل این همه تقدیر و ستایش نیستم .-

سفید رنگی ایتاد . راننده چندین بار بوق ماشین را به صدا  نزدیک ظهر بود که ماشین خانوم رزاقی جلوی در بزرگ و

دراورد و بعد از لحظاتی باغبان پیری که بعدها فهمیدم مرد خوب و امانتداری است و مورد اعتماد خانم در را به روی 

  ما باز کرد .

گاه برایم تغییر نکرد و دری که با گشودنش برای دقایقی فکر کردم به بهشت برین وارد شده ام . تصوری که هیچ 

ثابت ماند باغ بسیار بزرگی بود که از وسط ان جاده چون مارپیچی پیچ می خورد و از مقابل چشم ناپدید می شد دو 

طرف ان را با شمشادهای تزئینی اراسته بودند درختهای تبریزی و چنار و بید به موازات دیوار . تمام باغ را پر کرده 

خانه را احاطه کرده بودو در انتهای این جاده پیچ در پیچ خانه ای بسیار زیبا و بزرگ  بودند و عمال چون حفاظی

نمایان شد خانه ای که با پله های زیادی از زمین فاصله گرفته بود و تمام کف ان با سنگ هایی از مرمر سیاه و سفید 

  فرش شده بود .

  ی از ان پیاده شدیم .ماشین درست کنار پله های خانه ایستاد و من و خانم رزاق

محو خانه شده بودم که خانم رزاقی دستش را روی شونه هایم گذاشت و گفت:خونه قشنگیه نه؟بیا تو رو با جای جای 

  ان اشنا کنم دلم می خواد اینجا رو مثل خونه خودت بدونی و غریبی نکنی .

میز و شیکی بود و خانم رزاقی که بعدها به یک ساعت طول کشید تا با تمام قسمت های خانه اشنا شدم . خانه ت -

خاطر صمیمیتمان شوکت صدایش زدم به من فهماند که تمام کارهای خانه به عهده دو خدمتکاری است که در قسمتی 

  از باغ در سوئیت کوچکی زندگی می کنند .

ده شدن ناهار به استراحت بپردازم بعد از نشان دادن خانه خانم رزاقی اتاق مرا به من نشان داد و از من خواست تا اما

.  

و بعد تنهایم گذاشت . اتاق بزرگ و قشنگی بود دو پنجره بزرگ داشت که به طرف باغ باز می شدند در طرف دیگر 

کتابخانه ای با کتابهای فراوان به چشم می خورد کتابهایی که حتی دیدنشان برایم مانند ارزو بود تخت چوبی زیبایی 

تابخانه و چسبیده به دیوار قرار داشت و اباژور قرمز رنگی روی عسلی پایه بلندی در کنار تخت در طرف مقابل ک

  گذاشته بودند که با رنگ کتابخانه و تخت همخوانی عجیبی داشت پرده ها از جنس ساتن و صورتی رنگ بودند .

ی به روکش صورتی رنگ ان کشیدم همه چیز اتاق برایم تازه و زیبا به نظر می رسید . به طرف تختم رفتم و دست

چقدر نرم بود و در عین حال سرسری همه چیز مثل رویا به نظر می رسید شیرین و غیر واقعی . نیشگونی از گونه 

هایم گرفتم چند تا خال از موهایم را کشیدم به طوری که صدای جیغم بلند شد با کف دستم جلوی دهانم را گرفتم و 
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ای خودم خنده ام گرفته بود با حرکتی ناگهانی خودم را بر روی تختم پرت کردم وای چه در حالی که از بچه بازی ه

لذتی داشت من تا به حال طعم این همه ارامش و اسایش و تجمل را نچشیده بودم . خستگی راه و تحمل ان همه 

  ی به خوا رفتم .دلهره و نگرانی فورا مرا به دنیای خفتگان سرازیر کرد و من فارغ از هر فکر و دغدغه ا

نمی دانم چقدر خوابیده بودم که با نوازش دستی روی موهایم چشمانم را باز کردم . خانم رازقی بود که چون مادری 

  دلسوز کنار تختم نشسته بود و با لبخندی منتظر بیدار شدنم مانده بود .

وی صورتم کنار می زدم گفتم:ببخشید خانم خجالت کشیدم و با شتاب از جا بلند شدم و در حالی که موهایم را از جل

  رزاقی اصال متوجه اومدنتون نشدم . مثل اینکه خستگی راه من و از پای در اورده .

لبخندی به رویم زد و گفت:نگران شده بودم چون وقتی برای ناهار نیومدی خدمتکار و دنبالت فرستادم اما گفتند که 

ر گفتن که خوابی . برای همین با نگرانی اومدم تا خودم یه سری بهت بزنم . خوابی چندین بار اومدن و رفتن و هر با

اما وقتی توی اتاق اومدم دیدم مثل فرشته ها در حالی که لبخندی روی صورتت بود خوابیدی برای همین ترجیح دادم 

  کنارت بمونم تا بیدار بشی و بعد از شام خودت و اماده کنی .

 یعنی من ساعتهاست که خوابم؟واالن باید برای شام بیام پایین؟با تعجب گفتم:خانم رزاقی 

ساعتی می شه که خوابی . خب قبل از اینکه بیای پایین باید چند نکته ای رو برات توضیح بدم .  1بله عزیزم شما -

ریب اوال اینکه از حاال من و شوکت صدا می کنی نه خانم رزاقی چون اونوقت خودم و خیلی پیرونسبت به تو غ

  احساس می کنم .

دوما از فردا تو کارت و توی ارایشگاه شروع می کنی ما تموم روزها به غیر از سه شنبه توی سالنیم . البته فقط بعد از 

ظهرها به غیر از روزهایی که از قبل برای کارهای مختلفی مثل نامزدی و عروسی و حنابندان و . . . . وقت داده باشیم 

وقت ازاد داری تا برای خودت هر کاری که دوست داری انجام بدی حتی می تونی به کالس های  و تو معموال صبحها

هنری و یا ورزشی ویا . . . . . بری از نظر من مانعی وجود نداره می مونه حقوقت او اون جایی که من مامور رسمی 

نظر می گیرم اما هر کاری که تو ارایشگاه  اداره کار و امور جتماعی ام و به قانون کار اشنام یه پایه حقوقی برات در

 انجام بدی نصف اش مال خودته .

  

 خب موافقی؟اگر موافقی فردا می تونیم قرار دادمونو ببندیم؟

باورم نمی شد در عرض چند روز من از دنیایی پر از ناامیدی و بدبختی به دنیایی پرواز کرده بودم که از در و 

بارید . یعنی من می توانستم روی پای خودم بایستم و محتاج گرگ هایی مثل احمد دیوارش امید و خوشبختی می 

 نباشم؟

 به چی فکر می کنی شیال؟پیشنهادم منصفانه نیست؟-

  با عجله گفتم:نه خانم رزاقی با . . . . . .-

 گفتم از حاال شوکت مگه نفهمیدی؟-

نه بود و تردید من برای جواب دادن فقط به خاطر پیشتهاد با خجالت گفتم:بله شوکت خانم پیشنهاد شما خیلی منصفا

سخاوتمندانه شما بود باورم نمی شد که کسی توی این دنیای پر از بدی و کینه پیدا بشه که ادما رو فقط برای 

  خودشون دوست داشته باشه نه برای چیزای دیگه .

  اید راهش و درست انتخاب کنه .درسته عزیزم خوب و بد همه جا پیدا می شه مهم خود ادمه که ب-
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در همان حال به طرف کمدی که در کنار در قرار داشت رفت و در ان راباز کرد و گفت:این لباس ها رو برای تو 

  خریدم امیدوارم اندازه ات باشن . چون برای خریدشون خیلی وسواس به خرج دادم و تازه . . . . . . . .

کند چون او مانند مادری بود که به استقبال دخترش امده و در نهایت سلیقه برای دیگر نگذاشتم که حرفش را تمام 

فراهم کردن وسایل مورد نیازش وقت و انرژی صرف کرده بود همان چیزهایی که من توی رویاهایم برای مادرم می 

انوم رها کنم و صورت خواستم حاال رویاها واقعی شده بودند و وادارم کردند تا خودم را با عجله در اغوش شوکت خ

و دستش را غرق بوسه سازم اشک هایم دیگر مجال حرف زدن را از من گرفته بودند و من همچنان در اغوش گرم و 

  مادرانه اش جا خوش کرده بودم .

ناگهان فکری مانند جرقه در مغزم جهید و با دستپاچگی گفتم:شوکت خانوم فریبا به من گفته بود که من قراره در 

  شما زندگی کنم اما شما من و به اینجا اوردید و . . . . . سالن

نه عزیزم سالن جای زندگی نیست نه از نظر کوچکی که خیلی هم بزرگه بلکه از نظر مکانی و اجتماعی خوبیت -

  نداره خانوم خوشگلی مثل تو اونجا تک و تنها زندگی کنه تازه منم که تنهام .

  لی می کنم می تونید جواب سوال من و ندید .چرا تنهایید؟ببخشید اگه فضو-

نه اتفاقا تو رو برای همین به این جا اوردم تا سنگ صبورم بشی محرم اسرارم اما نه با شکم گرسنه شام سرد شده و -

علی اقا هم منتظر ماست باشه برای بعد از شام چون وقت زیاده و تو هم که حسابی خوابیدی . پاشو زودتر یه ابی به 

  و صورتت بزن با هم بریم پایین . سر

شام در محیطی گرم و دوستانه صرف شد بعد از شام علی اقا روزنامه ای گرفت و گوشه ای از اتاق مشغول خواندن 

خبرهای ان شد و من و شوکت خاوم در حالی که ظرفی میوه با خود برداشته بودیم به طرف تراس جنوبی که مشرف 

  ا چراغهای رنگارنگی تزیین شده بود رفتیم .به استخر بزرگی می شد و ب

هوای دل انگیز و روح افزایی بود نسیم خنکی می وزید و موهایم را به اطراف پخش می کرد . شوکت خانوم در حالی 

 که نگاه عمیقی به من می انداخت گفت:دلیل اولی که ازت خوشم اومد می دونی چیه؟

  شگرم را به صورتش بدوزم .فقط توانستم سری تکان بدهم و نگاه پرس

پشتکار و اراده اهنین تو برای ساختن یک زندگی خوب با کمترین امکانات و بدون کوچکترین حمایت و پشتیبانی -

.  

فریبا خانوم تا جایی که امکان داشت یعنی در واقع تا جایی که حجب و حیای یه انسان اجازه می ده از سختیها و 

ت کشیدی برام گفت و من خوشحالم که در اون شرایط سخت و ناگوار تصمیم ادرستی شکنجه هایی که توی زندگی

نگرفتی و از بهترین راه ممکن دوباره شروع کردی کاری که اگه دخترم یه جو عقل توی کله اش بود انجام می داد و 

ده ام می اندازی در واقع حاال روزگارش و توی غربت و در به دری نمی گذروند . اره شیال تو من و به یاد دختر گمش

  دلم می خواد تو رو همون دختر گمشده ای بدونم که تصمیم گرفته از راه درستش مجددا شروع کنه .

بغض فرو خورده ای در اهنگ صدایش موج می زد و من به وضوح ان را حس می کردم . تا چند لحظه پیش چقدر 

گویا او نیز یکی از مسافران کشتی طوفان زده زندگی بود  خوشبخت می دیدمش و چقدر با دنیای خودم غریبه . اما

  که با تخته پاره ای خود را به سال نجات رسانده و حاال پس از سالها یاد و خاطره ان روزها ازارش می داد .

زایمان های پی در پی و زودرس از من موجودی عصبی و منزوی ساخته بودند . باورم شده بود که اجاقمان تا ابد -

کور خواهد ماند اما برایم سخت بود و ازار دهنده . همسرم بسیار صبور و مهربان بود اگر روزی از چیزی ناراحت بود 
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و کارهای کارخانه به خوبی پیش نمی رفت ناراحتی هایش را به حساب بچه دار نشدنم می گذاشتم اگر روزی 

ی بود . خالصه همه دالیل و بهانه های من شده بود صدایش ناخواسته بلند می شد دوباره بهانه من همان چیز همیشگ

بچه تا اینکه باالخره دری به تخته خورد و بارداری من به ماه هفتم کشیده شد از خوشحالی روی پاهایم بند نمی شدم 

 . دکترها امیدوارم کردند و از من خواستند تا کامال استراحت کنم و مواظب خودم باشم تا سرانجام دخترم ساحل در

میان یک دنیا انتظار و هلهله و شادی به دنیا امد . از ان پس تمام وقت خواب و خوراکم شده بود ساحل . این مرحم 

سال های درد و طعنه و کنایه زندگیمان در کمال خوشبختی و ارامش سپری می شد . ساحل روز به روز بزرگتر می 

یدن و دور شدنش به کارهای مورد عالقه ام می پرداختم . شد و زیرکانه از من فاصله می گرفت و من غافل از پر کش

تا قبل از دبیرستان تمام وقتش را در کنار من در اتاق بغلی سالن سپری می کرد اما به محض ورود به دبیرستان قید 

ه به سالن را زد و ترجیح می داد در خونه بمونه و بیشتر از دوستانش پذیرایی کنه علی اقا اصال خوشش نمی اومد ک

خونه همکالسی هایش بره و او هم با کمی قهرواخم و ناز های دخترانه قبول می کرد . بخاطر اینکه علی به خوبی می 

دونست که چگونه نازش را بکشد . راستش شیال حاال که خوب به گذشته ها فکر می کنم می بینم که غفلت من از 

نداشته باشم و خواسته های بعضا منطقی اون و هم لجوجانه  ساحل باعث شده که اصال اون و نشناسم و دنیاش و باور

رد کنم . من هیچ تالشی برای نزدیک شدن به ساحل نکردم و اونقدر کمک اون و می دیدم که کم کم به ندیدنش 

عادت کردم غرلند های دائمی اش من و خسته و عصبی می کرد علی بیچاره بین ما قرار داشت و نمی دونست طرف 

و بگیره تا اینکه باالخره درسش و تموم کرد و در حالی که ورقه ای در دستش بود به خونه اومد و اون و کدوممون 

جلوی من روی میز پرت کرد و گفت اینم مدرک خالصی من از دست شما نگاهی به ورقه انداختم مدرک دیپلم اش 

تم:قبولی دلچسبی نیست اما بهت تبریک می بود . قبول شده بود اما نه با نمره های چندان خوبی پوزخندی زدم و گف

گم . امیدوارم توی دانشگاه جبران کنی . دستی به کمرش زد و انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و گفت:ولی نه 

  توی ایران من و بچه ها تصمیم گرفتیم درسمون و توی یکی از کشورای اروپایی ادامه بدیم .

ر بگم . مدتی در چشماش زل زدم و به ارامی ادامه دادم:برای درس خوندن خشکم زده بود نمی دونستم باید چیکا

هیچ جایی مثل وطن و خونه ادم نمی شه تو می تونی توی هر رشته ای که بخوای همین جا ادامه تحصیل بدی . مانعی 

  وجود نداره .

ین تصمیم امروز و دیروز مادر خواهش می کنم توی این مورد بخصوص با من بحث نکن . من فکرام و کردم . ا-

  نیست من از مدتها قبل روی این قضیه فکر کردم و تصمیم و گرفتم وهیچ چیزی هم نمی تونه اون و تغییر بده .

 و اگه ما نخواهیم که تو بری چی؟-

  مادر من که گفتم من باید برم حتی اگه شده از کسی پول قرض کنم .-

رم و باال اورده بود خدایا داشتم دیوانه می شدم . این همون بچه ای بود که دیگه حسابی من و کالفه کرده بود و کف

  من سال ها برای بدست اوردنش عذاب کشیده بودم و حاال برای حفظش مجبور بودم اون و دوباره تجربه کنم .

فت که فکرش هم دیوانه در میان بهت و ناباوری ام پر کشید و رفت . گویی اصال نیامده بود انقدر عجوالنه و غریبانه ر

ام می کرد . کم کم داشتم طرح صورتش و فراموش می کردم . گاهی با خودم به این نتیجه می رسیدم که ساحل یک 

  رویای زودگذر شیرین بیشتر نبود رویایی ه با باز شدن پلک هام پر کشید و رفت .

لت ها را به حساب حجم زیاد درسهایش ی فاصله نامه و تلفن های او بیشتر و بیشتر می شد و ما همه این غف

  گذاشتیم تا اینکه اون روز شوم از راه رسید . توی یکی از شبهای بلند و سرد زمستون تلفن به صدا در امد .
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یکی از دوستان ساحل بود و حقیقت وحشتناکی رو برای ما فاش کرد . حقیقتی که هنوز هم یاداوری اون تا اعماق 

ه . ساحل عوض یاد گرفتن زبان المانی دو سال از عمرش و توی کاباره ها و دوسکو ها و . . . . استخونم رو می لرزون

  گذرونده بود و به هزار و یک درد بی درمان مبتال شده بود .

 در این قسمت صدای شوکت لرزید و بغضش ترکید و اشکهایش مانند دو چشمه جوشان از چشمانش سرازیر شد .

  

عتاد تزریقی و الوده به نوعی مرض جنسی مزمن دنیا برام به اخر رسیده بود . تموم لحظه هایم شده اره عزیزم یه م

بود اشک و اه و ناله زندگیمون فلج شد . تا اینکه علی تصمیم گرفت هر طوری شده اون و برگردونه به هر قیمتی که 

  ما برای من مثل یک سال گذشت .شده برای همین عازم المان شد . رفتن و برگشتنش یک ماه طول کشید ا

ساحل وقتی شنید پدرش به المان اومده تا برش گردنه خودش از اون مخفی کرد . اما علی با تالش های خستگی 

در نهایت فالکت و بدبختی پیدا می کنه .  5ناپذیرش و به کمک دوستان ساحل اون و توی یکی از کاباره های درجه 

ه بود که علی رو از اون همه خشم و عصبانیت خالی کرد و تنها چیزی که توی اون به ساحل اونقدر الغر و نحیف شد

وجود اورد فقط ترحم بود و افسوس . افسوس برای اون همه سال هایی که برای بدست اوردن ساحل در فشار و 

  استرس و نگرانی به سر بردیم .

ا فرهنگی غریب و غیر انسانی با تحقیقاتی که و ترحم برای موجودی که فکر می کرد از خون و گوشت خودشه ب

انجام داد موسسه ای رو پیدا کرد که کارش ترک اعتیاد و یافتن خالقیت و پرورش استعدادهای معتادین در جهت 

ماه اون و بستریش کنه که تا حداقل از این وعضیت اسفناک خارج بشه  1مثبت رو به رشد بود تصمیمی گرفت برای 

  ا خودش بر گردونه .و بتونه اون و ب

ماه بستری بشه و از پدرش خواست  1با ساحل صحبت کرد و اون هم از این فکر پدرش استقبال کرد و پذیرفت که 

تا به ایران برگرده و بعد از تمام شدن دوره درمان به دنبالش بیاد اون به پدرش قول داد که دختر خوب و سر به 

وقت می گذره و ما هر بار سراغ اون و تو یه کشوری یا یه شهری می گیریم  سال از اون 1راهی بشه اما نشد االن 

ساحل من دریای نجات خودش و گم کرده هر بار در کنار دریایی نا اشنا ارام می گیره و بعد از مدتی بی قرار تر از 

  پیش به جایی دیگه می ره .

  دهنش پر می زنه . ساله که ندیدمش دلم برای شنیدن فقط یک کلمه از 3االن درست 

شیال ممکنه تو فکر کنی من ادم خیلی خوبی هستم که تو رو از اون هیوال بیرون کشیدم اما بی انصافیه اگه بهت بگم 

که دلیل تموم کارهای من به خاطر غفلتیه که نسبت به ساحل داشتم . اگه توی اون دیار غربت یکی پیدا می شد و 

س باز و کثیف نجات می داد . شاید من هرگز به ارزش کاری که االن می کردم ساحل من و از دست اون ادمهای هو

اگاه نبودم . شوکت در حالی که کش و قوسی به اندامش می داد گفت:خب حاال هر سوالی داری می تونی از من 

  بپرسی .

امانم همیشه می گفت خدا بابت دخترتون خیلی متاسفم نمی خوام دلداری تون بدم و یا زخم دلتون و تازه کنم اما م-

یار بی کسونه و هیچ وقت از یاد بنده هاش غافل نمی مونه من وقتی به مشکالت پی در پی و طاقت فرسایی بر می 

خورم و از پسشون بر نمی اومدم ابلهانه به این حرف مادر می خندیدم و با خودم می گفتم))کدوم خدا کدوم حامی 

یه خرافات و یه خیاله(( اما باور کنید شوکت خانوم در تمام لحظاتی که عاجزانه  کدوم یار همه این ها کشکه یه توهم

در برابر زور تجاوز تهدید مجبور به تسلیم شده بودم ناباورانه و از روی بی اعتقادی محض باز هم اون و صدا می زدم 
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ت توانگر او ساخته بود و من و در ته مانده اعتقاداتم به معجزه ای دل بسته بودم که باز هم فقط و فقط از دس

امیدوارانه می طلبیدمش و سرانجام در اون شب شوم و لعنتی همون معجزه به وقوع پیوست و من تنها و بی کس از 

دست یک کله حیوونای انسان نما نجت پیدا کردم و به خواست خدایی که باورش نداشتم پله های سعادت و یکی 

ون نشستم و امیدوارم یعنی از اون می خوام که یه بار دیگه معجزه اش و به پس از دیگری طی کردم و حاال روبروت

من نشون بده مان از اون می خوام تا ساحل تونو به شما برگردونه . شوت دستهای یخ زده خود را پشتم گذاشت و با 

دم اولیش همون نگاهی پر از محبت به من گفت:شیال من معجزه همون خدایی رو که تو شناختیش برای بار دوم دی

زمونی بوده که در نهایت نا امیدی ساحل و به ما داد و دومیش معجزه دیدن تو و اومدنت به اینجا بوده . شاید فکر 

کنی دارم تعارف می کنم انا نه تو با اومدنت توی همین چند ساعت ارامشی رو به من و علی هدیه کردی که مدتها 

اتاقت اومدیم تو چنان در خواب عمیق فرو رفته بودی که مدتی نسبتا پیش گمش کرده بودیم امروز وقتی که به 

سال تخت ساحل به وجود تو اراسته شد و تو شدی ساحل دریای نا  3طوالنی محو تماشای تو شدیم در واقع بعد از 

مت که می ارام و متالطم زندگی ما حاال دیگه ما می تونیم به ساحل مطمئنی تکیه کنیم شیال اگه اونقدر می شناخت

  تونستم راحت تر از این باهات صحبت کنم همین حاال پیشنهائی بهت می دادم .

با دو دلی و تردید پرسیدم شوکت جون در مقابل بزرگی و لطفی که در حقم کردید حق دارید هر چیزی و از من 

  تون و بگید .بخواهید من در مقابل این همه فداکاری و محبت چی می تونم بگم خواهش می کنم پیشنهاد

  پس باید یه قولی به من بدی .-

  هر قولی که بخواهید به شما می دم .-

  قول بدی که از حرفم نرنجی و ناراحت نشی .-

  قول می دم .-

باشه می گم شیال جون من دلم می خواد حاال که قراره با ما زندگی کنی و مثل دختر ما بشی و شبها توی اتاق ساحل -

  زه بده از همین امشب ساحل صدات کنیم .بخوابی اجا

با دستپاچگی و یک دنیا شرم به طرفش رفتم و سرم و روی پاهایش گذاشتم و ازادانه اشکهای سالهای محرومیت از 

مهر و محبت واقعی را بر دامنش رها کردم پس از مدتی سرم و به طرف باال نگه داشت و به چشمانم خیره شد و 

  یه می کنی؟برای حرف من؟اگه ناراحتت کردم . . . . . . . . . . .گفت:شیال برای چی گر

به سرعت روی زانوانم نشستم و دستهایش را در دستانم گرفتم و گفتم:نه اصال نشدم تازه خیلی هم خوشحالم که 

. فقط نمی بعد از سالها طعم محبت واقعی رو می چشم و پیش کسانی هستم که ماه ترین ادمای روی زمینند فقط . . . 

  خوام اسم کسی و بدزدم .

این بار شوکت بود که اشکهاش سرازیر بشه محکم من و توی بغلش فشرد وگفت تو که چیزی از ما نخواستی این ما 

هستیم که می خواهیم عشقمون و به تو هدیه کنیم تو از این پس عزیز دل ما می شی و توی تخم چشمامون جا می 

  نو پاک کنیم و بریم تا این خبرخوش وبه علی اقا بدیم .گیری حاال بهتره اشکها مو

دستهایم را محکم در دستهایش گرفت و در حالی که من و به دنبالش می کشید به طرف سالن نشیمن شروع به 

دویدن کرد درها را یکی پس از دیگری با سرو صدا از هم می گشود تا اینکه در حال نفس نفس زدن علی اقا را 

  ن دیدیم .جلوی خودما

  چی شده شوکت؟خبری شده؟سال ها می شه که این حال و هوا رو در تو ندیدم .-
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 اره علی شیال قبول کرده حال فهمیدی چرا خوشحالم ساحل به خونه برگشته می تونی بفهمی؟-

 علی اقا در حالی که پرده ای از اشک به چشمانش کشیده شده بود گفت:درست می شنوم تو قبول کردی؟

سرم و به پایین گرفته بودم و با انگشتانم بازی می کردم اما در مقابل شادی و هیجان علی اقا نتوانستم همچنان در 

پیله سکوتم باقی بمانم و با صدای ارامی گفتم:بله پدر این نهایت ارزوی هر دختریه که پدر و مادری مثل شما داشته 

  ن و توی مسیر شما قرار داده .باشه . من دختر خوشبختی هستم که بازی سرنوشت م

علی اقا در حالی که دستهایش را به هم می مالید گفت:پس من از فردا دنبال مقدمات کارهای قانونی این انتقال می 

رم ناگهان حس کردم خون در رگهایم منجمد شده و هیچ حرکتی نمی کنه با دلواپسی و نگرانی گفتم:نه خواهش می 

نمی خوام حقی پایمال بشه من نمی خوام بیشتر از این از اسم کسی استفاده کنم . من مطمئنم کنم این کارو نکنید من 

یه روزی ساحل به زندگیتون بر می گرده و من بی صبرانه برای رسیدن ان روز دعا می کنم من از تمام حق و حقوق 

می بینید که حاضر شدم یه ساحل  ساحل مهر و محبت و سایه پدر و مادری مثل شما رو می خوام نه چیزی بیشتر اگه

دیگه ای براتون بشم برای مال و ثروت و حق و حقوق ساحل نیست برای یه تکیه گاه محکمی یه که می دونم در هیچ 

شرایطی من و تنها نمی ذارن من و در مقابل پول نمی فروشن و وادارم نمی کنن که از زیبایی ام منبع درامدی برای 

تر ناگهان سکوت سهمگین حاکم بر اتاق مرا به خودم اورد چشمانم را به نوبت به شوکت و اونا باشم نه چیزی بیش

  علی اقا م یگردانم و در کمال شرمندگی نگاههای سنگین شان ر بر روی خودم احساس می کردم .

خوبی براتون  ببخشید اگه کمی تند رفتم اما دلم می خواد همه چیز از روز اول بین ما روشن بشتا من بتونم دختر-

باشم علی اقا در حالی که سیگاری روشن می کرد مبل کنارم را به من نشان داد و از من خواست تا بنشینم و بعد به 

  طرف شوکت رفت و بازویش را فشرد و او را روی مبل روبروی من نشاند .

ینکه تو همان رنجی و تحمل شوکت در حالی که دهانش به سختی باز می شد گفت:خدای من شیال چه می شنوم مثل ا

کردی که ساحل چشیده با این تفاوت که ساحل با چشمانی باز و دانسته از عواقب ان به سوی انها رفته و تو با زور و 

 اجبار به سوی انها رانده شدی درسته؟

 علی اقا با شرمندگی و خجالت گفت:دخترم به ما بگو چه اتفاقی برات افتاده؟

لی اقا مانند اشعه خورشید بود که یخ های غمم را اب کرد و لذت بی نظیری رو به جانم ریخت کلمات پر از محبت ع

  و دهانم رو برای اولین بار به گفتن بیشترین قسمت داستان زندگیم باز کرد بدون هیچ خجال و شرمندگی .

و علی اقا نشده بودم  در تمام مدتی که در رنجنامه زندگیم غرق شده بودم اصال متوجه اشکهای شوکت خانوم

همچنان گفتم و گفتم تا به قسمتی رسیدم که در ترمینال با یک دنیا ترس و نگرانی چشمم به علی اقا افتاد و او مرا به 

  سوی ماشین پیش شوکت خانوم برد .

وقت  و همانجا بغض من هم ترکید و با ن دو همصدا شدم هق هق گریه هایم برای خودم نیز تازگی داشت چون هیچ

 هم درد و هم زبانی با خودم نداشتم تا غم هایم را با انها تقسیم کنم همیشه سهم من از غم ها تمامشان بود وبس .

  

از فردای ان روز زندگی روی خوشش را به من نشان داد شوکت و علی اقا انسانهای بی نظیری بودند که مثل و 

اطر داشتن اون ها شکر می کردم شوکت را که ازان پس چون مانندی نداشتند و من روزی هزار بار خدا را به خ

مادری مهربان پروانه وار به دورم می گشت مادر خطاب می کردم و لذت ان را در چهره و جانش می دیدم واقعا 

هنرمند بی نظیری بود از وقتی که اموزش اساسی و فوت و فن ارایشگری را به من می اموخت تازه فهمیدم که از این 
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هیچ نمی دانستمو چقدر این هنر در شهرستان اشان گرفته می شود و چقدر مردمانش زود پسند و سهل انگارند فن 

اما بر عکس انان مردمان تهران به خصوص شمال شهر که سالن ما در همان نقطه قرار داشت بسیار مشکل پسند و 

به دنبال ان مشتری ها با خواسته های جدید ایرادگیر بودند و به اخرین مد اگاه هر روز مدل جدیدی مد می شد و 

  تری به ارایشگاه هجوم می اوردند و روی تنها چیزی که هیچ وسواس و حساسیتی نشان نمی دادند پول بود و بس .

مادر به من اموخته بود که قبل از رفتن به ارایشگاه باید به وضع ظاهری خودم برسم البته او نیز به کمک می امد 

نگارنگ با مدل های مختلف برایم می خرید تمام حقوق و پول های مرا به اسم خودم به بانک منتقل می لباس های ر

 تمام و رسیدم می. . . . .  و خیاطی کرد روزهای سه شنبه که سالن تعطیل بود به کارهای خودمان مثل خرید,میهانی,

کمرنگ و مات شده بودند انقدر با انها صمیمی  هایم گذشته دیگر پرداختیم می تفریح به پدر اتفاق به را ها جمعه

شده بودم و انقدر ساحل و ساحل می کردند که دیگر اسم شیال به رویا پیوسته بود و طنین ان در خلوتم نیز برایم 

غریبه شده بود از اسم جدیدم خوشم می امد چون با خودش یک دنیا شادی و خوشبختی اورده بود و همه را مدیون 

  م .ان می دانست

مادر اصرار داشت که جدیدترین ارایش صورت و مو ابتدا روی خودم پیاده شود عکاس مخصوص سالن هم موظف 

بود از ان مدل ها عکس بر دارد تمام عکس ها قاب می شد و بر در و دیوار سالن اویزان می شد مادر روزی هزار بار 

گاه افتاده بود روی دوش من چون خودم هر چه بیشتر با دیدن عکس ها قربان صدقه ام می رفت تمام کارهای ارایش

یاد می گرفتم بیشتر تشنه کار و تمرین می شدم شش ماهی از امدنم می گذشت در تمام این مدت دوبار با فریبا 

تماس گرفتم که هر دو بار ان نیز به درخواست مامان شوکت از مخابرات بود چون دوست نداشت که هیچ کس از 

ا خبر شود شبها تا دیر وقت مطالعه می کردم پدر وقتی شوق و ذوق مرا برای خواندن و مطالعه دید از جا و مکان من ب

من خواست تا صبح های شنبه و دوشنبه را به کتابخانه خصوصی نزدیک خانه مان بروم چون معتقد بود کتاب های 

نمی شدتا من تنها پا از خانه بیرون بسیار خوبی در ان جا موجود است اما مامان شوکت رو ترش می کرد و حاضر 

بگذارم ولی پدر فکی می کرد من باید مثل یک مرد قوی و مستقل باشم من عاشق بحث و مباحثه با پدر بودم و مادر 

  حوصله اش حسابی از ان سر می رفت .

 راستی پدر چطور شد که شما به رشته عمران عالقه مند شدید؟-

ه های بچگی بود یادمه هر وقت موضوع انشا می دادن که مثال وقتی بزرگ شده اید راستش یه عالقه مرموز از دور-

  می خواهید چه کاره شوید من می گفتم می خواهم مهندس بشم خالصه این جوری بود که الکی الکی مهندس شدم .

 خوش به حالتون پدر چقدر خوبه که ادم به ارزو های شیرین بچگی اش برسه نه؟-

ذت بخشه حاال بگو ببینم تو ارزو داشتی چی کاره بشی؟کمی من من کردم و گفتم:اگه بگم بهم نمی اره دخترم ل-

 خندید؟

 نه عزیزم هیچ ارزوی خنده دار نسیت بگو بدونم این دختر گلم چه ارزوی داشته؟-

ادامه بدم راستش وقتی خیلی کوچیک بودم دوست داشتم خلبان بشم اما وقتی که مجبور شدم درسم و توی جنگل -

  اونم با معلمی که عاشق شعر و ادبیات بود من هم به ادبیات عالقه مند شدم .

خیلی جالبه دخترم راستی ساحل چرا حاال که وقت داری شانس تو امتحان نمی کنی شاید قبول شدی و به دانشگاه -

 راه پیدا کردی؟

 داری باهام شوخی می کنی؟با خوشحالی دست هام و بهم کوبیدم و گفتم:راست می گی پدر؟یا 
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شوخی در کار نیست اگه بدونم که همت به خرج می دی و درس می خونی حاضرم بهترین معلم ها رو برای قبولیت -

  به خونه بیارم .

  متشکرم پدر چون فکر می کنم توقع بیش از حدیه .-

  نه عزیزم این حقته تو هر چیزی که دلت بخواد من برات فراهم می کنم .-

  از خوشحالی بوسه به دستاش زدم و گفتم:بی نظیری پدر .

دیگر اوقات بی کاریم را در خیابان ها و پارک پرسه نمی زدم و بی وقفه درس می خواندم در درسهای زبان و ادبیات 

اب فارسی و زبان انگلیسی,امار,معلم خصوصی داشتم پدر خیلی وسواسی بود معلمین را از مردان متاهل و مسن انتخ

کرده بود و تازه درس را می بایست در اتاق پذیرایی که کامال به اتاق نشیمن دید داشت می خواندیم و خودش در 

  حالی که روزنامه ای در دست می گرفت تمام حواسش به ما بود .

درد  سعی می کردم به ارایشگاه هم برسم تا مادر احساس تنهایی نکند در یکی از روز های زمستان مادر به سر

سختی مبتال شده بود ان روز عروس داشتیم عروس از خانواده ای بزرگ و سر شناس بوداز مادر خواستم تا کمی در 

اتاق بغلی استراحت کند اما او به دلیل حساسیت مادر عروس قبول نکرد ا او خواستم تا الاقل دست به کاری نزند و به 

  کار من نظارت کند که با اکراه پذیرفت .

از شروع کارم موهایم را سشوار کشیدم و ان ها را به صورت شلوغ پشت سرم جمع کردم تاپ و شلوار قرمزی قبل 

پوشیدم الک قرمزی به ناخن هایم زدم ارایش مالیمی کردم و وارد سالن مخصوص عروس شدم مشتری ها غریبه 

های سنگینی شدم نگاه هایی که بیشتر از  بودند جز چند تایی از بین انها که قبال دیده بودمشان ناگهان متوجه نگاه

برانداز کردن ازار دهنده بودند با بی تفاوتی در کنار مادر ایستادم عروس پوست سفیدوکک و مکی داشت می 

دانستم طبق روال معمول باید زیر گریم قرار بگیرد تا انها محو شوند چهره زیبا و نمکینی داشت صورتی تقریبا 

خوشتراش ناخوداگاه لبخندی به چهره ام نشست او نیز لبخندی به من زد ولبخندش قلبم را کشیده با بینی کوچک و 

  لرزاند و تا اعماق ان نفوذ کرد برای اولین بار بود که چنین احساسی به من دست می داد ال اقل در این مدت اخیر .

رصته که هنرت و به این خانوما نشون بعد از گریم مادر در حالی که نفس عمیقی می کشید گقت:بیا عزیزم بهترین ف

  بدی .

عروس در حالی که دوباره از همان لبخند ها تحویلم می داد گفت:مدل موهاتون خیلی قشنگه اگر درست درست 

 حدس زده باشم تموم عکس هایی که به در و دیوار زده شده باید عکس های شما باشه اینطور نیست؟

 به سادگی گفتم:بله خودمم!

  زیبایید مثل یک مانکن شما باید دختر سال جهان می شدید . خیلی-

  تو رو به خدا اغراق نکنید .-

  نه خیلی هم جدی می گم شما مثل گوهری می مونید که توی یه گوشه دنج قایمتون کردن .-

  اما من از زندگیم راضیم .-

  می دونم اما می تونه بهتر از اینم باشه .-

  به او گفتم:با توجه به سبک صورتتون اجازه بدید از تاج استفاده کنم نه از گل . بحث و ادامه ندادم

 به نظر شما بهتره؟-
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بله چون لباس شما مثل لباسای پرنسس ها شده و پرنسس باید از تاج استفاده کنه اگه فضولی نباشه سرویس -

 جواهراتتون از چه نوعیه؟

  از زمرد .-

  تاج مرصع با ارایش مالیم استفاده کنم خب حاال اجازه می دید پشتتون و به اینه بگیرم .بی نظیره پس می تونم از -

  هر جور که شما دوست داری .-

نزدیک به دو ساعت روی صورت و موهاش کار کردم مادر همیشه می گفت:تو مثل فالگیرایی هستی که از خودشون 

نظر خودش و اعمال کرده بودم اون موهای شلوغ من  می گیری و به خورد خودشون می دی من دقیقا سلیقه و

وپسندیده بود من هم موهاشو شلوغ پیچیدم از انتخاب سرویسش مطمئن بودم به رنگ عالقمنده برای همین از 

  ارایش استفاده کردم .

ه با وقتی بعد از دو ساعت لباس پوشید در مقابل ایینه ایستاد اهی ازتعجب کشید باورش نمی شدکه خودش باش

  هیجان وصف ناپذیری گفت:شما ساحره زیبایی هستید که بر فوت و فن اراستن تبحر زیادی دارید .

مادر عروس هم بعد از امدن و دیدن دخترش با تمام مشکل پسندی اش به زیبایی ارایشم اعتراف کرد و گفت 

  شاگرد ماهر و خوش سلیقه ای دارید .

  . نه خانوم محترم ایشون دخترم هستند-

اوه ببخشید ایشون هیچ شباهتی به شما ندارند اما به هر صورت این اولین ارایشگاهیه که کارشو بدون نقص انجام -

  داده شما پاداش خوبی پیش من داری .

صدای بوق های پی در پی توجه مرا به خودش جلب کرد اما داماد و همراهانش مدتها بود که منتظر عروس بودند 

ق,اه تازه به خاطرم امده بود من با پدر قرار داشتم تا برای گرفتن دفترچه کنکور به اداره پست پس این صدای بو

بروم برای همین با عجله در حالی که مادر و می بوسیدم گفتم:من باید برم پدر منتظرمه و با عجله پالتوی کوتاهم را 

اط دویدم انقدر برای گرفتن دفترچه هیجان زده رو لباسم پوشیدم و کیفم را از روی میزتولت برداشته و به طرف حی

بود که انبوه جمعیت بیرون در را کنار زده و به طرف ماشین پدر دویدم در حین عبور جرقه نگاهی تمام تنم را به 

لرزه انداخت هیچ تصویری از صاحب ان در ذهنم نقش نبسته بود و من هراسان از وجود ادمهای اکبر همچنان می 

حظه ای انعکاس اسمم را در دور دستها شنیدم چیزی مانند زمزمه یا نجوا اما نه ان صدا انقدر بلند بود دویدم برای ل

که من ان را به وضوح شنیده بودم اسمی از گذشته که یقینا مربوط به خاطرات گذشته می شد یا اشنایی از 

 شیال, گذشته

  

رساندم پدر که از تاخیرم می نالید به سرعت حرکت کرد ترجیح دادم تردید نکنم درنگ نکردم و خودم را به پدر 

تمام طول راه را به ان حس ناشناخته فکر می کردم تا باالخره پدر با صدا کردنم مرا از ان همه سر در گمی بیرون 

  کشید .

  بجنب ساحل داره ساعت اداری تموم می شه .-

پست دویدم خوشبختانه چند نفری که مثل من دیر به سرعت از ماشین پیاده شدم و به طرف در ورودی اداره 

جنبیده بودند ان جا ایستاده بودند و من در حالی که نفس نفس می زدم در اخر صف ایستادم خالصه به هر ترتیبی 

بود موفق شدم دفترچه را بگیرم و خوشحال از تمام شدن کارم با عجله به طرف ماشین پدر رفتم برای لحظه ای 
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شین پدر نگاه کردم یعنی او کجا رفته بود تا جایی که یادم می امد قرری با کسی نداشت سالم به تعجب زده به ما

  دختر هاج و واجم بهتره زیاد به اون مغز کوچیکت فشار نیاری من همین دور و برا بودم .

  لبخند می زد . به سرعت به طرف صدا برگشتم پدر در حالی که دو لیوان شیر کاکائوی داغ در دستانش بود به من

پدر شما استاد سر به سر گذاشتن من بیچاره هستیند نزدیک بود سر از کالنتری در بیارم اخه به فکرم هم نمی -

  رسید که پدر عزیزم بخواد من و به یه شیر کاکائوی داغ مهمون کنه .

به این سردی معطل شدی یه  می دونم دخترم پیش خودم فکر کردم حاال که تو مدتی برای گرفتن دفترچه توی هوا-

  شیر کاکائوی داغ واقعا می چسبه .

  پدر تو واقعا محشری .-

به کمک پدر و دو تن از معلمین خصوصی ام فرم مخصوص را پر کردم از ان روز به بعد طبق برنامه ای که توسط یک 

دم ابتدا درسهایی که از اولویت و از استادان برنامه ریزی بریام تهیه شده بود شروع به خواندن و مرور درسها کر

ضریب باالتری برخورد دار بودند شروع کردیم به اصرار من دو روز در هفته بعد از ظهرها برنامه ارایشگاه همچنان 

پا بر جا بود مادر از این که من با تمام عالقه ای که به درس دارم از ارایشگاه دست نکشیدم بسیار خوشحال و راضی 

  . به نظر می رسید

زمستان با تمام سرما و سوز طاقت فرسایش در حال تمام شدن بود همه جا در تب و تاب فرا رسیدن عید نوروز و 

خرید رخت و لباس فرو رفته بود بیشتر خرید خانه را من و پدر به تنهایی انجام می دادیم مادر به خاطر شلوغی سالن 

ا با اجازه معلم برنامه ریزی هفته اخر زمستان را به کمک مادر خیلی بی حوصله شده بود من از پدر اجازه خواستم ت

بروم پدر با ان که اصال راضی به این کار نبود اما با خواهش ها والتماس های زیادم باالخره رضایت داد البته با شرط و 

  شروطی سنگین .

رسیدن عید یک هفته سالن را تعطیل باالخره اولین عید نوروز من در ان خانه بهشتی فرا رسید مادر به خاطر فرا 

کرده بود سرمان حسابی شلوغ شده بود مدام به این طرف و ان طرف می رفتیم و از مهمانان پذیرایی می کردم پدر 

در حالی که بادی به غبغب می انداخت با افتخار جلوی مهمانان دخترم دخترم می گفت و مرا که تشنه ی این ترنم 

  د .شیرین بودم سیراب می کر

ان سال عیدی با ارزشی از پدر و مادر گرفتم دستبندی زیبا که در سه رنگ مختلف از نوع طالهای زیر خاکی واقعا 

قشنگ بود پدر ان را به دستانم بست و من چنان در اغوشش گرفتم که برای لحظه ای احساس کردم واقعا دخترشان 

  ه مان رساند و هر دوی ما را در اغوشش فشرد .هستم و او نیز پدرم مادر نیز خودش را به جمع دو نفر

به خاطر نافرمانی ام از درس خواندن در هفته اخر اسفند و به سالن رفتنم برای کمک به مادر تاوان سنگینی پرداختم 

پدر با تمام مهربانی اش در قبال انجام وظیفه بسیار سخت گیر و بدون گذشت بود من مجبور شدم از روز چهارم عید 

س هایم را شروع کنم تا از برنامه عقب نمانم گاهی پیش خودم فکر می کردم سخت گیری های پدر هم برایم در

  شیرین و دوست داشتنی است .

من نباید با لجبازی های احمقانه یاد ساحل گذشته را در ذهنشان زنده کنم باید بگذارم تا به تصمیمشان افتخار کنند و 

  شم .تکیه گاه محکمی برایشان با

به اصرار پدر قبل از دریافت دفترچه پذیرش به فرزند خواندگی شان در امدم . نامم از شیال شاکری به ساحل رازقی 

تغییر پیدا کرد . اوایل برایم سخت و دلگیر بود هویتی تازه و ناشناخته من از او هیچ نمی دانستم به جز همان هایی 
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نبود احساس می کردم ساحلی که مادر او را به من شناسانده ساحلی نیست  که مادر برایم گفته بود و این اصال کافی

که واقعا وجود داشته مادر به خاطر مشغله های کاری اش انقدر از ساحل فاصله گرفته بود که بزرگ شدنش را حس 

  .نکرد تا جایی که اصال نفهمید او چرا تصمیم به دور شدن از خانه گرفته خانه ای با ان همه ارامش 

اما هر چه بیشتر فکر می کردم کمتر چیزی دستگیرم می شد من انقدر در محبت و لطف این دو انسان عزیز غرق 

شده بودم که تا پایان عمر خودم را مدیون ان ها می دانستم و هیچ راهی به جز قبول پیشنهادشان در خودم نمی 

و دارایشان نیست و من تا وقتی زنده ام برایشان  دیدم پیش خودم قسم خوردم که قبول پیشنهادشان به خاطر ثروت

  فرزند خوب و سر به راهی خواهم ماند .

بهار با ان هوای خنک و مالیمش و با تمام رخوت و سستی که در من به وجود اورده بود در حال گذران بود هرچه به 

رفته بود اشکاالت درسی ام  تیر ماه نزدیک می شدم دلهره استرسم بیشتر می شد درس هایم طبق برنامه پیش

برطرف شده بود اما ترس از قبول نشدنم دیوانه ام کرده بود این بار هم پدر این فرشته خوبی ها به دادم رسید و با 

  من در تمام جلسه های مشاوره حاضر می شد تا اینکه توانست دلهره و ترس را تا حد زیادی از من دور کند .

از معمول از خواب بلند شد من تموم شب را نخوابیده بودم پدر از پف پلکهایم به بی صبح روز امتحان پدر زودتر 

خوابیم پی برد از من خواست تا لباسم را عوض کرده و با او مدتی دور حیاط بدوم خستگی و بی خوابی شب گذشته 

تظرم بود نیم ساعتی دویدم بی حوصله ام کرده بود اما چاره ای نداشتم طبق خواسته پدر به حیاط رفتم او ان جا من

چقدر خوشحال بودم که به حرفش گوش دادم چون حسابی حالم جا اومده بود هوای خنک اوایل صبح بسیار روح 

افزا و دل نواز بود و من جانی تازه گرفتم و تمام خستگی و نگرانی ام را به فراموشی سپردم با پدر صبحانه مفصلی 

  ان انگیزی برایم گذاشته بود مرا تا حوزه امتحانی ام رساند .خوردم و در حالیکه اهنگ شاد و هیج

از ان لحظه تا زمانی که جلسه بیرون امدم و پرواز کنان به سمت پدر رفتم هیچ چیزی نفهمیدم می دانستم از پس 

را با صمیمیت امتحانات خوب برامدم ولی از جزئیات جلسه و اطرافیان و مراقبین و . . . . هیچ چیز به یاد ندارم پدر 

در اغوش گرفتم و به چشمانش خیره شدم خدای من چه می دیدم یک دنیا نگرانی و ناراحتی اخه برای چی پس ان 

پدر با صالبت واستوار کجا رفته بود پدری که ماه ها چون کوهی استوار و محکم پشت سرم ایستاده بود و من تمام 

  موفقیتم تا این لحظه را مدیون او بودم .

ماه جهنمی و شوم مانند دو قرن گذشت . از این که تصمیم گرفته بودم به دانشگاه راه پیدا کنم واقعا پشیمان بودم دو 

. من دانشگاه و درس را خیلی دوست داشتم اما نه به بهایی چنین گزاف پدر ارامش و صبرش را از دست داده بود و 

گر در این امتحان موفق نشوم تا ابد زیر دین این مرد بزرگ بی تابانه منتظر اعالم نتایج بود ومن فکر می کردم ا

خواهم ماند و یارای نفس کشیدن و دیدن نگاه های مظلومش را نخواهم داشت شب ها تا دیر وقت به راز و نیاز می 

  نشستم و از خدا می خواستم زحمتهای بی وقفه ام را بدون جواب نگذارد و به این پدر مهربان رحم کند .

روز اعالم نتایج با یک دنیا نگرانی از تختم جدا شدم می خواستم قبل از بیدار شدن پدر خودم را به نزدیک صبح 

ترین کیوسک برسانم با عجله لباس پوشیدم و از اتاق خارج شدم وقتی که داشتم در اتاق را پشت سرم می بستم 

  متوجه کاغذی شدم که به در اتاق چسبانده بود خط پدر بود .

احلم طاقت نیاوردم می دونم که در این دو ماه حسابی عذاب کشیدی دیدن من با ان وضع پریشان و بهم ریخته ))س

اعصابی پوالدین می خواست و تو مظلومانه تحملم کردی مطمئنم که دخترم تالشش و کرده اما چه کنم که بازی 

حل زندگیم را از دست بدهم قبولی تو در سرنوشت از من مردی پر توقع ساخته من نمی خواهم برای دومین بار سا
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این دانشگاه و داخل همین کشور مانند برگشتن ساحل است به خانه پس تمام بدخلقی ها و پریشانی هایم را از این 

صبح از خانه خارج شدم منتظرم بمان البته بدون  1دریچه ببین و کمی به من حق بده از خانه بیرون نرو من ساعت 

 علی(( هیچ نگرانی پدرت

ته مانده نیرو وانرژی ام با دیدن خط پدر و خواندن نامه اش تحلیل رفت پاهایم تا شد و در حالی که نامه پدر در 

پنجه هایم مچاله شده بود روی زمین نشستم نمی دانم چه مدت یا چند ساعت گذشت که صدای بوق های ممتد 

ار بر زمین افتادم وبرخاستم به هر زحمتی که بود با ماشین به گوشم رسید به طرف دروازه حیاط دویدم چندین ب

سرو روی خاکی و پریشان در را برروی پدر باز کردم در تک تک اجزای صورتش به دنبال نتیجه کارم می گشتم 

پدر در حالی که اشک می ریخت لبخندی به پهنای صورتش روی چهره اش نقش بست و من با اخرین نیرویم فقط 

  م و با سر بر روی زمین افتادم .توانستم صدایش بزن

وقتی چشمهایم را باز کردم همه چیزو همه جا برایم غریبه بود با خود فکر کردم خدایا من کجا هستم یعنی همه 

چیزهای قشنگی که من در انها غرق شده بودم تنها خواب و رویایی شیرین و بود و من محکوم به بازگشتم چشمهایم 

وخته شده بود می خواستم بدانم چه کسی از در اتاق داخل می شود احمد,اکبر . . . . . و یا و بی تابانه به در اتاق د

 ناگهان با تمام قوا فریاد کشیدم پدر . . . . . پدر

پرستارها سراسیمه وارد اتاق شدند یکی نبضم را می گرفت و دیگری فشارم را کنترل می کرد و من فریاد می 

م فرشته ای که در اثر یه تصادف شیرین متعلق به من شد و حاکم بی چون و چرای قلبم کشیدم و پدرم را می خواست

.  

  صدای یکی ز پرستارها به گوشم رسید .

  لطف کنید دکتر امینی رو صدا بزنید .-

  من دکتر نمی خوام فقط می خوام پدرم و ببینم شما چرا حالیتون نمی شه من فقط پدرم و می خوام .-

ب عزیزم پدرتون هم تشریف میارن ایشون دنبال کارهای اداری شما هستند اگه یه مدت کوتاهی خیلی خو-

  استراحت کنین پیداشون می شه .

یعنی ممکنه؟من اشتباه نکردم االن پدر دوباره بر می گردد و من و به خونه می بره . در همین افکار غوطه ور بودم که 

  ول داد .صداهای اشنایی مرا به دنیای واقعی ه

  سالم به دختر گلم . امیدوارم حالت خوب باشه و بتونی با من برگردی خونه .-

خدای من صدای مادر بود چشمانم را به طرف در چرخاندم و دستهایم را برای در اغوش کشیدنش از هم باز کردم 

  محکم در اغوشم فشردمش و زیر لب دائما خدا را شکر می کردم .

 را نیومده؟پس پدر کجاست چ-

راستش تنبیه شده چون اون با همه سخت گیری هاش باعث شده تا کار تو به بیمارستان بکشه البته خودشم خیلی -

  ناراحته .

  اما مامان پرستار به من گفته که اون دنبال کارهای ترخیص منه .-

 نه عزیزم پدرت خونه اس و اونی که دنبال کارهای ترخیصه فربده-

  

  ون دیگه کیه .فربد ا-
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راستش من تموم زندگیم و برات گفتم اال همین یه قسمت و فکر نمی کردم هیچ وقت هم الزم بشه که برات -

  تعریف کنم اما حاال دیگه وقتش رسیده تا ساحل من این قضیه رو هم بدونه .

دختر فضول و کنجکاوی نیستم  اگه دلتون نمی خواد لزومی نداره برام تعریف کنید . شما خودتون می دونید که من-

. 

  نه عزیز دلم می خوام حتما برات تعریف کنم دلیل شو هم خودت می فهمی .-

فربد تنها پسریه خانواده فقیری از شهر طبسه پدر مادرش قبل از اینکه فربد به دنیا بیاد توی خونه ما کار می کردند -

نجام می داد و زنش شهربانو به کارهای اشپزی و نظافت خانه پدرش مش عباس کارهای باغبانی وخرید . . . . . رو ا

می پرداخت ادمهای خوبی بودن و ما خیلی دوسشون داشتیم چهار سالی از اومدنشون پیش ما گذشته بود که عزم 

سفر کردن به دیار خودشون ما خیلی اصرار کردیم که پیش خودمون بمونن و کنار ما زندگی کنن اما قبول نکردن 

اون موقع دو سالش بود بچه دوست داشتنی و شیرین زبانی بود از ونجایی که ما هم سالها می شد که نتونسته فربد 

بودیم بچه دار بشیم فربد و مثل بچه خودمون دوست داشتیم اونم خیلی به ما عادت کرده بود برای همین دل کندن 

نکردند و توی یه صبح سرد پاییزی راه دیارشون و در از اونا برامون خیلی سخت بود باالخره با تموم اصرار ما قبول 

پیش گرفتند و رفتن بعد از اون دیگه ندیدمشون اما با نامه با هم در ارتباط بودیم تا اینکه یه سالی گذشت و اون خبر 

ه شوم و دلخراش به ما رسید اره عزیزکم زلزله شدید و هولناک طبس رخ داده بودو بیشتر هر را خراب کرده بود ب

محض شنیدن ان خبر به یاد مش عباس و شهربانو و فربد افتادیم تلفن و برق شهر کامال از کار افتاده بود از هیچ 

راهی نمی شد خبری از سالمتی اونا بدست اورد طاقتمون تموم شده بود همش گریه و ناله می کردم تا اینکه علی 

ست بیاره منم با اصرار با علی همراه شدم و با هم به طبس گفت که تصیم گرفته به شهر طبس رفته و خبری از اونا بد

رفتیم . به محض رسیدن به اونجا فقط چشممون به خروارها خاک و اور افتاد که زمانی خانه و کاشانه ی همان مردم 

  بودن دیگه حتی پرسیدن ادرس و نشانی هم خنده دار به نظر می رسید چون هیچ چیز از شهر باقی نمانده بود .

بوی خون و عفونت در همه جا پیچیده بود انقدر جنازه گوشه و کنار افتاده بود که حال ادم و دگرگون می کرد بی 

اختیار شدم و نا خود اگاه به کمک زنان و بچه های اسیب دیده دویدم علی سعی کرد تا من و راضی به برگشتن کنه 

ر شروع به کمک کند عزیزم هیچ وقت حال و هوای اما موفق نشد پس تصمیم گرفت خودش هم به عنوان امداد گ

اون روز و فراموش نمی کنم با این که صحنه های دلخراشی بود ادم و تکان می داد اما کمک و فداکاری و گذشت 

مردمان حماسه بزرگی از عظمت یک ملت فداکار و صبور را به تصویر کشیده بود و من محو تماشای این همه از خود 

  دم .گذشتگی شده بو

روز سوم بود خسته و درمانده شده بودم کمک های دولت طبق قول هایی که می دادند چشمگیر نبود گرسنگی و 

تشنگی عالوه بر غم فقدان عزیزانشان مزید بر علت شده بود . غم در نقطه نقطه ویرانه ها بیداد می کرد با خودم 

ن خرابه ها می پلکم پس چرا هیچ نشونی از عزیزانم پیدا فکرمی کردم حاال که سه روزه من سرگردان و حیران در ای

نمی کنم نکنه همشون . . . . نه خدایا . . . . این غیر ممکنه شهربانو خیلی جوونه اخ فربد این بچه شیرین زبون و 

  قشنگم یعنی اونم . . . . . . . .

ور نزدیک و نزدیک تر می کرد تا باالخره برق باور کردنی نبود اما هر دقیقه و ساعتی که سپری می شد مرا به این با

امید در دلم تابیده شد اتوبوس بهزیستی همراه با چند دستگاه امبوالنس از راه رسیدند و قرار بود که فقط بچه های 

بی سرپرست و بیمار را به شهر مشهد منتقل کنند . من و علی خودمان را به مقر رساندیم علی امبوالنس ها را کنترل 
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و من اتوبوس ها نا امید کننده بود نفر به نفر بچه ها را کنترل می کردم اما هیچ اثری از فربد نبود ناگهان صدای  کرد

جیغ و فغان کودکی برای لحظه ای تمام حواس من و به طرف خودش جلب کرد به طرف جمعیت کمی که دور بچه 

ناباوری فربد و دیدم اون با لجاجت و یکدندگی نمی  حلقه زده بودند رفتم با عجله انها را کنار زدم و با تعجب و

خواست سوار اتوبوس بشه و این همه سماجت از یه بچه سه ساله بعید به نظر می رسید فربد با دیدن من دست از 

فریاد کشید و با تعجب به من چشم دوخت فکر نمی کردم من و بشناسد چون معموال بچه های یک یا دوساله حضور 

ارن اما اون من و شناخت و خودش و توی بغلم چسبوند یکی از مسئولین به طرفم اومد و پرسید:شما ذهن خوبی ند

  چه نسبتی با این بچه دارین؟نا خوداگاه گفتم:خاله شم .

گفت مدرکی هم دارید؟با شتاب سرم و کان دادم و گفتم چه مدرکی بهتر از خود این بچه اون من و شناخته و ساکت 

  سماجت گفت:دلیل خوبی نیست شاید یه سوء تفاهم و یا شباهت ظاهری باشه . شده اما او با

ناگهان صدایی توجه ما رو به خودش جلب کرد من فکر کنم بتونم قانع تون کنم و سپس از کیف بغل اش عکسی 

و گفت:مثل دسته جمعی ز ما و مش عباس در اورد و به اون مرد نشون داد مرد نگاهی به ما و بعد به بچه انداخت 

  اینکه حق با شماست .

 راستی اقا شما از پدر و مادر این بچه خبری دارید؟-

یکی از مردمان زلزله زده گفت:بله اقا پدر و مادر این بچه زیر اوارا موندن دیروز اونارو از زیر اوار در وردن و دفن 

  در بی قراری می کنه .کردن این بچه هم شاهد در اوردنشون از زیر اوار بوده برای همین اینق

شنیدن هر کلمه ای که از دهان ان مرد خارج می شد مثل پتکی بود که روی سرم کوبیده می شد غیر منتظره و 

  کوبنده غم سنگینی بود و تحملش بسیار سخت .

ده در ماشین اون شب من و علی در حالی که در فضای باز و در کنار ماشین ایستاده بودیم و به فربد که با خیالی اسو

خوابیده بود نگاه می کردیم با خودمون تصمیم گرفتیم تا اون و با خودمون به تهران اورده و مثل بچه خودمان بزرگ 

  کنیم .

  فربد هیچ نشانی از گذشته نداشت به راحتی شناسنامه ای برایش به اسم خودمون گرفتیم و اون شد پسر ما .

ته رو از ذهنش پاک کنیم و اون و با دنیای خودمون پیوند بدیم که البته به سعی کردیم تمام خاطرات کم رنگ گذش

راحتی موفق شدیم حاال اون همه چیز و درباره گذشته اش می دونه اما سعی در پیدا کردن و لمس اون نمی کنه فربد 

  حاال یه رازقیه درست مثل خودت .

 مامان شوکت پس تا حاال کجا بوده؟-

ومدنش یه دنیا شادی و نشاط به خونه اورد قدمش برامون اومد داشت بعد از دو سال در حالیکه راستش فربد با ا-

پنج سالش بود ساحل به دنیا اومد زندگی با داشتن دو تا شون خیلی شیرین شده بود اون دو تا با هم بزرگ شدن 

بد و برای ادامه تحصیالتش به احساس یه خواهر برادر واقعی رو نسبت به هم داشتن تا اینکه تصمیم گرفتیم فر

امریکا بفرستیم یکی از دوستهای پدرت در امریکا ندگی می کرد و همون بود که زمینه خروج اون و از ایران و 

تحصیل توی امریکا رو براش اماده کرد و فربد هم با خوشحالی از این تصمیم استقبال کرد و راهی ان جا شد اوایل 

بار هم تصمیم گرفت درش و نیمه کاره ول کنه و به ایران برگرده اما پدرت با تهدید خیلی دلتنگی می کرد حتی یک 

جلوی اینکار و گرفت و به تدریج فربد به اون محیط و زندگی عادت کرد تا جایی که بعد از فارغ التحصیل شدن توی 
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و به عهده خودش گذاشتیم رشته حقوق اعالم کرد که به هیچ وجه قصد برگشتن به ایران و نداره ما هم همه چیز 

  اصال دلمون نمی خواست جلوی پیشرفت و ترقی اش رو بگیریم .

برای همین ترجیح دادیم تو چیزی از فربد ندونی اما حاال اون برگشته به خاطر اینکه یکی از دوستهای ساحل قضیه 

تا مارو به خاطر سهل انگاری و هم اون و براش تعریف کرده و فربد با عصبانیت و با عجله خودش و به ایران رسونده 

به خاطر پنهان کردنش از او توبیخ کنه اون همین امروز وارد ایران شده و هنگامی که با عجله داره تور و سوار ماشین 

می کنه تا به بیمارستان برسونه اونم سوار ماشین می شه و از صبح باالی سرت می شینه حاال فربد عالوه بر گالیه های 

  و به خاطر رفتارش با تو هم مورد شماتت قرار داده .قبل پدر 

ساکت شده بودم و به بزرگواری این دو موجود عیز ه دائما دستشان برای کمک به مظلومان دراز بود فکر می کردم 

پس فربدم مثل من به تخته پاره وجود انها چنگ انداخته بود تا خودش و به ساحل نجات برسونه پس من و اون از یه 

  یشه ایم ریشه درد و فقدان پدر و مادری حقیقی .ر

 چرا ساکت شدی عزیزم؟حالت خوب نیست؟-

  

چرا حالم خوبه . داشتم به این قلب پر از محبت تون فکر می کردم هر چه به من و امثال من می بخشید نه تنها -

  تمومی نداره بلکه از طرف دستهای غیب دوباره پر می شه .

  نواخته شد و به دنبال صدای سالم کشیده و لهجه داری به گوشم رسید .ضربه ای به در 

به طرف در برگشتم مردی بلند قد با پوستی سفید و موهایی روشن و چشمانی عسلی در میان ان ظاهر شد با دیدن 

ختم و گفتم من خنده روی لبانش خشک شد مطمئن بودم با ان ته لهجه ای که دارد خود فربد است سرم را پایین اندا

  سالم خیلی خوش امدید .

جلوتر امد و با انگشت شاره اش چانه ام را به طرف باال گرفت و مستقیم به چشمانم خره شد دستپاچه شده بودم بعد 

از قضیه اکبر از تمام مردها وحشت داشتم کوچکترین تماسی با انها مرا به مرض جنون می کشاند برای همین نمی 

را کنترل کنم به سرعت سرم و به طرف مادر برگرداندم و گفتم:مامان اگه کارام و کردین بهتر  دانستم چگونه خودم

  زودتر برگردیم خونه .

شوکت با زیرکی متوجه عکس العملم شد برای همین به سمت فربد برگشت و گفت:پسرم خواهرت امروز حالش 

  خوب نیست بهتره زودتر حرکت کنیم .

ین نگاهم می کرد گفت:دختر خوشگلیه مامان چطور بگم کلمه ها رو گم کردم شما به خیلی فربد در حالیکه با تحس

 قشنگ چی می گین؟

  مادر در حالی که می خندید گفت:می گیم عروسک .

  فربد خنده ای کرد و گفت:اها . . . . عروسک .

کردن لباس هایم شدم برسی به  انها در حالی که وسایلم را جمع کردند از اتاق خارج شدند من هم مشغول عوض

موهایم کشیدم و از بی حوصله گی ازاد و رها ولشون کردم کاری که معموال نمی کردم و بعد دستام و توی جیب 

  شلوارم گذاشتم و به طرف در خروجی حرکت کردم .

دم . مادر در هر تمام مسیر راه بدون حرف و صحبتی توی اتومبیل نشستم و به صحبت های فربد و مادر گوش می کر

  جمله چندین بار قربان صدقه فربد می رفت و اونم حسابی خودش و براش لوس می کرد .
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به محض رسیدن به خانه به طرف ساختمان دویدم دلم برای پدر تنگ شده بود همین که اتاق نشیمن و باز کردم جیغ 

ی روی میز برایم شکلک در می اورد برای کوتاهی کشیدم همه جا کاغذهای رنگی اویزان کرده بودند و کیک بزرگ

لحظه ای خوشحال ام به حسادتی جانکاه تبدیل شد پس اونا بخاطر ورود فربد جشن گرفته بودند به سرعت به طرف 

اتاقم دویدم و خودم و روی تخت انداختم نمی دانستم چرا اینطوری شدم من حق نداشتم به کسی حسادت کنم که 

ی می کرده توی همین خونه به دنیا امده و همین جا پا گرفته و ریشه توی همین خونه و قبل از من در اینجا زندگ

  خانواده داره . نه من حق ندارم همه محبتهای اونا رو برای خودم بخوام این نهایت بی انصافیه .

دیده باید بیشتر به  چقدر ما ادما شیر خام خورده ایم و همه چیزهارو زود فراموش می کنیم ما ادمهای دردمند و ستم

فکر همنوعان خود می بودیم اما محبت بیش از حد این ادمهای مهربان نرا از خود راضی و خودخواه و لوس بار ارده 

  بود و به این زودی گذشته پر دردم را از یاد برده بود .

  صدای در مرا به خودم اورد با صدای بلندی گفتم:بفرمایید .

از شوالیه ای پیر بر صورت زده بود وارد اتاقم شد فریاد کشان به سمتش رفتم و محکم در پدر در حالی که ماسکی 

  اغوشش کشیدم پدر با لبخندی دوست داشتنی بوسه ای بر موهایم زد و گفت:امیدورم پدر نادان تو ببخشی دخترم .

  این چه حرفیه پدر شما بهترین پدر روی زمینید .-

  تو من و به ارزویم رسوندی .دخترم به تو تبریک می گم -

 منظورت چیه پدر؟-

منظورم دانشگاهه!رتبه خوبی اوردی بهت تبریک می گم همیشه نگران بودم که با قبول نشی و یا اینکه اینقدر رتبه -

  ات اینقدر پایین باشه که مجبور بشی به یه شهر دیگه بری و از ما فاصله بگیری .

 ل شدم؟باورم نمی شهخدایا چه می شنوم پدر!من قبو-

اره دخترم با یه رتبه خوب حاال بهتره زودتر از جایت بلند شی و لباسات و عوض کنی که مهمونا االنه که از راه -

  برسن .

 مهمونا؟-

  اره دخترم استادای خصوصی و معلم برنامه ریزی با خانواده هاشون و . . . .-

  می کنید . اخه من چه جوری جبران این همه مهرتون و بکنم . اه پدر شما همیشه من و شرمنده محبت هاتون-

تو جبران کردی همین امروز باور کن اگه اسم تو توی روزنامه نمی دیدم پس می افتادم تموم دیشب و راه رفتم و با -

  دیدن سپیده از خونه بیرون زدم .

ز تو و ساحل همدیگه رو پیدا کردید زودتر بیاین صدای مادر از پایین شنیده می شد که با عصبانیت فریاد زد:علی با

  پایین که من خیلی کار دارم .

  من و پدر در حالی که با صدای بلند می خندیدیم برای مادر شکلک در اوردیم .

من دارم می رم ساحل تو بهتره اون لباس چرم بنفش تو بپوشی موهاتم که خودت استادی و می دونی چی کار باید -

  بکنی .

  چشم پدر .-

سلیقه پدر فوق العاده بود لباس بنفشم با پوست تنم هماهنگی عجیبی پیدا می کرد تموم موهام و پشت سرم به 

صورت یه سبد پر از گل ارایش کردم و چند سنجاق با سنگهای برجسته بنفش در داخل موهایم فرو کردم دستبند 
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مالیمی روی صورتم نشاندم و جلوی اینه ایستادم چرخی به دور مورد عالقه ام را به دستم انداختم و ارایش بسیار 

خودم زدم و در حالیکه حرکتی به اندامم می دادم با خودم فکر می کردم که من از گذشته هیچ چیز با خودم ندارم نه 

  نام و نشونی نه خاطره ای و نه حتی صورت و چهره قبلی ام را .

ان همه یکنواختی و خوش خیالی بیرون کشانید به سرعت به سمت کمد ناگهان جرقه ای در ذهنم زد و مرا از 

لباسهایم رفتم با عجله تمام ان ها را بیرون کشیدم خدای من سر جاش نبود چه کسی در نبودم به وسایلم دست زده 

ی در بود سراسیمه و هراسان به طرف اشپزخانه دویدم فربد در حالی که لیوانی پر از نوشابه در دستش بود جلو

اشپزخانه با چشمانی تعجب زده نگاهم می کرد انقدر بی اختیار شده بودم که برای ورودم به اشپزخانه مجبور شدم با 

  دستم فربد و از روبرویم کنار بزنم مادر هراسان نگاهم می کرد .

 چی شده ساحل چرا اینقدر هراسونی؟-

 مامان کی به اتاق من رفته و به وسایلم دست زده؟-

 ه وسایلی عزیزم؟چ-

  لباسام .-

مادر نفس بلندی کشید و گفت:کشتی من و از ترس یه سری از لباسهایی که استفاده نمی کردی رو گذاشتم کنار تا 

  به یه بنده خدایی بدم .

 یعنی وسایلم هنوز توی این خونه هستن؟-

  به گمونم باشن یه نگاهی توی انبار بنداز .-

  متشکرم مامان .-

 ی صبرکن ببینم نکنه قصد داری با این لباس ها بری و خاکیشن کنی؟ه-

  مادر مواظب لباسهام هستم نگران نباشید .-

 ساحل می خوای بیام کمکت؟-

به طرف صدا برگشتم فربد بود که می خواست کمکم کند همان چیزی که از هیچ غریبه ای نمی توانستم قبول کنم 

 مورد ترحم قرار بگیرم پس با اکراه گفتم:کار سنگینی نیست از پسش بر میام . من نمی خواستم به خاطر جنسیتم

  هنوز ز خانه خارج نشده بودم که صدای فربدو به وضوح شنیدم .

  مامان تا به حال دختری به این قشنگی ندیدم در ضمن به این بد اخالقی .-

  مامان در جوابش گفت:بهتره بگی خواهری به این قشنگی .

موم انبار رو به هم ریختم تا شلوار لی مورد نظر رو پیدا کردم همون شلواری که در اولین روز ورودم به پام کرده ت

بودم . صدای باز شدن در خبراز امدن میهمانان می داد به سرعت از پله ها باال رفتم و خودم و را به اتاقم رساندم 

عمیق کشیدم بعد بعه ارامی دستی به دمپای شلوارم کشیدم تا از  نفسم بند امده بود روی تختم نشستم و چند تا نفس

وجودش خیالم راحت شود قیچی کوچکی از کشوی میزم در اوردم و با دقت درز پس دوزی شده ان را شکافتم با 

نمایان شدن ان شی با ارزش گویی تمام خاطره ها و مرارتهایی که تا به ان روز کشیده بودم جلوی چشمم جان 

د بعد از سالها پرهام جلوی چشمانم جان گرفت و عشقی که مدتها با سختی و رنج فراوان زیر خاکستر تمام گرفتن

خاطره های گذشته مدفون کرده بودم گر گرفت و زبانه کشید گردنبند را جلوی چشمانم گرفتم چون پاندولی به این 

گذشت گذشته ام همراهی می کرد . دستی به سو و ان سو می رفت و مرا با زیرکی خاصی به پیچ و خم حوادث و سر
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رویش کشیدم و به نرمی گشودمش چشمم به نوشته بسیار ظریف داخل ان افتاد قلبم به شدت می تپید و حرارتی 

عجیب در تمام بدنم احساس می کردم چقدر این نوشته غریب بود ناگهان چهره پرهام جلوی چشمانم جان گرفت و 

قم را پر کرده بود چون گذشته لبخند برلب داشت و با چشمانش وجودم را به بازی بزرگ شد انقدر بزرگ که اتا

گرفته بود خدایا لب هایش تکان می خورند او داشت چیزی را به من می گفت و من با خیرگی نمی خواستم چیزی از 

ی قدیمیش را یافته ان بفهمم اما نه این بار هم چون بار اول قلبم از حکمرانی من سرپیچی می کرد چشمانم اشنا

بودند انگشتانش مرا نشان می دادند پژواک صدایش بر جان و دلم نشست و به ناگاه ارامم کرد))این یعنی وفای به 

  عشق((سرم گیج می رفت چشمانم را بستم و با انگشتانم شقیقه سمت راستم را مالش دادم .

 صدای در اتاقم مرا از دنیای درونم بیرون کشید .

  

  بفرمایید . بله-

  من و فرستادن دنبالت گفتن مهمونا خیلی وقته منتظرند .-

  ممنونم شما برگردید منم االم میام-

  فقط یه کمی زودتر .-

از جا بلند شدم و گردنبند را درو گردنم انداختم برای لحظه ای احساس گرمای شدیدی بر وجودم مستولی شد به 

جوری تنگ شده بود یادم اومد وقتی که از او خواستم تا گردنبند را پیش خودش نگه یاد سودابه افتادم دلم براش بد 

دارد با اصرار از من خواست تا اینکار را نکنم و ان را تا ابد پیش خودم نگه دارم او معتقد بود که این گردنبند طلسم 

ها نمی توانست دلیل نزدیکی من به  عشق من است و بعد از سال ها من هم به این نتیجه رسیدم اما هیچ کدام از این

  پرهام باشد .

من انقدر در کثافت و لجن دست و پا زده بودم که پرهام و حق خودم ندونم اون اینقدر ادم شریف و خوش قلبی بود 

که می توانست لنگه خودش را پیدا کرده و خوشبخت شود و من باید سعی می کردم که هیچ وقت سر راهش قرار 

ار بودم که عشق من به خاطره ای محو و کمرنگ در ذهن پرهام تبدیل شده باشد که یاداوری ان بعد از نگیرم امیدو

  سالها تنها لبخندی از یه حماقت و بر لبانش بنشاند نه چیزی بیشتر .

م به نگاهی در ایینه به خودم انداختم تاللو گردنبند دوباره مسیر نگاهم راعوض کرد فکرمی کردم وجوداون روی قلب

من قوت قلب خارق العاده ای می دهد در لباس تنگ و بلندم احساس خوبی نداشتم اما دلم نمی خواست حرفی روی 

  حرف پدر بگذارم دستی به موهایم کشیدم و به طرف اتاق پذیرایی حرکت کردم .

به همه سالم کردم  همه مشغول صحبت بودند کسی متوجه حضورم نشد مکثی کردم وبا انگشتم ضربه ای به در زدم و

همهمه و سر و صدا چند لحظه قبل جای خودش را به سکوتی ازار دهنده داده بود مادرم زحمت معرفی خانواده 

  استادانم را به من و بر عکس را کشید . برق تحسین و تعجب را در چشمان تک تک شان می دیدم .

بعد از تمام شدن تعارف های معمول به گوشه ای  همه جا صدای تبریک بود و ارزوی موفقیت و خوشبختی برای من

نشستم چند تا از دوستان نزدیک مادر هم بین مهمان ها دیده می شد با خودم فکر می کردم با تمام مشغله ای که 

  امروز برای ان ها فراهم کردم چگونه توانسته اند مقدمات این جشن را انقدر سریع اماده کنند .

ت خیری شدن تورو خدا به اون دو سه تا پسر بچه کوچولو نگاه کن که چقدر حریصانه چطوری ساحل؟بدجوری به-

نگاهت می کنن شرط می بندم هنوز دیپلم شون و نگرفتن ولی خیلی دارن ادای مردار و در میارن . نمی دانستم چرا 
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ا خودم عهد بستم تا وقتی نمی توانم نظر خوبی روی فربد داشته باشم فکر می کردم احساس یه برادر به من نداره ب

که به احساس واقعی اش پی نبردم به اون اعتماد نکنم نمی خواستم حرف ها و حرکاتم سوء تفاهمی در اون ایجاد 

کند چون مطمئن بودم که دیگر هیچ عشقی را نمی توانم در قلبم جانشین عشق پرهام کنم و ثانیا توانایی تحمل هیچ 

  گر زندگی از نظر من فقط و فقط خوردن و خوابیدن و درس خواندن شده بود .مشکل و استرسی را هم نداشتم دی

 ساحل مثل اینکه اولین باریه که با خانواده استادات اشنا می شی اینطور نیست؟-

  فقط سری به عالمت بله برایش تکان دادم .

مچین فرشته ای سر می کنن حاضرم باور کن اگه این خانوما می دونستن که شوهراشون هر روز چند ساعتی رو با ه-

قسم بخورم که محال بود می گذاشتن پاشون حتی به دم در این خونه برسه من مطمئنم زیر این چهره خندونشون 

  یک لج حسابی داره طغیان می کنه .

ج کند لذت نتونستم جلوی خندم و بگیریم فربد از این که توانسته بود باالخره من و از جبهه ای که گرفته بودم خار

می برد . میز شام چیده شده بود پدر سنگ تموم گذاشته بود چون مادر تموم وقتش و توی بیمارستان پیش من 

گذرانده بود مطمئن بودم پدر با خیالی راحت حسابی ولخرجی کرده میز شام چنان رنگین بود که دهان مدعوین از 

ک های خوشمزه روی میز بود پدر به طرفم امد و بازویش را تعجب باز مانده بود انواع دسر ها و پیش غذاها و خورا

برای همراهی به من داد و من در حالی که از گرمای حضور پدر لبریز شده بودم برای لحظه ای بازوانش را فشردم 

  پدر نگاهی به من انداخت و من با چشمانم از او قدردانی کردم .

ذاشت و مستقیم به طرفم امد و در میان تشویق و کف زدن های بعد صرف شام پدر اهنگ قشنگی روی گرامافون گ

هیجان زده میهمانان دستم را گرفت و به نرمی شروع به رقصیدن کردیم پدر انقدر زیبا و ارام می رقصید که من 

ا این همیشه گمان می کردم او زمانی قهرمان باله بوده است . با تمام شدن اهنگ پسر یکی ز استادانم به طرفم امده ب

که از این کار بیزار بودم اما به نظرم دور از ادب امد کم کم همه حاضران در دسته های دو نفره وارد میدان رقص 

  شدند .

  شما خیلی قشنگ می رقصید من تا به حال دختری به زیبایی مثل شما ندیدم .-

  خیلی متشکرم شما لطف دارین .-

 م . شما چطور؟ساله و دانشجوی حقوق 65اسمم پویاست -

  سالمه و امسال تازه کنکور دادم . 69منم ساحلم -

  کنکور و بیارید . 95شکسته نفسی می کنید پدرم گفته شما موفق شدید رتبه -

 لبخندی زدم و گفتم:کار شاقی نکردم نکنه شما انتظار داشتید با وجود چنین پدر و مادر مهربانی بازم پشت سد

  کنکور بمونم .

 نه با این رتبه خوب!اما -

  

  در ضمن شما هم خیلی قشنگ می رقصید .-

تعریف من از پویا خوشحالش کرده بود احساس خستگی می کردم ناگهان چشمم به فربد افتاد که در گوشه سالن 

دمغ  نشسته بود و حلقه های دود سیگار را به ارامی از دهانش بیرون می داد متوجه شدم حالت عادی ندارد و حسابی

و عصبی است حدس می زدم از خستگی راه باشد اوه یادم رفته بود اون تمام روز را در بیمارستانی گذرانده بود و 
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استراحتی نکرده بود و من خودخواه حتی زحمت تشکر از او را هم به خودم نداده بودم بیا خودم قرار گذاشتم در 

  اولین فرصت به خاطر زحماتش تشکر کنم .

ر درد و را بهانه کردم و از پویا جدا شدم و به طرف پدر رفتم از او خواستم تا اجازه بدهد به اتاقم رفته و خستگی و س

استراحت کنم پدر با لبخندی نگاهم کرد و به گرامافون رفت و خاموشش کرد جمعیت حاضر با تعجب به طرف پدر 

جازه می فرمایید ساحل از حضورتون مرخص برگشتند پدر سرفه ای کرد و گفت با عرض معذرت می خواستم اگه ا

  بشه چون روز پر تنشی رو پشت سر گذاشته و کمی سرش درد می کنه .

مامان شوکت به سرعت بعه طرفم امد و دستش را روی پیشانیم گذاشت و گفت مثل اینکه بازم تب کرده بهتره اول 

  داروهات و بخوری بعد بگیری بخوابی .

ه تعظیم کوتاهی کردم از سالن پذیرایی خارج شدم مادر به دنبالم امد و به طرف اشپزخانه چشم مادر و در حالی ک-

  هدایتم کرد .

  بهتره قرص ها رو خودم بهت بدم تا مطمئن بشم خوردی .

  تو بهترین مامان دنیایی مامان شوکت .-

  و تو هم قشنگ ترین و مهربون ترین دختر دنیا-

ر تعارف تیکه پاره می کنن . در ضمن ساحل خانوم یه خرده ما رو هم تحویل بگیر ناگاه خوبه خوبه مادر دختر چقد

  متوجه حضور فربد شدیم .

  راستی داداش از زحمت امروزت خیلی ممنونم ببخشید نیومده پات و به بیمارستان باز کردم .-

تا باشه همین زحمتا باشه و بعد لیوان  در حالی که لیوان ابی برای خودش می ریخت گفت:اشکالی نداره ساحل خانوم

  اب و جلوی صورتم گرفت و گفت بهتره قرص هات و بخوری .

