
 

 

 



 راز پیاله ی گل مرغی
 زهره گروهی

 فصل اول

 

 ماشینش را مقابل آرایشگاه پارک کرد و سعی داشت

 هیجانش را مخفی کند. از پلهها باال رفت، دوربین پشت

 سرش در حرکت بود؛ فیلمبردار مدام در مورد ژست و

 چهگونه باال رفتنش گوشزد میکرد ِ ، وقتی در سالن باز

 شد چشمانش از شوق خندید. عروسش فرشتهوار با

ی که با تالءلو تاجش ِ بسانچشمانی کهربائی و موهائ  

 خوشه

ِِ های گندم در هم تنیده بود، در لباس سفیدش  

 میدرخشید. با اشتیاق پیشانی او را بوسید و دسته گلی را

 که چون آبشاری از گلهای لیلیوم و رز هلندی بود به

 .دستش داد و با هم به آرامی از پلهها پایین آمدند

هوضوح میلرزید؛هنگام باز کردن درب ماشین دستانش ب  

 با جمع کردن دنبالهی ِ لباس شیدا برای سوار شدن،

 همراهیش کرد و راه افتاد. لبخند خوش نقشی که ٌ از کنه

 وجودش متبلور شده بود از روی لبانش محو نمیشد؛ از

 رسیدن به عشقش در پوست خود نمیگنجید و با چشمانی



 .لبریز از احساس، نگاهش میکرد

الد ذوق زده بود، او در لباس دامادیشیدا هم از دیدن می  

 جذابتر از همیشه به نظر میرسید. ِ با آرایش جدید موها،

 قدی بلند، صورتی خوشترکیب و کتوشلوار گران قیمتی

 .که به تن داشت؛ درست مانند مدلهای معروف شده بود

 !آنها زوج بینظیری بودند که چشمها را خیره میکردند

 :شیدا نگاهی دلبرانه به میالد کرد و پرسید

 چرا اینجوری نگام میکنی...؟ -

 !چون زیباترین عروسی هستی که به عمرم دیدم -

 او با لبخند ِ شیرینی که از سر رضایت بود، پاسخش را

 .داد

 میالد دستش را گرفت و با هیجانی که عشق در آن موج

 :میزد گفت

! بهت قول میدم کهباورت میشه، دیگه مال هم شدیم -  

 .این دستو هیچوقت رها نکنم

 شیدا با بغض نگاهش کرد و برقی از اشک در چشمانش

 درخشید، میالد ِ که طاقت اندوهش را نداشت با بوسهای به

 .دستان زیبایش این بحث را تمام کرد

 او برای رسیدن به محبوبش ِ تالش زیادی کرده بود، چون

لب توجهاش به هر کاریدیوانهوار میپرستیدش و برای ج  

 دست زده بود. اما درست هنگامی که دلش را نرم کرد با



 نارضایتی خانوادهی خودش مواجه شد؛ که با اصرار و

 .پافشاری، به این ازدواج راضیشان کرد

 .آنشب، جشن عروسی آنها بسیار با شکوه انجام شد

 خانوادهی شیدا هم سنگ تمام گذاشته بودند و با جهیزیهای

ن، دخترشان را به خانهی بخت فرستادند و در نهایتسنگی  

 با کمک هر دو خانواده آن دو دلباخته به وصال هم

 .رسیدند

 در آن لحظههای ناب، آنها از عشق هم کام میگرفتند و »

 چون تشنهای که طعم گس شراب را مزه کرده، در

 هپروتی از عشق و مستی بهسر میبردند و آرزو

نداشته باشد میکردند آنشب، انتهائی .» 