لیوان اب و از دستش گرفتم ناگهان چشمانش در نگاهم گره خورد . دلم می خواست فکرم اشتباه می بود من در 

را به خوبی می شناختم خدایا چه می اعماق چشمانش طوفانی هراس انگیز می دیدم نه از نوع شیطانی که من برق ان 

دیدم باز هم گردباد به زندگی ارامم نزدیک می شد و قصد شبیخون داشت و من چون گذشته هیچ راه فراری در 

  خود نمی دیدم خدایا تا کی این رنگ و لعابم می بایست مرا اسیر خود ساخته و ذهنیتم را دچار تردید و سانحه کند .

چشمانش دزدیدم و به طرف پنجره رفتم از داخل شیشه او را همچنان ساکت و ارام محو  به سرعت نگاهم را از

تماشای خودم می دیدم قرص هایم را یکجا در دهانم ریختم و با جرعه ای اب ان ها را فرو دادم و با عجله به طرف 

م را تا زیر گلویم باال کشیده اتاقم دویدم نفهمیدم چطور لباس هایم را عوض کردم فقط وقتی به خودم امدم که لحاف

بودم و با وجود دمیدن سپیده همچنان به خود می پیچیدم و به دنبال راه حل برای مشکل تازه ام می گشتم باالخره 

صبح شد و من با چشمانی پف کرده از تختم جدا شدم تنها راه چاره دور شدن از این خانه بود و من ناچار بودم که به 

ین خانواده هم که شده دست به چنین کاری بزنم می دانستم که این کارم لطمه جبران خاطر حفظ ارزشهای ا

ناپذیری به این دو موجود مهربان می زند . اما نمی توانستم تن به ازدواج با کسی بدهم که نه تنها هیچ جایی در قلبم 

ی کرد هر چند که فربد از قماش نداشت بلکه یاد و خاطره تمام شکنجه های احمد و دوستانش را در وجودم زنده م

انها نبود اما برای قلب بیچاره من به همان اندازه غریب و نا اشنا و مزاحم می امد . لباسم را عوض کردم اوایل 

شهریور ماه بود گرما بیداد می کرد بلوز استین حلقه ای زرو با شلوار جین پوشیده بودم مستقیم به اشپزخانه رفتم 
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ما از کسی خبری نبود انقدر بی اشتها بودم که ترجیح دادم فقط لقمه ای از مربا و کره برداشته و به صبحانه اماده بود ا

  طرف باغ بروم .

روی صندلی کنار استخر نشستم و لقمه ام را در دهانم گذاشتم و به زحمت فرو دادم اشعه های نور خورشید از بین 

اعماق جانم نفوذ می کرد توی فکرم به دنبال پدر و مادر می گشتم برگ های فشرده درختان بر پوستم می تابید و تا 

اخه قرار نبود صبح به این زودی جایی بروند تازه امروز که جمعه نبود پنجشنبه بود . اه خدای من گفتم پنجشنبه من 

به کمکش می امروز به مامان قول داده بودم که به ارایشگاه بروم چون تعداد زیادی عروس داشت و من حتما باید 

رفتم . من از هفته ی قبل به او قول داده بودم وای حتما خیلی دیر شده نگاهی به ساعتم انداختم از نه گذشته بود به 

  خودم لعنت فرستادم اخه من امام صبح را درون رختخوابم غلت زده بودم بدون اینکه بخوابم .

لباس ها و وسایلم را گرفته و به طرف حیاط دویدم انقدر عجله با عجله پله ها را دو تا یکی می کردم وبه اتاقم رفتم 

کردم که نفسم باال نمی امد ناگاه جلوی من ظاهر شد لباس ورزشی پوشیده بود داشت نرمش می کرد عرق از سر و 

تون رویش سرازیر شده بود در حالی که در جا می زد گفت:سالم به ساحل خانوم!صبح شما بخیر انشااهلل که امروز حال

 خوب باشه و از دنده چپ بیدار نشده باشید

 نگاهی به من و لباسم انداخت و گفت:کجا با این عجله؟

  باید برم ارایشگاه امروز کلی کار داریم و مادر دست تنهاست .

  خب صبر کن تا من برسونمت .-

  مزاحمت نمی شم .-

 نه یه چند لحظه ای صبر کن تا برگردم .-

دقیقه طول کشید تا فرید برگردد . پیراهن سفید با شلوار و کرواتی مشکی پوشیده بود ، قیافه ی تقریبا پانزده 

  دلچسبی داشت و به دل می نشست اما تنها به عنوان برادر نه بیشتر .

  سوار ماشین پدر شدیم ، پدر معموال صبح ها با راننده شرکت به سر کار می رفت .

شده بود ، با آنکه آزار دهنده بود دلم نمی خواست شکسته شود ، ترجیح می دادم  سکوت سنگینی بین ما حکم فرما

همچنان در همان وضعیت باقی بمانیم برای همین دستم را به طرف ظبط صوت ماشین دراز کردم و دکمه ی آن را 

وش کرد . و سیگاری فشار دادم ، ترانه شاد و قشنگی بود ، اما هنوز چیز زیادی از آن پخش نشده بود که فربد خام

برای خود روشن کرد ، برای اینکه اعتراضی به این کارش کرده باشم سرم را به طرف شیشه ی بغلم گرداندم و آن 

  را پایین کشیدم .

 دود سیگار اذیتت می کنه ؟ _

  نه زیاد . _

 حوصله اش رو داری کمی با هم صحبت کنیم ؟ _

  . خودمون مورد در "مثالبستگی داره در چه موردی باشه ؟ خب  _

فکر نمی کنم حرفی برای گفتن مونده باشه چون من مظمئنم مامان داستان زندگی تو رو در فاصله ی نیم ساعت  _

داستان زندگی منو هم توی اون فرصت زیاد برات توضیح داده .  "بعد از به هوش آمدنم برام تعریف کرده ، مسلما

 اینطور نیست ؟

  منظورم به اونا نبود من می خواستم راجع به احساسمون با هم صحبت کنیم .بله درسته ! اما 
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 خنده ای ساختگی کردم و گفتم : می خوای اول من شروع کنم ؟

  آره خوشحال می شم . _

من خوشحالم از اینکه در عرض یه چشم به هم زدن صاحب برادری شدم که هم خوش قیافه است و هم خوش  _

  در عین حال تحصیل کرده .تیپ و برازنده و 

 همین ؟ _

 مگه غیر از اینه ؟ _

لبخندی زد و نگاهی گذرا به من انداخت و هیچ نگفت ، بقیه راه رو در سکوت مطلق طی کردیم ، جلوی در سالن 

 ترمز کرد و من بدون اینکه نگاهش کنم وسایلم را برداشته و خداحافظی کردم . فربد بدون لحظه ای درنگ پایش را

  روی پدال گاز فشرد و در پیچ مقابل از نظرم پنهان شد .

خوشحال بودم که با تمام خجالتی بودنم توانستم از پس فربد برایم ، نمی دانم اثر حرفهایم چه فکری در او به وجود 

نظر اورد که حاضر نشد از احساسش نسبت به من حرف بزند و بدون نیم نگاهی و حتی کلمه ای برای خداحافظی از 

  ناپدید شود .

چه خوب کردی اومدی ، دیشب حالت آنقدر بد بود که  "شوکت از دیدنم خوشحال شد و به استقبالم آمد و گفت :

 من فکر نمی کردم بتونی به اینجا بیایی ، اما حاال از دیدنت خیلی خوشحالم ، حالت خوب شده ؟

  آره مامان خیلی بهترم . _

  یه دستی به سر و روی خودت بکش لباست رو عوض کن . پس قبل از اومدن تو سالن _

آن روز با تمام مشغله هایش به پایان رسید خسته و کوفته بودم ، توان ایستادن نداشتم ، خودم را روی نزدیک ترین 

  مبل رها کردم و از خستگی خوابم برد .

م ، اما لحظه ای بعد مطمئن شدم که صدای در حالت نیمه بیداری صدای فربد به گوشم رسید فکر کردم خواب می بین

  او را از داخل سالن شنیده می شود .

 مامان با این دختر چی کار کردی که مثل جنازه یه گوشه ای از حال رفته ؟

راستش پسرم امروز روز خیلی شلوغی بود ، اگه اون نیومده بود نمی تونستم کارامو به موقع تحویل بدم . ولی  _

  ه خاطر بی خوابی دیشبه ، نه کار اینجا ، اون به این حجم کار عادت داره ، ساحل عاشق این هنره .خستگی ساحل ب

می دونم مادر ، دیشب اینو خوب فهمیدم ، در نهایت سادگی خودشو آرایش کرده بود هرچند که اون چهره ی  _

نکن های لوس آنجلس در مقابل ساحل زیباست . مادر باید اعترافی پیشت بکنم . تمام ما "بدون آرایش هم واقعا

  پشیزی نمی ارزن .

 راست می گی فرید ؟ _

  بدون شوخی دارم حرف می زنم ، زیبایی اون نفس گیره و بکر . _

  . داشتی ازش انتظاری چه خودمه گل دختر چون "مادر در حالی که با افتخار می خندید گفت :

  مادر می خواستم یه سوالی از شما بکنم . _

  بپرس عزیزم . _

 مادر شما . . . . شما از ساحل خودتون خبری ندارید ؟ _
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از سکوت حاکم بین آن دو فهمیدم که مادر لحظه سخت و بدی را پشت سر می گذراند اما چاره ای جز سکوت 

  نداشتم خیلی دلم می خواست احساس مادر را در این مورد خاص بدانم .

 پیدا ای دیگه ساحل وجود توی رو ام شده گم ساحل من فربد "ه شنیده می شد گفت :مادر با صدایی که از ته چا

 که ساحلی کردم خودم ساحل تقدیم عشقمو تموم ببینه منو خواد نمی دیگه ساحل شنیدم که لحظه همون از کردم

  . هستیم علی منو اش عالقه و عشق تموم

  ز خونه ی دلتون روندید .شما جدی نمی گید مادر ! یعنی شما به راحتی اونو ا

نه به اون راحتی که تو فکر می کنی ، اگه بگم دیگه بهش فکر نمی کنم ، یا دوستش ندارم دروغ گفتم و بی صبرانه  _

 منتظر بازگشتن هستم می دونی به خاطر چی ؟

  خب چون تنها فرزند شماست . _

ونقدر ها هم که فکر می کنه خودخواه هستم ، نیستم . من از بازم اشتباه کردی ، به خاطر اینکه به اون بفهمونم من ا _

آدم های رنجیده و انسان های درست کردم که نه تنها مایه ی افتخار هستند بلکه مایه ی مباهات کشورشانند . اون 

نه ها در مقابل نامالیمات سر خم نمی کنند و کوچکترین مشکلی اون ها رو وادار به گرفتن تصمیمی بزرگ و احمقا

  نمی کنه .

 خیلی دوستش داری مادر ؟ _

  اگه حسودین نشه ، بله . خیلی بیشتر از همه ی شما . چون منو یاد جونی های خودم می ندازه . _

 یعنی می خواهید بگید شما هم توی جونی هاتون مثل اون مغرور و خودخواه بودید ؟ _

هتر می تونستی معنی رفتار های اونو بفهمی . من که عاشق اگه تو هم جای اون بودی و انهمه سختی می کشیدی ب _

 وقته خیلی "حرکات و برخورد های منطقس اش هستم . حاال بهتره بیدارش کنیم که خیلی دیر شده . علی حتما

  . منتظرمونه

  ساحل عزیزم ! پاشو که ساعت از نه گذشته . در پاشو دیگه . _

کشیدم از جا بلند شدم فربد به در خروجی تکیه داده بود و با نوک کفش در حالی که خمیازه های پی در پی می 

هایش به زمین ضربه می زد سرش را پایین انداخته بود و وانمود می کرد که متوجه حضور من نشده ، سالمی کردم و 

کرد ، خودم را روی از کنارش گذشتم . و به طرف ماشین رفتم ، به دنبالم از سالن خارج شد و در ماشین را برایم باز 

  صندلی عقب ماشین انداختم دوباره از خستگی خوابم برد .

  ساحل پاشو ، به خونه رسیدیم ، من نمی دونم تو امشب می تونی بخوابی یا نه .

با تنبلی زیاد خودم را از ماشین بیرون کشیدم و به اتفاق فربد و مادر وارد خانه شدیم ، من از پله های سمت چپ به 

  . نکنین صدام خدا رو تو ، خورم نمی شام من ماان "اتاقم به راه افتادم و در حین باال رفتن گفتم : طرف

  اما ساحل تو نهار هم نخوردی ، پس شامو می دم بیارن باال . _

 مامان ؟ _

  قبول نیست ، یا می یای پایین یا شام رو می دم بیارن باال . _

  پس فقط یه ساندویچ . _

دانم چه حالی داشتم و چگونه خوابیدم که مادر دلش نیومد بیدارم کند و من همچنان با همان لباس خوابم برد نمی 

حرف های آنشب مادر و فربد داخل سالن مرا از تصمیمی که گرفته بودم منصرف کرد . تحمل ناراحتی ها و از بین 
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سرنوشت اونا رو به زمین بزنه ، هیچ وقت یارای بلند  رفتن تدریجی اش را نداشتم . مطمئن بودم که این بار اگه بازی

شدن و دوباره ایستادن را نخواهند داشت . تنها راه ممکن پنهان شدن از جلوی چشمان فربد بود و بس . سه ماه 

تابستان گذشت و نتیجه انتخاب رشته را پدر در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید با خود به خانه 

در رشته ی زبان و ادبیات فارسی قبول شده بود ، رشته ای که آرزوی من تحصیل در آن بود و خوب به  آورد من

خاطر داشتم که نطفه ی این عالقه از چه زمانی در وجودم بسته شده و حاال که مرز باروری رسیده بودم در کنارم نبود 

  ن را به جانم بچشاند .تا نتیجه ی تالش و همتش را ببیند و با زبان شیرینش ، حالوت آ

به اصرار زیاد از پدر خواستم حاال که به خاطر تمایلش دانشگاه تهران را برای ادامه ی تحصیلم انتخاب کرده ام او 

نیز اجازه بدهد تا برای راحتی ام ایام تحصیل را در خوابگه بگذرانم ، راضی کردنش بسیار دشوار بود از مادر خواستم 

لبته قبل از هر کاری به مادر قول داده بودم تا همچنان چون گذشته دو روز از هفته را که حجم تا به کمکم بیاید ا

درس هایم کمتر است به آرایشگاه بروم و کمکش کنم در تمام مدتی که مشغول اصرار و التماس از پدر بودم ، فربد 

ی داد . سرانجام پدر راضی شد اما به خودش ار سرگرم خواندن روزنامه نشان داده بود و هیچ عکس العملی نشان نم

 به بود سختی "شرطی که عالوه بر جمعه ها و پنج شنبه ها یکی از روز های دیگر هم به خانه بروم ، شرط تقریبا

  . شد بلند فریادم که طوری

کنم اگه از  آخه پدر سه روز در هفته رو که به شما قول دادم دو روزش رو هم به مادر پس می مونه دو روز که فکر _

 خیرش بگذرم بهتر باشه ، نظر شما چیه ؟

  پدر خنده بلندی سر داد و گفت: خودت می دونی یا این یا هیچ .

پدر تو رو خدا شما که خیلی مهربون بودید تازه به شما قول دادم که در تموم این مدتی که در خوابگاه هستم روزی  -

و به بهانه های مختلفی مثل رفیق بازی و سینما و پارک . . . . از در دو بار براتون تلفن کنم و تحت هیچ شرایطی 

 خوابگاه بیرون نروم بازم این شرایط سخت دیگه برای چیه؟

  ناگهان متوجه فربد شدم که همچنان بی تفاوت گرم خواندن روزنامه بود تقریبا فریاد زدم .

  اخر فربد تو یه چیزی به بابا بگو .-

با حرکتی ناگهانی بست و روی میز پرتش کرد و نیم نگاهی به من انداخت و در حالی که شانه هایش  فربد روزنامه را

را باال می انداخت از جا بلند شد و گفت:من توی بحث خانوادگی دخالت نمی کنم لطفا من و ببخشید و سپس به طرف 

  اتاقش رفت و در را محکم به هم کوبید .

پدر نگاه کرد پدر با بی قیدی شانه هایش را باال انداخت این بار مدر با شماتت مادر با نگاهی پرشگرانه به 

پرسید:علی فربد چش شده؟ناراحت به نظر می اومد البته مدتیه که اخالق و رفتارش عوض شده و بیشتر توی 

  خودشه .

  پدر یکی از ابروانش را باال برد و گفت:حتما نگران کار استخدامشه .

  اش یه کمی صحبت می کردی اخه تو پدرشی .خوب بود باه-

ناراحت نباش شوکت!فربد پسر با عرضه ای و از پس کاراش بر میاد اگه براش مشکلی پیش بیاد که به کمک من -

  احتیاج داشته باشد حتما با من در میون می گذاره .

  نزدیک تر بشی .اخه علی تو از کجا ینقدر مطمئنی که مشکل اون کاریه؟بهتره یه خورده بهش -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 4  

 

پدر دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت:چشم هر چی که شما بگید حتما دراولین فرصت باهاش حرف می 

  زنم .

من در حالیکه پاهایم را به زمین می کوبیدم گفتم:پدر یه فکری هم به حال مشکل من بکنید اگه مشکل من حل نشه 

  ی کنم پدر نکنه دلتون می خواد به پاهاتون بیوفتم .من امشب از غصه دق می کنم خواهش م

پدر خنده بلندی سر داد و گفت:باشه دخترم امشب شب تسلیم و سازشه اونم در مقابل خانومها اما به هیچ عنوان از 

  پنجشنبه و جمعه نمی گذرم .

را از دستم خالص کند با شتاب به طرفش رفتم خودم را به گردنش اویختم پدر در حالی که سعی داشت خودش 

  گفت:لوس بازی بسه وگرنه مجبورم تغییر عقیده بدم .

باالخره موفق شدم نظرم را به انها تحمیل کنم شب به خیری گفتم و مادر و بوسیده و به طرف اتاقم رفتم بین راه 

  ه گوش می رسید .توقف کوتاهی کنار اتاق فربد کردم او هنوز بیدار بود صدای اهنگ ارام و غمگینی از داخل ب

برای لحظه ای دلم برایش سوخت او هم مانند من در کوچه و پس کوچه های سرنوشت گم شده بود و از بخت 

خوبش سر از این جا در اورده بود اما مثل من خوشبخت مطلق نبود من خوشبختی خودم را مدیون دختری بودم که 

اواره دیار غربت شد و فربد نیز خوشبختی اش را چون من به علتی ناشناخته قید همه خوشی هایش را زده بود و 

مدیون همان ساحل بود که اگر چند سال زودتر قدم به عرصه گیتی می گذاشت شاید او نیز در چنین شرایطی بسر 

  نمی برد .

ی کرد و و واقعیت این بود که در بین اشنایان من و او هر دو غریب بودیم گاهی دلهایمان هوای دیار خودمان را م

  همان جایی که اگر می ماندیم جایگاه محکمی چون حاال پیدا نمی کردیم .

اهسته دستهایم را به طرف دستگیره در بردم تمام وجودم در صدد فشردنش بود که ناگهان تلنگری به مغزم خورد و 

ی؟می خوای داخل اتاقش چون برق گرفته ها از جا پریدم به خودم نهیب زدم دختر این وقت شب اینجا چیکار می کن

  بشی که چی به اون بگی؟تو بهتر از هر کسی می دونی دردش چیه؟بهتر خودت و از اون دور نگه داری .

ان شب نیز تا نیمه شب خواب به چشمانم نیامد تحمل غصه و ناراحتی کسی و نداشتم ان هم غصه ای خودم مسبب ان 

ست بعد که دانشگاه بری همه مشکالت حل می شه کافیه یه خورده بودم با خودم فکر می کردم فقط همین یه هفته ا

  تحمل کنی .

بود چه  1گذشته بود که صدای تقه ای به در خورد غلتی زدم و نگاهی به ساعت انداختم خدایا ساعت  1ساعت از 

 کسی ممکن بود پشت در باشد؟با صدای خواب الودی گفتم:کیه؟

 رمون و فراموش کردی؟منم ساحل بابا . . مثل اینکه قرا-

 چه قراری پدر؟-

قرار بود که امروز و به اتفاق مادر و فربد به کوه بریم یادت رفته یا اینکه تصمیم گرفتی بدقولی هات و از همین -

 االن شروع کنی؟

بهم بزنم تازه یادم امده بود که از هفته قبل این قرار و با پدر گذاشتم و به هیچ بهانه ای هم نمی تونستم اون و 

  مخصوصا حاال که پای دانشگاه و خوابگاه در میان بود .

به سرعت از جا بلند شدم و گفتم:نه پدر همین االن حاضر می شم . فقط به مامان بگید وسایل کوله پشتی ام رو اماده 

  کنه .
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مه چیز و از قبل همه چیز اماده است مامانت خوب می دونست که تو حواس درست و حسابی نداری برای همین ه-

  اماده کرده .

همه سوار ماشین شده بودند که من با عجله خودم را به انها رساندم . با نیم نگاهی فهمیدم که فربد پشت فرمان 

نشسته من هم مجبور شدم درست پشت سر فربد بشینم صبح به خیری گفتم و خودم رو روی صندلی پرت کردم و 

  ه و خوابیدم .سرم را روی شانه های مادر گذاشت

درست نمی دانم چه مدت خوابیدم وقتی چشمانم را باز کردم که کسی داخل ماشین نبود از ماشین پیاده شدم و 

نگاهی به اطرافم انداختم کسی دیده نمی شد کمی جلوتر رفتم فربد روی تخته سنگی نشسته بود و به منظره 

  روبرویش خیره شده بود .

 زدیک شدم وقتی که درست پشت سرش رسیدم سرم را به گوشش نزدیک کرده و گفتمپاورچین پاورچین به او ن

  سالم گل قهر کن .-

به سرعت رویش را به طرفم برگرداند به طوری که نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد و سپس صاف توی 

  چشمانم خیره شد .

 من فقط سالم کردم کار بدی بود؟-

  ساسم کردی .نه بدتر از کاری که با اح-

سرم گیج می رفت برای لحظه ای فکر کردم پاهایم هیچ رمقی ندارند به ناچار در حالی که مراقب بودم از حال نروم 

روی دستم نشستم وصورتم را بین دستهایم پنهان کردم فربد به ارامی به من نزدیک شد و گفت:ساحل خواهش می 

که تا به حال سر راه تو قرار گرفتن من وجود تو می خوام قلب و کنم باور کن من مثل اون دسته ادمهایی نیستم 

فکرت و و از همه مهم تر رویاها و خیاالت تو رو من نمی خوام با اصرار پا به زندگیم بزاری و مثل یه ادم اهنی از قبل 

گذشته شومت  برنامه ریزی شده باهام زندگی کنی من بهت قول می دم اونقدر خوشبختی و به پاهات بریزم که همه

  و فراموش کنی . سرم و بلند کردم مستقیم به چشمانش خیره شدم .

فربد می خوام یه چیزی رو خوب بدونی من از همون روز اول جرقه عشق و توی چشمات دیدم و اونقدر پر انرژی با -

منی که هیچ قلبی  نشاط بود که اگه هر کسی جز من در معرض ان قرار می گرفت در مقابل اون ذوب می شد اما نه

  توی سینه نداشتم .

فربد با تعجب نگاهی به من کرد و گفت:ساحل نزار فکر کنم که تو قلبت و بین اون ادمای اس و پاس و فاسد تقسیم 

 کردی!

ماتم برده بود افراد زیادی سر راه من قرار گرفته بودند بگذریم از این که هر کدامشان بدون توجه به خواست و 

ام مرا مورد سو استفاده قرار دادند و سپس گورشان را گم کرده بودند اما حاال با کسی برخورده بودم که نیت قلب 

با همه انها فرق داشت او حتی برای احساس و فکر من هم احترام قائل بود با این که در دل تحسینش می کردم اما 

ه لبریز از عشق پرهام بود و به باد هوا بسپارم و دل راضی به این کار نبودم نمی توانستم فکر و احساسو ذهنیتم را ک

در گرو عشق دیگری ببندم . . من با خودم عهد کرده بودم که . . . . او . . . . خدایا . . . . و حاال وجود فربد مانند سنگ 

یال در ان به ریزه ای بود که به اب زالل و ارام زندگیم برخورد می کرد و دایره های مختلفی از تردید و وهم و خ

  وجود می اورد .
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نمی توانستم رقیبی برای عشق پرهام بتراشم عشقی که با او الفبای زندگی را شناختم و بزرگ شدم عشقی که در ان 

تمنای جسمانی معنا نشده بود و هر چه که بود ارزش واالی روح بود در قالبی بدون جسم در حالیکه صدایم به سختی 

د گفتم:بعدا در مورد این موضوع با هم حرف می زنیم . فربد از جا بلند شده بود و به طرف لز گلویم بیرون می اوم

ماشین می رفت . پس از مدتی کوله پشتی اش را روی دوشش گذاشت و مال مرا در دستش گرفت و پس از قفل 

  کردن در ماشین فریاد زد:ساحل زودتر که مامان اینا قله رو فتح کردن .

  را به او رساندم کوله ام را از دستش گرفتم و با هم به راه افتادیم .با عجله خودم 

  ساحل به اون قله ای که از همه بلند تره نگاه کن!ببین چقدر برفاش بکر و تمیزن .-

  اها راست می گی خیلی قشنگه!به نظرم از همه کوهای اطرافش پرغرورتر و پرشکوه تره .-

 حاال چرا پرغرور؟-

 گفتم:نمی دونی؟خندیدم و 

 نه؟-

به خاطر اینکه هر کسی نمی تونه فتحش کنه و اون کسانی هم که فتحش می کنن مثل خودش با اراده و با شکوهن -

  که البته تعدادشون انگشت شماره .

 اینبار نوبت خندیدن او بود و در ادامه خنده هایش گفت:درست مثل خودت .

  

  با غرور خاصی گفتم :دقیقا .

  ر حالی که قیافه ای جدی به خود می گرفت به نجوا گفت:اما من باالخره فتحش می کنم .د

  با تالش زیاد ان را نشنیده گرفتم و در حال دویدن گفتم:بجنب که االن پدر و مادر دارن بر می گردن .

ه حالت قهرنشستم اما فایده اولین بار بود که به کوه می رفتم چندین بار پاهایم لغزید سرم گیج رفت و از خستگی ب

ای نداشت پدر با سرسختی و لجاجت مرا با خودش می کشاند و سر به سرم می گذاشت . پدر مصرانه می 

گفت:ساحل از این به بعد همه جمعه ها میاییم کوه به خاطر این که ادم اگه بخواد فکر سالمی داشته باشد باید در 

مه تحصیالت نیاز به هر دوتاشون داری حاال امروز می تونم از تنبلی هات درجه اول جسمش سالم باشه و تو برای ادا

  صرف نظر کنم اما از جلسه بعد هیچ گذشتی در کار نیست فکر می کنم تنبلی هم حدی داره .

پدر بسیار جدی صحبت می کرد و این لحن صحبتش مرا می ترساند نگاهی به دور برم کردم مادر بدون توجه به 

در مشغول تماشای منظره اطرافش بود و لذت می برد فربد در حالی که لبخند شیطنت باری بر لب اخطارهای پ

داشت بی تفاوت به روبرویش خیره شده بود من مطمئن بودم که ان لبخند لعنتی فقط وفقط به خاطر توبیخ های پدر 

 طرف من و نمی گرفت دوباره قهر است حسابی لجم گرفته بود از همه به خصوص از مادر که در این جور مواقع اصال

کردم انتظار این رفتار پدر و توی جمع نداشتم به طرف کوله ام چنگ انداختم و در حالی که بلند می شدم ان را به 

پشتم انداخته و به راه افتادم . باید همه راه را که در عرض چند ساعت پیموده بودیم بر می گشتیم با این تفاوت که 

ما سرازیری بود و من چقدر احمق بودم که فکر می کردم راه اسانی در پیش دارم پدر متوجه مسیر برگشت تما

لجبازیم شد و با اشاره از همه خواست که کاری به کارم نداشته باشم من به سرعت و با عجله شروع به پایین اومدن 

  و جور می کردم .کردم چندین بار پایم لغزید و سر خوردم اما هر بار با هزار ترس خودم وجمع 
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هر چه پایین تر می امدم دور و برم شلوغ تر می شد همه داشتند مسیر رفته را بر می گشتند همه در دسته های 

دوتایی و سه تایی و چهار تایی و یا بیشتر بودند و با دیدن من با تعجب من را بهم نشان می دادند در دلم از پدر برای 

ه به من کرده بود شکر کردم او از من خواسته بود که تا حتما از کاله و عینک افتابی توصیه ای که هنگام خروج از خان

استفاده کنم البته تا اون لحظه فکر می کردم که این کار فقط برای دور ماندن از اشعه خورشیده اما حاال با دیدن این 

  همه پسرهای جورواجور فهمیدم که مزایای دیگه ای هم داره .

این افکار رنگارنگ فرو رفته بودم که د یکی از پیچ های تند پایم لغزید محکم با صورت به زمین  چنان در بحر

خوردم و گه دستهایم را حایل نکرده بودم معلوم نبود چه بالیی به سر صورتم می اومد صورتم و کف دستم حسابی 

خانوم بهتون کمک کنم از راه  درد گرفته بود صدایی از پشت سر توجهم را به خودش جلب کرد:اجازه می دید

  رفتنتون معلومه که اولین باره به کوه اومدین .

عصبانی شده بوم مثل اینکه تمام ادمای کوه با خودشون عهد کرده بودن که من و تحقیر کنند و ناشیگری ام را به 

که من چندمین باریه که  رخم کشند با لحن تند و بدی گفتم:کسی از شما کمک نخواسته تازه به شما هم ربطی نداره

  به کوه اومدم .

 حیف نیست خانومی به این زیبایی این قدر عصبانی و بد اخالق باشه؟-

می دانستم که او به دنبال راهی برای صحبت کردنه و من اصال حوصله هیچ کسی و نداشتم برای همین بدون هیچ 

خوشحال از اینکه باالخره توانستم به پایین برسم و با حرفی به راهم دامه دادم دیگر داشتم به پای کوه می رسیدم 

غرور منتظر پدر و بقیه بمانم دستانم را باز کرده و بقیه راه را به خیال اینکه چیزی به پایان نمانده شروع به دویدن 

 کردم اما هر چه بیشتر پیش می رفتم شیب کوه بیشتر می شد و کنترلم از دستم خارج می شد که ناگهان شخصی

جلویم ظاهر شد و من در حالیکه با جیغ می خواستم به او بفهمانم که کنترلم از دستم خارج شده محکم به او خوردم 

و از جاده منحرف شدم دیگر نفهمیدم چه شد فقط احساس توپ گردی رو داشتم که با شتاب به سمت مقصدی 

  نامعلوم حرکت می کنید .

یستادم تمام تنم درد می کرد و قدرت تصمیم گیری نداشتم به ارامی به تخته سنگ بزرگی خوردم و از حرکت ا

تکانی به خودم دادم تا مطمئن شوم جایی از بدنم اسیب ندیده شکر خدا فقط کوفتگی بود ارا از جا بلند شدم زیر پایم 

لوی راهم رودخانه ای بزرگ با جوش و خروش زیادی روان بود وحشتناک به نظر می رسید . اگر اون سنگ بزرگ ج

  نشده بود معلوم نبود االن در اعماق اون رودخونه چه حالی داشتم .

 شما حالتون خوبه خانم صدمه ای ندیدید؟-

  حدس می زدم همون کسی باشه که بهاش برخورد کردم .

  بله حالم خوبه فقط کاله و عینکم را گم کردم و یه کمی گوفتگی دارم .-

  ستید دیده باشد شما خیلی خوش شانسید .این حداقل اسیبیه که می تون-

 پوزخندی زدم و با خودم گفتم:تا معنی خوش شانسی و چی بدونی

 کنید حرکت باال سمت به جا اون از اروم و ببندید کمرتون دور محکم و اون پایین فرستم می و طناب االن من-.  

 شدید؟ متوجه

  بله از کمکتون متشکرم .-

  بعد االن فقط باید حواستون و جمع کنید و اصال به اون پایین نگاه نکنید . تشکر و بذارید برای-
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طناب وبه دور کمرم بستم و به طرف باال حرکت کردم چندین بار پاهایم لغزید و به جای اولم برگشتم حسابی از 

این غریبه هم توضیح بهم دست پدر و بقیه عصبانی بودم که چرا دنبالم نیامده بودند و مرا مجبور کرده بودند تا به 

  که ناوارد و اماتورم .

  ببخشید اقا من نمی تونم از این جا باال بیام اخه اولین باریه که به کوه اومدم .-

  ساله هم اون جا بود می تونست این کار و بکنه . 3مهم نیست شما می تونید باال بیاید چون اگه یه دختر بچه -

زندگی درشهر از من ادمی نازک نارنجی و لوس ساخته بود من که تا چند سال پیش  حسابی خونم به جوش امده بود

 از دیوار صاف باال می رفتم چطور حاال اینقدر عاجز و ناتوان شده بودم؟

با تالش فراوان در حالی که فکرم را متمرکز کرده بودم شروع به صعود کردم ان مرد دائم از باال تشویقم می کرد و 

واست همانطور ادامه دهم دیگر چیزی نمانده بود حاال دیگر دستهایش را که برای کمک دراز شده بود از من می خ

می دیدم حس مشمئز کننده ای در وجودم بیدار شد حاضر نبودم هیچ دستی را حتی برای کمک قبول کنم اما یه نیم 

  نگاه به زیر پاهایم کافی بود تا در این مورد سریع تر تصمیم بگیرم .

با تمام نیرو یکی از دستهایم را به طرفش گرفتم اما با کمال تعجب دیدم دستهای دیگری هم به کمکم امدند 

دستهایی که بسیار نزدیک تر از قبلی به من بودند با عجله خودم را به ان سپردم و با تکانی ناگهانی به سمت باال 

حال روی زمین دراز کشیدم موهایم روی صورتم  کشیده شدم ترس از سقوط روح از تنم ربوده بود . سست و بی

  ریخته بود و نور خورشید از ال به الی ان به سرو صورتم می تابید سرم حسابی داغ شده بود .

  بهتره بلند بشی خانوم نور خورشید توی کوه ادم و دیوونه می کنه .-

از مدتی که اثران شوک از من دور شد سرم را دوباره همان دستها به کمک امدند و مرا وادار به نشستن کردند بعد 

بلند کردم قیافه مردی هم سن و سال پدر جلویم نمایان شد لبخندی زدم و گفتم:من جونم و مدیون شما هستم نمی 

  دونم اگه شما نبودید من حاال چه وضعی داشتم .

من بدون کمک ایشون موفق نمی شدم  زیاد نگران نباشید اگه من هم نبودم این اقا حتما به دادتون می رسید چون-

  اخه شما زیادی تحرک داشتید و هر لحظه امکان سقوط تون می رفت .

  با تعجب به دور و برم نگاه کردم . خدای من فربد .

 تو کی تونستی خودت و به من برسونی؟-

  سرش را پایین انداخت و گفت:از همون لحظه ای که از ما جدا شدی من دنبالت بودم .

  اما من بارها تو مسیر برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم .-

  درسته با فاصله ی زیاد و از دور مواظبت بودم .-

 چرا؟-

  خب این کاریه که از روز اولی که دیدمت دارم انجام می دم .-

 به خاطر همین پرسیدم چرا؟-

  

ناجی من بر گرداند و گفت:ببخشید دعوای خواهر و  فربد با نگاه عجیبی به من نگاه کرد و سپس رویش را به طرف

برادر هیچ وقت تمومی نداره یادم رفته بود از شما تشکر کنم شما وقعا حرفه ای عمل کردید من جون خواهرم و 

  مدیون شما هستم .
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  ان مرد با نگاه مشکوکی براندازمان کرد و گفت:شغل من همینه و احتیاجی به تشکر نیست .

 زیادی گفتم:یعنی شما توی کوه ها می گردید تا جون من و امثال من را نجات بدین؟با هیجان 

البته نه اینطوری که شما فکر می کنید . من مربی کوهنردی و استاد دانشگاه توی رشته تربیت بدنی ام معموال -

  دانشجوهام وروزهای جمعه به کوه میارم تا صعود یادشون بدم .

یه استاد دانشگاه افتخار اشنایی پیدا کردم من اسمم ساحل رازقیه دانشجوی رشته ادبیات چقدر خوشحالم که با -

فارسی دانشگاه تهران البته هنوز پام به دانشگاه نرسیده ورودی مهر هستم و شما دومین استادی هستید که 

  مالقاتشان می کنم .

  زیبا اشنا شدم .من هم خوشحالم ه با یکی از دانش جویان با هوش و در عین حال -

 و با خنده بلندی گفت می شه بپرسم استاد قبلی روکی زیارت کردید؟

صورتم داغ کرده بود و به همان اندازه مغزم با ان که تمام تالشم را به کار بستم تا خاطره و یاد پرهام همیشه گوشه 

  اشت کار دستم می داد .ای از ذهنم باقی بماند و راهی به بیرون پیدا نکند اما این زبان لق ام د

  با من من گفتم:این مربوط به چندین سال پیشه .

 مثل اینکه از یاداوری اون ناراحت شدید؟-

  موهایم را با حرکت سرم از صورتم دور کردم و گفتم:تقریبا .

  پس من یه عذر خواهی بهتون بدهکارم .-

  خیلی وقت پیشه .نه نه خواهش می کنم این حرف و نزنید این موضوع مال -

  پس دیگه وقت تون و نمی گیرم به امید دیدار .-

  راستی یادتون رفت خودتون و معرفی کنید .-

  اه بله من اسفندیاری هستم .-

  با چابکی خاصی شروع به پایین رفتن کرد و من با خیجان زیاد فقط به پاهایش نگاه می کردم .

  کم کم داره تاریک می شه .ساحل بهتره ما هم بریم پایین هوا -

از جا بلند شدم و با دست پشت شلوارم را تکاندم و راه افتادم ده دقیقه ای طول کشید تا باالخره به پای قله رسیدم از 

ان پس مسیر تقریبا صاف و هموار بود من سعی می کردم چند قدمی جلوتر از فربد حرکت کنم تا مجبور به صحبت 

  با او نباشم .

ومبیل ها از دور نمایان شده بود با دیدن انها به یاد خستگی و کوفتگی بدنم افتادم کوله پشتی ام را به زحمت صف ات

  از خودم جدا کردم و به دنبال خودم روی زمین می کشاندم .

فشار دستهای سنگینی را بر روی دستهایم احساس کردم با ترس به عقب برگشتم فربد با لحنی بسیار جدی 

  له پشتی تو بده به من .گفت:کو

راستش از جدیتش جا خوردم گره مشتهایم شل شد و ان را در دستهایش رها کردم فربد بدون توجه به من 

قدمهایش را تند کرد و از من فاصله گرفت . حسابی لجم گرفته بود انتظار چنین بی توجهی را از او نداشتم ترجیح 

  راه بیافتم .دادم تا کمی استراحت کرده و دوباره به 

پاهایم را از کفش در اورده و کمی با دستهایم ماساژ دادم نمی فهمیدم چرا از فربد ناراحتم مگر نه اینکه با سردی 

رفتارم سعی در دور کردن و متنفر کردنش از خودم داشتم در همه لحظات حضورش نادیده گرفتمش و نگاههای پر 
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را با تمام وجود کنار می زدم و جواب تمام محبت هایش را با خود  از عشقش را با بی تفاوتی رد کردم حمایتش

  خواهی و لجبازی می دادم و تازه از بی محلی هایش می رنجیدم .

و با اخم و قهر گوشه ای نشسته و همه را نگران خودم می کردم با این فکر از جا بلند شده و به طرف اتومبیل به راه 

ایستاده بودند از فربد خبری نبود هنوز چند قدمی با انها فاصله داشتم با نگرانی  افتادم پدر و مادر جلوی ماشین

 پرسیدم فربد نیامده؟

پدر برایم سری تکان داد که معنایش را نفهمیدم اما با نزدیک شدن به اتومبیل متوجه شدم فربد صندلی جلویی را 

  . خوابانده و در حالیکه دستش را زیر سرش گذاشته به خواب رفته

با صدای باز شدن در فربد از جا بلند شد صندلی اش را مرتب اش را مرتب کرد و نگاهی از دلخوری به من انداخت 

در تمام طول راه حتی یک بار هم از ایینه به پشت نگاه نکرد و کلمه ای هم حرف نزد و خودش را با رانندگی مشغول 

  نشان می داد .

رد بین من و فربد شده بودند اما هیچ اشاره ای به ان نکردند هوا تقریبا تاریک شده پدر و مادر هر دو متوجه رفتار س

بود که به خانه رسیدیم پدر با چابکی به طرف در رفت و ان را گشود فربد در حین عبور با بوق کوتاهی از پدر تشکر 

  کرد .

اتاقش رفت مادر هم به کمک پدر شتافت تا  فربد بعد از ایستادن جلوی پله ها بالفاصله با برداشتن وسایلش به طرف

وسیله ها را با خود به داخل ببرند من هم کوله پشتی ام را برداشتم و به طرف اتاقم به راه افتادم که پدربا گرفتن 

کوله پشتی از دستم با من همراه شد و گفت:این دفعه رو کمکت می کنم چون دفعه اولته اما از دفعه دیگر از این 

  ت .خبرا نیس

پدر بار دیگری شرمنه ام کرده بود از دست خودم حسابی دلخور بودم از صبح تا به حال با پدر قهر کرده بودم فربد 

و رنجوده بودم و با مادر هم سرسنگین شده بودم با درماندگی گفتم:پدر معذرت می خوام اصال نمی خواستم 

  جبوری یه چیزی رو برای کسی توضیح بدی .اینطوری بشه . من اصال کوه رو دوست ندارم اونجا همش م

ساحل این کوه نیست که ناراحتی تو رو فراهم کرده این تو هستی که خودت و ازار می دهی و دلیلش هم اینه که -

هنوز نمی دونی چه توقعی از زندگی و اطرافیانت داری و هیچ هدفی رو برای اینه ات انتخاب نکردی تو هنوز هم در 

ر می کنی برای همین مجبوری حال و اینده ات را فدای گذشته ات بکنی . . ساحل . . دختر عزیزم گذشته هایت سی

تو دیگه حاال نوزده سالته و باید مثل یه ادم عاقل با مشکالت واتفاقاتی که برات پیش میاد برخورد کنی اخم وقهر و 

ه یه خورده فکر کنی و بهترین و منطقی ترین راه داد وفریاد راه حل مناسب و درستی برای مقابله با اونها نیست بهتر

رو انتخاب کنی من به عنوان یک پدر خیلی به اینده ات امیدوارم دیگر به اتاقم رسیده بودیم با خجالت نگاهی به پدر 

  انداختم و گفتم:حق با شماست خیلی بچه گونه رفتار کردم سعی می کنم هفته بعد با روحیه بهتری به کوه بیام .

بهای پدر به خنده ای حاکی از رضایت باز شد و گفت:می دونستم که دخترم عاقل تر از این حرفهاست و با کشیدن ل

دستی به موهایم از پله ها سرازیر شد اما هنوز چند پله ای پایین نرفته بود که ایستاد و با انگشت اشاره اش به طرفم 

طفا در مورد رفتارت با فربد یه کمی فکر کن . فکر می کنم نشانه رفت و گفت:در ضمن ساحل یه موضوع دیگه . . ل

  احتیاج به تجدید نظر داشته باشی . از شرمندگی وا رفتم اهسته گفتم:چشم پدر حتما .
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حاال دیگر مطمئن شده بودم که انها کامال متوجه برخوردها و رفتارهایم با فربد شده اند اما نمی توانستنم حدس بزنم 

ا در جریان رفتارهایم گذاشته یا برخوردهایم انقدر حساب نشده و زننده بود که احتیاج به مخفی که فربد انها ر

  کردنشان نبوده .

پیش خودم فکر می کردم حاال که گند کار دراومده پی بهتره توی یک فرصت مناسب باهاش صحبت کنم حرف دلم 

  و به اون بزنم و قال قضیه رو بکنم .

برای شام دعوت نکردند و من خوب می فهمیدم که ان دو می خواهند تا ما در خلوتمان بیشتر  ان شب از من و فربد

  به رفتارها و خواسته هایمان فکر کنیم .

صبح با دردی توان فرسا از خواب بیدار شدم تمام عضالت بدنم درد گرفته بود . از شدت درد تب کرده بودم لباس 

کردم موهای سرم همه خیس شده اند با تالش و زحمت زیاد خودم را از  خوابم به تنم چسبیده بود احساس می

رختخواب بیرون کشیدم روی تختم نشستم و پاهایم را اویزان کردم حال تهوع به سراغم امده بود و سر گیجه 

نده ای به داشتم و نمی فهمیدم چرا اینگونه درمانده و بیمار شده بودم با خارج شدن از رختخوابم به ناگاه سرمای گز

  جانم خزید و دندانهایم را به شدت به هم فشرد دوباره لحاف را به رویم کشیدم پلک هایم سنگین شده بودند .

خدایا من چه می دیدم احمد باالخره موفق شده او تونست من و پیدا کنه اما چطوری؟من که هیچ ردی از خودم به جا 

یادی از پدر خواست تا من و از خونه اش بیرون کنه او دستهاش و توی نگذاشته بودم او پشت در ایستاده بود و با فر

هوا مرتب تکون می داد و با تهدید و ناسزا از پدر می خواست من و تحولیش بده در غیر این صورت به قانون 

  شکایت می کنه او فریاد می زد که من زن عقدی اونم و حق ندارم توی خونه غریبه ها زندگی کنم .

تالش خودش می خواست جلوی جار و جنجال های اون و بگیره اما او با وقاحت پدر و پرت می کنه و خودش  پدر با

وارد خونه می شه نگاهی به ساختمان خونه می اندازه و پشت یکی از پنجره ها من و می بینه به سرعت خودم و کنار 

مگین قدمهایش را درون راه پله ها می شنیدم به می کشم اما او قبل از مخفی شدنم جایم را پیدا کرده بود صدای سه

یاد صحنه ای مانند همین صحنه افتادم که احمد از من به عنوان طعمه استفاده کرده بود و اکبر و دارودسته اش را 

نیمه شب به خانه فرستاده بود من درست همین حالت رو مدتها قبل تجربه کرده بودم با این تفاوت که در اون زمان 

ی توی شکم داشتم و از دار دنیا هیچ کس رو نداشتم ناگهان در باز شد و چهره کریه احمد از الی در نمایان شد بچه ا

و با امام قدرت جیغ کشیدم و با ناخن هایم به سمت اش هجوم بردم من حاضر بودم کلفتی این خانواده رو بکنم و 

  هیچ وقت به اون جا برنگردم .

 رعشه ای در من ایجاد کرد و با تمام قوا فریاد کشیدم و احمد رو به باد ناسزا گرفتم . تماس دستهای احمد با بدنم

تمام بدنم از عرق خیس شده بود دستهایم را در دستهای قوی اش می فشرد سرانجام سیلی محکمی به صورتم 

 نواخت .

  

ی عرق از سر و رویش جاری بودند ساکت شدم و به سرعت چشم هایم را گشودم با تعجب فربد رو دیدم که دانه ها

کمک کرد تا بنشینم و جعبه دستمال را جلوی من گرفت با ناتوانی و در حالی که دستهایم می لرزید عرق صورتم را 

  خشک کردم جای دستهای فربد روی مچ دستهایم مانده بود . . کمی ماساژشان دادم .

یدم و فربد هم باالی سرم بود از تصور این موضوع گریه ای خدایا تمام این مدت من توی خواب بودم و کابوس می د

  عصبی به سراغم امد نمی توانستم خودم را کنترل کنم نفسم باال نمی امد به زحمت هوا را می بلعیدم .
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  فربد بدون تامل از اتاق خارج شد چقدر از او سپاس گذار بودم که دراین لحظات بحرانی تنهایم گذاشته بود .

جیبی بود از وقتی که رشت را ترک کرده بود کابوسی به این وحشتناکی به سراغم نیامده بود ترس تمام خواب ع

وجودم را در خود مچاله کرده بود . من تاوان کدام گناه را پس می دادم؟من تا به کی باید این کابوس تلخ را به 

ابد در ذهنم النه کرده و به هیچ عنوان قادر به  دنبالم می کشاندم؟به خوبی می دانستم که ترس از احمد و رفقایش تا

دور کردن ان از خودم نیستم من که پشت هر تنه درختی و یا سایه دیواری بی اختیار به دنبال حضور وحشتناک احمد 

بودم چطور می توانستنم فراموشش کنم یا همانطوری که پدر گفته بود چگونه می توانستم قسمت تاریک زندگیم را 

نوار سرنوشتم بریده و به دور بیاندازم نه!این کار از من ساخته نبود و پدر بیهوده در این راه امیدوارم می کرد از روی 

.  

صدای دویدن کفش های زنانه ای از راهرو به گوش می رسید و به دنبال ان صدای سراسیمه مادر که پشت سر هم 

قم شد با دیدنش فرصتی دوباره برای خالی شدن عقده هایم اسم من را صدا می کرد مادر هراسان و پریشان وارد اتا

پیدا کردم و این بار در حالی که سرم را روی شانه های مطمئنی می گذاشتم خودم را به دست نوازش های مادرانه 

  اش سپردم و سبک تر از قبل به خواب رفتم .

نبال ان سوزش و دردی شدید در عضله ام درست نفهمیدم ساعت چند است همهمه ای در اتاق شنیده می شد و به د

  صدای ناله ام را در اورد و دوباره خواب به سراغم امد و در همان دنیای بی خبری رها شدم .

خستگی جسم و فرسودگی روحم دست به دست هم دادند تا من توانستم ان شب را به دور ازهر کابوسی بگذرانم 

ا نسیم دل نواز صبحگاهی پلک هایم را از هم گشودم غلتی روی تختم خواب شیرین و راحتی بود بخصوص وقتی که ب

زدم جای امپول ها هنوز می سوخت معده ام از گرسنگی به هم فشرده می شد از جا بلند شدم حوصله عوض کردن 

وم لباس خوابم را نداشتم یکراست به طرف اشپزخانه رفتم صبحانه اماده نبود و من مثل قحطی زده ها به یخچال هج

بردم . تکه ای نان برداشتم و روی ان ازهر چیزی که به دستم می رسید مالیدم . ان را به سرعت پیچیدم و داخل 

  دهانم فرو بردم و گاز بزرگی از ان برداشتم موهایم روی صورت و ساندویچم ریخته بود .

از ساندویچ می خوردم و همزمان به تا به حال متوجه لذت غذا خوردن بعد از یک گرسنگی حسابی نشده بودم با ولع 

دنبال غذای دیگری سرم را داخل یخچال کرده بودم چشمم به قطعه ای کیک خامه ای افتاد ان را با دست دیگرم 

برداشتم و با پاهایم در یخچال را بستم . دنبال چنگالی می گشتم که چشمم به فربد افتاد با دیدن ناگهانی اش لقمه 

سرفه افتادم به سرعت مقداری اب نوشیدم و در حالیکه سرم همچنان پایین بود گفتم:متوجه در گلویم پریده و به 

 اومدنت نشدم حتما سرو صدای من شما رو از خواب بیدار کرده؟

صندلی برای خودش جلو کشید و در حالی که خمیازه می کشید دستانش را به اطراف باز کرد و کش و قوسی به 

من همیشه صبح زود از خواب بیدار می شم و اینکه شما متوجه اومدنم نشدید چیز تازه بدنش داد وگفت:صبح بخیر 

  ای نیست شما هیچ وقت من و نمی بینید .

  فربد خواهش می کنم دوباره شروع نکن من واقعا امادگی بحث با تو رو ندارم .-

و کافی در مورد حرفات داشته باشی  من نمی خوام باهات بحث کنم چون بحث کردن مال وقتیه که تو دلیل منطقی-

  و چون نداری من دنبال مباحثه با تو نیستم .
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ببین فربد اگه قصد داری من و توی منگنه بگذاری تا من مجبور بشوم اخرین راه فرار و امتحان کنم کور خوندی -

ه دنبال یه دلیل واقعی هستی چون من قبال از این راه حسابی گول زدن و من دیگه نمی خوام اون و تجربه کنم ولی اگ

  که با شنیدنش حاضرشی دست از سرم برداری اون و برات می گم .

خوبه خوبه حاال دیگه داری مثل یه خانوم صحبت می کنی بسیار خوب اگه من دلیل ها تو شنیدم و باز هم قانع نشدم -

 چی؟

  کم کنی .اونوقت دیگه مطمئن می شم که تو به هیچ عنوان نمی خواهی من و در-

 ساحل تو فکر نمی کنی ورود به جاده عشق خودش نوعی درک و شناخت باشه؟-

بله اما به شرطی که این عشق یه کشش دو جانبه باشه که در اثر تمایالت نفسانی و فقط به دلیل چیزهای ظاهری و -

  سطحی به وجود نیامده باشه عشق یعنی یه تفاهم نسبی در سایه عقل و منطق .

دارم می شنوم دختر تو خودت یه پا فیلسوفی کافیه یه کلمه به عنوان موضوع به تو داده بشه تا بتونی بر پایه چی -

  منطق و فلسفه اون و توجیه کنی .

خیلی خوب من تسلیمم حاضرم دلیل این همه مقاومتم و برات بگم اما ترجیح می دم که موقعی باشه که پدر و مادر -

  حضور نداشته باشن .

من هم همینطور فکر می کنم . ما تا صبحونه بخوریم اونهام هم برای رفتم اماده می شن . البته اگر زحمت اماده -

  کردن صبحونه و به خودتون بدید .

دستم را به کمرم زدم و یکی از ابروانم را باال انداختم و با کنایه گفتم:من هیچ عجله ای برای دک کردن اونها از خونه 

حساب من مامان نیم ساعت دیگه از خواب بیدار می شه تا به کارهای شخصی اش برسه و توی اشپزخونه  ندارم با

بیاد باید فاتحه نیم ساعت بعدی رو هم بخونی تا چای و اماده کنه و میز صبحونه رو بچینه و به سراغ بابا بره تقریبا 

  بی خیال شی اقا فربد .چهل و پنج دقیقه دیگر هم پر می شه پس بهتره یه دو ساعتی رو 

  دهانش از حرکات و حرفهای کنایه امیزم باز مانده بود .

شیر فهم شد اقا فربد؟فعال توی همین شوک بمون تا من برم و لباسام و عوض کنم و بیام تا اگه مامان به وجودم -

  احتیاج داشت با اون به سالن برم و خنده بلندی سر دادم .

ند شد مستقیم به چشمانم خیره شد و به طرفم امد هیچ نشانی از شوخی یا سر به سر گذاشتن در ناگهان فربد از جا بل

او پیدا نبود انقدر نزدیک شده بود که بازدم تند نفسهایش روی صورتم طوفانی به پا کرده بود طاقت نیاوردم و سرم 

  را به شدت برگرداندم .

ا؟خودم برات می گم چون من بازی داده سرنوشتم من یه باری از تو نمی تونی من و به بازی بگیری می دونی چر-

زیر اون همه اوار بیرون نیومدم که تا به نقطه بن بست زندگی برسم . ساحل بهت اخطار می کنم مثل یه گره کور 

م توی مسیر زندگیم به من دهن کجی نکن من تا به حال با تالش و همتم و از درست ترین راه گره های کور زندگی

  را با چنگ و دندان از هم باز کردم پس مطمئن باش تو رو هم به دست می ارم و با خودم همراه می کنم .

ترسیده بودم و همچنان نگاهم را از او می دزدیم دستهایم به شدت می لرزیدند دیگر از او بدم نمی اومد احساسم به 

  او ترحمی امیخته به همدردی بود .

ه نسیم دل نوازی تبدیل شد حرکت انگشتانش را در ال به الی موهایم احساس کردم صدایش ناگاه طوفان نگاهش ب

  ارام و بدون هیچ تنشی به گوشم رسید .
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 بهتره بری زودتر لباست و عوض کنی من صبحونه رو اماده می کنم و اگه خواستی خودم می رسونمت سالن خوبه؟-

م را به پایین دوختم و به طرف در اشپزخانه حرکت کردم هنوز از طاقت نگاهش را نداشتم برای همین همچنان سر

  در خارج نشده بودم که اهنگ نجوایش دگر بار تارهای قلبم را به لرزش در اورد .

 ساحل!!!-

  ایستادم بدون اینکه به طرفش برگردم .

  تندی رفتارم و ببخش هر جوابی که به من بدی برام محترمه .-

یخکوب شده بودم لرزش دستهانم به وضوح دیده می شد دوباره همان حالت هیستریک به سراغم همچنان بر جای م

  امده بود با لحنی امیخته به بغض گفتم:تا یه ساعت دیگه توی باغ منتظرتم .

نم چون ادم اهنی شق و رق از پله ها باال رفتم بدون هیچ اندیشه و استرسی و حاال که به ان زمان فکر می کنم می بی

 که در ان لحظه مغزم فلج شده بود و به گیرنده های حسی ام نیز جواب نمی داد .

اصال نفهمیدم کی به اتاقم امدم و یا چه مدت از حضورم گذشت که با صدای باز شدن در اهنی حیاط که با صدای تکان 

 دهنده ای گشوده می شد از حال خودم بیرون امدم .

  

م انداختم ساعت از هشت و نیم گذشته بود و دقیقا من یک ساعت تاخیر کرده بودم نگاهی به ساعت دیواری اتاق

لباسم راعوض کردم برسی به موهایم کشیدم اصال حوصله هیچ کاری را نداشتم از پنجره نگاهی به باغ انداختم با این 

باخته بودند و بی  که شهریور ماه بود نسیم خنکی می وزید درختان چه خوب تغییر فصول را می شناختند رنگ

  صبرانه برای فرا رسیدن مهرگان دست افشانی می کردند .

درست حدس زده بودم فربد ساعتی معطل بر نیمکت باغ نشسته بود و بی صبرانه برای شنیدن حرفهایم لحظه 

  شماری می کرد از شانه های اویخته اش فهمیدم که او نیز چون من ساعات سختی را گذرانده .

بدون کالمی روی نیمکت و با فاصله زیادی در کنارش نشستم حرکتی نکرد و واکنشی نشان نداد بعد از لحظه ارام و 

ای خم شد و صورتش را با دستهایش پوشاند . با خودم فکر می کردم اگر پرهام پا توی زندگی من نمی گذاشت ایا 

دم جرات دادم تااین همه مدت با احساس همچنان در مقابل اتش عشق او سرد و بی احساس بودم؟من چگونه به خو

و فکر و عشق این پسر بازی کنم؟چرا واقعیت را ان گونه که خود می دانستم برایش توضیح ندادم تا شوکت 

  مجبورباشد تمام زندگی من را انگونه بگوید که خودش می پسندد .

ندگیم اگاه نبود چون پرهام به من اموخته به طور حتم او وارد جزئیات زندگیم نشده بود به عالوه شوکت به تمام ز

بود که اسرار هر انسانی تا وقتی که پنهان بماند مثل رنگ و جلوه ای که به زندگی اش می دهد و به محض بر مال 

شدنش زندگی رنگ و جالی واقعی خودش و از دست می دهد اما من دیگر به مرحله ای رسیده بودم که برای 

  کاری می شدم .چندمین بار مجبور به فدا

اه بلند فربد مرا از افکار پیچیده ام بیرون کشید او صبورانه منتظر بود و همانطوری که گفته بود دلش نمی خواست 

  مرا در قشار قرار داده و من مانده بودم چگونه و از کجا شروع کنم .

نفره با یه برادر و خواهر پدر و مادر  5ای  در روستای دور افتاده ای از توابع استان گیالن به دنیا امدم در خانواده-

سالم بود توی یه جشن عروسی اون و  65پول پرست و راحت طلب که حاضرند هر چیزی رو فدای این دو بکنند 

دیدم از من نخواه که بگم اون کی بوده و متعلق به کجا بوده فقط همین و بدون که با یه نگاه عشقش و تا اعماق قلبم 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 5  

 

و یه عمر زیر یوغ عشق خودش کشونده نه این که فکر کنی اون نامردی کرده و از اون عشقایی به  جای داده و من

  من داشته که یه ان زبانه کشید و بعدش خاموش شده نه .

در حقیقت اون من و به خودم بازگردوند و با دنیای جدید و مدرن امروزی اشنا کرده دو سال طول کشید تا عشق و 

عنا کنه وجود نازنین همون بوده که مجبورم کرد تا دیپلمم را به دور از چشم خانواده ام بگیرم دو تعهد را برایم م

سال در بیشه ای دور افتاده به من درس داد و ار من پرسش کرد امتحان گرفت و در نهایت پاکی و صداقت دستم را 

با حقوق خودم اشنا کرد و سپس همه گرفت و من و با خودش به وادی تمدن و دانش و واقعیت کشوند اون من و 

  چیز در میان دنیایی از بهت و حیرت تمام شد .

  گریه امانم را بریده بود هق هق می کردم و او در سکوت محض به روبرویش نگاه می کرد .

 مجبور شدم در ازای پول نه چندان زیادی به جای خواهری که به جرم خیانت ریاکارانه محکومش کرده بودند از

  عشقم بگذرم و با شوهرش عهد و پیمان زناشویی بسته و همراهش به سوی سرنوشتی رهسپار شوم و . . . .

  گفتم و گفتم انقدر که نفهمیدم کی و چه زمانی از عقده های انباشته شده سالهای درد و محنت خالی شدم .

فربد روی خودم شدم که هر لحظه سنگین  همه ان لحظات شومی را که از احمد و رفقایش می گفتم متوجه نگاه های

  و سنگین تر می شد .

احساس تکه یخی را داشتم که در مقابل حرارت نگاهش کوچک و کوچک تر شده و در حال نابودی بودم . جرات 

  برگشتن به سویش را نداشتم .

  رام صدایم کرد .دستهایش به ارامی دستم را یافتند . سرمای عجیب بدنم بقدری بود که تکانش داد و ا

 ساحل تو حالت خوبه؟-

  سرم را برایش تکان دادم .

  از جا بلند شد و ژاکتش را در اورد و روی دوشم انداخت .

  نگاهی پر از قدردانی به او انداختم و ان را محکم به دور خودم پیچیدم .

 ساحل تو مجبور نیستی همه زندگیت رو امروز برایم تعریف کنی!-

فربد!اگه می بینی که دارم با تالش زیادی زندگیم و مرور می کنم دو علت داره دلیل اولش تو هستی که دلم ببین -

می خواهد از این سردرگمی نجات پیدا کنی و وقتت و بیهوده با این عشق پوشالی به هدر ندی و دلیل دومم خودم 

ریف کنم و حاال می خوام اون همه سختی و هستم این اولین و اخرین باریه که مجبور شدم اون و برای کسی تع

  مشقت رو از دفتر زدگیم جدا کنم و بدور بریزم امیدوارم قانع شده باشی .

  اما من هنوز هم مثل یه ادمی می مونم که سر یه چهار راه ایستادم و نمی دونم باید به کدوم طرف برم .-

  منظورت چیه؟هر سوالی داری می تونی بپرسی .-

 م ساحل!می خوام بدونم اون کسی که زندگیت و وقف عشقش کردی تا به حال سرغت و گرفته یا نه؟متشکر-

 نه اما چرا این سوال و پرسیدی؟-

 فربد بدون توجه به سوالم گفت:و باز هم دوستش داری همینطوره؟

 بله-

 چرا؟-

  ین بره .چون این عشق یه شبه یا یه روزه به وجود نیومده که به همین زودی از ب-
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من کاری به این حرفها ندارم اون اگه واقعا دوست داشت و تو بت زندگیش بودی نمی گذاشت به این سادگی از -

دستش بری ثانیا با اون همه تحصیالت باالیی که داشت اراده و استقالل از خودش نداشت چون در ان صورت وقت 

  خودش و وقف راضی کردن خانواده اش نمی کرد .

  برای من مهم بود . من می خواستم دعای خیرشون پشت سرم باشه .اخه -

این قانع کننده نیست ساحل تو موقعیت تثبیت شده و خوبی نداشتی که اون با فراغت خاطر دنبال رضایت خوانواده -

ه هم اش باشه او خیلی راحت با فکر بازی که داشت می تونست قضیه رو حالجی کنه و مشکل تو رو طوری حل کنه ک

رضایت خونواده خودش و تامین کرده باشه و هم تو رو از برزخ نجات بده من تموم سختی و رنجهایی که کشیدی رو 

  در اثر ندانم کاری ها و سهل انگاری های او می بینم .

اشفته شده بودم و قادر به کنترل اعصابم نبودم و فریاد زدم:صحبت کردن در مورد مشکلی که نداشتی و لمسش 

کردی خیلی اسونه مثل اینکه دستی از دور براتیش داشته باشی و از گرماش لذت ببری . اما ما توی اون اتیش گر ن

  گرفتیم و سوختیم .

فربد خودش و جمع و جور کرد و گفت:نمی خواستم ناراحتت کنم و گر می بینی که خیلی راحت مشکلت را جلوی 

کر کردم گذشت زمان از تاثیر اون کاسته و حاال راحت تر می تونی از چشمات باز کردم فقط به خاطر این بوده که ف

  دریچه عقلت به اون نگاه کنی و متوجه اشتباهاتی بشی که در طول این راه ممکن بود مرتکب شده باشی .

یل اون درست می گفت اما نمی توانستم و یا حتی نمی خواستم متوجه تاثیر حرفهایش روی خودم شده و بامنطق و دل

به جایی هدایتم کند که می خواست . من دوست نداشتم او تمام بی راهه های قلبم را شناخته و راه ورودی اش را از 

انها انتخاب کند می خواستم همچنان او را پشت دروازه اصلی دلم نگاه دارم دروازه ای که هیچوقت درهایش برای 

  نکنم او همچنان پشت ان به انتظار خواهد نشست . هیچ کس گشوده نمی شدند و خوب می دانستم تا ناامیدش

یه سوال دیگه ساحل!تو فکر می کنی اون تا به حال به خاطر تو دست از زندگی و عشق کشیده و مثل مرتاض های -

 هندی روزه سکوت گرفته؟

رهام کجاست؟من و ضربه سختی بود که فربد در نهایت صالبت به وجودم کوبید خودم را به یادم اورد . یعنی االن پ

فراموش کرده و با یکی مثل خودش پیمان زناشویی بسته و به دنبال خوشبختی اش پر کشیده و یا این که به خاطر 

  من . . . . .

نه این که غیر ممکن بود چهار سال قبل هم خانواده اش اصرار داشتند که او زودتر ازدواج کرده و به دنبال زندگیش 

با خانواده بخصوص مادرش را نداشته و این نقطه ضعف پرهام به شمار می رفت همانی که من برود او قدرت مقابله 

  ناباورانه نادیده می گرفتمش و فربد زیرکانه روی ان انگشت گذاشته بود .

ناگهان ندای وجدانم به صدا در امد دختر حواست کجاست؟تو که تا دیروز خوشبختی پرهام برات مهم بود حال با 

که می خواست باشه چه اشنا چه غریبه چه زشت چه زیبا تازه مگه با خودت عهد نکردی که هیچ وقت  هر کسی

جلوی پرهام نشی مگه با خودت قرار نگذاشتی که اون و شاهزاده رویاهات کنی و تا اخر عمر باهاش زندگی 

 کنی؟پس چه شد اون همه دلیل و برهان؟کجا رفت اون عشق افالطونی؟

با حرفهایش مدتی مرا در دریای افکارم غوطه ور می ساخت لذت می برد و من آن را به وضوح در  فربد از اینکه

  چشمانش می دیدم .
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فربد بهتره یه چیزی رو خوب بدونی . برای من اصال مهم نیست که اون کجاست و یا چی کار می کنه ویا ازدواج 

ر و برش رو گرفته باشن . اینم اصال مهم نیست ، اون چیزی کرده باشه و یا نه اون ممکنه تابه حال چند تابچه هم دو

که خیلی برام مهمه و می خوام تو هم بدونی ، اینه که من بعد از ازدواجم با احمد فکر می کردم می تونم اونو از ذهنم 

 بیرون کنم . اما زهی خیال باطل!

م به خودم می گفتم این همون پرهامیه که فکر اون شده بود مونس تمام لحظاتم ، احمد و توی قالب اون می دید

  عاشقش بودم . تند خویی های احمد وبه حساب ان می گذاشتم تا تحملش راحت تر بشه .

در واقع من داشتم با عشق خودم زندگی می کردم و از احمد تنها اسمی توی شناسنامه ام حکشده بود . تا اینکه احمد 

که احمد دوباره به جای خودش نشست و شد همون احمدی کهیه عمری ازش  اون بال رو به سرم آورد و آن وقت بود

  متنفر بودم ، و پرهام پر کشید و نشست بر مسند پادشاهی سرزمین رویاهام .

در حالی که پوزخندی می زدم گفتم : در واقع من با دو شخص زندگیکردم ، خوبی هایش رابه حساب پرهام وبدی 

اشتم من مدتهای زیادی به خودم دروغ گفتم و وانمود کردم عشقم رو ، با شروع هایش رابه حساب خودش می گذ

زندگی زناشویی ام ، در نطفه خفه کردم وبعد از جدا شدنم از احمد با کمال تعجب دیدم که او نفس می کشد و زنده 

ادامه آن عشق است ، وبا بدست آوردن این حس شیرین به زندگی امیدوار شدم ، اما نه برای پیدا کردنش و 

شورانگیز ، که از نظرم بعید و دست نیافتنی است من از آن پس تصمیم گرفتم با مرد رویاهای خودم ، در همان 

سرزمین خیالی زندگیکنم چون نمیخوام به هیچ مردی خیانت کنم من نمی خواهم با کسی زندگی کنم که با مرد 

  دی طاقت این دو رنگی رو نداره .خیالی من تناسب و تشابهی نداره و مطمئنم که هیچ مر

ساحل ، زندگی خیال و رویا نیست و تو هم ساکن اون سرزمین نیستی ، ما همه آدمها هر چندگاه ، برای لحظاتی فقط 

مسافر آن جا هستیم وبس . رویا لمس کردنی نیست که ما آدمها رو قانع کنه ما عادت کردیم برای دوست داشتن 

 ش بیاریم وبعد لمسش کحنیم ، آیا این همه سال زندگی توی رویا قانع و راضی ات کرده؟کسی یا چیزی ابتدا بدست

  سرم را به عالمت بله تکان دادم و گفتم درست مثل واقعیت .

فربد به ناگاه با صدای بلند گفت . تو دروغ میگی ، اگه راضیت می کرد ، من امروز جرات نمی کردم تا از توبخوام 

گدلی و انکار عشقم دلیلی بیاری ، اگه قانع بوید ، امروز با حسرت از آن عشق پرشکوه ، یاد نمی برای این همه سن

کردی ، می دونی چرا ، چون لمسش نکردی . طعمشو نچشیدی . تو عاشق نبودی ، این یه عادت بود ، یه عادت غیر 

یا عاشقمباش . منمی گم خوب فکر معقول که ت به اشتباه اسمشو عشق گذاشتی . من نمی گم دوستم داشته باش و 

کن وزندگیتو با تاراج نده . قصه زندگیت نشون داده که تند باد حادثه به هر طرف که خواسته تورو با خودش 

کشونده تو هم مطیعانه در برابر آن سر خم کردی ، برای یهبار هم که شده نشون بده که می تونی برای خودت 

  تصمیم بگیری .

  کت کنم تا پیداش کنی ، بشرطی که به من اعتماد کنی .حتی من حاضرم کم

می دانستم کهدرست می گوید ، من مانند برگ خشکی بودم در مسیر تند باد سرنوشت ، که همیشه منتظر بودم 

دیگران برایم تصمیم بگیرند اما از نظر من قصه پرهام مال کتاب داستان زندگیم بود ، مال گذشته ام ، حاال زمان 

ت بود و پرهامی وجود نداشت تا رنگ حقیقی به خودش بگیرد ، بله من باالخره به واقعیتی رسیدم که به درستی واقعی

اش ایمان داشتم فقط نمی خواستم بارش کنم و فربد با لجبازی و اصرار مرا به آن رسانید صادقانه دریافتیم که فکر و 
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آن اعتیاد پیدا کرده ام و بریدن از آن به معنی از بین  عشق پرهام مدتهاست که برایم مانند عادتی شده و من به

  رفتنم بود ، نابود شدن امید که مرا مجبور به ادامه دادن کرده بود ،

نگاهی به فربد انداختم و مایوسانه گفتم : من احتیاجی به کمک ندارم ، چون اصال نمی خوام پیداش کنم و از من نخواه 

  دلیل شو برات بگم .

 به رویم زد : واقعا نظرت اینه ، یاباز هم می خوای از روی احساس تصمیم بگیری؟لبخندی 

  نه دیگه احساسی برام نمونده که بخوام از ری اون تصمیم بگیرم ، در واقع تموم امیدم از بین رفت .

  تو حاال هدف و امید با ارزش تری داری که باید وقت تو صرف اون کنی .

 هدف با ارزش تر؟

  ، دانشگاه ، تو باید با تالش پیگیر خودت یکی از دانشجویان ساعی دانشگاه باشی ، مایه افتخار همه ما . بله

  بزحمت لبهایم به لبخندی باز شد وگفتم باید اسمشو بذاری یه بهونه نه یه هدف .

اتمون و . . . دنبال یه بهونه حاال هر چی که دست داری ، مگه غیر اینه که ما برای تمام کارها و حرف زدن ها و تفریح

  ایم . پس بهونه پایه و شالوده هر تصمیمه .

دیگه واقعا خنده ام گرفته بود ، از جا بلند شدم و گفتم : می رم یه چیزی برای خوردن پیدا کنم وبه طرف ساختمان 

 حرکت کردم که صدای فربد وادار به ایستادنم کرد . . .

 مه ، می شه یه خواهش ازت بکنم ؟ساحل . . . کمی مکث کرد وادا

  خب . . . بگ .

  اگه شده منو فراموش کنی ، خودتو فراموش نکن .

دستمو تو جیبهام گذاشتم وبا نوک کفشم سنگریزه های زیر پایم را فشار دادم وبا کمی سکت گفتم : توی آشپزخنه 

  منتظرتم .

درست کنم ، تموم آشپزخانه رابهم ریختم تا توانستم  چیز خاصی توی یخچال نبود . تصمیم گرفتم یک کیک کوچک

وسایل مرد نیاز را پیدا کنم حسابی گرم بود ، نیم ساعتی وقتم را گرفت اما به هر حال آماده شد . فر را از قبل گرم 

کرده بودم ، حاال می بایست قالب را توی فر می گذاشتم ، هنگام رر دادن قالب روی صفحه وسط فر دستم به آن 

خورد و فریادم به آسمان بلند شد . از لج در فر را محکم بهم کوبیدم و دستم را زیر شیر آب گرفتم ، اشکهایم 

  سرازیر شده بد و صدای آه و ناله ام تا چند تا خانه آنطرف تر شنیده می شد .

  صدای کبیدن در هال به گوشم رسید و دنبال آن فربد بارنگ پریده در آستانه در ظاهر شد .

 چی شده ساحل؟ اتفای افتاده؟

مثل بچه ها گریه می کردم و نمی توانستم حرفی بزنم . چشمانش به دستهای قرمزم افتاد وبا تعجب نگاهم کرد ، 

  چون معموال من آشپزی نمی کردم منتظربود تا دلیل سوختگی ام را برایش بگویم .

  آماده شو باید برسونمت پیش دکتر .

  کان دادم و گفتم : نه .سرم را به شدت ت

هی نکنه از دکتر می ترسی؟ یاهلل زودباش . دکتر باید هر چه زودتر تورو ببینه وگرنه من حوصله جواب پس دادن به 

  مامان وبابا رو ندارم .

  درجه فر روی اتومات گذاشتم وبه طرف مطب دکتر براه افتادیم .
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ی زیاد نبود اما عمق آن زیاد بود . دکتر بالفاصله آن را شست شو تمام طول راه را گریه کرده بودم . وسعت سختگ

داد وبا نوک پنس تاول آن راشکا فت و پوست آن قسمت را برید ، صدای فریاد و جیغ های ممتدم به بیرون از مطب 

ت دستم . درز پیدا کرده بود ، فربد محکم دستهام را گرفته بود و نمی گذاشت آن را تکان دهم ، اما با کشیدن پس

دندانهایم را در دستهای قوی و مردانه فربد فرو کردم ، تا بتوانم دستهایم را از مشتهای محکمش بیرون بکشم . اما 

فایده ای نداشت . دیگه از درد بی حال شده بدم ، دکتر مشغول پانسمان زخم بود و من خسته و درمانده به فربد 

ه بود و مشغول نوشتن نسخه ام بود . از فربد خواست تا از داروخانه ی تکیه داده بودم ، کار دکتر تقریبا تمام شد

  نزدیک مطب آن را تهیه کرده و برگردد .

  ری تخت دراز کشیدهبودم ، دکتر بعد از رفتن فربد به کنارم آمد .

 خوب خانوم خانوما ! درد که نداری؟

  چرا تمام دستم می سوزه ، فکر می کنم حالت تهوع دارم .

  وش دستاتون که طبیعی ایه ، اما حالت تهوع تون فکر می کنم بخاطر تقال ترستون باشه .س

سپس به طرف پنجره رفت و خودش راسرگرم تماشای خیابون نشان داد . بعد از مدتی دوباره به طرفم آمد و گفت: 

 ایشون نامزدتون هستند؟

  با بی تفاوتی گفتم : نه خیر ، ایشون برادرم هستند .

برادر دلسوز و مهربانی دارید ، معلومه کهخیلی دوستون داره و حسابی به شما وابسته س ، البته بیشتر خواهر و 

  برادرها تا وقتی که ازدواج نکردن همین احساس و نسبت به هم دارن .

دو زوج از نوع اما من اینطور فکر نمی کنم ، عشق و عالقه خواهر وبرادر یه احساس خونی و ژنییه و عشق و عالقه 

  آسمونیه و اینها هیچ کدام نمی تونن جای دیگری روبگیرن .

  باید یه اعترافی پیش شما بکنم . نظریه شما مثل چهره تون زیبا دوست داشتنیه .

  همه حرفهایش رابه حساب تعارف گذاشتم و پاسخ دادم . این نظر لطف شماست . دوباره ادامه داد .

 شما نسبت به برادرتون نشده؟ یعنی ازدواج مانع عشق

  سرم را تکان دادم و گفتم : من قصد ازدواج ندارم ، ترجیح می دهم کنار خانواده ام بمونم .

سوال آخرش سوء ظن مرا برانگیخت ، مشکوک وبی مزه به نظر می رسید ، نگاهی به اون انداختم قد متوسطی داشت 

  چسب وسری کم مو در عوض نگاهی بی پرده و گستاخ .. هیکلی تریبا متناسب با صورتی نه چندان دل

  با وقاحت گفت : خوشحالم

 یکه خوردم وبا دلواپسی پرسیدم ، بابت چی؟ -

  با پر رویی گفت که بابت احساس تون .

رفم ناگاه فربد با عجله وارد شد وبا نگاه سرگردانی به منو دکتر نگریست . نایلون داروها رابه دست دکتر داد وبه ط

  آمد نگاه غریبی به من انداخت ، معنی نگاهش را نفهمیدم اما حس می کردم او فربد چند لحظه قبل نیست .

  آقای رازقی این آمپول همین حاال باید تزریق کنید چون ایشون شدیدا درد دارند .

رسم . معنای نگاهم را فهمید گفت نگاه مظلومانه ای به فربد انداختم وبا چشمهایم به او فهماندم که من از آمپول می ت

 : می تونی درد دستتو تحمل کنی؟

  با دستپاچگی و عجله سرم را تکان دادم .
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  پس آماده شو تا بریم .

در حال بلند شدن از روی تخت بدم که دکتر گفت : در ضمن هفته ای دوروز باید برای تعویض پانسمانش مراجه 

  کنید تا عفونت نکند .

  حتما میارمش ، فعال خدانگهدار .باشه دکتر 

در راه بازگشت قیافه دمغ و ناراحتی داشت با خودم گفتم حتما به خاطر گازیه که از دستانش گرفتم ، شرمنده شدم 

  ودلم می خواست از او عذرخواهی کنم اما قیافه باد کرده او مرا از تصمیم منصرف می کرد .

و جیغ من به هوا برخاست . با عجله از ماشین پیاده شد وبه طرف راننده  ناگهان به شدت پایش را روی ترمز فشرد

ماشین جلویی رفت راننده ماشین جلیی همبه طرف او آمد ، در اثر ترمز با صورت به داشبورد خوردم دندان جلویم 

دستپاچگی از  در لبهایم فرو رفت به دنبال دستمالی می گشتم که متوجه صحنه مشاجره فربد وآن راننده شدم ، با

ماشین بیرون آمدم آن دو یقه یکدیگر را گرفته بودند حرفهای درشتی رد وبدل می کردند طاقت نیاوردم و فریاد 

  زدم . فربد خواهش می کنم بس کنید .

راننده مذکور با دیدن دهان خونی ام دست از زد وخرد کشید وبه طرفم آمد وبا چابلوسی گفت : اوه خانوم باید 

ید اصال تقصیر من بود ، راننده جلویی یهو پاش گذاشت روی ترمز و من هم مجبور به ایستادن ناگهانی شدم منوببخش

، متوجه حرکت چشمانش بر روی انگشتانم شدم ، بالفاصله گفت و حاال شوهر شما منو مصر میدونه ، هر چی هم 

 "رفم گرفت دستمالی از جیبش در آورد وبه ط "عذرخواهی می کنم ، قبل نمی کنه ، 

دور وبرمان ازمردمی که شاهد این برخورد بودند پرشده بود . در حالی که به فربد نگاه میکردم گفتم : بهتره بریم ، 

  دیگه کافیه .

مرد همچنان دستمال به دست به من خیره شده بود ، بدون لحظه ای درنگ سوار ماشین شدم به دنبالم فربد سوار 

  رابه حرکت درآورد . شد وبا سرعت عجیبی ماشین

ترس تمام وجودم را فراگرفته بود . خودم را به صندلی چسبانده بودم و هر لحظه انتظار تصادف سنگینی را می 

  کشیدم ، نفسم به شماره افتاده بود چشمانم رابه دست بانداژ شده ام گرفتم و خودم رابه دست سرنوشت سپردم . . .

  م ، ضربان قلبم آرام تر شده بود .داشتم به حالت طبیعی بر می گشت

بخاطر فشاری که به دستانم آوردم ، بر شدت دردش افزوده شده بود ، آن را پایین آردم حاال سرعت ماشین کم تر 

شده بود . از دیانه بازیش هیچ خشم نیامده بود . تصمیم گرفتم حسابی تنبیه ش کنم . بخاطر همین صورتم رابه 

سیدن به خانه نگاهش نکردم و هیچ حرفی هم بین ما رد وبدل نشد مادر چند بار به خانه طرف بغل گرداندم تا ر

زنگ زده بود واز نبودم نگران شده بود . پیغام گذاشت که وقتی برگشتم در اولین فرصت با او تماس بگیرم . برایش 

ا نگرانی به من گفت : که زنگ زدم و تعریف کردم که بخاطر سهل انگاریم باعث سوختگی جزئی دستم شدم و اوب

  سعی می کنه برای شب زودتر برگرده خونه .

بعد از آن به گوهر خانوم خدمتکار خانه گفتم که برای ناهار صدایم نکند وبه اتاقم رفتم تا در خلوت خودم به این 

  همه تیرگی که مثل تار به دست و پاهام تنیده بود فکرکنم .

تی صدایش هم به گوشم نرسید البد در اتاقش بست نشسته بود فقط تنها چیزی که تمام آن روز فربد را ندیدم . ح

  کنجکاوم می کرد رفتار غیرمنتظره او بود .
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هنگام شب همه دور میز شام بودند که دیدمش . سالم کردم و کنار پدر نشستم . جای همیشگی ام ، پدر با دلخوری 

زاینها مراقب خودت باشی ، حاال خوبه که فقط دستهات آسیب دیده . نگاهم کرد گفت : آخه دختر . تو باید بیشتر ا

 اگه خدای نکرده صورتت می سوخت چی؟ حیف این صورت زیبا و ملوس نبود که طعمه اتیش بشه؟

هر چه می کشم از دست همین به اصطالح زیبایی ظاهریمه . ای کاش صورتم می سوخت تا از دست این مگسای 

  کردند راحت می شدم .رنگارنگی که دورم می 

همه متوجه حرفهای صریح بی پرده من شدند و هرکدام با جمله ای می خواستند فربد از تیررس لجبازی های من 

دور کنند ، اما تیرم خوشبختانه به هدف نشسته بود ، اما هیچ عکس العملی نشان نداد و همچنان خودش را مشغول 

  ور رفتن با غذایش نشان می داد .

  ر در حالی که می خندید گفت : بچه ها یه چیز جالب براتون دارم زودتر شامتونو بخورید تا نشون بدم .ماد

شام در محیطی سرد صرف شد ، بعد از جمع شدن میز غذا ، مادر چند بشقاب و چنگال روی میز گذاشت . فنجان ها 

نش بود نزد ما برگشت . کنجکاوی همه را پر از شیر و قهوه کرد و در حالی که ظرف سر پوشیده ای در دستا

  تحریک شده بود .

  خب حاال توجه همه شما رو به یک چیز شکفت انگیز جلب می کنم وبه آهستگی در پوش ظرف مذکور رابرداشت .

  جیغی از تعجب کشیدم وگفتم : مامان . . .

د بگیری . حاال دیگه بهت افتخار می کنم مادر با لبخندی به لب گفت : ساحل فکر نمی کردم باالخره پختن کیک و یا

  در حالی که با چاقو برشی از آن می برید گفت . از نظر کمیت عالیه ، می مونه از نظر کیفیت که . . .

تکه ای از آن رادر دهانش گذاشت وبا مزه مزه کردنش گفت: محشره ، بهتر از این نمی شه ، تو حسابی روی دست 

 «نبال این حرف هق هق گریه هایش بلند شدوبه د» همه ما بلند شدی 

مانده بودم چه بگویم ، دست سالمم را تکیه گاه سرم کردم محکم به آن فشردم ، خدایا چرا امروز همه کارها 

 اونطوری که باید پیش نمیره؟

دیما افتاده ، پدرم آرام دستی به پشتم کشید و گفت : ناراحت نباش دخترم ، تو کار بدی نکردی ، اون دوباره یاد ق

  شوکت باید سعی کنه با این موضوع از راه درستش کنار بیاد . او باید بدونه که گره راه حل مناسبی نیست .

  از جا بلندشدم درست پشت سر مادر قرار گرفتم بوسه ای به موهایش زدم و در گوشش گفتم : متاسفم مادر .

  ی کنه ، داروهامو میخورم وبعد می رم بخوابم .شب بخیر پدر من خیلی خسته ام ، دستم خیلی درد م

صدای مادر بلندشد : ساحل تا یه برش از کیک برنداری نمی گذارم بری تواتاقت ، دوباره برگشتم تکه ای کیک 

  برداشتم وبوسه ای از گونه هایش گرفتم و لبخندی به پدرم زدم وبه طرف آشپزخنه رفتم .

  بینمش . مامان داروهام ندیدی؟ اینجا نمی

  نه مادر اصال دارویی ندیدم .

  صدای پدر بلند شد که حتما توی ماشین جا مونده ، االن می رم برات میارم .

  به دنبال آن صدای فربد به گوشم رسید که با آهنگ آرامی از پدر خواست تا او بدنبال داروها برود .

دم چقدر تحمل کرده بودم تا آنها متوجه دردم نشوند ، یورش دستم حسابی درد گرفته بود . از درد به خودم می پیچی

دوباره درد به تمام بدنم بی تابم می کرد . دقیقه ای طول کشید تا دوباره از درد خالص شدم . دردش تناوبی بود 

  نفس بلندی کشیدم که فربد و جلوی خودم دیدم فوری اخمهایم در هم رفت ورویم را برگرداندم .
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م گفت : مجبور نیستی درد تو از کسی پنهون کنی . چون تا صبح از پا درت میاره . بهتره حاضر شی خیل جدی محک

  تا آمپولو بزنی .

بدون حرفی به طرف نایلون داروهایم رفتم سه تا قرص یه کپسول بود ، با تنها دستم به سختی آن ها را درآوردم و 

سر کشیدم . درست جلوی در آشپزخانه ایستاده بود من باید به یکجا به دهانم ریختم ولیوان پر از آبی بدنبالش 

اتاقم می رفتم به طرفش حرکت کردم ، همچنان ایستاده بود تا عکس العملی از من ببیند . باهمان دست سالمم تنه 

 محکمی به او زدم از در خارج شدم ، صدای آرامی در حین عبور بگوشم رسید : عروسک لجباز

د و تب ناشی ازآن سوختم . برق اتاقم از نیمه شب به بعد روشن بود . چون واقعا نمی توانستم تمام شب را در در

  بخوابم ترجیح دادم کمی راه رفته تا زمان برایم زودتر سپری شود .

ساعت شش شده بود که ضربه ای به در اتاقم نواخته شد ، فکر کردم حتما مادر است که از روشنایی اتاقم نگران 

سته دررا باز کردم در حالی که خودم پشت در ایستاده بودم . با کمال تعجب فقط دستی را دیدم که به طرف شده آه

  داخل دراز شد لیوان آبی در دستش بود و یک قرص مسکن .

شناختمش ، این دستهای فربد بود کمی مکث کردم مردد بودم که چه کنم که صدایش بلند شد : می دونم که باهام 

ساعت بخوری ، اون یکی هم مال درده ، اگه آمپولتو زده  3با قرصها که قهر نیستی . کپسولت وباید هر  قهری ولی

  بودی تمام شب مجبور نبودی راه بری

آب را بدون اینکه تماسی با دستهایش داشته باشم گرفتم . اما برای گرفتن قرص مجبور بودم آب را روی میز بغل 

ازیر دستهایش گرفتم وبدون آن که مجبور باشم صورتش راببینم . آن را در دستانم  دستم بگذارم ، سپس دستایم ر

  انداخت ، منتظر بودم تا دستهایش را پس بکشید تا در را ببندم ، کمی صبر کرد گفت : کیک واقعا خوشمزه ای بود .

  یده بود بطور حتم می شکست .دیگر معطل نکردم تمام تنه ام رابری در انداختم ، که اگر اوبه سرعت آنرا پس نکش

بعد از خوردن قرص ، کم کم خواب به سراغم آمد و پلک هایم را سنگین کرد بطوری که توانستم تا ساعت 

با صدای گوهر از خاب بیدار شدم که مرا برای ناهار دعوت می کرد . به او  6بعدازظهر همان روز بخوابم . ساعت 

  و توی اتاقم می خورم .گفتم : اگه زحمتی نمی شه من ناهارم

  گوهر با کمی من و من گفت : اما آقا پایین منتظرتونه .

 گفتم : آقا؟ مگه پدر برای ناهار اومده خونه؟

  نه منظورم آقا فربده . . .

  گوهر جون ، واقعا حالم خوب نیست ، ازشون معذرت بخواه .

را دوست داشت . فربد در دامان او بزرگ شده بود و نسبت  گوهربی چاره بین من فربد رار گرفته بود . هر د تایمان

به او احساس مادری می کرد و من که دیوانه وار دوستش داشتم او به خوبی آن رادرک کرده بود ، دوباره صدای 

 گوهر بلند شد :

  ل تون حل بشه .باشه دخترم ، اما قهر اصال فایده نداره ، بهتره مثل دو تا آدم بزرگ بشینین حرف بزنید تا مشک

تعجب کرده بودم ، آخه گوهر هیچ وقت در این گونه مسال دخالت نمی کرد . یعنی طوری تربیت شده بود که نه 

چیزی می دید و نه می شنید . در حضور او پدر و مادر حتی از خصوصی ترین مسائل زندگی شون صحبت می کردند . 

د ، بخاطر همین با تعجب پرسیدم : گوهر جون ، کی گفته که ما با هم به قول مادر گوهر مثل اسباب و اثاثیه خانه بو

 قهریم؟
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ای مادر ، من که بچه نیستم ، اگه قیافه تونو توی آینه ببینید متوجه می شید که دوتایی تونو با یک من عسل هم نمی 

حسابی عصبانی بودم . در  شه خورد . بغضم ترکید و اشکهایم آرام آرام بر بستر صورتم جاری شدند ، از دست خودم

  شرایطی که با خودم را کنترل می کردم زار می زدم . در جایی که باید زار می زدم مثل یخ سخت و سرد می شدم .

 دختر نمی خوای در و باز کنی؟

  با صدای بغض آلودی گفتم : محض رضای خدا راحتم بگذارید .

  کنه .گریه کن دخترم ، گریه کن . گریه آدم و سبک می 

در حالیکه لبانم رابا دندان می گزیدم و نفس هایم رابه حالت طبیعی بر می گرداندم گفتم : نه گوهر ، اینطوری نیست 

.  

من یه عمریه که دارم گریه می کنم ، ولی سنگینی غم هام بیچاره ام کرد . من همیشه تقاص گناه دیگرنو پس دادم 

  هر کسی برای رفاه و راحتی کارش از من استفاده میکنه .گاهی فکر می کنم من مثل یه اهرمم که 

گریه های آرامم به هق هق های بلند تبدیل شد . گوهر که از باز شدن در نا امید شد به طبقه پایین برگشت تا حداقل 

  صدای گریه های مرا نشنود .

، دلم نمیخواست به آن جواب بدهم .  صدای زنگ تلفن اتاقم مرا از دنیای غم انگیز چند لحظه ای پیش بیرون آورد

مطمئن بودم باالخره یکی از پایین به آن جواب می دهد . اما تعداد زنگ های آن به ده تا رسیده بود و همچنان کسی 

 از پایین به آن جواب نمی داد با دست سالمم صورتم را پاک کردم و گوشی را برداشتم :بفرمایید . . . الو

 تم نگران می شدم ، یکی توی اون خونه پیدا نمی شه به داد زنگ تلفن برشه؟سال ساحل ، ساحل داش

  سالم مامان ، من تازه از خواب بیدار شدم ، از پایین خبری ندارم .

 ماشاءاهلل دخترم ، االن لنگ زهره ، راستی وضع دستات چطوره؟

  خوبه مامان ، امام دیشب یه کمی درد میکرد .

 یه سری بیایی آرایشگاه؟یعنی حاال نمی تونی 

  اگه به من احتیاج باشه ، حتما .

  این بار به دستای هنرمندت نیازی نیست ، یه مشورت هنریه .

  خواهش می کنم زود بیا .

  چشم مامان ، همین حاال حاضر می شم .

وختگی گرفته بود وهم خداحافظ و گوشی را قطع کرد ، اصال حوصله آرایشگاه را نداشتم ، چون هم تنم بی پماد س

عوض کردن لباسها برایم مشکل بود ، از طرفی مطمئن بودم مادر حتما به وجودم احتیاج دارد چون اینقدر قاطعانه از 

  من نمی خواست که به آن جا بروم .

نم یا نه ، باید هرطوری بود یه دوش میگرفتم اما به خاطرم آمد که من هیچ سوالی بابت اینکه می توانم این کار را بک

از دکتر نپرسیدم . به دنبال نسخه ام بودم تا شماره مطب را پیدا کنم نسخه داخل کیفم نبود ، حدس زدم باید داخل 

  نایلون داروهایم باشد ، در اتاقم را باز کردم و گوهر راصدا زدم .

  گوهر جون ، گوهر . . .

  بله بله خانوم .

  توی نایلون داروهامه روبا خودت بیار باال .گوهر جون لطف کن ، اون نسخه ای که 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4 4  

 

صدای قدم های گوهر از پله ها شنیده می شد ، قدم هایی که آهنگ صدایشان به من آرامش می بخشید . از وقتی که 

  وارد این خان هشدم نگاه مهربان او را مث لسایه ای روی سرم حس کردم .

  شتند .البته مامان شکت و پدر از هیچ محبتی دریغ ندا

اما محبتی که من با تمام وجودم آن را متعلق به ساحل می دانستم ، همان کسی که من به مدت سه سالی بر جای او 

  تکیه داده بودم ولی محبت گوهر برای خودم بود من با تک تک سلولهایم آن را حس می کردن و تشنه شان بودم .

یستادم ، در حالی که میخندید وارد شد ، دستش را به کمرش قبل از رسیدنش در اتاق را باز کردم و پشت آن ا

  گرفته بود می دانستم که باال و پایین کردن از پله ها برایش سخت شده . اما ناچار بودم .

  ببخشید گوهر جون ، این همه راه کشندومت باال .

ودی ، حاال بگو ببینم چی توی این نوشته اشکالی نداره دخترم ، تا باشه همین زحمتا . بیا اینم کاغذیه که دنبالش ب

 شده که آقا فربد واینقدر عصبانی کرده؟

  پوزخندی زدم گفتم : عصبانی؟ آخه برای چی؟ این فقط نسخه دکتریه که دیشب پیشش رفتم .

 واه . . . پس چرا اون قیافه رو به خودش گرفته بود؟

وبه » تیه که به همه گیر می ده و همه رو عصبانی میکنه . گوهر جون من فکر می کنم اون یه چیزیش شده . آخه مد

  « .طرف تلفن رفتم

  صدای بوق های ممتدی شنیده شده و . . . الو بفرمایید مطب دکتر سپاسی .

  سالم ، من می خواستم با آقای دکتر صحبت کنم .

 شما خانومه؟

  دم .رازقی هستم . که دیروز بابت سختگی دستام خدمتتون رسیده بو

  اوه . . . بله لطفا گوشی خدمتتون .

 «الو سالم»چند لحظه طول کشید و اینبار صدای مردانه و جذابی به گوشم رسید 

  سالم ، ظهرتون بخیر ، من رازقی ام آقای دکتر .

  احوال شما ، وضع دستاتون چطوره خانوم رازقی .

  حموم کردنم سوال کنم . متشکرم ، غرض از مزاحمت ، میخواستم از شما راجع به

دکتر مکثی کرد و گفت که برای امروز ممکن نیست . اما بعد از عض کردن پانسمان می تونم به شما بگم که می 

  تونید حموم کنید یا نه .

  ممنونم آقای دکتر .

  باید برای پانسمان مجدد تشریف بیاورید مطب . 1راستی خانوم رازقی . امروز برای ساعت 

  ، یادم می مونه ، خدانگهدار . بله

 بعد از تمام شدن صحبتهایم به طرف گوهر برگشتم و گفتم : گوهر جون کمک میکنی ، لباسمو عوض کنم؟

 آره دخترم ، پس من به درد چی می خورم؟

 به طرف در گنجه لباس هایم رفتم ویک دست بلوز و شلوار صورتی بیرون کشیدم و به کمک گوهر آن را به تنم

  کردم ، تلی از همان رنگ به موهایم بستم تا دائما جلوی چشمایم نریزد ، گوهر هم حسابی به موهایم برس کشید .

  ساحل ، اگه بدونی چه موهای قشنگی داری عین ابریشم می مونن . خدا حفظت کنه .
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  امل بر زبانم جاری شد .ناگهان حرفی به ذهنم رسید . حرفی که در تمام اینسه سال مشغولم کرده بود وبدون ت

من خوب می دانستم که گوهر با ازدواج شوکت و پدر وارد این خانه شده » گوهر جون تو ساحل و دیده بودی ؟ 

 «وساحل در دامان او بزرگ شده بود

توی یه  آره عزیز دلم ، من حتی به دنیا اومدنشم رو هم دیدم . اون میون یه دنیا نذر ونیاز واستغاثه به دنیا اومد ،

عالمه مهر و محبت بزرگ شد ، اما اصال نفهمیدم که یهو چه بالیی به سرش اومد که از این رو به اون رو شد ، یعنی 

  هیچ کس نفهمید .

 گوهر جون . اون خیلی قشنگ بود؟

  آره عزیز دلم ، قشنگ بود . چون تنها بچه ای که این خونه به خودش دیده بود .

از پرسش خودم یکه خوردم » باالخره گفتم : می گم . . . من هیچ شباهتی به اون دارم؟کمی من و من کردم و 

 یعنی میدونی چیه گوهر جون می خوام بدونم چرا اونا دوست دارن منو ساحل صدا بزنن؟« وبالفاصله ادامه دادم

ی . تو مثل یه دنیای که گوهر نگاه تیزی به چهره شرمنده ام کرد وگفت : نه عزیزم تو هیچ شباهتی به اون ندار

پرشده از زیبایی . همه وجودتوتمام تک تک اجزای صرتت قشنگه . جوری که منم گاهی خیره و مبهوت می شم . 

  توخیلی مهربونی امام ساحل مثل تو زیبا نبود ، مهربونم نبود و گاهی واقعا غیر قابل تحمل می شد .

  حاال پاشو یه چیزی بخور پری دریایی من .

راه گوهر به آشپزخانه رفتم و از ا خواستم تا ناهار را با من صرف کند ، کمی مردد بود چون عادت به این کار هم

  نداشت اما با لبخندی به او گفتم :اگه دوست داری ناهاروبخورم باید پیشم بمونی .

کرده ویک پهلو آویزان  به سختی وبا یک دست مقداری غذا خوردم و از گوهر خواستم تا کیفم را از دور سرم رد

  کند تا از روی دوشم نیفتد بعد در حالیکه بوسیدمش از خانه خارج شدم ، عینکم رابه چشمم زدم و به راه افتادم .

عینک بزرگ آفتابی ام به من آرامش می داد . چون مرا از چشم آشنایانی که ممکن بود مرا بشناسد در امان نگاه می 

  داشت .

سال قبل شباهت زیادی نداشت . کمی چاق شده بودم وزندگی در تهران لهجه ام راعوض کرده بود ، چهره ام به چند 

در واقع شیال برای من در زیر دستان اکبر و هم قطارانش مرده بود و من باید سپاسگذار ساحل می بودم که مرا از 

  دریای متالطم فساد به ساحل نجات کشانده بود .

لی زیر پاهایم مرابه خودم آورد ، فقط نیم نگاهی به آن کافی بود تا بدانم در آن ماشین ، ثدای ترمز شدید اتومبی

کسی جز فربد نمی تواند باشد . بدون توجه به راهم ادامه دادم . به موازاتم حرکت کرد و کمی جلوتر از من ایستاد و 

و در این دو روز تمام ذهنیتم را در موردش از ماشین بیرن آمد ، مسیرم رابه طرف دیگر تغییر دادم ، رفتار عجیب ا

بهم ریخته بود ، از یک فرد تحصیل کرده دنیا دیده چنین حرکاتی دور از انتظار بود و کم کم داشتم به این باور می 

رسیدم که او دچار نوعی عقده روانی شده ، عقده ای که زیر آوارهای شکل گرفته و اینک به مرحله بروز رسیده ، و 

  بدم اینبار من بودم که آماج تمام خواسته ها و تنش هایش قرار گرفتم .از بخت 

صدای قدمهایش رابه وضوح پشت سرم می شنیدم . سعی کردم از جاهای شلوغ حرکت کنم ، نمی دانستم چرا ناگاه 

 ترس و دلشوره غریب به سراغم آمد . . .

خواستم تا مرا به آدرس مورد نظرم برساند و راننده که سر چهار راهی داخل یک تاکسی پریدم . با عجله از راننده 

 مرد پیرو مسنی بود بالفاصله حرکت کرد وگفت :دخترم اتفاقی برات افتاده؟
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  کمی خودم را جمع وجور کردم و گفتم :نه پدر فقط یه کمی تندتر که حسابی دیرم شده .

اند و رفت ، دستم راروی زنگ فشردم و چندبار پیرمرد بیچاره دیگرتمام طول راه حرفی نزد و مرابه مقصدم رس

متوالی آن را فشار دادم . دوباره صدای ترمز ماشینی بگوشم رسید . این بار حتی نیم نگاهی به آن نینداختم و با باز 

  شدن در به سرعت داخل شدم و در را محکم کوبیدم .

 سالم مامان

  منتظرتم .سالم دختر گلم باالخره اومدی ، زود بیا باال که 

  مستقیم به باال رفتیم . تنها خانم متشخصی به اتفاق دخترش روی مبل ها لمیده بود .

خانوم مورد نر نگاهی از سر تا پایم انداخت وبه دنبال لبخندی گفت ، خانوم رازقی یعنی شما می خواهید به ما » سالم 

 «؟بگید که ما از صبح تابه حال منتظر این دختر خانم نشسته ایم

 مادر خنده ای کرد و گفت : چطور مگه؟ بهش نمیاد که تو این مورد صاحب نظر باشه؟

  البته حملی بر بی ادبی نشه ، من منظورم این بود که ایشون خیلی برای این کارها جوونن .

گری هم و دختر که تا به حال ساکت مانده بود و من کم کم داشتم فراموش می کردم که غیر از آن خانم کسی دی

  حضور دارد . به حرف در آمد .

اما به نظر من همچین دور از انتظار هم نیست چون تنها یه خانوم جوون می تونه بفهمه که نسل جدید چه می خواد و 

  درکشون کنه .

ی بی اختیار نگاهم روی او ثابت ماند ، قیافه آشنا و دلنشینی داشت و من ناخودآگاه در بحر نگاهش غرق شدم صدا

  مادر مرا از آن همه بهت وحیرت بیرون آرد .

خب ساحل جون ، این خانوم از من خواستن موهاشونو سه تیکه کوتاه کنم ومن هم یه تیکه کوتاه کردم ، وحاال 

  ایشون میل دارن در سه تیکه رنگش کنن ، ما می خواستیم بدونیم توچه رنگی رو پیشنهاد می کنی .

د . دختر پوست روشنی داشت یعنی خیلی روشن با چشمانی عسلی و صورتی کشیده ، نگاها به سمت من دوخته ش

بینی اش کوچک و سر باال بود که احتماال چندین بار و چند بار به دست جراح سپرده شده امام انصافا لبان کوچکو 

  دلپذیری داشت .

قبل می یافتمش . خدای من این تعجب می کردم ، هر چه بیشتر در جزء جزء صورتش غرق می شدم آشناتر از 

 چهره دوست داشتنی را قبل هم دیده بودم اما کجا نمی دانستم؟

 خب ساحل تو چی فکر می کنی؟

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم ، به طور حتم شما کرم را توصیه کردید اینطور نیست؟

ه و خودشون هم ، همینطور فکر می مادر با لبخندی همیشگی سرش راتکان داد وگفت : بله به خاطر این که رنگ سال

  کنن .

درسته مادر ، اما یه چیزی روفراموش کردید ، ایشون پوست خیلی روشنی دارند ، نکنه دوست دارید یه شیر برنج 

  درست کنید .

 از این حرفم همه به خنده افتادند ، مادر در حالی که می خندید پرسید: خب شما چه نظری دارید؟

 ی کنم اگه از زیتونی شروع کنید قشنگتر بشه؟واهلل من فکر م

 دختر با لحن شیرنی گفت : و اگه نپسندیدم؟
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  خب با اکسیدان بی رنگش می کنم نظرتون تامین می شه .

به کمک مادر شتافتم هر چند که او راضی نمی شد اما به او گفتم کارهایی که با یک دست بتوانم انجام دهم ، 

  احساس کنم که بی مصرف و بدرد نخور شده ام . خوشحالم میکنه نمیخوام

باالخره بعد از تقریبا دو ساعت کارش تمام شد و به کمک من موهایش را سشورا کشید ، واقعا قشنگ شده ، دختر 

مدام به موهایش دست می کشید و احساس رضایت می کرد ، مادرش هم راضی بنظر می رسید ، نگاهی به دخترش و 

ت و گفت : پریسا بدت نیاد ، با این همه هزینه و وقتی که صرف کردی ، خیلی زیبا بنظر می رسی . بعد به من انداخ

  اما زیبایی این دختر خانوم واقعا چشمگیره زیبایی خدادای وبکر که دست هیچ آرایشگری به اون ناخنک نزده .

می پوشید به طرف من آمد و گفت : شرمنده شده بودم و از حسن نظرش قدردانی کردم . دختر در حالی که لباس 

 ببخشید من شما رو قبال جایی ندیدم؟

 چطور مگه؟

  آخه به نظرم خیلی آشنا میاین ، اما هر چی فکر می کنم به خاطر نمیارم .

راستش من هم از وقتی که داخل سالن شدم ، دارم به شما فکر می کنم ، منم به گمانم یه جایی شما رو دیدم . شاید 

 ین جا همدیگه رو دیده باشیم؟در هم

غیر ممکنه ، چون من برای اولین باریه که به توصیه مامان یکی از دوستام به این جا اومدم ، البته اون همه تعریف ، 

  بیهوده نبوده کارتون اعجاب آوره .

  این لطف شما رومی رسونه ، خوشحال می شیم اگه این جارو برای کارهاتون انتخاب کنید .

  لما همینطوره . من از این به بعد مشتری پرو پاقرص شما خواهم بود .مس

گذشته بود که به یاد عوض کردنپانسمان دستم افتادم ، از مادر خواستم تابا من برای تعویض پانسمان  1ساعت از 

  مطب برسنن . بیاید . مادر نگاهی به ساعتش کرد و گفت خوبه یه زنگی به خونه بزن متا پدرت یا فربد ما رو به

  با دلخوری گفتم : فربد نه ، اون از دیروز که منو به مطب برده . دائم داره با من بد اخالقی می کنه .

  خب دخترم باالخره اون برادرته ، بزرگتره و در قبال تو احساس مسولیت می کنه .

  بکنه . البد هر حرفی هم که دلش می خواد باید به من بزنه وهر کاری هم که خواست

  البد هر حرفی هم که دلش می خواد باید به من بزنه و هر کاری هم که خواست بکنه .

  البته نه تا این اندازه ، من خودم باهاش صحبت می کنم .

 اما حاال خودمون باید بریم مطب باشه مامان؟

  ن لباس خودمو عوض کنم .در حالی که گوشم رابه نرمی تکان می داد گفت :ای شیطون ، باشه صبر کن تا م

گذشته بود که به مطب رسیدیم . تقریبا خلوت بود . غیر از دو بیمار که نشسته بودند کسی در مطب نبود  7ساعت از 

  . منشی با دیدن ما جلو آمد وگفت : یه ساعتی تاخیر دارید خانوم رازقی .

دقیقه باالخره نوبت ما رسید به اتفاق مادر داخل  عذرخواهی کردم وگفتم : کاری برایم پیش آمده بود . بعد از ده

  شدیم .

  دکتر به احترام ما از جا بلند شد وبرای نشستنی دعوتمان کرد .

 شما لطفا روی این صندلی بنشینید تا دستاتونو ببینم .
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از دور دستانم باز کرد . ابتدا به نرمی چسب ها را از باند جدا کرد و وبعد با قیچی شکافی در باند ایجاد کرد و آن را 

فقط الیه آخری به دستم چسبیده بود که صدایم را در آورد . دکتر با خونسردی در حالیکه لبخند مرموزی روی 

لبهایش نقش بسته بود . محلولی روی دستهایم خالی کرد که با سوزش همراه بود ، از درد بی تحمل شده بودم و 

 بدون درد انجام بدید؟ فریادم زدم : شما نمی تونید کاراتونو

 دکتر همچنان می خندید : و شما نمی تونید حرفاتونو آرامتر بگویید؟

 عصبانی شده بودم: البد انتظار دارید با این همه درد و زخم براتون بخندم؟

اید تحمل یکی از ابروانش راباال انداخت و گفت : نکنه شما از من انتظار معجزه دارید؟ باند به زخمتون چسبیده یا ب

  کندن اون از رخماتونو داشته باشید ویا سزش محلول شینده رو .

مادر خودش را میان بحثمان انداخت وگفت : آقای دکتر یه وقت فکر نکنید این دخترم خیلی ناز نازیه . برعکس 

  ه .خیلی هم پر طاقت و پر انرژیه ، از حرفاشم ناراحت نشید ، چون روزهای اوله زخمش تره ، خشک نشد

نه من اصال از ایشون ناراحت نمیشوم ، این اقتضای حرفه ی ماست و ما در روز با بیماری های جورواجوری سرو 

  کارداریم .

خالصه در میان اشک و ناله های من پانسمانم عوض شد . دکتر از من خواست تا در اتاق انتظار بمانم و چند لحظه او و 

تاق خارج شدم به محض واردشدن به اتاق انتظار چشمم به فربد افتاد که روی مبلی مادر راتنها بگذارم ، من هم از ا

لمیده بود و من مستقیما در مسیر نگاهش قرار گرفته بود ، روی نزدیکترین مبلی که یافتم خودم را ولو کردم دست 

سرم رابه مبل تکیه  باند پیچی شده ام را در دستان سالمم فشردم ، برای اینکه مجبور به نگاه کردنش نباشم

دادموچشمهایم رابستم . مدتی طول کشید تا صدای باز و بسته شدن در اتاق دکتر به گوشم رسید ، منتظر ماندم تا 

  بعد از شنیدن صدای مادر چشمهایم را باز کنم که به جای آن صدای دکتر بگوشم رسید .

 شما حالتون خوبه خانوم رازقی؟

  « .وسپس از جا بلند دشدم» و صاف روی مبلم نشستم و گفتم : بله فقط کمی خسته ام بالفاصله چشمانم را گشودم 

  متوجه نگاههای عجیب مادر شدم که هر چند لحظه گاهی نگاهی شیطنت بار برویم می انداخت .

 سالم آقای رازقی شما هم تشریف آوردید؟

باید پانسمانش رو عوض کنه ، گفتم یه سری بزنم تا  سالم آقای دکتر . از این طرفها رد میشدم که یادم اومد ساحل

  اگه هنوز اینجا هستن اونا روبا خودم ببرم .

  اجازه بدید یه فنجون قهوه در خدمتتون باشم .

  مادر با خنده ای گفت : وقت زیاده انشاءاهلل دفعه های بعد . فعال اجازه مرخصی بدید که خیلی دیرمون شده .

  گهدار .با اجازتون ، خدان

  شب خوش ، به امید دیدار .

 تازه سوارشده بدویم که فربد با دگرگونی پرسید . چی داشتید با اون مردک مزخرف توی مطب بلغور می کردید؟

 مادر با تعجب گفت :فربد؟!!

به من زنگ من اصال تحمل این مرتیکه روندارم . بدجوری داره اعصابمنو خورد می کنه . شما چرا قبل از رفتن تون 

 نزدید تا شما رو برسونم ، مگه من مردم؟

  مادر همچنان بهت زده گفت :من اصال متوجه حرفات نمی شم .
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  ساحل اصرار داشت تا من واون به مطب بریم ، همین .

  اشهد خودمو خونده بودم مادر ندانسته مرا در مقابل هجوم امواج خشم وعصبانیت فربد قرار داده بود .

ساحل خانوم حق داره . مثل اینکه توی این اجتماع زندگی نمی کنه ، یعنی اصال دلش نمی خواد بدونه که چه خوب ، 

 گرگهایی دور وبرش زندگی میکنن ، البد این آقای دکتر هم راجع به ساحل داشته با شما حرف می زده ، همینطوره؟

صیل وبا وجدان عالقه خودش به ساحل وبه من ابراز کرده اما اوندکتر هیچ کار خالفی انجام نداده ، مثل تموم آدمای ا

تا بتونه توی موقعیت مناسبی با خانواده اش به خواستگاری اون بیاد ، من که هیچ نکته بدی توی این موضوع نمی 

، ببینم فربد . چیه که اینقدر تورو عصبانی کرده « مادر چشمانش را به فربد دوخته بود ودر همان حال گفت» بینم: 

باالخره ساحل یه روزی باید شوهر کنه اون که تا ابد نمی تونه کنار ما بمونه . این نهایت خودخواهیه که از ساحل این 

  انتظار رو داشته باشیم .

با عصبانیت در حالی که دندانهایش به شدت قفل شده بودند گفت : بله اون باید شوهر کنه اما نه با هر کسی وبه هر 

  قیمتی .

فریاد زد : بس کن فربد ، بقیه کارا به تومربط نیست ، در درجه اول این خودشه که باید تصمیم بگیره وبعدش  مادر

  پدرت ، امیدوارم بتونی اینوبفهمی .

نه مادر این اجازه رو به هیچکدوم تون نمی دم ، شما نمی تونید منو ندیده بگیرید . شما نمی تونید منو لگد مال کنید و 

  م پا بگذارید شما همه تون . . .روی احساس

صدای هق هق گریه های من که به سکسکه افتاده بودم هر دوی آنها را مجبور به سکوت کرد . مادر حسابی از دست 

  فربد ناراحت بود .

درست پشت سر مادر نشسته بودم ، خودش را به طرفم برگرداند وگفت : بس کن ساحل ، خواهش می کنم ، دختر 

  ن .بیچاره م

هق هق گریه امانم را بریده بود . مادر در میان اشکهایم به فربد گفت : حاال می فهمم که چرا اون اصرار داشت تا با 

 تو به مطب نره ، حتما وضعیت دیشب تون بر می گرده به ماجرای دیروز توی همون مطلب آره؟

نه می راند ، مادر همچنان با خودش حرف می فربد حرفی نمی زد فقط به جلو خیره شده بود و باسرعت به طرف خا

  زد وتیغ تمام سرزنش ها و تقصیرها رابه طرف فربد نشانه رفته بود .

سرعت ماشین تند وتندتر می شد و مادر بی توجه به آن حرف می زد . بدون تامل جیغ کشیدم وشانه های فربد را در 

ام شانه های فربد را می فشردم ، بس کنید ، خواهش می دستهایم گرفتم آن قدر ترسیده بودم که با دست سوخته 

  کنم .

  آرومتر ، مگه دیوونه شدی ، فربد خواهش می کنم آرومتر ، فربد . . . فربد . . .

مادر که تازه متوجه سرعتم سرسام آور او شده بود خودش رابه صندلی چسباند و ساکت شد . طنین صدای من که او 

  ه تدریج از سرعت ماشین کاست ، تا باالخره به خانه رسیدیم .را به اسم می خواندم ب

مادر با اخمهای در هم از ماشین پیاده شد ، من تمام دست و پاهایم بی حس شده بود به گمان این که هر دو خارج 

هم به  شده اند سرم ار به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم هایم راروی هم گذاشتم وبه نجوا گفتم : خدایا این بار

کمکت نیازمندم ، اما نه قبل از این که همه چیز بهم بریزه ، همیشه کمکم کردی و حامیم بودی این بار هم نظری به 

من بنداز ، منو ازاین قفس های جور وار جوری که جلوم چیده شده نجات بده ، تو خوب می دونی که من قلبمو کجا 
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دیگه هم راضی ام نمی کنه . من نمی خوام یه عمری به مرد گم کردم ، قلب دیگه ای ازت نمی خوام هیچ عشق 

زندگیم خیانت کنم ، چون تمام وجود و هستی ام رو تقدیم کسی کردم که صاحب و مالک اونه هر چند که حضورش 

  واقعی نیست . اما ملموس و خواستی یه .

  خوابم برد ، نمی دانم چه مدت اما با نوازش دستهای مادر بیدار شدم .

  عزیزم هنوز توی ماشینی ، بلندشو بریم باال می خوام باهات حرف بزنم .

  باشه مامان شما برید من هم میام .

سرم به شدت درد می کرد و چشمانم سیاهی می رفت . از ماشین پیاده شدم ، کیفم را با خودم می کشیدم ، از تماس 

ایستادم به برگهای زیر پایم نگاه کردم ، پاییزاولین  آن با برگهای خشک باغ صدای خشنی شنیده میشد . لحظه ای

نشانه های خود را بدرقه فصل تابستان کرده بود . به یاد پاییز جنگل خودمان افتادم ، همان جنگلی که شاهد پا 

  گرفتن نهال عشقمان بود ، ای کاش می شد گردونه زمان رابه عقب برگرداند ودوباره شروع کرد .

 ساحل؟

های فکر کردم دچار توهم شده ام . قدرت تصمیم گیری نداشتم . فقط دلم می خواست جوابش را بدهم وبا برای لحظ

  او حرفی بزنم .

  اما او دوباره با لجاجت صدایم کرد که ساحل با تو هستم .

  بدن توجه به راهم ادامه دادم ، اینبار با عصبانیت فریاد زد : ساحل بایست . مگه با تو نیستم .

نرسیدم ، همیشه در تنهایی هایم با فربد سایه ای از وحشت همراهی ام می کرد ومن دلیلش را نمی دانستم . دعا می 

کردم ای کاش مادر برای تاخیرم بدنبالم بیاید . اما نیامد ، من همچنان برجای ممیخکوب شده بودم . فربد از پس تنه 

پایین بود نگاهم نمی کرد . خدا را شکر کردم چون اصال  درختی نمایان شد از سمت چپ به سراغم آمد ، سرش

  تحمل سنگینی نگاهش را نداشتم .

 ساحل بداخالقی هامو ببخش ، اصال سابقه نداشت که من اینجوری کنترلم رواز دست بدم ، واقعا ازت شرمنده ام .

  سری برایش تکان دادم و همچنان ایستادم .

. می دونم با دیوونه بازیام آزارت دادم و اشکتو در آوردم اما واقعا دست خودم  ساحل خواهش می کنم یه حرفی بزن

  نبود .

بدون اینکه سرم را باال بگیرم گفتم : من به اینجور چیز ها عادت دارم ، همیشه مثل هدف سرگردونی بودم که 

م ، حاال اگه کاری با من نداری . تیرهای مختلفی به سمتم پرتاب کردند ، اتفاقا بد نیست چند صباحی هم هدفتو باش

  می خوام برم باال .

 ساحل تو منو بخشیدی مگه نه؟

 مگه تا حاال خواهری دیدی که از دست برادرش عصبانی شده و اونو نبخشیده باشه؟

 ساحل تو می خواهی منو دیوونه کنی مگه نه؟

زدی فربد! من می خوام تورودیوونه  بسرعت به طرفش برگشتم و چند قدمی جلوتر آمدم و گفتم ، درست حدس

کنم ، امام نه دیوونه خودم ، من نمی تونم زیر ذره بین نگاهت زندگی کنم ، من تحمل آتش گرم نگاهت و ندارم ، 

چرا نمی خواهی بفهمی فربد ، نگاهت ، رفتارت ، حرفات همه وهمه من وبه یاد اون می ندازه و خاطره اونو برام زنده 

  می کنه .
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ونم تا وقتی که توی این خونه وجلوی چشمان هستم این شعله خاموش نمی شه ، اما تا هفته دیگه همه چیز تموم می د

  می شه و این خونه رنگ وبوی قبل وبه خودش می گیره و مطمئنا تو آرامش خودت بدست میاری .

ه روز و توی اتاقت بمونی و درش و اشتباه می کنی ساحل ، توی همین خونه به من آرامش می ده ، حتی اگه تموم شبان

بروی همه ببندی ، هر چی که به شنبه نزدیکتر می شیم بی قرارتر می شم ، حتی فکر می کنم ، دلم با آهنگ 

  همیشگیش توی سینه ام نمی تپه .

اه پرمهرت اما بهتره امتحان کنیم فربد ، تو فکرمی کنی من چیه ام یا کی هستم ، من آدمم می فهمی ، آدمی که با نگ

  تنش داغ می شه ، قلبش تندتر می تپه و راه رفتنش و فراموش می کنه .

 ولی عاشق نمی شه مگه نه؟

  درسته ، چون دروازه آهنی قلبش وبر روی تموم عشق ها بسته .

ز ساحل عشق توی رویا کافی نیست فقط آدمو فرسوده می کنه ، رنگ می بازه نخ نما می شه اونوقت تو می تونی ا

 ورای اون گذشته بی ثمر تو ببینی و افسوس بخوری ، این درد آر نیست؟

  نه به اندازه خیانت .

فربد عصبانی شده بود وبه تندی نفس می کشید نوک پایش رابه تنه درخت کناری اش کوبید گفت : تواز حماقت 

  خودت بیشتر عذاب خواهی دید تا از خیانتت .

، جسمم را؟ اوبا تمام چیزهایی که از فکر و ذهنم می دانست باز هم روی خواسته خدایا او از من چه می خواست 

وتمایالتش پا فشاری می کرد ؟ چطور مردی حاضر می شود که فقط صاحب جسم زنی باشه و فکر و روحش متعلق به 

 دیگری شود؟

جسمانی بشه؟ آیا می دونی  فربد ، این ومی دونی که روح آزادتر از اونی یه که برای درکش درگیر محدودیتهای

قسمت اعظم وجود انسان همون روحشه؟ و عظمت جسم در برابرش اونقدر ناچیزه که اصال به چشم نمیاد و تواز من 

می خواهی که آن وسعت رو فدای این قسمت کوچیک بکنم ، در واقع تو می خواهی منو از وجودم وهویتم به عنوان 

 وم کنی ، تو همین و میخوای مگه نه؟یک موجود مستقل و تصمیم گیرنده محر

آره ساحل من همینو می خوام ، بخاطر اینکه فکر می کنم به دنبال تملک جسم ، روح هم به دام می افته و رام می شه 

.  

خیلی خودخواهی فربد! و خیلی هم کوته بین . تموم حرفهای تو مثل پنجه های نرم پلنگیه که ناخنهای تیز ودرنده 

  اون توی گوشت آدم فرو می ره . اش از خالل

ساحل یه چیزی رو رک وراست به من بگو . می خوام بدونم همه این حرفهای روبرای این به من می زنی که دست به 

 سرم کنی و روی پیشنهاد اون مرتیکه عوضی فکر کنی؟

 ف می زنی؟با تعجب به او چشم دوختم و گفتم : فربد منظورت کیه؟ نکنه راجع به دکتر سپاسی حر

  خواهش می کنم با من رو راست باش . من تحمل هر چیزی رو دارم .

نه نداری ، تو کم صبر و تحمل ترین مردی هستی که من تا به حال دیدم . پس تمام جنجال ها به خاطر اون بود ، 

و ببازم و عاشق کسی که برای اولین بار می دیدمش ، یعنی اینقدر منو ساده گیرآوردی که بایه برخورد خودم 

ودلباخته اش بشم ، نه عزیم من دختر چشم و گوش بسته ای نیستم که هر نگاهی از خود بیخودم کنه و بشم یه 

  عاشق سینه چاک .
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  رویای من معصومانه تر از رویای دخترانیه که در آغوش خانواده شون پرورش پیدا کرده ان .

مه درد گاهی حاضر بودم هرچی دارم بدم تا فقط چند ساعتی رو بی فربد من اونقدر سختی کشیدم که در اوج اون ه

  خبر و رها از قید بند کسانی که آزارم می دادند ، آرام بگیرم .

  متاسفم ، نمی خواستم گذشته رو پیش چشمات زنده کنم ، اما فکر دکتر بدجوری ته ذهنم چنگ انداخته بود .

  امیدوارم خیالت راحت شده باشه .

  ، البته فعال ، و معلوم نیست برای چه مدتی .بله 

مطمئ نباش من نه تنها به این آقای دکتر که به هیچ کس دیگه ای دل نمی بندم چون عشق برای من تصویر سعادت 

  از دست رفته ایه که هیچ وقت نمی تونم اونو بدست بیارم .

  امیدوارم این ذهنیت توتا ابد همینطور باقی بمونه .

  می خوای بگی تو حاضری تا ابد به پای این ذهنیتم بشینی و پیر بشی .یعنی 

اگه تواز خر شیطون پیاده نشی و فکر اون یارو از سرت بیرون نندازی . بله ، اما اگه دری به تخته خورد و خدا هم 

  خدای ما شد و فکرشواز سرت بیرون کردی ، اونوقت می شی عروس زیبای شهر دلم .

  نباش داداشی . زیاد دل خوش

فریاد فربد بار دیگر بلند شد : محض رضای خدا ، این کلمه نحس و از ذهنت دور کن ، من هیچ وقت برادر کسی 

 نبودم و نخواهم بود ، تومی خواهی اذیتم کنی ، تو از رنج من خوشحال می شی . تو می خواهی بازیم بدی ، مگه نه؟

 برای امروز کافیه . خواهش می کنم ، کاسه سرم داره از وسط باز می شه .سرم را با دستانم رگفتم وگفتم : فربد 

دستم حسابی درد گرفته ، من نباید ازش استفاده می کردم ، اما اونقدر تند می روندی که مجبور شدم شونه هاتو 

  محکم بگیرم .

 راستی کپسولتو خوردی؟

  ت داشته باشیم .وق 66اوه . . . یادم رفت . فکر می کنم هنوز تا ساعت 

با هم از پله ها باال رفتیم و وارد هال شدیم . مادر از آشپزخونه بیرون می آمد که چشمش به ما افتاد و چشم غرّه ای 

  به ما رفت .

  منوفربد خنده ای بهم تحویل دادیم وهر کدام به طرف اتاقمان رفتیم .

  طفا هر دو تاتون سر میز شام آماده باشید .با شما دو تاهستم ، شام تا نیم ساعت دیگه آماده س ل

شام در محیطی تقریبا معمل صرف شد ، بعد از آن مادر سرفه ای کرد و گفت : علی می خواستم راجع به موضوعی با 

هم صحبت کنیم . پدر تازه روزنامه بدست گرفته بود و می خواست آن را مطالعه کند که با حرف مادر آن را به 

 وگفت : راجع به چی ؟گوش ای گذاشت 

امرز که ساحل برای عوض کردن پانسمان اش به مطب بره بودم . دکتر سپاسی با کمی مقدمه چینی اونو از من 

خواستگاری کرده ، واهلل باشناختی که من از خونواده اش دارم ، اصیل و ریشه دارن ، پدرشون هم پزشکه ومادرش 

  ده ای داره . یه خواهرم داره که فوق لیسانس تربیت بدنیه .معلم آموزش و پرورشه ، خونواده تحصیل کر

بقیه اش هم مربوط می شه به شما و ساحل ، در ضمن از من خواسته در صورت موافقت مون تا آخر همین هفته یه 

  جلسه معارفه برگزار کنیم .
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وچه تصمیمی برای آینده اش  پدر کمی مکث کرد و گفت : قبل از هر چیزی ما باید بدونیم نظر ساحل خانم چیه؟

  داره .

سرم را از خجالت پایین انداخته بودم . دباره سنگینی نگاه فربد و احساس می کردم . با نوک پاهایش از زیر میز روی 

پاهایم را می فشرد . می دانستم که استرس شدید وجودش را فرا گرفته ، دلم برایش سوخت ، ای کاش زودتر در 

  می گرفت ، شاید آنوقت راحت تر دلم را تقدیمش می کردم . اما حاال . . . مسیر زندگیم قرار

پدر ، امیدوارم تصمیم شمارو نرنجونه ، ولی چون از من خواستید نظرمو بگم . من هم به خودم جسارت می دم و 

  میگم .

  درس بخونم ، همین وبس .پدر من فعال تحت هیچ شرایطی قصد ازدواج ندارم ، با هیچ کسی ، من فقط دلم میخواد 

  فربد چنان بی اختیار شد که از خوشحالی فریاد کشید : به افتخار ساحل و شروع کرد به دست زدن .

  خنده ام گرفته بود ، باالخره ما شادی را بعد از مدتها در چهره فربد دیدیم ، و همین همه ما را به خنده انداخت .

جا به جا می کرد گفت : حاال جدا از شوخی و خنده ، ساحل باید بدونه . درس  پدر در حالی که عینکش راروی بینی

خوندن نمی تونه بهانه خوبی برای رد کردن پسر مردم باشه . دخترم ، توباید جنبه های دیگه ای رو هم برای خودت 

چه بسا این آقا با درس بصورت ارزش بدونی . روی همون معیارها و ارزشها اقدام به انتخاب همسر آینده ات بکنی ، 

خوندن تو موافقت بکنه ، اونوقت چطوری میخوای از ازدواج فرار بکنی . تو نباید پیش خودت فکر کنی که من اصرار 

به ازدواج با ایشون رو دارم ، نه . ابداً ، فقط می خوام بدونی توبا زیبایی فوق العاده ای که داری و در کنار آن نجابت و 

ورهای خوبی که تو رو مثل نگین در برگرفتن و تورو به رخ همه می کشن و با ورودت به هوش و فراست فاکت

دانشگاه است که سیل خواستگار به خونه ما سرازیر بشن آن وقت باید یه منطق قوی به بررسی اونها بپردازی وبا 

  دلیل کافی و درستی رد شون کنی .

چشمی نگاهی به فربد انداختم . از قیافه اش معلوم بود که اصال از زیر » بله پدر شما درست می گین . حق با شماست 

  سعی می کنم روی این قضیه فکر کنم .« سخنرانی پدر خوشش نیامده 

  وراجع به این آقای دکتر سپاسی . . .

  اینبار نوبت فربد بود که بدون درک اوضاع خودش را میان حرفهای ما بیندازد .

ع چقدر فکر و بررسی می خواد ، مگه نشنیدید که ساحل چی گفته ، خب حتما فکراشو کرده آخه پدر ، مگه یه موضو

  و تصمیمش و گرفته دیگه .

پدر از باالی عینکش نگاهی گنگ به فربد انداخت وبا پوزخندی پرسید ، پسرم . می شه دلیل این همه دستپاچگی 

باالخره باید بره خونه بخت . و این موضوع هم باید یه استرس تور بدونم؟ این خیلی طبیعیه مه دختر توی یه سنی 

  روزی تو خونه ما مطرح می شد . اما انتظار چنین برخوردی از تو نمی رفت .

فربد کمی جا خورد و خودش را جا به جا کرد وگفت : پدر ، شما فکر نمی کنید اگه ساحل به تحصیالتش ادامه بده ، 

  ا بکنه .موقعیتهای بهتری برای ازدواج پید

  پدر با تعجب گفت : تا موقعیت رو در چی بدونیم پسرم .

 خب شما در چی می دونید پدر؟

  واهلل در اصالت ، نجابت ، تحصیالت .

  منم منظورم به همین چیزهاست پدر . ممکنه وقتی ساحل لیسانس وبگیره خونواده اصیل تری خواستگارش بشن .
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به نظر ساحل داره و همه ما امشب جمع شدیم تا در تصمیم گرفتن به ساحل کمک گفتم پسرم . همه اینهای بستگی 

  کنیم .

وبعد رویش رابه طرف مادر برگرداند وگفت : شوکت . عزیزم . امشب خیلی ساکتی . بدجوری خودت و کنار 

  کشیدی .

بمونم تا ناراحتی مو به شما مادر با کمی دلخوری گفت : راستش از دست فربد خیلی ناراحتم ، ترجیح می دم ساکت 

  انتقال بدم .

  مادر من که گفتم ببخشید .

  چه چیزی رو باید ببخشم فربد ؟ تو فردا باید در مورد موضوعی به من توضیح بدی .

  من در اختیار شما هستم مادر .

 خبرم؟پدر دوباره نگاه سرگردانی به همه ما انداخت و گفت : اتفاقی افتاده که من از آن بی 

  در همان حال از جا بلند شدم و گفتم : پدر ، مادر اگه اجازه بدید من می خوام برم بخوابم ، خیلی خسته ام .

  پدر و مادر با هم گفتند : شب بخیر عزیزم .

  حتی نیم نگاهی همبه فربد نکردم و مستقیم به طرف اتاقم رفتم .

  .صدای فربد مثل ترمزی وادار با ایستادنم کرد 

  اول کپسولت وبخور وبعد بخواب ساعت یازده است .

  متشکرم و شب بخیر .

  شب بخیر عزیزم .

و حاال خدا عالم بود که چگونه می توانست « عزیزم» خدایا اون یک دیوانه است . اون جلوی پدر و مادر به من گفت 

دلم برایش سوخت و هم حسابی عصبانیم کرد این خرابکاری بزرگش رابه نوعی ترمیم کند . دل توی دلم نبود ، هم 

.  

من هیچ گاه راضی نمی شدم تا کسی بخاطر من تحقیر یا تهدید شود ویا مورد بازجویی قرار بگیرد و این بار مطمئن 

  بودم که فربد گیر قاضی بد قلقی افتاده .

یش می رفتم باید قطاری از آدم های شب پر از کابوسی را پشت سر گذاشتم . کابوس احمد و فربد ، و اگر همینطور پ

گوناگونی را با خودم به کابوس های شبانه ام می آوردم . صبح بیدار شدم . خسته تر از قبل بودم ، بزحمت از اتاقم 

بیرون رفتم . داخل آشپزخانه کسی نبود روی یکی از صندلی ها نشستم وروی میز خم شدم سرم را روی دستهایم 

  گذاشتم .

ظاتی صدای مادر از بیرون شنیده شد که مشغول صحبت کردن با گوهر بود ، آنقدر خسته بودم که با تمام بعد از لح

  کنجکاوی حاضر به برخاستن از صندلی نشدم .

  سالم ساحل . صبح بخیر .

  بزحمت سرم رابلند کردم و گفتم : صبح بخیر مادر

تم را در دستهایش گرفت وگفت : بی خوابی یا کابوس های برای لحظه ای به چشمانم خیره شد وبه طرفم آمد و صور

 شبانه؟

 سرم را از دستش بیرون آوردم و گفتم : هر دو
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 دستش را روی شانه هایم گذاشت و گفت : ساحل . پاک نا امیدم کردی ، مگه من و به عنوان مادر قبول نداری؟

بلند شدم و صاف روبرویش ایستادم وگفتم : شما بغضم داشت می ترکید و من به زحمت کنترلش می کردم ، از جا 

  بهترین مادر دنیا هستی .

 پس چرا منو در جریان مشکالتت نمی گذاری؟ مگه به من اعتماد نداری؟

چرا مادر ! اما اصال دلم نمی خواد بین شمارو شکر آب کنم ، نمی خوام فربد احساس کنه من با اومدنم به اینجا محبت 

  دیدم و خیل مسائل دیگه .شما رو از اون دز

اشتباه می کنی عزیزم ، یه اشتباه بزرگ ، ما هم تو رو کامال می شناسیم و هم فربد و . بنابراین قضاوت ما یک 

تشخیص عادالنه است! فربد باید حد و حدود خودش و بشناسه . پس فایده اون همه درس خوندن توی رشته حقوق 

ودش وبشناسه ، فردا توی اجتماع چطور می تونه در مورد حقوق دیگران قضاوت چیه . اون اگه نتونسته حقو حقوق خ

  کنه .

  اما مادر اون خیلی تنهاست ، احتیاج به یه پشتیبان و حامی داره .

یه کسی که از در دلسوزی در بیاد و اعتماد انو جلب کنه . آخه مامان . من فکر می کنم اون نسبت به همه بی اعتماد 

  ن کاقیه تا اون تجزیه و تحلیل درستس از قضایا نداشته باشه .شده و همی

مادر شانه های مرا در دستانش فشرد و عاشقانه نگاهم کرد سپس بوسه ای از گونه ام برداشت و گفت : تو دختر 

یت مهربونی هستی تو مثل بارونی از محبتی که همه عالم از نعمت وجودت بهره مند می شن غیر از خودت ، تو نها

سخاوتی عزیزم و فربد هم حق داره که توی همه دخترهای تهرون به تو دل بسته و کسی هم نمی تونه محکومش 

  کنه ، اما تمام نتایج بر می گرده به نظر تو در مورد اون .

 مامان فربد راجع به من چیزی به شما گفته؟

که از قلباتون بی خبربمونم . من مدتهاست که زبانه  ساحل درسته که من شما رو بدنیا نیاوردم ، اما این دلیل نمی شه

کشیدن شعله های عشق توی نگاههای فربد دیدم . اما کوچکترین تمایل یا حرکتی که نشانه پذیرش اون از طرف 

توباشه در تو نمی دیدم و همین باعث نادیده گرفتن حس فربد از طرف ما شده بود . تا این که دیشب متوجه شدم 

ه مهار نشه ممکنه به قیمت از بین رفتن تو و او در نهایت همه ما تموم بشه . برای همین تصمیم گرفتیم این آتش اگ

تا همانطور که خودت خواستی این مدت نسبتا طوالنی رو توی خوابگاه بگذرونی . هر چند که این راه حل اساسی 

م در فرصتی مناسب به دنبال راه حل اساسی برای نیست . اما الاقل در کوتاه مدت نتیجه بخش خواهد بود تا ما بتوانی

  این مشکل باشیم .

  من هم همینطور فکر می کردم مادر ، برای همین اینقدر به پدر اصرار می کردم .

 یعنی از همون وقت تو متوجه احساس فربد به خودت شده بودی ؟

 بله مادر ، حتی زودتر از آن

  عزیزم و من به داشتنت افتخار می کنم .تو دختر زرنگ و موقعیت شناسی هستی 

باالخره ماه مهراز راه رسید ، ماهی که برایم سراسر هیجان و شادی به همراه داشت ، در تمام عمرم آرزوی رسیدن 

به چنین روزی را در سر می پروراندم و اینک آرزوهای محالم به نوبت مثل یک معجزه برآورده می شدند . خدای 

دتها به حضورش شک کرده بودم ، سخاوتمندانه درهای نعمتش را به رویم گشود وبه من فهماند که مهربانی که من م

سرنوشت هر بنده ای بنا به حکمت او رقم می خورد و اجتناب از آن امری محال است ، خدای مهربانم در ازای هر 
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ان مژده ای بود که خدا به صابرانش چیزی که از من گرفت ، چیز با ارزشتری به من برگرداند و همه اینها نوید هم

 داده بود .

پدر . همان کسی که بر معنای وجودی یک پدر واقعی رابه کامم چشاند از هیچ کاری برایم کوتاهی نکرد . بهترین 

اتاق خوابگاه را برایم رزرو کرد و آنقدر در مورد هم اتاقی هایم وسواس نشان داد که احساس شرمندگی کردم 

شته ای به دورم می گشت و از اتفاق کوچکی ، بهانه بزرگی برای گریه کردن ، بدست می آورد مثل ومادر چون فر

ابر بهار می گریست ، گوهر که انگار بر سر مزار فرزند از دست رفته اش عزاداری می کرد . در آغوشم می گرفت و 

مواظب خودم باشم وشبها دراتاقم را از از وضع بد کوچه و خیابانها برایم سخن می گفت و دائما سفارش می کرد که 

  داخل قفل کنم ، به هیچ کس اعتماد نکنم وشبی یک بار به خانه تلفن بزنم .

همه کلی سفارش برایم داشتند من مانده بودم چه کار باید بکنم و جواب آن همه محبتشان را چگونه بدهم . بعد از 

نی که مرا با پول عرض کردند و هیچگاه سراغی از من نگرفتند و در سال ها به یاد روستا و پدر و مادرم افتادم ، کسا

همه آن یکسال زندگیم با احمد به دیدنم نیامدند ، همان هایی که از گوشت وخون خودم بدند ، بی رحمانه مرا به 

 دست بازی شرنوشت سپردند تا از دست یکی از نان خورهای خود خالص شوند واینک همه اینهایی که دورم را

گرفته اند هیچ ارتباطی خونی با من نداشتند اما برای رفتنم بی تابی می کردند وقلبم را لبریز ازدرد و محبت می 

  نمودند . کسانی که به آن تعلق خاطر داشتم و در کنارشان احساس امنیت می کردم .

د روزی کمتر آفتابی می شد وبا من اما دلم به رفتن رضا نمی داد . غرق افکار گوناگون و عجیبی شده بودم ، فربد چن

  حرف نمی زد .

برای خداحافظی از مادر خواستم تا اجازه دهد به اتاقش بروم . اتاقی که خجالت و کمرویی ام تا به حال اجازه داخل 

  شدنم به آن را نداده بود .

آن را تکرار کنم ، اما همچنان  با انگشت اشاره ضربه ای به در زدم . جوابی نشنیدم مجبور شدم دوباره و چند باره

اتاق در سکوت مطلق فرورفته بود . می دانستم که داخل اتاق نشسته و به دالیلی که خودش می دانست از جواب 

  دادن خود داری می کند ، ولی برای آخرین بار ضربه ای زدم و گفتم : فربد مطمئنم که داخل اتاقی .

ونم ، اما اومدم ازت خداحافظی کنم ، دلم میخواست حاال که برای مدتی حاال اگه جوابمونمی دی . دلیلش نمی د

طوالنی ازت جدا می شم ببینمت ، چون فکرمی کنم دلم برات خیلی تنگ می شه . هر چند که خیلی بد اخالق و 

  « .ببینم کمی صبر کردم تا اثرحرفهایم رادر او»گوشت تلخی ولی با این وضع به تو عالقه دارم و بهت عادت کردم ، 

  خوب خداحافظ داداش خوبم .

در با چنان شدتی از هم باز شد که کم مانده بود جیغ بکشم ، خودش را به من نشان نمی داد . پشت درایستاده بود و 

  منتظر من بود تا داخل بروم . برای لحظه ای ترس در وجودم رخنه کرد که . . .

  نباش قول میدم بهت نزدیک نشم ، قدم رنجه کن بیا داخل .تا کی می خوای اون بیرون بایستی ؟نگران 

آرام آرام داخل اتاقش شدم و به همان دیوار در ورودی تکیه دادم تا او در اتاقش را ببندد ، دراتاق با فشار دستهای 

ها نگاهم می فربد بسته شد . او هم مانند من به دیوار تکیه داده بود تکان نمی خورد ، در حالی که مثل قحطی زده 

 کرد گفت : خیلی بی معرفتی ساحل . می خواستی بدون اینکه ببینمت از این جا بری ؟ ها؟

  دلت میخواست التماست کنم تا در و باز کنی؟
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من که بدون دیدنت از این جا نمی رفتم . حتی اگه برای این کار متوسل به دوز و کلک می شدم باز هم باید می 

  دیدمت .

 جداً

  را به عالمت تایید تکان دادم .سرم 

  ساحل می خوام قبل از رفتنت یه قولی بهم بدی .

با ترس وافری گفتم: اما توبه من قول دادی فربد! مگه تو نگفتی که هیچ وقت برای این مسله منو تحت فشار نمی 

  زاری .

  هنوزم روی قولم هستم .

  پس از من چی می خوای ؟

وگفت : قلب تو ، من روی قولت حساب می کنم ساحل . تو به من قول دادی که دروازه قلبت  اشاره ای به قلبش کرد

 تا ابد بر روی تموم عشق ها بسته می مونه مگه نه ؟

  بله همینطوره مطمئن باش .

  خب حداقل به من قول بده که در تمام مدتی که توی دانشگاه هستی به من وعشقم فکر کنی و فراموشم نکنی .

  ا تعجب نگاهی به او کردمو گفتم : فربد؟!! آخه این چه حرفیه تو برای من مثل یه . . .ب

  حرفم را با صدای بلندی قطع کرد وگفت: اگه میخوای بگی مثل یه برادرم . خواهش می کنم ادامه نده .

 تی که من تا به حال دیدم؟نه من اینو نمیخواستم بگم . یادته یه باری بهت گفتم تو کم صبر و تحمل ترین مردی هس

 خب پس چی می خواستی بگی؟

توبرای من مثل یه همدم و رفیق عزیزی ، تواولین مردی هستی که من بدون عاشق شدن دوست داشتم وبهت کردم 

.  

 درست مثل یه برادر مگه نه؟

قت نمی تونه پیش برادرش این بار من با عصبانیت فریاد زدم : بس کن فربد ، نه خیر مثل برادر نه . آدم هیچ و

اینقدر راحت باشه که من با توبودم ، من خیلی راحت وبدون دغدغه برای تو ، از عشقی گفتم که منو پایبند خودش 

کرده ، از بالهایی گفتم که مردهای مثل خودت به دلیل زن بودن و زیبایی به سرم آوردند . همان گرگهایی که 

  بردند . بخاطر من همدیگه رو دیدن و از بین

کافیه ساحل . منوببخش ، من واقعا از رفتنت ناراحت و عصبی ام وهیچ یک از حرفها و حرکاتم دست خودم نیست . 

  دلم نمی خواست با این وضع بدرقه ات می کردم . توباید درکم کنی . بفهمی که واقعا ضربه سختیه .

رای من خیلی سختر از اونیه که شما فکرش رو می کنید . من آرامتر شده بود و صدایم را پایین آوردم : ببین فربد ، ب

دارم از خونواده جدا می شم و می رم توی جمع یه مشت غریبه ای که هر کدوم از یه گوشه کشور به این جا اومدن با 

  فرهنگها و تربیت های مختلف ، تنها و غریبم و خیلی هم ترسو و . . . آسیب دیده .

ون قضیه صحبت نکنی . همه اون مسائل رو به حساب یه تجربه تلخ بذار که زمینه ساز موفقیت ساحل بهتره دیگه از ا

های آینده ات خواهند شد . بهتر از امروز افق دیدت رو نسبت به زندگی عوض کنی و از دریچه دیگه ای به او نگاه 

  کنی .
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جمالت قشنگی تسالیم دهد ، خوشحال شده  از این که فربد خودش را آماده می کرد تا به من خداحافظی کند و با

بودم . حرفهایش امید را به وجودم تزریق می کرد من بیشتر به این قضیه فکر می کردم که طلوع امید در وجود فربد 

  نشانه کنار آمدن با خودش است واین امیدوار کننده بود .

  متشکرم فربد ، حاال راحت تر می تونم ترکتون کنم .

  آخر هفته منتظرتیم .ساحل ، ما 

فربد اینقدر برام برنامه ریزی نکن . این دیگه بستگی به درسهام داره ، اگه سرم شلوغ باشه ترجیح میدم توهمون 

  خوابگاه بمونم .

  ساحل ، کاری نکن که از صبح پنجشنبه جلوی در دانشگاه منتظرت بیاستم .

  و دانشگاه رو بزنم وبه خونواده دیگه ای پناه ببرم . خندیدم وگفتم : و تو هم کاری نکن که من قید درس

اخمهایش درهم رفت و برای لحظه ای پیش خودش مطمئن شد که این کار از دستم بر می آید . پس دستهایش رابه 

  نشانه تسلیم باال برد وگفت : هر چی ساحل خانوم بگن .

  شاید بشه تجدید نظر کرد .« گیجگاهم گفتم  وبا فشار دادن انگشت اشاره به» حاال شد یه حرف حسابی . 

 امیدوارم همینطور باشه ، ساحل؟

  جانم .

  خندید وگفت : دلم می خواد خودم برسونمت .

  فکر می کنم بشه چون بابا و مامان توی حیاط منتظرن ، اما می تونی با ما بیایی .

  خیلی خب ، تو برو توی حیاط تا من هم آماده شم .

به سرعت آماده شد وبه جمع ما پیوست ، همیشه لباس پوشیدنش را تحسین می کردم براستی برازنده بود فربد 

  وچهره با نمکی داشت البته تا زمانی که عصبانی نمی شد وچهره اش بهم نمی ریخت .

خیلی راحت و پدر با دیدن فربد سویچ اتومبیل را به سویش گرفت و از او خواست تا پشت رل بنشیند ، اما فربد 

  بدون خجالت گفت : ترجیح می دم کنار ساحل وروی صندلی پشتی بنشینم .

پدر لبخند محوی زد وبه طرف اتومبیل رفت ، همه ما سوار شدیم ، تمام طول راه تا دانشگاه فربد به بهانه های 

ه باید کمی تحمل کنم زمان مختلف چشم به من دوخته بود وبا نگاهش آزارم می دادم ، اما به خودم نهیب می زدم ک

 تحت فشار بودن و رعایت همه جوانب را کردن ، تا چند لحظه دیگر به پایان می رسد من به مرز رهایی می رسم . . .

  اتاقم بزرگ و چهار تخت خوابه بود . یکی از بچه ها اهل کرمانشاه و دوتای دیگری خوزستانی وبوشهری

ی که با فقر دست و پنجه نرم کرده بودند و تالش و سعی خودشان و در پی بودند . بچه های خون گرم و مهربان

مبارزه با یکسری عقاید سنتی و خرافات پای به دانشگاه گذاشته بودند امام من با همان چند برخورد اول دریا را که 

ود سبزه رو مانند دختر دریاهای جنوب و اهل بوشهر بود انتخاب کردم و طرح دوستی با او ریختم ، دریا دختری ب

  بیشتر جنوبی های کشورمان ، در چشمانش به راحتی انعکاس آبهای جنوب دیده می شد .

صورتی گرد وبانمکی داشت با گونه های برجسته . ته مانده زیبایی دلچسبی از روزگار نه چندان دور در چهره اش 

  هویدا بود .

کم در جنوب به خانه بخت رفت ، کسی که با به دنیا آمدنش از چهارده سالگی طبق یک سری رسم های طایفه ای حا

ناف او را به نامش بریده بودند و ندانسته و ناخواسته پای به یک دنیای ناشناخته گذاشت . شوهرش آدم تحصیل 
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کرده ای بود که در همان بوشهر به کار تدریس اشتغال داشت واوقات بیکاری اش رابه ماهیگیری می پرداخت ، او 

شوق درس خواندن را در وجود دریا مشاهده کرده بود . دریا رابه کالسهای شبانه فرستاد ، اما دریا در شانزده که 

سالگی به علت بارداری در حالیکه سال دوم دبیرستان رابه پایان رسانده بود مجبور شد تا پایان این دروه در خانه 

سرش دوباره پای به کالس گذاشت و در حالی که فرزندش مانده و از کالس درس چشم بپوشد ، ولی با دنیا آمدن پ

برنا دو سال بیشتر نداشت موفق گرفتن دیپلمش شد ، کار کردن برای زنان جنوبی به عنوان کارمند یا معلم یک 

نظریه رد شده بود و خانواده طایفه به آن رضایت نمی دادند . شوهر دریا در این راه بسیار تالش کرد اما با برخورد 

سیار زننده ریش سفیدان طایفه روبرو شد و از دریا خواست تا فعال سکوت اختیار کرده تا در فرصتی مناسب چاره ب

ای برای این مشکل پیدا کند و غافل از دور گردن سرنوشت در یکی از روزهای گرم تابستان ، در حالی که دریا 

دریا رفت و هیچ گاه برنگشت . دریا در آن هنگام نوزده وبرنا برای بدرقه اش کنار ساحل ایستاده بودند ، با بلم به 

سال بیشتر نداشت این ضربه برایش مانند فرا رسیدن آخر دنیا ، تلخ و نا امید کننده بود . دریا می گفت : آنقدر 

سخت و جانکاه بود که گاهی شب و روز از نظرم یکی می شدند ، غروب خورشید را طلوع آن می پنداشتم و صدای 

انه مرا به استقبال او می کشاند ، مرگش را باور نداشتم تا باالخره وضعیت اسفبارم بزرگان را وادار به عاقبت در خ

اندیشی کرد . آن ها بعد از چند روز شور و مشورت و پیشنهاد های مختلف صالح را در این دیدند که من به خاطر 

زن عقدی و تعدادی زن وبچه داشت وسنش از پنجاه می داشتن فرزند ، به عقد برادر شوهرم در آیم ، کسی که سه 

گذشت ، این برایم وحشتناک بود ، حاضربودم به قهر بزرگان طایفه دچار شوم و زنده به گورم کنند اما تن به چنان 

  خفتی ندهم .

وسر به  برخالف زمانی که با سن کمم چشم و گوش بسته راهی خانه بخت شدم اینکه پخته تر و عاقل تر شده بودم

مخالفت برداشتم به آن ها گفتم : شوهر از نظر من همان کسی بوده که به دریا رفته وبرنگشته ، برای من این یعنی 

  پایان زندگی مشترک .

از آن ها خواستم تا اجازه دهند مشغول کاری شده زندگی خودم و پسرم را اداره کنم ، اما با مخالفت جدی آن ها 

ار دادند ، تا در صورت اطاعت نکردن از دستوراتشان ، فرزندم را از من جدا خواهند کرد و ربرو شدم ، به من اخط

  حق دیدنش رابرای همیشه از من خواهند گرفت .

فرزندم پسر بود من خوب می فهمیدم که مردم سرزمینم برای پسران ارزش زیادی قائلند و در تربیتش از هیچ 

پدرش گل سرسبد خانواده پدر شهرم خواهد شد ، بنابراین معطل نکردم ،  کوششی دریغ نخواهند کرد وبخاطر مرگ

قید فرزندم رابه طور موقت زدم و میان یک دنیا اشک و ناله او را به خانه پدر شوهرم بردم و تحویلشان دادم وبرای 

  آخرین بار مورد لعن و نفرین آنان قرار گرفتم .

ردم وبرای رهایی از غم دوری فرزندم و فقدان شوهرم به کتاب های از آن پس یکسال خودم را در خانه پنهان ک

مختلفی پناه آوردم . برادرم که سال آخر دبیرستان را سپری می کرد به من پیشنهاد داد تا با او درسهای کنکور را 

هوم وخرافه مطالعه کنم و شانسم را در این آزمون امتحان کنم ، برادرم بر خالف بیشتر مردان جنوب با عقاید مو

  هایی که مانند عنکبوتی دوز مغزهایشان تارهایی از جهل و نادانی تنیده بود ، مخالف می کرد وبه آن می خندید .

برادرم تنها کسی بود که در برابر طغیانم تشویقم کرد ، و پس از زمین خوردنم دستهایش رابرای کمک به سویم 

رساند و از من خواست تا درس بخوانم وبا عزم راسخ تری با آن عقاید  دراز کرد و هم او بد که مرا به این دانشگاه
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غلط به مبارزه بپردازم و هم جنسان خودم رابا آگاهی دادن از زیر یوغ آن عقاید باطل نجات دهم ، تا برنا بتواند در 

  در آورد .آینده به مادرش افتخار کرده وتخم کینه تهمت و توهینی را که در وجودش کاشته اند از ریشه 

  دریا رشته حقوق رابرای احقاقا حق همنوعانش برگزید وبا تالشی کم نظیر قدم در این راه گذاشت .

  دریا را دوست داشتم چون او هم قربانی جهل و نادانی شده بود .

گد درست مثل خود من ، اما غرورش جریحه دار نشده بود و شخصیتش زیر پاهای مردان بوالهوس و پست فطرت ل

مال نشده بود ، ولی سایه غمی سنگین بخار از دست دادن همسری مهربان و فرزندی کوچک بر چهره اش نمایان 

بود . بزودی آنقدر با هم صمیمی شده بودیم که دوری چند ساعت از هم نیز برایمان سخت بود ، او در رشته حقوق 

  الس هایمان با هم مشترک بود بقیه کامال جدا از هم .درس می خواند و من در رشته ادبیات فارسی ، فقط چند تا از ک

آرزو کردم ای کاش به توصیه پدر گوش داده بود و رشته حقوق را برای تحصیل انتخاب می کردم ، ولی افسوس که 

زمان به عقب بر نمی گشت درس ها شروع شده بودند و کالس ها به نوعی دلپذیر و آرامش بخش ، با جدیت شروع 

یم و آنقدر گرم درس بودیم که فراموش کردم یک ماه است که از پدر و مادر خبری ندارم ، بخاطر همین کرده بود

پنجشنبه آینده رابا خودم عهد کردم به دیدن آنها بروم ، دریا با شنیدن این خبر ، غمی سنگین به دلش نشست ، از 

  یدنش خوشحال خواهند شد .او خواستم با من به خانه بیاید و می دانستم که پدر و مادر از د

با شنیدن پیشنهادم شرم و خجالت را در چشمانش دیدم . اما من با اصرار و پافشاری او را همراه خودم بردم ، هر 

چند که تا رسیدن پنجشنبه هزار بار پشیمان شد وجانم رابه لبم رساند . ولی باالخره بدن آنکه در مورد آمدن دریا به 

  گویم با او به خانه رفتم .خانه چیزی به آنها ب

خوشحال وهیجان زده بودم ، دستم را چند بار روی زنگ فشردم تا باالخره صدای گوهر از آیفون بگوش رسید ، 

وقتی صدایم را شناخت فوری در را باز کرد و من ودریا قدم به حیاط گذاشتیم ، دریا با تعجب جیغ کوتاهی کشید 

؟ چرابه من نگفتی که یکی از بچه پولدارها هستی ؟ وای اینجا چقدر قشنگه! ال گفت : دختر چه خونه قشنگی داری 

اقل یه نیشگون از دستم بگیر تا مطمئن شم که خواب نمی بینم . اینجا مثل فردوس برینه ، هی دختر نکنه تو یکی از 

 فرشته های مقرب خدایی که توی این لباس پیشم اومدی ! یه چیزی بگو ساحل !

  گفتم : اینجا نه بهشته و نه من فرشته ام و توهم کامال بیداری ، اینجا خونه منه .خندیدم و 

ساحل تو دیوونه ای ، آخه با داشتن چنین خونه ی قشنگی اونم تو شهر تهرون ، اومدی اون خوابگاه زندگی کنی ؟ 

  واقعا برات متاسفم .

  تو فکستنی نمی اومدم با گلی مثل تو آشنا نمی شدم .اما من خیلی خوشحالم ، چون اگه توی اون خوابگاه به قول 

درهمین هنگام گوهر درحالی که هیکل چاقش را بزحمت تکان می داد لنگ لنگان به طرفم می دوید ، به دریا گفتم 

  این پرستار ماست .

  اسمش گوهره ، زن مهربون و با محبتیه .

 تباهی من آوردی توی قصر شاه پریون؟خوبه ، پس شما کلفت و پرستار هم دارین ، نکنه اش

  گوهر از دور دائم قربون صدقه ام می رفت به طرفم می آمد .

 هی دختر مثل اینکه خیلی طرفدار داری ؟

 آره بابا ، تازه کجاش و دیدی .

  الهی فدای قد و باالت بشم . چشم مارو روشن کردی . صفا آوردی . خونه دل مارو جال دادی .
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غوشش گرفتم وبه خودم فشردمش . سرا پایم را غرق در بوسه کرد موهایم را نوازش کرد ، انقدر غرق محکم در آ

محبت های بی ریایش شده بود که دریا را فراموش کردم . ناگهان گوهر با نگاهی مادرانه ، متوجه دریا شد . گفت : 

  قدر شیرین وبانمکه .به به ، ساحل جون بگوببینم این دختر زیبا رو از کجا پیدا کردی ، چ

  اوه . . . یادم رفت دوستم دریا روبهتون معرفی کنم . گوهر جون دریا جنوبیه . دختر دریاست .

  ازچشماش معلومه ادر ، باالخره ساحل ما دریای خودشو پیدا کرده .

  هماهنگی قشنگی بین من و او یعنی ساحل و دریا پیدا کرده بود .

  ب بهم انداختیم وهردوبا صدای بلند زدیم زیر خنده .من ودریا نگاهی از تعج

 به به باد آمد وبوی عنبر آورد!

با صدای پدر به سویش برگشتم و او رادر کنار مادر دیدم . سراسیمه به سویشان دویدم خودم را در آغوششان 

  انداختم . به نوبت خودم رابرایشان لوس کردم وحسابی سربه سرشان گذاشتم .

ما جدا شد و به طرف دریا رقت ، دستهایش را به طرف او دراز کرد و دریا با شرم شیرینی که مخصوص  پدر از

  دختران ایرانی است با پدرم دست داد .

منظره قشنگی بوجود آمده بود . پدر با صدای جذاب ویرایش خودش را معرفی کرد . من علی رازقی پدر ساحل و 

م رنگ به رنگ می شد گفت : من هم دریا گلزا هستم ولبخند نمکینی به پدر زد . دریا با خجالت در حالی که از شر

پدر گفت : از آشنایی با شما بسیار خوشوقتم ، راستش همیشه آرزو داشتم روزی ببینم کهساحل با کسی ارتباط 

در کنارش  برقرار کرده به عنان دوستش معرفی کند وامرز بسیار خوشحالم کهدختر محجوب و مودبی چونشما رو

  میبینم .

  از لطف شما متشکرم آقای رازقی . شما دخترمهربون وبی نظیری دارید .

  این خصوصیات همه دخترای ایرونه . همون سرزمین که مایه افتخار و سربلندی ماست .

  دست مادر را محکم در دستانم گرفتم و بدنبال خودم می کشیدم .

، ایشون خانوم شوکت رازقی هستن یکی از آرایشگران و هنرمندان مشهور شهر  دریا بهتره با مادرم هم آشنا بشی

  تهرون .

  خوشوقتم خانوم ، من به آشنایی با شما فتخار می کنم .

مادر با محبت خالصانه ای جلو آمد وسر دریا را در سینه اش فشرد وبوسه ای از گونه هایش برداشت وگفت : دختر 

  زیبا و ملوسی هستید .

 با دلخوری ساختگی گفتم : مامان شما نمی تونید یک کمی مالحظه منو بکنید؟

  مادر چشم غره ای به من رفت و گفت : وشما هم نمی تونید مالحظه مهمونتون وبکنید .

دریا از مشاجره ساختگی بین ما خنده اش گرفت ، مادر در حالی که غرق نگاه دریا شده بود گفت: ساحل به عنوان یه 

 مند می تونی بگی چه چیزایی ازتوی چهره دریاست که خیلی اونو خواستنی می کنه؟هنر

کمی به چهره اوخیره شدم وگفتم : به نظرمن نجابت ویه جور مهربونی خاصی که توی چهره اشه . بخصوص صبر و 

  گذشتش .
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ایرانی و حجب و حیا شه که در کمتر  همه اینا درست . اما یه چیزایی باالتر از همه اینا ؟ من فکر می کنم یه نوع شرم

دخترای در حال حاضر می شه دید ، اگه بدونی آن چال صورتش وقتی که با خنده هاش گودتر می شه چقدر چهره 

  شو خارق العاده می کنه .

 عجب آدمای مهمان نوازی ، شما که پاک این مهمونمونو سر پا هالک کردید . بهتره تیکه پاره کردن تعارف ها رو

  بگذارید برای بعد از پذیرایی .

همه با نظر پدر موافقت کردیم وبا سر وصدا وارد خانه شدیم ، دریا با تعجب به در و دیوار خانه نگاه می کرد ، 

برایش همه چیز تازگی داشت و زیبا بنظر می رسید . بعد از خوردن عصرانه مفصل ، مادر از ما خواست به اتاقمان 

  ان برسیم .رفته و کمی به خودم

من و دریا با خوشحالی به طرف طبقه باال به راه افتادیم ، ؛ دریا در بین راه گفت : ساحل خونه زیبا وراحتی داری ، 

مخصوصا پدر و مادر بی نظیری که آدم در کنارشون احساس آرامش و طراوت می کنه ، توخیلی خوشبختی که اینجا 

سختی های گذشته چون پالن سینما از جلو چشمانم می گذشتند ، خندیدمو  و توی این شهر بدنیا اومدی ، در حالیکه

  گفتم ، حق با توست .

به محض باز کردن در اتاقم دریا دستش را روی دهانش گذاشت صدای نامفهومی از خودش در آورد ، ابراز 

من نشان داده بودند شباهت داشت  هیجانش مرا به یاد سه سال قبل که به اینجا آمده بودم وبرای اولین بار اتاقم رابه

  . همان بهت و حیرت ، و همان احساس سرکوب شده سالیان دربدری و فقر وسختی .

هر دوتایمان به نوبت حموم گرفتیم و من یکی از لباس جدیدم را که بسیار هم برایم عزیز بود در اختیارش گذاشتم 

ش هماهنگی دارد ، در آوردم و ته آرایش روی چهره اش موهایش رابه بهترین صورتی که فکر می کردم با چهره ا

نشاندم ، خودم هم آماده شدم و با هم قدم به باغ گذاشتیم از هوای تمیز حسابی سرحالمان آورده بود . مادر با 

دیدنمان در باغ ، دولیوان آب پرتقال برایمان آورد که با نوشیدنش احساس خنکی عجیبی کردیم . ناگهان به یاد 

افتادم تا به حال ندیده بودمش و حدس می زدم که می بایست جایی رفته باشد ، با کنجکاوی از مادر سراغش را  فربد

گرفتم با چشمکی به من گفت : با دوستانش رفته کوه ، البته اگه می دونست که قراره شمابه خونه بیایید مطمئنا از 

  رفتن چشم می پوشید .