 چند روز بیشتر نگذشته بود که پدر و مادر شیدا عازم

 شهرشان شدند. هنگام خداحافظی بهسختی از او دل کندند

 و گویی بدن بیجانشان را با خود میبردند، با همهمهای

 .در سر و امید به آیندهای مبارک فقط دعا میکردند

فهان بودابولفضل، پدر شیدا از کارمندان ارشد دانشگاه اص  

 با اصالتی کاشانی! او تمام دوران جنگ را در جبهه

 گذرانده بود و هیچگاه از ایثار و فداکاریش در راه وطن

 پشیمان نبود. حتی وقتی که مجروح شد و بهشدت آسیب

ِِ دید و با از خود گذشتگی همرزمش مهدی، نجات پیدا  

 .کرد



 بعد از یک کابوس بود

 ِِ  

رهآن اتفاق که مثل ، بهقدری گ  

 .دوستیشان محکم شد که مانند یک روح در دو بدن شدند

 با اینکه ابوالفضل درکاشان و مهدی در اصفهان بسر

 میبرد اکثر اوقاتشان را با هم میگذراندند و در

آنها خاطرات« رفیق گرمابه و گلستان شده بودند.»واقع  

 زیادی داشتند، ساعتها مینشستند و از ماجراهائی که

 برایشان پیش آمده بود تعریف میکردند. و صدالبته که هر

 کدامشان جذابیت خودش را داشت و شنیدنی بود؛ از

آور. به انگیز و مالل های هیجان شیطنتها گرفته تا صحنه  

 واقع میشد از گفتههای آنها کتاب قطوری نوشت تا این

 .خاطرات ارزشمند هرگز فراموش نشود

*** 

با زهرا، خواهر مهدی ازدواجمدتی بعد ازجنگ ابولفضل   

 کرد و از همان زمان ساکن اصفهان شد. او بهخاطر این

 ازدواج مشکالت زیادی را پشت سر گذاشت که عواقب

 آن، تمام زندگیش را تحت تاثیر قرار داد و هیچگاه

 نتوانست ارتباط خوبی با خانوادهاش برقرار کند. زهرا

موفق نشدبهخاطر همسرش، تالش زیادی کرد ولی هرگز   

 دل آنها را به دست بیاورد و این حسرت در دلش باقی



 .ماند

ِِ آذر خانم مادر ابوالفضل، زنی لجوج و یکدنده بود که  

 اختیار همه چیز را در دست داشت. او بود که حرف آخر

 را میزد، وگرنه تحمل نمیکرد و نمیبخشید! تا وقتی

لیآنها کوچک بودند این مسئله آنقدر اهمیتی نداشت و  

 حاال که هر کدام شخصیت و افکاری مستقل داشتند، مشکل

 بود که از فرمانهای بیچون و چرای مادرشان اطاعت

 کنند. ابوالفضل بارها از پدرش خواسته بود تا قاطعیت

 بیشتری بهخرج دهد، ولی او نه حوصلهی جدل را داشت

 و نه اقتداری که بتواند همسرش را مجاب کند. این

الفضل که از نظر روحی با مادرشموضوع برای ابو  

 تفاوت بسیاری داشت قابل هضم نبود و به سختی تحمل

 .میکرد

 آذر و خواهرش همیشه از تفاوتها و تبعیضی که پدرشان

 حاجفتاح، بین آنها و تنها برادرشان قائل میشد رنج

 میبردند و چارهای جز تحمل نداشتند. اما بعد از فوت

شده بود احتیاج به مراقبتمادر، پدرشان که دیگر تنها   

 داشت؛ که برادرش به بهانهی مشغلهی کاری و خواهرش

هایی که به او شده بود خود را کنار اعتنایی به تالفی بی  

 کشیدند و کوچکترین قدمی برایش برنداشتند. ولی آذر که

 همیشه در آرزوی جلب محبت پدر بود تمام مسئولیتش را



رمیآمد انجام داد تابه عهده گرفت و هر کاری از دستش ب  

 .او را خوشحال کند

 حاج فتاح که تازه متوجه شده بود چه اجحافی در حق

 دخترانش کرده است در صدد آن برآمد تا اشتباهاتش را

 جبران کند. البته برای آذر محبتی که بعد از سالها از

 پدرش دریافت میکرد با هیچ چیز قابل قیاس نبود ولی از

مورد اموالش داشت، احساستجدید نظری هم که در   

 .رضایت میکرد

 او در گذ

 ِِ  

 شته همواره درحال جلب توجه بود مخصوصا در

 نوجوانی، با اکثر تصمیماتی که برایش گرفته میشد

 مخالفت میکرد، تا خودش را بهرخ بکشد و به همه ثابت

 کند که هست و وجود دارد. او دختری بود با جثهای

 کوچک و آرزوهائی بزرگ که برعکس خواهرش برای

دست بیاورد و دیده شود. پدرش همه چیز میجنگید تا به  

 دورادور حواسش به آذر بود و همیشه به دلیل سرکش

 .بودنش، برای آیندهی او ابراز نگرانی میکرد

 خواهر بزرگتر هم از رفتار سرد پدر و نادیده گرفتنش

یکشید و به روی خودشناراحت بود، ولی در خفا رنج م  

اش از او بیشتر نمیآورد در عوض، روز به روز کینه  



 میشد؛ تا زمانی که ازدواج کرد و از آن خانه رفت. حاال

 آذر به تنهایی خود را برای مقابله با پدر آماده کرده بود و

 مدام به مادرش که کاری از دستش ساخته نبود گالیه

واست، مطیع ومیکرد. ولی او با تمنا از دخترش میخ  

 سربه زیر باشد و روی حرف پدر و برادرش حرفی نزند

 چون بعد از پدر، برادر بود که باید خانواده را اداره

ی آدمها میکرد. اما آذر اعتقاد داشت این بستگی به عرضه  

 !دارد نه دختر و پسر بودنشان

 حاجفتاح که از گوشه کنار حرفهای او را شنیده بود

 :میگفت

نه میشه مثل آتیش کف دسته،» ِ سر بزرگه! این دختر  -  

باید زودتر یه آدم« نگهش داشت نه میشه ولش کرد.  