 قراره شب و توی کوه بمونه؟ برای شب بر می گرده . یا اینکه

  مطمئنا بر می گرده .

  مامان حسابی خسته شدیم بر میگردیم اتاقم تا یه کمی استراحت کنیم اگه کاری با من داشتید صدام کنید .

  نه عزیزم ، گوهر ترتیب کارها رو داده ، شما بهتر یه کمی استراحت کنید .

  پس فعال خدانگهدار .

ی خواست آلبوم عکس هایم را نگاه کند ، من هم به دروغ به او گفتم یکی از آنها توی اتاقم است دریا خیلی دلش م

وبقیه توی انباریه و در دسترس نیست . دریا مدتی خودش را با عکس ها و کمد لباسها وکتابخانه ام مشغول کرد ، 

  همه چیز بنظرش زیبا و دلچسب می آمد .

  دریا بهتره یه کم بخوابیم .
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من که خواب از سرم پرید ، تو خیلی بی ذوقی که می تونی توی این دنیا قشنگ و پر از عجایب بگیری بخوابی ، 

راستی تو کتاب آلیس در سرزمین عجایب رو خوندی من همش فکرمی کردم که اونیه قصه است ، یه داستان تخیلی 

  یب قشنگی رو به من نشون دادی .، اما امروز فکر می کنم منم احساس آلیس و دارم ، چون دنیای عج

  پس من می گیرم می خوابم ، تو هرکاری دلت میخواد می تونی انجام بدی .

دوساعت تمام خوابیدم ، آنقدر راحت و آرام که خستگی یک ماه بی خوابی و کم خوابی را از وجودم زدود . کش و 

  ه اتاق نشسته بود و محو تماشای بیرون شده بود .قوسی به خودم دادم وبا چشمانم بدنبال دریا گشتم ، پشت پنجر

  عصر بخیر دریا .

  بیدار شدی ، خوبیه دفعه تا صبح فردا می خوابیدی .

 حوصله ات سر رفته مگه نه؟

نه بابا شوخی کردم ، اینجا اینقدر چیزای تازه و متنوعیه که آدم محاله حوصله اش سر بره ، تازه پنجره اتاقت هم که 

  ظرچشم نوازی باز میشه .به منا

 داری شوخی می کنی آره؟ای کلک ! بگو ببینم چه چیز چشم نوازی چشم های تو رواینقدر مشغول کرده؟

 ساحل؟مامان وبابات خیلی همدیگه رو دوست دارن مگه نه؟

 ها پس بگو تو داشتی دزدکی مامان و بابا رو می پاییدی بله؟

مشغول تماشای باغ بودم که یه دفعه چشمم به اونا افتاد ، البته اونها متوجه من  نه نه در واقع قصدم این نبود ، من

  نشدن ، چون اصال پرده اتاق و کنار نزده بودم .

حاال چرا اینقدر هول شدی ، من که نمیخوام محاکمه ات کنم ، خود من هزار بار چنین صحنه هایی رو دیدم ، اینکه 

  چیز عجیبی نیست .

  ما خیلی عجیبه . ما حتی جرات نمی کردیم عشق ومحبت مونو توی یه اتاق دربسته ابراز کنیم .جدا ، برای 

  باور نمی کنم ! اینکه از یه زندگی سگی هم بدتره .

باور کن ساحل ، مردای ما ریاست طلب و مغرورن ، هر چی زن کم حرف تر و مظلوم تر باشه از نظر اونا محبوب تر 

  وبا ارزشتره .

بته یه چیزی رو باید بدونی ، که این عقاید مال نسل قبله . نسل جدید ما روشنفکرتر و تحصیل کرده تر از گذشته ال

اند و من امیدوارم با پیشرفت این روند ریشه پوسیده تموم عقاید باطل ، از بین بره و نهال های امروزمون هر چی 

ش در آن مقطع از کشورمون و فاصله گرفتن عقاید نو از که نه زودتر به بار بنشین ، که الزمه اون پیشرفت علم ودان

  مگه نشنیدی که میگن ترک عادت موجب مرض است .« وباخنده گفت» طی چند نسله ، 

  امیدوارم همه مردمی که مثل کنه به این اعتقاد باطل چسبیده ان یه روزی دست از رفتار مسخره شون وردارن .

وشم رسید دریا همچنان مشغول پیرامون مردم شهر بود وبا حسرت آنها را با مردم صدای باز شدن در حیاط به گ

تهران مقایسه می کرد ، حاال صدای پاهایش داخل خانه شنیده می شد وبدنبال سکوتی نسبتا طوالنی در اتاقم به صدا 

ربد در آستانه در ظاهر دراومد ، مطمئن بودم خودش است ، خودم را پشت در پنهان کردم و آرام در را گشودم ، ف

شد و مستقیما چشمانش به دریا افتاد ، دریا نگران و دستپاچه خودش را جمع و جور کرد و از جا بلند شد وبا خجالت 

  بی نظیری سالم کرد .

  سالم ، باید ببخشید نمی دونم ساحل مهمون داره وگرنه مزاحتمون نمی شدم .
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 در بیرون کشاندم وگفتم :خنده بلندی سر دادم وخودم را از پناه 

  سالم به فربد عزیز ، ؛ اگه بدونی چقدر دلم برایت تنگ شده بود .

برق ناگهانی عشق را در چشمانش برای لحظه ای دیدم ، اما او با زرنگی قیافه ی جدی و اخمویی به خود گرفت 

  وگفت : سالم به خانوم بدقول و بی خیال .

وفایی نکن ، حاال بیا تا دوست عزیزم دریا روبهت معرفی می کنم ایشون حقوق خواهش می کنم دیگه صحبت از بی 

  می خونن درست مثل خودت .

  فربد با لبخندی زیبا مقابل دریا ایستاد و کرنشی کرد .

به طرف دریا رفتم و در حالیکه دستش را محکم گرفته بودم به سمت فربد می کشاندم گفتم : دریا جون ، این آقای 

  م فربد خان! برادر محترم من هستن .محتر

  دریا با صدایی که از کمرویی می لرزید گفت : از آشنایی با شما خوشوقتم .

 آقا فربد کوه خوش گذشت؟

انگشتش رابه نشانه تالفی تاخیرم به سمتم تکان داد و گفت : برای فرار از وضعیت کسالت بار خونه ، بدک نیست ، 

  خیلی ساکت و مرگ آوره ، تو صفای این خونه ای ساحل . راستش این خونه بدون تو

 نرمه گوشش را در دستانم فشردم و گفتم : ای پسر چابلوس ، داری خرم می کنی مگه نه؟

  خندید و گفت : فعال با شما دروغ های قشنگی که موقع رفتن گفتید حسابی خرمون کردید .

شدم بدجوری حالم گرفته شد . این خونه بدون غرولند تو اصال  فربد باور کن وقتی اومدم خونه و متوجه غیبتت

  صفایی نداره .

چشم غره ای به من رفت و گفت : حیف که تنها نیستی و ادب حکم می کنه که احترامت و جلوی مهمونمون نگه دارم 

.  

  از این بابت خوشحالم فربد ، باالخره یکی پیدا شد که مانع فوران خشم تو بشه .

  ان گفته که حاال دیگه باید بیایین پایین و میز شامو بچینید .مام

 یعنی من باید این کارو بکنم؟

  نه به تنهایی ، منهم کمکت می کنم .

دریا که تا آن هنگام ساکت بود با صدای نرم و ظریفش داخل بحث ما شد وگفت : خوشحال می شم توی این کار 

  کمکتون کنم .

 « . . .وبا ژست خاصی کمی تعظیم کرده و راه رابه ما نشان داد» : دعوتتونو قبول می کنم فربد با پررویی گفت 

مادر برای شام سنگ تمام گذاشته بود ، شوید پلو با ماهی و ته چین مرغ درست کرده بود ، غذا در محیطی کامال گرم 

ربد هم میز غذا را جمع کرد و میز صرف شد من و دریا مجبور به شستن ظرفها شدیم چون گوهر در خانه نبود ، ف

  دسر را به کمک مادر چید .

  دسر کیک بستنی بد با مقداری ژله توت فرنگی .

به یه عروس  9دریا از فضای خونه ما خیلی خوشش آمد . مادر ضمن صرف دسر به من گفت : ساحل من فردا ساعت 

  وصا حاال که دریا جونم با ماست .وقت دادم فکر می کنم دوست داشته باشی به سالن بیایی ، مخص

  قبل از هر چیزی دریا با خوشحالی گفت: خیلی خوبه ، من عاشق این جور چیزا هستم .
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  صبح . 5/3مادر با لبخند رضایتی زد و گفت : پس تصویب شد ، قرارمون برای فردا ساعت 

  تا لنگ ظهر بخوابم . من حسابی عصبانی شده بودم : آخه مادر من فقط یه فردا رو می تونستم

  دریا که وضعیت جو خانه او را کمی راحت تر از قبل کرده بود گفت : ساحل نزار همه چی روبریزم روی آب .

  چنان اخمهایم را به دریا نشانه رفتم که بی چاره فورا با لبخندی حرفش را قورت داد .

  اینبار نوبت فربد بود که صدایش بلند شد .

  واستم از ساحل و دوستش برای ناهار دعوت کنم .اما من می خ

  ولی عزیزم من از تو زرنگ تر بودم چون پیشنهادم رو زودتر مطرح کردم .

فربد واقعا ناراحت شده بود و من اصال دلم نمی خواست بعد از یکماه باعث اذیتش شوم ، پس با صدای بلندی گفتم : 

  تیم ، بعد از شام هم اون زحمت می کشه و مار به خوابگاه می رسونه .من و دریا فردا شب ، شام و مهان فربد هس

برق شادی زاید الوصفی را در چشمان فربد دیدم . لبخند دلنشینی به من زد وگفت: متشکرم ساحل ، ممنونم که 

  دعوتمو قبول کردی .

نظر می رسیدند ، غیر از پدر ، من  باالخره شب در حالی به پایان خود رسید که همه از برنامه ریزی فردا راضی به

آثار نگرانی گنگی را در اعماق چشمانش می خواندم وبه او حق می دادم ، او دیوانه وار ما را دوست داشت و دلش 

  نمی خواست نطفه مهر و محبت خانواده با دیوانگی من و فربد از هم بپاشد .

کرد ، چیزهایی که برایم تازگی نداشتند اما واقعیت داشتند  تمام شب را دریا از خوبیها و صمیمیت خانواده ام صحبت

وبرایم ملموس و خواستنی بدند ، او فربد را فردی با محبت بذله گو و کمی وشه گیر یافته بود وچقدر هم درست 

تشخیص داده ، و تنها چیزی که از من می دانست ، همین زندگی ظاهری بود که با چشمانش می دید و نه چیزی 

  ر از آن .بیشت

گذشته بود . با  7صبح فردا دریا با تکان های مکرر و بد وبیراه مرا از خواب بیدار کرد ، نگاهی به ساعت انداختم از 

  قرار حرکت گذاشتیم . 5/3عصبانیت فریاد زدم : آخه دختر مگه دیوونه شدی ما برای ساعت 

م ساعت می شه هشت ونیم دیگه ، تازه همه اهل خونه بیدار تو چقدر تنبلی ، تا ما به کارمون برسیم و صبحانه بخوری

  شدن غیر از تو .

با یک دنیا لجبازی از جا بلند شدم و بالشت ام را محکم به صورت دریا کوبیدم و حوله ام را گرفته وبه طرف حموم 

  رفتم .

 ن تو نمی خوای دوش بگیری؟بعد از دوش گرفتن در حالیکه مشغول لباس پوشیدن بودم گفتم : آهای دختر نگهبا

  مگه نمیبینی موهام خیسه ، من یک ساعت پیش دوش گرفتم .

  متعجبانه نگاهی کردم ، درست می گفت : او قبل از من به همه کارهایش رسیده بود .

  هی ساحل . برادر سحر خیزی داری ، تو و اون اصال شباهتی بهم ندارید .

  شب و مشغول نگهبانی بودی .تورو خدا نذار فکر کنم که تموم 

  هر جور دلت می خواد فکر کن ، تو آزادی که هر طوری خواستی راجع به من قضاوت کنی .

 می شه خواهش کنم درس های یک ماهتو برای من کنفرانس ندی؟

  در این صورت باید زودتر برای صبحانه به پایین بریم .
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ما مجبور شدیم یک لیوان شیر و چند بیسکویت را با عجله بخوریم  گذشته بود 5/3حسابی دیر کرده بودم ساعت از

  وبه همراه پدر راه بیفتیم .

فربد در حیاط مشغول نرمش بود صبح به خیری گفتیم و از او خواستم تا وقتی که به دنبالمان می آید وسایلمان را در 

  ماشین گذاشته تا دوباره مجبور به بازگشتن به خانه نباشیم .

ز شلوغ و پر کاری را سپری کردیم ، بعد از یکماه درس خواندن ، این کار به من آرامش عجیبی داد و جالب این رو

که دریا معتقد بود که نه تنها خسته نشده بلکه احساس انرژی و نشاط مضاعفی می کنه ، همه کارهایی که من طبق 

کرد ، و در انتها به من گفت این این زیباترین عادت انجام می دادم دریا با هیجان و تحسین خاصی نگاهم می 

  عروسیه که درتموم عمرش دیده .

گذشته بود که صدای بوق های پی در پی از خیابان شنیده شد ، به مادرم گفتم : ما باید بریم فربد پایین  7ساعت از 

  منتظره .

  دوست دارم .دریا با هیجان خاصی در آغوش مادر جای گرفت و گفت شما را مثل مادرم 

اشک در چشمان مادر جمع شد ، من آهی ازاعماق سینه ام کشیدم وبا خودم فکر کردم ، اوبرای همه مهربان و دوست 

  داشتنی است غیر از دختر ناسپاسش ساحل .

نتظار مادر هنگام خداحافظی از من خواست تا هر وقت که برای استراحت به خانه می روم ، دریا را با خودم بیاورم . ا

کمتری از این موجود آسمانی نمی رفت ، دلش مانند کیسه قابل ارتجاعی بود که هر چه محبت داخل آن می چپاندی 

  باز هم برای دیگری جا پیدا می شد .

  با خلوص قلبم او را بوسیدم و چند ثانیه ای را در آغوشش جا گرفتم بعد از خداحافظی از او جدا شم .

ا شام پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده و ساالد با سس فرانسوی خوردیم . شام دلپذیری بود ، به درخواست من و دری

بعد از شام فربد از ما خواست تا کمی با هم در مسیر رودخانه قدم بزنیم . من چنان احساس خستگی می کردم که 

بین فربد ، من تمام روز و سرپا این کار برایم غیر قابل تصور می آمد ، بنابراین با عذرخواهی بر فربد گفتم : ب

  ایستادم وپاهایم اصال نای حرکت ندارن ، اما تو و دریا می تونید با هم کمی قدم بزنید .

 فربد نگاه خیرهای به من انداخت و من خودم را به نفهمیدن زدم وروبه دریا کردم وگفتم : نظرت چیه دریا؟

  می دونم ، هر چی شما بگید .دریا چون همیشه تا گوش هایش قرمز شد وگفت : ن

فربد بناچار از جا بلند شد وبه اتفاق دریا به راه افتاد ، با نگاه کردن به آن دو که از مقابل چشمانم دور دورتر می 

  شدند جرقه ای در ذهنم جهید .

تی برساند ، فکر بله فربد می توانست مرد رویاهای دریا شده و او را با خود از قعر دره ی بدبختی به قله خوشبخ

  جالبی بود ، من نمی توانستم موفق شوم .

چه کسی بهتر از دریا ، خدایا متشکرم ، من با این کار می توانیم نگرانی خانواده بخصوص پدر را از بین ببرم و در 

ل هر دو ضمن این دو عالوه بر همسر ، همکار خوبی هم برای هم می شدند ، فقط کافی بود که جرقه این عشق رادر د

  تایشان روشن کنم و آنگاه خودم را کنار کشیده نظاره گر زبانه کشیدن آن باشم .

آنقدر در فکر این پیوند غوطه ور شدم که بازگشتن و حضور هیچ کدامشان را احساس نکردم ، فربد مثل همیشه که 

  یخت .قصد آزارم را داشت از پشت گره موهایم را باز کرد و همه آن ها رابه اطرافم ر
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به سرعت از پیله افکارم خارج شدم و قیافه تدافعی به خودم گرفتم اما به قهقهه فربد به سرعت تغییر موضع دادم 

وبه طرفش هجوم بردم . فربد با خنده وحشیانه ای گفت : حاال بی حساب شدیم . لجبازی مقابل لجبازی ، نقشه 

 ذیت ، چطور بود؟کشیدن در مقابل نقشه کشیدن واذیت کردن در مقابل ا

با خودم گفتم : خیلی خب ، آقا فربد ، فعال تحملت می کنم تا اینکه به هدفم برسم اونوقت تموم عمر و وقت دارم تا 

  اذیتت کنم وبهت بخندم .

  بالفاصله لحنم راعوض کردم وگفتم : خب خوش گذشت؟ حاال اگه رضایت میدی ماروبرسون خوابگاه .

به خواب زدم و متوجه فربد بودم ، اما با کمال تعجب نه تنها هیچ حرفی نزد بلکه نگاهی هم به تمام طول راه خودم را

دریا نینداخت . باالخره به خوابگاه رسیدیم وبعد از تشکر بخاطر شام لذیذ آن شب از او خداحافظی کردیم وبه طرف 

لحن پوزش خواهانه ای به دریا گفت : شما خوابگاه براه افتادیم که فربد به ناگاه دستم رابه طرف خود کشید وبا 

  بفرمایید . تا چند لحظه ی دیگه ساحل می یاد پیش تون .

  دریا لبخندی زد و مارا تنها گذاشت .

فربد به طرف ماشین رفت سیگاری برای خودش آتش زد بعد از یک پک محکمی که به آن زد وگفت : ساحل من 

 احمق هستم!

 شدی ، راجع به چی داری حرف می زنی؟چیه فربد دوباره دیوونه 

خودت بهتر می دونی ، یک ماه ، لحظه شماری کردم ، بهتره بگم ثانیه شماری تا باالخره پیدات شد ، اونم نه تنها یه 

نگهبان با خودت آوردی تحمل کردم و حرفی نزدم ، اما امشب واقعا از دستت عصبانی شدم ، برای چی منو اون تنها 

 برای چی ؟ گذاشتی ؟ آخه

مگه از تو خواسته بودم که بهترین شو از دانشکده گلچین کردی و با خودت آوردی؟ نه ساحل خانم . اگه فکر کری 

چالقم و از دستم کاری بر نمی یاد کور خوندی؟تو تنها دختری نیستی که من شناختمش وباهاش صحبت کردم . 

ی عشق وبا توشناختم واگه الزم بشه اونو با خودم به گور می بهترین و زیباترینشون هم نبودی ، اما هر چی که بود

  برم ، اما نمی گذارم که احساسم وبه بازی بگیری .

اشتباه می کنی فربد ، من اونو به این نیت به خونه نیاوردم و حتی هیچ نقشه ای هم از قبل برای تنها موندنتون طرح 

با همبه طرف رودخونه حرکت کردید با خودم گفتم چه زوج مناسبی نکردم ، اما نمی تونم بهت دروغ بگم ، وقتی که 

 می تونید برای هم باشید .

فربد اون از این قضیه چیزی نمی دنه ، اگه من اونوبرای دوستی انتخاب کردم به قول تو زیبایی اش نبوده بلکه 

دواج کرده وبعد از غرق شدن شباهتش به خودم بوده من تکرار قصه زندگیم رو توی سرنوشت اون دیدم . اون از

شوهرش ، به خاطر عقاید موهوم شوهرش از قید پسرش گذشته اما حاضر نشده به عقد اجباری برادر شوهرش 

دربیاد وطی یه سری حوادث سخت وجانکاه به کمک برادرش به این جا راه پیدا کرده ، اون زائیده رنج وغمه فربد ، 

  بهش احترام بگذار و درکش کن . اگه نمی تونی دوستش داشته باشی حداقل

فربد در نهایت دقت به حرفهایم گوش داد وبعد از تمام شدن صحبتهایم ته مانده سیگارش را به شدت روی زمین 

پرتاب کرد و با پاشنه کفشش روی آن فشار داد وگفت: باز هم تو پیروز شدی ، من خیلی کم تحملم ساحل منو 

  ببخش شب بخیر .

  ، به خاطرامشب متشکرم .شب بخیر فربد 
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  همچنان ایستادم تا از نظرم پنهان شد وبعد آرام آرام به خوابگاه بازگشتم .

فصل امتحانات ترم اول فرارسید منو دریا با تالشی خستگی ناپذیر شب و روز درس خواندیم تا باالخره توانستیم با 

یالت پانزده روزه ای تا شروع ترم بعدی انتظارمان را نمرات بسیار خوبی واحدهایمان را پاس کنیم وبعد از آن تعط

می کشید ، دریا تصمیم داشت تمام این مدت را در خوابگاه مانده وبه کارهای عقب مانده و شخصی اش رسیدگی کند 

، می دانستم که او مشکل بازگشت به خانه را دارد حقیقت هیچ جایی برای گذراندن زندگی نداشت خانواده طردش 

  ودند و او تمام امیدش را به درس و دانشگاه بسته بود .کرده ب

موضوع دریا با مادر و پدر در میان گذاشتم برای لحظه ای سکوتی بین ما برقرارشد . سپس پدر نگاهی پر از احترام 

به مادر انداخت و گفت: شوکت نظرت راجع به این قضیه چیه ، مادر نفس بلندی کشید وگفت : ما همیشه دراین 

ورد خاص نظر یکسانی داشتیم ، هر جوری که توتصمیم بگیر من با آن موافقم پدر با رضایت به چهره مادر نگاه م

کرد وگفت :می دانستم که مشکالت زندگی ما هیچ تاثیری روی قلب مهربان و پر از رافتت نگذاشته ، من همیشه به 

  برداشته ام فقط بخاطر عزم و اراده پوالدین تو بوده .داشتنت افتخار کرده ام و اگر گامی محکم در این گونه مسائل 

  اما علی تو داری شکسته نفسی می کنی تو موفقیت های زیادی در این راه داشتی .

پشت سر هر مرد موفقی حتما » شکی نیست عزیزم ، ولی باید این جمله را که یکی از بزرگانمان گفته شنیده باشی 

 «دست توانای زنی بوده است 

  توهمیشه تو نیستی که منو شرمنده محبتهات بکنی علی .

  با نگرانی گفتم : حاال می شه تصمیم تونوبه من ابالغ کنید .

البته دخترم ، تو می تونی از دوست بخوای نه تنها در این تعطیالت پانزده روزه . بلکه در تمام تعطیالت تابستونه اش 

  چشمامون .این جارو خونه خودش بدونه ، قدمش روی 

از خوشحالی بال در آوردم . هجوم اشکها را در چشمانم حس کردم وهمینطور سرازیر شدنشان را . مادر به سمتم 

 آمد و گفت : چرا گریه میکنی عزیزم؟ یعنی از ما انتظار چنین کاری رو نداشتی؟

ش زدم وگفت : نه مادر ، اینطور دستانش روی شانه هایم بود و این همیشه مایه آرامشم بود ، بوسه ای بر دستان

نیست ، من به ناگاه یاد روزهای سختی افتادم که توی سالن فریبا می خوابیدم و هیچ هدف و امیدی نداشتم و تنها 

آرزویم این بود که آنها پیدایم نکنند شوهر فریبا مرا از سالن بیرون نیاندازد ، که ناگهان دست غیب شما را چون 

فرستاد مرا از آن جهنم نفرین شده نجات داد . حاال این دستها را دوباره می بینم که برای  فرشته نجات به طرفم

  نجات ستم دیده دیگری به تکاپو افتاده ودر صدد رهایی اش هستند .

این یه وظیفه انسانیه ، ساحل تو باید خوب بدونی که ما به داشتن بچه های خو ب و تحصیل کرده افتخار می کنیم . 

دریا یکی از شماست . این حق اونه و حاال که گردباد زندگی اونو به ما رسونده پس باید از این حق بهره مند بشه  حاال

.  

شما فرشته هایی هستید که توی این لباس به زمین اومدید . من شمارو برتر از همه می بینم . از اعماق قلبم می 

  پرستم تون .

لتمون نده ، پاشو برو بخواب و فردا هم با فربد برید دنبال یکی دیگه از عزیزم اینقدر حرفای قشنگ نزن خجا

  دخترانمون .
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دریا به خانه ما آمد و مثل عضوی از خانواده ما شد بدون آن که سر از اسرار زندگیمان در بیاورد ، همانطوری که 

  اسرار او هم نزد ما محفوظ ماند .

، فربد همچنان روی موضوع خود پا فشاری می کرد و حاضر نمی شد  فصل ها پشت سر هم می آمدند و می رفتند

حرکتی بکند ، تا اینکه در یکی از روزهای فصل بهار که ما ترم شش مان را به پایان رساندیم ، فربد بدون هیچ اجازه 

  ای به اتاقم آمد و در را محکم پشت سرش بست .

 ل کردم و گفتم : چه خبرشده ؟ اینطرفها؟احساس کردم حالت عادی ندارد ، اما خودم را کنتر

تو دختر سمجی هستی ساحل! سه ساله که توی دریای طوفان زده عشقت دست و پا می زنم و تو کوچکترین قدمی 

  برای نجاتم بر نمی داری حاال اومدم بهت خبر دیگه ای بدم .

  من بی تابانه منتظرم دِ بگو دیگه .

 ه؟چرا دریا با تو به خونه نیومد

  یه مقدار کار داشته و گفته چند روزی نمی تونه به خونه بیاد .

 تو مطمئنی که راست گفته؟

 منظورت چیه فربد؟

 من عاشق شدم ساحل! یه عاشق دیوونه که هیچ چی رو جز رسیدن به عشق نمی فهمه . . .

قعی رو با عشق کاذب به اشتباه می این که تازگی نداره فربد! تویه عمریه که عاشقی . فقط عیبت اینه که عشق وا

  گیری .

  اما ساحل من عاشق دریا شدم . اون با نیومدنش داره منو دیوونه می کنه .

  از تعجب کم مانده بود شاخ در بیاوریم ، دهانم باز مانده بود وخیره نگاهش میکردم و به دورش می گشتم .

یعنی من مدتهاست مثل کبک سرمو توی برفها کردم ونفهمیدم خدای من چه می شنوم ، نکنه دارم خواب می بینم ، 

 دور وبرم چه خبره؟

دقیقا ، من از همون شبی که داستان زندگی شو شنیدم نسبت به او احساس ترحم پیدا کردم وخوب می دونستم که 

ر شدم و خودم را ترحم ریشه عشق و می سوزونه و بنیادش رو به باد فنا می ده ، به بهانه های مختلف از خونه دو

مورد امتحان قرار دادم تا باالخره هفته قبل به این نتیجه رسیدم که عاشقش شدم و دیوانه وار دوستش دارم ، توی 

همون روزا اومدم دم دانشگاه باهاش حرف زدم و پیشنهادم رابا اون مطرح کردم ، اما بالفاصله حتی بدون لحظه ای 

 نه تامل دست رد به سینه ام زد و گفت :

خب اشتباه کردی برادر من ! هر مشکل راه حلی مخصوص به خودش رو داره و تو اون و گم کردی ، اما من بهت قول 

  می دم فردا به خوابگاه برم و مفصال باهاش صحبت کنم .

 حتما این کار و میکنی؟

ه؟ از گذشته و زندگی خارج از مطمئن باش ، من محاله که با دست خالی پیشت برگردم ، راستی ان از تو چیزی میدون

 کشورت؟

  نه هیچ چیز اون مجال هیچ حرفی رو به من نداد .

بهتره بری بخوابی ، با خیال راحت ، چون خواهر جان باخته ای داری که حاضره جونش و در راه برادرش بده ، البته 

 اگه مایل باشی که خواهری مثل من داشته باشی!
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م ، حاال می فهمم احساسی که نسبت به تو داشتم با احساسی که حاال نسبت به دریا من عاشق خواهری مثل تو هست

دارم زمین تا آسمن با هم فرق دارن ، اون احساس بیشتر به حس مسولیت و احساس برادرانه شباهت داشت تا یه 

  عشق .

 یه جور عشق کاذب مگه نه؟

  نه اصال این طور نبود ، بهتره بگی غیرت برادرانه .

  خندیدم وگفتم : اوهوم ، که اینطور ، پس من فدای هر غیرتی که از نوع برادرانه است .

خوابگاه عکس روزهای گذشته که پر از جیغ و فریاد بچه بود . ساکت وخلوت به نظر میرسید . بیشتر بچه ها پیش 

ه کارهای تحقیقاتی پرداخته بودند خانواده هایشان بازگشته بودند و تعدادی هم به مسافرت رفته بودند و برخی هم ب

، به تعدادی از اتاقها که فکر می کردم ممکن است از دوستانم در آن مانده باشند سرک کشیدم خالی و ساکت بودند 

گویا آن اتاقها تا به حال رنگ شادی به خود ندیده بودند وهمیشه همانی بودند که حاال رنگ شادی به خود ندیده 

بودند که حاال می دیدمشان ، در اتاق ها بر خالف اتاقهای دیگر بسته بود ، گوشم رابه آن بودند وهمیشه همانی 

چسباندم تا بلکه صدایی بشنوم ، اما بی فایده بود ، آرام و بی صدا دستگیره در را چرخاندم و با کمال تعجب دریا را 

شت و نگاهم نکرد . فقط گفت : سالم ساحل در کنار پنجره دیدم که با ورودم نه حرکتی کرد و نه تعجبی . حتی برنگ

 ، اینطرفها؟

  سالم ، دیدم چند روزه پیدات نیست گفتم بیام ببینم داری چی کار می کنی .

 می بینی که؟

  اتفاقا بر عکس ، من چیزی رو که مانع اومدنت باشه . نمی بینم ، اما یه چیزایی می دونم .

  تو هیچ چیز نمی دونی . با تعجب به طرفم نگاه کرد و گفت : نه

  چرا عزیزم ، فربد همه چیز و به من گفته .

  بخاطر همین گفتم ، تو هیچ چیز نمی دونی .

بهتره حرف دلتو بریزی روی دایره تا منم بفهمم که داری از چی صحبت میکنی ، اگر از فربد خوشت نمیاد و مرد 

ه فکر میکنی هنوز نتونستی بشناسیش . تنها چیزی که دلخواهت نیست اصال دیگه حتی حرفش و نمی زنیم ، اگ

فراوونه وقته ، تو یکسال دیگه فارغ التحصیل می شی و توی این فرصت می تونی اوقات بیشتری روبا اون بگذرونی و 

  باهاش آشنا بشی ، و سوم اینکه من اصال نمی دونم تو چه مرگته .

  گذاره من به این قضیه فکر کنم .اختالف طبقاتی ساحل ، همون چیزی که اصال نمی 

خنده ام گرفته بود واو متعجبانه نگاهم می کرد وبعد گفت :شاید به نظرت مسخره بیاد چون از قماش و طبقه من 

  نیستید وبا مشکالت ما وامثال ما دست و پنجه نرم نکردید .

خاناده همسرت و وجود فرزندته ، نه چیز  آه بلندی کشیدم وگفتم: اما من فکر می کنم تنها مانع بر سر ازدواج شما

  دیگه .

  درسته ، اما اون مشکالت در مقابل اولی خیلی پیش پا افتاده است .

 یعنی حل شدنیه؟
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بله ، خونواده ی همسرم هیچ ادعایی نسبت به من نمی توانند داشته باشند و من از این نظرآزادم ، اما مشکل من 

تا تحصیالتم تموم بشه وبعد کار مناسبی گیر بیارم وبعدش دنبال کارهای سرپرستی اون برناست . اوال باید صبر کنم 

  بروم .

  خب اگه با فربد ازدواج کنی می تونی به خواسته هات برسی ، من فکر نمی کنم اون مخالفتی داشته باشه .

یه: اخ . . . ت . . . الف . . . طبقاتی ساحل مثل اینکه تو اصال متوجه نیستی ، مشکل اصلی ما همچنان به قوت خودش باق

.  

این بار نوبت من بود تا کنار پنجره بیاستم وبه بیرون نگاه کنم ، اختالف طبقاتی واژه مزخرفی که در مقابل با عشق ، 

در هر زمانی رنگ باخته و با یک عالمت سوال به دایره المعارف کتاب زندگی پیوسته ، و در فرصتی مناسب به قدرت 

  ایی برخاسته بود ، دریا با زرنگی خاصی آن را دریافته بود .نم

ولی این موضوع درباره فربد صادق نبود . فربد از طبه خودش بود ودریا باید این قضیه را می فهمید ، چشمانم 

مردی همچنان که محوطه خوابگاه را می پایید ، توجه ام به نگهبان خوابگاه جلب شد که با سماجت مشغول صحبت با 

بود که دم نگهبانی ایستاده بود ، فورا شناختمش . فربد نتوانست دوام بیارود وخودش را به این جا رسانده بود . 

  متوجه شوریدگی حالش شدم چون سالها قبل خودم نیز این جاده رابا سرخوشی وبی خبری پیموده بودم .

ع ام کند ، با قیافه حق به جانبی نگاهم می کرد ، نگاهی به دریا فکر می کرد با همین چند جمله ای که گفته توانسته قان

 او انداختم و با اشاره به طرفش گفتم : دوس داری یه قصه برات تعریف کنم؟ یا حسابی کار داری وسرت شلوغه؟

  ساحل اینقدر طعنه و کنایه نزن ، من که دلیل کارامو برات گفتم .

  باالخره منو به این جا بکشونی . تونگفتی ، مثل یه ترسوی احمق جا زدی تا

  حاالهر چی که دلت می خواد بگو ، من منتظر داستانت هستم .

  فقط امیدوارم قصه پرداز خوبی باشی .

دریا بهتره خوب گوش کنی چن نه قصه دلپذیر و نه من حوصله تکرارش و دارم و نه هیچکس دیگه ای . تا حاالاسم 

فکر می کنیم فقط خونه ها مونو تکون می ده و دلها مونو می لرزونه اما در عالم واقعیت زلزله رو شنیدی ، واژه ای که 

، خط قرمزی روی همه خوشی ها و دغدغه هامون می کشه وسرنوشتمونو دستخوش یک تغییر بنیادی می کنه و 

ق شده سرو رویمان آواری از بی کسی وعصیانو دربدری بر سر رویمان می ریزه وبا کله باری از کتابه ای ورق ور

  میریزه وبا کوله باری از کتاب های ورق ورق شده زندگیمان ما رو آواره دیاری نا آشنا می کنه .

زلزله طبس با اون آمار وحشتناک کشته هاش هنوزهم توی ذهن ما زنده است مردم فراموشش نکردن . هر چند که 

ه توی اون زمان هنوز بدنیا نیومده بودیم ، اما توی توی ذهن ما زنده است و مردم فراموشش نکردن . هر چند ک

خبرها شدت و بزرگی اونو و عمق فاجعه رو درک کردیم . فربد بچه اون زلزله است . بچه ای که سه روز در آغوش 

مادری مرده و زیرآوارها زندگی کرده ، کسی که اگه پدر ومادر به داداش نمی رسیدند معلوم نبوداز کدوم یتیم خونه 

  منجالبی سر درمی آورد پدر و مادر در نهایت گذشت و مهربانی به کمکش شتافتند و . . . یا

آنقدر گفتم وگفتم که متوجه گذر زمان نشدم صورتم از اشک های پی در پی خیس خیس شده بود ، حضور دریا 

دریا انداختم . سینه اش از هق رافراموش کرده بودم و با پایان آن قصه بود که از دنیای درونم خارج شدم ، نگاهی به 

  هقی پنهانی باال و پایین می رفت و صورتش را میان دستها پنهان کرده بود .
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از جا بلند شدم . گفتنی ها را گفته بودم و دریا باید با آسودگی خیال و بدون هیچ اجبار و فشاری به این قضیه فکر می 

در رفتم . هنوز دستگیره را حرکت نداده بودم که دوباره به کرد . با دستمالی اشکهایم را پاک کردمو به طرف 

  طرفش برگشتم .

دریا هر چیزی روکه باید میدونستی ، حاال دیگه می دونی . فربد برادر من نیست . اما اونو مثل یه برادر دوست دارم 

گمشده خودتو پیدا کنی وآرزوی خوشبختی شو می کنم ، تو هم مثل یه خواهر برام عزیزی ودلم می خواد خوشبختی 

. اصال اجباری در کار نیست . جوابت هر چی که میخواد باشه . هیچ تغییری توی نظر و رفتار ما در مقابل تو بوجود 

  نمیاره واونجا چون گذشته خونه خودته ، پس در آرامش کامل وبا خیال آسوده تصمیم بگیر .

ربد داخل ماشین نشسته بود وانتظارم را می کشید ، بدون هیچ با گفتن حرفهایم به سرعت ازخوابگاه خارج شدم ، ف

  کالمی سوار ماشنی شدم و فقط گفتم برو .

فربد همچنان گاهگاهی دزدانه نگاهی به من می انداخت ، گویا آثار به جا مانده اشک بر صورتم حسابی نا امیدشده 

  از وجودم رخت بسته بود .بود ، من باید حرف می زدم ، اما توان توضیح دادن و حرف زدن 

  ساحل؟از چهره ات معلومه که حسابی داغونی ، اما فقط یه کلمه بگو .

نگران نباش فربد! باید به اون فرصت بدی تا فکراشو بکنه . اون مار گزیده است و یه بار از همین دریچه گزیده شده 

  منمطئنم که به همین زودی پیداش می شه .واینبار می خواد با دلیل ومنطق شالوده زندگیشو پی ریزی کنه . 

  جدی می گی ساحل؟ یا این که می خوای دلمو خوش کنی .

 فربد تو باید به حال منوشناخته باشی ، شده که من قول دروغی به کسی بدم ویا برای دل کسی حرفی بزنم؟

  درسته ساحل حق با توهه .

این مدت تمام اوقاتم رابا فربد گذرانده بودم ، چون نمی خواستم دست دور روز از مالقات من و دریا گذشته بود . در 

به یه دیوونگی بزنه خوب می شناختمش . کمترین مشکل ارا از پای در می آورد و من وظیفه ی خودم میدانستم که 

  مواظبش باشم .

سعی داشتند تافربد را برای سومین رز هم به پایان رسید ، پدر و مادر در جریان کامل مشکل فربد قرار داشتند و

پذیرش هر جوابی ازدریا آماده کنند ، خسته و دلزده شده بودم . دیوان حافظ در دستهام بود در باغ قدم می زدم ، 

پاهایم خسته شده بودند . روی نیمکتی نشستم وکتاب چشمانم گرفتم ، با خودم گفتم :ای حافظ شیرازی تومحرم هر 

  رازی . . .

 ن را گشودم . لبخندی برلبانم نش بست با صدای بلند آن را چندین و چندبار خواندم:وبا احتیاط آ

 گفتم زمان عشرت دید که چون سر آید . . . . گفتما حافظ کاین غصه هم سرآید

صدای زنگ پیدر پی خانه مرا از لذت شیرین چند لحظه پیش بیرنکشید : مردد بودم چه کنم . صدای مادر شنیده شد 

 دخترم حاال که توی باغی یه زحمتی بکش ببین کی اومده! : ساحل

از جام پریدم و دوان دوان به طرف درواه رفتم . خدایا چه می دیدم دریا آمده بود . باچمدانی که دردستهایش بود . 

اخل در آغوش گرفتم وغرق بوسه اش کردم وبا فریا دمادر و پدر و فربد را صدازدم ، کمکش کردم تا چمدان رابه د

 بیاورد .

  مادر . پدر به استقبالش آمده بودند و آغوش شان را برویش گشودند ، چقدر شیرین است لحظه زیبای دستی ها .

  مادر به آرامی در گوش دریا گفت:عروس گلم بهتره بری دیدنش . اون توی اتاقتش منتظرته .
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د ، خطبه عقد دریا وفربد بدور از هر تجملی ، بر سر با آمدن دریا کانون گرم خانواده دوباره جان گرفت و پررونق ش

یک سفره سفید سفید به پاکی دلهایشان وسادگی و یکرنگی عشقشان خوانده شد ، دریا در لباسی به رنگ آبی ، 

براستی زیبا و وسوه انگیز شده بود آرایشش به اصرار فربد به من محول شد ، دیدن دریا با آن همه نجابت وسادگی 

اش دلم را به لرزه در آورد و قطره های اشکم بی محابا بر گونه هایم سرازیرشدند ، پدر و مادر عروسشان همیشگی 

را غرق جواهرات پر ارزش خانوادگی کرده بودند ، چیزهایی که یه عمر آرزویشان بود که برگردن و دستهای 

یدم که آیا کسی برازنده تر والیق تر از عروسشان ببندند واینک برآورده شدن تمام آن ها بود ، با خود می اندیش

 دریا می توانست باشد؟

آن روز خودمان بودیم ، بدون هیچ تشریفات ومیهمانی ، قرارمان را گذاشته بودیم بعد از امتحانات ترمو پایان 

  تحصیالت من و دریا باید به خوابگاه بر می گشتیم .

خوشیها وشادی های بیاد ماندنی ، فربد دائما از ما تشکر می کرد ،  پانزده روز ، به چشم بر هم زدنی گذشت و با تمام

او به آرزویش رسیده بود وعشق آسمانی اش را در میان دنیایی از دورنگی ها عشق های دروغین یافته بود ، 

  سرمست از این باده پیروزی . خانه غرق شادی و سرور کرده بود .

قبل از عقد فربد عصبانی و ناراحت بود ودائما فریاد میزد که دریا باید  برخالف انتظارمان و طبق قول و قرارهای

همین جا و توی خونه خودش بماند و درس بخواند دیگر لزومی برای زندگی در خوابگاه نیست ، اما پدر و مادر 

واند تمام درس اصرار داشتند که چون گذشته دریا باید به خوابگاه برگردد وبه درسها و کارهایش برسد ، چون اگرنت

  هایش را پاس کند . عروسی به تعویق خواهد افتاد .

منودریا در میان یک دنیا غرولند فربد به خوابگاه برگشتیم ، دریا این دختر باهوش و ساعی چون گذشته به درس 

می گذراند ، هایش می رسید و کمترین کوتاهی و تعللی در کارش وجود نداشت ، به غیر از تمام جمعه ها که با فربد 

بقیه روزهای هفته را نه به تلفنهایش جواب می داد و نه حاضر بدیدنش می شد ، بخاطر همین من شده بودم کبوتر 

نامه رسان فربد ، باخواهش و تمنا وبیشتر اوقات دادن رشوه مرا وادار به انجام مقاصدش میکرد . ترم جدید شروع 

ودند ، استادان یکی پس ازدیگری برسر کالس می آمدند وخودشان شده بود درسها به قدر کافی مشکل و سنگین ب

رامعرفی می کردند چند تا از ترم های گذشته با ما بودند وبیشترشان استادانی بودند که در ترم های باال تدریس می 

  کردند وبرایمان نا آشنا بودند .

بودم و فقط آرزوی در آن داشتم وبرایم نمره آن  استاد ساعت قبل ، استاد اقتصاد بود ، درسی که میشه از آن بیزار

  اصال مهم نبود . ساعتی خسته کننده و کسالت آمیز بود و خستگی آن همچنان بر تن مانده بود .

و حاال ازاین که استاد ادبیات دیر کرده بود خوشحالم می کرد وگرم گفتگو وبحث با یکی ازهمکالسی هایم بودم که 

توجه ورود استاد شدم . همه کمی نیم خیز شده وبدیم تا احترامی به جا آوریم ، هم چنان گرم با سر وصدای بچه ها م

  ادامه بحثمان بودم و وقت ورانداز کردن استاد را نیافته بودیم که شروع به صحبت کرد .

دوستی هامون از من پرهام مجد هستم ، ادبیات تدریس می کنم وخوشحالم از این که با شما آشنا می شوم وامیدوارم 

  درس و دانشگاه فراتر رفته و بعدها همکاران خوبی برای هم باشیم .

خدایا ، اگر خوابم بیدارم کن ، من نمی خواهم حتی در خواب هم به او فکر کنم ، من او را فقط برای رویاهای شیرینم 

در رویاها بپرستمش ، خدایا اگر  میخواهم تا بتوانم هر طوری که دلم می خواهد از او قهرمان بسازم و چون بتی

کابوسی دیگر برایم می خواهی ، التماست می کنم و تمنایت می کنم که از من بگذری وتاب وتحمل این یکی را دیگر 
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در خود نمی بینم ، من تازه از مشکل درد آور فربد خان جان به در بردم ، خدایا این بار هم بدادم برس و ناامیدم 

  برنگردان . . .

ستهایم می لرزید و پاهایم بی حس شده بودند ، نه من نباید خود را می باختم وبعد از سالها چون شکاری دست و پا د

بسته زیر زیر پاهایش دست و پا می زدم ، ناگهانی به خودم آمدم ، فکری تمام ذهنم را به خودش مشغول کرد ، من 

ن شده بود ، بعد از ازدواج هم که تغییر چهره داده بودم ، تغییر نام داده بودم ، همان طوری که در زندگیم دگرگو

پس چطور ممکن بود او مرا بشناسد ، با تمام وجود از پدر تشکر می کردم که با زرنگی و درایتش در مقابل مقاومتم 

ته برای تغییر نام ایستادگی کرد و باالخره موفق شد ، اکنون من ساحل رازقی بودم متولد تهران و دانشجوی رش

  ادبیات .

دستهایم را از خوشحالی در هم فشردم و در دل هزاران هزار بار خدا را شکر کردم . حاال نه تنها مرا نمی شناخت 

  بلکه من با دیدارش می توانستم شکه عشقش را در وجودم زنده نگه دارم و رویاهام پروبال جدیدی بدهم .

ه بود ، فقط کمی شکسته و خسته تر بنظر می رسید ، دلم برایش در چهره زیبایش خیره شدم ، تغییر چندانی نکرد

پر می کشید ، به یاد منظره کالسمان در جنگل افتادم وجدیت وتالشش برای باال کشیدنم ، به درگیری ها و زخمی 

شدن هایش وبه همه حرفها عاشقانه و رویاهای مشترکمان چقدر آن روزها دور به نظر می رسیدند . خانم ساحل 

 ازقی . . . تشریف ندارن؟ر

  ناگهان سقلمه ای که دوستم سهیال به من زد مرا به خودم آورد .

 هی دختر کدوم جهنم دره ای داری سیر می کنی ، استاد صدات کرده

  با دستپاچگی از جا بلند شدم وبرای لحظه ی کوتاهی به سمتش نگاه کردم وسرم را پایین انداختم .

 خانم ساحل رازقی؟

  له استاد .ب

 شما دانشجوی رشته ادبیات هستید؟

  همچنان که به پایین نگاه می کردم گفتم : بله استاد .

  اما من احساس میکنم شما رو قبال توی یه کالس دیگه ای دیدم .

همان سرم را باال گرفتم ، نگاهم در نگاه پر از سوالش گره خورد ، برای لحظه ای موقعیتم را فراموش کردم وشدم 

  شیالیی که دوست داشتم تمام وقتم را در نگاهش خیره بمانم و از سماجتم به خنده اش بیندازم .

  دوباره تنه سهیال مرا به خودم آورد : نه استاد ، شاید اشتباه رخ داده باشه .

کنترل برای لحظه ای احساس کردم رنگش عوض شده و دستانش می لرزد ، می دانستم که سعی دارد خودش را 

  کند . برای همین فورا برجایم نشستم اوباالخره به خواندن اسامی ادامه داد .

اصال متوجه درسهایش نشدم ، تمام حواسم متوجه او بود ، در صورتش و حرکاتش به جستجوی پرهامی بودم که می 

در وجودش شک می کردم ، شناختم ، او آنقدر رسمی و خشک با دانشجو برخورد می کرد که اگر نام و فامیلش نبود 

خالصه به هر جان کندنی بود ، کالس اش به پایان رسید ، تصمیم گرفتم که مستقیم به خوابگاه برم چون اصال حوصله 

ساعت بعدی را نداشتم تمام افکارم مغشوش شده بود و من باید در تنهایی وسکوتی مطلق به آنها سر و سامان می 

  دادم .
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به طرف در رفتم ، صدای او مرا در جایم میخکوب کرد ، ایستادم و نیم نگاهی به سویش وسایلم را جمع کردم و 

انداختم ، سرش همچنان پایین بود و نگاهم نمی کرد ، با ترسی وحشتناک از شناختنم ، گفتم : بفرمایید استاد امری 

 بود؟

 با صدای آرام و پرهراسی گفت :ببخشید شما خانوم . . . ؟

 . ساحل رازقیگفتم : رازقی 

 به خانوم رازقی ، شما اهل تهرانید؟

  بله استاد ، اهل تهرانم .

  متشکرم . می تونید تشریف ببرید .

از آن همه جدیتی که با دانشجوها داشت خوشم آمده بود ، یک عمری گرفتارش بودم ، زمانی با این که مطمئن بودم 

و را از زندگی خود خارج می پنداشتم ، حاال متوجه چیزی شده بودم که دیگر او را نخواهم دید و حتی با دیدنش هم ا

که سالها نادیده گرفتمش ویا سعی داشتم نادیده بگیرمش ، اما آن روز فهمیدم که گره پیوندی که بین دلهایمان زده 

  شده گسستنی نیست . یا حداقل من نمی توانستم آن را بگشایم .

م ، خوشبختانه کسی در خوابگاه نبود ، روی تختم افتادم وبه سقف اتاقم خیره شدم بی حوصله و ناالن به خانه بازگشت

.  

می دانستم که تمام سلول های بدنم او را فریاد می زنند و تشنه حضورش هشتند ، اما نیروی بازدارنده ای که یک 

ک دنیا دو دلی و تردید و تشویش عمر مرا از رسیدن به او منع می کرد حاالانرژی خود را از دست می داد و مرا در ی

  معلق می ساخت .

گذشته پر از نقش و نگارم ، فرار از دست پرهام و زندگی با احمد ، ندادن هیچ نشانی و آدرس به کسی . پاک کردن 

تمام ردپاهایم همه و همه قابل کنکاش بودند وسوال برانگیز . هر چند که تابحال مجبور به یاد آوری آن توضیح 

ان به کسی جز فربد نشده بودم ، اما پرهام کسی نبود ، او عشق و وجود و دنیای من بود ، و من می بایست دادنش

  براتی هر کدام جوابی قانع کننده ودالیلی محکمی می داشتم .

ه یاد احمد و دارو دسته اش ، دلم را لرزاند وکاخ آمال و آرزوهایم را فرو ریخت من مثل هرزه فاسدی بودم یک هفت

جهنمی را با آنها بسربردم ، دلیل آن فقط احمد بود و بس . کسی که قبول خود او نیز از طرف من محکوم می کرد و 

  مرابه میز محاکمه پرهام می کشانید .

هر چه فکرمی کردم هچ راهی برای تبرئه خودم پیدا نمی کردم ، روزها و روزها در خودم غرق شدم و نسبت به همه 

  دریا .بی اعتنا حتی 

اوبه خوبی متوجه حال واحوالم شده بود و از آنجایی که بسیار منطقی و راز دار بود در این مرد با فربد و خانواده ام 

  حرفی نزد .

فقط حسابی از من مراقبت می کرد و در برابر جمله هایی که بدون اراده از دهانم خارج می شد جوابی روشن و 

  منطقی می داد .

همان نتیجه ای رسیدم که سالها قبل به آن فکرکرده بودم ، پرهام باید ازذهن و روح من نیز بیرون رانده  باالخره به

  می شد .
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حضور او بدون داشتنش یعنی مرگ ، مرگ تدریجی که من برای خودم برگزیده وبودم وخودم را الیق آن می 

  دانستم .

یم بگزیده بودند ، چون سه سال در مقابل همه زمزمه های عاشقانه نامی بود که برو بچه های دانشگاه برا« قلب یخی» 

و پیشنهادهای رنگارنگ مقاومت کردم و به همه ی شان خندیدم ، سال های اول همه سعی داشتند در ابراز عشق از 

ل یکدیگر پیش بگیرند ، اما من همه آن ها را یکسان می دیدم ، هیچ کدامشان حتی ثانیه ای مرا به خود مشغو

نکردند و قلبم را نلرزاند ، همه آنها را مانند فربد دوست داشتم . به کمکشان می شتافتم در درسها کمکشان می 

صدای می زدند کم کم همه دریافتند در من هیچ احساسی وجود ندارد وآنها « خواهر ترزا» کردم ، عده ای هم مرا 

 بیهوده خودشان را معطلم ساخته اند .

گاهی صادق و فکری پاک و بی آالیش بسویم آمدند ، من شده بودم زبان تک تک شان ، میانجی بخاطر همین با ن

  مشاجراتشان ، قاصد عشق شان و مرهم دردهایشان .

دختری پرشور بود م وشادی رابه وجودشان تزریق می کردم ، اما با پیدا شدن پرهام خودم را باختم وتمام شادی ها 

  ریختم ، شدم دختری عصبی و دمدمی مزاج و گوشه گیر . را از پنجره دلم به بیرون

حال و احوالم بچه های دانشگاه را نگران کرد . دریا را در جریان تشنج حالم قرار دادند و او متواضعانه همه رابه 

هر کاری  حساب بیماری ام گذاشت ، می دانستم که قانع نشدند امام از آن جایی که ما همه آدمها به دنبال دلیلی برای

  می گردیم هر چندبی رنگ ، راضی و آرامشان کرد .

با دیدن پرهام گذراندن ساعات درسی با او دیوانه تر از قبل می شدم ، نگاههای خیره وعمیق و بیشتر پنهانی اش . 

اس حسابی مرا بهم می ریخت وسه ماه را در بحرانی شدید گذراندم ، از درسهایش چیزی نمی فهمیدم واین یعنی پ

نکردن آن درس ها و یا مشروط شدن و من اصال تحملش را نداشتم ، برای هفته ای قید دانشگاه را زدم . و همه دو 

  دلی ها وافکار ضد و نقیضم را از پنجره اتاقم به بیرون ریختم به کمک دوستم سهیال به مرور آنها پرداختم .

وار از جلسه خارج می شدم . سست ولرزان و با شانه های پایان ترم فرا رسید وبرعکس ترمهای قبل که محکم واست

خمیده آن جا راترک کردم ، می دانستم که از پس آن ها خوب برنیامدم ، اما سعی ام را کرده بودم و همه چیز رابه 

  قضا و قدر سپرده بودم .

ودم باید در آن جا حاضر شوم می روز اعالم نتایج از دریا خواستم تا به دانشگاه برود ، اما او متعقد بود کم من خ

دانستم دریا لجباز وسرسخت است بنابراین ترجیح دادم دوباره به سهیال روبی اندازم ، هر چند که با بی میلی قبول 

  کرد ، اما باالخره بهتر از این بود که خودم بدنبال نمراتم بروم وجنازه ام را برگردانند .

خل خوابگاه نشستم وبا چشمهای بسته مشغول راز ونیاز با خدا شدم وعاجزانه تمام مدت را چهار زانو روی تختم دا

ازاو خواستم تا مرا جلوی خانواده رو سیاه نکند اورا شاهد می گرفتم به درس خواندن و تالشم و از او پاداشم را 

  میخواستم تا اینکه دراتاقم به شدت باز شد وسهیال دم در ظاهر شد .

 ینجا نشستی و منو می فرستی دنبال نخود سیاه؟لوس بی نمک گرفتی ا

  تموم نمراتت از من هم بهتر شده ، حتی ادبیات فارسی که خانوم فکر می کردند حسابی زه زدن .

باورم نمیشد ، به سرعت ورقه ریز نمراتم را از دستانش کشیدم و ناباورانه به نمراتم خیره شدم وسپس سهیال را غرق 

  بوسه کردم .
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ودم عهد کردم که ترم بعدی را هر طوری که هست با پرهام نگیرم ، حتی اگه شده توی دفتر رئیس دانشگاه با خ

  بست بشینم .

تابستان شروع شد و ما برای تدارک جشنی مفصل برای فربد ودریا به تکاپو افتاده بودیم ، جشنی که در خاطره ها 

  ماند وبیاد ماندنی شد .

زبهترین مزون های تهران سفارش دادیم ، لباسی با یک دنیا تور و پولک ، آنقدر زیبا و لباس عروس را به یکی ا

چشمگیر شده بود که دریا دلش نمی آمد آن را به تنش کند . وقتی که آن را پوشید و روبری آینه ای بزرگ و قدی 

شودم . واعتراف کردم که در ایستاد دهانم از تعجب بازمانده بود ، بدون هیچ تملق و چابلوسی زبان به ستایش گ

تمام این سال ها ، عروسی به زیبایی او ندیده ام ، مانند همیشه تاب تحسینم را نیارود و سایه ای از شرم بر صورت 

  برنزه اش نشست و مرا در آغوشش برای ثانیه ای فشرد .

، بطوری که در پایان روز ، با دقت و وسواس زیادی خرید می کردیم برای هر چیزی بدنبال بهترینش می گشتیم 

خسته وکوفته با پاهای تاول زده به خانه بر می گشتیم مادر با سلیقه بی نظیرش در تدارک وسایل مورد نیاز برای 

سوئیت کوچکی بود که در گوشه ای از باغ وجود داشت ، او آن را با تعمیرات اساسی به بهترین صورت در آورده 

  حتی به خواب هم ندیده بود .بود ، خانه ای به قول دریا ، 

سرویس جواهراتش هنوزآماده نشده بود ، طرح و مدلش به اصرار فربد از روی یکی از مجالت خارجی سفارش داده 

شد و آرایش دریا هم به عهده مادر گذاشته شده بود ، البته مادر خیلی سعی کرد که از زیر این کار شانه خالی کند . 

که بر او مستولی شده ، مانع ارائه کاری درخور تقدیر خواهدشد ، اما فربد گفته بود: که چون فکر می کرد استرسی 

  همیشه عاشق هنرمندی او بوده ومطمئن است که بهترین کار عمرش را ارئه خواهد داد .

  ودریا مظلومانه با لبخندی به لب حرف های فربد را تایید می کرد .

وآشنائی اش با خانواده ما نمی گذاشت اما عجیب در دل مادر وبخصوص پدر برای  با این که چند ماهی از حضور دریا

خودش جایگاه محکمی دست و پا کرده بود . فربد آنقدر عاشقش شده بود که حرارت عشق ومحبتی شگرف 

ه ازچشمانش به بیرون تراوش می کرد ، و آنقدر این حرارت سوزاننده وشدید بود که هیچ کس جرات نگاه کردن ب

فربد را در خود نمی دید آنقدر دلباخته وگیج شده بود که اسباب زحمت دریا را میان جمع فراهم می کرد ، هر چه 

که دریا میان جمع محجوب و سر به زیر بود . فربد شوخ وبی مالحظه بود واغلب به خاطر همین بی مالحظه گی 

نوع رفتار فربد رابه حساب زندگی سالیان زیادش  هایش مورد سرزنش و توبیخ دریا قرار می گرفت ، هرچند که من

در خارج می گذاشتم ، اما برای دریا قابل قبول نبود . فربد حتی گاهی پا از گلیم خود فراتر گذاشته و حرفهای 

خصوصی شان را به بیرون می کشاند ، که این مورد خاص دریا را کالفه می کرد وچند روزی فربد ر ا از کنارش می 

عتقد بود روشی که در پیش گرفته کارساز خواهد بود . البته هر چه به تاریخ عروسی و شروع زندگی راند و م

  مشترکشان نزدیکتر می شدیم ، فربد جا افتاده تر و پخته تر می شد من روز به روز اعتقادم به او محکم تر می شد .

خودمان برسیم . مادر برای خود کت و دامنی مشکی باالخره کارهای اولیه تمام شد و ما هم فرصتی پیدا کردیم تا به 

  انتخاب کرد با سنگ های زیبا و قیمتی که بسیار زیبا و سنگین به نظرمی رسید .

من هم ترجیح می دادم تا لباسی به رنگ مشکی داشته باشم . پیراهنی رکابی و بلندی که روی بندکهای آن کامال با 

ون می خواستم آن را با سرویس جدید که پدر از هندوستان برایم آورده بود سنگهای الماس پوشیده شده باشند ، چ

و پوشیده ازنگینهای درخشانی بود استفاده کنم ، مادر فکر می کرد که من برای پوشاندن شانه هایم بهتر است از 
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ی شیشه ای با پاشنه شنل حریر استفاده کنم . من هم قبول کردم ، اما مجبور شدم دو روز از وقتم را بدنبال کفش ها

های نقره ای بگردم که باالخره آن را در یکی از کفش فروشی های شیک گیشا پیدا کردم همه چیز آماده و مهیا 

  شده بود ، فقط مانده بود نوشتن کارتهای دعوت که من به کمک دریا و فربد آن ها را نوشتیم . . .

 

رسه اش را دعوت کرده بود من و دریا هم پنج یاشش نفر از بچه فربد بیست نفر از دوستهای کوهنوردی و دوران مد

های دانشکده را ، مادر فقط به چهار نفر از همکارانش اشاره کرد و پدر همه پرسنل شرکتش را برای شام دعوت 

  کرد .

سالنرفتیم ،  ساعت ده صبح روز عروسی من ودریا در حالیکه لباسهایمان را برداشته بودیم به اتفاق فربد و مادر به

پدر از مادر خواسته بود تا کارهای تدارکاتی و پذیرایی و . . . همه و همه رابه اوبسپارد و نگران چیزی نباشد ، مادر 

مطمئن بود که پدر جون همیشه از این آزمایش هم سربلند بیرون خواهد آمد برای همین تمام حواس و فکرش را 

من می دانستم که مادر تمام تالشش رابه کار خواهد بست و زیباترین  متوجه دریا و آرایش صورت و موهایش کرد

  آرایش دوران کارش رابر روی چهره زیبای دریا خواهد نشاند .

دعوت کرده بودیم اما می بایست برای مدتی قبل در آن جا حاضر می شدیم ، کار دریا  7ما میهمانان رابرای ساعت 

ش را می پوشید ، که هنوز کمی زود به نظر می رسید بعد از دریا نوبت من بود ، تقریبا تمام شده بود فقط باید لباس

چون موهایم خیلی بلند بودند ، مادر همه آنها را در رشته های باریک پیچید ومرا زیر سشوار نشاند ، همه چیز رابه 

  دست مادر سپرده بودم ودلم میخواست در کارهایش دخالت کنم .

وار تمام موهایم را از بیگودی بیرون کشید ، فرق کوتاه وصافی جلوی موهایم باز کرد ودو بعد از خاموش شدن سش

دسته از موهایم را از طرفین مانند تلی پهن پشت سرم محکم بست و نیم تاجی کوتاه هم رنگ نگین های لباسم روی 

یم را جلوی تل موهایم از طرفین سرم نصب کرد وتمام موهایم را آزاد ورها به پشتم ریخت . فقط چند رشته از موها

  فرق روی صورتم ریخت .

بعد از تمام شدن آرایش صورتم از جا برخاستم وخودم را جلوی آینه ورنداز کردم ، باورم نمی شد! هیچ شباهتی به 

ن خودم نداشتم مادر بسیار هنرمندان نه روی صورتم گریم کرده بود و زیرکانه از سایه های آبی برای به چشم آمد

  هر چه بیشتر چشمانم استفاده کرده بود .

 از خوشحالی جیغ بلندی کشیدم و چرخی بدور خودم زدم و فریاد کشیدم:

مادر تو یه جادوگری ، این بی نیره من اصال خودمو نشناختم ، پس این دریا کجاست؟ دریا . . . دریا تو رو خدا بیا 

 ببین مادر چی کار کرده؟

  و شنیده شد: من اینجام االن می یام .صدای دریا از اتاق پر

در اتاق پرو باز شدو دریا با طمانینه ووقار خاصی قدم به برون گذاشت . هر دو نفرمان به محض دیدن یکدیگر با 

  چشمانی پر از تعجب فریاد کشیدیم .

  وای دریا تو چقدر زیبا شدی ، درست مثل یه پری دریایی .

  مثل یه فرشته شدی . ای کاش دو تا بال هم به خودت می بستی .توهم همینطور ساحل . واقعا 

  من بعد از چشم وابرو باال انداختن گفتم ، امشب این دو تابال به خودم می بندم ، فقط باید صبر کنی .
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منظورت چیه ساحل؟در حالیکه باصدای بلند می خندیدم با انگشت اشاره اونونشون دادم وبعد به سمت بیرون در 

  اره کردم .اش

  چی میگی ساحل . منظورت ونمی فهمم .

چطور متوجه نمی شی ، تو وفربد . پر پرواز من هستید . کسانی که از اعماق قلبم دوستتون دارم وبه کمک شما دو 

  پرنده عاشق تصمیم گرفتم از خوشحالی بال در آرم .

رفت و محکم آن را فشرد ولبخندی به من زد به دریا با قدمهای کوتاهش به طرفم آمد و دستم را در دستهایش گ

طوری که من درخشش اشکهای طغیان زده را در چشمانش دیدم وبا لودگی گفتم : دریا بهتره بغلم نکنی چون 

  آرایشت پاک میشه ومامانحسابی کفرش در میاد .

بعد از طوفان دریای زندگی من نه این کارو نمی کنم . چون وقت زیادی برای بغل گرفتنت دارم ، ساحل ؛ تو آرامش 

  هستی .

دیگر هر سه نفرمان آماده شده بودیم . لباسم واقعا زیباشده بود و تضاد عجیبی با پوست سفید تنم بوجود آورده بود 

  ، تضاد دلپذیری ؛ که خودم بیشتر از هر کسی به خاطراین همه طراوت وتازگی لذت بردم .

پایین شنیده می شد ، من سراسیمه به طرف پنجره رفتم و گوشهای از پرده را  صدای بوق های ممتد ماشین فربد از

کنار زدم ، قطاری از ماشین های رنگارنگ پشت سر ماشین فربد ایستاده بودند ، فربد از ماشین پیاده شده بود وبه 

ی پوشیده بود طرف باال نگاه می کرد امایکی از دستهایش همچنان بوق ماشین رامی فشرد ، کت وشلواری مشک

کراواتی نباتی بسته بود در لباس جدیدش چقدر خواستنی و شیرین به ظرمی رسید . اگر ترس از شماتتهای مادر 

نبود بغضی که گلویم رامی فشرده به آسودگی رهایش میکردم وهای های به این سرنوشت تلخ که بازیگرانش 

رعت از کنار پنجره به طرف دریا رفتم و در حالی که سعی انسانهایی مانند من و فربد ودریا بودیم می گریستم به س

  می کردم از غوغای درونم کسی باخبر نشود .

گفتم : بهتره زودتر بری پایین که این آقا داماد ما پاک طاقتش و از دست داده ، وگرنه همه همسایه ها باید سرسام 

  بگیرن .

، دسته گل کوچک و زیبایی از رزهای زرد در دستانش بود و  به محض باز کردن در ، فربد را جلوی خودمان دیدیم

مات ومبهوت به مانگاه می کرد ، دریا اولین کسی بود که سرش را پایین انداخت و گفت : کافیه فربد ، دارم خجالت 

  آب میشم زود باش بریم توی ماشین . همه دارن نیگامون میکنن .

، آخه یکی به من بگه االن کجا هستم ، و این فرشته های از کجا  فربد وانمود می کرد که عقل از سرش پریده

 اومدن؟

مادر خنده ای بلند سر داد وگفت: حق داری پسرم چون دریا واقعا زیبا شده عین فرشته ها ، اما این دلیل خوبی برای 

  تاخیرت نمیشه وپدروحسابی عصبانی می کنه .

  ه ها شده شما و ساحل هم واقعا سنگ تموم گذاشتید .اما مادر ، این فقط دریا نیست که شکل فرشت

آخه مادر مگه من چند تا پسر دارم یا ساحل مگه چند تا برادر دیگه داره که بتونه خودشو مثل یه نگین توی مجلس 

 درست کنه؟

دونید فربد نگاهی به من انداخت و گفت : ساحل توی هر شرایطی نگین مجلس دل ماست . و شما هم خوب اینو می 

.  
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خجالت کشیده بودم ، این مجلس عروسی دریا بود و آن ها حق نداشتند تموم تعریفها را به من هدیه کنند . مادر 

 متوجه رنگ پریدگی صورتم شد وگفت : نظرت راجع به عروس گلم چیه؟

  عینیه عروسک ، زیبا و وباوقار ، خواستنی و شیرین ، نقل مجلس دل فربد .

  این زبونو نداشتی باید چی کار می کردی پسرم . واه واه تو اگه

  زود باش دست عروستو بگیر و برو توی ماشینت که دیرشده .

 مگه شما نمی آیید؟

 چرا ، اما نه با ماشین شما!

پس لطفا توی ماشین دوستم امیر بنشینید ، که مادرش باهاش دعوت شده وحسابی هم احساس غریبی می کنه ، 

  دوستش راصدا زد و ما رابه آن سمت راهنمایی کرد . وبعدبدون درنگ

سراسر کوچه چراغانی شده بود . باغ در انبوهی از المپ های رنگارنگ فرو رفته وچون روز روشن شده بود . پدر با 

سلیقه بی نظیرش تمام صندلی ها را به صورت کپه کپه در باغ پخش کرده بود ومبل عروس و داماد و صحنه رقص را 

ایوان بزرگ وپهن خانه قرار داده بود . ازآن همه ذوق و سلیقه . به وجدآمده بودم ، گوسفند بزرگی زیرپای  روی

عروس وداماد قربانی کردند و عروس با گذشتن از روی خون پا به درون باغ گذاشت ومستقیما به طرف پدر رفت 

زدیک کرد و پدر هم بوسه ای بر پیشانی دریا ودر حالیکه کمی روی زانوانش خم شده بود ، دست پدر رابه لبانش ن

زد ، من مات و مبهوت ایستاده بودم کار دریا را ستایش می کردم که پدر به طرفم آمد ، دستانم رادر دستهایش 

 گرفت ودر حالیکه مرا از خودش دور می کرد نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت : واقعا خودتی ساحل؟

از و دلربای بابا ، گل سرسبد خونه . . . و من که دیگر بیشتر از این نمی توانستم شرمنده زیبای دل بابا ، دختر ن

حرفهای تحسین آمیزش باشم که بی توجه به حضور دیگران میگفت خودم را به آغوشش انداختم . در تمام سالهایی 

تی ثانیه ای در مهر پدری اوشکر که چون دخترشان پذیرفته شدم و شناسنامه ایی به نام دخترشان برایم گرفتند . ح

نکردم ونام مقدس پدر را فقط و فقط برازنده او می دانستم . آنقدر می خواستمش ومحتاج محبت وناز نوازشش بودم 

که حقیقتا فراموش می کردم که خون کسی دیگری در رگ های من جاری است که از تمام تقدس وارزش پدری 

  فقط نامش رایدک می کشد .

نده اصلی مادر بود کسی که مرا برای اولین بار در سالنی کوچک و دور افتاده تحت عنوان بازرسی و نظارت پناه ده

بر امتحانات کار آموزان دیده بود . اما مدیریت بی نقص پدر در امر همسر داری وآموزش فرزندان وتعهدی که 

  ای مطلق برهوت دلم کرد .نسبت به جزئی ترین کارهایمان در خود احساس می کرد ، اورا فرمانرو

دوستش داشتم ، چون دوستم داشت ودرکم می کرد . برای ابراز نارضایتی ام نیاز به بیان آن نبود ، چشمانم را می 

  فهمید وبا زبان آن آشنا بود ، همچنان که زمانی پرهام نیز چنین بود .

ی کردم که بازوی مرا گرفت وبا خود همراه هنوز در افکارم غوط می خوردم وشیرینی محبت هایشش را مزه مزه م

کرد . صدای نجواهای زنانه وتحسین بلند مردانه و نگاههای خیره جوان ترها را می شنیدم واحساس می کردم . با 

کفشهای پاشنه بلندی که پوشیده بودم قدم بزحمت به شانه های پدرم می رسید . سرم را باال گرفتم تا نگاهش کنم . 

ه غرور بود و با افتخار در کنارش قدم بر میداشتم . چنان استوار و محکم قدم بر می داشت که سرمست از باد

  هرکسی در کنارش احساس امنیت می کرد .
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از پله ها باال رفتیم . پدر از جیب بغلی اش جعبه ای بسیار زیبا و منبت کاری که مختص هنرمندان اصفهانی بود در 

گشود . سرویس از طالی ناب و زمرد ، دریا با دیدن آن محکم بازوان پدر رادر  آورد وجلوی چشمان مشتاق دریا

آغوش گرفت وخودش رابرای لحظاتی به آن چسباند . پدر باحوصله ومهربانی تمام آن ها را دانه به دانه به گردن و 

  دستهای دریا آویزان کرد و گذاشتن گوشواره ها را به من سپرد .

همانان پدر رفتیم . اواز من خواسته بود تا هنگام خوشامد گویی او را همراهی کنم ومن با سپس مستقیم به طرف می

  افتخار وصف نشدنی این کار را پذیرفتم .

تعدادی از دوستان پدر رامی شناختم و بارها وبارها دیده بودمشان اما تعدادی هم نا آشنا بودند که در هنگام 

کرد ، دربین آنها مهندس جوان و جذابی نشسته بود که چشم از من برنمی  خوشامدگویی آنها رابه من معرفی می

داشت وهنگام معارفه لبخندی هم تحویلم داد . هم خنده ام گرفته وهم حسابی لجم در آمده بود ، البد پیش خودش 

ق برای من خیلی به نیروی چشمانش اعتماد داشت که بندرت پلک هایش را بهم می زد اما غافل از این بود که عش

  فقط در حد یک کلمه بود . کلمه ای که هیچگاه بدرستی معنا نشده وهیچ احساس را هم درمن زنده نمی کرد .

  آدم زرنگ وباجوهریه .

 کی پدر؟

همونی که چند لحظه ای می شه فکر تو مشغول کرده ، مهندس نامی رومیگم . فارغ التحصیل سوئده وخونواده معتبر 

  یک سالی می شه که به جمع ما پیوسته والحق هم که آدم کاردان وبا اعتماد به نفسی یه . وسرشناسی داره .

فقط سری تکان دادم وگفتم: خوبه . . . اما از تمام چیزایی که شما ازش صحبت کردین من چیز جالب وجذابی توی 

دختر تو عجیببی احساسی  نگاش ندیدم پدر ایستاد ونگاهی به من انداخت وبناگاه شلیک خنده اش بلند شد ،

 همینطوری پا برهنه می دویی توی احساس آدم؟

  من مطمئنم فردا توی اولین فرصت اداری برگه خواستگاریش روی میزمه .

این بار دوتایی باهم خندیدیم وبه طرف گروهی دیگر از میهمانان رفتیم ، صدای آشنایی به گوشم رسید . من وپدر 

م ومن با چشمانی که برق حیرت از آن بیرون می زد به کنجی خیره ماندم ، پدر در همزمان به آن طرف برگشتی

  حالی که دستانم دور بازویش قفل شده بود مرا به خود به آن طرف برد .

  سالم آقای مجد ، احوال شما . بسیار خوش اومدید . کلبه محقرمون رو روشن فرمودید .

  وشحالم . راستش خیلی دلم براتون تنگ شده بود .سالم آقای رازقی . از دیدنتون خیلی خ

  شوکه شده بودم فقط صداهای درهم وبرهمی به گوشم می رسید .

برای بار سوم پرهام سر راهم قرار گرفته بود من عاجز از هر عکس العملی تنها به پدرچسبیده بودم ، بازهم خودم را 

  به دست رود پر خروش سرنوشت سپرده بودم .

  دخترم ساحل هستن . ایشون

  سرم را بزحمت باال گرفتم ونگاه گذرایی به اوانداختم .

  ساحل رازقی درسته؟ . . . بله اشتباه نمی کنم ، ایشون دانشجوی خودم هستن .

  به آرامی گفتم : سالم خوش اومدید . از دیدنتون خوشحالم .

  ستند ما قبال باهم آشناشده بودیم .بعد روبه پدر کردم ادامه دادم . پدر ایشون استاد من ه

 پدر که متعجب تر از قبل گفت : پس آقای مجد . شما قبال دختر زیبای منو مالقات کردید؟
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  وبدون آنکه منتظر پاسخی بماند گفت :خیلی وقته که به ما سر نزدی ، استاد مجد .

  تورو خدا شرمنده نکنید . من برای شماهمون پرهامم .

. . همون پسر بچه شیطونی که با فربد دور همین حوض می دویدید و همدیگه روتوحوض هل می دادید مگه بله بله . 

 نه؟

  درسته . یادش بخیر ، روزهای شاد وخوبی بودن ، روزهایی که هیچ وقت تکرار نمی شن .

کرده بودم ، غوطه می  پرهام همچنان حرف می زد ومن در دنیای گذشته . دنیایی که عشق رابا اوشناختم وبا اوحس

  خوردم .

برای لحظه ای در برابر آن همه حوادث گنگ چشمم در سیاهی شب ، به چشمانی برخورد که از دیدنم زیاد 

خوشحال به نظرنمی رسید و من یک دنیا نفرت را در آن چشمها احساس کردم ، غریبه ای که دیدن من به مذاقش 

  ود .خوش نیامده بود وحضورم پریشانش کرده ب

در همین اوضاع ، پدر که گویا متوجه چیزی شده بود آهی از غفلت کشید وگفت :ببخشید خانوم ، ماهیچ متوجه شما 

  نشده بودیم . حضور ناگهانی پرهام بعد از سالها چنان متعجبمان کرد که ما راغافل نمود .

د و دستهایش رابه طرف پدر دراز کرد و پرهام بالفاصله خواست پیشدستی کند که او خود به بتندی از جا بند ش

  گفت : من سیمیا زند هستم . همسر آینده پرهام خان .

کلمات یکی بعد از دیگری چون تازیانه ای به سر و رویم نواخته می شد . خداوندا! من چه می شنیدم؟ پس او باالخره 

دور بودم که شاید از آن همه فراز و مرافراموش کرده بود ومن برایش چون تجربه شکست خورده گذشته ای چنان 

نشیبی که پیموده بودیم تنها کسالت وخستگی بی رنگی از آن به یادش مانده بود . هر چند در این مقدارش نیز دچار 

  تردید شده بودم . . .

ش احساس سرمای شدیدی به جانم نفوذ کرده بود وچشمانم بدون اینکه خواسته باشم در چشمانش گره خورد ، لرز

  دستانم پدر را متوجه حالم کرد . با نگرانی به طرفم نگاه کرد وگفت :ساحل ، عزیزم سردت شده .

احساس می کردم رنگم مانند یک مرده سفید شده و قدرت راه رفتن از پاهایم گرفته شده . محکم به پدر تکیه دادم 

رمای عجیبی می کنم ، فکرمی کنم اصال حالم وبرای اینکه جلوی افتادنم را گرفته باشم ، فقط گفتم : پدراحساس س

  خوب نیست .

  پس بهتره ببرمت توی اتاقت تا یه کمی استراحت کنی .

سپس تعظیم کوتاهی کردم وبا هم به طرف اتاقم به راه افتادبم . در لحظاتی که از آن جدا شدیم موجی از نگرانی را 

  در چشمان زیبایش دیدم .

راحت بکنی و قبلش یک قرص مسکن بخوری تا زودتر آروم بشی ، فربد اگه بفهمه که دخترم بهتره یه کمی است

  حالت خوب نیست دیگه محاله که آروم بگیره .

  آره می دونم بابا . شما لطفا زودتر برگردید که غیبت شما خیلی به چشم میاد .

م وروی تخت دراز کشیدم ، می دانستم که در عدد قرص رابا مقدرای آب بالفاصله سر کشیدم . تاج موهایم رابرداشت

گذشته من چون بختکی شوم بر سرم سایه انداخته و تمام زندگیم وآینده ام از آن تاثیر می پذیرد ، یک اثر محوری 

  بنیادی .
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پرهام تمام زندگیم نبود . دلیل زنده بودنم وبهانه زندگی کردنم . مرد رویاهایم بود و شاپرک خیالم ، همه راهها 

وبیراهه های قلبم به پرهام ختم می شد و حاال رفته بود ، آرام وبی صدا درخوش باوریهایم محوشد ، مانند نوشته ای 

روی شیشه سرد . بعد از آن همه سال که حضورش همدم ثانیه های شیرین رویاهایم بود . در ناباوری قلب خزان 

و او بدنبال جسم فلک زده ام میگشت و چون از یافتنش زده ام . من خودم را صادقانه به رویاهایش دلبسته بودم 

  عاجز ماند .

به همان راهی بازگشت که می بایست از همانجا شروع میکرد . اوبه شاهراه زندگی خویش بازگشته بود وحاال می 

مغزش  بایست حسرت سالهای سرگردانی در بی راهه ها را می خورد و تجزیه تلخ آن روزها را به نهایی ترین الیه

  می سپرد .

اما چه چیزی مرا چنین مستاصل ساخت هبود در اوج شادمانی به این کنج خلوت کشید؟ او که مرد رویاهایم بود و 

 می توانست تا ابد هم بماند . پس چرا چنین خودم را بخاتم و زانوی غم بغل گرفتم؟

بود وشادیهام ، شادی آن ها بود . نه . . . باید از مگر عروسی دریا وفربد نبود . عزیزانی که جانم به جان آنها بسته 

  جام بلند شدم تا در مجلس شان چون نگینی بدرخشم .

زمان عشق و عاشقی برای من گذشته بود ومن نباید تنها به دلیل بی ارزشی خودم را فراموش میکردم ، من دیگر 

  شیال نبودم که در تب و تاب عشق پرهام گر بگیرم .

جا بلند شدم . صدای آهنگ زیبایی از پایین بگوش می رسید . موهایم را خیلی شل باالی سرم جمع  به سرعت از

کردم رشته های زیادی از آن را در اطرافم پخش کردم ترجیح دادم تا همان طور ساده وبدون تاج و آرایش قبلی 

ر چاک یک طرف آن نبود مطمئنا نمی میان جمع برگردم . به نرم قشنگتر وجذابتر شده بودم . لباسم تنگ بود و اگ

  توانستم براحتی قدم بردارم .

پدر با دیدنم به طرفم آمد وبدون هیچ پرسشی دستش را روی پیشانی ام گذاشت به آرامی گفت : با این که تب 

بار داری و حالت خوب نیست ، اما خوشحالم که سرپایی وتونستی دوباره به جشن برگردی ، فربد تا به حال چندین 

  سراغتو گرفته .

  هی . . . اینجا رو ببین پدر و دختر با هم خلوت کردن . کجایی دختر ، خیلی دنبالت گشتم .

 فربد . . . روز عروسیت هم دست بر نمیداری؟

  آخه با شروع رقص دریا دلش می خواست با تو برقصیم ، برای همین دنبالت بودم .

  موش شدم . بازم خوبه یکی پیدامی شه که مارو به یادت بیاره .به به چشمم روشن به همین زودی فرا

  ای دختر پررو . . . بدوبیا که دور بعدی رقص مال خودمونه . یه رقص خانوادگی .

همه میدان را خالی کرده بودند . آهنگ شاد وآرام عروسی نواخته شده بود . فربد به طرف من آمد و پدر به طرف 

  دریا رفت .

  یکنواخت شروع کردیم ، همه چشمها به ما خیره شده بود . آرام و

آهنگ تند و تند شده بود . فربد با زیرکی از نوازنده ها خواسته بود که به دنبال این آهنگ عروسی گیالنی را بنوازد ، 

  آهنگی که مرا به سمت دینای کودکیام سوق می داد وفارغ از همه محدودیتها می کشد .

  یی که دستمال به دست در مرکز توجه همه . پاها ودست ها را متانسب با آهنگ تکان می داد .شدم همون شیال
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فربد فقط همراهی ام می کرد وبدورم می گشت و پدر و دریا به جایگاه رفته بودند مشتاقانه نگاهم می کردند . کم 

کرده بودند وسرانجام تمام شد صدای کم به نفس نفس افتادم وبا اشاره دست فربد نوازنده ها آهنگ را آرامتر 

  تشویق ها ودست زدن های پیاپی شنیده می شد .

تعظیم کوتاهی کردم وبه طرف مادر برگشتم متوجه نم اشک روی گونه های مادر شدم ، خودم را در آغوشش رها 

ن قشنگ ترین رقصی کردمو صورتم را مانند بچه ها در آن پنهان نمودم ، موهایم را نوازش کرد گفت : ساحل ، ای

بود که من در تموم زندگیم دیدم ، می دانستم که در این هنر مهارت داری . اما فکرنمی کردم که بتونی با رقصت 

  همه رو هیپنوتیزم بکنی .

  هی دختر . تومعرکه ای . باید سر فرصت رو تاسیس یه کالس رقص با هم صحبت کنیم .

 بیشتر ازاین شرمنده ام نکن ! فربد مسخره بازی درنیار ، تو رو خدا

  شرمنده؟مگه کری؟ خوب گوش کن همه جمعیت یک صدا اسم تو روصدا می زنن .

 خوب این یعنی چه؟

  دختر هالو . یعنی اینکه توباید دوباره برقصی .

  ابدا این فکر واز سرت بیرون کن ، من رقاصه نیستم که هر وقت اونا دلشون خواست بیام برقصم .

خوب . . . خیلی خوب عصبانی نشو . الزم نیست اینقدر افه بیایی ، االن می رم آهنگو عوض میکنم وازشون  خیلی

  عذرخواهی می کنم .

هر کاری دلت می خواد بکن . ناگهان در میان دنیای از نور و رشنایی . برق نگاهی آشنا مرا متوجه خودکرد ، نگاهی 

  که تا اعماق وجودم را لرزاند .

  ر با لبخندی گفت : شما دوتا شب عروسی هم نمی تونین دست از دعواهای همیشگی بردارید .ماد

دریا از دور به من می فهماند که نزدش بروم ، از مادر جداشدم وبه طرفش رفتم خودش را کمی جابه جا کرد تا من 

ا تشر به اوگفتم: آقا داماد اگه هم بشینم ، فربد بدون توجه به ما مشغول تماشای رقص جمعی از دوستانش شد . ب

اماهمه حواسم به پرهام بود ونگاه عجیبی که هر » ممکنه یه خورده خودتونو جمع کنید تا ما بتونیم نفسی بکشیم . 

 «چند وقت به من می انداخت

  ای به چشم ، بفرمایید جای شمار تخم چشم ماست .

بدونی چقدر پشیمونم که دستی دستی اونو با دستهای خودم توی کافیه ، نمک نریز . واقعا برای دریا متاسفم ، اگه 

  دهن شیر انداختم .

  دست شما درد نکنه . حاال دیگه ما شدیم شیر بیشع تجریش .

  ها . . . همینطوره وبا صدای بلند خندیدیم .

که چون مرغان عشق در  نوبت رقص دو نفره زوج های جوان رسیده بود . تمام ایوان پر شده بود از زوج های جوانی

گوش هم نغمه عاشقانه سر داده بودند ، فربد دست در دست دریا خرامان به همان جمع رفتند و لحظه ای بعد کامال 

از دید من پنهان شدند در شلوغی میدان رقص چشمم به پرهام و نامزدش افتاد ، که هماهنگ با دسته رقاصان دور 

ا جلب شد ، باچشمان نافذش مسیر نگاه مرا دنبال می کرد ، خودش رابه پرهام میدان می چرخیدند . توجه م به سیمی

چسبانده بود چنان که هر لحظه نگران از دست دادن پرهام و دور ماندن از او بود ، اما پرهام بدون هیچ نشانی از 

وجه حضورشان در محبت وعشق فقط می چرخید ومی رقصید ، چرا؟ سوال عجیبی بود . چرا از همان لحظه ای که مت
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کنار هم شدم هیچ گرمایی از عشق بین شان احساس نکردم . وشاید سرمای حاکم در آن جا بود که به من سرایت 

  کرد وتا مغز استخوانم را لرزاند .

  خانم رازقی . افتخار یک دور رقص و به من می دهید .

ئن بودم که او منتظر چنین فرصتی است . کفشهایم را مهندس نامی بود . پیشنهادش دور ازانتظارم نبود . در واقع مطم

بزحمت از پا در آورده بودم . برایم تنگ بودند احساس گرفتگی پاهایم آزارم می داد . برای اینکه رد پیشنهادش 

  .مودبانه باشد گفتم : مایه افتخار منه اما چه کنم که پاهام توی کفش تاول زده نمی تونم با اونا همراهی تون بکنم 

 خیلی مودبانه پینشهاد منورد می کنید ، درست متوجه شدم؟

پدر که دورادور حرفهای منومهندس نامی شده بود ، جلو آمد و دستش راروی پیشانی ام گذاشت وگفت: هنوزم تبت 

  قطع نشده بهتره در معرض باد قرارنگیری . آخه امشب هوا یه خورده سوز پائیز وبا خودش آورده .

 به مهندس نامی انداخت وگفت : مزاحم شما که نشدم؟ بعد نگاهی

 نه آقای رازقی ، دخترتون با کمال ادب ومناعت طبع پیشنهاد منو رد کردن!

  آخه می دونید ، اون از صبح حالش اصال خوب نیست . تقریبا یه یک ساعتی هم توی اوایل جشن رفته بوداستراحت .

اما با رقص زیباشون فکر کردم حالشون بهتر شده . در هرصورت از اینکه البته متوجه بودم که حالشون بد شد ، 

  مزاحمتون شدم معذرت می خوام .

  نه اصال هیچ مزاحمتی نبوده فقط شرایط جسمی ام کمی نامساعده .

  پدر میان صحبتم دوید وگفت : انشاهلل در وقت مناسب دیگه ای درخدمتتون هستیم .

  منشینی با شما مایه افتخار من است .خوشحال میشم آقای مهدس!ه

در حین صحبت پدر و مهندس نامی ، ناگهان چشمم به چشمانی گره خورد که بی پروا درمن خیره مانده بودند من 

خودم رازیر آن امواج نافذ ، کوچک و بی سالح احساس نمی کردم ، پرهام سیگاری گوشه لبش بودوحلقه های غلیظ 

  باال می فرستاد ودوباره به من می نگریست . دود را با لذتی وافر به

ناگهان مهندس نامی با لحنی غیر معمول گفت:خانوم رازقی با اجازتون از حضورتون مرخص میشم تا مزاحم وقت با 

ارزش شما نباشم و با حرکتی مسخره خودش را از مسیر نگاهم کنار کشید ومیان جمعیت گم شد ، چقدر از او بدم 

م فضول و دست و پا گیری بود با حرکات و کنایه هایش به من فهماند که متوجه پرهام شده همینطور آمده بود ، آد

  توجه من به او .

در میان نگاه کنجکاو و زیرکانه ام احساس کردم پرهام به سمتم می آید ، خودم رابه ماساژ پاهایم سرگرم نشان 

ساس می کردم ، نه او هیچ تغییر نکرده بود ، همانطوری دادم ، نزدیک شدنش را از روی تپش های شدید قلبم اح

بود که می شناختمش آرام وصبور ومحکم . آهنگ قدم هایش تارهای دلم را به صدا در آورده بود که جفت پاهایش 

  رابه فاصله نیم قدمی نزدیک به خودم دیدم .

 خانوم رازقی؟

  ا نداشتم آن هم از فاصله ای چنان نزدیکه .سرم همچنان پایین بود ، توان نگاه کردن به چشمانش ر

 فقط گفتم : بله

 دباره گفت :خانوم رازقی؟

  من با سماجت بدون اینکه نگاهی به او بیندازم جواب دادم :بله . بفرمایید ، می تونم کاری براتون انجام بدم .
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نم بدونم مخاظب من در و دیوار و درخت بله ، فقط سرتونو کمی باال بگیرید تا من بتونم وقتی باهاتون صحبت می ک

  نیست .

او چطور به خودش جرات داد که این گونه با من صحبت کند ، او که مرا نشناخته بد ، فقط میدانست که من 

دانشجوی او هستم وخواهر یکی از دوستانش و همه اینها طرز صحیح صحبتش با من را توجیه نمی کرد ، مانند اسپند 

و صاف دراو نگاه کردم وبا لحن تقریبا عصبی گفتم : بله بفرمایید این چیزی که روبرتون مالحظه  روی آتشی جهیدم

  می کنید . نه در ودیواره و نه درخت وچیز دیگه یه آدمه . البته اگه شما . . .

یت نداشت ، من نتوانستم ادامه بدهم . زیادی تند رفته بودم و درشتی حرفهایم بخشودنی نبود ، اما اصال برایم اهم

  دیگر دانشجوی اون بدم و اواستادم نبود پس هر جور که می خواست میتوانست قضاوت کند .

  البته اگر من چی؟ ای کاش جمله رو تموم می کردید .

  اگه آدم زرنگی باشید می تونید آخرش حدس بزنید .

شنوم . البته چند سال پیش کسی رو شناختم که متاسفانه من آدم زرنگی نیستم واصال عادت ندارم جمالت نیمه تمام ب

  عادت داشت همینطور مثل شما صحبت کنه ، اما بعد از اون دیگه هیچ کس روندیدم ، شما دومین نفرید .

باز هم داشتم در چاهی می افتادم که خودم با دستهای خودم کنده بودم ، او چون گذشته زیر کبود و با کوچکترین 

  می برد و این برایم یعنی اعالم خط .لغزشی به هویتم پی 

پس با شتاب ضمن خداحافظی به طرف مادر رفتم اما صدایش را از پشت سرش شنیدم که گفت : شما یاد کسی رو 

  برایم زنده کردید که مدتهاست گمش کردم ، فقط همین .

  دم .در همان حال به سمتش برگشتم وگفتم : متاسفم . اما من جور دیگه ای فکر می کر

صدای بهت آمیخته با فریادش درمیان همه جمعیت گم شد و من خودم را به مادر رساندم تا در چیدن میز شام 

  شرکت کنم .

تمام میهمانان با راهنمایی پیش خدمتهای که کار خود رابه خوبی می دانسند به کنار میزها راهنمایی شدند . تقریبا 

من از فرصت استفاده کردم از سالن خارج شدم وبه سمت صندلی های خالی همه گرم پذیرایی از خودشان بودند ، 

که تا چند لحظه پیش جایی برای نشستن نبود رفتم وخودم را روی یکی از آن ها رها کردم ، همه جا خلوت بود . جز 

کردم ای  صدای ولوله مبهمی که از سالن غذا خورش شنیده می شد ، دلم برای آرامش اتاقم لک زده بود . آرزو

کاش میهمانان زودتر به خانه هایشان برگردند تا من بتوانم به اتاق رویایی خودم برگردم ، رویایی که فقط اتاق نسبتا 

  وسیع طبقه باالی خانه مان شکل می گرفت وزنده می شد .

به بازی می گرفت ، پرهامی در آن جا منتظرم بود که نه به من کنایه می زد ونه عشقم را با دست های دختری دیگر 

 ناخودآگاه زیر لب زمزمه کردم ، خدایا پس کی این مهمونی تموم می شه؟

  هر وقت که خودت بخوای ، کافیه از همین جا یه راست بری توی اتاقت و در و از پشت قفل کنی ، همین .

  چشمانم را با هراس باز کردم ، فربد بود و در فاصله ای نه چندان زیاد پرهام .

ول کرده بودم ، نمی خواستم فربد از دستم دلخور شد ، با لبخندی نگاهم کرد و گفت : مثل اینکه خیلی خسته شدی ه

 آره خواهر نازنازیم؟

لبخند کمرنگی روی لبهای پرهام نقش بسته بود ، با دیدن پرهام در خلوت خودم لباس تهاجم به تنم کردم و گفتم : 

  ن خستگی روحه که آدمو داغون می کنه .نه خستگی جسمی داداش عزیزم . ای
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خستگی روح ، چیز غریب یه ، تو خستگی روح؟من می تونم قسم بخورم تواز این نظر روح خستگی ناپذیری داری 

  شاهد منم همه پسرهای دانشگاه ن .

 یل ببره؟ساحل خیلی دوست دارم بدونم کدو مقهرمانی یه که تونسته توجه ت روجلب کنه وتوانت رواینطور تحل

  آن لبخند لعنتی هنوز توی صورتش بود ، لبخندی که مرا تحریک می کرد و نمی گذاشت درست تصمیم بگیرم .

نه فربد مطمئن باش اون قهرمان توجه منوبه خودش جلب نکرده فقط عینهو یه کنه چسبیده به شکارش وبدون 

  مالحظه می خواد خونشو بمکه .

، انصافا یاد توی همین رشته درس می خوندی . وگرنه پاک استعدادت به هدر رفته بود  واقعا که ، تو دیگه کی هستی

.  

  بس کن فربد ، به اندازه کافی امشب سین جیم شدم . دیگه نمی تونم به تو هم جواب پس بدم .

  باشه تسلیم ، فقط اگه ممکن یه سری به دریا بزن که منتظرته .

  باشه االن می رم .

 حل چرا به من نگفته بودی پرهام استاد شماست؟راستی سا

نگاهی به پرهام کرد ، او به درختهای روبرو نگاه می کرد واعتنایی به به حرفهای منو فربد نشان نمیداد . بخاطر همین 

با لحنی پر از کنایه گفتم :اوال نمی دونستم که ایشون دوست بچگی های جنابعالی هستن ودوما فرصتی پیش نیومده 

  ود .ب

باشه باشه . ببخشید دیگه همین مونده که جاروی دسته بلند و بگیری ودنبالم کنی . بهت قول می دم تا آخر شب از 

  دندونات هیچی نمونن از بس که به اونها فشار آوردی .

تظار از دست فربد عصبانی شده بودم او حق نداشت جلوی پرهام اینطور با من صحبت کند . هرچند که از فربد ان

  بیشتری نمی رفت . اما من به عنوان یه خواهر ، انتظار دیگه دیگه داشتم .

جشن عروسی به بهترین صورت پایان یافت . همه ما طبق رسوم دیرینه ای که در کشورمان وجود دارد به بدرقه 

پاهایم حسابی درد  میهمانان رفتیم و کنار در خروجی ایستادیم ، همه به نوبت خداحافظی می کردند ومی رفتند .

گرفته بود . ازته مانده توانم برای ایستادن در کنار خانواده واجرای آخرین پرده نمایش استفاده می کردم . پرهام 

وسیمیا وبدنبال آن ها آقای مهندس نامی ایستاده بودند ، جواب سردی به خداحافظی پرهام و نامزدش دادم واعتنایی 

م امادر عوض چنان شب بخیری به مهندس نامی گفتم که پرهام برای لحظه ای نگاه هم به نگاههای گنگ پرهام نکرد

کینه توزانه ای به من و مهندس نامی انداخت ، آخرین تیر ترکشم را رها کرده بودم ، امادراعماق قلبم احساس 

نماند در را رضایت نمی کردم ، چون خوب می فهمیدم که عشق قصاص نمی شناسد . وقتی همه رفتند وکسی باقی 

  بستم وبه آن تکیه دادم لحظه ای چشمانم را بستم .

همه چیز تمام شده بود دستان گرم پدر راروی دوشم احساس می کردم ، لبخندی زدم و چشمانم را باز کردم ، پدر با 

حاال صدای محکمی گفت :همگی خسته نباشید . همانطور که انتظار داشتم جشن عروسی خوب وآبرومندانه گذشت ، 

  میتونیم خستگی چند هفته رو از تنمون بیرون کنیم . اگه موافقید پیش به طرف اتاق خوابامون .

بعد به طرف عروس و داماد رفت و دست هر یک را میان دستانش فشرد وسپس دست آن دو را بهم داد وگفت:از 

برای فکر و اندیشه وخواسته های هم همین لحظه شما دو تا مثل یک روح در دو جسمید . قدر همدیگه رو بدونید و 

ارزش قائل بشید ، هر دوتاتون تحصیل کرده وبچه های رنجید . پس تالش کنید که هیچوقت غم ورنج آسمان صاف 
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وآفتابی دلتون وابری نکنه ، ما همه آرزوی خوشبختی وسعادت شما دونفر وداریم ، حاال می تونید برید سرخونه 

  وزندگیتون ، خدانگهدار .

چشمان زیبای دریا ، طوفانی شد . سرش را پایین انداخت . لرزش لبهایش به خوبی دیده می شد . طاقت نیاوردم و 

بسویش پرکشیدم ومحکم در آغوشش گرفتم . گرمای اشکش را روی گردنم احساس می کردم . مادر هم به جمع 

وخوشبختی یه ، گریه توی این شب ما پیوسته بود وهر دو نفرمان را در آغوش گرفت وگفت :امشب شب شادی 

  شگون نداره ، بهتره تمومش کنید .

برای آرام کردن دریا به طرف فربد برگشتیم تا از او کمک بخواهم ، اما باکمال تعجب او را با فاصله ای نسبتا زیاد . 

می گشت که دلداریش در حالی که سیگاری گوشه لبش بود دیدم . خداوندا ، یقینا اونیز در چنین شبی بدنبال کسی 

داده ودستی روی شانه هایش بکشد . باچشمانم به پدر نگاه کردم ، پدر به راحتی معنای نگاهم را فهمید اما بالفاصله 

با دستهایش بهمون فهماند که از پس این کار بر نمی آید . دلم برای پدر مهربان و نازک دلم سخت . انسانی دلسوز 

دلش چون کوهی سنگینی می کرد ، بناچار وبر خالف میل باطنی ام به طرف فربد  و وارسته که تحمل هر غمی روی

رفتم ، در دینای خودش غوطه می خورد . دنیایی که من با آن آشنا نبودم اما به نوعی دردش را احساس کرده بودم ، 

از من گرفته بود . به دستهای لرزانم راروی شانه هاش گذاشتم . اما بغض گلویم را می فشرد و توان هر حرفی را 

طرفم برنگشت . یکی از دستانش را به روی دستم گذاشت وگفت : ساحل ، توبهترین همدم ومونس من در تمام 

لحظات زندگی بودی و من با پیشنهاد مسخره ام به تو می خواستم تو رواز آن خودم کنم اما چه غافل بودم و نادون ، 

ی فهمیدم ، تواز جنس منی ، خونی که در توجریان داره همون خونی که که تفاوت عشق آسمانی و عشق زمینی رونم

  با منه . مثل دوتا خواهر وبرادر واقعی ، و من اینوامشب با تمام ذرات وجودم حس کردم .

چشمهای تو منو می فهمه ودرکم می کنه ، بی صبرانه منتظرت بودم تا مثل مادر و یا پدری که هیچ تصویری از اونا 

نم ندارم به بدرقه ام بیایی ، واز این که این کار وکردی نمی دونی چقدر منوبه باورمن زدیک کردی ، من توی ذه

  امشب حضور خدا رو توی یک قدمی احساسم دیدم و با تک تک سلولهایم باورش کردم .

، همونطوریکه توالیق  فربد ، توعزیزترین کسی هستی که حتی بیشتر از برادرم دوستش دارم ، دریا لیاقت تو رو داره

  اونی ، من مطمئنم که سعادت واقعی رودر کنار هم پیدامی کنید .

من هم همینطور فکرمی کنم ، اماساحل من برای توخیلی نگرانم . برای آینده ات برای کسی که قراره یه روز پیدا 

  بشه و تو رو باخودش ببره .

طمئن باش که من هیچ وقت تنهاتون نمی گذرام ، االن بهتره دست احمق نباش فربد ، اون روز هیچ وقت نمی رسه ، م

  دریا روبگیری وباخودت ببری چون اصال حال خوشی نداره .

حق با توهه ، دستش را روی دوشم گذاشت ودر حالی که نقاب چند لحظه ی قبل را از چهره برداشته بود به طرف 

  دریا حرکت کردیم .

ه ابرای آسمون چشمت کنار رفتن و دیگه طوفانی نمی شن . بهتره بامن بیایی که دارم خب خب . پری دریایی من ، اگ

از خستگی تلف می شم . دستش رابه طرف دریا گرفت ، دریا با کمی خجالت نیم نگاهی به ما کرد و دستان فربد را 

تون قول می دم که در راه  گرفت و در حالی که به ما نگاه می کرد گفت :پدر ! مادر! ساحل! من همین امشب به همه

  خوشبختی فربد از هیچ تالشی دریغ نکنم .

  پدر ومادر یکصدا گفتند : ما اینومی دونیم .



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 9  

 

فربد دریا رابه طرف خود کشید ودر حالی که کمی به طرف ما خم شد وتعظیم کوتاهی می کرد ، با دریا راهی کلب 

باغ از چشمانمان پنهان شدند ، غم انبوهیی در چشمای پدر و  هخوشبختی شان شد ، آنقدر ایستادیم تا آنها در پیچ

مادر موج می زد میدانستم اگر به حرف نیایم . بغض هر سه نفرمان خواهد ترکید ، نفس عمیقی کشیدم گفتم:حاال 

دیگه برگردیم که من پاهایم دارن فلج می شن . می گم پدر خوب شد حرف مامان وگوش دادید همین خونه 

  آماده کردید . اگه قراربود اونا امشب ازاین خونه برن من دق می کردم .روبراشون 

پدر به شوخی در حالی که سعی می کرد بغضش رافراموش کند گفت :راستش من نزدک بود همین حاال پس بیافتم 

  وباید به شما بگم که من امشب یه فکر تازه ای به مغزم رسیده .

 منو مادر با هم گفتیم : چه فکری؟

موذیانه خندید وگفت: اگه شما مادر ودختر سوءاستفاده نکنید باید بگم که من تصمیم گرفتم یه سوئیت دیگه توی 

باغ بسازم . فورا منظور پدر را فهمیدیم وکمی خجالت کشیدم ، اما مادر با اینکه مانند من منظور پدر را فهمیده بود با 

 شیطنت گفت: سوئیت دیگه برای چی؟

  اینکه سوال نداره . برای دختر ناز بابا .ای بابا . 

 با شرمندگی گفتم:بابا؟این چه حرفیه؟من تا ابد پیش شما می مونم ، مگه از دست من خسته شدید؟

خب منم بخاطر همی میگم که باید یه خونه دیگه بسازم ، چون مطمئن بودم که این دختر نازنازی محاله که از ما جدا 

  بشه .

  خندیدم ، و در حالیکه دست هر دو نفرشان را در دستانم می فشردم به طرف خانه رفتیم . . .هر سه نفرمان 

ساعت از یازده گذشته بود که با سرو صدای دریا وفربد از خواب بلند شدم ، فربد قاشق بزرگ و قابلمه ای گرفته 

اسم را عوض کردم وبه پایین رفتم پدر و بود ومانند سربازان عهد دقیانوس ، رژه می رفت . خنده ام گرفت ، فورا لب

  مادر با چشمانی پف کرده کنار میز آشپزخانه نشسته بودن و از دست فربد حسابی کالفه بودند .

تا اینکه فربد دست از صورت و صدای کشید و گفت : صبح به خیر به لشکر شکست خورده دوستان ، می خواستم به 

و دریا همسر عزیز بنده آماده کرده و برای یادآوری باید بگم که ساعت از اطالعاتون برسونم که صبحونه امروز 

  یازده گذشته .

پدر با بی حوصلگی گفت : عجب پسر بی مالحظه ای هستی ، ما گفتیم حاال که برات یه شریک گرفتیم دست از سحر 

کردم که این دارو اثر عکس داشته خیزی و آزار و اذیتت بر می داری و پسر سر براه و عاقلی می شی . هیچ فکر نمی 

  باشد . پسر هم پسرهای قدیم .

  محال بود توی چنین روزی کله سحر از خواب بیدار بشن و از این کارهای عجیب غریب بکنن .

طرز صحبت پدر که همیشه در لفافه و ادب سخن می گفت و امروز همه آنها را کنار گذاشته بود همه ما را از خنده به 

انداخت ، سعادت خانواده ما با حضور دریا پر رنگ و لعابتر شده بود وهمه از این حضور خوشحال و راضی  جان هم

  بنظر می رسیدند .

  ساحل ما برای جمعه ساعت پنج صبح برنامه کوه داریم ، آماده باش که توی حیاط منتظرتیم .

 منظورت اینه که دریا هم میاد؟

 ی ثابت کوهنوردی یه؟البته ، او از این به بعد پا

 به پدر و مادر هم گفتی؟
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  آره . اما مثل اینکه جایی دعوتن و نمی تونن بیان .

 «نیم نگاهی به پدر کافی بود تا بفهمم که فربد شوخی نمیکنه . »ولی چیزی به من نگفتن . 

 وت کنن . اینو تاحاال نفهمیدی؟ای بابا ، دختر تو چقدر سمجی . شاید اونا دلشون بخواد یه وقتایی بدون مزاحمت خل

  پر رو نشو فربد . من منظورم اینه که من در جریان این موضوع نبودم .

  خب بگذریم . وسایلت رو جمع کنوآماده باش .

  خیلی خب ، سعی میکنم تا اون ساعت آماده شم .

روی میز انداختم . چهار و نیم را  با سرو صدای فربد که از داخل حیاط صدایم می کرداز جا پریدم نگاهی به ساعت

نشان میداد با تنبلی از جا بلند شدم ، اگر اولین جلسه کوه بعد از شروع زندگی مشترکشون نبود محال بود که در این 

ساعت از تختم جدا شوم ، از آنجایی که بعضی از مالحظات خواسته های آدم را ندیده گرفته وبه جبرواجبار شکل 

  ی بخشد . ناچار خودم راآماده کردم .قانونی و طبیعی م

فربد دستش راروی بوق ماشین گذاشته بود ، اوهیچ وقت رعایت حال دیگران را نمی کرد . ناچار شدم با عجله 

کارهایم راانجام بدهم . تا صدای پدر و مادر را در نیاورد . به محض دیدنم روی ایوان خانه دست از روی بوق 

  ودش گرفت وگفت .برداشت وقیافه جدی به خ

  خوبه از شب قبل با بوق و کرنا که ساعت حرکت و اعالم کردیم و گرنه خدا باید به دادمون می رسید .

  اوال صبح بخیر . ثانیا ساعت هنوز پنج نشده و ثالثا اگه به خاطر دریا نبود فکر کوه هم عصبانیم می کرد .

 ری هم پیش خواهر کوچکش نداره؟پس حاال دیگه داداش فربد رفته برای خودشو خاط

  در این مورد خاص ابدا .

دریا فقط می خندید . از وقتی که شناختمش کم حرف بود و رضایتش را فقط با یک لبخند نشان می داد ، صبور بود 

وآرام و کمتر می شد گرد عصبانیت را بر چهره آینه وارش دید . درست نقطه مقابل فربد ، که زودرنج وحساس و 

  صبانی بود و دلش می خواست همه تابع نظر وخواست اوباشند .ع

 فربد در یکی از خیابانها ایستاده وبه اطراف سرک کشید . پرسیدم : منتظر کسی هستی؟

 آره ، گروهمون

 مگه پای کوه قرار نمی گذاری؟

 چرا اما یکی دو عضو جدید گرفتیم که محل قول و قرارهامونو نمی دونن

 برای خوردن داری؟ فربد . چیزی

 مگه برای خودت چیزی برنداشتی؟

 خوراکی نه؟

سوتی از تعجب کشید وگفغت : هی دختر ، مگه من بهت نگفتم ، وسایلت و جمع کن . نکنه فقط برای خودت لوازم 

 آرایش ودوربین و لباس برداشتی؟

  دقیقا ، آخه همیشه ساک منو مادر می بست .

پس ناچاری تموم روز و گرسنه و تشنه بمونی تا یاد بگیری که چه چیزهایی برای کوهنوردی ای بچه ننه ، واقعا که ، 

 الزمه؟

  خندیدم وگفتم : اما می بینم که ساک داداش فربد حسابی چاق وچله است .
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ین فربد با حرکتی بچه گانه ساک را از دسترسم دور کرد وآن را به دریا سپرد وگفت : دریا مواظب ساکم باش که ا

  دختره شکمو تا برسیم ته خوراکیامو باال میاره .

دریا نگاه شماتت باری به او انداخت وگفت : نگران نباش آقای شکمو . توی ساک من غذا برای دو نفر هست ، 

 حواستو جمع رانندگی کن . چون این دختر امانت با ارزشی یه که بابا تا دیر وقت داشته سفارش اونو بهت می کرده .

 یا خانوم نمی شد این یه تیکه رو سانسور می کردی تا مجبور نباشم تا غروب هجیز خانوم وبگم؟در

صدای قهقهه من تمام ماشین را فراگرفت ، کم کم به محل قرار نردیک شدیم . کنجکاوانه به اطراف نگاه کردم امیر 

  و خواهرش از دور برایمان دست تکان می دادند .

شد تا به اتفاق خواهر امیر در کنار من بنشینند وآن دو با سر و صدای زیادی سوار ماشین شدند دریا از ماشین پیاده 

  فربد با تعجب پرسید : پس اون دو تا کجان؟

  امیر گفت : خودشون خواستن برن .

ام کوله ساعت شش ونیم به پای کوه رسیدیم ، همه در آن جا حاضر بودند . با هیاهواز ماشین پیاده شدیم و هر کد

پستی خودمان را به دوش گرفتیم ، همه آماده حرکت بودیم که صدای بوق ممتد اتومبیلی توجه ما رابه خود جلب 

  کرد . اتومبیل بنز مشکی و شیکی بود ، دو نفر از آن پیاده شدند . بالفاصله شناختمشان . پرهام و سیمیا بودند .

صبح هیچ انگیزه ای برای این کوهنوردی نداشتم تمام شوقی را که برای یکه خورده بودم ، حاال می فهمیدم که چرا از 

  با دریا بودن داشتم به یکباره از دست دادم .

با آن که تصمیم گرفته بودم هیچ توجهی به پرهام و سیمیا نکنم و به خود قبوالنده بودم پرهام وسیمیا با پرهام من 

ایی به پا شده بود ، نزدیک شدند و سالم گرمی با تک تک بچه ها کردند هیچ نسبتی ندارد . اما دوباره در درونم غوغ

، هیچ اثری از دلخوری دیشب در سیمایش وجود نداشت واین کمی آرامم می کرد ، در صفی طوالنی و پشت سر هم 

بود . بقیه  به راه افتادیم من سومین نفر بودم وسر حال و چابک باال می رفتم و بیشتر آن به خاطر کوله پشتی سبکم

حسابی سنگین حرکت می کردند ، از دریا خواستم تا مقداری از وسایلش را در کوله ی من بریزد ، اما با لبخندی با 

من گفت که کله او هم مانند من سبک است چون فربد چیزهای حجیم وسنگین را در کوله پشتی خودش گذاتشه 

ه موقعش به خدمتش برسم . حاال دیگه تقلب می کنه؟ از مسیر خنده ام گرفته بود و با شیطنت گفتم : صبر کن تا ب

باریکه ای باال رفتیم ، هر چه پیشتر می رفتیم راه رفتن مشکل تر می شد . تازه به نزدیکی های ایستگاه سوم رسیده 

من  بودیم ، هنوز دوتای دیگر مانده بود ومن نفسم گرفته بود ، فربد متوجه تغییر رنگ صورتم شد وخودش رابه

 رساند وگفت :ساحل حالت خوب نیست مگه نه؟

  حالم خوبه . فقط یه کمی خسته شدم ونفس کشیدن برایم سخت شده .

پرهام به دنبال عجله ای که فربد نشان داده بود ، به تصور اینکه اتفاقی پیش آمده خودش را به ما رساند ومتوجه 

گاه نمی کرد گفت : فربد اگه اجازه بدی من خانوم ها رو با تله قسمت آخر حرفهایمان شد و در حالی که به من اصال ن

 کابین به ایستگاه پنجم می برم و تا وقتی که اونا استراحت بکنن شما هم می رسید چطوره؟

قبل از اینکه فربد چیز گفته باشد دریا وآرزو خواهر امیر موافقت خودشان ر ا اعالم کردند ، اما سیمیا مخالف بود 

ترجیح می دم تا آخرش با گروه باشم . پرهام خیلی بی تفاوت فقط شانه هایش راباال انداخت وگفت:هر وگفت من 

 جور که مایلی .
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ما چهار نفر به طرف ایستگاه حرکت کردیم ، از یک جاده فرعی با شیبی تند باال رفتیم و سوار یکی از کابین ها شدیم 

  شدم ، واقعا ترسناک بنظر می رسید .، برای اولین بار بود که سوار تله کابین می 

رنگم دوباره پریده بود محکم میله وسط را با دستانم می فشردم ، دریا که متوجه حالت من شد گفت ساحل . دختری 

به شجاعت تو چهطور ممکنه ازاین ارتفاع در حالی که توی کابینی مطمئن نشسته بترسه سرم را به میله تکیه دادم 

 شده که فکرکنی من خیلی شجاعم؟وگفتم : چی باعث 

  اعتماد به نفست ، پشتکار ومهربانی وزبون تیزت .

  متاسفم ، اگه بهت بگم که معادالتت حسابی بهم خورده .

  نه عزیزم بعضی از معادله ها از چند راه حل می شن ، پس بهتره زیاد نا امید نباشی .

پایینو نگاه کنید ، گروه خودمون کامال قابل تشخیص ان وای که  پرهام به میان صحبت مان آمد وگفت : بچه ها اون

  چقدر آدمها از این فاصله کوچیک به نظر می رسن .

بی اختیار جواب اظهار نظرشو دادم : درسته به اندازه افق دیدشون . آخه ما آدمهای مغرور عادت کردیم که دیگران 

  ها چیزی که فاصله و اندازه در آن بی معنیه ، وسعت قلباشونه .واز باال و با یه فاصله دور نگاه کنیم ، اما تن

خیلی قشنگ حرف دلتونومی زنید . اما نمی دونم که چرا وقتی شما دارید صحبت می کنید من احساس می کنم که یه 

  جوری دلخوری یا سرخوردگی و یاس توی حرفاتونه ، البته نمی دونم چقدر احساسم به من درست میگه .

  جواب پرهام تنها توانستم پوزخندی بزنم .در 

ایستگاه چهارم را رد کرده بودیم ، با خارج شدن از هر ایستگاهی از کابین برای لحظه ای صدای عجیب و غریب 

قرقره ها به گوش می رسید ، بعد یک رها شدن ، که زیر دلم را خالی می کرد و شور و زندگی رابرای لحظه ای در 

د وبه دنبال آن رنگ از صورتم می پرید ، تا باالخره همه چیز تمام شد ومن از یک کابوس واقعی رگهایم می خشکان

نجات پیداکردم . با اینکه زمین سخت کوه را زیر پاهایم حس می کردم هنوزهم خودم را در خال احساس می کردم 

ی نشستن اختصاص داده بودند . برای ما به دریا تکیه دادم و قدم برداشتم . پرهام با عجله یکی از تخت هایی که برا

آماده کرد وبا اشاره از دریا خواست تا مرا به آنجا ببرد . کوله پشتی ام را زیر سرم گذشتند و من دراز کشیدم . کمی 

به همان حالت ماندم تا حالم جا آمد ، از جا بلند شدم ونشستم . دریا از بوفه روبرو برایم چای می آورد . برایش 

 کان دادم . نزدیک شد وگفت :چطوری دختر؟کوه زده شدی؟دستی ت

 خیلی ترسیده بودم دریا ، تو چطور؟

راستش من هم ترسیدم اما یه نگاه به قیافه تو کافی بود تا ترس واقعی روتوی چشمات ببینم ، قیافه ی توترسناک تر 

  از ارتفاع بود .

 راست می گی دریا؟

  خورده بود . هی از من حالتو می پرسید . آره ، حتی آقای مجد هم حسابی جا

پوزخندی زدم و گفتم : میدونی دریا هیچوقت دلم نمی خواست ضعفم را جلوی این جنسهای به اصالح قوی نشون 

  بدم ، اما واقعا دست خودم نبود .

  . بهتره چای روبخوری و دوباره کمی استراحت کنی ، منوآرزو می خوایم یه گشتی این اطراف بزنیم

  باشه شما برید ، من همین جا می شینم واز منظره اطراف لذت می برم .
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یک نگاهی به اطراف انداختم چشمم به پرهام افتاد با تعجب دیدم روی بوم نقاشی خم شده و مشغول کشیدن چیزی 

  است .

یدمش . ای کاش زمان به عقب دلم گرفت . پرهام در چند قدمی من بود و به اندازه دنیایی از تنهایی هایم دور می د

بر می گشت وهمانطور جریان پیدامی کرد که ما می خواستیم . آن وقت مجبور نبودم . از پشت سر به او خیره شوم و 

  عاشقش باشم و به محض برگشتنش به سمتم . وانمود کنم که از اومتنفرم .

ر سختی که نمیتونی دستی توی کتاب سرنوشتم سرم را به طرف آسمان گرفتم و رو به سوی خدا گفتم : یعنی اینقد

 ببری و همانطوری تمومش کنی که من حقیر و ناتوان میخوام؟

من از تموم آنچه که یک بنده میتونه داشته باشه به پرهام قانع ام ، ای کاش می تونستم کتاب زندگیم را از اول تا 

  آخرآن بخوانم .

وانایی رومی دادی ، و یا قدرت انتخاب بهترین راه رو . مثل سیاهی و اصال چی می شد اگر به ما بنده هات این ت

سپیدی جلوی رویشان می نمایاندی . ولی نه ، می دونم که مصلحت ما غیر ایناست . همان که تو برایمان خواسته ای . 

قان آوری به از تصور اینکه کتاب زندگیم ورق بخورد و نامی از پرهام در هیچ یک از صفحات آن نباشد . حس خف

  من دست میداد .

از جا بلند شدم ، آفتاب نوک کوه صورتم را قرمز کرده بود ، به طرف پرهام رفتم ، آهسته ونرم تا متوجه حضورمن 

شود اما غافل از سایه ام بودم که جلوتر از من رسیدنم را خبرداده بود ولی او چون همیشه مودبتر از آن بود که 

  به رخم بکشد ، نگاهی به بومش انداختم . منظره ی آشناییی بود . میشناختمش . پیشدستی کند وحضور مرا

شباهت زیادی به جنگل های زادگاهم داشت برای لحظه ای خودم را در همان جا و با همان احساس دیدم . باریکه 

زبیایی آن نشدم . فقط راه آن چقدر واقعی بود . همانی که من بارها وبارها از آن گذشتم و به شوق دیدنش متوجه 

یک اشتباه دیده می شد ، آن هم از کسی که سعی می کرد کارهای بی نقصی ارائه دهد ، با شادی بی حدی فریاد زدم 

  ، یه جای کار اشتباهه .

  بسرعت به طرفم برگشت ، از جا بلند شد وبوم را جلوی چشمانم گرفت .

  ید .خوشحال می شم اگه اشتباه کارمو به من نشون بد

  جا خورده بودم ، دوباره داشتم به همان سویی میرفتم که اخطار جدی برایم بشمار می رفت .

 نمی خوای نشونم بدی؟

نه ببخشید مثل اینکه من اشتباه کرد ، کار قشنگی شده . من نمی دونستم که شما عالوه برادبیات توی رشته نقاشی 

  همکار می کنید .

  فت: نقاشی روبصورت حرفهای کار نمی کنم ، به خاطر دلم کار می کنم .خندید وسری تکان داد وگ

  با بی قیدی گفتم : پس باید توی دلتون نمایشگاه بزرگی برپا باشه .

البته توی زیرزمین خونه نمایشگاهی از کارهام درست کردم . اگه مایل باشی ، باعث افتخار منه که در خدمتتون باشم 

.  

، خیلی دلم می خواست به صورت ناشناس به زندگیش نزدیک شوم وحس کنجکاویم را ارضا کنم  کنجکاو شده بودم

. بخصوص همان نمایشگاهی که حدس می زدم برای من می بایست بسیار جذاب ودلنشین باشد ، بخاطر همین بدون 

 معطلی گفتم :خوشحال می شم . اما فکر میکنم یه نوع مزاحمته!
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خوشحال میشم که از دوستام توی نمایشگاه پذیرایی کنم . حاال کی این افتخار وبه من می  اصال اینطور نیست . من

 دید؟

  اجازه بدید با فربد وخونواده هماهنگ کنم . بعد به شما اطالع می دهم .

  کمی مکث کردم و با تردید گفتم : اونوقت نامزدتون از شما دلخور نمی شن .

 پوزخندی گفت : نامزدم؟ نگاه عمیقی به من انداخت و با

  اما دوباره با لحن دیگری ادامه داد: نه او هم از دیدنتون خوشحال خواهد شد .

سپس بوم نقاشی را به طرفم گرفت و گفت :این هم تقدیم شما ، فکرمی کنم از اون خوشتون اومده ، یک هفته ای 

  می شه که دارم روش کار می کنم ، باالخره امروز تموم شد .

 بل از اینکه بوم را از دستانش بگیرم گفتم: یعنی این مال منه؟مال خودم؟ق

  خنده ی اطمینان بخشی کرد وگفت:بله مال خود خودته واصال هم قابل شما رونداره .

باخوشحالی بوم را از دستانش گرفتم وبا عجله به طرف تختم دویدم ، تا در آرامش وتنهایی به جز جز آن نگاه کنم ، 

در بحر آن فرو رفته بودم که تکه ای از وجود گمشده ام بود ، وجودی که با دستهای عشقم به تصویر کشیده چنان 

شده بود ومن سالهای سال از آن دور مانده بودم ، در واقع آنجا آخرین توفقگاه من وپرهام در آن روز شوم و لعنتی 

یه داده بود و با نوک کفشهایش برگها را به هوا پرتاب بود . من حتی به جرات می توانستم درختی را که او به آن تک

  کرد نشان دهم .

صدای خنده و صحبت وهورا کشیدن بچه ها شنیده می شد . باالخره کوهنوردی به پایان رسیده بود ، پرهام توی 

بود واین  فرصتی که من در تابلوخیره شده بودم برای بچه ها چای درست کرده بود . شکمم به سر و صدا در آمده

  مرا به یاد کوله پشتی خالی ام انداخت .

سیمیا تقریبا از نفس افتاده بود . اما توانسته بود این همه راه سخت را پا به پای مردان طی کند . پرهام لیوان چای 

  برای او ریخت ، زن سرسختی به نظرمی رسید .

ز ساندویچ های مختلف تا کنسرو وماهی ولوبیا و قیمه همه درتدارک غذای ظهر بودند ، هر کسی چیزی آورده بود ، ا

همه غذاها را روی روزنامه ای چیده بودند تا هر کسی از هر نوع غذایی که دوست داشت بخورد . یک همکاری 

  وهمیاری همه جانبه .

  فربد با خنده به سراغم آمد وگفتم : بس کن فربد ، خواهش می کنم این یه دفعه رو آبروریزی نکن .

 آخه چرا ساحل تو هم می تونی پنکیک وکرم پودر و ریمیل و . . . همه رو در بیاری وبه همه تعارف کنی!

حسابی عصبانی شده بودم . می دانستم که فربدآدم مالحظه کاری نیست و ممکنه حسابی آبروی منو ببره ، صدایم را 

  اکت می شی ویا من می گذارم و می رم .به عالمت تهدید کمی بلند کردم وگفتم : فربد یا همین االن س

پرهام در همان نزدیکی ها مشغول گرم کردن کنسروها بود که با شنیدن صدایم ، با عجله به طرف فربد رفت و با 

یکی از دستهایش یقه ی او را فشرد وگفت : توهنوز هم یاد نگرفتی که توی جمع چطور باید با خواهرت رفتار کنی . 

  میاد اونو مضحکه جمع بکنی ، آره؟ تنها چیزی که این جا فراوونه غذاست پس دهنتوببند .مثل اینکه خوشت 

دلم حسابی خنک شده بود ، اما ای کاش جای پرهام کس دیگه ای حرف منوشنیده بود ، غرورم ترک برداشته بود 

، مسیرنگاهش را دنبال کرد ، وبغضم شکسته بود ، ناگهان چشمم به فربد افتاد که از ترس و یا خشم سیاه شده بود 

چشمم به دریا خورد که با چشمانی از حدقه در آمده به اومی نگریست ، اما هیچ حرفی نزد . به طرفمون آمد وکنارم 
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روی تخت نشست و گفت:ناراحت نشوساحل باالخره درستش می کنم ، فقط شانس آورد که بچه ها از اینجا خیلی 

پرهام شنیده که خوشبختانه از همه عاقل تره ، حاال بلند شو یه چیزی بخوریم  دور بودن ومتوجه حرفاش نشدن فقط

.  

با اینکه گرسنه بودم اما نتوانستم غذای زیادی بخورم ، بغض حسابی ته گلویم را می سوزاند و باهر لقمه ای که قورت 

مدت پشت به آن جمع به بهانه می دادم چشمانم پر از اشک می شد . از ترس اینکه کسی متوجه حالم نشود ، تمام 

  نگاه کردن به مناظراطراف غذا خوردم .

  پرهام تمام مدت با حرفهای متنوع اش حواس همه را از من پرت کرد وچقدر بخاطراینکار از او ممنون بودم .

 3گردم ، هنگام بازگشت تمام مسیر سراشیبی بود ومن حاضر نشدم با وحود سختی و طوالنی بودن راه تله کابین بر

نفر از گروه با تله کابین برگشتند اما من و دریا وآرزو وپرهام فربد پیاده برگشتیم ، از همه جلوتر حرکت کردیم و 

 در طی راه باکسی حرف نمی زدم .

ساکت وعصبانی بودم ، فربد بارها وبارها سعی کرد تا با حرفهای مسخره . مرا وادار به حرف زدن کند ، اما لجباز تر 

قبل پیش می رفتم وجواب هیچکدام شان را نمی دادم . آرزو و دریا پشت سر من بودند وپرهام ته صف حرکت  از

می کرد . فربد به آرامی خودش را پشت سر من رساند و تنه محکمی به من زد پایم پیچ خورد وهیچ چیز نفهمیدم 

  وبه دنبال آن تهوع شدید . . . فقط احساسی مانند رها شدن و بعد شوری خون را در دهانم احساس کردم

حالم کمی بهتر شده بود چشمانم را به اطراف گرداندم ، داخل ماشین فربد بودم وفربد در سکوتی مطلق رانندگی می 

کرد ، تکانی خوردم تا خودم را کمی جابجا کنم که دریا به طرفم برگشت ، رد اشک روی گونه هایش مانده بود ، 

  و با شرمندگی نگاهش را دزدی . فربداز آینه نگاهم کرد

دریا اصال با من حرف نمی زد ومن از تکان شانه هایش فهمیدم که او گریه می کند . اما برای چی؟ دستو پاهایم را 

  تکان دادم ، همه سالم بودند ، پس حتما باهم دعوا افتاده بودند .

و به طرفم برگشت ، لختی نگاهش کردم و گفتم: دستم راروی شانه های دریا گذاشتم ، فورا صورتش را پاک کرد 

 باز چی شده دیگه این همه گریه برای چیه؟ مگه با هم دعواتون شده؟

ای کاش باهم دعوامی افتادیم! ای کاش این روز لعنتی هیچ وقتی نمی رسید . ای کاش هیچ وقت پا توی اون کوه نمی 

  گذاشتیم .

 تاده بودند پس چی اتفاقی افتاد . نکنه برای پرهام اتفاقی افتاده باشد؟دلم لرزید . اگه اونها با هم دعوا نیف

با ای نفکر صدایم بلند شد . فریاد زدم . یکی تون به من بگه تا منم بدونم چه اتفاقی افتاده؟برای بچه های گروه 

 مسله ای پیش اومده ؟

  نگاهی به صورتت بنداز . فربد همچنان خاموش بود ، دریا با آرامی گفت: بیا اینو بگیر و یه

با تعجب آینه را ازدست های دریا گرفتم ونگاهی به صورتم انداختم ، یک طرف صورتم کبود شده بود ، فقط شانس 

آورده بودم که صدمه ای به چشمانم نرسیده بود . کنار یکی از لبهایم شکافته شده و ورم کرده بود ، در کل قیافه ا م 

اتفاقی بود که افتاد . مهم این بود که برای پرهام اتفاقی نیفتاده بود . نفسی به آرامی کشیدم وحشتناک شده بود . اما 

  وگفتم : تمام گریه هات برای این بود دریا؟ صورتم که چیزیش نشده .

  یه کوفتگی سطحی وجزئیه . همین ، حاال هم بهتره اخماتونو باز کنید ، در ضمن من دارم از گرسنگی می میرم .
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فربد به محض شنیدن حرفم خیلی سریع پا روی ترمز گذاشت ومتوقف کرد وبدون هیچ درنگی به سمت رستورانی 

  که در چند قدم ما بود دوید .

 در همین حین دریا گفت: اماساحل جواب مامان وبابا روچی بدیم؟

 جواب اونا با من ، خودم میدونم چه جوابی به اونا بودم . متوجه شدی؟

تا چیز برگر با نوشابه گرفته بود ، آنقدر گرسنه بودم که درد لبم فراموش کردم و با ولع شروع به خوردن  فربد سه

  آن کردم ، ساندویچی به آن خوشمزگی درتمام عمرم نخورده بودم .

  دریا با نگرانی دائم به من می گفت:آرومتر ساحل . دنبالت که نیومدن .

  مشغول خوردن بودم .اما من بدون توجه به اوهمچنان 

تقریبا غروب شده بود که به خانه رسیدیم ، دریا برای باز کردن در پارکینگ پیاده شده بود ، فربد به طرفم برگشت 

و گفت: ساحل احمقانه رفتار کردم . واقعا هر حرفی به من بزنی حقمه . اما تو روبه خدا با من قهر نکن که تحملشو 

  ندارم .

د ، چنان به هم ریخته بود که به جز یک مورد آن هم وقتی که از مطب دکتر سپاسی خارج شدیم با اخم نگاهش کر

اورا این گونه ندیده بودم باز هم دلم برایش سوخت واخم هایم با خنده ای مسخره در هم شکست . بعد با لحن 

قت دیگه این قضیه روفراموش مالیمی به اوگفتم ناراحت نباش ، می بخشمت چون برادر منی ، حتی ممکنه تا چند و

کنم ، اما ضربه ای که به من زدی ، دردشو دریا داره می کشه اون دختر ترد وشکننده ایه ، مثل اینکه فراموش کردی 

اون دختر دریاست . حتی یک سنگریزه هم می تونه قلبشو بشکونه ، اون همیشه آرزو داشت با کسی ازدواج کنه که 

بل اطمینان باشه وتوی تمام موارد بتونه روش حساب کنه ، وتو . . . هنوزمرد رویاهاش مثل کوه محکم و استوار وقا

  نیستی .

  آره اینو امروز متوجه شدم ، اونقدر که نزدیک بودم خودمم سقوط کنم .

کردم در باز شد وما به داخل باغ رفتیم . از ماشین پیاده شدیم پای راستم کمی درد می کرد ، اما اعتنایی به آن ن

مستقیما به اطاق خودم رفتم . پدر ومادر هنوز نیامده بودند ، می دانستم که شب تا دیر وقت نخواهند آمد ، دریا با 

دلسوزی خواهرانه ای از من خواست تا در کنارم بماند ، ولی من گفتم که خسته ام ومی خواهم بخوابم . قبول کرد و 

د که گفتم : ببین دریا ، فربد مثل خشت خامیه که توبا تجربه خودت بوسه از گونه کبودم برداشت و می خواست برو

می تونی به اوشکل بدی زیاد از دستش دلخور نباش ، بخاطر رفتاری که با من داره اونو شماتت نکن هرچند که 

درست نباشه ، جون اون باید یه کسی رو داشته باشه که جلوش مجبور نباشه شق و رق بایسته و در چهارچوب 

شخصی رفتارکنه ومن دلم میخواد اون جلوی من همون فربد سابق باشه . هیچ می دونی که اون بیشتر از ناراحتی م

 تون اراحت شده تا از صدمه ای که من دیدم؟

  دریا با خنده اش گرفت گفت:خوش به حال فربد که همچنین خواهر با گذشتی داره ، داره به اوحسودیم می شه .

  ه اون اخم نمی کنی و باهاش قهر نمی شی .پس قبول دیگه . ب

  باشه . این بارم به خطر تو شب بخیر .

  شب بخیر ، خوب بخوابی .

خیالم از بابت فربد راحت شده بود و فکرم دوباره دور و بر پرهام گشت . دیگر رویاهای او به دلم نمی نشست 

 دش را می خواست ومن کوشیدم انکارش کنم . . .تکراری وخسته کننده شده بودند . حاال دل بی قرارمن ، خو
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یعنی او چقدر در ماجرای عشقی اش با سیمیا پیش رفته بود ، هر چند که پرهام آدم تو داری بود و نمی شد از 

چمشانش پی به خواسته های قلبش برد ، اما از سیمیا هم هیچ عالقه و عشقی ساطع نمی شد . مگر جرقه هایی از 

  دامن اطرافیان پرهام رامی گرفت . حسادت که گهگاه

  تلفن اتاقم به صدا در آمد ، غلتی زدم و گوشی را برداشتم .

  بله بفرمایید .

  ساحل خانوم خودتون هستید .

  شب بخیر آقای مجد ، بله خودمم .

  زنگ زدم تا از حالتون با خبر بشم . خیلی نگرانمون کردید .

وز یادم نمیاد اما صورتم بد طوری کبود شده درد می کنه ، اما باید ببخشید که باعث راستش هیچ چیزی از حادثه امر

  نگرانی همه تون شدم .

  نگرانی ما مهم نیست ، مهم حال فعلی شماست و حماقت فربد .

  فعال حالم خوبه . فربد هم بی تقصیره . اون میخواست شوخی کنه ، اما من یه کمی بی حوصله بودم .

  بوم شما پیش منه . یه کمی صدمه دیده بعد از درست کردنش . براتون میارم .راستی 

  دلم یهو فرو ریخت . همان تکه از گذشته من هم بعد از بدست آوردنش . از دست رفته بود .

 با نگرانی که از صدایم آشکار بود گفتم: اصال نمی دونستم که دست شماست . خیلی صدمه دیده؟

  ت : نه . نه . فقط یک تیکه آن پاره شده .با دستپاچگی گف

  به آرامی گفتم : درست مثل گذشته من .

 چی فرمودید؟

  هول شده بودم به سرعت گفتم : چیزی نگفتم . فعال خسته ام شب بخیر .

  گوشی را محکم روی تلفن کوبیدم و با هق هق بلندی صورتم را روی بالشتم فشار داد .

دار شدم آفتاب کامال وسط باغ پهن شده بود . لبهایم هنوز ورم داشتند ودرد می کردند . اما درد وقتی که از خواب بی

کوفتگی صورتم با وجود کبودتر شدن آن کمتر شده بود ، پدر و مادر پشت میز صبحانه نشسته بودند که با دیدن من 

دهانش را گرفت اما پدر بالفاصله از جدا قیافه ی هراسانی به خودشان گرفتند . مادر برای اینکه جیغ نکشد جلوی 

  بلند شد وبه طرفم آمد .

 چی کار کردی با خودت دختر؟

خونسرد وآرام مانند وقتی که اتفاقی نیفتاده بود به طرف کتری رفتم تا برای خودم چای بریزم . و در ضمن آن 

  شروع به توضیح ماجرا کردم .

کردم ، البته تقصیر کفشهایم بود ، کفه اش کامال صاف شده بود . لیز  چیز مهمی نیست پدر . یه کمی بی احتیاطی

  خوردم ونتونستم خودمو کنترل کنم وبا صورت روی سنگ بزرگی افتادم .

 خدا بهت رحم کرد دختر . اگه به سرت میخورد ویا به چشمات آسیب می رسوند ، اونوقت می دونی چی می شد؟

  ختر کور و یا چالق روی دستتون می موند .خندیدم وگفتم : آره بابا ، یه د

پدر با قیافه ی نگرانی گفت : ساحل! همیشه آدم این قدر خوش شانس نیست که از حادثه ای بزرگ جان سالم بدر 

  ببره . خواهش می کنم کمی بیشتر مواظب خودت باش .
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  چشم پدر قول میدم چشمامو خوب باز کنم .

دستش را روی سینه اش گذاشته بود ، فورا شربت عرق بهار درست کردم و دستش رنگ مادر کامال پریده بود و 

دادم جرعه ای نوشید و گفت : خدا کنه از این کوفتگی روی صورتت نمونه ، بهتره یه خورده کمپرس یخ روی 

  صورتت بگذرای .

  حتما مامان ، شما نگران نباشید ، بادمجون بم آفت نداره .

  تو جدی بگیر ، آخه حیفه این صورت قشنگ نیست که این بال رو سرش آوردی . ساحل یه کمی سالمتی

به ناگاه مثل اینکه موضوعی به یادش آمده باشد گفت : پس این فربد کجا بود ، مگه به من قول نداده بود که مواظبت 

  باشه ، وای از دست شما بچه ها .

  من باشه ، تازه اون بی چاره داشت از غصه دق می کرد .مامان ، مگه من بچه ام که فربد چهار چشمی مواظب 

 مگه دستم بهت نرسه فربد . اینه رسم امانت داری؟

در حالیکه پشت سر مادر ایستاده بودم اورا در بازوانم فشردم وگفتم : اون بی تقصیره . ببخشید از این که باعث 

  ناراحتی و وحشت شما شدم .

در آن رابرداشت وبعد از صبح به خیر گفتن قربان صدقه رفتن و چشم گفتن تلفن را زنگ تلفن به صدا در آمد ، پ

  قطع کرد .

 مادر با کنجکاوی پرسید : کی بود علی؟

  عروس گلم بود ، از ما خواست تا برای شام بریم پیش اونا ، منم قبول کردم .

 مگه مهمون داره؟

  یه که میخوایم خونه ی پسرمون بخوریم .خب آره! مگه ما مهمون نیستیم ، این اولین شام

شام مفصلی تهیه دیده بودند ، دستپخت دریا بی نظیر بود وحسابی از این آزمایش سربلند بیرون آمده بود ، مادر 

  تمام مدت ، از دریا و دستپخت و سلیقه اش تعریف کرد .

  قع دستپخت جفتمونه .دریا ضمن تعریف مادر گفت : مادر فربد هم خیلی زحمت کشیده ، در وا

  مادر در حالی که به صورت من اشاره می کرد گفت : دستپخت فربد خان و قبال چشیدیم .

  با دلخوری گفتم : مادر من که به شما گفتم اون بی تقصیره .

  مادر خیلی خونسرد ادامه داد : بله من هم مطمئنا باور کردم .

  ، من وظیفمو خوب انجام ندادم شما حق دارید سرزنشم کنید .فربد با شرمندگی گفت : حق دارید مادر 

پدر برای اینکه به این غائله خاتمه دهد گفت : دستپخت پسرم حرف نداره . اما تزئینات روی غذاش اصال خوب 

  نیست .

  همه متوجه کنایه پدر شدند و یکصدا به خنده افتادند .

طرف شود . روزهای کسالت باری که با وجود گرمای هوا نفس گیر و دوهفته طول کشید تا کبودی صورتم کامال بر

خسته کننده تر به نظر می رسید . پرهام بعد از تلفن آن شب دیگرتماس نگرفت . می دانستم که آن عشق شورانگیز 

ان ما دیگر هیچ گاه بین ما حاکم نخوهد شد ، اوحاال با کسی نامزد شده بود که متعلق به طبقه خودش بود با آرم

وهدف های یکسان من وصله ناجور آن عشق بودم که با شکوفائی عشق شان به حاشیه کشیده می شدم و کم کم از 

  خاطره و ذهنش هم خارج می شدم .
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از سیمیا بدم می آمد ، چون خوره ای به جانم افتاده بود . اوبا حضورش سعی می کرد ابتدا رویاهامو سپس خودم را 

ن شب اول تنفرش به جانم ریخت . تمام دالیلی روی زمین برای توجیه آن ناکافی بنظر می رسید . نابود کند ، از هما

قلبم قاطع ولجباز فقط دور شدن از پرهام را می خواست ، حتی اگر پرهام مجبور می شد برای تمام عمرش تنها 

 در وجودم می گذشت و من حاال وبدون عشق بماند ، چقدر خودخواه و سنگ دل شده بودم ، چون سالها از مرگ شیال

  ساحلی بودم که فقط احساس شیال را به من پیوند زده بودند . نه عقل و قلبش را .

مدتها از واقعه کوه گذشته بود . با برطرف شدن کوفتگی صورتم . آن داستان هم از یادم رفت . موجودی درونگرا 

خانوادگی شرکت نمی کردم ، حتی شوخی های فربد هم  شده بودم . بندرت از خانه بیرون می رفتم در میهمانی

تغییری در احوالم نمی داد ، خانواده با نگاه های مشکوکی نگاهم می کردند ، خیلی سعی کردند به نوعی به من کمک 

کنند . اما خیلی مودبانه دست رد به سینه شان زدم ، ساعتها به کتابهایم خیره می شدم بدون آنکه ورقی از صفحات 

  ن راخوانده باشم .آ

اواسط شهریور بود که فربد به دیدنم آمد . روبرویم نشست ومحتاطانه نگاهم کرد و پرسید . ساحل با این که میدونم 

مشکلی داری ، ولی تا وقتی که خودت دلت نخواد ، از تو نمی خوام که بهم بگی . اما یه خواهشی ازت دارم که دلم 

  نمی خواد جواب رد به من بدی .

  خیالم از بابت کنجکاوی های فربد راحت شد ، بخاطر همین سرم را تکان دادم و مطمئنش کردم .

فربد با آسودگی گفت : برای فردا شب یعنی شب جمعه یه مهمونی منزل آقای مجد برپاست . اون خواسته تا از تو 

  هم دعوت کنم .

 نظرت چیه؟

  و ندارم .راستش من اصال حوصله ی این شلوغ بازی هار

 اما توبه من قول دادی؟

دلم از شنیدن این پیشنهاد یکدفعه به هم ریخت . شدت تپش های آن از زیر لباسم به خوبی مشهود بود ، از جا بلند 

شدمو پشتم رابه او کردم . آدم زرنگی بود . دلم نمی خواست به رازم پی ببرد . اما دلم برای دیدن پرهام بی تابی می 

م این هفته ها رادر انتظار دیدن یا شنیدن صدایش گذراندم وسرانجام در اوج نا امیدی به انزوا روی آوردم کرد . تما

و حاال فربد کنارم ایستاده بود واز من می خواست با او به جایی برویم که تنها نقطه ی روی زمین بود که دلم 

 میخواست آنجا باشم .

  شنهادت مجبورم کردی جواب مثبت بهت بدم ، فقط به همین دلیل .باشه فربد میام . چون قبل از شنیدن پی

خوشحال شده بود . کف دستهایش رابه هم مالید وگفت : می دونستم که باالخره به همه بد اخالقی هات پیروز می 

  شم .

 خندهای تحویلش دادم وپیش خودم گفتم: آره جون خودت . واقعا که زرنگی!

دم . درس بود ودرس ، درس زندگی ، درس استقامت . درس منطق وعقل . چقدر زود همه روزهای که کنارش بو

  گذشتند .

آنقدر از او و زندگی خانوادگی اش کم می دانستم که اگر همه دانسته هایم را کنار هم قرار می دادم پازل ناقصی 

چرا من نیز درصدد شناختن او و میشد که هیچ چیز آن قابل تشخیص نبودند . بارها به خودم لعنت فرستادم ، که 

  فضای زندگیش برنیامدم .
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او درنهایت سادگی آمده بود ، واز تمام اسرار زندگیم سر در آورده بود و دریک غروب پاییزی غریبانه بود ، رفت تا 

ی دیروز بود به اوضاع نابسامان قلبش سر و سامانی داده وبرگردد واکنون در این نقطه ایستاده بودیم . او برایم آشنا

  و من برای او شبحی از تصویر دور .

می دانستم این تصورات شوم در صورت تکرار و تداومش مرا به جنون می کشاند ، من باالخره باید از این پیله ای که 

برای پنهان شدن به دورم تنیده بودم خارج می شدم وتکلیفم را با او مشخص می کردم ، تا به حال موجهای سرنوشتم 

را به طرف ساحل خیش کشانده اند . ساحلی گاه با دیواره های صخره ای وگاه شنی . اما اینبار من بایست به خودم م

ثابت می کردم که دیگر آن چوب گندیده روی آب نیستم ، دیگر نخواهم گذاشت دیگران برایم تصمیم بگیرند . 

ستهای خودم به تباهی بکشم . من باید می آموختم من حق زندگی داشتم آن هم برای یکبار ونمی خواستم آن را با د

  که در جهت خالف این امواج شنا کنم ، چون همیشه مقصد نهایی ساحل نیست .

پیله ام را شکافتم وغرور ومصمم از آن بیرون آمدم . از مادر خواستم تا در انتخاب لباس برای شب میهمانی کمکم 

شد که خودم هستم ، حس زندگی چون خونی در رگهایم جریان پیداکرده کند . با دو دلی نگاهم کرد ، باورش نمی 

بود . باخوشحالی پذیرفت . همیشه سلیقه اش رادوست داشتم . این بار همانند قبل زیباترین لباس ممکن را برایم 

  انتخاب کرد .

گ که مانند پوستی بر تن پیراهن از جنس ساتن آبی بود . درست به رنگ چشمانم . حلقه ای بود و تنگ ، آنقدر تن

می نشست اما زانوانم گشاد و دنباله دار می شد ، کفشم از جنس صندلی بود . تا آن وقت هیچ گاه خودم را زیبا حس 

نکرده بودم ، مادر پیشنهاد کرد تا مدل موهایم را عوض کنم . با سخاوت اختیار آن را هم به دست هنرمند مادر 

پلکانی تکه تکه کرد تا به کمرم رسید ، بعد با سشورا دامنه موهایم رابه صورت لول  سپردم . از باالی سرم به صورت

  های در آورد و قسمتهای باالی آن را بصورت شلوغ روی صورتم ریخت .

عاشق این مدل بودم ، اما همیشه فکر می کردم مادر محال است که اجازه کوتاه کردن موهایم را به من بدهد وحاال به 

  سیده بودم همه چیز بی نقص و زیبا بنظر می رسید .آرزویم ر

مادر از دور نگاهم کرد و سپس چند قدمی به دورم گشت و فشاری به مغزش آورد وگفت : آهان پیداکردم واز 

  ویترین تاج هایش ، تلی که مملو از نگین های الماسی براق بود بیرون کشید وروی موهایم گذاشت .

کردم دستی به کمرم کشیدم و چرخی به دور خودم زدم ، مادر همچنان با افتخار به من نگاه خودم را در آینه نگاه 

میکرد به طرفش رفتم وسرم را روی سینه اش فشردم وگفتم : مادر تو بهترینی مادر . دلسوزترین موجود 

  وهنرمندترین آرایشگری .

یتونه یه فرشته از تو در بیاره . در واقع آرایشگر نه عزیزم ، تواونقدر زیبایی که حتی ناشی ترین آرایشگ راهم م

  واقعی این صورت خداست کسی که حتی منم گاهی توی هنرش مبهوت میمونم .

  اما ساحل تو زیباترین دختری هستی که من دیدم .

  اگه شما تعریف من و نکنین که ممکنه رو دستتون بمونم . خب حق دارین .

مین حاال شم بابا ت حسابی داره با خواستگارات می جنگه . بنده خدا دیگه خسته احتیاجی به تعریف من نیست ه

  شده . اصال حاضر نیست توی این وضعی که داری توی فشارت بزاره .

  ممنون مامان ، نمی دونم من چه طوری باید این همه زحمت شما روجبران کنم .
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اگه می تونستم و وجدانم اجازه می داد هیچ وقت نمی  ساحل بزار یه اعترافی رو پیشت بکنم ، می دونی عزیزم

  گذاشتم کسی تورو از خونه ببره ، اما حیف . . .

فربد در حالیکه سبد گل بزرگی سفارش داده بود به دنبالم از ماشن پیاده شد ، خانه مجلل و زیبایی بود ومثل یه قصر 

  قدیمی .

والدن می گذشت نیمی از راه را با اتومبیل پیموده بودیم دور تا دور  جاده از وسطی باغچه های وسیعی از گلهای آالله

این خانه زیبا دیوارهای بلندی کشیده بودند که پیچک ها تمام آن را پوشانده بودند حوض بزرگ و زیبایی درست 

زیبایی زیر پله های رودی ساختمان خودنمایی می کرد ، چهار گوشه این حوض چهار بید مجنون کاشته بودند که 

افسون کننده ای به آن حوالی می داد ، تمام باغ پر بود از درختهای تبریزی و صنوبرهای سربه فلک کشیده ، 

ساختمان نمای برج مانندی داشت یک برج بزرگ در وسط و دو برج کوچکتر در دو طرف . همه ساختمان به رنگ 

ر امان نمانده بود ، هر چه نزدیک تر می شدیم ، سفید بود . البته دیوارهای ساختمان هم از دستبرد پیچک ها د

افسانه ای تر بنظر می رسید ، خانه با پله های زیادی از حیاط فاصله گرفته بود پلکانی سه سویه که کی مستقیم جلوی 

چشمانم بود و دوتای دیگر یکی سمت راست و دیگری سمت چپ ، از باالی تراس جایی که پله ها شروع می شد 

م عمقی کشیده بودند که به موازت پله ها پایین می آمدند ، در آن جوی آبی به نرمی روان بود و در جدول های ک

  انتها به حوض می ریخت و من حدس می زدم که گیاهان این باغ همه با آب همین حوض آبیاری می شوند .

تاهی به رنگ نباتی به تن داشت چشمانم به اوافتاد که به استقبالمان می آمد . شلوار آجری و پیراهن آستین کو

کراوات قهوه ای روشنی هم بسته بود ، موهایش خدای من موهایش را به همان سبک گذشته ها شانه زده بود . چقدر 

 آشناتر بنظر می آمد وبه همان اندازه خواستنی تر ، حاال آهنگ نا موزون قلبم را با شوک

  به طرف دریا من برگشت .ابتدا با فربد دست داد واحوالپرسی کرد ، بعد 

  خیلی خیلی خوش اومدید دریا خانم ، خوشحالم کردید خواهش می کنم بفرمایید .

  دریا به دنبال فربد به راه افتاد و پرهام روبرویم ایستاد . رابطه استاد شاگردی ایجاب می کرد که من اول سالم کنم .

ه چشمانش نیافتد ، لحظه ای در سکوت ور اندازم کرد وگفت : سالم آقای مجد ، سرم را پایین انداختم تا چشمم ب

  سالم . دانشجوی ساعی و باهوشم ، اگه بدونید چقدر از آمدنتون خوشحالم ، واقعا سرافرازم کردید ، بفرمائید .

چقدر راه رفتن برایم سخت شده بود مخصوصا در آن لباس تنگ وقتی که احساس میکردم پرهام از پشت سر من 

  ت می کند .حرک

در آن جمع احساس غریبی می کردم ، همه آنها همکالسی های بچگی بودند و بعدا ز سالها در این خانه به دور هم 

 جمع شده بودند و من فقط تعداد انگشت شماری را می شناختم وشناختم در حد همان یک جلسه کوهنوردی بود .

ی بلند سالم کرد . همه با دیدن او هورای بلندی کشیدند و بر سر همهمه عجیبی در سالن شنیده می شد . فربد با صدا

و رویش ریختند ، کم کم متوجه حضور من ودریا شدند . پرهام همچنان بی صدا در کنار ما ایستاده بود . فربد دست 

  دریا را کشید وگفت : دوستان عزیز ، این خانم دریا همسرمه .

 شیدند ، پرهام روبه فربد کرد وگفت و ایشون؟همه هورای بعدی را به افتخار دریا ک

 فربد با عجله به طرفم آمد ودستم را گرفت وگفت : ایشون خواهر عزیز و زیبای من ساحله!

همه یکصدا هورای بلند وکشیده ای سر دادند . حسابی شرمنده شده بودم و دستهایم را در هم قالب کرده وسرم را 

  پایین انداختم .
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عجیبی در گرفته بود ، ودر آن میان یکی از آقایون بلند شد وگفت : خواهش میکنم ساکت باشید .  پچ پچ وهمهمه

من بیژن بیرنگ به نمایندگی ازهمه بچه های بی سرو پای کوچه پس کوچه های شمال گله کوچکی از آقای فربد 

  رازقی دارم .

 دید؟فربد هاج واج پرسید : دیگه چه مرگتونه ، چه نقشه ای سوار کر

 بیژن ادامه داد :چرا تا به حال به ما نگفتید که چنان خواهر زیبا لوندی دارید؟

فربد با خنده ی بلندی گفت : اوال اینکه تا کور شود هر آنکه نتواند دید . دوما فضول وبردن جهنم گفتن هیزمش 

م ، میدانستم که همه این ها بچه تیره . سوما خفه شو سالن مانند بمبی از خنده ترکید ، حسابی خجالت کشیده بود

های شوخ طبعی هستند فربد از خصوصیات بیشتر آنها برایم حرف زده بود . جون می ترسید در برخورد با اونها 

  مجلس شونو با پای برهنه ترک کنم .

عد از سال ها پرهام دستش را کمی باال برد وگفت : قبل از شروع جشن مون باید یه تذکری به همه دوستان بدم . ما ب

دور هم جمع شدیم تا خاطرات بچگی رو زنده کنیم و کمی هم خوش بگذرونیم ، بخاطر همین من نمی خوام خدای نا 

  کرده با حرفها و رفتارمون اسباب ناراحتی همدیگه رو فراهم بیاوریم .

  بیژن گفت : پس لطفا هورای آخری رو با افتخار صاحب مجلس بکشید .

فتم ونگاهی به جمع انداختم در همه چشم ها برق تحسین دیده می شد بناگاه چشمم به سیمیا خورد . سرم را باال گر

  اصال حضورش را فراموش کرده بودم ودیدنش کمی دستپاچه ام کرد .

اما آنچه که در چشمانش دیدم ، تحسین وخوش آمد گویی نبود ، البته انتظار چنین چیزی هم از او نداشتم ، اما 

  ا رقیب سر سختی بود و من نمیخواستم با زنده ی دست و پا بسته ای باشم .مطمئن

پذیرایی با قهوه وکیک شروع شد ، گارسون ها مدام به همه جا سرک می کشیدند و از همه پذیرایی می کردند . کم 

ه کسی دور اول رقص را کم نوازنده ها دست به کار شدند ، ابتدا آهنگ آرامی نواختند ، همه منتظر بودند تا ببینن چ

آغاز خواهد کرد . دور تا دور سالن صندلی پیده بودند . نوازنده ها در کنج سالن روی قسمتی مانند سن ایستاده 

بودند ومحوطه بزرگی برای رقص در نظر گرفته شده بود ، پرهام قدم به میدان رقص گذاشت همه با دیدنش برایش 

به طرف سیمیا رفته و از او برای رقص دعوت خواهد کرد ، اما در میان بهت کف زدند وتصورشان بر این بود که او 

همه دستهایش را به سمت من دراز کرد . خشکم زده بود . من قصد مبارزه داشتم ولی فکر نمی کردم قدم اول از 

برویم طرف کسی غیر از من وسیمیا برداشته شود . نگاهم در نگاهش گره خورد . همان طور مغرور ومشتاق رو

ایستاد . با چشمانم به دنبال فربد می گشتم . از طرف مقابل برایم دست تکان می داد وتشویق به رقصیدنم میکرد . 

دو باره به طرف دریا برگشتم . او با لبخندی رضایتش را اعالم کرد ومن با دستانی لرزان دستهای اورا در دستم 

  گرفتم .

مانی به پایان رسید . وقتی به خودم آمدم که در تا دورم پر از زوج های نفهمیدم که دور اول رقص چگونه وچه ز

  جوانی بود که با یک دنیا آرزوهای رنگارنگ در کنار هم می رقصیدند .

لرزش دستهایم محسوس بود یخ کرده بودم ، رعشه ای در تنم احساس کردم ، پرهام متوجه حالم شده بود به آرامی 

  از رقصیدن با یه استاد چه احساسی داری . در گوشم گفت : می شه بگی

  آرامتر از همیشه گفتم : همین حالی که مشاهده می کنید .

 دستاتون حسابی یخ کرده ، نکنه رابطه استاد و دانشجویی معذبتون می کنه؟
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  نه اشتباه نکنید من انتظار همچین رفتاری رو از شمادر حالی ک نامزدتون هم حضور دارن نداشتم .

  عضالت صورتش در هم فشرده شد واز الی دندانهایش گفت : من هیچ تعهدی نسبت به او ندارم ، حداقل حاال .

  باور نمی کنم . اون با چشماش تنفرش وبه من نشون داده .

بابت البته اون آزاده که از هر کسی دلش می خواد متنفر باشه . این اصال به کسی مربوط نمی شه و شما نباید از این 

  ناراحت بشید .

 فکر می کنم کافیه یه کمی خسته شدم : اجازه می دید که بشینم؟

 اگه قول دور بعدی رقص و فقط به من بدهید چرا که نه؟

 تا ببینم!

چشمان سیمیا پراز نفرت شده بود وخصوصا وقتی که پرهام مرا به خانواده اش معرفی کرد و دو خواهرش پریسا و 

  جلس حاضر نشده بودند لحظه ای ترکم کنند .پریناز تا آخر م

بعداز خوردن عصرانه مفصلی که شامل انواع گوشت های سرد وساالد و ژله وبستنی بود مجلس از حالت رسمی خارج 

شد . هر کسی به هر جایی که دلش می خواست می توانست سرک بکشد باغ بزرگی پشت خانه وجود داشت که 

ر داده بودند . چراغهای حباب دار پر نوری در کنار هر صندلی قرار داشت . باغ صندلی های متعددی در آن را

  پرشده بود از عطر گلهای رز و یاس .

بیشتر میهمانان به خاطر گرمی هوا به باغ آمده بودند . من از فرصت استفاده کرده وخودم را از دست پریسا وپریناز 

ره بلندی که تا زمین کشیده میشد ایستاده بود . لیوانی پر از یخ در بهشت نجات دادم به دریا پناه بردم . او کنار پنج

 به دستم داد وبا لبخندی گفت : فکر می کنم خیلی داره بهت خوش می گذره مگه نه؟

  سرم را تکان دادم وگفتم: راستش بعد از اون همه تنهایی و انزوا برام یه کمی تازگی داره .

 مجد چیه؟ چه جوری دیدیشون؟ نظرت راجع به خانواده آقای

  آدمای متشخصی هستن همین طور خیلی هم مبادی آداب .

 می دونستی ریشه مادر شون خانوم فخر الملوک از شاهزاده های قجریه؟

  صدای از تعجب در آوردم و گفتم : راستی؟ فکرنمی کردم یه روزی بتونم از نزدیک یه شاهزاده روببینم .

  تحصیل کرده های خارج از کشوره . و پدرشون هم از اون

 راست میگی دریا ؟ تواین اطالعات رو از کجا بدست آوردی؟

 از فربد ، قبل از این که بیایم اینجا .

 و خواهرش؟

  پریسا تحصیل کرده رشته عمرانه وپریناز زبان فرانسه میخونه .

  تومثل فرهنگ معین با ارزشی دریا .

  ام یه چیزی بهت بگم .اگه ناراحت نمی شی می خو

  خب بفرما .

  توهم مثل یه بچه دبیرستانی عاشق پیشه زود دستو پاتو گم کردی .

  با تعجب گفتم : عاشق کی؟ من که اینجا کسی رو نمی بینم .

  چون نمی خواهی کسی به جز اونو ببینی .
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 اذیتم نکن دریا . تو داری تالفی می کنی مگه نه؟

  دریا ، صدایی صحبتهای ما را قطع کرد . قبل از جواب دادن

  پرهام همانطور رسمی و با نزاکت به ما نزدیک شد وگفت : شما دوست ندارید به جمع ما بپیوندین .

  دریا مظلومانه گفت : من که پاک از یادش رفتم . از وقتی که دوستاش و دیده منوفراموش کرده .

  ر بدید . باکمال میل همراهیتون می کنم .پرهام جلو آمد وگفت : اگه به من افتخا

خیلی متشکرم آقای مجد . باالخره اون باید یاد بگیره که منو فرامش نکنه ، حتی اگه تا نیمه شب هم طول بکشه 

  منتظرش می مونم .

 پس با اجازه شما می تونم از خانوم رازقی دعوت کنم تا با هم سری به نمایشگاه نقاشی ام بزنیم؟

  می کنم ، هر طوری که ایشون مایل باشن . خواهش

من با خوشحالی دعوتش را پذیرفتم با او راهی زیر زمین خانه که بیش از نیمی از مساحت آنجا به کارهای نقاشی 

اواختصاص یافته بود شدم . فضای بزرگ و دلبازی بود . کف سالن را با سرامیک های مشکی وسفید فرش کرده 

الن و به فاصله های معینی روی دیوار تابلوهایی نصب کرده بودند ، باالی هر تابلو یک فلورسنت بودند ودور تا دور س

کوچک نصب کرده بودند که زیبایی نقاشی ها را دو چندان می کرد . آنقدر محوتماشای سالن وزیبایی آن جا شده 

: لطفا بعد از تماشای اونا ، نظرتون ودر بودم که فرصت نگاه کردن به تابلوها را نیافته بودم تا این که پرهام گفت 

  مورد بهترین شون برام بگید .

خدایای من چه می دیدم ! تماشای صحنه های آن سال های دور . با دیدن تابلوها چون سکانس های سینما جلوی 

تاب هایش چشمانم رژه می رفتند . در تابلویی صحنه همان جنگل آشنا رابه تصویر کشیده بود و دختری که روی ک

خم شده ومشغول مرور درسهایش بود ، خودم رامی دیدم و تالش وجدیتی که درخواندن ویاد گرفتن از خود نشان 

  میدادم! اشک در چشمانم حلقه شده بود .

تابلوی بعدی خودش را که به درختی تکیه داده بود و چشمانش را به باریکه راهی در روبرویش دوخته شده بود 

  قدر ملموس بود ، هیچوقت بیاد نداشتم که اورا چنین منتظر خود دیده باشم .نشان می داد چ

 «انتظار» بناگاه گفتم : ای کاش برای تابلوها اسمی انتخاب می کردید مثال برای این می گذاشتید 

  فکر خوبیه . اما یه لحظه صبر کن ببینم چی باعث شده که شما فکرکنید این مرد منتظره .

چشماش به اون جاده باریک دوخته شده ، نکنه شما فکر می کنید اون برای تفریح به این جنگل پناه  بخاطراینکه

 آورده؟

  خنده اش گرفته بود و با صدای بلند می خندید :استنباط جالبی دارید . خب ادامه بدید .

  این فقط یه پیشنهاد بود .

  به حال از رسم و رسوم مردمان شمال چیزی شنیدید . این تابلو به نظرتون آشنا نیست؟ منظورم اینه که تا

  حاال لطفا روی این تابلو یه اسم بگذارید .

نگاهی به آن منظره کردم ، جمعی حلقه زده بودند ودختری در آن میان می رقصید وانبوهی از دستمال های رنگارنگ 

ه های عشقی مان را روی بوم پیاده کرده بود . با جلوی پاش روی زمین ریخته بودند . یکه خورده بودم ، او تمام خاطر

« یک پیشنهاد» لکنت عجیبی گفتم : نه ، . . . اما چیزی ملموس وقشنگی از آن در اومده وفکر میکنم اسم شوبگذارید 

  « .یک انتخاب» . . . یا 
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 به چه دلیل؟

می راند و من کمی عصبی گفتم : اگه باز هم چون گذشته با حرفهای آرام ومرموزش مرا به سوی خواست قلبی خود 

  بخواهید برای هر اسمی که انتخاب می کنم یه دلیل بیاورم . ترجیح می دم اصال حرفی راجع به تابلوهاتون نزنم .

باشه هر چی شما بگید ، اما به عنوان آخرین خواهش ، اسم این تابلو رو چی می گذارید؟ و سپس به طرف تابلویی 

  اید آخرین کارش باشد .رفت که فکر کردم ب

پردهای روی تابلو کشیده شده بود ، به آرامی آن را کنار زد برای لحظه ای چشمانم سیاهی رفت وشوکه شدم . 