براش پیدا کنم، این دختری نیست که« نیممن»خوب و   

، وگرنه آبرومونو«کالم زندگی کنه من و یه یه»ِِ با آدم   

 !توی این شهر میبره

 مدتی گذشت، حاج فتاح شخص مورد نظرش را پیدا کرد؛

ب و صبوری که سالمت در رفتارش کامال هویداآدم خو  

 بود. ولی آذر طبق معمول مخالفت کرد و مدام به خواهر و

 مادرش نق میزد. اما دست آخر پدرش بدون توجه به

 اعتراضهای او این وصلت را جفت وجور کرد و با

 شناختی که از دخترش داشت بر این عقیده بود که لطف



 .بزرگی در حقش انجام داده است

 بعد از ازدواج، آذر مهر و محبتی را که همیشه دنبالش

 میگشت از همسرش دریافت کرد و خودش را یکهتاز

 میدانی دید که او به آن هدیه داده بود. مردی محجوب و

 سربهزیر که اغلب قادر به گرفتن حقش نبود و نمیتوانست

باکی همسرش حرفش را به کرسی بنشاند و قلبا تهور و بی  

ی مقابل خودش بود میکرد؛ چون دقیقا نقطهرا تحسین  . 

 کمکم اکثر کارها و تصمیمهایی را که راحت از پسشان

 برنمیآمد، بهعهدهی آذر گذاشت و خودش را کامال کنار

 .کشید

*** 

 با اتفاقات اخیر حاج فتاح تصمیم گرفت قبل از مرگ،

 اموالش را عادالنه بین فرزندانش تقسیم کند. چون برخالف

ری را که فکر میکرد در آینده به صالحتصورش، پس  

 خانواده رفتار میکند جور دیگری میدید. او حاال که

 میدان را بهخاطر بیماری پدر خالی دیده بود، هر طور که

 میخواست جوالن میداد و به گفتههای او وقعی

 .نمیگذاشت

 حاج فتاح هم شفاها این مسئله را به اطالع فامیل و دوست

 و آشنا که به دیدنش میآمدند رساند، تا در اولین فرصت

 این کار را قانونی انجام دهد ولی اجل مهلتش نداد و رسما



 .این کار منتفی شد

 بعد از فوت پدر، برادرشان به وصیت او عمل نکرد و

 :تمام دارائیش را تصرف کرد و در جواب، به همه گفت

 .وصیت شفاهی، ارزش قانونی ندارد

اطر تکبر و غرورش هیچگاه این موضوع راآذر بهخ  

 عنوان نکرد و در ظاهر احترام برادرش را داشت؛ ولی

 از او ناراضی بود. با اینکه سالها از مرگ پدرش

 میگذشت مدام دودو تا چهارتا میکرد و این فکر مانند

 موریانه مغزش را میجوید. تا زمانی که برای محبوبه

گار تازه به هوش آمدهدختر برادرش، خواستگار آمد. ان  

 بود و تعجب میکرد چهطور این مسئله زودتر به ذهنش

 !نرسیده است؛ این بهترین راه بود برای رسیدن به هدفش

هایشان با هم ازدواج میکردند هر چیزی که ازض  1 اگر بچه  

 برادرش بهجا میماند نصیب فرزندانش میشد و او به

 .حقش میرسید

ینکه با کسی مشورتپس سریع از جا بلند شد و بدون ا  

 کند، به حجرهی برادرش رفت. او که از دیدن آذر یکه

 :خورده بود پرسید

 خیره ...! چیزی شده؟ -

 !راستش ... میخواستم تنها باهات صحبت کنم -

 !بفرما خواهر، سراپا گوشم -



 شنیدم به سالمتی برای محبوبه خواستگار اومده؟ -

ی رنگو وارنگبله دیگه ...! دختر که داشته باشی ه -  

 :میان و میرن، از قدیم گفتن

 دختر سکوی در خونهست هر کی رسید همونجا»

 !«میشینه

 اونکه بله ...، ولی صاحب دختره که باید حواسش جمع -

 .باشه جیگر گوشه ِ شو دست هر کسی نده

 از قرار اینام آدمای بدی نیستن ولی باید بیشتر پرسو جو -

ست مردم نمیدمکنم، منکه همینجوری دختر ِ د ! 