تصویری از چهره خودم بود . تصویری از شش سال قبل . با لباس محلی که معموال به تن میکردم در حالی که 

  احت و تکیده ای داشتم .گردنبند پرهام روی گردنم بود وقیافه نار

 خب نگفتید؟

 «صدایم به وضوح می لرزید» این تصویر شخصیه یا فقط زائیده خیالی شماست؟ 

به آرامی جلو رفت ودستی به صورت تصویرکشید وگفت: واقعی واقعیه ، اما اگه پیداش نکنم همه فکر می کنن 

  خیاالتی شدم .

 دوستش دارید؟

 تسکین این قلب رنجورو بیمارمه!دلخوشی همه لحظه هامه ، 

پس سیمیا چی . اونم میدونه؟ ناگهان صدای آشنای سیمیا از پشت سرمان شنیده شد:چی باید بدونم؟اینو که یه 

 غربتی عشق شو توی حیاط خونه من پیدا کرده واز اعتماد همه خونواده سوءاستفاده کرده؟

 نمی دونستم؟بگوببینم! من چه چیزی رو باید بدونم که تا حاال 

سیمیا مثلیه سبزه جلویمان شده بود . نمی دانم از کجای حرفمان ، شنونده آنها شده بود که دیوانه وار فریاد می زد 

  ونعره می کشید .

پرهام عصبی وناراحت جلو رفت وگفت :تو حق نداری با این خانوم محترم این طور صحبت کنی ، من به تواین اجازه 

  رونم یدم .

ه ، آقا پرهام ، چشمام روشن ، ما روباش که فکرمی کردیم دیگه دست از دیوونه بازی هات برداشتی وعاقل به ب

شدی . دیگه دوران عشق و عاشقی واحساسات شاعرانه تموم شده ، االن زمونه دو دوتا چهارتاست . تو مجبوری که با 

احت بشه . اونها بهت اجازه نمی دن که به هر آس من ازدواج کنی تا خونواده هامون خیالشون از بابت خیلی چیزا ر

  وپاسی نرد عشق ببازی . بهتره تا همه متوجه نشدن این خانوم نه زیاد متشخص رو ردش کنی بره .

ساکت شو سیمیا . بهتره دهنت رو ببندی . توخوب می دونی که ببین ماهیچ عالقه وعشقی وجود نداشته ونداره . من و 

  وبدرد هم نمی خوریم . بهتره دست از سرم برداری . توحرف همونمی فهمیم

نه آقا پرهام . اشتباه نکن . رقیب سختی جلوی روم ندارم که بدون مبارزه میدون وخالی کنم . در ثانی من برای 

اینجا  ازدواج با تو ، به تنها چیزی که فکرنمی کنم خودتی عزیزم ، من به خواست توبه این جا نیومدم که با فریاد تو از

  برم . . .

دیگر تحمل شنیدن حرفهای او را نداشتم و به سرعت به طرف در ورودی رفتم . صدای پرهام راکه صدایم می کرد 

از پشت سرم می شنیدم . اما بدجوری پریشان وعصبی شده بودم حساب های من درست از آب در نیامده بود ، من 

ه عاشق ودیوانه پرهام است وپرهام نیز در اوج نا امیدی به دام از سیمیا رقیب سر سختی در ذهنم ساخته بودم ک
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عشقش اسیرشده . اما حاال به چیزهای دیگری پی برده بودم که ای کاش هیچ وقت نمی فهمیدم علت وجود دشمنی 

  مانند سیمیا عشق نبود . پول ومقام و شخصیت اجتماعی بود که از طرف خانواده پرهام نیز حمایت می شد .

 د مرا که همچنان می دویدم در برگرفت: کجا با این عجله . اتفاقی افتاده؟فرب

  نه فربد ، اما همین حاال میخوام از اینجا برم . حتی اگه توهم نخواهی . خودم با یه تاکسی می رم .

  خیلی خب . بیا این سوئیچ وبردار و برو تا من دریا رو بردارم وبیام .

زده بود روی گونه هایم سرازیر شد . به طرف ماشین می دویدم ، تمام زیبایی های باغ از اشکی که در چشمانم حلقه 

چشمانم پنهان شده بودند ، به سرعت خودم را روی صندلی عقب انداختم وبه راحتی خودم را از دست آن همه بغض 

اخل شود ، در را باز کردم ، فربد نجات دادم ضربه ای به شیشه اتومبیل خورد ، فربد بود منتظر باز کردن در بود تا د

نشست وبرای لحظه ای به من نگاه کرد . اما بدون هیچ پرسشی فقط گفت :متاسفم ساحل . پرهام خواسته تا از تو 

  معذرت خواهی کنم .

حرفی نزدم ، دریا دندانهایش رابهم می فشرد واز الی آن بد وبیراه می گفت : دختره زشت و بد ترکیب ، چطور به 

  دش اجازه داد تا . . .خو

  ای کاش تورو با خودمون نیاورده بودیم ما روباش که فکر می کردیم هوای بیرون می تونه تورو . . .

همچنان سکوت برقرار بود وهیچکدام جرات حرف زدن نداشتند ، به خانه رسیدیم فقط شب بخیری گفتم وبه اتاقم 

ا در آمد . فکر کردم حتما فربد نگرانم شده وخواسته حالم را بپرسد رفتم وبه محض داخل شدن به اتاقم تلفن به صد

توجهی نکردم ، لباسم راعوض کردن وبرسی به موهایم کشیدم وروی تختم دراز کشیدم ، دوباره صدای زنگ تلفن 

  بلند شد .

ز سرم برمی فکر کردم درست نیست که نگران ترشان کنم . پس گوشی را گرفتم و با صدای بلندی گفتم :دست ا

  دارید یا نه؟من حالم خوب خوب خوبه . . .

  سالم خانم رازقی . پرهامم ، می خواستم بابت رفتار سیمیا از شما عذر بخوام .

 الو . الو . . . ساحل؟

خدایا طنین صدایش چقدر زندگی بخش بود . حال اگر به هر اسمی که میخواست صدایم میکرد . من عاشق وجودش 

  بودم .

  اشق کسی که فقط یکبار دل باخت و جبور شد تاوان آن را برای یک عمر پس بدهد .ع

  اما نه ، او حاال داشت عاشق ساحل می شد ، و این از نظر من یعنی خیانت به شیال .

 خواهش می کنم جواب بدید . ساحل خانوم؟

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم : بله گوش می کنم .

 ه نه؟حرفهای منو شنیدید مگ

  بله من حرفهای خیلی ها رو امروز شنیدم .

  من که معذرت خواستم .

چراشما؟ مگه خودتون نگفتید که رفتار هر کسی به خودشون بستگی داره و هر کسی مسول رفتار خودشه؟ من 

  امروز هیچ کینه ای از شما به دل نگرفتم . مطمئن باشید و راحت بخوابید .

 وابید؟یعنی شما هم راحت می خ
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این دیگه به خودم مربوط میشه . اما یه سوالی از شما دارم . چرا اون با من اینطوری رفتار کرد؟ من که راهزن عشق 

نبودم وچشم طمع به مرد آرزوهاش ندوخته بودم ، مگه اون نمیدونه که شما قبال عاشق بودید . عاشق همون تصویری 

  که به من نشون دادید .

 بتی می دونه که به عشقش دست درازی کرده؟پس چرا منو یه غر

  اون یه حسود و احمق بیشتر نیست ، کسی که فقط با چشمان می بینه . نه با عقلش .

براش متاسفم . چون هنوز نمی دونه که هر مرد فقط یکبار عاشق می شه و اگه مجبور بشه با کسی غیر از عشقش 

  ر پششی از غیرت مردانه خفه کرده .ازدواج کنه ، در واقع قشنگترین احساس شو زی

  شما چی می خواهید به من بگید ، من احساس می کنم شما منظور خاصی از حرفاتون دارید .

نه ، من فقط فکر می کنم که اون نباید روی شما به عنوان مرد زندگی حساب کنه ، چون شما قبال قلب تونوبه جای 

  دیگه گم کردید . همین .

  . چون من تا به حال نتونستم بعد از او عاشق کسی بشم من سالهاست که قلبمو گم کردم .حق با شماست 

  پس لطفا این و به اون بگید تا نزدیک شدنش ما به منو به حساب چیزای دیگه نذاره . رابطه استاد و شاگردیه .

  آخه اون فکر میکنه . . . و سکوت کرد .

  ه تمام خوشتون نمی اومد .من منتظرم . شما که از حرفهای نیم

  درسته . اون فکر میکنه شما خیلی به اون چهره شباهت دارید .

  بخاطر همین به من بدبین شده .

شما چطور فکر می کنید؟تمام وجودم می لرزید و بی صبرانه منتظر جواب پرهام بودم ، وسکوت او که به نظرم سالها 

م همینطور فکرمی کنم . راستش پریسا دوسال پیش وقتی شما رو توی طول کشیده بود باالخره شکست وگفت : من

سالن مادرتون دید . قسم می خورد که خودشه و وادارم کرد که یک روز جلوی در آرایشگاه منتظر دیدنتان بایستم ، 

ه شباهت همان روز دیدمتون آنقدر عجله داشتید که فورا سوار ماشین پدرتان شدید و رفتید . . من همان جا متوج

بسیار زیادتون با نقاشی هام شدم ، اما مطمئن بودم که شما او نیستید ، تا اینکه دوباره شمارا در دانشگاه دیدم چنان 

متعجب نگاهم می کردید که برای لحظه ای مطمئن شدم شما خودش هستید ، اما بعد از تحقیقاتی که انجام دادم 

. ولی امروز وقتی جلوی تابلوها می ایستادید در آن ها غرق می شدید فهمیدم که شما تک دختر خانوم رازقی هستید 

وبا احساستی عمیق برایشان اسم انتخاب می کردید احساسم به من گفت که شما . . جایگزین مناسبی برای او 

  خواهید بود .

له اش تمام شد ومن نفسی به از وقفه بین کلماتش . گر گرفتم و قلبم بی قرارتر از همیشه به تپش افتاد تا باالخره جم

 راحتی کشیدم . یعنی می خواهید فراموشش کنید؟

  ابدا رو او در جسم شما حلول کرده و مرابه طرف خودش می کشونه ، من مطمئنم .

پرهام احساس سالها قبل مرا لمس می کرد . سالهایی که مجبور بودم او را در قالب احمد تجسم کنم تا امید زندگی 

  نمیرد و عشق تداوم پیدا کند . بهایی کثیف برای سازش پذیری و زنده ماندن .در وجودم 

این وحشتناکه ، یک تصور شیطانی و من فکرمی کنم شما دارید اون احساس پاک قشنگی که از عشق دارید وآلوده 

جدا ومستقل  می کنید من باتمام شباهتم هیچوقت نمی تونم اون حس قشنگ وتوی وجود تون نزده کنم چون هویتی
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از اون دارم در این صورت شما دچار سرخوردگی و تنفر خواهید شد وبا دست خودتون تیشه به ریشه عشقتون 

  خواهید زد .

  شما درست فکر می کنید اما من یه خواهش از شما دارم که امیدوارم ردش نکنید .

  مطمئن باشید اگه پیشنهاد عاقالنه ای باشه حتما قبولش می کنم .

لحظه ای سکوت در دو طرف خط برقرار شد . سکوتی شیرین و دوست داشتنی که دلم میخواست تا آخر دنیا ادامه 

  داشته باشه .

  باالخره صدای رها شدن یکباره نفس هایش . مرا بی تابانه آماده شنیدن حرفهایش کرد .

گیرید . باور کنید هیچ خطری از طرف من دلم می خواد شما روبیشتر ببینم . خواهش میکنم این فرصت و از من ن

  شما روتهدید نمی کنه .

صدای تپش های بی وقفه قلب پریشانم را می شنیدم ، همان آهنگ آشنای گذشته را می نواخت اما اینبار در ریتمی 

  موزون .

مرد آرزوهایم خواهد  سکوتم به درازا کشید ، نمی تونستم جوابی بدهم ، عاشقانه می خواستمش و می دانستم که تنها

ماند ، پس باید در این دیوار سر سختی که سال ها خشت خشت آن را از عشق به او ساخته بودم و درنهایت صداقت ، 

خدم را در خفای آن پنهان کرده بودم روزنی ایجاد می کردم ، من به هوای آن سوی دیوار نیاز داشتم ، هوایی که 

  اهایش با من نرد عشق می باخت .پرهام در آن نفس می کشید و در روی

  دیگر به دنبال رویاهای رها شده خودم نبودم ، من او را یافته بودم همان گونه که گمش کرده بودم .

من پرهام واقعی را می خواستم . کسی که در اعماق چشمانش تمنای واالی انسانی موج می زد وعاجزانه از من می 

  کنم وسوگند می خورد که از اوآزاری به من نخواهد رسید ، چقدر خنده دار بود .خواست تا بپذیرمش وبه اواعتماد 

  او برای من تندیسی از یک عشق مقدس بود . یک امین عشق با قلبی مملو از مهری پاک ومحبتی ناب .

  مجبورتون نمیکنم به خواهشم جواب بدید . شاید پیشنهاد احمقانه ای بود .

  رت دادم ، گلویم ازهیجان خشک شده بود .بزحمت آب دهانم را قو

  سپس گفتم : من پیشنهادتون و قبول میکنم اما بدون حضور اون جادوگر سیاه .

 جادوی سیاه؟

بله منظورم سیمیاست . انتظار نداشتم این طور با تعجب سوال کنید . چون شمابه خوبی می دونید که سیمیا در لغت به 

  معنای جادوی .

ماهیچ وقت فکرنمی کردم اطالعات شما در مورد معنی لغت های کمیاب اینقدر باال باشه . ولی خیلی از این درسته ! ا

  بابت خوشحالم و در ضمن خیالتون راحت باشه . دیگه نمیگذارم که برخوردی بین شما دونفر پیش بیاد .

  پس شب بخیر .

ادم ، به اونزدکی و نزدیک تر می شدم واین خوشحالم می می دانستم با تصمیمی که پرهام گرفته وقولی هم که من د

کرد اما در اعماق قلبم احساس رضاتی نمی کردم ، دلم برای شیال می سوخت ، برای همه سختی ها و در بدری هایش 

، برای گذشته ی پر درد وقلب مملو از عشق . برای رنج تبعیدی که عشق پرهام به جانش انداخته بود ، برای بزرگ 

ن نهال وجودیش و آبیاری دیرهنگام باغبان زندگیش . اینها همه گذشته ی من بودند ، هویتم بودند ومن بدون شد

  گذشته وهویتم چه بود! یک آدم ماشینی که فقط برای آینده برنامه ریزی می شد .
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الک تمام جای جای حتی فکر کردن به تمام آنها نیز خیانت به شیال محسوب می شد . شیالیی که گذشته من بود وم

قلب پرهام ، من مثل مستاجر خوب وآرامی بودم که صابخانه به خاطر فراراز تنهایی به من اجازه زندگی در خانه اش 

داده بود ومن این را نمی خواستم ، من سالها با قلب واحساسم نجنگیدم که صاحب موقتی همان قلبی شوم که مالکش 

  شسته را در ذهنش تداعی کند .با دیدنم . تصویر عشقی به خاکستر ن

شیال باید به خودش بقبوالند که هویت جعلی او جواب گوی احساسات پاک عاطفی اش نخواهد بود وپرهام نیز باید 

می فهمید که هر کسی به صرف شباهت به ملکه رویاهاش نمی تواند همان ترنم وعشق را در قلبش به رقص در آورد 

  ا احساسش زمزمه کند .و طنین شادی از ترانه دل راب

روزهای پایانی شهریور هم درنهایت آرامش و سکوت وبدون هیچ اتفاق خاصی گذشت . پرهام هیچ تماسی نگرفت 

با اینکه نگران شده بودم ، اما این طور وانمود نمی کردم . دانشگاهها باز شد وبا شروع شدن درس ها از فکر و خیال 

ان یکی پس از دیگری به کالس می آمدند ، استاد ادبیات آقای مجد بود و من بی پرهام تا حدودی خارج شدم ، استاد

تابانه برای دیدنش لحظه شماری می کردم . اما با کمال تعجب او در اولین جلسه درسی اش غیبت داشت وکالس هم 

جا خارج شدم ، نمی تعطیل شد . به اتاق مدیر رفتم ، اما خجالت کشیدم وچیزی نگفتم وبه بهانه جزوه کتاب از آن

دانستم سراغ اورا از چه کسی بگیرم . فربد حتما از چیزی خبری داشت . ولی مطمئن بودم به محض باز شدن دهنم 

تا آخر قضیه راخواهد خواند وسربه سرم خواهد گذشت ، البته دریا مانند فربد نبود ، از اوهم خجالت می کشیدم 

یم را راحت وبدون رودربایستی با اومی زدم اما از ماجرای جشن منزل اوتنها دوست دوران زندگیم بود که حرفها

آقای مجد به بعد ، اسرارم را از او پنهان کرده بودم واو هم به خوبی متوجه رفتارم شده بود ، دلم می خواست به 

هستم  منزلشان تلفن کنم ، ولی باز فکر کردم که آن ها ممکن است پیش خودشان فکر کند عجب دختر سبک سری

ویا حتی ممکن بود خود سیمیا گوشی را برمیداشت ، نه من تحمل شنیدن صدایش راهم نداشتم . این افکار پراکنده و 

سردرگم کالفه ا م کرده بود نمیتوانستم جمع بندی درستی از آن ها داشته باشم ، باالخره تصنمیم گرفتم سری به 

ریا حرفی در مورد پرهام بکشم ، هر چند که می دانستم دریا خانه فربد بزنم و در فرصتی مناسب از زیر زبان د

  سربه سرم خواهد گذاشت ، اما پی همه آنها را به تنم مالیدم .

نگاهی در آینه به خودم انداختم رنگم پریده بود ، پریشانی افکارم حسابی روی صورتم اثر گذاشته بود ، بی رنگ و 

ریک می شد اما همچنان گرمای تابستان رادر خود داشت ، فکر کردم اول بی روحش کرده بود ، هوا تقریبا داشت تا

دوشی بگیرم وبعد پیش دریا بروم . پدر و مادر شب را منزل یکی از دوستانشان بودند ، من هم بهانه ی خوبی برای 

لی به پا کردم  فرار از تنهایی پیدا کرده بودم ، دوش گرفتم وبلوز لیمویی آستین کوتاهی با شلوار تقریبا کوتاه

وموهایم را زیر سشوار خشک کردم وآن ها را همان طور پشت سرم رها کردم و آرایش مالیمی نمودم و به طرف 

خانه آنها براه افتادم دستم را روی زنگ گذاشتم چند بار آن را فشار دادم ، برای لحظه ای به طرف پارکینگ سرک 

یا نه ، اتومبیل سر جایش بود پس چرا اینقدر طولش می دادند ، کشیدم تا مطمئن شوم ماشین فربد در آنجا هست 

انتظار پاک کالفه ام کرده بود ، دوباره با سماجت برای ثانیه ای انگشتم را روی زنگ فشردم ، این بار در میان تعجب 

دادم ، به طعنه  و عصبانیتم در باز شد ودریا از الی آن نمایان شد ، در حالیکه خودم رابا فشار از کنارش عبور می

گفتم : اگه در کاخ سفید رو زده بودم زودتر برام بازش می کردن تا در این خونه فسقلی رو ، حاال چرا جلوی در 

  واسادی ، اون از در باز کردنتون واین هم از استقبالتون . . .
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رهام را جلوی خودم دیدم که تازه به اتاق پذیرایی رسیده بودم که ادامه کلمات در دهانم خشک شد ، با ناباوری پ

روی مبل روبرویم لمیده بود وبا دیدن من به سرعت از جا بلند شد ، با خجالت وشرمندگی از حرفهای مسخره ای که 

  زده بودم به آرامی سالم کردم .

  سالم خانوم رازقی .

  فربد که کنار پرهام نشسته بود به چاالکی به سمتم آمد و تعارف به نشستن کرد .

  بیا بشین ساحل ، چه به موقع امدی ، آقای مجد اومده بودن . . .

  صدای دریا که به تندی فربد را به نام می خواند شنیده شد

  فربد . . . فربد . . . خواهش میکنم یه لحظه بیا اینجا باهات کار دارم .

  صورتم گُر گرفته بود ، فربد گفته بود آقای مجد اومده . . .

  نا تمام فربد مرا به هزار بیراه کشاند .و جمله 

  فربد با صدای بلندی گفت :خیلی خب دریا ، اومدم یه خورده دندون به جیگر بگیر .

  وبا خونسردی ادامه داد: ایشون اومدن تا از ما برای . . .

  ی باهات دارن .اینبار پرهام با جدیت گفت : فربد جان لطفا زودتر برو مثل اینکه دریا خانومیه کار فور

فربد با کمی لجبازی در حالی که موذیانه نگاهم می کرد گفت : ساحل توروخدا اینو ببین هنوز زن نگرفته عبد وذلیل 

زنه وای به حال بعدش ، دو تاچشم غره دریا حسابی حالشو گرفت ، طوری نمی گذاره من دو تا کالم حرفمو بزنم 

  وخبر خوش نامزدی شو بهت بگم .

بی خبر از همه جا ندانسته آخرین ضربه کاری را برپیکر نحیفم وارد کرد ، پس تمام ادا و اطوار های دریا از  فربد

پشت سرم و دستپاچگی پرهام برای این بوده ، بیچاره فربد وبدبخت خودم که بی خبر از همه جا به صحنه نمایش 

  آنها کشیده شده بودیم .

وارد آن نکند و من دستپاچه وناخوانده به آن کشیدم سرم تیر کشیده و عرق از نمایش که دریا سعی کرده بود مرا 

پشتم سرازیر شد ، چشمانم سیاهی رفت من با عجز ودرماندگی با دستهایم به دنبال تکیه گاهی برای سرپا ماندنم 

ربد به طور نامفهموی می گشتم . دریا با عجله خودش را به من رساند ومرا به خودش تکیه داد و در حالی که برای ف

خط ونشان می کشید ، گفت : چت شده عزیزم ، حتما گرمازده شدی . فربد لطفا یه لیوان شربت بید مشک درست 

  کن .

 فربد هراسان به طرفم آمد وگفت :چی شده ساحل؟ یدفعه چت شده؟

  فتاده پایین نگران نباش .بزحمت در حالیکه گلویم خشک شده بود گفتم : چیزی نیست فربد ، فکر میکنم فشارم ا

به ناگاه چشمانم به صورت رنگ پریده پرهام افتاد و موقعیت سوال برانگیز خودم ، همیشه ی خدا جاهایی که باید 

خودم را کنترل می کردم و قاطعانه از حریم افکارم دفاع می کردم عاجز می ماندم و راه رابرای نفوذ اطرافیان به فکر 

ام هموار میکردم ، پوشاننده خوبی نبودم ، همیشه اسرار قلبم را زیر الیه ای به شفافیت شیشه و اندیشه ی . واقعی 

  پنهان می کردم .

از دست هیچ کس کاری برایم ساخته نبود . اگر قرارها گذاشته بود که از پرهام فقط نامی آن هم در ابتدای 

واقعیت امر را تغییر دهم تنها چاره ، پذیرش آن  سرنوشتم حک شود پس کاری نمی شد کرد ، حال که نمی توانستم

  بود من می بایست ته مانده غرورم را حفظ می کردم .
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من واومانند دوخط موازی بودیم که امکان رسیدنمان مستلزم باطل شدن قانون خطهای موازی بود ، یعنی صفر و من 

دیگر از کنارش می گذشتم بااینتفاوت کهاینبار آن را پذیرفته بودم . پس می بایست قاطعانه بر میخواستم و بار 

  اوراحتی برای رویاهایم نیز نمیخواستم ، باخودم عهدکرده بودمتاتمام خاطرات اورااز پنجره ذهنم به بیرونبریزم .

بااین فکر به تندی خودم را از آغوش دریا جدا کردم وقبل از آن که فرصت عکس العمل خاصی به او بدهم گفتم : 

  یست از صبح تا به حال سرم درد می کرد وحاال فکرمی کنم خستگی تشدیدش کرده .چیزی ن

سپس رویم را به طرف پرهام برگرداندم و در حالی که مسیر نگاهم به اومنتهی نمی شد گفتم . انشاءاهلل که 

  خوشبخت بشید .

  فعال با اجازه تون . . .

د و می خواست توصیفی بدهد که با دستم او را از خودم دور کردم وبا با عجله به طرف در رفتم ، دریا را به من رسان

  سماجت گفتم : بذار برای بعد ، اصال حالم خوش نیست .

از خانه زدم بیرون ، هوای آزاد را به درون ریه هایم کشیدم و ته مانده هوای خفقان آور چند لحظه پیش را به شدت 

استشمامش را داشتم و خودم را محتاج آن می دانستم ، چقدر گذر زمان  به بیرون راندم ، هوایی که روزی آرزوی

راحت رنگ سیاه و سفید به افکار و خواسته هایمان می کشید . خواستنش با خون و گوشتم عجین شده بود همه 

  دنیایم را از ال به الی تار و پود وجود او می دیدم و حاال . . .

ا شده بود و توی ذوق می زد ، سالها تالش کرده بودم که تا به این جا برسم؟ چقدر ساده قالی اندیشه هایم نخ نم

نقطه صفر؟ نه خدایا من قشنگ ترین سالهای عمرم را در البه الی طومار خاطرات پرهام پیچیده بودم واینک طوفان 

عی می کردم تا با او حادثه از آن پس دیدن او فقط به دیدارهای گاه وبیگاه محوطه دانشگاه ختم می شد ، همیشه س

روبرو نشوم ، ساعت بعضی از کالس هایش را از روی اتفاقات کوچک حدس می زدم . شنیده بودم اولین جلسه 

حضورش ، با نگاه خاصی به جای خالی ام توجه کرد وسپس با اشاره ای از دوستم سهیال سراغ مرا گرفت . سهیال که 

 ه گفت : ایشون ترجیح داده تا این یه قلم درس و فعال حذف کنه .به رک گویی میان بچه ها شهرت داشت بالفاصل

بعد ها سهیال به من گفته بود که : ساحل ، این آقای مجد چنان از جوابم جا خورد که من نفوذ رنگ قرمز را به سرعت 

ه برق زیر پوست سفیدش دیدم . خیلی دلم براش سوخت . بعد از پسرهای دانشگاه مثل اینکه موج عشقت ب

  استادهای دانشگاه سرایت کرده ، ای خوکچه خوش شانس خدا یه کمی شانس بده .

سهیال از جمله بچه های ساده وبی غل و غش و در عین حال زرنگ وبذله گویی بود که متوجه کوچکترین تغییر و 

فقط لبخندی تحولی می شد و تا عمق ضمیر آدم را مثل کف دست می خواند . به خاطر همین در جواب حرفهایش 

  زدم .

اواخر ترم را می گذراندم ، سرم به امتحانات گرم بود ، سهیال یکی از امتحاناتش را خراب کرده بود وحسابی از بابت 

آن نگران بود . از من خواست تا به اتفاق هم به دیدن استاد مربوطه رفته و از اوضاع نمراتش با خبرشویم در تمام 

  ه چنین کاری نداده بودم اما این بار سهیال حسابی پیله کرده بود .دوران تحصیلم هیچ وقت تن ب

  ببین سهیال ، این آخه در شان یه دانشجو نیست که خودش و تا این اندازه کوچیک کنه .

خاک برسرت با این طرز فکرت ، شان کدومه ، کوچیک چیه ، دختر تو مثل اینکه توی این دنیا سیر نمی کنی ، من 

  غ التحصیلی ام دیگه چشمم به جمال این آقایون هم روشن نمی شه .بعد از فار

  اما سهیال ، من برای این جور کارها آفریده نشدم .
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  بعله . . . میدونم . تو فقط آفریده شدی که دل همه روبه رقص دربیاری ، اما اینا نون شب نمی شه .

م از اینکه همچین جوی درست شده چقدر ناراحتم ، چی داری میگی سهیال ، تو خودت خوب می دونی که من خود

 اونوقت درست انگشت می زاری روی نقطه ضعفم؟

 خب پس بیا غائله رو ختم کنیم ، من فقط از تو خواستم باهام تا اتاق استاد مهدوی بیای ، همین!

  باشه ، اگه دردت فقط اینه میام ، اما از من نخواه التماسش کنم .

 ط خبر مرگت بیا توی اتاق ، حاال راضی شدی؟خیلی خب ، تو فق

  سرم رابا نارضایتی تکان دادم وبا او به طرف اتاق استاد مهدوی براه افتادیم .

  ضربه ای به در زد و با شنیدن صدای استاد چشمکی تحویلم داد .

  بفرمایید .

  سالم .

 شده؟ این طرفها؟سالم ، سپس عینکش را کمی جابه جا کرد وگفت : ببینم ! خبری 

استاد مهدوی ، راستش غرض از مزاحمت وگرفتن وقتتون اینبوده که برام مشکلی پیش اومده بود به همین خاطر من 

فکر می کنم از عهده این امتحان بخوبی بر نیومدم . . . به من حق بدید که نگران باشم بخصوص اینکه تمام واحدهای 

  این ترم رو گذروندم .

ی زد و عینکش را کمی جا به جا کرد و در حالی که حسابی ور اندازمان می کرد گفت : حاال از دست من استاد لبخند

 چه کاری برای شما ساخته اس؟

  سهیال با لحن التماس آمیزی گفت : استاد . . . خواهش می کنم .

ا می تونم بهت بگم چه نمره ای استاد با همان چهره خندان گفت : فقط از من نخواه که توی ورقه ات دست ببرم ، ام

  گرفتی .

 فقط همین استاد؟ آخه دونستن نمره ام چه دردی از من دوا می کنه؟

  استاد شانه هایش راباال انداخت وگفت : همانی که گفتم .

دلم برای سهیال سوخت ، هر چی که بود بارها به کمک شتافته بود و در هر شرایطی خواهشم رد نکرده بود بخاطر 

 همین خیلی آرام گفتم : استاد؟ فکر میکنم نمرات میان ترم سهیال می تونه کمکش کنه ، اینطور نیست؟

استاد به طرف من برگشت وگفت : خانوم رازقی ، از شما تعجب می کنم ، نکنه شما هم حرف دوستتون و قبول 

 دارید؟

  من فقط دلم می خواد اون بتونه درس شمارو پاس کنه! همین

 به هر قیمتی؟یعنی 

عصبانی شده بودم با اینکه حق رابه استاد می دادم ، اما خوب می دانستم سهیال دانشجوی پرتالش و موفقی است 

دست هر استادی برای کمک به دانشجویان ساعی به اندازه کافی باز هست ، پس با صدای تقریبا بلندی گفتم : بله 

ویی نزد استادش مشخص شده باشه ، سهیال دانشجوی فعال و زرنگیه استاد ، به شرط اینکه قیمت و ارزش هر دانشج

و اگه شما یه کمی بهش کمک کنید مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد ، اون هم با نمره میان ترم باالیی که داره ، تازه 

ه ترم فکر نمی کنم شما دلتون راضی بشه که چنین دانشجویی به خاطر مشکلی که ناخواسته برایش پیش اومده ی

  دیگه وقت شو وقف درسی بکنه که مشککل خاصی در اون نداره .
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استاد با نگاه تحسین آمیزی به من نگاه کرد و در آخر گفت : راستش اول چنان ساکت و مظلوم داخل شدید که 

ر آمدید که میتوانستم قسم بخورم که تا آخر کالمی از شما نخواهم شنید ، اما حاال چنان در مقام دفاع از دوستتون ب

من افسوس میخورم که چرا رشته وکالت رو به عنوان رشته درسی تون انتخاب نکردید به خاطر همین به شما مژده 

  می دم که خانوم سهیال سپهری خودشون بدون کمک من تونستن نمره حد نصاب را در درس من بیاورد .

ی در آغوشم گرفت و صورتم را غرق بوسه کرد ، سهیال چنان ذوق زده شده بود که جلی چشمان مشتاق استاد مهدو

  ما چنان در حال وهوای خودمان غرق شده بودیم که صدای باز وبسته شدن درب اتاق را نشنیدیم .

  در همان حال نگاهم رابه طرف استاد گرداندم وگفتم :استاد از این که یه کمی تند رفتم معذرت می خوام .

  عه بعد کاری می کنم که برای دفاع از ورقه خودت به این جا بیایی نه کس دیگه .این دفعه رومی بخشمت . اما دف

نه استاد . این خانمی که من می شناسم ، دیگه همچین فرصتی رو به شما نمی ده ، خیلی راحت وقتی که متوجه بشه 

  درسی با شما داره ، اون واحد وحذف میکنه .

د را دیدم . طنین صدای خندیدن استاد مهدوی در سرم سرو صداهای با تعجب به طرف صدا برگشتم واستاد مج

  عجیبی راه انداخته بود ، برای لحظه ای موقعیت خودم را فراموش کردم وهمچنان در چهره پرهام خیره ماندم .

  دوباره سهیال به فریادم رسید و طعنه ای به من زد و مرا به خودم آورد .

تم وبه طرف در براه افتادم ، صدای سهیال که داشت از استاد مهدوی مجددا تشکر می به سرعت سرم را پایین انداخ

  کرد از اعماق چاه به گوشم می رسید .

  ناگهان صدای استاد مهدوی وادار به ایستادنم کرد .

 خانوم رازقی لطفا چند لحظه تامل کنید .

  از پشت سرم احساس میکردم .همچنان روبه در ایستاده بود م ، نگاههای سنگین پرهام را 

باز هم تاکید می کنم که شما باید در رشته حقوق تحصیل می کردید ، استعدادتون در این زمینه بی نظیره روی 

پاهایم چرخیدم و مستقیم در چشمان استاد خیره شدم وبه آرامی در حالی که فشار بیش از حدی به خودم می آوردم 

دید ، رشته ایی که من در اون تحصیل می کنم ، چیزی نیست که به اراده وخواست گفتم : اتفاقا شما درست حدس ز

  خودم انتخابش کرده باشم .

استاد در حالی که سرش رابه نشانه تاسف تکان می داد گفت : شما حق دارید که از این بابت ناراحت باشید چون این 

شه ، بچه ها مجبورند که به خواست ونظر خانواده ها مسله یک معضل فرهنگیه که توی جامعه ما داره همه گیر می 

  عمل کنند وهدف وآرزوها شونو در نطفه خفه کنن ، من برای شما و امثال شما واقعا متاسفم .

پوزخندی زدم و گفتم : احتیاجی به تاسف نیست استاد ، من نه به اجبار پدر و مادر ونه هیچ کس دیگه وبا این که 

  شتم اما باز هم انتخابش کردم .تمایلی هم به آن ندا

استاد با تعجب نگاهم کرد وگفت : اگه دلیلتون خصوصی نیست ، دوست دارم بدونم ، چون به ریشه یابی این مشکل 

  اجتماعی کمک می کنه تا وقتی که درد را نشناسیم هیچ اقدامی برای درمان آن نمی توانیم بکنیم .

ز هم دوست دارم براتون بگم ، من دقیقا به خاطر دینی که نسبت به عزیز ترین خب دلیلم تا حدی خصوصیه ؛ ، اما با

کس ام داشتم این رشته رو انتخاب کردم و خواستم با تالش و جدیت به تمام مراحل پا بگذارم که او گذاشته بود 

ها گذرانده لمس کنم ، من  ومن می خواستم تا با این کارم تمام ثانیه ها و دقایقی را که او با این کتابها واین کالس

  احتیاج به همون هوایی داشتم که اون سال های قبل در همین دانشگاه استشاق کرده بود .
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و لبخندی زدم وگفتم : امیدوارم به مسله من به عنوان یک معضل نگاه نکنید ، چون ما از آن دسته بیمارانی هستیم که 

 ا خوب می دونید کدوم دردیه که احتیاج به درمان نداره؟دوست نداریم مداوا بشیم ، و من فکرمی کنم شم

استاد متواضعانه نگاهم کرد وگفت : به گمونم فهمیده باشم دخترم ، حاال دیگه مطمئنم که بهترین رشته دنیا 

  روانتخاب کردی .

  از این که وقتتون وگرفتم معذرت می خواهم ، اگه اجازه بدید ، ما دیگه می ریم .

  دختر های من ، خداحافظ . خدانگهدار

به محض خارج شدن از اتاق استاد ، سهیال نیشگونی از دستام گرفت وگفت : دیدی من هیچوقت اشتباه نمی کنم 

بیخود نبود که از میون این همه دانشجوها تورو با خودم بردم در ضمن هیچوقت دلیل انتخاب این رشته رو برای من 

جد و دیدی ، نگاههای عجیبی می کرد ، من هیچوقت اونو تا این اندازه متعجب ندیده نگفته بودی راستی قیافه دکتر م

  بودم انگار شوکه شده بود .

پوزخندی زدم وگفتم : حتما از دفاعیه ی جالب من حسابی جا خورده بود ، اما سهیال اون کی وارد اتاق شد که من 

 متوجه حضورش نشدم؟

  یل تسخیری دفاعیه منوبه عهده گرفتی .راستش از همون جایی که مثل یه وک

وبا قههقه ای بلندی شروع به خندیدن کرد ، هنوز هم با این که چندروزی از برخوردم با پرهام می گذرد قیافه 

  مبهوت و پر از سوالش از ذهنم بیرون نرفته .

بیچاره ام درگیر آن شده بود به هر جان کندنی بود آن ترم هم گذشت . با تمام شکنجه ها و استرس هایی که روح 

  اما تمام شد .

و تابستان دیگری از راه رسید . پدر مسولیت برنامه ریزی را به عهده گرفته بود مثل همیشه بیشتر جمعه ها را برای 

کوه کنار گذاشته وسفر یک هفته ای را به ویالی یکی از دوستانش در شمال هم در نظر گرفت سه روز هفته هم قول 

اه را به مادر داده و دو روز در هفته هم از من خواست تا در کارهای حسابرسی شرکت به کمکش بروم و در آرایشگ

کمال بی انصافی تنها یک روز آن رابه خودم اختصاص داد ، از برنامه ریزی اش راضی نبودم بر عکس سال های قبل 

ک روز هم چشم داشتی نداشتم ، من مرده که همه روزهای هفته را برای خودم میخواستم ، امسال حتی به آن ی

متحرکی بودم که روح زندگی ام در گوشه ای از این زمین خاکی گم کرده بود ، پرهام خورشید زندگیم بود ، ستاره 

امیدم بود مانند شهابی بود که با قدرت و شدت وارد آسمان زندگیم شد ودر اندک زمانی درانتهایی ترین قسمت 

  من با خاکستر خاطراتم روی آن را پوشاندم .وجودی ام افول کرد و

  درد پاهای مادر روز به روز بیشتر آزارش میداد و پزشکان معتقد بودند که او باید خودش را باز نشسته کند .

اما عشق به این کار مانع بزرگی برای کنار کشیدن مادر از حرفه ای بود که سال های زیادی آرامشش را در آن پیدا 

د ، ولی با اصرار پدر قبول کرد سه روز در هفته آن همیکروز در میان به سالنبروذد ، حاال دذیگر اوقات کرده بو

بیشتری را در خانه می گذراند ، بر عکس من که اصال در خانه نبودم ، ولی مادر اوقات بیشتری در خانه می گذراند ، 

ی اش رابا دریا پر میکرد ، بخصوص از وقتی که فهمیده بر عکس من که اصال در خانه نبودم ، ولی مادر اوقات تنهای

  بود ، او حامله است بیشتر به او توجه می کرد .

شنبه ها وچهارشنبه ها با پدر به شرکت می رفتم وبه کارهای عقب مانده شرکت رسیدگی می کردیم وبا هم به خانه 

سی وارد اتاق شد وبا پدر به احوال پرسی گرمی برمی گشتیم تا اینکه در یکی از روزهایی که گرم کار بودیم ، ک
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پرداخت ، معموال در این گونه مواقع حتی نیم نگاهیی هم به طرف مقابل نمی انداختم ، اما این بار صدا بقدری آشنا و 

صمیمانه بود که بدون خواست خودم سرم را به طرف آنها برگرداند ، برای لحظه ای چشمم به قیافه ی آشنایی نیفتاد 

  به خاطرهمین دوباره سرگرم انجام کارم شدم ، اما صدای پدر مرا متوجه خودشان کرد . ،

 ساحل ، دخترم مثل اینکه مهندس نامی را نشناختید؟

با شنیدن نام مهندس نامی بناگاه سرم را باال گرفتم و بخاطر آوردنش قیافه ی شرمنده ای به خودم گرفتم ودر حالی 

  شدم گفتم : سالم آقای مهندس ، عذر می خوام اصال نشناختمتون .که از جایم نیم خیز می 

 مثل اینکه خیلی پیر شدم همینطوره؟

  اتفاقا شکسته نفسی می فرمائید ، به نظر جوان تر شده اید .

  امیدوارم همینطور باشه که شما می فرمایید .

  مسلما همینطوره .

عارف می کرد گفت : خوب مهندس جان بشین و برامون تعریف کن پدر در حالیکه صندلی کنار خودش را به او ت

  ببینم سفر خوش گذشت نه .

  واهلل خوب بود ، البته بیشتر وقتم توی کالس های مختلف می گذشت ولی در کل سفر پرباری بود .

 تونستی سفارش بگیری؟

سب خریدم که عده ای کارشناس دوره بله هم سفارش های مختلفی گرفتم وهم دستگاههای مدرنی با قیمت های منا

  دیده برای بکار انداختن شان خواهند آمد ، من گزارش کارهایم را آماده میکنم و تا چند روز دیگه براتون میارم .

  خیلی خوبه مهندس من واقعا به پشتکارت ایمان دارم .

  خوب مهندس رازقی می بینم که کارمند جدیدی استخدام کردید .

  ر نیست ، ساحل قرار دو روز در هفته ، اونم تعطیالت تابستون به من در حسابرسی کمک کنه .نه اینطو

  پس باعث افتخار ماست که ساحل خانوم ما رو قابل دونسته و به شرکت ما قدم گذاشته .

این تابستون دیگر از دست تملق های او جان به لبم رسیده بود ، بنابراین با بی اعتنایی گفتم : فقط امیدوارم 

  زودترتموم بشه ، چون من میونه ای با اعداد وارقام ندارم .

مهندس نامی در حالی که لبخند رضایت مندی برلب داشت گفت : اگه مشکل شما فقط اعداد وارقامه من دربست در 

  خدمتتونم .

 یعنی شما فرصت این که به من کمک کنید ودارید؟

: راستش مهندس نامی طی یکی مرخصی شش ماه برای دوره تخصصی به آلمان پدر با خنده ی مرموزانه ای گفت 

ماه  1اعزام شده بود و از آن جایی که ایشون در تمام کارها همت واراده باالیی دارن تونستن کاراشون و ظرف مدت 

  ماه باقی مانده جز مرخصی با حقوق برای ایشون منظور می شه . 6به پایان برسونن یعنی عمال 

 س هیچ اجباری برای حضور در اینجا ندارن؟پ

مهندس نامی به طرفم برگشت و گفت : ساحل خانوم با یه محاسبه سرانگشتی من میتونم تا دو ماهی که به شروع 

  کالساتون باقی مونده کمکتون کنم .

رگشتن وبیکارم که هستن اینبار نوبت من بود که با پررویی به پدر بگویم :خب پدر ، حاال که مهندس نامی به کشور ب

  پس میتونن توی کارهای حسابرسی کمکتون کنن .
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 پدر با اخمی به چهره گفت : پس مسله شانه خالی کردن از زیربار مسولیته . همینطوره؟

  نه به خدا ، آخه شما خوب میدونید که من چقدر گرفتار وخسته ام .

ر کار بشی ، و برای شروع همه از توسابقه کار می خوان حتی اگه آخه دخترم تو بعد از پایان درسات ، باید جذب بازا

  دو یا سه ماه بوده باشه ، و این کار تو در شرکت یه نوع سابقه ی کاری برات به حساب میاد .

  باشه پدر . . . باشه هر چی که شما بگین .

  پس از امروز مهندس نامی کمکتون می کنه .

  ما دو روز در هفته رو این جا باشم ، مزاحم مهندس نمی شم .ولی بابا ، حاال که قرار حت

مهندس به میان حرفهایمان پرید وگفت : این کار مورد عالقه منه ، ومن با خواست وعالقه قلبی ام می خوام اونو انجام 

  بدم .

  حاال که اصرار دارید حرفی ندارم .

سیار سخت شده بود ، اما چاره ای نداشتم هر نوع گله کار کردن زیر نگاههای یکنواخت مهندس نامی برایم ب

  وشکایتی به حساب تنبلی وبی مسولیتی من گذاشته می شد .

حسابی خسته شده بودم ، با دستهایم شانه هایم را ماساژ دادم وکمی هم به گردنم ورزش دادم ، سعی داشتم تا با 

هندس نامی که گویا متوجه نیتم شده بود عکس من با خیالی تالش بیشتر کارها را زودتر تمام کرده وتحویل بدهم ، م

آسوده وطمانینه کارهایش را انجام می داد ، با خمیازه ای بلندی که کمشیدم ، لبخنتدی به لب آورد وگفت : اگه 

  خسته شدید من ادامه می دم .

  سرم را به شدت تکان دادم وگفتم : نه هنوز می تونم ادامه بدم .

  با توجه به روزهایی که در اختیار دارید حجم زیادی از کارها را انجام می دید .راستش شما 

  بخاطر اینه که میخوام زودتر کارامو تموم کنم .

 می تونم بپرسم چرا اینقدر عجله دارید؟

ص حسابی با سواالت گاه و بیگاهش عصبانی ام کرده بود ، سعی کردم با سکوت ماندنم . از دست حرفهایش خال

 شوم ، اما دوباره پرسید : چای میل دارید؟

  نه ، من زیاد با چای میونه ای ندارم .

  اما چای برای جسم خسته خیلی مفیده .

  با خشم گفتم : درسته ، ولی من بیشتر روحم خسته است تاجسمم .

 چرا؟

  ائل خصوصی ام می پرسید .مرتیکه فضول حسابی خودش را به من نزدیک احساس می کرد وبا کمال وقاحت از مس

  چشم غره ای به او رفتم وگفتم : دلیلش خصوصیه .

  آها . . . متوجهشدم .

  با لحنی مسخره ای گفتم : امیدوارم .

از وقتی که مهندس نامی به شرکت آمده بود ، واقعا احساس خفقان و کسالت می کردم و روزهای شنبه و چهارشنبه 

  وزهای هفته شده بود .برایم خسته کننده ترین ر



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 7  

 

صبح شنبه بود خستگی مفرط ناشی از کوهنوردی و فکر دیدار دوباره مهندس نامی باعث شد تا روحیه ای بهم ریخته 

  وجسمی خسته با پدر همراه شوم .

خوشبختانه کسی در دفتر نبود و پدر طبق روال هر هفته برای بازدید پروژه هایش تنهایم گذاشت ، خدمتکار پیر 

 شرکت با دیدنم لبخندی زد وگفت : حسابی سحرخیز شدی بابا!

  سالم بابا رجب ، از دست پدر دیگه نمی دونم باید چیکار کنم راس ساعت هفت شیپور حرکت وبه صدا در میاره .

ی خداعمرش بده بابا! یه عمریه به این کارا عادت کرده تازه فقط گرفتاری های شرکت که نیست ، اینقدر خودشو تو

  مشکالت آدمای درو و برش غرق کرده که میترسم خدای نکرده ناخوش بشه .

  خندیدم وگفتم : نگران نباش بابا! من فکرمی کنم اگه یه روزی نتونه اینکارا روبکنه مریض بشه .

 انشاهلل صد وبیست سال عمر با عزت بکنه و سایه اش از سر ما وامثال ما گرفته نشه ، چایی میخوری دخترم؟

  نه بابا ، امروز خیلی خسته ام میخوام دور از چشم بابا یه چرت کوچولو بزنم .

  خنده ای شیرینی کرد وفت: باشه بابا! بگیر بخواب نمی ذارم کسی مزاحمت بشه .

  ممنونم بابا ، الهی که من فدات بشم .

  خدا نکنه بابا! الهی که پیر شی دخترم .

ت می وزید چشمانم را باز کردم ، کمی طول کشید تا بفهمم کجاهستم ، آرام سرم را از باد خنک پاییزی که به صور

از روی دستانم بلند کردم ، پنجره پشت سرم را باز کرده بودند ، هوای دلپذیری بود ، از خستگی صبح اثر چندانی در 

  تنم باقی تمانده بود ، کش و قوسی به خودم دادم و پشت رایانه قرار گرفتم .

مه ها را یکی پس از دیگری فشردم و با کمال تعجب دیدم بیشتر کارهای آن روزم انجام شده ، در حالتی بین دک

  بهت وتردید بودم که صدایش به گوشم رسید .

 ظهر بخیر خانوم رازقی . . .

  در حالیکه به سرعت به ساعتم نگاه می کردم گفتم: ظهر بخیر .

وزه شرکت چطوری تونسته دل این بابا رجب ما رو نرم کنه که توی ساعت اداری تعجب میکنم که این کارمند چند ر

  که معموال توی شرکت غلغله است ، مثل روزهای تعطیل همه جا روآروم کنه تا شما استراحت کنید .

  خنده ام گرفته بود ، واقعا جای پدر خالی بود تا یه گوشمالی حسابی بهم بده .

  د شد : فکر می کنم خستگی ناشی از کوه باشه .دوباره صدای مهندس بلن

  با تعجب پرسیدم : کوه؟ اما شما از کجا فهمیدید که من دیروز و توی کوه گذراندم .

در حالیکه لبخند کمرنگی در یک طرف لبهایش نقش بسته بود ادامه داد : راستش به طور اتفاقی شمارو اونجا دیدم با 

  ندیدم .تردید گفتم : اما من شما رو 

  آخه نمی خواستم با دیدنم ، شما رو ناراحت کنم ، ترجیح دادم همچنان نادیده گرفته شوم .

حرفهایش دو پهلو بود ، کامال معنایش را درک می کردم ، اما الزم بود دوباره خودم را به نادونی بزنم تا مجبور نباشم 

  به چرندیاتش گوش کنم .

  شدید روز خوبی برای پدر فراهم می کردید .بر عکس ، اگه با ماهمراه می 

نمی دانم جوابم چه به روزش آورده بود که ناگهان از جا بلند شد وبه طرف میز من آمد ، دستهایش را روی میزم 

گذاشت وخودش را به طرفم جلو کشید وگفت :کارهای امروزتون وانجام دادم ، چون فکر کردم شاید دلتون بخواد 
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دتر به خونه برید و مجبور نباشید در طی روز دائما با جوابهای سردتون منوبچزونید و ریشخندم امروز یه کمی زو

  بگیرید .

وا رفته بودم ونمی دانستم چه بگویم فقط بعد از لختی سکوت به نرمی گفتم : من مجبور نیستم برای توهمات شما 

م که باعث بوجود آمدن چنین افکاری در شما شده ، خودم را توجیه کنم . من نمیدونم چه رفتاری نسبت به شما داشت

  اما از اون جایی که قصدم چنین نبوده فکر میکنم یه عذرخواهی به شما بدهکارم .

  در ضمن از بابت کارهایی که برای من انجام دادید بی نهایت سپاسگزارم .

ن کسانی دیگری هم دیده بودم برقی برقی در چشمانش درخشید ، درخشش این برق را من بارها و بارها در چشما

که از قدرت چندانی برخوردار نبود ، وشاید هم دل من با همه تالطم وتشنجی که با آنها دست و پنجه نرم کرده بود 

به عایقی تبدیل شده بود که هیچ جریانی نمی توانست از آن عبور کند ، اما خوب می شناختمشان و با نیروی مخربش 

  م رابه سرعت به طرف دیگری چرخاندم .آشنا بودم ، چشمان

خانوم رازقی ، میخوام یه اعترافی پیش شما بکنم ، اعتراض که بحال حاضر نبودم نزد کسی به زبان بیارم ، البته نه این 

که فکر کنید ، خجالت می کشیدم و یا هنوز تکلیفم را با دلم روشن نکردم ابدا ، دلیلش اینه که تابحال عاشق نشده 

  وبه همه عاشق ها به چشم احمق هایی نگاه می کردم که بزرگترین حماقت زندگیشون وانجام دادن .بدم 

مکثی کرد و در حالی که عرض اتاق را پیمود گفت : درست از همون شب عروسی شروع شد ، با نگاه اول لرزشی بی 

تمام شب در من جاری بود ، همان سابقه در قلبم احساس کردم وبدنبال آن ، شور و گرمایی در وجودم خزید که 

حس مرا به سمتتان کشاند تا از شما دعوت به رقص کنم ، تمام شب شما را زیر ذره بین نگاهم قرار دادم ، اما یه 

  حس غریبی ، من از نزدیک شدن به شما باز می داشت .

ل اینه که نمی خواهم بهانه ای راستش خانوم رازقی ، من آدم تیز بین و زرنگی هستم و اگه حرفی نمی زنم به دلی

تحت عنوان توهین و یاتهدید به دست شما بدم ، اما مسیر نگاهتون ، لرزش تنتون ، سردردهای عصبی ، گوشه گیری 

وانزوا ، همه و همه به من گفت شما هم حسی مانند حس خودم در وجودتون خزیده ، و من چقدر آن شب احساس 

وبدبخت دیدم ، چون درانتهای مسیر نگاهتون کسی غیراز من بود . تا مدتی  حقارت کردم وچقدر خودم را بدشانس

بعد از آنشب سکوت کردم وبه بهانه های مختلف با دلم به درگیری پرداختم ، میخواستم با دلیل های منطقی مجابش 

  کنم ، اما چه کنم که بازنده ای بیش نبودم .

ودر کمال صداقت حرفهای دلم را به او گفتم ، باور کنید که خودم  با استیصال و درماندگی به پدرتان پناه آوردم

رابرای هر واکنشی از سوی مهندس رازقی آماده کرده بودم ، حتی در خیاالتم حکم اخراجم را نیز از دست او گرفتم 

  اما باز هم حرف دل همانی بود که بود .

ه رنگ اندوه ودردی پنهانی در تمام زوایا چهره اش به پدرتان در نهایت دقت وصبر به حرفهایم گوش داد ودر حالیک

  خوبی نمایان می شد گفت: مهندس تو درست مثل پسر خودمی ، در کاردانی ولیاقتت ذره ای تردید ندارم .

چه بسا که نهایت آرزوی هر پدری داشتن داماد الیقی مانند توست ، اما چه کنم که ساحل در وضعیت خوبی قرار 

ه که گوشه گیرو منزوی شده ، کم غذا می خوره لجباز وتند خو شده و مناصال صاح نمی بینم کهدر چنین نداره ، مدتی

  شرایطی ، فشار بیشتری به اون بیارم ، اما بهت قول میدم که تویه فرصت مناسب این قضیه رو با ا ون در میان بذارم .

دم که دوباره آقای رازقی رو توی فشار بذارم ، اما بذاری حاال تقریبا یکسالی از این موضوع میگذره ، منهم صالح ندی

  صادقانه بگم ، دیگه تحملم تموم شده ، میخوام خودم ، همین حاال از شما خواستگاری بکنم .
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بال تکلیف مانده بودم . نمی دانستم چه باید بگویم ، خدا لعنتت کنه پرهام ببین با من چه کردی؟ شاید اگه درخت 

در قلبم ریشه ندوانده بود ، امروز من هم مثل هزاران دختر دیگر زیر سقف یکی از همین خانه ها عشقت اینقدر 

زندگی شیرین وخوبی داشتم اما حاال باید تمام عمرم تاوان یکسالی اندی را پس بدهم که عشقت در نهایت سادگی 

م به حرکت در آورد وجان گرفت و وصداقت به قلبم خزید ودر کمال آرامش ریشه هایش رادر عمیق ترین نقاط قلب

  سپس با قلب دیگری راهی شد .

  ساحل باور کن ازت نمیخوام همین حاال بهم جواب بدی ، من تا حاال شو که صبر کردم مدتی دیگه هم روش .

از جا بلند شدم و نفس عمیقی کشیدم . کیفم را از روی میز برداشتم ودرست روبرویش ایستادم . آنقدر خودم را 

محدود ومحصور کرده بودم که همه چیز برایم پرهام بود و بس وحاال جلوی کسی ایستاده بودم که با تمام وجود 

  عشق رافریاد میزد ، اما من گوش شنوایی برای آن نداشتم .

رو برای اولین بار بود که به چشم کسی غیراز همکار پدر به او نگاه می کردم قدش نسبتا بلند بود به اندازه یک س

گردن بلندتر از خودم موهای مجعد و چشمانی میشی داشت ، اندام نسبتا پری داشت ومن احساس کردم که او باید 

در یک رشته خاص ورزشی فعالیت داشته باشد ، بشیار خوش پوش بود وکوچکترین ناهماهنگی در او دیده نمی شود 

  . اما . . . اما . . . برای من پرهام نمی شد .

  حرفی به طرف دراتاقم براه افتادم .بدون هیچ 

  ساحل؟ . . .

خدای من ، حتی طنین صدایش نیز ، قلبم را نمی لرزاند احساسی را در من زنده نمی کرد ، بدون آن که بر گردم 

 گفتم :

  بله

 راجع به پیشنهادم فکر میکنی مگه نه؟

  آره . یعنی امیدوارم که بتونم .

 ممنونم

برگشتم ، مادر در خانه بود وبه محض دیدنم فهمید که اتفاقی افتاده ، او مرا خوب شناخته بود درکم  با عجله به خانه

  میکرد ، کاری که حتی مادر واقعی هم ممکن است گاهی از پس آن بر نیاید .

  مشغول بافتن پلیوری برای پدر بود ، سالم کردم وخودم راروی یکی از مبل ها ولو کردم .

  ی ساحل؟ منظورم چای یا شربت یا بستنی ویا . . .چیزی میخور

  نه چیزی نمیخورم .

 زود برگشتی ، ببینم اتفاق که نیافتاده؟

  نه مادر ، کارهام زود تموم شده بود بخاطرهمین گفتم یه کمی زودتر بیام .

، ولی چون همیشه فکرم  متوجه نگاههای سنگین مادر روی خودم شده بودم اما سعی داشتم که بر روی خودم نیاورم

  را تا ته خواند .

 باالخره پیشنهادش را داد مگه نه؟

 راجع به چی حرف میزنی مادر؟ بهتره واضح تر صحبت کنی!
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منو بازی نده دختر ، منظورم مهندس نامیه ، من دختر خودمو خوب می شناسم ، تنها چیزی که می تونه تا سرحد 

  زدواجه ، مگه نه عزیزم .جنون عصبانیش کنه ، یه پیشنهاد ا

کاسه صبرم لبریز شده بود ، خیلی سعی داشتم خودم را کنترل کنم . اما حدس درست و به جای مادرم تمام 

  محاسبات ذهنی ام رابهم ریخت ، مانند بادکنکی پر باد شده بودم که با گشودن سرش به فیس فیس افتاده بودم .

  شنیدم وبه دنبال آن سرازیر شدن اشکها وهق هق گریه ام . صدای شکسته شدن بغضم را در ته گلویم

مادر با دیدن حال زارم . بافتنی رابه کناری گذاشت وبه طرفم آمد و در حالی که می نشست مرا به طرف خودش 

کشاند وگفت: چیه دختر کوچولوی من! بازم که اتفاقای کوچیک اشکهاتو در آورده . بابا از قدیم گفتن دختر مثل 

ردوی روی درخته! آنقدر براش چوب پرت میکنن تا باالخره به زمین بیفته . حاال هم که چیزی نشده ، پس من گ

 درست حدس زدم ، موضوع مهندس نامیه مگه نه؟

  در میان بغض وآه سرم رابه آرامی تکان دادم .

یا قبولش داری که البته اینطور به  خب اینکه گریه نداره ، تو دیگه یه آدم عاقل وبالغی در عین حال تحصیل کرده ،

نظرن می رسه ویا قبولش نداری وحتما برای ردش دلیل منطق قانع کننده ای داری پس نباید خودتوببازی ، تو باید 

بدونی زندگی میدون مساقبه است کسانی توی این مسابقه برنده می شن که بر عقلشون حکومت میکنن نه بر 

  دالشون .

ف می زنیم ، یکی با دالمونه دیگری با عقلمون . دل دلیل ومنطق سرش نمی شه و وای به حالکسی ما آدما د جور حر

که به دنبال حرف دل راه بیفته وعقلشوقربونی دلش بکنه . ولی عقل در برخورد باهر مانعی حتی جزئیات روهم در 

اشق چشماش کوره وغرض از چشم ، نظر میگیره اما دل تا نخواد هیچ مانعی رو نمیبینه برای همینه که می گن ع

  چشم صوری نیست ، چشم بصیرته که ما بروی حقایق می بندیم .

حاال دختر خوب! آسمون که به زمین نرسیده ، بهتر بشینی در این مورد خیلی جدی فکر کنی ، مهندس نامی رو بابات 

وزگار روبه بابات زهر کرده ، من تاکید می کامال میشناسه وبهش اعتماد داره ، این یکسالی با نگاههای پر التماسش ر

کنم که بنشینی و خوب دور وبر این قضیه فکرکنی و تکلیف خودتو با اون روشن کنی ، اشکهایم را از صورتم پاک 

کردم و در حالی که خودم را در آغوش مادر جابه جا می کردم گفتم: وای که اگه شمارو نداشتم چه می کردم ، شما 

میدین وامیدوارم میکنین ، اما موضوع مهندس نامی ، حرف امروز و دیروز نیست ، من برق عشق و به من قوت قلب 

  عالقه رو از همون شب عروسی فربد ، توی چشماش دیدم ، اما مادر می دونین . . .

ی بازدارنده ای نمی توانستم ادامه بدهم . البته دلم می خواست حرف دلم را بدون رودربایستی به مادر بزنم اما نیرو» 

 «مهارم می کرد . 

دخترم اگه بخوای از من خجالت بکشی و حرف نزنی ، هیچ کمکی نمیتونم بهت بکنم ، بین مادر و دختر که نباید 

  خجالت واین حرفها وجود داشته باشه .

م نمی کنه ، هیچ درسته مادر ! شما راست میگین ، آخه . . . آخه برق نگاهش به دلم نمی شینه ، چه جوری بگم گرم

  حسی رو در من بیدار نمی کنه .

 می دونی علتش چیه ساحل؟

  سرم رابه عالمت نه بشدت تکان دادم .
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بخاطر اینکه خودت نمیخوای ، دروازه قلبت روبه روی تموم عشقای عالم بستی وبی تابانه منتظر شاهزاده رویاهات 

ور هم می مونه ، ما توی واقعیت زندگی میکنیم وتوباید دنبال یه هستی اما توباید بفهمی رویا همیشه رویاست وهمانط

عشق واقعی باشی ، من از کارات سر در نمی یارم ، خواستگارت ویکی بعد از دیگری رد میکنی وجواب سر باال به 

اونا می دی این منو نگران می کنه ، آخه هر دختری توی سن وسالی خاص خریدار داره وتو داری لگد به بخت 

خودت میزنی همه کسانی که دست رد به سینه شان زدی ، آدمای متشخص و بااصالت وتحصیل کرده ای بودن ، اما 

  دلم می خواداز این به بعد عاقالنه تصمیم بگیری .

نگاه خسته ام را به مادر دوختم وگفتم : ای کاش به همین راحتی بود که شما می گفتید ، من تموم پل های پشت سرم 

  ب کردم .را خرا

 فکر کنم منظور تو فهمیده باشم ، یعنی باور کنم که تمام خودداری ها ی تو فقط به خاطرگذشتته؟

 مگه غیر از اینم می تونه باشه؟

 یعنی به نظر شما مشکل کوچیکیه؟

و  بستگی به طرفت داره که چقدر درکت کنه؟گاهی وقتها غمها مشکالت بزرگ در برابر جادوی عشق رنگ می بازن

مثل یخی در برابر گرمای آفتاب آب می شن و هیچ اثری از اونا به جا نمیمونه . ای کاش منم می تونستم مثل شما 

خوش بین باشم ، تمام اونایی که منو می خوان و از من خوششون اومده هیچی از من و گذشته پرفراز ونشیبم نمی 

ای مرا به دور نیاندازند ویا در صورت و قبولی تموم اونا ، که دونن ، تازه از کجا معلوم با شنیدن احوالم مثل تفاله 

دلیلش تنها صورت ظاهری ام میتونه باشه ، من تا کی باید انتظار بکشم که چه وقتی از چشمشان خواهم افتاد و آن 

به خاطر اما وقت گذشته ام را مثل چماقی به سرم خواهند کوبید نه مادر بهتره از خیر ازدواج بگذرم . من نمی تونم 

واگرها چنین ریسک بزرگی بکنم ، من چنین مردانی که فقط وفقط حال وآینده ی کسی را بخواهند سراغ ندارم ، 

  گذشته هیچ وقت دست از سرم بر نمی داره ، آن هم گذشته ای چنین وحشتناک .

بوسه ای بر آن زد وبه نجوا گفت  صورتم رابا دستانم پوشاندم . دستهای مادر به آرامی روی موهایم لغزید وبه آرامی

: اما من سراغ دارم ، چنین مردان بزرگی که برای انسان هایی باغم بزرگ پا به عرصه خلقت گذشته اند سرم را باال 

گرفتم در چشمانش خیره شدم ، نم اشکی راروی دستانم احساس کردم طاقت گریه ی او را نداشتم دستهایم را دور 

دمش وگفتم : مادر توروخدا شما دیگه گریه نمکن ، وقتی که هوای دل تون ابری می شه گردنش حلقه کردم وبوسی

انگار تموم غمهای عالم وتوی سینه ی من می ریزن ، خواهش میکنم گریه نکنف مادر موهایش را پشت گوشهایش 

  باشی . گذاشت واز دستمالی که به اوتعارف کردم برداشتم وچهره اش را پاک کرد وگفت : بهتره منطقی

برای اینکه یخ حاکم بر دلهایمان را شکسته باشم گفتم : اگه می دونستم شما نشونی این دسته از مردان روبلدید 

  زودتر سراغشونو میگرفتم .

 مادر گفت : سر به سرم نذار ساحل!

  اما چند دقیقه ی پیش خودتون گفتین یا نکنه من گوشام اشتباهی شنیدن .

 اباوری ام گفت : پدرت؟!!در میان تعجب و ن

 پدرم؟!!

  بله ، پدرت ، آقای رازقی .

 خب ، این چه ربطی بهبحث ما داره؟
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خیلی ، حتی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی ، بهتره یه لیوان آب قند برام بیاری ، تابرات تعریف کنم ، 

  فکرمی کنم فشارم پایین افتاده .

  چشم مامان ، همین حاال .

فده سالم بود ، سال آخر دبیرستان را تازه شروع کرده بودم ، خانواده ی متمول وبا اصالت داشتم ، از همان دوران ه

عاشق کارهای هنری بودم ، با اینکه پدرم شدیدا مخالفت می کرد ، اما به کمک مادرم باالخره راضیش کردم و برای 

کردم ، توی اون روزها همه چی قشنگ بود ، تموم فصل  یادگیری فن آرایشگری در یک دوره شش ماهه نام نویسی

های خدا قشنگی خودشونو داشتن ، مهمانی ها هیجان انگیز بود ، مسافرتها لذت بخش بود . . . و خالصه هر چیزی 

جای خودش بود اما ناگهان گردباد شومی به سرزمین خوش خیالم وزید و تمام خوشی ها و آرزوهام وبا خودش برد 

  ندم ویک دل دیوونه وآواری از رسوایی وبدنامی .، من ما

توی راه آرایشگاه عاشق پسری شدم به نام بهرام که خودشو دیوانه و عاشق سینکه چاک من جا زده بود ، البته ماهها 

طول کشید تابه اون اطمینان کنم به خیال خودم آنقدر به او بی اعتنایی وکم محلی کردم تا میزان عشق و عالقه اش 

رابه خودم بسنجم اما غافل از این که با شناختی کامل از خودم و وضعم خانوادگی ام قدم پیش گذاشته و چشم طمع 

  به مال واموالم دوخته بود نه به خودم .

  باالخره آنقدر آمد و رفت وبا سوز دل عاشقانه در گوشم نجوا کرد که دل به اوباختم ، افسوس وهزاران افسوس .

دلمو به اون باخته بودم ، من اونقدر خام وبی تجربه بودم که وجودم ، زندگیم وبه اون باختم وبعد کم  ای کاش تنها

  کم متوجه نقشه ی شوم وشیطانی اش شدم ، گویا با این کار دیگر من و ثروتم را متعلق به خودش می دانست .

  م به حماقتم می خندید .به من امر و نهی می کرد به باد تمسخر و تحقیر می گرفت و جلوی روی

دنیا برایم به آخر رسیده بود دوره ی یادگیری آرایشگری را تموم کرده بودم و خود را در خانه حبس کردم ، نه به 

  تلفن هایش جواب می دادم ونه به سوت های گاه و بی گاه که زیر پنجره اتاقم می کشید توجه می کردم .

ه قیمت ازدواج نکردن و ترشیده شدنم هم که شده از خیر ازدواج با اوبگذرم اما با خودم قسم خورده بودم حتی اگر ب

از آن جایی که سرنوشت هیچ گاه به خواست ما رقم نمی خوره پسر یکی از دوستان متشخص پدرم که از بستگان 

  شاه ایران بود و جزء درباریان به شمار می رفت برای خواستگاری پیش قدم شد .

نمی گنجید ، این نهایت آرزوی هر کسی بود که با چنین شخصیتهایی وصلت کند وشاید هم آرزی  پدرم در پوستش

 خودم اما با افتضاحی که بار آورده بودم چه باید می کردم؟

مخالفتم را بالفاصله ابراز کردم ، نمی خواستم بیشتر از این آبروریزی بشه ، البته بیشتر نگران خونواده وحیثیت آنها 

  اخودم .بودم ت

پدر عصبانی شد و در خونه طوفان بپا کرد ، گریه و زاری های من هیچ اثری نداشت چند بار تصمیم به خودکشی 

گرفتم اماجرات و عرضه آن را نداشتم تا اینکه باالخره تصمیم گرفتم تسلیم بشم و خودم رابه دست سرنوشت 

  اشته شد .بسپارم ، پدر جلسه ای برای آشنایی و صحبت های اولیه گذ

خانواده ها یکدیگر رامی شناختند . سیروس در همان جلسه اول بعد از دیدنم رضایتش رو اعالم کرد ، همان چیزی 

که سخت از آن می ترسیدم ، با آن که بسیار ساده وبدون آرایش در جلسه ی اول حاضر شده بودم تا شاید توی 

ه خانم بزرگ صدایش می زدند ، با خوشحالی در حالیکه دو ذوقش بخوره ، اما نتیجه برعکس شد ، مادر سیروس ک
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دستش را بهم می مالید گفت : خدایا چه تیکه ای نصیب پسرم شده ، توی این دور زمونه که اصال نمی شه دختر هارو 

  از زنها تشخیص داد شوکت جون نوبره .

رسمی در مورد مقدمات عقد گفتگو کنند بهرام به رفت وآمد ها مشکوک شده بود مخصوصا شبی که قراربود به طور 

، آنها با سبدی بزرگ از گلهای میخک آمده بودند وسیروس در حالی که کت وشلوار شیکی به تن کرده بود 

پیشاپیش همه قدم به درون خانه گذاشت ، شک او را به یقین تبدیل کرد . آن شب به درخواست من همه برنامه ها 

  ی ما موکول کردند .را به بعد از صحبت های اولیه 

امام آنرزسیروس ناراحتوتکیده واردشد با همبهحیاط جلوی ساختمان رفتیم ، متوجه حالت غیر عادی اش شدهبودم ، 

  بخاطر همین ساکت ماندم تاخودش شروع به صحبت کنه .

  عنتت کنه بهرام .ساحل جون با این که سالها از اون زمون می گذره اما اما هنوز برام تازه ودردناکه ، خدا ل

  درست باهمین جمالت شروع کرد .

فکر نمی کردم با احساسات من بازی کنید ، من خالصانه پاپیش گذاشتم و می خواستم بهترین آرزوهای قلبی ام را 

پیشکش تون کنم ، اما شما با سکوتتون دنیای رنگارنگ منوخراب کردید ، با حرکتی ناگهانی به سمتم برگشت و در 

 نم خیره شد وگفت : چرا از همون روز اول به من چیزی نگفتید ؟ چرا منو وارد بازی خودتون کردید؟چشما

  بغضم تریکد وگفتم: تمام امتناع من بخاطر همین بود ، نمی خواستم کوس رسوایی ام در همه جا شنیده شود .

ارم ، اما گوشش بدهکار نبود ، شما باید باور کنید من چنین قصدی نداشتم ، بارها به پدر گفتم من قصد ازدواج ند

  منوببخشید . . .

  هق هق گریه امانم را بریده بود به سکسکه افتادم وهیچ چیز دست خودم نبود .

باید به خودم می گفتید ، من ترجیح میدادم این موضوع رو از خودتون بشنوم تا از دهان یه آدم الت ویه القبا من از 

  قعا اون آدم ، انتخاب خودتونه؟ . . .شما تعجب می کنم ، وا

  ساکت ماندم وجوابی ندادم .

  همان بهتر که حرفی نزنید ، چون نمی خوام به سلیقه تون بخندم ، شما برای من خیلی محترمید و . . .

دانی دیگر در میان ناراحتی زیاد صدایم را بلند کردم وگفتم : بس کنید ، اون یه شکست تلخ بود در اوج جوانی و نا

  حتی نمی خوام بهش فکر کنم ، برای مدتی اون آدم شیاد و پلید وتوی جلد یه آدم خوب و متشخص تصور کردم .

و . . . خودم وباختم . اگه می بینید که دارم این حرفهارو به شما می زنم نه بخاطر این که بخوام منوببخشید ونه اینکه 

  طقی نداره ، فقط یه خواهش کوچیک از توندارم . . .خودموتوجیه کنم ، کار من هیچ توجیه من

  به میون حرفام دوید وگفت : فقط از من نخواین که . . .

به تندی گفتم: نه خاطرتون جمع باشه از شما نمی خوام که همچنان در ازدواج با من پافشاری کنید ، فقط میخوام 

  درباره این موضوع باخونواده ام حرفی نزنید .

  سکوت کرد و گفت : نه تنها با خونواده شما بلکه با هیچ کس حرفی نمی زنم .لختی 

 با اندوه فراوان گفتم: متشکرم اما می تونم بپرسم چرا تا این حد دربرابر خواسته ام نرمش نشان می دهید؟

 سری جنباند وگفت: باالخره باید یه رفقی بین منو اون وجود داشته باشه یا نه!

 اره سرازیر شده بودند به نرمی پرسیدم اونوکجا دیدید؟اشکهایم دوب

  توی دفترم ، دیرز صبح مثل جنون زده ها وارد شد تمام اسرار زندگیت را جلوی رویم ریخت وروفت .
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از خجالت نزدیک بود در زمین فرو برم ، چون او را خوب می شناختم اوهیچ ابایی در بکار بردن رکیک ترین کلمات 

  ت .وحرکات نداش

 اما شوکت خانوم یه سوالی از شما بپرسم؟

  بفرمایید .

 شما تا چه زمانی می خواستید اسرارتان را از من پنهان کنید ، البته اگر من بهرام ونمیدیدم؟

نمی دونم ، شاید اسغاثه ها وتوبه هایم را خدا شنیده واینگونه مرا در مسیر بیعی سرنوشت قرارم داده تا من مجبور 

  دست به کار احمقانه ای بزنم . نشوم

سری تکان داد وگفت : بسیار متاسفم ، شاید اگر رقیب من کسی غیر از بهرام بود براحتی می تونستم چشم پشی 

  کنم و گذشته رابه فراموش بسپارم اما او واقعا یک آدم بی سر و پا وبی بند وباریه .

  دادید تا باقی مانده ی آبرویم را محفوظ نگهدارید سپاسگزارم . نه من چنین انتظاری از شما ندارم ، همین که قول

 شوکت خانوم؟!!

  با تعجب به چشمانش نگاه کردم ، جرقه عشق را در آنها دیدم و بسرعت سرم را پایین انداختم .

  شوکت خانم هیچ وقت فراموشتون نمی کنم ، خدانگهدار .

  هم خوردن این وصلت را خودش به دوش کشید ورفت .وهمانطور که قول داده بود ، تمام دالیل ب

هفته بعد درست در همان شب زنگ خانه به صدا در آمد همسایه بغلی ما با شیرینی گل به دیدنمان آمدند و مرا 

برای پسرشان خواستگاری کردند ، پسرشان تحصیل کرده ی خارج بود وبتازگی به کشور بازگشته بود ، پدر و مادر 

استقبال کردند چون این خانواده را بدرستی می شناختند ومطمئن بودند که در دامن چنان پدر و مادری  با خوشحالی

فرزند ناخلفی تربیت نشده دوباره بدبختی من شروع شده بود من این بار تصمیم گرفتم تا در حین صحبت او را 

  بکنم . دست به سر کنم با پدر و مادر به طور جدی در این مورد خاص اتمام صحبت

شب موعود فرا رسید ، می خواستم داخل حیاط با او صحبت کنم تا هیچ کسی متوجه ی صحبتهایمان نشود ، به خودم 

خیلی دلداری دادم که این دیگر آخرین بار است و توباید با استفاده از بهانه ای که بدستت داد او را از سر خود باز 

  کنی .

  ایش مرا به بیرون کشید .همچنان غرق در افکار بودم که صد

  خب هر سوالی دارید بپرسید ، من آماده ام .

  ترجیح می دهم شما اول شروع کنید ، این حق شماست تا هر چیزی که بخواهید از همسر آینده تون بدونید .

  لحظه ای ایستاد و به من خیره شد ، نگاه گذرایی به او انداختم به طرف انتهای حیاط حرکت کردم .

  من هر چیزی که باید از شما بدونم ، دانستم حاال نوبت شماست .

  کسی چیزی به من نگفت ، من همه چیز را از دهان شما شنیدم .

  من که هنوز حرفی نزدم .

درسته ، من همسایه بغلی شما هستم ، همان شبی از آلمان برگشتم که شما در حال صحبت با خواستگار قبلی تان 

اط خانه آمده بودم تا خاطرات پانزده سال قبل را زنده کنم که بودونخواست قبلی ام همه حرفهایتان بودید به حی

راشنیدم راستش یه حقیقتی رو بهتون بگم ، من قبل ازدیدن خودتون ، عاشق صداقت ومهربانی تان شده بودم 
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د: شما یکی از کاندیداهایی هستید که وهنگامی که شما را به خانواده ام پیشنهاد دادم ، بسیار خوشحال شدند وگفتن

 «خدا بیامرزدشان آدمای خوبی بودن» برای من در نظر گرفته اند 

  حاال هر چه از من میخواهید بدونید ، بپرسید من آماده ی پاسخگویی هستم .

 اما زندگی که با ترحم دلسوی بنا بشه سست و متزلزله؟

 فکر می کنید من اینقدر خامم که زندگیمو روی ترحم بنا کنم؟ من از روی صحبت هاتون شما روشناختم ، شما

درسته شما برای من عزیزید اما نه به اندازه خودم ، شما مطمئن باشید که در این زمان به هیچ وجه خودم را قدای 

  شما نمی کنم ، شما هیچ چیز به من بدهکار نیستید .

او تصمیم خودش را گرفت وچون کوهی پرصالبت پشت سرم ایستاد باالخره با تموم تهدیدهایی که بهرام می کرد ، 

 وحمایتم کرد ، حاال بازم می گی که چنین مردهایی وجدن دارن؟

اشک از چمشانم سرازیرشده بود در حالی که بینی ام راباال می کشیدم گفتم: من مطمئنم که از همان اول هم می 

  نظیره مادر ، نمونه کامل یه مردشرقی .دونست شما چه جواهر با ارزشی هستید ، اون بی 

آره دخترم اما شرایط بدی داشتم وبا تمام اعتقادا تمذهبی و رسم و رسومات خاصی که وجودد اشت ، او همچنان 

خونسرد و محکم ایستاد و در همان شب عرسی مرا به جای خانه ی مادرش به خانه خودش برد و به هیچ کسی هم 

  ا تا آخر عمر مدیون خودش کرد ساحل .اجازه ماندن نداد او مر

  من مطمئنم که به همین زودی ها یکی مثل اون سوار بر اسب رویاهات به اینجا میاد توروبا خودش می بره .

نفسم را به شدت بیرون فرستادم وگفتم:مادر حدود شش سالی می شه که با شما زندگی می کنم با این که چیزی جز 

شما ندیدم ولی هنوزم احساس میکنم که شما برای هر فصل از زندگی من قدمی پر از تجربه مهربونی و پاک دلی از 

های گرانقدر دارید و در مواقع ضروری جرعه ای از اون تجربه ها به من می نوشانید . شما مثل معمایی هستید که 

  هزار راه حل داره و در عین حال معمای مونه .

ی از نعمت هایی با ارزش خداست که باعث می شه زندگی همیشه زیبایی فراموش کنم عزیزم ، فراموشی یک

وطراوت اش وداشته باشه ، کافیه با دستمالی از جنس گذشته به گردگیری ذهنت بپردازی اونوقت می بینی که دل 

قلبمون اونقدرها هم وفادار نیست ، وفاداری حسیه که ما با تک تک سلول های بدنمون درکش می کنیم ودرنهایت به 

هدیه اش می دیم ووقتی که طرفمون لیاقت اونو نداره دیگه باید به کی وفادار موند ، به وجودی الابالی و بی مسولیت 

 وناشناخته؟

نه عزیزم ، بهتره افسار قلبت روبه دست عقلت بدی فکرمی کنم دیگه زمونش رسیده که این اسب سرکش و مهارش 

  کنی .

ز نهادم بلند شد ، خاطرات گذشته جلوی چشمانم جان گرفت . و من شدم همان شیالی دوباره آهی بلند و کشیده ا

سالهای گذشته ، بی پروا وآزاد رها از تمام سختی هایی که در کمینم بود مادر همچنان سکوت بینمان رابا صبوری 

ه ام سیر کنم ، پلکهایم را رهبری می کرد ، گویا او نیز فکرم را میخواند وبه من اجازه می داد تا همچنان در گذشت

روی هم فشردم تا به اشک هایم که ا ین رزوها عجیب سرگردان به نظرمی رسیدند میدان ندهم ، به زحمت شروع 

 کردم ، باالخره باید از یک جایی شروه می شد ومن باید به یکی اعتماد میکردم ، و چه کسی بهتر ازمادرم!! . . .

ی کاش بی سواد وبی اصالت بود ، ای کاش وقیح و گستاخ بود ، حتی ای کاش خودرا ای کاش الت ویک القبا بود ، ا

در مقابلش می باختم وننگ خود باختگی رابا خودم به دوش می کشیدم ولی درد من هیچ کدام از اینها نیست نه مادر 
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نبالی وجود ناچیزی مثل من اوهیچ از آنهایی که گفتی نبود او وجود بزرگواری بود که با تمام اصالت و صداقتش به د

راهی شد ودر این راه مرگ احساسشو با چشمانش دید ، فکر می کردم با ترک کردنش اونو به هر چی که حقشه می 

رسونم ، اما تازه فهمیدم که اشتباه کردم ، اشتباهی بزرگ که مجبور شدم تاوان سنگینی بابت آن بپردازم ، من نه تنها 

  ساس شو به مسلخ کشیدم .باعث تباهی زندگیم شدم اح

مادر با دهانی باز و چشمانی گشاد نگاهم می کرد ، با نگاهی شرمنده به او چشم دوختم ، در چشمانش دریایی از 

  پرسشهای ناگفته می دیدم تا اینکه با پرسشی کوتاه غافلگیرم کرد .

 مگه تو ازش خبر داری؟

  مانده بودم چه جوابی بدهم که ادامه داد .

حل نزار فکر کنم تو داری چیزی رو از من پنهون می کنی ، من ومثل دوست خودت بدون ، دوستی که تموم سا

فکرش کمک به توهه ، تا کی میخواهی کنج این چهار دیوار زانوی غم به بغل بگیری ؟ من دیگه نمی تونم بال بال 

  زدنت و جلوی چشمانم ببینم .