 خوب میکنی برادر، ما بچههامونو الی پنبه بزرگ -

 کردیم، حیفه گیر نا اهل بیوفتن. پسرامونم که الحمدهللا

 همه سالم و سر به راه، معلوم نمیکنه که کی نصیبشون

 میشه؟

 !آره وهللا ...، منم حیرون موندم چه کنم -

 حقیقتش میخواستم اگه اجازه بدی محبوبه رو برای -

 !ابوالفضل خواستگاری کنم

 او از حرفهای خواهرش که در لفافه میزد تا »

 «.حدودی متوجه شده بود و قلبا خوشحال شد

 کی بهتر از ابوالفضل، دخترمو میذارم رو چشمامو -

گوشتم»بهش میدم. اینجوری خیالمم راحته که دیگه   

 ِِ  



 «!زیر دندون مردم نیست

یشنهاد دیگه هم دارم؛خدا پدر مادرتو بیامرزه...! یه پ -  

 میدونی که دختر منم کم خواهون نداره، هم ب رهرو داره

 هم دست و پنجهدار؛ خالصه از هر انگشتش یه هنر

 میباره، غیر جهیزیهش که کامله، ده شش

 ِِ  

 من کیلوئی هم

 .مس داره، روز نیست که ما یه خواستگار جواب نکنیم

 !...ولی نمیدونم آخرش بچهم دست کی میفته

 راستش من از خدامه معصومهرو واسه صادق بگیرم، -

 بچههای تو هم مثل بچه   های خود  من از جانب محبوبه

 خیالت راحت، از همین االن اونو عروس خودت بدون؛

 ولی برای معصومه ترجیح میدم قبلش با صادق صحبت

 !کنم

 هر جور صالحته برادر، فقط بهم خبر بده تا پسر دائیش -

نمیرسه هست به غریبهها ! 

 ابوالفضل با

 ِِ  

 دائی پسرش صادق صحبت کرد و موافقتش

 را گرفت، ولی به محبوبه فقط اعالم شد که قرار است با

 .ابولفضل ازدواج کند



 .زمانیکه این مسائل مطرح شد ابوالفضل در جبهه بود

 مراسم بله ِ برون معصومه و صادق برگزار شد و با خواندن

د از انجام کارهای الزم وصیغهای بههم محرم شدند تا بع  

 آمدن ابوالفضل، مراسم عروسیشان را برپا کنند. سپس

 قرار بله برون محبوبه و ابوالفضل را بگذراند و رسما آن

 را انجام دهند چون آذر فعال برای محکم کاری و بستن

 دهان دیگران انگشتری به عنوان نشان دست محبوبه کرده

 .بود

رای عروسی خواهرش آمدهابوالفضل از همه جا بیخبر ب  

 بود که از تصمیم خودسرانهی مادرش مطلع شد و بهم

 :ریخت

 آخه مادر...، تو چرا بدون اینکه نظر منو بخوای -

 اینکارو کردی؟

- 
 ِِ  

 مگه نظر منو تو داره؟ من مادرتم، هر کاری به

 صالحت باشه انجام میدم. میبینی که بچههای دائیت هم

 .روی حرف پدرشون حرف نزدند

 آخه تو یک عمره از دائی کینه داری و از دستش -

 ناراحتی، یکدفعه خوابنما شدی؟

گوشت همو بخوریم، استخون»هر چی نباشه ما فامیلیم  -  



در ضمن اینطوری من« همدیگهرو دور نمیندازیم!  