  حرف زدن راجع به اونو ندارم . خواهش می کنم مادر ، من اصال آمادگی

درحال جمع وجور کردن لباس و کیفم بودم تا به اتاقم بروم که مادر خودش را به من رساند ودستش را زیر چانه ام 

 گذاشت و گفت: فقط یه سوال؟ تو اونو دیدی مگه نه؟

یجی اش بود ، همان چیزی که نفسم بند آمده بود ، جواب دادنم مستلزم پاسخ گویی به تمام سواالت بعدی و تدر

  طاقتم را طاق می کرد .

 مگه نه ساحل؟

اگه خیالتون وراحت می کنه باید بگم بله مادر دیدمش ، اما نه مثل گذشته منتظر وعاشق خودم ، اون ازدواج کرده 

  وبه سرعت به طرف اتاقم دویدم .

  ن مانده بود .روزها از پی هم کمی گذشتند ، فقط یک ترم به فارغ التحصیلی م

باالخره تابستان با تمام گرما و کارهای خسته کننده سالن وشرکت گذشت ، خوشحال بودم از این که میدیدم دوباره 

با جمع دوستانم باز خواهم گشت و از دیدارهای گاه وبی گاه مهندس نامی دور خواهند ماند ، مادر از وقتی که زبانم 

بود گه گاهی به من پیله می کرد ، اما من همچنان در پیله ی سکوت خودم فرو به حرفهای ناگفته دلم ناخنک زده 

  رفته بودم .

تنها پناهگاه من خانه فربد ودریا بود که همیشه با روی باز منتظرم بودند ، دریا اوایل دوران بارداری را می گذراند 

ه بود ، زوج خوشبختی بودند وانصافا دریا ویار شدیدی داشت به طوری که تمام آشپزی خانه را فربد به گردن گرفت

این دختر صبور جنوب توانسته بود از فربد ، آدم دیگری بسازد ، اما چون گذشته طبع شوخ وبذله گویی اش را حفظ 

کرده بود حال دیگر حریم ها وحرمت ها را می شناخت وشدیدا به آنها احترام می گذاشت وبعد از سالها دوری از 

دن قسمت اعظمی از خصلت های یک مرد ایرانی ، دوباره با خوی وخصلت های و ارزش های وطن و فراموش کر

  گذشته آشتی کرده بود .

دو روز به بازگشایی دانشگاه باقی مانده بود ، که دریا به اتاقم آمد ، مشغول خواندن رمانی جالب از سیدنی شلدون 

  بودم .

 هم دست از سر مطالعه بر نمی دارید؟به به ، خانوم خانوما شما حتی در تعطیالت 
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  سالم دریا ، خوش اومدی ، کتاب درسی نیست یه رمانه .

 برات متاسفم ، آدمی به سختگیری و جدیت تو وقتش و با رمان تلف میکنه؟

 البد تو هم فکر میکنی جای من توی اون شرکت لعنتیه ها؟

می دی یه غلطی کرده و از تو خواستگاری کرده ، این که این همه  نه بابا ، چرا حاال اینقدر به اون مهندس بیچاره گیر

  اخم و سر سنگینی نداره .

 دریا اومدی اذیتم کنی؟

اوه . . . نه تا یادم نرفته ، شب جمعه یعنی فردا شب نامزدی یکی از دوستامه اومدم یه سرویس طالی سبک تو قرض 

  توی اونها خفه بشم ویا گردنم بشکنه . کنم ، آخه سریس خودم خیلی سنگینه ، فکر می کنم

  صندوقچه خاتم توی کشوی میز توالتمه ، ببین کدومش بدردت می خوره .

  ممنونم ساحل .

  او مشغول امتحان آنها روی گردنش شد و من سرگرم خواندن کتابم .

  ببینم ساحل! به نظر تو از مروارید استفاده کنم بهتره یا از طال .

  ه چشمانم روی نوشته های کتاب بود گفتم : بستگی به لباست داره .در حالی ک

  لباسم یه دوپیس مشکیه یا خطوط کمرنگ طالیی .

  خب به نظر من از زنجیر ساده طال استفاده کنی بهتره .

  باشه پس با اجازه ی تو این دوتا رو بر می دارم .

  دوست داری بردار .بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:خیلی خب ، هر چند تا 

  مزاحمت نمی شم فعال خداحافظ .

  پدر تو رو خدا اینقدر لوسم نکنید من می تونم با یه تاکسی دربست وسایلم روببرم .

  من هنوز نمردم ، تازه امروز روز سرکشی به تاسیساته و منو تحمل کردید متشکرم .

دم و دست و پاهام درد می کنه ، این و بدون که من تورو با ساحل تنهایی بد دردیه ، مخصوصا حاال که خونه نشین ش

  همه اخم تخمات دوست دارم .

در آغوشم فشردمش و چند بار صورت مهربانش را بوسیدم ، دریا وفربد همبه بدرقه ام آمده بودند ، دریا لباس 

  راحتی پوشیده بود ومن بزرگ شدن شکمش را زیر لباس به وضوح می دیدم

 فتم وگفتم:مسافر کشی چطوره دختر؟به طرفش ر

تا بناگوش سرخ شد و گفت :ساحل؟ واقعا که ، تا حاال خودمو کشتم تا فربد و درست کنم ، دیگه خبر نداشتم 

  خواهرش و هم باید به کالس درسم دعوتت می کردم .

  یت دلتنگ می شم .همه با این حرف دریا به خنده افتادند ، دریا دستش را دورکمرم گذاشت وگفت : از دور

  ای کاش به حرف فربد گوش نمی دادم و مرخصی نمی گرفتم .

اما برات الزمه ، تو خیلی ضعیفی دریا ، تازه از ترم بعد خیالت راحت تر می شه ، چون عمه شم فارغ التحصیل میشه 

  ومیتونه ازش نگهداری کنه .

ینه ، من خیلی رو تو حساب کردم ، راستی ساحل طالها تو خنده ی با نمکی تحویلم داد وگفت : تنها دلخوشی ام هم

 می دمش به مامان ، می دونی خیلی ها از اونا خوششون اومده؟
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 به مزاح گفتم: پسر بودن یا دختر؟

  نگاه شیطنت باری کرد وگفت : اولی شون پسر بود اما بعدیش دختر .

به اونا احتیاج داشت ، آخه میدونی بابای من خوش سلیقه خب ، قابلشونونداشت ، ولی چون هدیه ی بابا بود صاحبش 

 ترین مرد دنیاست مگه نمی بینی چه جواهری روبه تو زده؟

  این بار مادر در حالی که به پدر تکیه داده بود گفت : مگه تواز ما تعریف کنی دخترم .

  ه دیرمان شده .پدر شانه های مادر را فشرد وگفت : بلبل زبانی بس است ، لطفات سوار شو ک

به طرف مادر رفتم مادر دستهایش را برای در آغوش کشیدنم از هم باز کرد ومن چون پرنده ای نو پرواز به سویش 

بال بال زدم ، برای لحظه ای مرابه خودش فشرد وبه آرامی در گوشم گفت : باید به من قول بدی که از زاویه قشنگ 

ی خوای خونه ی عشق وامیدت رو ، روی ویرانه های آشیونه ی دیگه ای بنا تری به آینده ات نگاه کنی ، تو که نم

 کنی؟

برای لحظه ای به چشمانش خیره شدم ، برق محبتی که از آن جهید ، دلم را ماالمال از عشق پاک و بی آالیش کرد ، 

یر بکشد ، پس همان چون به بهترین صورت توانسته بود واقعیت یک زندگی را برهنه وعریان جلوی چشمانم به تصو

طور که سرم راروی سینه اش می فشردم گفتم: اصال برای هیچ وقت ، من نمی خوام مثل جغدی باشم که توی ویرانه 

  ها آواز عشقو زمزمه بکنم .

پس باید به من قول بدی که به پیشنهاد مهندس نامی منصفانه تر فکرکنی ، دلم می خواد تا مرخصی بعدی به نتیجه 

  شی با دلی گرفته و مال مال از غصه فقط توانستم لبخندی به مادر بزنم وبه طرف ماشین بروم .رسیده با

ماشین به سرعت از آنها دور می شد وهر لحظه تصویرشان کوچک ، کوچکتر می شد من همچنان بدون توجه 

تورو نمی بینند ، ما مدتهاست  دستهایم را برایشان تکان می دادم که پدر دستی به شانه هایم کشید وگفت : اونا دیگه

 که به جاده ی اصلی رسیدیم ، حواست کجاست ، انگار یک کمی پکری؟

 اگه اشتباه نکنم ، دوباره باز کردن دفتر و دستک دانشگاه و خوندن درس ها یه کمی برات سخت شده باشه؟

تم : پدر؟ تورو خدا مادر و اینقدر برای اینکه حواس پدر را از قضیه ای که قصد صحبت در آن را داشت پرت کنم گف

 تنها نزارید ، اون به شما خیلی احتیاج داره مخصوصا حاال که بیشتر اوقاتشو توی خونه می گذرونه!

 پدر اخمی به چهره نشاند وگفت : مگه موضوعی پیش اومد که من خبر نداره؟

  ودن می کنه .نه پدر ، من احساس می کنم اون با بازنشستگیش ، احساس پیری و تهی ب

  البته من هم متوجه تغییر حالش شدم ، اما همه رو به حساب کسالت و خستگی یه عمر تالشش می گذاشتم .

  لبخندی زدم وگفتم : بهتره اونو به حساب بی توجهی تون بگذارید ، آخه مامان عاشق شماست .

یلی ها رو از خودشون بیخود کردی مگه ای شیطون ، توی بازی گرفتن کلمات محشری دختر ، بیخود نیست که خ

 نه؟

  پدر اگه بازم منظورتون به مهندس نامیه ، خواهش می کنم فراموشش کنید ، آخه خیلی حسود و غیرتیه .

  ای بسوزه پدر عاشقی ، که باعث می شه هزار ویک وصله ی ناجور به جوون مردم بخوره .

باهاش ازدواج کنم تا چند وقت دیگه حتی اجازه نده که من باشما  اما اینا وصله نیست پدر ، من فکر می کنم اگه

  خلوت کنم .
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پدر خنده ی بلندی سر داد وگفت : این قدر بدبین نباش ، تو به مادرت قول دادی که منصفانه در مورد اون قضاوت 

  کنی .

 ، درسته؟ ناگهان با تعجب آهی کشیدم وگفتم :ببینم ، من فکر می کنم بوی توطئه داره میاد

پدر نفس عمیقی کشید وگفت : دختر جدا باید بگم ، که مهندس نامی یکی از انسان های وارسته و خیری یه که نمونه 

  اش کمتر دیده شده .

 پدر فکر نمی کنید قضیه خوش رقصی ویا چه می دونم خودنمایی جلوی شما باشه؟

الی میشه که تو رو دیده و از وجود توبا خبر شده ، اما پدر به سرعت سرش راتکان داد وفگت : دخترم مهندس یه س

  سابقه عضویت اون توی انجمن خیرین حتی از من هم بیشتره .

 با تعجب نگاهی به پدر انداختم وگفتم : واقعا؟!!

ه پدر در حالی که یکی از ابروانش به سمت باال کشیده شده بود با قیافه ای حق به جانب سری تکان داد وگفت : آر

عزیزم همان طور که به جلوی رویم خیره شده بودم پرسیدم : پدر ؟شما چقدر به عشق برای شروع زندگی اعتقاد 

 دارید؟

 پس میخوای با زبون بازی منو به بحث های خطرناک بکشونی بله؟

  نه پدر اصال قصد شوخی ندارم ، خیلی دلم میخواد نظرشما رو در این مورد بدونم .

کشید و عینکش را کمی روی بینی جا به جاکرد و گفت : من به همه چیز در حد ومعیار مشخصی  پدر نفس عمیقی

اعتقاد دارم نه بیشتر و نه کمتر اما مقوله عشق بحثی جدا می طلبد! بودند کسانی که باعشق آتشین و شورانگیز 

دن بلکه خیلی زود به نقطه پایان زندگی مشترک شونو شروع کردند اما نه تنها نتوانستن پر وبالی به عالقه شون ب

رسیدن و همون ضرب المثل معروف را هر شب تب تند زود به می نشیند را در دهان ها تداعی کردند ، ودسته دوم 

کسانی بودن که در اثر یه اتفاق کوچک در مسیر هم قرار گرفتند وعوامل گوناگونی دست به دست هم دادند تا آنها 

ای شروع یک زندگی مشترک برای هم مناسبند ، و چه بسا که در گذر از این مسیر به این نتجیه برسند که بر

  دلباخته وشیدای یکدیگر شدند ، اما دسته سوم ، گروه اسثناهاست .

 سکوت پدر باعث شد تا من کنجکاوتر از همیشه بپرسم : منظورتون از اسثناها چیه پدر؟

دخترم گاهی وقتها هدف ما با چیزی که بدستش می آریم زمین تا از خود گذشتگی ها و فداکاری هاست ، می دونی 

آسمان فرق می کنه ، البته در ابتدا چنین فکری به سراغمون میاد ، اما با کمی صبر و حوصله می بینیم که نهایت 

  . آرزوی ما همین بوده که بدستش آوردیم ، و من فکر می کنم که این گروه عجب مورد توجه پروردگارمان هستند

 لبخندی زدم وگفتم: پس شما هم بدتون نمیاد که من به همکارتون نیم نگاهی بکنم و در گروه سوم قرار بگیرم؟

چهره پدر جدی شد وگره ای بر ابروانش افتاد وگفت: کامال در اشتباهی ساحل! اصال منورم این نبوده که مسیر فکرتو 

و بفهمونم که من خودم جزءبندگان خاص خدا میدونم چرا که از به طرف مهرداد سوق بدم ، بلکه فقط میخواستم به ت

شروع ازدواجم ، معجزه آسا پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کردم واالن خودمرا در اوج تواضع و عبودیت 

م و می بینم نه تنها در گذر از این مقطع لغزش عشق احساس نکردم بلکه روز به روز خودم را عاشق تر از قبل میبین

اگر این در مکتب یکتاپرستی کفر محسوب نمی شد مادرت را چون خدا می پرستیدم ، عشق من بعد از جاری شدن 

خطبه عقد بوجودآمد ومانند چشمه ای جوشید وخرشید و جاری شد ، و تبدیل شدم به دریای عشق ، که هیچ چیزی 

  را یارای رویارویی با این نیرو عظیم نیست .
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ز مانده بود ، پدر آنقدر جدی بود که من در تمام طول زندگی با آنها تصور نمی کردم زیر این دهانم از تعب با

پوشش سخت و جدی باطنی چنین احساسی و عاطفی وجود داشته باشد که بتواند چنین زیبا و عارفانه به نفسیر عشق 

  این ودیعه الهی در قلبها بپردازید .

رام و صبور ، منضبط ، یاد خدا آرامش بخش دلش بود و عشق ما در صفای اوبه راستی چنین بود که می گفت ، آ

جانش در تمام این سالها کوچکترین بگو و مگویی بین شان اتفاق نیافتاد و کینه و دعوایی آئینه نورانی و صاف دلشان 

  را مکدر نساخت .

ای حقیقت کشید ، نگاهی به پدر انداختم صدای کشیده شدن ترمز مرا از عالم زیبا وشیرینی در آن معلق بودم به دنی

ولبخندی زدم ، او هم از باالی عینکش نگاه محبت آمیزی به من کرد وگفت : دختر خوبی باش و از یاد خداغافل 

نباش همیشه به ندای قلبت به تنهایی گوش نکن وبه عقل این قاضی سخت گیر محکمه تردیدها مجال قدرت نمایی 

  بده .

فکرکن که او به تو فکر می کنه ، اون وقت می بینی چه خدای مهربونی داری و چه مسیر همواری همانقدر به خدا 

  پیش رو .

ماتم برده بود واضح بود که پدر قصد ونظر مشخصی از صحبتهایش دارد ، امااین طور در لفافه حرف زدن ، منگم 

تردیدم غلبه کردم ودر حالی که ازماشین خارج  کرده بود و نمی توانستم جان کالمش را دریابم ، به سختی به بهت و

می شدم گفتم : قول می دم که حرفاتونو آویزه ی گوشم کنم چون تجربه نشون داده که هر وقت به حرفای شما 

گوش دادم نتیجه اش معرکه بوده . خندید ، با صدای بلند ، صمیمی و بی ریا گفت : می دونی ساحل زیباترین نعمتی 

ن داده تویی؟هر چند که برای رسیدنت به ما زمان زیادی را از دست دادیم اما نتیجه اش معرکه بوده که خداوند به م

.  

  این بار نوبت من بود که با صدای بلند بخندم و از پدر برای تمام مهربانی هایش تشکر کنم .

فارسی که بخاطر استاد مجد  آخرین ترم تحصیلم بود وباید تموم واحد ها را پاس می کردم بخصوص زبان و ادبیات

از آن بی نهایت متنفر شده بودم ، دائم دعا می کردم که این آخری گذرش به کالس ما نیفتد ، اما از شانس بد من 

افتاد ، وروز حضور و غیاب با بی تفاوتی به نگاه خیره و چسبنده اش برخاستم و نشستم ، آنقدر حس بدبینی و کینه 

گرفته بود که وقتی از کنارم عبور می کرد احساس تهوع به من دست می داد ، هنگامی که نسبت به اورد وجودم قوت 

اسمم را می خواند خون به صورتم می دوید و گر می گرفتم ، اما در هیچ شرایطی نگاهش نمی کردم چون . . . 

عشقش در وجودم  دوستش داشتم و نمی خواستم ته مانده غرورم را با خیره شدن در چشمانش و دیدن شعله های

به نابودی بکشانم ، تا این که توسط یکی از بچه ها مرابه دفترش احضار کرد ، در ابتدا قصد رفتن نداشتم ، اما مگر 

دلم به حرف زبانم گوش میداد . تمام اعضای بدنم دراعتصاب به زبانم ، پیرو دل شده بودند و مرا به سوی پرهام 

ه پرهام فقط به دالیلی که خدا می داند از ساحل چشم پوشید ، نه تو دالیلش را پرواز دادند ، به خودم قبوالندم ک

میدانی و نه میخواستی که شبحی ازعشق شیال را در تمام زندگیت رد اطرافش ببینی ، پس این همه سماجت وناز وادا 

با غرور و محکم به برای چیه ، چرا احساس پس زدگی می کنی؟ مگه نه اینکه خودت برای اولین بار پس زدی پس 

  دیدنش برو .
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با انگشتم ضربه ای به در زدم وبدون شنیدن پاسخی به درون خزیدم ، ابتدا تصور کردم که متوجه ورودم نشده ، 

نگاهی گذرابه طرفش انداختم ، سرش را بین دو دستانش گرفته بود وبه میز تکیه داده بود ، می دانستم که در تیر 

  رس نگاهش هستم .

سکوت کردم ، اما احساس خوبی نداشتم بخصوص در شرایطی که حرف وحدیثه ایی به خاطر نگاههای مرموز پس 

  پرهام وحذف واحدهای درسی اش برایم درست شده بود .

 خانم رازقی؟

 باز هم دل لعنتی ام با شنیدن صدایش به تپش افتاده بود ، طنین صدایش هیچ عوض نشده بود و دوباره با تمام قدرت

  پرتم کرد به لحظه ها با اوبودن .

 خانم شاکری؟

این بار یک دنیا ترس و دستپاچگی به سراغم آمد ، چشمهایم را با تعجب به طرفش دوختم ، گویی نفسهایم به 

  شماره افتاده بود با دهانی بسته ، نفسهای عمیق می کشیدم .

  ن خوشبخت ترین مرد دنیا بودم .ای کاش به جای رازقی نام فامیلتون شاکری بود ، اونوقت م

به سختی توانستم بر تردید هایم غلبه کنم وخودم رابه حرف زدن وادار کنم: امیدوارم از من نخواسته باشید به این 

جا بیام تا به صحبتهای شما در مورد آرزوهایتان گوش کنم ، در ثانی من نمی فهمم که تغییر فامیل من چه تاثیری در 

  بختی شما می تواند داشته باشد .خوشبختی یا بد

با دستپاچگی خودش راروی صندلی جابه جا کرد وگفت :ببخشید خانوم رازقی ، حق باشماست ، من می خواستم چند 

سپس لحن کامش را عوض کرد ، ته مانده خشم و غضبی در حرفهایش » کلمه در مورد خودم با شما صحبت کنم ، 

 «احساس کردم . 

کامله که احساس می کنم در مقابلم جبهه گرفته اید هر چند که در سال های قبل هم رفتار دوستا نه تقریبا یک ترم 

ای بین ما حاکم نبوده اما به این صورت خصمانه هم نبودم ، در اعماق نگاهتان چیزی جز تنفر و انزجار دیده نمی شه 

م ، هر چند که اینجا محیط دانشگاست واز ، لطفا به من بگین به جرم کدام خطای مرتکب نشده دارم قصاص می ش

نظر عرف وشرع صحبت در چنین زمینه ای درست نیست اما چیکار کنم که راهی جز این برای من نگذاشتند ، فربد 

تموم راههای تماس و بروی من بسته ، خدمتکار خانه تلفن اتاق شمارو وصل نمی کنه ، حتی بارها جلی دانشگاه و 

تنها ببینم تون که موفق نشدم ، واقعا در مونده شدم ، شما هم اینقدر جدی وشسته ورُفته رفتار خونه منتظر بودم تا 

می کردید که نزدیک شدن به شما محال بود ، اما امروز . . . ) لختی سکوت کرد( دلبه دریا زدم وبا این که می 

بره ، اما شما روبه این جا خواستم دونستم پشت اون در ، دهها جفت گوش منتظر می مونن تا ببینن این جا چه خ

 چون واقعا کالفه شده بودم ) دوباره سکوتی واقعا تلخ بین ماحاکم شد(

سرم را پایین انداختم امانه از روی تنفر ، بیشتر شرمنده ی رفتاری بودم که به مدت یکسال با او در پیش گرفته بودم 

عکس العمل آنها را نمی دیم وحاال عصبانی و خشمگین از  اغنقدر در خودم غوطه ور شده بودم که آدمهای اطراف و

  دسته همه ی آنهایی که ندانسته به تباه کردن آرزوهایم پرداخته بودند .

  اگرهمچنان قصد دارید که به سکوتتون ادامه بدید اشکالی نداره فقط به یه پرسشم جواب بدید .

کذایی . . . چرا خالفش عمل کردید ، مگه شما قول نداده بودید  بعد از اون قولی که به من دادید ، منظورم همون شب

  که بیشتر همدیگه روببینیم پس . . .
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حرفش راقطع کردم وگفتم:اینجا محیط مناسبی برای صحبت کردن نیست ، در ثانی دیگه این حرفهای چه تاثیری 

بال همسرآینده تون مسولیت ومحدویتی داره نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟ شما دیگه یه فرد مجرد نیستید ودر ق

  دارید و باید بدونید . . .

  حرفم را برید وگفت : میخوام باهاتون حرف بزنم ، اگه اینجا نمی شه خودتون یه جایی رو پیشنهاد بدید .

وبا سرعت از  1فردا عصر راس ساعت « رستوران یاس» با خونسردی گفتم : توی رستوران نزدیکی داشنگاه ، 

  ترش خارج شدم .دف

و خواستم در را پشت سرم ببندم که صدایش بر جا میخکوبم کرد ، صدایی که التماس وتمنا در آن موج می زد ودلم 

  رابه درد آورد .

  فقط قولتون مثل دفعه قبل نباشه ، . . . در ضمن نمی خوام فربد چیزی از این مالقات بدونه . . .

  وبرای برداشتن وسایلم به طرف کالس رفتم .به سرعت از آن جا بیرون آمدم 

 هی دختر ، کجایی یه نگاهی به زیر پاتم بنداز ، داری له میکنی مارو!

 سهیال بود ، همن دختر شوخ وشنگ دانشگاه و دوست عزیز و بی دهان من!

 سهیال تویی ، کجا بودی؟ مگه قرارنبود بری کتابخونه!

کردی . راستش قصد داشتم برم کتابخانه ، اما وقتی به من گفتن استاد مجد تورو  هی هی . . . یواشتر ، سوال بارونم

دفترش خواسته حسابی کنجکاویم تحریک شد اومدم ببینم این استاد شیک وخوش تیپمون با سر کار عالی چیکار 

 داشته؟

  ود .واقعا که کنجکاوی رو به فضولی رسانده بود : راستش در رابطه با حذف واحد درسی ام ب

 خند ای پر معنایی تحویلم داد وگفت : آخه من نفهمیدم چرا اون اینقدر به حذف واحدش از طرف تو حساس شده!

البته تا دیروز همه ی ما اونو به حساب چیزای دیگه ای می گذاشتیم چون باالخره اونم حق داشت تو زیباترین و در 

  تظره ای هم به نظر نمی رسید ، اما حاال . . .عین حال زرنگترین شاگرد کالس بودی و چیزی غیر من

  و بقیه حرفش را نیمه تمام رها کرده و در من خیره شد .

با عصبانیت نگاهش کردم و به تندی گفتم : سهیال خانوم ، شده تا به حال من در کارهای خصوصی شما دخالتی بکنم ، 

ال به خاطر کنجکاوی خدم اطرافیانم توروبرنجونم؟ تو دیگه با این که در جریان تک تک آنها قرار دارم . شد تا به ح

داری حسابی شلوغش میکین ، آخه یکی نیست به این بچه ها ی زبون نفهم کالس بگه ، شما در روز چند دانشجوی 

دختر و می بیننید که به دفتر استادها میرن و نمدت زیادی اون تو مشغول بحث و صحبت با استاد شدن میشن وآب 

ب تکون نمی خوره ، اما هیمن که من برای چند دقیقه به اون جا رفتم طرف توجه همه قرار گرفتم ، در ضمن از آ

محض اطالع تو و همه ی بچه های فضول دانشگاه بگم که آقای مجد دوست خانوادگی ماست وبا برادرم روابط 

  گه داره .دوستانه ی نزدیکی داره ، امیدوارم این تونسته باشه یه کمی راضی تون ن

سهیال با چشمانی گشاد نگاهم می کرد وبعد از حرفهای تندم گفت : ساحل نمی دونم چی باعث شده که اینقدر 

عصبانی بشی ، اما حرف و حدیث استاد مجد ، نقل امروز و دیروز نیست ، اون از روزی که برای اولین بار به کالسمون 

حتی پخمه ترین شاگردان کالس هم به اون شک کرده بودند البته  اومد چنان در تو رفتار و حرفات غرق می شد که

ما با هم شرط گذاشته بودیم که همون ترم اول کارها یکسره می شه ، اما نشد و هرچه که زنمان بیشتر میگذشت بر 

ش قادر تعجب ما هم افزوده می شد شما دو نفر شده بودید معمای دانشگاه ، معمایی که بچه ها به خاطر پیچیده شدن
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به حل او نبودن . پس از کنارش گذشتن اما حساسیت شونو از دست ندادن ، ساحل بهت حق می دم ، بخاطر اینکه 

فکر میکنم بدجوری درگیر این مسله هستی به طوری که ممکنه همه حرفهای منو به حساب فضولی ام بگذاری اما من 

 استاد ما شده بود ، تو چطوری خودت رو گم کردی؟ اصال ناراحت نمی شم ، تازه مگه یادت رفته ترم اولی که

البته نمی خوام منتی روی سرت بذارم ولی مدتی طوالنی مجبور شدم با هم درس اونو مرور کنیم بهتره هر چی زودتر 

خودتو از دست این مشکل که بدجوری دست و پا گیرت شده نجات بدی و راحت تر بتونی به قضیه نگاه کنی ، اون 

میکنم یه عذر خواهی به من بدهکار بشی! چشمکی به من زد و انگشتانش را به عالمت خداحافظی برایم وقت فکر 

  تکان داد ورفت .

حرفهای سهیال مثل تلنگری بود که به مغزم و فکرم نواخته شد ، عرق سردی بر تنم نشست احساس دل پیچه ی 

  نه خودم را به خوابگاه رساندم و روی تختم افتادم .شدیدی می کردم ، بزحمت وسایلم را گرفتم ونفهمیدم که چگو

  هنگامی چشمهایم را گشودم که هم اتاقی ام فریبا باالی سرم بود و پارچه ی خیسی راروی سرم میگذاشت .

 ساحل؟ حالت خوبه ، تموم دیروز و دیشب و تب کردی و هزیون گفتی ، می تونی بلند شی یه کمی سوپ بخوری؟

شدم تا دستی به سرو صورتم بزنم ، وقتی که در آینه به خودم نگاه کردم ، از رنگ پریدگی صورتم و به سختی بلند 

  حشت زده شدم از همان جا فریبا را صدا زدم .

 فریبا من از کی به این روز افتادم؟

کردم تا برای دیروز ساعت چهار که از دانشگاه برگشتم تورو توی همین وضعیت دیدم ، از دکتر درمانگاه خواهش 

ویزیت اومد ، گفت چیز مهمی نیست ، مقداری دارو داد وگفت اگه تا سه روز دیگه حالش بهتر نشد خودشو به یه 

  دکتر داخلی نشون بده .

 حاال ساعت چنده؟

  یک و نیم بعد از ظهر .

  یعنی من تقریبا یه شبانه روز توی عالم خواب بودم .

همش گریه و ناله وفریاد وهزیون کمی نگران شدم ، اگر نام پرهام از زبانم آمده باشد آره عزیزم ، اونم چه خوابی ، 

، دیگر آبرویی برایم نمی ماند ، چون با محبوبیتی که او در دانشگاه داشت همه او را می شناختند ، حتی کسانی که 

  هیچ گاه با او درسی نداشتند .

 یم برس می کشیدم گفتم ، خب حاال چی می گفتم؟از دستشوی بیرون اومدم و در حالیکه به موها

 واهلل چیزای واضحی نبود ، فقط یه اسمی رو تونستم تشخیص بدم ، فکرمی کنم کسی به نام سودابه رو صدا می زدی!

برای لحظه ای شوکه شدم و برس از دستم به زمین افتاد با صدای آرامی گفتم : سودابه ، خدایا من چقدر راحت 

  دم طی این سال ها او رابه فراموشی بسپارم و تمام خوبی هایی که در حقم کرد ونادیده بگیرم .توانسته بو

 اتفاقی پیش اومده ساحل؟

  نه عزیزم ، یه آشنایی خیلی قدیمی و دوست داشتنی یه که مدتهاست فراموشش کرده بودم .

  خندید وگفت : نگران نباش ، بزودی خیری ازش بهت می رسه .

 و هم به این چیزا اعتقاد داری؟مگه ت

  خیلی بیشتر از اونی که تصورش وبکنی .

 راست میگی؟
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بله ، من فکرمی کنم خوابهای ما ، اتفاقی هستند که در گذشته رخ داده اند یا درآینده اتفاق خواهند افتاد ، ساحل؟ . . 

.  

 ت به عذا احتیاج داشته باشه اونم غذای سلف!!!بهتره آماده بشی تا برای غذا به سلف بریم ، فکرمیکنم حسابی بدن

  و خنده ی بلندی سر داد .

بعداز ظهر بود ومن بخاطر کوفتگی بدنم نیاز عجیبی به استراحت در خودم احساس میکردم  1قرارمون برای ساعت 

  . ، فریبا می خواست به درسهایش بپردازد و من از او خواستم تا ساعت پنج مرا ازخواب بیدار کند

گذشته بود که خودم رابه محل مورد نظر رساندم ، نگاهی سطحی به داخل رستوران انداختم وبه طرف  1ساعت از 

یکی از میزهای کنار پنجره براه افتادم ، تازه روی صندلی جا به جا شده بودم که صدایی از پشت سرم شنیدم : 

  ببخشید خانوم این میز قبال رزرو شده .

 خواهی می کردم از جا بلند شدم که پرهام را جلوی خودم دیدم : اوه استاد مجد؟در حالی که عذر

  خواهش میکنم بفرمایید ، من از مدتی پیش منتظرتونم .

  ببخشید از این که کمی دیرشد .

 شما چی میلدارید؟

 فقط چای

  پس من هم چای با کیک میخوردم .

ای میداد از نظر گذراندم ، با گذشته هیچ تفاوتی نکرده بود ، پرهام در حالی که به گارسون سفارش کیک و چ

  همانطور مودب و مبادی آداب .

یاد فرارهایمان در جنگل افتادم ، چه تالشی برای تمیز ماندن لباس هایش می کرد بر عکس خودم که وقتی روی 

ز کثیف شدن لباسها و دستهایم برگهای خشک درختان می بمیدم گویی روی فرش کرمان خوابیده ام ، هیچ ابایی ا

  نداشتم از تصور آن روزها لبخندی بر لبهایم نشست .

  خوشحالم بعد از مدتها شما را متبسم می بینم .

بسرعت خودم را جمع و جور کردم ون گاهی از پنجره به بیرون انداختم ، هوا کم کم سرد می شد و مردم در 

روبروی من از سرمای بیرون به بخار نشسته بود تصویر های بیرون هر پوششی زمستانه فرو رفته بدند ، شیشه ی 

  لحظی کمرنگ تر می شد .

 پرهام در حالیکه مثل خودم متوجه بیرون بود گفت : شما نمی خواهید حرفی بزنید؟

  دستانم رازیر پانه ام گذاشتم و در همان حال گفتم : من به اینجا اومدم تا حرفهای شما روبشنوم

  وبه نجوا بیتی زیر لب زمزمه میکرد ، اوه خدایا تیشه برداشته بود و به ریشه ام می زد . آرام

  در این پاییز طوالنی در این بی برگی ممتد . . . بهاری کاش می امد دل مارا ورق می زد .

 حالتی بی تفاوت به خودم گرفتم : منظورتون چیه؟

عر قشنگ پاییزی طوالنیه ، که هر آدمی توی زندگیش الاقل یه بار اونو آرام نگاهی کردو گفت : هیچی این فقط یه ش

 حس می کنه ، من حتی اسم شاعرش هم یادم نمونده ، اما واقعا دلنشینه ، می تونی بگی طوالنی ترین پاییز ، کدومه؟

 حتما باید جواب بدم؟

  اگه گستاخی نباشه ، دوست دارم نظرتونوبدونم .
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چشمانم را به رفت وآمد رهگذرانی دوختم که با شتاب در حال گذشتن بودند وبعد گفتم : پاییز  مکثی کردم و دوباره

  نادونی و حماقتمون .

اشتباه میکنی ، هر آدم نادونی باالخره یه روزی پی به اشتباهش می بره وراه درست و انتخاب می کنه وچه بسا باتمام 

می شه وبه زندگی سعادتمندی می رسه ، اما پائیز . . . عشق طوالنی زندگی حماقتی که داشت باالخره پیروز میدان 

  ترین پائیزه ، چرا که در اثر لجبازی های خانواده ممکنه به زمستون سرد هم برسه واز بین بره ، مثل عشق ما .

 باعصبانیت بی نظیری که درخودم سراغ نداشتمش ، فریاد زدم عشق ما؟

ونم شما چطور به خودتون جرات می دید و از رابطه استاد وشاگردی سوءاستفاده من هیچ وقت عاشقن شدم و نمید

 میکنید واین طور با من حرف می زنید؟

دستپاچه شده بود ، نگاهی به دور وبر انداخت وبه تندی گفت : خانم رازقی منظورم از ما ، من وسیمیا هستیم مثل 

  اینکه سوءتفاهم شده .

کار دستم داده بود ، به خودم لعنت فرستادم وبا شرمندگی گفتم: ببخشید استاد راستش باز هم بی صبری و عجولی 

امروز اصال حال خوشی نداشتم ، فقط به خاطر قولی که به شما داده بودم خودم راتا اینجا کشوندم ، اگه بی ادبی از من 

  سرزده منو ببخشید .

  م .اما من تصمیم داشتم داستان کوتاهی براتون تعریف کن

 برای من؟ منی که حتی تحمل نکردم تا شما جمله تونو تموم کنید؟اوه نه

شما دانشجوی باهوش وبا احساس کالس من هستید واینها دلیل خوبی برای انتخاب شما به عنوان سنگ صبرم بوده 

 اند با تانی پرسیدم : فقط به همین خاطر؟

که گاهی حاضربودم تمام زندگیم رابرای دیدن آن بدهم .  لبخند کمرنگی روی لبهایش حس کردم ، لبخند آشنایی

  وبا نادانی خودم آن را به دیگری تقدیم کرده بودم .

  فعال بله .

  پس گوش می کنم .

پرهام شروع کرد . قصه ی آشنایی خودمان وبود ، روان وشیوا صحبت میکرد برای اولین بار بود که احساس واقعی و 

را از زبانش میشنیدم ، چون در آن دوران آنقدر خوددار و مرموز بود که کمتر به بیان  قلبی اش نسبت به خودم

احساسش می پرداخت ، تازه من آنقدر غرق مشکالت خودم واحمد بودم که قادر به درعشق پاکش نسبت به خودم 

یش تر و حاال قدم به قدم به نبودم ، هر چه می دانستم و درک کرده بودم ، چیزهایی بود که به زبان آورده بود ، نه ب

  بزرگی آن پی می بردم وحماقتی که مرتکب شده بودم پر رنگ تر می شد .

اون برام قسم خورد که چند روزی تحمل کنه تا برگردم و من سراسیمه وآشفته به تهران برگشتم ، در سفرهای قبلی 

م با او بکنم ما در سفریک هفته ای که به تهران ام نتوانسته بودم خوانوده ام ، به خصوص مادرم را راضی به ازدواج

داشتم نه تنها فهمیدم که قبول ازدواجم ازخانواده امری محاله بلکه به موضوعی پی بردم که دیوانه ام کرد ومنو به 

  بستری بیماری کشند .

تادم وآینده ام رابه ممکنه فکرکنی چقدر سست وبی ارداه بودم که در مقابل خانواده چون درختی بی ریشه از پا اف

دستشان سپردم ، اما اصال اینطور نبود ، شیال از من خواسته بود تا هر روزی که شده رضایت خانواده ام را جلب کنم ، 
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) مدتی مکث کرد وبه چشمانم خیره شد( شاید اگه اون این شرایط پوچ و بی اساس را نگذاشته بود ، حاال من در به 

  ودم را به آب وآتیش نمی زدم .در وآشفته به دنبال عشقش خ

) نفس بلندی کشید وادامه داد( از فردای همان روز مهمانی بزرگی در خانه ترتیب دادند و پای سیمیا که دختر یکی 

از دوستان قدیمی مادرم بود به خانه مان باز شد . فوق العاده جسور و بی پروا بود ، خودش رابه سادگی به من 

حبت را باز میکرد ، در همان جلسه ی اول فهمیدم که او شباهت عجیبی به مادرم داره نزدیک می کرد و باب ص

ومانند اون تالش خواهد کرد تا از من مترسکی مثل پدرم بسازه ، با زبان ، بی زبانی عذرش و خواستم ، تحقیرش 

از دستش آرام و قرار نداشتم ، با  کردم ، ودر آخر او را به باد توهین واستهزا گرفتم . اما فایده ای نداشت ، لحظه ای

 وقاهت تمام به اتاقم می آمد و با کارهای عجیب و غریبش آزارم می داد

باالخره طاقت نیاوردم وقبل از این که تعطیالتم به پایان برسه راهی رامسر شدم ، با دستی خالی اما به خودم اطمینان 

ایه رضایت شان را جلب خواهم کرد ، اما افسوس هنگامی به آن میدادم با دیدن شیال و فهمیدن اینکه اون چه فرشته 

جا رسیدم که چند روزی از ازدواج اوبا احمد می گذشت ، خبرش را زن برادرش سودابه برایم آورده بود نفهمیدم که 

 چه گفت و چه گونه برگشت ، کاغذی در دستانش بود که بوی شیال رابه ارمغان داشت ، به سرعت از او گرفتم و

مشغول خواندنش شدم ، کلمه ها یکی پس از دیگری برایم شکلک در می آوردند و مسخره ام میکردند تقدیر مرا به 

  بازی شومش دعوت کرده بود ومرا به مبارزه می طلبید .

ه او ناخواسته دم به راهی گذاشته بود که مطمئن بود هیچگاه رنگ خوشی و نشاط را خواهید دید ، احمد آدم شیاد حیل

گری بود که او را برای سوءاستفاده می خواست ، همان کاری که با خواهرش کرده بود شیالی نازنین من در چنگال 

مردی افتاده بود که عشق دردنیای کثیفش معنایی جز هوس زودگذر نداشت و من برای شیال چنین آینده ای را نمی 

ق به یک زندگی برتر ودنیای قشنگتری بود و نمی دانم چه خواستم ، من شیال را فقط برای خودم می دانستم ، او متعل

عاملی باعث شد که اوچنین ترسی ازاحمد به دلش راه بده وخودش وبه چنین وادی وحشتناکی بندازه با شنیدن این 

خبر کابوسهای شبانه ام شروع شد ، چه روزهایی که سر راه سودابه نشستم وعاجزانه از او خواستم تا نشانی هرچند 

وچک از او به من بدهد ، لجوج بود ویکدنده . به هیچ عنوان قبول نمی کرد ، ومرتب به من می گفت خودت و از ک

  زندگی اون دور نگهدار شاید خدا خواست وخوشبخت بشه .

ه هر چند به او می گفتم : احمد مرد زندگی نیست ، احمد شیال را به دام فساد خواهد کشاند ، زیربار نمی رفت تااینک

  تصمیم گرفتم تهدیدش کنم .

روزی که برای آوردن آب به لب رودخانه می رفت جلویش شدم وتهدیدش کردم اگه جای شیال رابه من نشان ندهی 

  به تمام مقدسات سوگند در همین جا خفه ات میکنم .

  خندید وگفت : با خفه کردنم ، باز هم نمیتوانی اونو پیدا کنی .

ده بودم فریاد کشیدم به طرفش رفتم ، از خودم تعجب میکردم از نیرویی که عشق اون در اختیارم را ازدست دا

وجودم بوجود آرده بود هنوز دستم به او نرسیده بود که گفت : باور کن من هیچ چیزی نمیدونم ، فقط همینقدر که 

  توی رشت زندگی می کنه .

  د .با فریاد پرسدم : مگه شما نشانی خانه ی لیال رانداری

 با گریه گفت : باور کن ندارم ، من تا به حال پایم را از روستا بیرون نگذاشته ام .
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از خودم بدم آمده بود من چطور توانسته بودم چنین کاری با یک زن بی دفاع ودلسوز بکنم ، اما چاره ای نداشتم 

  بناچار محل کارم را به رشت انتقال دادم .

کالس مستلزم یک روح با نشاط و سالم بودکه من نداشتم ، پس یک سال مرخصی  خودم را باخته بودم حضور در

  گرفتم وشدم مجنون . نقشه ای از کوچه وپس کوچه های شهر تهیه کردم وبه جستجو پرداختم .

مثل دیوانه ها ، کوچه به کوچه ، خانه به خانه رامی گشتم وهنگام شب خطی روی نقشه می کشیدم ، نزدیک به یک 

می گذشت و من هیچ ردی از اوبدست نیاوردم ، بدبختی من این بود که هیچ عکسی هم از او نداشتم ، شاید با  سال

دشتن عکس زودتر موفق می شدم . چاره ی کار را در آموزش دوره نقاشی دیدم ، هنری که تا آن روز برایم غریبه 

حساس می کردم تا جایی که کم کم جستجو بود و نمی شناختمش هر چه در آن پیش می رفتم حالوتش رابیشتر ا

رابه کناری گذاشتم وسرسختانه با پشتکاری جدی به نقاشی روی آوردم ، تمام اتاقم پر شده بود از چهره زیبای او 

هر چه در این هنر ماهرتر می شدم چهره اش حقیقی تر و دست داشتنی تر می شد تا اینکه باالخره توانستم موبه مو 

ا روی بوم پیاده کنم از آن پس احساس سبکی خاصی به سراغم اومد ، با روحیه ی بهتری کارم را جزئیات صورتش ر

شروع کردم ، دیگه تموم شهر رشت را مثل کف دستم می شناختم تا اینکه در غروب سرد یکی از روزهای زمستون ، 

  پیدایش کردم ، همسایه ها از روی عکس شناختنش .

ش فشردم ، بارها وبارها . کسی جوابم را نمیداد ، چند روزی از صبح تاشب جلوی خانه دستم راروی زنگ در خانه ا

بست نشستم تا اینکه همسایه بغلی دلش به حالم سوخت وبا اشاره منوبه طرف خودش خواند . از من پرسید ، شما 

 : مگه اون خانواده هم داشت؟چه نسبتی با اون دختره بیچاره دارید؟ گفتم : برادرشم ، با ناباوری نگاهم کرد وگفت 

 با دستپاچگی گفتم : خانوم منظورتون از داشت چیه؟ مگه االن کجاست؟ چه اتفاقی برایش افتاده؟

 نگاه شماتت باری به من انداخت وگفت : تاحاال کجا بودین؟ نگفتین این خواهر بیچاره چه طوری زندگی میکنه؟

ه همینشم قانع می شد ، آخه آدمای جور واجوری این جا رفت شب وروزش کتک بود کتک ، ای کاش اون مردک ب

وآمد میکردن ، یکی پیدا نمی شد به این مرد بگه آخه ذلیل مرده! آدم دوستهای ناپاک خودشو توی خونه ای میاره 

 که زنی با آن برورو توش هست؟

لبته گفته باشم اون زن بیچاره برای ای آقا ! نمیدونم اون زن بود یا فرشته که زیر دست چنین مردی دووم آورد ، ا

فرار از تنهایی به آرایشگاه سر کوچه پناه می آورد تاهم چیزی یاد گرفته باشه و هم توی خونه تنها نباشه اما االن 

چند وقتی می شه که خبری ازشون نیست ، هر کسی توی کوچه یه حرفی می زنه ، بعضی ها میگن شوهر شو ژاندارما 

ل می گفتن توی کار قاچاق ماچاقه! بعضی ها می گن زنشو ، دارو دسته اش اومدن بردن ، خدا عالمه گرفتن ، زبونم ال

 : پسر! ماچیزی نمی دونیم ، خدا از سر تقصیراتمون بگذره ، توهم بهتره زودتر بری ننه!

ت آرایشگاه کشوندم تمام حرفهای پیرزن مثل پتکی بود که روی سرم کوبیده می شد ، بیچاره وناتوان خودم را به سم

خانمی در را برایم باز کرد وهنگامی که خودم رامعرفی کردم ، نگاهی با تعجب بهم انداخت وگفت : بعد از این که 

  شوهرش دستگیر شده ، اونم از این جا رفته .

  با التماس پرسیدم :آخه کجا رفته ! تورو خداکمکم کنید .

ارت دانشگاه رابه اون نشون دادم سوءظنش بر طرف شد وگفت: واهلل اون اصال راضی به همکاری نمی شد وقتی ک

رفته پیش یکی از آشناهاش توی تهرون ، منم هیچ نشونی ازش ندارم ، البته خودش نخواست نشونی شو کسی بدونه 
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چون مطمئن بود همسرش بعد از آزاد شدن به دنبالش میاد واون به شدت از شوهرش متنفر بود حرفهای دلگرم 

  نده ای می زد ، برای من رهایی شیال از دست احمد مثل نسیم دل پذیری بود که روح و جانم را نوازش میداد .کن

با این که نیافته بودمش اما احساس سبکی می کردم ، آن شب چنان خواب شیرینی به سراغم آمده بود که در طی 

  یکسال گذشته به چشمانم ندیده بودم .

مل فشار خانواده برای ازدواج با سیمیا را نیاوردم و برای ادامه تحصیالتم راهی آمریکا شدم دو به تهران برگشتم ، تح

سال تنهایی و غربت با فکر و رویای شیال زندگی کردم خودم را خوشبخت میدیدم تا اینکه درسم به اتمام رسید ابتدا 

اشت ، اصال چگونگی زندگیش برایم مهم قصد بازگشت نداشتم اما فکر بدست آوردن شیال لحظه ای آزادم نمی گذ

نبود من وجودش و میخواستم ، مطمئن بودم اوبعد از جدایی از احمد تن به ازدواج دیگهای نخواهد سپرد ، به ایران 

برگشتم ، نقاشی رابه در و دیوار خانه کوبیدم وبه همه فهماندم که من یا با او ازدواج خواهم کرد ویا . . . ) سکوتی 

  ین ما حاکم شد( وسپس به آرامی گفت : هر کسی که به او شباهت داشته باشد .طوالنی ب

مادر دیگر مثل گذشته سربه سرم نمی گذاشت من واقعا از زندگی بریده بودم تا این که پریسا خواهرم روزی سر 

رم نمی شد ، اما خودم زده به اتاقم آمد وبا هیجان زیادی فریاد زد که یافتمش ، آن هم در یک آرایشگاه مدرن . باو

را بالفاصله به سالن رساندم وتو را هنگام خروج از سالن دیدم ، شباهت انکار ناپذیری با او داشتی ، بیشتر اوقات مثل 

سایه با توبودم و تعقیب میکردم ، تا اینکه به طور اتفاقی متوجه شدم توخواهر فربد دوست قدیمی من هستی ، البته 

تر بودی دیده بودمت ، اما به این زیبایی و متانت نبودی اون وقتها فربد همیشه از دستت بارها هنگامی که کوچک

کالفه بود ، ودائم غرولند میکرد و می گفت : تو لوس ترین و خود خواه ترین دختر عالمی ) البته پیش خود من 

 بمونه(

  حاال که روبروی هم نشسته ایم . دل باخته ی تو شدم ، اعتراف سختیه ، اما واقعیت داره ، درست مثل همین

موضوع رو با دریا در میان گذشتم خوشحال شد وبه من قول داد تا کمکم کنه اما بعد از مدتی که تلفن زدم با 

  خشونت از من خواست تا سر راه توقرارنگیرم البته بعدها فهمیدم که اون از طرف سیمیا تهدید شده بود .

ودم ، هر چقدر تالش کردم تا دلیل خواسته شو برام بگه ، چیزی نگفت ، فقط دائم دوباره با سر به سنگ خورده ب

  تکرار می کرد که اگر فراموشت بکنم به نفع هردوتامونه .

بعد هر چه تالش کردم مستقیما با خودت صحبت کنم باز هم موفق نشدم تا اینکه باالخره با فشار زیادی که خانواده 

  پیش مجبور شدم با سیمیا نامزد کنم ، بدون هیچ احساس تعهدی .به من وارد می کرد هفته 

هفته پیش جشن نامزدی بیژن بود ، چقدر دلم هوای تورو کرده بود ، چشمهام مرتب به دنبالت می گشت وهنگامی 

 که فربد ودریا وارد شدن تمام امیدم به یاس مبدل شد ، شاید هم دلیل نیامدنتون حضور من بوده مگه نه؟

م به شدت درد گرفته بود جاری شدن دانه های عرق را روی تنم احساس می کردم ، خدایا چقدر می خواستمش ، سر

اون حق من از سختی های زندگی بود هیچ کس هم به اندازه من در داشتنش محق نبود ، وقتی چشمانم رابر گرداندم 

حالت نگاهش قلبم ریخت و همه وجودم از گرمای  او را متوجه خودم دیدم ، لرزشی غریب سراپایم را فرا گرفت ، از

  لذت بخشی داغ شد . . .

بی انصافیه اگه بهت بگم ، توی جشن نامزدی منو سیمیا چشمانم به دنبال تو می گشت ، حضورت ملموس بود ، آنقدر 

ویت نزدیک که گرمای نفس هایت بر سرو صورتم حس می کردم ، احساس واقعی ، اما با چشم ظاهری قابل ر

 نبودی اگه گستاخی منو ببخشی باید اعتراف کنم که حسم به من می گفت : شما هم به من فکر می کنید .
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ای کاش می توانستم به یکباره از جلد ساحل بیرون آمده ودوباره همان شیالیی بی غل و غش و ساده ای می شدم که 

گرمی گرفتم و رنگ به رنگ می شدم ای برای تک تک حرکاتش دلم ضعف می رفت ، برای شنیدن ابراز عشقش 

  کاش وای کاش . . .

ولی واقعیت چیز دیگری بود ، من سالهای زیادی از ذرات وجودم فاصله گرفتم رنجهای زندگی قبلی و معاشرت با 

افراد فاسد وبدون منطق ، دربدری ها وسرانجام فرزند خواندگی از من شیالی دیگری ساخته بود . کسی که با خودم 

  یز بیگانه بود ، بله واقعیت این بود که من دیگر نمی توانستم همانی باشم که سال ها قبل بودم .ن

 مثل اینکه حرفهای من خسته تون کرده؟

  نه اصال یه جورایی به دل می شینن ، در واقع حرفهای دل همیشه دلنشینن .

 حسم به من درست می گفت مگهنه؟

رای مدتی طوالنی نداشتم ، سرم را برگرداندم وبا لحنی عصبی گفتم : بله حدستون تاب نگاه کردن به چشمانش را ب

  درست بود اما یکی به من بگه ، چرا توی این همه دخترهای تهرون ، من باید شبیه شیالی شما باشم ، و . . .

د و دستی به پیشانی رنگ از صورتش پریده بود ، با دست راستش گروه کرواتش را شل کرد و دکمه یقه را باز نمو

  اش کشید .

 شما حالتون خوب نیست استاد؟

  نه نه ، خواهش می کنم ادامه بدید ، فکر می کنم دارم به نتیجه می رسم .

  فکر می کنم کافی باشه استاد چون نه حال شما خوبه ونه من توان تحملشو دارم ، بهتره بگذاریم برای یه وقت دیگه .

  بدید خانوم رازقی ، تمنا می کنمخواهش می کنم ادامه 

  باا ین که اصال تاب نگاه مستقیم به چشمانش را نداشتم ، تنها راه خالی کردن عقده های پنهانی ام را در همین دیدم .

بهتره خوب به حرفام گوش کنید : حس شما درست بوده ، روح من در تمام اون لحظات در همون خونه لعنتی پرواز 

مرموزی به جانم چنگ انداخته بود و از درون داشت نابودم می کرد ، اما چه فایده ، من اصال نمی می کرد حسادت 

خواستم به خاطر اشتباهم جانشین کس دیگری بشم ویاد خاطره ی کسی دیگه ای وبراتون زندگی کنم ، من دوست 

الیی که دیگه وجود نداره و معلوم داشتم منو برای خودم بخواهین وعشقتونو به خودم یعنی ساحل ابراز کنید نه شی

نیست کجای این دنیا گم و گور شده . چرا شما نمی خواهید بفهمید درکم کنید ، من اگه پا به خونه دلتون بذارم 

هیچوقت خودمو صاحب خونه احساس نمیکنم ، چون حسادت منواز پا در میاره ، شما جنس ما زنها رونمی شناسید با 

صداشون در نمیاد اما غم سنگین داشتن رقیبی هر چند خیالی مثل خوره ، داغونشون می هر کمبودی سر می کنن و 

  کنه و از بین می برشون .

من اگه جای شیال بودم حاضر نمی شدم لحظه ای با شما زیر یک سقف زندگی کنم ، چون شما با اون همه عشق 

هی جانشین اوکنید و این اصال کوچکترین گذشتی رو آتشینی که به او دارید ، می خواهید کسی دیگری را به بهانه وا

  نداره .

دهانش باز مانده بود ونگاهم می کرد ، آنقدر در این حالت ماند که من احساس کردم با حرفهایم به او شکی وارد 

  کردم میخواستم از جا بلند شوم که محکم دستانم را در دستش گرفت وخیره به چشمانم چشم دوخت .

و گوش کن تا من حرفامو بزنم ، تموم راه هاروامتحان کردم تا یه اعتراف کوچیک ازت بگیرم ، آنقدر پس حاال ت

کوچیک که دلمو راضی کنه ، اما موفق نشدم ، و نمی فهم که چرا اینقدر سرسختی شش سال زمان زیادی برای 
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بی آالیش بود که گذشت دگرگون شدن شخصیت وهیت یه آدمه ، اما آدمی که من می شناختم اونقدر صاف و 

شصت سال هم نمی توانست اونو تغییر بده . اگه من اصرار به جایگزینی ساحل به جای کسی دیگه ای دارم ، این 

جابه جایی فقط در حد یک اسمه نه یه عشق ، پس نذار به بی راهه برم و سر به جنون بذارم ، از الک خودت بیا بیرون 

که هیچ زنی لیاقت کلمه عشق و نداره خواهش می کنم تقدیس این واژه رو ازش  ، من دوستت دارم ، نذار فکر کنم

  نگیر .

اشکهای پرهام بی پروا روی صورتش جاری شده بود ، دیگر تحمل این یک شو نداشتم به سرعت کیفم را برداشتم 

  شوم . بدون اینکه هیچ حرفی به من بزند یا نیم نگاهی به من بیاندازد گذاشت تا از کافه خارج

این بار نوبت من بود که به اشکهایم میدان بدهم ، باالخره باید خودم را تخلیه می کردم ، پس پرهام به وجود شیال در 

آن خانه شک کرده بود وانکار من او را دوباره روی باورهایش می نشاند ، اما این دفعه برای من هم به همان 

جسم و روح پرهام نداشتم ، پس چرابه خودم و او ستم کنم مگر نه  دشواری بود ، من تحمل مالکیت سیمیا را بر

اینکه من واوبهترین سالهای عمرمان را بدنبال خیالی تلف کردیم ، و حاال که به سر چشمه زالل عشقمان برگشته ایم 

  این چنین خودمان راباخته ایم .

حالجی شده از هم گسیخته است ، برای  بعد از آن همه اتفاقات سخت احساس می کردم تمام وجودم مثل پنبه

  تکاندن غباری که طی سالها بر دلم نشسته بد احتیاج به زمان داشتم .

یک هفته جهنمی گذشت ، دنیایی از دغدغه ها وفکرهایی پوچ و بی اساس . لحظه ای آرامم نمی گذاشت ومی دانستم 

می پرداختم برای هر کدامشان به اندازه کافی دلیل ومدرک  که قسمتی از راه اشتباه رفته ام ، اما وقتی به بررسی آنها

داشتم دالیلی که قانع ام می کرد وآرامشی هر چند گذرا به من می بخشید ، اما حاال از کوران اتفاقت به کناری آمده 

ال ام و از بیرون نگاهش می کنم خنده ی تلخی تمام وجودم را فرا می گیرد ، چقدر غافل بودم و خام که بدنب

اشتباهاتم می گشتم ، من همان کاری کردم که باید می کردم وهمان مسیرهایی را طی کردم که برایم مقرر شده بود 

، چقدر از تقدیر و قسمت ازلی دور مانده بودم ، در سخت ترین شرایطی که با تمام قوایم خدارا صدا می زدم و او رابه 

ده بود ، اما من باورش نداشتم و بی صبرانه در انتظار معجزه ای کمک می طلبیدم در کنارم بود و به من آرامش دا

  بودم که حتی خداوند بندرت آن را در اختیار بندگان خاصش گذاشته بود .

حاال بعد از گذشت سالها پدر و مادری دارم که وسعت قلبشان اندازه آبی آسمانهاست کسانی که حاضر نیستم باهیچ 

  اک و ماالمال از عشقم ، که او نیز هدیه آسمانی می دانم .چیز دنیا عوضشان کنم وقلب پ

باید بگذارم این بار نیز چون همیشه زندگی مسیر خودش را طی کند ، پرهام به طبقه ی خودش تعلق دارد و سیمیا 

قل ، هم از قماش آنها بود با این که خودم را زیر دین پدر و مادر احساس می کنم ، اما برای شروع یک زندگی مست

باالخره باید رنگ و ریا را به کنار زده و واقعیت ها را نمایاند ، با این که فرهنگ اکتسابی است و هر انسانی در مراحل 

مختلف زندگی بتدریج به کسب آن می پردازد ، اما در این زمانی که ما زندگی می کنیم ، مهمترین چیز اصالت است 

جره نامه ام به یکی از شاهزاده ها و پادشاهان منتهی می شد ، چیزهای واین از نظر عده ای خاص یعنی من باید ش

  مزخرف و موهومی که توجه به آنها سرانجامی به جز پوچ گرایی وبی بنیادی نداشت .

امتحانات ترم شروع شده بود ، خیلی سعی کردم تا تمام مشغولیات ذهنی ام را به گوشه ای برانم و فرصت جوالن به 

بی وقفه به مرور درسها پرداختم ، خوشبختانه امتحان ادبیات آخرین شان بود و من راحت تر می  آنها ندهم ،

  توانستم به بقیه بپردازم .
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روز آخر امتحانات فرا رسید ، از استاد مجد خبری نبود ، خوشحالی سرو پایم را فرا گرفته بود ، چون خودم را برای 

بانه اش آماده کرده بودم ، ولی خدای مهربان باز هم نیم نگاهی به من خلع سالح شدن در مقابل نگاههای بی تا

انداخت ومرا از وسوسه های دلم این شیطان کوچک دور نگه داشت من توانستم در کمال آرامش به وسال ها پاسخ 

  بدهم .

ه داخل اتومبیل انتقال دادم پدر با اتومبیل اش برای بردنم از خوابگاه آمده بود ، به کمک نگهبان خوابگاه وسایلم را ب

از بابای پیز خوابگاه خداحافظی کردم و پدر به رسم تشکر انعامی به او داد و برای همیشه از آن محیط پر از خاطرات 

ودوستی های ناب خداحافظی کردم از بچه ها خواستم به بدرقه ام نیایند چون تحمل دیدن آنها را در حیاط خوابگاه 

ه ی شان دور می شدم نداشتم اما واقعیت این بود که من عادت به خداحافظی نداشتم ، هیچ آن هم وقتی که از هم

  وقت هم در زندگیم زحمت اینکار را به خودم ندادم ، به نظر من خداحافظی در هر شرایطی دلپذیر نیست .

آمده بود ، در آغوشش  با سروصدا وارد خانه شدم ، خانه وضعیت عادی نداشت اما مادر برای استقبالم تا دم در

  گرفتم ودر حالی که دستم را دورکمرش حلقه کرده بودم به طرف خانه حرکت کردیم .

 مامان چه خبره ، انگار خونه یه کمی شلوغ غیرعادیه؟

 آره ، مگه پدر چیزی بهت نگفته؟

 با تعجب گفتم : نه مگه اتفاقی افتاده؟

  دختر یکی یک دونه ام .آره ، چه اتفاقی مهم تر از فارغ التحصیلی 

آه مامان ، تورو خدا شلوغش نکنید ، انگار شاهکار کردم بابا این مدرکیه که چند صد نفر دارن با من می گیرن ، 

  بیخود خودتونو توی دردسر نیندازید که من اصال راضی به این کار نیستم .

 ر به نظرشما این کارها الزمه؟پدرهمچنان پشت سر ما حرکت میکرد ، به طرفش برگشتم و گفتم : پد

برای ما بله! دخترم تو باید بدونی که کسب علم و دانش آن هم در مدارج عالی علمی از آرزوها و افتخارات هر پدر و 

  مادریه ، پس بذار به کار دلمون برسیم .

  اما من فقط منظورم . . .پدر شما هم برای هر کارتون می تونید هزار و یک دلیل قانع کننده و دل پسند بیادین ، 

  بهتره حرفا تو برای خودت نگهداری . چون حرف تنها کسی که اصال مهم نیست شما هستید .

  خنده ام گرفته بود ، دست دیگرم را دورکمر پدرم حلقه زدم و با هم از پله های خانه باال رفتیم .

با پدر و مادر ما چی کار کرده ، حاال می فهمم وقتی که به به! کم کم داره حسودیمون می شه ، ببین این دختر ناقال 

  منو از خونه بیرون کردین ، ساحل خانوم بیکار ننشسته بود وبه دلبری پرداخته بود .

فربد هنوز هم دست از لودگی بر نداشته بود ، دستهایم را به طرفش دراز کردم و در همان حال به آرامی گفتم : تا 

ند دید ، قیافه ای حق به جانب به خود گرفت و گفت : تازه دارم اصرار این خانوم وبرای کور شود هر آنکه نتوا

 انتخاب رشته ادبیات می فهمم!

صدای شلیک خنده از گوشه و کنار خانه بلند شد ، مش گوهر در حالیکه ظرف اسپند را به طرفم آورده بود دائم دور 

  زد : این بلبل زبانی چشم خوردن هم داره .سرم می چرخاند و صلوات می فرستاد . فربد داد 

دریا که پیش بندی روی شکم بر آمده اش بسته بود جلوی در نمایان شد ودر همان حال گفت : چرا نمیگی زیبایی ، 

 توعادت کردی که به چیزهای بد هر کسی پیله کنی؟
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وانستم بوسه ای از گونه های به طرفش رفتم وبا آن که شکمش اجازه در آغوش کشیدن را به من نمیداد ، ت

  گلگونش بگیرم .

 باشه دریا جون ، شما هم شدی مثل فربد ، آخه توی وجود من چیزهای بدهم وجود داره که آقا فربد به اونا گیر بده؟

 دریا دستپاچه شد وگفت:ناراحت نشو دختر ، یه شوخی بود به خودت نگیر!

 ؟باشه ، اما به من بگوببینم این جا چه خبره

مگه نمی دونی دختر! این همه تشکیالت وبگیر و ببند به خاطر جشن فارغ التحصیلی شماست که قرار چند شب دیگه 

  برگزار بشه .

  توبهتره یه دوش بگیری و دستی همبه سر و روت بکشی .

  باشه اما من مطمئنم که یه خبرهایی هست که من از اونا بی خبرم .

باال رفتم و وارد اتاقم شدم ، همچون زمانی بود که ترکش کرده بودم مرتب و تمیز ولبریز از و در همان حال از پله ها 

آرامش پرده ی صورتی اتاقم رابه کناری راندم و محو تماشای باغ شدم ، درختان عریان و خاموش به خواب زمستانه 

د ، النه های زیادی روی شاخه ها به فرو رفته بودند وشاخه های خود را به دست کالغهای پر وسر وصدا سپرده بودن

  چشم میخورد ، تمام باغ پر شده بود از سرو صدای کالغها .

به طرف ضبط صوت اتاقم رفته ونواری متناسب با این فصل سرما وسکوت در آن گذاشتم وخودم راروی صندلی 

  گهواره ای کنار پنجره رها کردم .

 پر مالل وبی صداکوچه غمناک پرستوهای شاد . . . در غروبی 

 خبر از عریونی باغهایی می داد

  پاییز اومد این ورپرچین باغ . . . تا بچینه برگ وبال شاخه ها

 کسی از گلها نمی گیره سراغ

 بیا در سوگ دلگیر گل سرخ . . . بخونیم شعری از دویان گریه

 من وتوازده ی فصل خزانیم . . . تو تن پروروده ی دامان گریه

مچنان در مفهوم این شعر زیبا غرق شده بودم که در اتاقم با ضربه ای به صدا در آمد ، با انگشت پایم ضبط را و من ه

  خاموش کردم وگفتم : بفرمایید .

  مادر بود ، ابتدا سرش نمایان شد و سپس داخل اتاقم آمد ، لبخند همیشگی بر لبانش خودنمایی میکرد .

 ری؟عزیزم فکرمیکردم رفتی دوش بگی

آره مامان ، فکر می کردم اولین کاری که ممکنه انجام بدم دوش گرفتنه ، امابه محض وارد شدن به اتاقم حواسم 

  کامال پرت شد .

  دلم خیلی برای این جا تنگ شده .

تو هم احساس من وداری ساحل ، وقتی که نیستی فکر میکنم در و دیوار خونه بهونه تو رو می گیرن ، با انگشت 

  شاره اش ضربه ای به شقیقه اش زد وگفت:اما این چیزایی نبود که من برای گفتنشون به این جا اومدم .ا

  نگاه شیطنت باری تحویلم داد وگفت : من برای شنیدن جواب پیشنهادم به این جا اومدم .

در گمی که دچارش شدم  از جا بلند شدم و چند قدمی در کنار پنجره برداشتم می دانستم که باید از این همه سر

ونگرانی هایی که برای پدر و مادر درست کرده ام رهایی یابم ، منظور مادر مهندس نامی بود و من در آخرین مکالمه 
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تلفنی که با اوداشتم قول داده بودم که درباره اش منصفانه فکر کنم ، وهمان کار را هم کردم با خودم تصمیم گرفتم 

ه ترازو واشکاالتش رادر کفه ی دیگر بگذارم اما متاسفانه هیچ مشکلی برای رد او پیدا نمی تا خوبی ها اورا در یک کف

  کردم جوانی زیبا و خوش تیپ وخوش لباس بود با تحصیالت عالی و خانواده ای نجیب و اصیل .

، او چون گذشته  و از نظر اخالقی هم که پدر تاییدش کرده بود ، پس هیچ بهانه ای غیراز قلب لجبازم وجود نداشت

پرهام رامی طلبید ومنتظر آمدنش بود ، آرزویی واهی و بی اساس ، اودیگر به سیمیا تعلق داشت و من مزاحم و سد 

  راهش شده بودم ، چیزی که . . .

  خب من منتظرم .

  با خونسردی گفتم : هر وقت که صالح می دانید می توانید قرار بگذارید .

ر آغوشم گرفت :من مطمئنم که برای مهندس نامی همین یک فرصت کافیه ، پسربیچاره پاک مادر به طرفم آمد و د

خودشو باخته پدرت خیلی براش نگرانه ، پس من برای فردا شب قرارمون می گذارم و توبهتره زودتر دوش بگیری 

  و بیا پایین . منم میرم تا این خبر خوشو به اونا بدم .

طبقه پایین رفت من دوباره به کنار پنجره پناه بردم وصورتم را روی شیشه ها فشردم تا  مادر سراسیمه و ذوق زده به

سرمای آن به قلبم که در اثر گرمای عشق پرهام ذوب می شد واز بین می رفت آرامشی دوباره دهد ، خداحافظ 

رد ، تا توبتوانی زندگی کنی پرهام عشق ابدی وجاوید من ، شیال برای همیشه مرد و عشقش رابا خود به اعماق خاکها ب

و از عشق دیگری سیراب شوی ، من نمی خواهم چون گیاه عشقه به دست و پایت بپیچم وبرای ماندنم تو را نابود 

  سازم تا ثابت کنم عاشق توام ، خداحافظ چشمه زالل قلب عطش زده من . . . خداحافظ . . .

وی شیشه های بخار گرفته نوشتم و پرده ها رابه سرعت روی آن وبی ارداه با انگشتانم جمله آخری که نجوا کردم ر

کشیدم وبه سرعت خودم را به حمام رساندم تا تن به زنگار نشسته ا م را از غبار عشق پرهام پاک کنم و چون شیشه 

لبم ای شوم که توان انعکاس هیچ تصویری از عشق را نداشته باشم برای آخرین بار عقده های به زنجیر کشیده ی ق

را رها کردم تا هر چه می خواهند برای از دست دادن تنها بهانه زندگیم در صحرای برهوت دلم به سوگواری 

بپردازند ، اشکها بی محابا جاری شدند و هق هق گریه هایم به ضجه تبدیل شدند مطمئن بودم که صدای دوش آب 

که با صدای ضربه های بلند و پی در پی در بیرون  مانع شنیدن صدایم می شود ، نمی دانم چقدر در همان حالت ماندم

  حمام به خودم آمدم گویا مادر بود برای تاخیرم دوباره به سراغم آمده بود .

 کیه ، چه خبره!

  ساحل؟ توحالت خوبه؟ نگرانم کردی ، یه ساعتی می شه که اون تویی .

  دارم میام مادر ، نگران نباشید بادمجون بم آفت نداره .

  دتر دخترم همه منتظرتند ، در ضمن برای امشبم مهمون داریم .زو

 ای بابا ، دوباره کدوم قبیله قصد شبیخون زدن به اینجارو داره؟

  مادر خنده ی بلندی کرد و گفت :قبیله نامی ها!! حواست باشه برای امشب عزیزم ، نه فرداشب .

م وبدون هیچ حرفی دوش آب را باز کردم ، صدای ریزش آب بر دلم ماالمال از غصه شد ، سرم را به دیوار تکیه داد

کف حمام یاد باران های تند شمال را بر روی شیروانی ها و سقف های حلبی برایم زنده میکرد ، چقدر عاشق بوی 

خاک باران خورده سرزمینم بود ، باد مالیم بهاری که شکوفه های رنگارنگ رابه رقص وا می داشت و کوچ دسته 

پرستوها و تالششان برای ساختن ترمیم النه هایشان! چقدر از آن همه زیبایی و خاطره دورمانده بودم وصله  جمعی
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ناجوری شده بود که قصد هماهنگی وسازگاری با هیچ جا وهیچ چیزی را نداشتم دلم عجیب هوای کوه و دشت و 

جام ، جنگل شمال!! صدای مجدد در که به جنگل را کرده بود ، جنگل . . !! مرز بین شروع و پایان یک عشق نافر

آرامی قصد گشوده شدن داشت توجهم راجلب کرد ، دوش آب را بستم خودم را پشت در کشاندم صدای ظریف 

  دریا مرا از ترسی که بر وجودم چیره شده بود رهانید .

  ولش می دادی .هی دختر ، مثال رفتی یه دوش بگیری وبرگردی ، اگه می فرستادنت حموم عروسی چقدر ط

  اومدم ، عزیزم تموم شده .

به سرعت خودم را خشک کردم ، در حالی که حوله حمام را می پوشیدم از آنجا بیرون آمدم دریا پشت به من 

مشغول نگاه کردن به کتابخانه ی اتاقم بود چقدر ظریف بود و خواستنی و در عین حال مثل خودم غریب وتنها ، با 

را دورگردنش حلقه کردم وبوسه ای بر صورتش زدم ، اما برای لحظه ای احساس شوری اشکش این فکر دستهایم 

مرا بر جا میخکوب کرد به سرعت او رابه طرف خود برگرداندم ، اشتباه نکرده بودم چشمهای آبی اش طوفانی شده 

  بود مانند چشمهای خودم .

 که با پدر و مادر مشکلی پیدا کردی؟ چی شده دریا؟ اتفاقی افتاده ، فربد چیزی گفته؟ یا این

اوهمچنان در سکوت اشک می ریخت و سرش را به شانه هایم تکیه داده بود گذاشتم تا کمی آرام بگیرد سپس اورا 

  روی تختم نشاندم ودستهایش را در دستانم گرفتم .

گاه می کنی؟ ویا این که من دریا ، نمیخوای علت ناراحتی خودتوبه من بگی؟ نکنه دیگه منو به چشم یه دوست ن

 مرحم اسرار خوبی برات نبودم؟

دریا در حالی که با پشت دستهایش اشک صورتش را پاک می کرد گفت : نه ساحل ، توهنوزم بهترین دوستی هستی 

  که تا به حال داشتم اما مشکل من مربوط به خانواده تونمی شه .

 ترسیده مگه نه؟ پس چیه ، آها . . . حتما خبری از جنوب به دست

 آره . . . ودوباره اشکهایش جاری شدند .

  ببین دریا ، بگو ببینم مشکلت چیه شاید بتونم کمکت کنم .

در میان هق هق گریه هایش نام برنا به گوشم رسید ، پس موضوع پسرش بود شانه هایش را در دستهام گرفتم 

  ه حرفی بزن ، نصفه جونم کردی .وگفتم : برای برنا اتفاقی افتاده؟ دِ . . . یاهلل ی

  پدر شوهر سابقم فوت کرده سرپرستی برنا به دست عموی بزرگش افتاده .

  خب این که ناراحتی نداره .

چرا . . . ساحل ، این عموی برنا همون کسی بود که من بعد از مرگ شوهرم بدون هیچ بحثی می باید زنش می شدم 

رسومات برنا رابه اونها دادم اما خودمو رها کردم ، حاال به من خبر دادن که برنا  و من بخاطر سرپیچی از اون رسم و

و عمویش رابطه خوبی با هم ندارن من خیلی نگران برنا هستم ، بخصوص این که برنا برای من خیلی بی قراری میکنه 

 ، اون می خواد بفهمه که مادرش کیه وکجاست!

  ه یه راهی جلوی پات بزاره .با فربد صحبت کردی؟اون حتما می تون

 روم نمی شه ساحل به فربد چی بگم؟
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تو چت شده دختر؟ اون بچه ته ، وهیچ کس هم نمیتونه منکر این قضیه باشه ، تازه تو تموم زندگی و گذشته تو 

پاشودختر همون روز اول با فربد در میون گذاشتی ، جای هیچ گله ای نیست ، ناسالمتی هر دوتاتون وکالت خوندید ، 

 من تویه مجله ای خوندم که بعد از مرگ پدر بزرگ سرپرستی با مادره ، اینطورنیست؟

  اونقدر داغونم که فکرم اصال کار نمیکنه .

  صبر کن من لباسمو بپوشم بریم پایین

 ساحل؟

  بله . . .

یلی هم دوستت داره ، مطمئنم می خوشحالم باالخره تصمیم عاقالنه ای گرفتی ، مهندس نامی آدم خوب و محبوبیه ، خ

 تونه خوشبختت کنه در حالیکه مشغول پوشیدن لباسم بودم گفتم : تا خوشبختی رو در چی بدونیم؟

 خب خانوم خوشگل ، شما خوشبختی و در چه جیزهایی می دونی که در وجود این بنده ی خدا وجود نداره!

رو ندارم اون واقعا بی عیبه حداقل در حال حاضر ، اما مشکل  اشتباه نکن دریا! من اصال صد توهین کردن به هیچکس

  اصلی خودم هستم هر کاری می کنم نمی تونم با این دل صاحب مرده ام کنار بیام .

 چراساحل؟ مگه اون توچه خبره؟

رشم همین شانه ام را باال انداختم وگفتم:این دل یاغی من خیاالتی شده می دونی! گاهی فکر می کنم اونی که منتظ

روزها از راه می رسه شاید ، توی راه مونده وشایدم گرتار طوفانی شده طوفانی که بی موقع از راه رسیده ویا توی بیا 

  بون دل راه به راهه برده .

دستهای دریا را روی شانه هایم حس کردم دستهای تب دارم راروی دستهایش گذاشتم ، دریا به آرامی در گوشم 

ری بوده خود شو به تو رسونده من فکر می کنم این مهندس ما همون مسافر طوفان زده قلبته ، گفت: اما هر طو

 تواین طور فکرنمی کنی؟

 تردید دارم!

اینا همش طبیعی ، یه حس نو ، که فقط یکبار گریبان گیر آدم می شه بهتره زودتر بریم پایین تا صداشون در نیومد ، 

  رو داشتم چیکار می کردم سنگ صبر من .در آغوشم فشردمش وگفتم :اگه تو 

  دریا نگاهی شیطنت بار به من انداخت وگفت : توی این مورد منم تردید دارم .

  ای شیطون ، تو هم خوب بلدی حرفای منو به خودم برگردونی ، ماشااهلل نیش زبونت هم حسابی گزنده شده .

  خندیدم وبا هم به طرف پایین براه افتادیم .

به من طور دیگه ای نگاه می کردند ، یا به من خیره می شدند ویا با چشمکهای پنهانی به هم عالمت می دادند ، همه 

جمع شادی داشتیم واگر این حرکات در شبی غیر ازامشب بود خودم را داخل شوخی هایشان میکردم اما . . . امشب 

ی عصبی و کالفه بودم سپس دست از غذا خوردن قراربود مهندس نامی با خانوادهاش به اینجا بیاید ومن حساب

کشیدم دستهایم رازیر بغل زدم وبا لجبازی گفتم : تا به من نگین چه خبره دست به غذا نمی زنم ، مثل اینکه فقط من 

 توی شماغریبه ام؟

 ارو بفهمی!پدر خنده ای آرامی کرد وگفت : اگه بلند شی و یه نگاهی به خودت توی آینه بندازی می تونی منظور م

به سرعت از جا بلند شدم ونگاهی در آینه قدی داخل سالن به خودم انداختم چشمانم از فرط گریه پر از خون شده 

 بود ، یاد گریه های داخل حمام افتادم وآمدن بی موقع دریا به اتاقم ، پس چرا دریا چیزی نگفته بود؟
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روس خانوما نیست ، مثل مجرمی هستی که قرار چند دقیقه برسرمیز برگشتم که پدر گفت : قیافه ات اصال شبیه ع

  ای دیگه پای چوبه دار بره ، اما امیدوارم بعد از صحبت با مهرداد نظرت عوض بشه .

طنین نامش هیچ حسی را در وجودم زنده نمی کرد مثل هزاران اسمی « مهرداد» پدر چه راحت از او صحبت می کرد 

  و بی تفاوتی از کنار آن میگذرد . که در روز به گوش آدم می رسد

هنوز ساعتی از صرف شام نگذاشته بود که زنگ خانه به صدا در آمد ، مادر به کمک دریا تمام وسایل پذیرایی را 

  آماده کرده بود و در همان حال از من خواست تا به آشپزخونه رفته ودستی به سر و صورتم بکشم .

دیدم ، دسته گلی از رزهای سفید و قرمز در دستانش بود و پالتوی بلند مشکی به تن  از الی پرده های آشپزخانه او را

کرده بود ، همراهان او دو زن و دو مرد دیگر بودند که بخاطر شباهتشان حدس زدم که باید پدر و برادرش بوده 

زی در زندگیم باقی نمی باشند ، روی صندلی ولو شدم ، تا چند لحظه ای دیگر همه چیز تموم میشد و از پرهام چی

ماند ، مهرداد مانند مهر پایانی بر خاطرات شیرین منو پرهام زده می شد و پرهام برای همیشه به خاطره ها می 

پیوست وبعدها همانند یه توهم و خیال رنگ می باخت وبرای همیشه از صفحه ی ذهنم پاک می شد . من می ماندم و 

ست ، من می ماندم و عطش عشقی که هیچ وقت موفق به سیراب کردنش خاطره یک عشق که هیچگاه به ثمر ننش

نمی شدم نمی ماندم و روحی سرگردان وقلبی ترک خورده و چشمانی جستجو گر ، بدنبال شبحی از عشق گمشده 

  وشایدم فراموش شده .

  ساحل دخترم! پاشو باید استکان های چای روبیاری .

 ادر ، من باید اینکار وبکنم؟مثل برق گرفته از جا پریدم ، چی م

  متاسفم من ترجیح می دم اصال پامو توی اون سالن نذارم .

  چی میگی دختر ، این یه رسمه ، همه منتظرند تا تو این کار وبکنی .

  سرم رابه شدت تکان دادم وگفتم: نه مادر ، تو رو خدا این کارو از من نخوایین ، من همین حاالشم دارم می لرزم .

ناگهان میان بحث ما پدر چون همیشه حاضر شد وبا لبخندی پر از اعتماد ودلگرم به طرف سینی چای رفت وگفت : 

من خودم این کار ومیکنم آخه مگه چند تا دختر دارم که بخوام عین رسم ورسومات کار کنم تا نکنه به گوشه ی 

  ال بدونه که با کی طرفه .قبای خواستگارمون بر بخوره وبذاره بره ، اون باید از همین حا

کمی حالم جا آمد و با لبخندی از پدر تشکر کردم ، پدر با سینی که در دستش بود به طرفم اومد وگفت :عزیز دل بابا 

  ، بهتره اون موهای قشنگتوباز کنی ، البته نه بخاطر اونها به خاطر دل بابا .

دو موهایم رابه صورت رشته ای باریک بافتم وروی موهای  حتما بابا! همین کار ومیکنم بعد جلوی آینه ایستادم

  پخش شده ام به صورت آزاد گره زدم .

درست پشت در سالن ایستاده بودم سر وصداهای زیادی به گوش می رسید ، اما صدای فربد از همه بلندتر بود ، 

ود ، ولی دلهره ی عجیبی به جانم مثالینکه رشتهسخن راحسابی بهدست گرفتهبودویکه تازی میکرد . خندهام گرفتهب

چنگ زده بود ضربه ای در زدم که در میان همهمه میهمانان گم شد ، بناچار در را گشودم و وارد شدم . ناگهان 

سکوت ، برفضا حاکم شد . مهرداد از جا بلند شد ودر من خیره ماند ، بقیه میهمانان هم با نگاههای تحسین آمیز بر 

  م کردم وبه سرعت روی مبل کنار پدر نشستم .اندازم می کردند ، سال

یکی از حالم پرسید ودیگری از میزان تحصیالتم سوال می کرد آن یکی از زیبایی خیره کننده ام سخن می گفت و . . 

.  
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ریزش حرکت دانه های درشت روی مهر های پشتم حس می کردم ، تپش های شدید قلبم را کامال می شنیدم و در 

جان شدیدی دست وپا می زدم ، می دانستم که اشکهایم متظر کوچکترین فرصتی هستند تا بر گونه استرس و هی

  هایم جاری شوند .

تمام قوایم را جمع کردم وهر چه خواهش و التماس بود در چشمانم ریختم وبه پدر چشم دوختم ، پدر یا بهتر بگویم 

انان وبه بهنه خستگی مرا از آن اتاق نجات داد ، نمی دانم این فرشته نجات حالم را فهمید وبا عذرخواهی از میهم

چطور آنجا را ترک کردم اما به خوبی متوجه نگاههای خیره و چسبنده مهرداد شده بودم حتی هنگامی که قصد ترک 

ن اتاق را داشتم برای لحظه ای چشمانم با چشمانش تالقی کرد و من یک دنیا خواهش و تمنا رادر آنها دیدم وهزارا

بار برخودم و پرهام لعنت فرستادم دیگرحالم را نفهمیدم ، مستقیما به باغ رفتم ، هوا سرد بود وبا اینکه اوایل اسفند 

ماه بود زمستان همچنان بر حضور خود پا فشاری می کرد سرمای دلچسبی که به وجود تب دارم آرامش می بخشید ، 

وار دوستم دارد همانطورکه پرهام مرا . . . نه بهتر بود می گفتم  دلم برای مهرداد می سوخت ، می دونستم که دیوانه

  همان طور که من پرهام را میخواستم .

سرمای هوا وادارم کرد تا از جا بلند شده وکمی راه بروم ، خش خش برگهای خشک زیر پاهایم خبر از فصل جدایی 

دیگر روی برگها توجهم را جلب کرد ، ها وگسستنها می داد ، مدتی گذشت ناگهان صدای حرکت قدم هایی 

دستهایم را به صورتم ضرب در روی شانه هایم گذاشتم وبه طرف صدا رفتم ، سرم همچنان پایین بود تا اینکه یک 

جفت پا را جلوی پاهام دیدم به آرامی سرم را باال گرفتم ، مهرداد بود با چشمانی که حلقه های اشک در آن می 

  و فاصله گرفتم و پشتم را به او کردم .درخشید ، چند قدم از ا

 پشت کردن تونو باید به حساب چی بذارم ساحل خانم؟

  لختی سکوت کردم وگفتم : به حساب این که من اصال تحمل دیدن اشکهای کسی رو ندارم .

 اما من که گریه نکردم!

  . بله اما تاللو اشکهای شما خبر از سرازیرشدن قریب الوقوع اونهارو میده

اشتباه می کنید ، این اشکها عادت دارن فقط توی تنهایی سرازیر بشن ، آخه یکسالی میشه که همدم چشمهای غمزده 

  ی من شدن .

  براتون متاسفم آقای مهندس ، چون کسی که غم روبه خونه دلتون هدیه کرده ، ارزش این حرفارو نداره .

  زش می ذاریم نه کس دیگه .این منو دلم هستیم که برای خواسته هامون ار

  دل سمجی دارید آقای مهندس .

  مثل اینکه فراموش کردید که اسم من مهرداد نامیه .

  شاید ، چون شما برای من همون مهندسی هستید که پدر چپ وراست ازتون تعریف میکنه .

  من فقط توی محل کارم مهندس نامی ام نه خارج از اون جا .

 اعث شده چشماتون منوبگیره؟ببینم چه چیزی ب

  پوزخندی زد وگفت : اگه شما روتونو به سمت من بگیرید ، من راحت تر می تونم باهاتون صحبت کنم .

به سمتش برگشتم وبرای لحظه ای در چشمانش نگاه کردم وگفتم : گوشم به حرفای شماست خواهش میکنم 

  بفرمایید .

  غرورتون ، نجابت و متانت تون .
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 ن؟!همی

 مگه الزمه یه عشق بی ادعا چه چیزهای دیگه ایه؟

  پول ، ثروت ، اصالت ، خونه ، ویال .

  اماهمه اینایی که شما گفتید آفت عشقه ، نه پر وبال عشق .

با تعجب نگاهش کردم دهانم باز مانده بود ، نفس بلندی کشیدم وگفتم: اگه من دختر یه آدم فقیر توی یکی از 

 ور بودم بازم به من ابراز عشق می کردید؟دهکوره های د

  اگه تیر نگاهت مثل حاال قلبمو می شکافت ، بله بازم دوست می داشتم .

 اگه من یه زن مطلقه ویا یه زن بد سابقه بودم آن وقت چطور؟

 بازم با این قیافه حق به جانب روبرویم می ایستادید واز عشق ودوست داشتن سخن می گفتید؟

خنده ای که مفهومش را نفهمیدم ، سکوت کرد سکوتی که باز هم نفهمیدمش و در نهایت جمله ای گفت که خندید ، 

  با گفتنش صدای ترک بر داشتن شیشه غرورم راشنیدم و از داخل لرزیدم وبر زمین سرد زانو زدم .

هید من توی سرزمین شما مثل جادوگر کتاب هانسل وگرتل می مونید وبا سوال های عجیب و غریب تون می خوا

عشق ومحبت به بیراهه های نفرت بیزاری و کینه بکشونید ، اما من توی ذهن خودم شما رواز بین پول و ثروت 

اصالت بیرون نکشیدم ، من با تصویری خیالی از بدترین شرایط موجود ، شما را صافی صافی ذهنم رد کردم وبرای 

م ، عشق شما چشمهای مرا کور کرده اما نه چشم عقلم رو . عقل به ذره ذرهی وجودترین هزار ویک دلیل منطقی دار

من حکم می کنه که شما روبه دست بیارم حتی اگه از تموم ثروتهای دنیا پشیزی نداشته باشید و یک زن مطلقه وهر 

قطه جایی از دهکوره های دوری باشید . اگه شکست عشقی هم داشتید ، بازهم میخواستم تون چون االن در این ن

ایستاده اید عشقی خوبه که شکستنش باتالق نباشه ، تجزیه و تحلیلش چون پیچکی به دست و پا نپیچه وآدمو به 

  ورطه نابودی بکشونه ، عشق نباید آدمو زبون وبیچاره کنه ، عشق باید بالی برای پرواز به انسان هدیه کنه .

دراز کرد ، ای کاش هیچ وقت بنده ای را بر سردوراهی همچنان روی خاک زانو زده بودم که دستهایش را به طرفم 

انتخاب قرار ندهد ، چرا که انسان ، بین خوب وبد ، خوب را انتخاب می کند ولی اگر هر دو چیز خوب باشند ، به 

  تردید می افتد ونمی داند چه کند . واین تردید چون خوره ای به جان و روحش افتاده ونابودش می کند .

د شی ، اگه قراره در برابرعشق پیروز میدان باشی ، نگذار هیچ عاملی باعث تا شدن زانوانت بشه ، می دونم بهتره بلن

که هنوز هم خار تردید در دلت می خلد و تصمیم گرفتن را برایت دشوار می کند ، راستش وقتی که پدرتون از من 

کردی ، اماحاال می بینم که هنوز اسیر سایه های  خواست تا به اینجا بیام فکر کردم تکلیف خودت رو با دلت یکسره

 تردیدی و یا بدنبال عشقی گم شده در وجود من ، ببینم ، من می تونم کمکت کنم؟

خندیدم در حالی که به کمکش از جا بلند می شدم گفتم : کمکم بکنی؟ کسی که ادعا می کنه عاشق ترین عاشق 

 هاست؟

ستش همیشه لذت عاشق ، رسیدن به وصال نیست . برترین عاشق ها سریع لحن جدی بخودش گرفت وگفت : را

 «زیر لب زمزمه کرد» کسانی هستند که برای آسایش معشوقشان ، از خودشان می گذرند و

 گر عاشق صادقی ز مردن نهراس . . . مردار بود هر آنکه او را نکشند

نگونه بود که پدر می گفت ومن چه کودن بودم هر چی می گذشت احترامم نسبت به مهرداد بیشتر می شد ، او هما

 که در تمام آن مدت با او چون مزاحمی برخورد می کردم او نمونه ی یک مرد واقعی بود یک آقا! یک جنتلمن!
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نمی دونم چی توی وجودتون هست که تونست اعتماد منو به خودش جلب کنه میخوام داستانی روبراتون تعریف کنم 

ت ، داستان یک قربانی ، قربانی فقر وخرافات و تعصب هایی که از همین عقاید موهوم که فراتر از قصه هاس

سرچشمه میگیره و من و امثال من وبه ورطه نابودی می کشونه ، این قصه مال سرزمینیه که آدماش به خاطریه لقمه 

چند تا گوسفند ویا  نون دختراشونو می فروشن اگر خیلی خوش شانس و خوش برورو باشی در مقابل یه گاو ویا

مقداری پول می فروشنت اونها در ظاهر توروبه عقد طرفدر میارن تا در خلوتشان احساس عذاب وجدان نکنند اونها 

خودشونو پشت احکام دستورات اسالم پنهان می کنند وبا این کارشون رنگ شرعی روی اون می کشند ، اما جای 

االیی برای خرید وفروش استفاده بشه ویا بدون رضایت خودش سر قانون اسالمی نوشته که از دختر به عنوان ک

سفره عقد بنشینه ویا بعد از عقد دیگه هرگز نتونه به دیار و نزد خونواده اش برگرده همه اینها از فقر نشات می 

میکنن ، به این تا یشان را فدای بقیه  5یا6گیره ، خانواده ها اونقدر بچه دارن که نمی تونن تامین شون کنن . بناچار 

میگن راز بقا ، آدمو به یاد گربه می ندازه ، وقتی گرسنگی بهش فشار بیاره یک یا دو از بچه هاشو می کشه ومی 

  خوره تا زنده بمونه وبتونه بقیه ی بچه ها وبزرگ کنه و . . .

ر بودم با شنیدن وروشن آنقدر گفتم و گفتم تا از نفس افتادم ، سکوت سنگینی بین ما حکم فرما شده بود امیدوا

  شدن داستان زندگیم مهرداد برای همیشه پا از زندگی من بیرون بکشد و مرا از این همه دودلی نجات بدهد .

 شیال؟

  طنین این اسم دوباره مرا به گذشته ام باز گرداند ، گذشته ای که امشب بعد از سالها جان گرفته بود .

قط عاشق نجابت ومتانت و غرورت شده بودم ، اما حاال عاشق تک تک شیال!راستش تا چند ساعت پیش من ف

سلولهای وجودت هستم عاشق شجاعت وبلندی طبیعت ، عاشق رنجها و عذابهایی که کشیدی ، عاشق همت و پاکی 

ات توبرای من دیگرنمونه یک زن خوب و پاکی که الی پنبه بزرگ نشده ، توزن مبارز و پاکی هستی که با تمام 

یی های ظاهریت در مقابل انسان های گرگ صفت قدعلم کردی ونشان دادی با تموم ضعیف بودن وبی پناه ات زیبا

یک بازنده ی از پیش تعیین شده نبودی ، تو همت مردانه را در لباسی زنانه به نمایش گذاشتی ومن به وجود زنانی 

  چون توافتخار می کنم .

 هاتو بشناسم ، مگه نه؟شیال خانوم من فکر می کنم که مرد رویا

 اما اون دیگه مرد رویاهای من نیست ، او چند ماه قبل ازدواج کرده وعشق ومحبتش روبا کسی دیگه ای سهیم شده

 چرا؟ شما که سالهاست پیدایش کردید چرا گذاشتی به این سادگی از دست بره؟

نشی نشون میده ، می ترسیدم تحت تاثیر چون نمی دونستم در مقابل زندگی گذشته و رنج هایی که کشیدم چه واک

عشق گذشته ، به مشکالتی که بر من گذشت اعتنایی نکنه وبعدها آینده ام روبه نابودی بکشونه ، آخه یه زن بی پناه 

 مگه چند بار می تونه زمین بخوره وبعد از به تنهایی دست روی زانوهاش بزاره و از جاش بلند بشه؟

کامال شما باید خودتونو به اونمی شناسوندین وبعد یه مدتی بهش فرصت می دادی  درسته حق با شماست اما نه

  اومسلما توی این مدت تصمیم درستی می گرفت و حاال شما این طور برسر دو راهی تردید قرار نمی گرفتید .

  حق با شماست حاال دیگه خیلی دیرشده ، بهتره دیگه راجع به اون صحبت نکنید .

 داری؟ هنوزم دوستش

 آره

  خوشحالم که در هر شرایطی حرف راست ومی زنی .



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5 1  

 

 حاال شما می خوای چیکار کنین؟

سکوت کرد و من همچنان خیره در سکوت به اونگاه می کردم برایم مهم بود از این که یک مرد در مقابل تقدیری 

ند: من مهرداد نامی در کمال صحت چنین شومی زن چه تصمیمی می گیرد باالخره زبان باز کرد و قفل سکوت را شکا

خانوم شیال شاکری خواستگاری می کنم آیا حاضرید شریک شادی و غمها وپیروزی ها و شکست های » عقل از شما 

  من بشوید .

 با وجودی که می دونی من هنوز هم عاشق اون هستم برسر تصمیم خودت پا فشاری میکنی؟

  رنجه کرده بر روی چشمانم قدم بگذراید ملکه کاخ آمال وآرزوهایم شوید . بله با تمام وجود از شما میخوام که قدم

  از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود .

  من منتظر جوابتون هستم ، بی صبرانه وبی تابانه .

  به یک شرط ، اونم این که نه عقد و نه عروسی ، فقط نامزدی اونم نه حاال بعد از این که فکرامو کردم .

بوله من با هیچ نوع فشاری موافق نیستم ، قدم به قدم اما محکم واستوار . حاال بهتره برگردیم پیش بقیه چون همه ق

  منتظر نتایج صحبتهامون هستند .

باهم واردخانه شدیم همه ی چشمها ما شد ، مهرداد مصمم ومحکم اعالم کرد که ساحل بعد از چند روز ، تاریخ 

کرد ، همه کل کشیدند و ظرفهای شیرینی گردانده شد ، مادر مهرداد ، خانوم نامی ، پیش  نامزدی را اعالم خواهد

دستی کرد وانگشتر برلیان بزرگی رابه عنوان نشان به طرف گرفت ، دوباره دودلی و تردید به دلم سرازیر شد با 

یچ گونه نشانی احتیاج نیست با نگاهی پرسشگر به مهرداد نگاه کردم ، مهرداد باصدای رسایی اعالم کرد که فعال ه

این حرف ، دلخوری را در چهره خانوم نامی و مادر دیدم اما دیگر نمی توانستم اجازه بدهم این بار نیز دیگران برایم 

  تصمیم بگیرند . . .

در همین هنگام زنگ خانه به صدا در آمد بیشتر چشمها به طرف ساعت برگشت ، ساعت دوازده ونیم وبود ، پدر 

جازه خواست وبه طرف آیفون رفت وبعد از سالم واحوالپرسی گوشی را گذاشت و ضمن عذرخواهی متذکر شد که ا

  یکی از دوستان قدیمی پایین منتظر اوست .

  آمدن پدر نیم ساعتی طول کشید ، اما وقتی برگشت ، مانند ساعت قبل بشاش و سر حال نبود .

خواب به اتاقم رفتم ، مهرداد مرد بزرگی بود و اگر پرهام سر راهم قرار باالخره میهمانان رفتند ، من هم برای 

نگرفته بود تابه حال به عشقش جواب داده بودم و در حالوتش غرق شده بودم ناگهان وجدانم به فریاد در آمد ، ای 

ی ها و بدی هایش کودن! تا کی می خواهی بر سر مزار عشق مرده فغان کنی ضجه بزنی و مویه کنی ، او با تمام خوب

متعلق به کسی دیگه ای شده و راهش را از تو جدا کرده سیمیا اونو دوست داره و تا وقتی که وجود مزاحم تو سر 

راهش باشه اون دل به زندگیش نمی بنده ، نکنه دوست داری زندگیشو خراب کنی و خودت مثل اون جغد منفور 

د نفر مثل مهرداد سر راهت قرار می گیرن و چنین متواضعانه صاحب اون ویرانه ها بشی ، مگه توی یه زندگی چن

  چشم بر روی تموم نکات منفی زندگیت می بندن؟ . . .

آن شب نمی دانم چه موقع خواب به سراغ پلک های خسته ام آمد ، آنقدر در هیجان وتب و تاب رفتار مهرداد غرق 

سیگار کشید و صبح فردا قبل از این که کسی از خواب بیدار  شده بودم که نفهمیدم پدر تا دیر وقت در باغ راه رفت و

  شود از خانه بیرون رفت .

 سالم مادر دیشب و خوب خوابیدی؟
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نه مادر یه کمی هیجان زده بودم . اما من اصال نفهمیدم کی خوابم برد ، راستی پدر کجاست؟ امروز که برنامه کوه 

  نداشت .

  گمونم برای خرید میوه و شیرینی رفته .من خوابم بودم که رفت ، اما به 

مشغول جمع و جور کردن میز صبحانه و تدارک ناهار بودیم که پدر خسته و پریشان از راه رسید ، به طرفش دویدم 

  و دست راستش را در بغلم گرفتم ، با دست دیگرش موهایم را نوازش کرد و با هم به داخل خانه آمدیم .

 بودی؟ کم کم دارم بهت مشکوک می شم ، ببینم مامان شما بوهایی احساس نمی کنید؟ پدر ، صبح زد کجا رفته

دست از سرم بردار دختر ، همین حاالشم از دست مامانت چهار میخ کشیده شدم وای به حال زمانی که بوهایی هم 

  احساس کنه .

  راستی پدر من امروز با مهندس نامی قرار دارم .

  جب به طرفم برگشت : ای کاش قبال با من هماهنگ می کردید .پدر یکه خورد و با تع

  با تعجب گفتم : چطور پدر ، من فکرمی کردم این خبر خوشحالتون می کنه .

پدر با دستپاچگی گفت : آره دخترم اما . . . اما من امروز بعد از هر یه کار مهم توی شرکت دارم که وجود مهندس 

  ضروریه .

  حرف می زد: آخه پدر امروز جمعه است ، شما که جمعه ها شرکت نمی رفتید .پدر خیلی مشکوک 

  آره اما کار واجبی پیش اومده که باید بریم .

وبعد دستانم رابه طرف گوشی » پس اجازه بدید که من به مهندس یه تلفن بزنم وبهش بگم که قرارمون بهم خورده 

آمد و گوشی را از دستم گرفت و گفت : من خودم باهاش صحبت  پدر هراسان به طرف تلفن« تلفن دراز کردم که

می کنم ، توبهتره یه کمی استراحت کنی واقعا تعجب کرده بودم ، هیچ وقت پدر تا این حد پریشان شتاب زده ندیدم 

 ، داشتم به طرف اتاقم می رفتم که پدر صدایم زد: راستی ساحل ، فکراتو کردی که چه جوابی به مهرداد بدی؟

  سرم را پایین انداختم وخجالت زده گفتم: من حرفی ندارم پدر ، همانطور که شما گفتید اون مرد بی نظیریه .

ناگهان گوشی تلفن از دستان پدر افتاد و عرق سراسر صورتش را پوشاند ، به طرفش دویدم ودر آغوشش کشیدم و 

  ت کن ، پدر حالش خوب نیست .کمکش کردم تا بنشیند : مادر! مادر! یه شربت بهار نارنج درس

مادر شتابان در حالی که لیوانی شربت در دستش بود به طرف پدر دوید ، لیوان را از دستش گرفتم وبه لبهای پدر 

نزدیک کردم جرعه ای نوشید و نگاهی به من انداخت وگفت : هر چه که میخواد پیش بیاد ، بیاد تو دختر عزیز منی 

  ساحل .

شردم سرم را روی دستهای پدر گذاشتم وگفتم : پدر اتز دیشب تابه حال جور عجیبی شدید ، من بغض گلویم را ف

 فکر میکنم بی ارتباط با مالقات دیشب شما با دستتون نباشه درسته؟

  عزیزم ، من فقط از رفتن تو کمی دلگیرم همین وبس ، هیچ اتفاقی نیافتاده و قرار هم نیست بیفتد .

  احتی من به خواستگاری اونا . . .پدر اگه خیلی نار

نه نه دخترم این آرزوی هر پدر و مادریه که دختر شو به جایی بفرسته که مطمئنه اون جا خوشبخت می شه ، ای 

  کاش می شد جشن فارغ التحصیلی تورو که دو شب دیگه برگزار می شد با جشن نامزدیت یه جامی گرفتیم .

 پدر؟

 «خندید» ده ی داماد باید از هفت خوان ما بگذرند شوخی کردم دخترم ، خونوا
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جشن پر شکوهی شده بود ، پدر تا جایی که می توانست دعوت کرده بود ، از اتاقم به به حیاط بزرگ خانه نگاه می 

کردم ، به تمام درخت ها ریسه هایی رنگارنگ از المپها انداخته بودند ، قرارشد در داخل خانه ازمیهمانان پذیرایی 

شود چون زمستان بود وهر لحظه احتمال ریزش برف وباران می رفت اما تعدادی میز و صندلی روی ایوان بزرگ 

خانه چیده بودند ، تاللو نور چراغها در آب استخر منظره جالبی بوجودآورده بود ، درختها لخت وعریان به تماشای 

  از شاخه های درختان بادبادک بسته بودند . زیبایی خانه و باغ نشسته بودند ، به خواست فربد روی تعدادی

همه جا زیبا وآرام به نظرمی رسید ، از پنجره فاصله گرفتم وبه طرف تختم رفتم لباس را روی تخت باز کرده بودند 

تا چروک نشود با گذشت سن وسالی از مادر هنوز هم سلیقه اش جوان پسند بود وبی نقص ، لباسم را به مناسبت 

ادی که با پوستم داشت تیره انتخاب کرده بود با سنگ های الماسی و خز بلندی که دور یقه بازم جشن شب و تض

دوخته شده بود وبلندی آن از پشت روی زمین کشیده می شد ، لباسم بلوز حلقه ای کوتاه با دامنی بلندی بود که 

  د .پشت آن دنباله ی بلندی داشت ، با یک جفت صندل نقره ای با پاشنه های بلن

از شبی که با مهرداد روبروشده بدم تا امشب که چهار شب می گذشت نه با او صحبتی کرده بودم و نه دیده بودمش 

و حاال که فکر می کنم مب ینم که پدر با زرنگی جلوی هر تماسی را گرفته بود اما چرا؟ او که بیشتر از هر کسی به 

  بود چرا . . . این وصلت راضی بود پس حاال که به منظورش رسیده

صدای در ، باز هم مرا از اوهام وخیاالتم بیرون کشید ، مادر بود کت و شلوار شیکی به رنگ ارغوانی به تن کرده بود 

  که خیلی به او میامد .

  اوه مادر شما امشب چقدر قشنگ شدید مثل یه ستاره می درخشید .

  های موهاتو باز کنم ، مهمون ها اومدن ودائم سراغ تورومیگیرن .ای زبون باز ناقال ، زود باش بشین که باید بیگودی 

 مخصوصا یه نفر که خیلی بی تابی می کنه!

  با خونسردی گفتم: حتما مهندس نامیه .

هنوز هم خجالت می کشیدم پیش پدر و مادر ، مهرداد صداش کنم ، می دونستم که بی صبرانه منتظر دیدنم هست ، 

  ظرش رو وقتی من و با این لباس می بینه بدونم .خیلی دلم میخواست ن

 دوباره پرسیدم: مهندس نامیه؟

  مادر لبخند معنا داری زد وگفت: بهتره اینقدر حرف نزنی وانرژی توتلف نکنی ، چون به اون احتیاج داری .

 مگه کسی غیر از اونم پیدا می شه که بی صبرانه منتظر من باشه؟

  ری پایین وبا چشمان قشنگت اونارو می بینی . فراون عزیزم ، حاال می

مادر با تردستی و مهارت به پیچیدن موهایم مشغول شد بیگودی ها حسابی جا خوش کرده بودن مادر همه موهای 

مرا خیلی شل و وارفته جمع کرد ، و رشته هایی از موهایم رابه صورت سرگردان روی یک طرف صورتم وهمینطور 

های الماسی براق به شکلهای قلب روی جای جای سرم فروبرد ، در آخر حسابی به آن تافت پشتم ریخت وسنجاق 

  پاشید ودر حالیکه صورتم را بین دو دستش گرفته بود براندازم کرد .

نم اشک را در چشمانش میدیم ، خودم نیز وضعیت بهتری نسبت به او نداشتم ، از جا بلند شدم و نگاهی به خودم در 

  ختم .آینه اندا

  حاال بهتره به آرامی لباستو بپوشی ، منم کمکت می کنم .

  ای کاش همون اول می پوشیدم ، این طوری بهتر بود ، االن موهام خراب بشه .
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 نه عزیزم چون لباست تیره است ممکن بود تافت واکلیل روش لک بندازن .

م و کشی بود ومشکل ایجاد نکرد ، بعد از پوشیدن به کمک مادر توانستم آن را تنم کنم ، خوشبختانه جنس آن نر

لباس وکفش نقره ای ام مادر فریادی از خوشحالی کشید وگفت : درست شدی مثل سیندرال ، حاال وقتشه که پسر 

  پادشاه رو به تور بزنی .

 با خونسردی گفتم: حتما منظورتون بازم به اونه؟

خبره ، فکر کنم امشب برات سرودست بشکونن ، آخه واقعا زیبا شدی ، خب عزیز دلم ، بیا پایین تا ببینی اونجا چه 

  ای کاش یه کلمه مناسب تری برای وصفت پیدا می کردم .

 ببینم مامان ، امشب جشن فارغ التحصیلی منه یا جشن نامزدی؟

  هر چی که خدا بخواد فقط زود بیا پایین که همه منتظرن .

دوباره نگاهی به خودم انداختم ، از هیجان حرفهای مادر حسابی رنگم پریده بود با با رفتن مادر نفس بلندی کشیدم و

دستانی لرزان شروع به آرایش صورتم کردم ، چون همیشه ساده وبدون افراط و گردنبندی که برایم خیلی با ارزش 

  بود رابه گردنم آویزان کردم .

یشه درست وقتی که به وجودش نیاز داشتم در کنارم بوده واین در اتام به صدا در آمد می دانستم که پدر است ، اوهم

  بار هم خوب فهمیده که رفتن به پایین چقدر برایم مشکله .

  پدر؟ من منتظرتون بودم .

  پشت به در نشستم تاهیجان زده اش کنم .

برگشتم تا خود را در در با صدای آهسته بسته شد از هیجان نزدیک بود فریاد بکشم ، طاقت نیاوردم وبه طرفش 

  آغوشش جای دهم اما . . .

زبانم بندآمده بود ، نا باور کردنی نبود ، من خواب بودم و این دفعه بر خالف همیشه خواب قشنگی می دیدم پرهام 

  آمده بود .

داد ، پیراهن نیم پالتوی سرمه ای زیبایی روی کت و شلوار مشکی پوشیده بود ، که اندام متناسبش را زیباتر نشان می

ابریشم سفیدش صورتش را پخته تر وجا افتاده تر نشان میداد وموهای نرم ومشکی اش را که از فرق باز کرده بود 

  وپشت گوشهایش مهار کرده بود ، گیرایی عجبی به ظاهرش داده بود .

ده بود وچنان با سرش را کمی به طرف راست مقابل من خم کرده بود ودستهایش رادر جیب های شلوارش فرو بر

  دقت به صورتم نگاه می کرد که گویی می خواست جزء جزء آن رابه خاطر بسپارد .

با قدم های بلندی خودش ر ابه من رساند درست روبرویم ایستاد ، مانند گذشته با دستش چانه هایم را به طرف باال 

بازدم نفس هایش روی صورتم پخش می شد  برد وبه چشمانم خیره شد ، تحمل نگاهش را نیاردم وچشمانم رابستم ،

 و عطر او را در مشامم جاری می کرد . باصدای آهسته ای که از ته چاه شنیده می شد ، گفتم : اوه استاد مجد؟!!

 به نرمی گفت: خیلی خود دار و مرموزی دختر!

چیزی که مردد و دو دلم می کرد  حرفی برای گفتن نداشتم ، چون هنوز مطمئن نبودم که او چقدر از من می داند ، اما

 ، حضوری بی پروایی او در اتاقم ونزدیک شدنش به من بود ، تا این حد!

 بازم نمیخوای زبون باز کنی ، طوطی گمشده من؟
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سرم را چرخاندم واز دستانش رها شدم وبه طرف پنجره اتاقم ، به طرفم آمد و پشت سرم ایستاد ، آنقدر نزدیک که 

  حس کردنی بود .

  روزه ی سکوت گرفتی ها؟ اشکالی نداره باالخره مجبوری بازش کنی . هر چند که مغرور از این حرفایی .

من و سیمیا از هم جدا شدیم ، در واقع هیچ وقت یکی نشده بودیم ، اماباالخره فهمید که من عشق گمشده ام را پیدا 

  کردم وبناچار دمش و روی کلش گذاشت ئرفت .

دانستم که چه موضعی باید بگیرم ، چون حرفهایش واضح نبودند وموقعیتم راروشن نمی کرد ، بااین  هنوز هم نمی

  که خبر جدایی آنها خوشحالم کرده بود بیشتر نگران مهرداد بودم وحضور نا به هنگامش دراتاقم .

  دستش را روی شانه هایم گذاشت وگفت: فقط یک کلمه بگونازنینم .

که روی چه نقطه ای انگشت بگذارد و مرا نشناخته بود یعنی من هنوز نتوانسته بودم چیزی او خوب می دانست 

 بفهمم پس . . . پس چگونه؟

  خدایا باز هم من ماندم دوراهی ، باز هم یاس و نا امیدی وتردید ، باز هم دستهایی پر از خواهش التماس وتمنا .

ن موضعی را می گرفتم که با دیدن هر مرد غریبه ای در اتاقم باید همان طور سخت در برابرش می ایستادم وهما

ممکن بود بگیرم . از تصور این دو قسمت چنان حال بهم ریخت که به تندی به طرفش برگشتم ودستهایش رابه 

  سرعت از روی شانه هایم کنار زدم وبا صدای بلندی بر سرش فریاد کشیدم .

شما آنقدر وقیح وگستاخید که نه تنها خودتون رو به من اینقدر نزدیک شما به چه جراتی وارد اتاق من شدید ، 

احساس می کنید که دست روی شونه هام بگذارید بلکه حرفهای خوش آب ورنگی هم تحویلم می دیدف آخه به من 

من زد بگید شما به چه جراتی وارد این اتاق شدید؟ سرش را چندین بار به اطراف تکان داد ولبخند تمسخرآمیزی به 

 وبه همان سرعتی که راندمش به طرفم آمد وبا عصبانیت گفت خیلی دوست دارید بدونید مگه نه؟

  از الی دندان های بسته ام غرش کردم .

  پس بهتره پشت تونو به من کنید .

سپس دستهایش راروی گردنم احساس کردم وبه دنبال آن به شدت مرا به طرف خودش برگرداند وگفت:به این 

یل فهمیدی؟ آخه تا کی می خوای خودتو از من پنهان کنی ، تا کی می خوای توی جلد یه آدم دیگه زندگی کنی؟ دل

نذار فکر کنم که تو آدم شیادی هستی که هنوز هم میخوای ازاسم ساحل به جای شیال استفاده کنی ، اگه دوستم 

 داشتی ازدواج نکردی؟ نداری پس چرا اینو حفظش کردی؟ چرا با اون همه خواستگارهایی که

شانه هایم را محکم در دستانش فشرد به طوری که دردی مهلک در وجودم احساس کردم ، پرهام که آثار درد را در 

عضالت صورتم دیده بود گفت: اگه مجبور بشم با شکستن استخونات روح شیالی خودمو از این قفس بیرون بکشم 

  مطمئن باش همین کار و میکنم .

بی محابا با جاری شدند ، ابتدا آرام و سپس به هق هق تبدیل شدند ، با دیدن اشکهایم رویش را برگرداند  اشکهایم

وپشت به من روی تک صندلی اتاقم نشست ، حلقه های دود سیگار را می دیدم که در تمام اتاق پراکنده می شدند . 

  ه آن مرا به بازی گرفته بود .خونسردی اش قابل تحمل نبود پس او مرا شناخته بود وبا تجاهل ب

وارددستشویی اتاقم شدم آرایش صورتم حسابی به هم ریخته بود ، بعد از شستن صورتم جلوی آینه قرار گرفتم 

 وآن را خشک کردم ، از جا بلند شد وبه طرفم آمد بدون اینکه نگاهم کند در گوشم به نرمی گفت: آروم تر شدی؟

  سرم را به آرامی تکان دادم .
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گردنبند رابه گردنم بست وپشت گردنم رابه آرامی بوسید ، بوسه ای که آتش به جانم زد ، جای آن به شدت می 

سوخت ، وقلبم بی تابانه به قفسه ی سینه ام می کوفت . نتوانستم طاقت بیارم وبه طرفش برگشتم و اورا درست سینه 

م وگفتم: آره من توجلدآدمی دیگه ای رفتم اما نه به به سینه ی خودم دیدم ، چشمانم را به طرف پایین چرخاند

خواست خودم ، به اصرار همین آدمایی که مثل پدر ومادر برام مهربونن ، خیلی سعی کردم تابه خاطر دینی که نسبت 

وی به اونا دارم ، توقعات شونو بر آورده کنم ، حتی وقتی که پای قلبم در میون بود ، گاهی حس بدی پیدا میکردم ، ت

جلد آدمی دیگه زندگی کردن کار طاقت فرساییه . پس تصمیم گرفتم شیال رو توی وجودم از بین ببرم وبشم همون 

ساحلی که اونا دوست دارن ، وحاال هم که روبروت ایستادم توی همون حسی هستم که باید باشم من از تموم ابعاد 

ه وجودش رابا تمام سختی ها وخاطراتش در انتهایی وجودی شیال عشقش نسبت به تو رو حفظ کردنم ، و باقی ماند

  ترین داالن قلبم دفن کردم از همه گذشته ام این گردنبند ونگه داشتم چون که نشونه ی . . .

 خندید گفت: یه چیز دیگه ای روهم حفظ کردی! اونم جمالت نیمه تمومته . می خواهی من ادامه شوبگم؟

 مگه می دونی چی می خوام بگم؟

هوم . . . اون گردنبند نشونه ی وفا به عشقه ، همون چیزی که با دیدنش تشویق شدم تا که روی خواسته ام پا او

  فشاری کنم نمی دونی چقدر طول کشید تا تونستم از زیر زبون پدر و مامان شوکت گذشته توبیرون بکشم .

 چه جوری؟

  هیچی! با عجز و ناله و التماس و کلی دلیل ومدرک .

  ا پرهام با تمام عشقی که نسبت به تودارم ، نمی تونم قبولش کنم ، به خاطر اینکه من دیگه پاک . . .ام

 به میان حرفم دوید وگفت:شیال؟ . . . کافیه

من در تمام مدتیه که داشتی مسیر سرنوشتت رو طی می کردی به فاصله چند قدمی عقب تر از تو حرکت کردم 

شنا شدم ، وو شاید چیزهایی از تو میدونم که خودت هم نمی دونی . ولی هیچ کدوم از وباهمه زیر و بم زندگیت آ

 اونها نمی تونه کوچکترین خدشه ای به منو عشقم وارد کنه ، توبرای من همه چیزی ، می فهمی؟

  اما اون زندگی جهنمی و معاشرت با افراد پست ویا . . . ویا اون هفته ی . . .

مت سکوت باال گرفت وبه تندی گفت: شیالخواهش میکنم کافیه ، تک تک اونا االن توی پرهام دستش رابه عال

 زندانن با یه پرونده سنگین ، پس می بینی که همه چیز تموم شده

پرهام از این که هنوز دوستت دارم وتموم دنیای منی تردید نداشته باش ، اما اینکه بخوام توی آینده خودم شریکت 

  قعا متاسفم .کنم باید بگم وا

دستهایش رابا تمام قوا روی میز کوبید وفریاد زد بس کن شیال ، من نیومدم این جا که این حرفهای پوچ و بی معنا را 

ازت بشنوم ، من اومدم تا اگه چیزی از عشق گذشته ام توی قلب مونده ، تو رو با خودم همراه کنم ، واصال هم تحمل 

  هیچ حرف وحدیثی رو ندارم .

  ختک خیال احمد تا ابد روی زندگیمون می مونه .ب

این فقط یه تصوره ، یه خیال ، احمد مدتهاست که از فکر و خیال توخارج شده ، این تو هستی که مثل گذشته هنوز 

دوست دار خاطرات بد و با چنگ و دندون برای خودت نگه داری . شیال توهیچ تغییری نکردی ومن از این بابت 

ن نیومدم عشق و گدایی کنم ، من به دنبال حق و سهم خودم از عشقت اومدم ، یا اونوبه من می دی و خوشحالم ، م
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خالصم می کنی و یا اینکه خودم برای همیشه از زندگی توبیرون می کشم و می گذارم باقی عمر تو با یه کابوس خیال 

  بسر ببری .

دستم مالشش دادم وگفتم : خونواده ات هم به اندازه سکوت کردم درد عجیبی به گردنم رخنه کرده بود با دو 

 خودت نسبت به گذشته ام بی تفاوت خواهندبود؟

شیال دوباره منو توی اون برزخ ننداز ، دفعه ی قبل هم به خاطر حرفای تو وجلب رضایت اونا زندگیمو باختم و تو هم 

وتجربه نکن ، مگه قراره تو با خونواده ی من تقاص اصرار بی جایت رو اون طوری پس دادی ، پس لطفا همون برزخ 

زندگی کنی که مجبور باشم همه ی چیزها روبراشون توضیح بدم . راستش اونها اینقدر درکشون از زندگی مشترک 

کمه که بعد سالها هنوز هم به تفاهم مشترکی نرسیدن واگه پول های بی حد پدرم نبود ، مادرم تا به حال چند بار 

  د و پی زندگی دلخواهش رفته بود .طالق گرفته بو

و مطمئ نباش اگر با همین شرایطی که داری سایه پدر پولداری باالی سرت بود به هزار یک دالیل بی رنگ کارت رو 

  موجه جلوه می دادن . در واقع توی مکتب اونها همه بدیها در مقابل پول رنگ می بازه وزیبا جلوه می کنه .

ه آقای رازقی کردم توهمچنان ساحل رازقی باقی خواهی ماند بدون اینکه کسی متوجه این تازه طبق توافقی که ب

  مطلب بشه اما برای من بخاطر اینکه یادآور عشق گذشته ام هستی ، شیال خواهی بود .

  نگاهش پر ازشیطنت بود ، و رازهای زیادی را به من گوشزد می کرد و من بی تفاوت از ان ها پرسیدم .

 م؟پرها

 نگذاشت حرفم را ادامه دهم ، بالفاصله گفت: جونم

 دوباره هیجان دل پذیری به تنم خزید وداغم کرد

می گم! ممکنه یه روزی از عشقم سیر بشی وبا همین خونسردی که امشب وارد اتاقم شدی منو از زندگیم بیرون 

 بری؟

یگه ای فکر کنم واین صادقانه ترین جملهایه که برای شیال! سالهاست که بهت عالقه دارم و جز تو نتونستم به دختر د

  بیان احساس واقعی ام میتونم بگم .

 اگه عشق من برات یه عادت شده باشه چی؟

ممکنه درست بگی ، چون سالهاست که داریم بهم فکرمی کنیم ، اگر هماینطور باشه عادت قشنگیه مگه نه؟ من 

روع کردم ، وامشب هم به اینجا اومدم تا بعد از روشن کردن اون سالهاست که توی فکرم زندگی مشترکمون روش

  مغز کوچیکت از اماها و اگر ها تو رو با خودم ببرم .

 ناخودآگاه فریاد کشیدم : مرا با خودت ببری؟

 مگه توهمینو . نمیخواستی؟

ای بین ابروهایش  قلبم بشدت می تپید وقدرت سخن گفتن را از من گرفته بود ، چشمانش را تنگ کرد وگره

 انداخت و با حالتی مشکوک گفت: ببینم نکنه پشیمون شدی؟

  چشمانم را بستم وگفتم: فقط خدا می دونه که چقدر انتظار این لحظه رو کشیدم

  پرهام سکوت کرده بود .
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م ، دیگر ناگهان حرکت دستانش را دور کمرم حس کردم ، چقدر به او احتیاج داشتم واحمقانه انکارش کرده بود

مقاومت بی فایده بود سرم راروی سینه اش گذاتم . گیج وسردرگم شده بودم وچشمانم چشمان درشت اورامی دید 

  وگوشم فقط زمزمه ی نرم عشق او را نمی شنید .

  صداهای درهمی ما را از عالم شیرین و زیبایمان بیرون کشید .

یدارانه به من انداخت ودوباره مرا به خودش می فشرد وبا صدای پرهام در حالی که مر ااز خود دور میکر دنگاهی خر

  بلندی گفت: بفرمایید ما آماده ایم .

منظورش ر انفهمیدم وسعی داشتم به سرعت خودم را از آغوشش بیرون بکشم ، اما با مقاومت سرسختانه او مواجه 

  شدم .

ال سعی در دور کردنش داشتم اما او همچنان مرابه پرهام ، خواهش می کنم ، من اینطوری خجالت می کشم و با تق

  خودش می فشرد ومی خندید .

  فایده نداره عزیزم ، نمی تونم این بار خواهشت رو بپذیرم .

در باز شد وهیاهوی عجیبی تمام اتاقم را در برگرفت و در برابر چشمان حیرت زده ام همه اعضای خانواده ی پرهام 

ای همه با چشمانی متعجب وخوشحال نگاهمان می کردند وبعد از لحظه ای سکوت ، صدای نمایان شدند برای لحظه 

  کف های بلند وبه دنبال آن سوت های کش دار فربد شنیده شد . .

به طرف پدر مادر رفتم و در آغوش گرفتمشان ، آقای مجد به طرفم آمد وبوسه ای بر پیشانی ام زد ودستم را گرفته 

، خانم مجد نگاه تحسین انگیزی به من انداخت وگفت: اصال فکرنمی کردم پرهام من اینقدر به طرف همسرش برد 

خوش سلیقه باشه ، درست مثلیه عروسک زیبا و بی نقص ، میخواستم دستش را ببوسم که پیش دستی کرد وگونه 

رهام هیچ وقت لعبتی مثل هایم را بوسید ودر ادامه صحبتهایش گفت: البته اگه پافشاری ها ولجبازی های من نبود پ

خانم مجد به اصرار پرهام برای » تور وپیدا نمی کرد وحتما تا به حال چند تا بچه هم دور وبرش و گرفته بودن 

 «ازدواج با شیال در سال های قبل اشاره می کرد

به شما  پرهام در حالی که به طرفم آمد و مرا در آغوش می کشید گفت: شما مادر زرنگی هستید من یه تشکر

بدهکارم وبعد چشمکی به من زد و مرا به طرف خواهرانش برد ، هر دو به نوبت مرا در آغوش کشیدند و از صمیم 

قلب به ما تبریک گفتند ، پریسا همان طور که پرهام گفته بود ، دختری زیبا و سنگین ونجیب بود ، اما پرناز دختری 

  ای از قیافه ی پرهام داشتند ، دوست داشتنی ودلنشین . پر انرژی وشوخ و شیطون ، هر دونفرشان ته مایه

طی صحبتهای که دو خانواده در غیاب من کرده بودند جشن فارغ التحصیل من به جشن نامزدی تبدیل شد ، در همان 

شب عاقدی آوردند و ما رابه عقد هم در آوردند ، شب زیبایی که خوشبختی را با تمام سلول های بدنم حس کردم ، 

  اال پرهام مال خودم شده بود وتمام نیروهای روی زمین قادر به گرفتنش از من نبودند .ح

خطبه عقد در اتاق خودم خوانده شد ، همان اتاقی که تمام هوای آن با یاد وعشق پرهام پر شده بود ، همان اتاقی 

  کهشاهد سوز وگداز من در تمام لحظات تنهایی و دوری از پرهام بود .

ه ی آنها ازاتاق خارج شدند واز ما هم خواستند تا به جمع آن ها در سالن پذیرایی بپیوندیم ، همه میهمانان بی بعد هم

صبرانه منتظر دیدن مابودند ، بخصوص وقتی که فهمیدند که جشن فارغ التحصیل منبه جشن نامزدی بدل شده ، 

  هیجان زده ومشتاق منتظر دیدن این داماد خوشبخت بودند .
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وت مبهمی در اتاق موجمی زد ، پرهام همچنان روی تک صندلی اتاقم نشسته بو دو به من خیره شده بود با این سک

که سرم پایی نبود اما نگاهش را حس می کردم ، نگاهی که معذبم می کرد وقلبم را به شدت به تپش وا می داشت ، 

ز آن که خطبه خوانده شود ، پرهام همچنان پر از طرفی کمی هم یکه خورده بودم چون تا چند لحظه ی پیش قبل ا

  سر وصدا و پر انرژی فقط صحبت میکرد و حرف می زد ، اما حاال ناگهان قفل سکوت به دهان زده بود .

ناگهان از جا بلندشد ونفس عمیقی کشید وبه طرفم آمد ، سرم همچنان پایین بود اما دستانش را که به طرفم دراز 

را باخته بودم ، آمدنش چنان ناگهانی و دور از ذهن بود که تمام معادالت ذهنی ام رابه هم کرده بود دیدم خودم 

ریخت و از من سنجاقکی ساخته بود که شاخک هایم به محرک های خارجی حساسیتی نشان نمی داد ونمیدانستم با 

  او چه بگویم و از چه صحبت کنم که .

ه؟ نکنه بازم به اون دنیای سیاه وسفیدت برگشتی؟ مرا از روی تختم چته شیال؟ چه فکرهایی توی اون کله کوچیکت

  بلند کرد و سرم را بین دو دستانش گرفت ومستقیم به چشمانم خیره شده و گفت: فکرنکن .

کوچولوی مرموز ، فکر نکن دوری از تو باعث شده تا من نتونم چون گذشته تموم افکارت ونخونم ، اگه اینطور فکر 

  بگم ، متاسفانه سخت در اشتباهی . میکنی باید

من حاال سی و پنج سالمه ، حال و هوای جوونی روتقریبا پشت سر گذاشتم ، همین حاالشم همه فکر می کنن که برای 

شروع یک زندگی دیر دارم می جنبم ، من الفبای عشق وبا خودت شناختم ، همون دختره پونزده ساله ای که وقتی 

رنگارنگ و زیر پاهاش دید هول شد وپا به فرار گذاشتن همون دختری که به توصیه ی زن  انبوهی از دستمال های

برادرش حاضر نمی شد با غریبه ای مثل من حتی سالم وعلیک بکنه وخالصه همون دختری که دور شدن از روستا 

از اعماق قلبهامون براش مثل یه معجزه و یا رویا بود ، عشق من با خودت رشد کرد وبزرگ شد ، وریشه اش حتی 

  همگ ذشته وبه جان روحمون نفوذ کرده پس تردید به دلت راه نده وسعی کن همراه خوبی برای من باشی .

لبخندی برلبهایم ظاهرشد ، نگاهی به او انداختم وگفتم: حاال دیگه مطمئنم ، اگه هزار تا پوست هم بندازم ، اگه از 

  ناسی وفکرمو می خونی .کرم به پروانه تبدیل بشم باز هم منومیش

خوشحالم ، از این که مثل گذشته چون آیینه صاف وشفاف و بی غل و غشی ، همون چیزی رامیگی که واقعا در 

 موردش فکر میکنی حاال بهتره با هم بریم پایین چون همه منتظر مونن ، حاضری ؟

  ه خواهش ازت داشتم .خندیدم گفتم: من حاضرم تا اون دنیا هم باهات بیام ، اما قبل اون ی

  خواهش چیه عزیزم ، شما دستور بفرما .

می دونی پرهام؟ راستش نمی دونم چه طوری شروع کنم ، آخه قبل از این که تومنوپیدا کنی قراربود . . . قرار بود که 

  من . . . نمی دونم چی بگم . . .

 خب بزار منبگم . قراربود با مهندس نامی ازدواج کنی مگه نه؟

 بله . . . اما تواز کجا می دونی؟

  من که گفتم من از همه ی زیر وبم زندگیت خبر دارم توباور نکردی .

دهانم از تعجب باز مانده بود ، تمام گلیم از خشکی می سوخت ، چند بار سرفه کردم ، آب دهانم را قورت دادم 

  می دونست .وگفتم : اما پرهام ، این موضوع رو غیر از خونواده مون کسی ن

 خُب مگه من جز خونواده تون نیستم؟

  نه . . . چطور بگم تا امروز که نبودی ، واین قضیه هم مربوط به امروز ودیروز نیست .
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  خندید وگفت:از اصل صحبت مون دورافتادیم ، شما قراربود دستور بدید ومن اطاعت کنم .

  صحبت کنم ، البته اگه ناراحت نمی شی . سر به سرم نذار پرهام ، من میخوام با مهندس نامی

 اخمی ساختگی کرد وگفت:همین حاال؟!

  سرم را تکان دادم و گفتم: بله همین حاال ، توی همین اتاق و . . .

 خب ادامه بده شرط سومتون!!

بدون با رنگی گفتم: تو که فکر من وبلدی بخونی ، سومی رو خودت بگو زیاد سخت نیست ، حتما سومین شرطت 

 حضور منه؟

  خوشحالم که شوهر زرنگی دارم ، این باعث می شه که زیاد شرمنده نشم .

خندید وبه طرفم آمد وسرم راروی سینه اش فشرد وگفت : اگه اینکارو نمی کردی ، خودم اینوازت می خواستم ، من 

را پشت سرش ببندد گفت: زندگیمو مدیون اون هستم وبه طرف در اتاق و در آخرین لحظاتی که می خواست در 

شوهر خوش غیرتی داری مگه نه؟ تو رو توی اولین ساعات زندگی مشترکش با یه مرد غریبه تنها می گذاره و بعد 

  خندید ورفت .

درست نفهمیدم چه مدت از رفتن پرهام گذشت که ضربه ای به در اتاقم خورد ، ضربه آنقدر آرام بود که در 

  صدای دورگه ای که از گلویم خارج شد گفتم: خواهش می کنم بفرمایید . . . نواختنش دچار تردید شدم با

در باز شد در میان آن چهره غم زده مهرداد ظاهر شد ، صورتی که تا چند روز پیش باالخره موفق شدم به خودم 

دیدهایم به باور بقبوالنم که نقابی از آن بر چهره پرهام بکشم و با تصوری از اوشریک زندگی شوم وتمام شک وتر

نشاند وجان تازه ای درکالبد بی روحم دمید و یک دنیا رنگ و زیبایی ، به دنیای بی رنگی هایم پاشید ، با او انسان 

بودن وارزش گذاری درست اعتقادها وتصورات را شناختم وبر روی یک دنیا تردید ها وبی اعتمادی هایم خط بطالن 

  کشیدم .

  تبریک میگم؟ امیدوارم اینبار زندگی روی زیبای خودش و بهم شما نشون بده .سالم شیال خانوم! بهتون 

پلک هایم را چندین بار به هم زدم ونفس عمیق کشیدم وگفتم: متشکرم ، من این زندگی رو مدیون شما هستم ، اما 

  احساس می کنم یه چیزی به سنگینی یک کوه روی شونه ها مه ونفس کشیدنو برام مشکل می کنه .

 اون چیه؟ شما مثل یه پرنده ی خوشبختی هستید که آماده پروازم ، اونم با زوج خودش ، نگرانی تون بابت چیه؟

بغضم داشت می ترکید من اصال توان کنترل آن را نداشتم ، من در مهرداد غبار سنگینی از غمهای تلن بار شده می 

ی ، اما چهره ای آرام و صبور داشت او بدون تردید عزمش را دیدم و دنیایی از گالیه های بی وفایی وقول های پوشال

جزم کرده بود تا با آخرین قوای باقی مانده یخهای شناور احساسش را از من دور کرده و مرا در راهی که پیش رو 

  داشتم مصمم ومحکم به جلو براند ، به سوی عشق سال های گمشده .

دم با نوک انگشتانم قطره های اشک را از صورتم پاک کردم وگفتم: تا قبل از پشتم را به او کردم و لبهایم را بهم فشر

این که پابه این اتاق بگذارید ، فکر کردم با یه عذرخواهی کارا رو براه می شه و هر کدوممون می تونیم به همون 

م من همین حاال در اعماق راهی بریم که باید می رفتیم ، اما حال که دیدمتون ، متوجه شدم چقدر بچگانه فکر می کرد

چشماتون ، مرگ یه احساسو دیدم واین تموم وجودمو لبریز از تنفر می کنه ، تنفر از خودم و امثال خودم ، چرا که 

وقتی مثل برگی از درخت می افتیم نه تنها خودمونو مرده فرض نمی کنیم بلکه با وزش هر بادی جون می گیریم وبا 

از دور شدن از پرهام باید تموم احساسمو در وجودم خفه می کردم تا امروز شرمنده ی اون همراه می شیم ، من بعد 
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مرد شریفی چون شما نمی شدم ، آقای مهندس نامی شاید شنیده باشید که می گن عشق یکّه شناس اگه تموم 

تخاب می کردم عشقهای عالم هم جمع می شدن ، اگه هزار بار هم مجبور به انتخاب بودم ، هزار دفعه پرهامو ان

  یادتونه از من سوال کردید ، که هنوز هم دوستش دارم یا نه؟

  و من هم گفتم: بله وشما گفتید ، حتی در اون صورت هم باز هم دوستم خواهید داشت .

  در حالی که دستانش در جیب شلوار مشکی اش بود سرش را متفکرانه چندین بار تکان داد .

 قیمتی حاضر به ازدواج با شما شدم؟شما می دانستید من به چه 

  مبهوتانه نگاهم کرد واین بار چیزی نگفت .

من دختر چشم و گوش بسته ای بودم که با پرهام چشم به واقعیت زندگی گشودم ، اون هم از بهترین وسالم ترین 

شدن واز اعماق وجودم  راهش ، و می خواستم با ازدواجمان توی اون محو بشم ، حل بشم و از خودم فاصله بگیرم ما

درک کنم اما متاسفانه چون خودم روشناخته بودم نتونستم در ازدواج تحمیلی ام با احمد محو بشم وبا اون یکی بشم ، 

در نتیجه مرگ جسمم روبا چشم عقلم دیدم ، ولی در مورد شما وضع فرق می کرد ، شما انسان محجوب و تحصیل 

خودش می خواستید واین امیدار کننده بود ، این بار بین دوراهی مانده بودم یا کرده ای بودید که انسانیت رو برای 

باید چون گذشته با تصوری از پرهام با شما زندگی می کردم که انصاف نبود و یا باید از تنها چیزی که برایم مانده 

زنده به گورشدن دردناک بود  بود می گذشتم یعنی خود واقعی ام ، من باید خود واقعی ام رابه خاک می سپردم و این

اما نه خیانت بود و نه ظلم به شما ، پس تصمیم گرفتم راه دوم وانتخاب کنم که ناگهان اوضاع بهم ریخت و قلم تقدیر 

  به تصحیح اوراق سرنوشتم پرداخت و مرا اینطور در مقابل شما شرمنده کرد .

که گفتنی های قلبتون و چنین صادقانه به زبون آوردید چند قدمی جلو آمد وگفت: شیال خانم ، من خیلی خوشحالم 

 من برای از دست دادن چنین گوهر با ارزشی خیلی ناراحتم ، اما یادتونه اون شب توی باغ چی بهتون گفتم؟

همیشه ارزش عشق به وصال نیست ، برترین عاشقان کسانی هستند که برای آسایش معشوق از خواسته ی قلبی 

  شان بگذرند .

ن امروز به خاطر عشق وافری که به شما دارم و فقط خدا می دونه که چه اندازه است از شما می گذرم وهمینطور که م

  خودتون گفتید: عشق یکه شناسه .

  به میون حرفاش دویدم وگفتم: اوه . . . نه نه خواهش می کنم ، خواهش می کنم خودتون واسیر این طلسم نکنید .

ن چه روزها وشبهایی در کابوس این طلسم دست و پا زدم ، اگه شما این همه فداکاری نمی شما نمی دونید که م

  کردید من هیچ وقت نمی تونستم این طلسمو بشکونم .

  لبخندی زد وگفت: شایدم یکی مثل من پیدا بشه که این فداکاری رو در حق خودم بکنه .

 صبر کنید تا همچین کسی از راه برسه؟ فریاد کشیدم: آخه به چه قیمتی؟ چند سال می خواهید

 اون وقتی که خودتون پاتوی این راه می گذاشتید فکراین جاها شو کرده بودید؟

نه ، نکردم بخاطر این که بچه بودم ، عقلم به این حرفا قد نمی داد ، من فقط امروز و می دیدم وساده لوحانه و فردا 

  ل کرده اید ، آینده توی دستهای خودتونه .روبا تمام وجودم باور داشتم اما شما تحصی

  من که تنهایی نمیتونم آینده رو بسازم .

  سعی کنید ازدواج کنید ، یه همسر و شریک می تونه کار ساز باشه ، شما روبهاینده امیدوار کنه .

 بدونهیچ درنگی گفت: شما حاضرید کمکم کنید؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی نشان عشق 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 6 1  

 

  دشه ای به عشق وخواسته ی قلبم نزنه .من هم بالفاصله گفتم: بله به شرطی که هیچ خ

  شرمنده شد وگفت: مثل اینکه یه کمی عجله کردم ومنظورمو درست عنوان نکردم .

 با تعجب گفتم: منظورتون چیه؟

خندید وگفت: راستش من از همون روزی که دیدمتون عاشقتون شدم اما همانطوری که قبال هم بهتون گفتم:خیلی 

هتون فهمیدم که توی این راه موفقیتی نصیبم نمی شه ، البته این باعث نشد که دست از تالش زود به دنبال رد نگا

بردارم تقریبا شش ماهی به شما فکر می کردم تا این که سرو کله پرهام پیدا شد اون از طریق فربد فهمیده بود که 

ن سرسختانه دنبالتون هستم ، به خاطر من از شما خوساتگاری کرده ام و در پی جواب ردی که به من داده اید همچنا

درد مشترکمون خیلی زود با هم دوست شدیم ، آنقدر صمیم که بیشتر اوقاتمون وبا هم می گذروندیم تا این که او 

داستان واقعی زندگی شمارو برام تعریف کرد ، اولش باور نکردم اما طی اون مراسم خواستگاری که از طرف پرهام 

  زندگی واقعی شما پی بردم وفهعمیدم حق با پرهام است . طراحی شده بود من به

در همین وقت به میان حرفهایش دویدم وگفتم: خدای من ، اگه من واقعیت زندگی خودم و نمی گفتم چی پیش 

 میومد؟

ن شرط اینجوری نگام نکنید ، چو« و بعد شانه هایش را باال انداخت» خندید گفت: هیچی ! من با شما ازدواج می کردم 

من و پرهام همین بود ، من باید مجبورتون میکردم تا اعتراف کنید و اگه اعتراف نمی کردید یعنی ساحل بودید نه 

  شیال با دستپاچگی گفتم: پس قضیه اون زنگ دیر هنگام چی بود؟ چون پدر بعد از برگشتن حسابی بهم ریخته بود .

ر این که شما اعتراف نکنید و چون سال های قبل لجوجانه روی راستش خود پرهام بود ، اون تحمل نکرد و از تصو

موضع خود پا فشاری کنید و قسمت من شوید ، سراسیمه خودش را رساند واقعیت رابه پدر شما گفت وآقای رازقی 

  فردای اون روز منو احضار کرد و حسابی از من باز پرسی کرد و همون جا تموم قضایا برایش روشن شد .

 ینقدر قایم موشک بازی کردن وتا امشب قضه روبه من نگفتن؟پس چرا ا

به در خواست پرهام ، چون خب می دونست که شما چقدر لجباز ویکدنده هستید وبرای چی این همه سال خودتون و 

از اون پنهون کردید ، اون نمی خواست همان راهی رو که چهار سال از بهترین روزهای عمرش و در اون تلف کرده 

  دوباره تجربه کنه . بود

  که اینطور ، پس همه به نوعی من وبازی دادن ، اوهوم . . . مثل یه عروسک خیمه شب بازی .

  مهندس نامی خنده ی بلندی سر داد وگفت: همون کاری که خود شما یه عمریه با همه کردید ، مگر غیر اینه .

 و منتظر پاسخی نشد وگفت:امیدوارم روی قولتون باشید؟

 نگاه گنگی کردم وگفتم: قول؟

 بله راجع به آینده من؟

 مصمم ومحکم گفتم: من هنوزم براتون احترام زیادی قائلم و روی قولم هم هستم ، فقط بگید من باید چیکار کنم؟

  قیافه ی شرمنده ای به خود گرفت وگفت:از طرف خودتون پریسا خانوم وبرام خواستگاری کنید .

بیدم و با خوشحالی گفتم: بسیار خوب ، وای خدای من چقدر خوشحالم ، حاال دیگه وجدانم آزارم دستانم را بهم کو

 نمی ده فقط به من بگید از کی شروع شده؟

 تعجب زده گفت: چی؟ با انگشتم به قلبش اشاره کردم وگفتم: درد قلبتون!
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ختم ، وبه طرف دراتاق رفت وگفت: من خندید وگفت: به طور جدی چند روزیه ، درست از همون روزی که شرطمو با

تا ثانیه های آخر هم به برد خودم و شکست پرهام امیدوار بودم ، خب فقط قولتون یادتون نره! من هم همین حاال 

  پرهامو می فرستم باال .

کردم هنوزچند دقیقه ای از رفتن مهندس نامی نگذشته بود که پرهام سراسیمه وارد شد . به تندی گفتم: فکرنمی 

اینقدر بد جنس باشی منو هالو فرض کنی وبا مهندس نامی دست به یکی کنی ، فقط ای کاش اونو یک ساعت زودتر 

 دیده بودم اونوقت اوضاع خیلی فرق می کرد .

صدای سائیدن دندانهایش رامی شنیدم به من نزدیک شد وگفت: اون وقت حضرت عالیه چیکار میکردین؟ البد 

 ؟اونوانتخاب می کردن

  به تندی گفتم: نخیر جفت تونومثل دو تا آدم شیاد و کاله بردار از این خونه می انداختم بیرون .

ناگهان قهقهه ی بلندی تمام فضای اتاقم را در برگرفت ، به سرعت به طرف پرهام برگشتم ، از شدت خنده اشک در 

ا صفت دیگه خیلی برام زیاده ، به خاطر اینکه چشمانش جمع شده بود در همان حال گفت: نه شیال تورو خدا این دوت

من در تموم این سال ها که به خاطر عشق توآواره ی رامسر و رشت و در آخر خارج از کشور شده بودم هزار و یک 

  وصله به من چسبوندن غیر از این دو تا رو ، با این دو تا دیگه کلکسیون افتخاراتم کامل می شه .

بود ، واقعا تهمت زدن به پسری از خانواده ای تحصیل کرده ومتشخص که معطل دختری  خودم هم خنده ام گرفته

مثل من شده بود دور ازانصاف بود . به خاطر همین به طرفش رفتم ودستانم و دور گردنش حلقه کردم وگفتم: یه 

 خواهش ازت دارم نه که نمی گی؟

  می دونی که نمی تونم بهت نه بگم پس بگو .

  ی همین حاال منو وکیل خودش کرده تا پریسا رو از تو خواستگاری کنم .مهندس نام

تعجب زده نگاهم کرد و گفت: ای شیاد کالهبردار باید می دونستم که سالم گرگ بی طمع نیست ، پس اون رزهایی 

 که من از سوز و گداز عشق خودم براش می گفتم اون مشغول چشم چرانی بود؟

  یارم که . . .صبر کن یه پدری ازش درب

  اما توقول دادی ، تازه ، اون انسان با شرف و وجدانیه .

 ببینم تو چرا سنگ اونو به سینه می زنی؟

  اوال به اون مدیونم ، دوما اون همکارمه ، سوما من وکیلشم .

  پس شانس آوردم که رشته وکالت نخوندی وگرنه کالهم پس معرکه بود .

  اینم به خاطر تو بوده .

 به خاطر من ، چرا

چون دلم میخواست همون کتابایی روبخونم که تو خوندی ، همون چیزایی رو تجربه کنم که توکردی وهمون هوایی 

  رو تنفس کنم که توکردی .

منوبه خودش فشرد وگفت: با تموم بی نشانی هات باز هم نشون از عشق داشتی و من هالو احمقانه دنبال ردپایی از 

  تم ، توعشق بی نشان من بودی . . .عشقت می گش

  به نجوا گفتم: هیچ عشقی بی نشان نیست ، نشانی اونو باید از قلبت می گرفتی .
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درست می گی ، در تموم اون لحظه ها قلبم با تپش های غیر طبیعی اش به من می گفت که تو رو دیده وحس کرده 

  ودم .اما من به دنبال شهادت هر کسی و چیزی به جز قلبم ب

  خندیدم وگفتم: مثل اون بچه ای که وقتی گم می شه فکرمی کنه پدر و مادرش گم شدن .

درست میگی شیال ، در واقع این من بودم که سالها درخودم گم شده بودم چون توچهار سال جلوی چشمهای 

ای در آغوش اوهمه  منوشاگرد کالس خودم بودی ومن با وجودی که حست می کرد مامان می شناختمت برای لحظه

چیز را به فراموشی سپردم گوشم را به ضربه های عاشقانه ی قلبش سپرده بودم که پرهام به آرامی گفت: هی ببین 

  بیرون چه خبره .

همه یک صدا صدایمان می کردند و برایمان هورامی کشیدند هیجان عجیبی به سراغم آمده بود ، احساس لرزش 

فت ، پرهام دوباره مرابه خودش فشرد وگفت:چیه عزیزم ، اینبار همون هایی هستن که شدیدی سراپایم را در برگر

قرار بود جشن فارغ التحصیل تو با اونا بگذرونی ، هیچ چیز عوض نشده ، فقط به جای پدرت من امشب همراهیت 

 میکنم ، البته اگه این قانعت نمی کنه می تونم از پدر خواهش کنم بیاد باال

م ، با خودت میرم پایین ، دلم می خواد برای اولین بار تورو با خودم ببینند من برای این لحظه ها ثانیه نه نه پرها

  شماری کردم .

  خوشحالم که این کلمات قشنگ و از زبون خودت می شنوم .

ام حرکات واحوالم در میان انبوهی از نقل ونبات وهلهله به میان جمعیت رفتیم ، حال خودم ونمی فهمیدم اما پرهام تم

  را زیر نظر داشت و هر چند وقت یک بار با جمالت اطمینان بخشی آرامم می کرد .

حلقه نامزدی در دستانم جلوه ی زیبایی داشت نگینهای زیادی که روی آن کار شده بود در زیر نورهای درخشندگی 

بی کران پرهام داشت حس میکردم در  عجیبی داشت ومن سنگینی آن را که نشان از مسولیت سنگینم در قبال عشق

افکارم غوطه می خوردم که تاللو زمردهای دستبندی زیبا که در میان مخمل قرمز خود نمایی می کرد جلوی چشمانم 

به رقص در آمد مادر پرهام در حالی که جعبه را باز کرده بود آن را جلوی پرهام گرفت ، دستبندی که میراث 

به عنوان تنها ادامه دهنده نسل خاندان مجد بایدآن رابه همسرش هدیه می کرد ، رسمی خانواده مجد بود و پرهام 

 کهن از خاندان کهن!

 نگاه به صورتم انداخت وگفت: بهتری؟

سری به عالمت رضایت تکان دادم وخندید گفت: حاال به من بگو این دستبند وبه کدوم دستت ببندم باخجالت در 

 ای به او می انداختم وگفتم: فرقی نمی کنهحالی که نگاه قدر شناسانه 

  برقی در چشمانش درخشید وبا لحن آرامی گفت: بهتره به هر دو دستت ببندم تا دیگر فکر فرار به سرت نزنه .

درنگاهش چیز تازه ای بود که مرا می ترساند ، چیز تازه و داغ ، آنقدر که در آن هوای سرد رطوبت عرق را روی 

  .صورتم حس کردم 

  ثانیه های نفس گیری را پشت سر می گذراندم .

جشن بی نظیری شده بود ، حتم داشتم با پذیرایی شایانی که پدر از مهمانان کرده به همه ی آنها خوش گذشته 

بخصوص نگاههای گاه وبی گاه مهندس نامی که به دنبال پریسا می گشت و باعث تفریح من وپرهام شده بود ، البته 

  دفعه پنهانی و دور از چشم دیگران برایش خط ونشان کشید که با لبخند شرمزده ی مهرداد مواجه شد . پرهام چند
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تقریبا همه میهمانان رفته بودند ما برای بدرقه شان به اتفاق خانواده ی مجد جلوی درحیاط ایستاده بودیم اواسط 

ود واز سرما می لرزید ، همه غافل از من در هیجان اسفند بود وهوا به شدت رو به سردی گذاشته بود ، لباسم نازک ب

آن جشن بسر می بردند ، ناگهان گرمای دلچسبی راروی شانه هایم احساس کردم ، سرم را باال گرفتم ، پرهام کتش 

راروی شانه هایم انداخته بود و مرا به طرف خودش کشانده بود ، دستهایش دور کمرم بود و گرمای دلپذیری رابه 

  ل می کرد ، گرمای حضور دائم .من منتق

خانواده مجد در حال خداحافظی بودند ، ناگهان ترسی گنگ به جانم خزید ، پرهام همچنان در کنارم ایستاده بود من 

اصال آمادگی این قضیه رو نداشتم ، همه چیز ناگهانی پیش آمده بود و ضربات یکی پس از دیگری نواخته شده بود و 

  ین ضربه را نداشتم ، این برای روح زخم خورده ی من واقعا سنگین بود .من در خود تحمل آخر

دوباره در آغوش تک تک آنها جای گرفتم ، نگاه ملتمسم را به طرف پرهام نشانه رفتم ، نمی دانم از چشمانم چه 

نی به چیزی خوانده بود که به سرعت رهایم کرد وبه طرف پدر رفت ودستهایش را فشرد وطی یک حرکت ناگها

لبهایش نزدیک کرد ، پدر بالفاصله در آغوشش کشید ، بعد به طرف مادر رفت و ضمن بوسیدنش سرش رابرای 

لحظه ای روی شانه های او گذاشت وبه طرف ماشینش رفت و در مقابل اصرار پدر برای ماندن ، رساندن خانواده را 

  ن اینکه از من خداحافظی کند .بهانه کرد و درحین سوار شدن نگاهی به من انداخت ورفت ، بدو

آنقدر کنار درایستادم تا ماشین کوچک وکوچکتر وبعد ازنظرم ناپدید شد ، سپس به اتفاق پدر که داخل حیاط منترم 

  بود به طرف خانه براه افتادم .

 مبارکه دخترم ، از این که قایم باشک بازی کردیم ناراحت که نشدی؟

الص اصال ، باید حدس می زدم که تغییر رفتار اون شب شما و دور کردن مهندس خندیدم وگفتم: در این مورد خ

  نامی از من باید دلیل محکمی داشته باشه .

سری تکان داد وگفت:نمی دونی چقدر سخته برای پدری که خاطرات عشق دخترش و از دهن یه مرد غریبه بشنوه 

  یه غریبه دختر تو بهتر از خودت بشناسه . وتازه با سماجت بخواد اونو انکار کنه و سخت تراینکه

فشاری به بازوانش آوردم ، گفتم:قبول کن پدر! خیلی سخت بود برایم یادآوری اون لحظات سختی که در برزخ 

ندانم کاری های خانواده ام دست و پا می زدم و روزی هزار بار آرزوی مرگ می کردم ، اونم برای شما که از جنس 

  خودمون بودید .

 پس شوکت خبر داشت؟

از اونم دلگیر نشید بابا ! تنها شرطی که من برای اون گذاشتم تا مثل یه دختر کنارتون بمونم ، محفوظ داشتن رازم 

  بود ، اگه اون به شما می گفتن من حاال این جا نبودم .

 و اما فربد؟

شق می کرد و چون نمی خواستم کانون گرم شما خیلی دقیقید پدر! اون بدجوری به پرو پام می پیچید ، و ابراز ع

خانواده رو متالشی کنم با هزار نفرین و لعنت به خودم مجبور شدم اونوهم در جریان شکستم بگذارم ، اما قسم می 

  خورم دریا تا به امروز هم چیزی از من نمی دونه .

  وهمین طور هم خواهد موند ، چون این یه راز خانوادگیه .

  ی که شما بگید .بله پدر هر چ

  ولی خیلی راز دار و ناقالیی دختر ، این یه گناه کبیره است ، بین پدر و دختر رازی نباید وجود داشته باشد .
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  ازاین به بعد همین طور خواهدبود ، راستی پدر ، مهرداد؟ . . .

  م برگشته خوشحاله .خیالت راحت باشه دخترم ، اون مرد واقع بینیه ، اون درکت کرده وازاین که پرها

  خب شب بخیر ، حسابی خسته وهیجان زده ای بهتر زودتر بگیری بخوابی .

  چشم پدر ، فعال شب بخیر ، دیگه خیالم از بابت مهندس نامی هم راحت شده .

آن شب به داخل اتاقم خزیدم و مدتی در همان حالت ایستاده و به در بسته اتاقم تکیه دادم وشیرینی تمام اتفاقات 

توی فکرم مزه مزه نی کردم ، خدایا چقدر به من نزدیک بودی و احساست نکردم ، تمام سختی های سال های در 

  بدری ام فدای یه تار موی پرهام ، حاال می خوام مثل همه ی آدمای خوشبخت زندگی کنم نه آن که فقط زنده باشم .

کنم ومسواکی به دندانهایم بکشم تازه کارهایم تمام شده بود آنقدر خسته بودم که به سختی توانستم لباسم را عوض 

  که ضربه ای به در اتاقم خورد ، حتما مادر بود که برای گفتن شب بخیر ویا . . .

  فقط خدا می دانست برای چه کاری! به اتاقم آمده بود .

  بیا تو مادر در و قفل نکردم .

در دیدم ، باورم نمی شد او چطور برگشته بود من که صدای زنگی نشنیدم در باز شد با تعجب پرهام را میان لنگه ی 

  ، . . . حتما باز هم کاسه ای زیر نیم کاسه است . . .

 تعارفم نمی کنی بیام تو؟

 با صدای ضعیفی که خودم هم بزحمت شنیدم گفتم: بفرما

کرده بود وپیراهن سرمه ای با یقه های اما اوهنوز هم داشت با چشمان مشتاقش نگاهم می کرد ، لباسش را عوض 

  باز و شلوار جین پوشیده بود و دستانش را در جیبهای شلوارش فرو برده بود .

می دونی شیال توی این لباس اسپرتت شدی مثل یه دختر بچه ی کمرو خجالتی که حتی روش نمی شه به تنها مرد 

 زندگیش خوشامد بگه!

قعا شوکه شدم ، دیگه موندنت یه رسوایی بزرگه ، اون ممثل یه آدم فراری و دزدکی اما پرهام اصال درست نبود من وا

.  

اوال کارهای آدمای عاشق هیچ کدومش دلیل وبرهان نمی خواد ، ثانیا این که من نتونم این جا بمونم یه رسوایی 

ن جا اومدم . ) در همان حال بزرگه ، وآخریش هم اینکه باید به عرضتون برسونم که من با دعوت خانواده ات به ای

  کلیدی از جیبش بیرون آورد و جلوی چشمانم حرکت داد( پس می بینی که تمام شرایط برای ماندنم مهیا شده .

خواهش می کنم پرهام ، پس اون همه جدیت وسرسختی که توی اون دوران داشتی کجا رفته ، تواصال هیچ شباهتی 

  نداری .به اون استاد مغرورو محکم دانشگاه 

درسته ، بخاطر اینکه من نه توی دانشگاه هستم ونه دیگه استادتم واگه منظورت از اون زمان ، ابتدای آشنائی مونه ، 

تمام خود داری من دلیلش سن وتجربه کمت از زندگی بود ، اما من از امشب همسرت هستم وهیچ نیازی هم به اون 

  قل برای امشب پذیرفته نمی شه .چیزهایی که گفتی ندارم وهیچ خواهشی هم حدا

طبق معمول از تنها سالحم استفاده کردم ، اشکهایی که بدون معطلی جاری شدند ، و پرهام را به طرفم کشاند ، آرام 

روی تختم و در کنارم نشست وسرم را روی سینه اش گذاشت و گفت: هنوز مثل گذشته ، اشکات با کوچکترین بهانه 

ختر خوب ، من که حرف بدی نزدم ، پس تو هنوزمنونشناختی . آخه من توی تموم روزهایی ای جاری میشن ، آخه د
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که با هم بودیم ، چه کاری رو بدون خواست تو کردم که حاال بکنم ، همه اونها شوخی بود اگه توبخوای من همین االن 

  از این جا میرم و فقط خدا می دونه که این حرف و چقدر جدی دارم می زنم .

یالم راحت شده بود ، باران چشمانم بند آمد وسرم را بلند کردم وبوسه ای از چانه اش برداشتم ، نگاه عمیقی به من خ

  کرد وگفت: چه ساحل قشنگی داره این چشمانت ، من چه زمانی طوالنی از این ساحل دوره مونده بودم .

 پرهام؟

 جانم؟

 واقعا سیمیا نتونسته توی این مدت تو را اسیر خودش کنه؟ هنوز مثل همون روزها در مورد من فکر می کنی؟

اخمهایش در هم ریخت و موجی از خشم در چشمان مهربانش دیدم: شیال تو باید بدونی این حس زیبای تملک رو 

که نهایت رضایت هر مردی از احساسش به یک زن می شه من تنها به تو داشتم و رفتار و حرکات سیمیا تنها تو رو 

من عزیزتر می کرد تو حتی از قبل هم برای من عزیزتری ، چون در کوره حوادث و رنجها آب دیده شدی ، پیش 

همان چیزی که نهایت آرزوی هر مردیه . از جا بلند شدم وبه طرف پنجره رفتم ، حیاط در تاریکی مطلق فرو رفته 

ی شد پرهام در کنارم ایستاده بود وبه بود و فقط نور ماه که پشت ابرها گرفتار شده بود مات وکمرنگ دیده م

تاریکی شب خیره شده بود ، با گوشه چشمانم نگاهی به اوانداختم چقدر جذاب بود وخواستنی من چقدر در کنارش 

وقتی یک سرو گردن از من بلند تر بود احساس امنیت می کردم به آرامی گفت:خیلی دوسش دارم!همدم شبهای 

بایی تو نبود ، اما جذاب بود ودوست داشتنی ناگهان دردی جانگاه در قلبم پنجه انداخت تنهایی ام بود ، البته به زی

وآن را فشرد دوال شدم و روی تختم نشستم ودستم را روی پیشانی ام گذاشتم به طرفم برگشت وسرم رابه طرف 

 خودش چرخاند:چت شده شیال؟

 شبهای زیادی روباهاش گذروندی؟

  ل تو بداخالق نبود تازه خلی هم مهمان نواز بود .خب آره ، به خاطراینکه مث

 منظورت سیمیاست؟

نه خیر ، رقیب سیمیاست وبا انگشت به ماه که حاال از پشت ابرها پیداشده بود اشاره کرد وگفت:من به همه گفتم ماه 

  من از این ماه زیباتره فط یه کمی بداخالقه ، اما کسی باورنمی کرد .

پرهام شده بودم ودر حالیکه مشت هایم رابه طرفش گره کرده بودم ، آن ها راروی هوا گرفتو مرا تازه متوجه منظور 

محکم به خودش فشرد وگفت:شیال عزیزم ، می خوام چند لحظه باهات جدی صحبت کنم فقط به من گوش بده ومثل 

  همیشه توی حرفم نپر .

فرستادم ، شناختمت گردنبند دورگردنت بود و تو بی  از همون روزی که توی کوه سقوط کردی ومن تور و به باال

هوش در عالم دیگه ای سیر می کردی به آرامی گشودمش وتا خودم را داخل آن دیدم ، دیگه شکم به یقین تبدیل 

شده بود ، اما برخورد سرد تو با من ، و وجود شناسنامه ات با اسم وفامیل دیگه حسابی کالفه ام کرد ، تا باالخره با 

واهش والتماس من شوکت خانم داستان زندگی تورو برام تعریف کرد ، با این کار نیمی از مشکالت من حل شد خ

مانده بودخودت که به هیچ عنوان حاضر نبودی به ماهیت اصل خودت برگردی ودلیل اون هم با توجه به گذشته ات 

ی ، پس با صحبت هایی که با پدر ومادرم کردم کامال روشن بود ، می دانستم مغرورتر از آنی که پیش من اعتراف کن

به آنها فهماندم که تو به خاطر شباهتی که به شیال داری می تونی جای اونو برای من پر کنی ، خب تموم فاکتورهای 

ازدواج و از نظر اونها داشتی ، زیبایی ، تحصیالت وپدری پولدار وخانواده ای خوشنام ، بالفاصله قبول کردند وبا 
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تی که از تو داشتم وبه کمک پدرت تصمیم گرفتیم تورو در مقابل کاری انجام شده قرار بدیم وخوشبختانه شناخ

  موفق شدیم .

توبا تمام گذشته ی پر فراز و نشیب هیچوقت متعلق به کسی جز من نبودی ، منوتوجز آن دسته بندگان خوشبخت 

وسپس به دنبال یک توافق ضمنی در پی یکی شدن بودیم  خدا بودیم که اول روح وقلبمان به تملک هم در آمده بود

  چیزی که آرزویمان بود و تو بی تابانه . . .

 تو فکر می کنی من چی بودم؟یه آدم ماشینی ، بدون احساس؟

دوسالی پر از هیجان وعشق در کنارت به تنهایی سیر می کردم می دانستم سنی نداری و دراوایل رشد جسمانی به 

، تمام نگاهت پر از خواهش و تمنا بود و من به سختی برنفسم غلبه می کردم چون وصال جسم بدون سر می بری 

  تملک قلب و روح مثل ساختن سقفی سنگین روی ستون های چوبی بود ، سست ولرزان .

  پس دائم به گذشته برنگرد وخودت وسرزنش نکن ، تواولین وآخرین زن زندگی من هستی .

  پرهام ، من . . . من . . . خیلی دوستت دارم .تو یه فرشته ای 

  اشکهایم را با آستین لباس خوابم پاک کردم و از جا بلند شدم وبه طرف کمد رفتم .

 میخوای چی کار کنی؟

  تومی تونی روی تخت من بخوابی ، منم همین پایین روی تشک می خوابم .

  دم که مثل همیشه تنها بخوابم .نه اینا صال قبول نیست ، من این همه مدت صبر نکر

 اما پرهام

اما بی اما ، من توی این اتاق هستم وعین یه واقعیتم ، پس از من فرار نکن ، تو همسر شرعی وقانونی من هستی وهیچ 

  کس هم نمی تونه ایرادی بهم بگیره .

  تو داری تموم حساب وکتابهای ذهنی منو بهم میریزی پرهام .

امی دراز کشید ودستهایش را به طرفم رگفت ، تمام بدنم مورمور شده بود و زانوانم می لرزید ، روی تختم به آر

  بزحمت روی تختم نشستم .

با حرکتی سریع المپ باالی سرم را خاموش کرد ، اتاق در تاریکی وهم انگیزی فرو رفت ، با صدای ضعیفی گفتم: 

 ، من می ترسم خیلی تاریکه من به این جور خوابیدن عادت ندارم

  خنده ای کرد و مرا به طرف خودش کشید وزیر گوشم گفت:به این هم عادت میکنی پرنسس من .
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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