 حقمم ازش گرفتم. وقتی که دائیت سرشو گذاشت زمین،

هامچیزایی که سهم من بوده و باال کشیده به بچه  

حق به»میرسه؛ الاقل اینجوری دلم آروم میگیره که   

 .«حقدار رسیده

 ابوالفضل حیرتزده نمیتوانست باور کند؛ مادرش داشت

 بدون اینکه نظر بچههایش را بخواهد، آنها را فدای

 !خودخواهی خودش میکرد

*** 

 معصومه

 ِِ  

 بعد از عروسی ، نوبت ابوالفضل بود که به

با خودش کلنجار میرفت عهدش وفا کند. ولی هر چه  

 دلش به این وصلت رضا نبود، این مسئله به نظرش از

 ریشه اشکال داشت! او وارد بازیی میشد که شرعا و

 عرفا مخالفش بود و با اعتقاداتش مغایرت داشت. شاید اگر

 هدف اصلی مادرش را نمیدانست راحتتر به این ازدواج

بهشدت عذابتن میداد، اما حاال ِ به محض دیدن محبوبه   

 .وجدان میگرفت

 .ده روز از آمدن ابوالفضل میگذشت و نزدیک رفتنش بود

 علیرغم فشارهای مادرش، هنوز راضی نشده بود و



« میکرد؛ تا روزی که دائیش برای او پیغام« دست دست  

 !فرستاد به دیدنش برود تا صحبت کنند

 پسر عمو ِ یش محسن با موتور، پشت در انتظارش را

ها گذشته از فامیلی، رفاقت صمیمانهای داشتند؛میکشید.آن  

 وقتی ابوالفضل با سردرگمی به او پیوست، بهاتفاق سمت

 .خیابان بابا افضل راه افتادند

 داری میری پیش دائیت، به سالمتی ... میخواین قرار -

 عقد و عروسی بذارین؟

 مگه تو فضولی، باید از همه چیز سر در بیاری؟ -

ری که تو عروسی معصومه پوشیدمآخه اون کت شلوا -  

 عاریه بود، میخوام ببینم وقت دارم پوالمو جمع کنم کت

 و شلوار بخرم؟

 ابوالفضل با پوزخند گفت :تو آدم نمیشی، ِ دم دهنهی -

 !بازار نگهدار

 میخوای منم باهات بیام؟ -

 !الزم نکرده، برو پی کارت -

 محسن نگاه تمسخرآمیزی به او کرد و بهسرعت ازآنجا

 دور شد. ابوالفضل چند لحظهای ایستاد و رفتنش را تماشا

 کرد که دوباره به یاد آورد باید برای تعللش جواب پس

 بدهد. دلش چنگچنگ میشد و توی سرش منگ بود، در

 ِِ  



 شلوغی بازار گم شده بود ِ و عطر گل و گالب به مشامش

آن بوی کلوچهی کاشان با عطر روغنمیرسید، یک   

 حیوانیش، او را به خود آورد و با دیدن سینیهای باقلوا و

ِِ کلوچه دلش ضعف رفت ولی االن وقت شیرین کردن  

 .کامش نبود چون دردی بزرگ در سینه داشت

 با دیدن کالفهای رنگ و وارنگی که در دکانها آویخته

مادرش پای دار بود به یاد کودکیش افتاد، هنگامی که کنار  

 قالی مینشست؛ مشق مینوشت و گاهی با شوق برایش

 نقشه خوانی میکرد و چند گرهای میزد. ناخودآگاه پرت

 :شد به گذشته و زیر لب نجوا کرد

 بزن یه الکی، یکی به رو یکی، با الکی چهار تا و ) -

 .(یکی جاخود

 آرزو میکرد ایکاش هنوز بچه بود. درگیر شدن با دنیای

رها برایش وحشتانگیز بود! زیرا بهخاطر حرصبزرگت  

 و آز بیاندازهاشان مجبورش میکردند بجنگد و تاوان

 بدهد! آنها احساسش، اخالقش، جانش، وطنش و هر چیز

 ارزشمندی را که به آن اعتقاد داشت با بیرحمی لگدمال

 :میکردند و از روی همه چیز میگذشتند. با خود اندیشید

ست ...! از ل ِ ذت پاکیزگی و زاللدنیا چه جای دهشتناکی  

 بودن محرومت میکنند، جسم و روحت را میآالیند و با

 دستانی ناپاک و پر از گناه رهایت میکنند و تو دیگر



 آئینهوار نمیدرخشی و در دنیای کثیفشان محصور

 !میشوی

 آن لحظه در حال استیصال بود و انزجار؛ از معرکهای که

جنگی که بهخاطرش میلیونها مادرش راه انداخته بود، از  

 نفر رنج میکشیدند، از خودش بهخاطر گلولههائی که

 شلیک میکرد و خونهائی که ریخته میشد. چه شبها که

 با کابوس از جا نمیپرید و وحشت ِ و عذاب وجدان،

 گریبانش را نمیگرفت. اما چرا باید با فریب و نیرنگ

از جنگیدن ِِ محبوبه را قربانی انتقام مادرش میکرد؟ این  

 دشمن

 ِِ  

 !مقابل سختتر بود و عذاب وجدانش بیشتر

 حس عجیبی داشت انگار در خالء غوطهور بود و

 صداهای اطراف درهم و نامفهوم به گوشش میرسید،

 ناگهان با شنیدن صدای انفجار از جا پرید و متوجه شد که

 !زمان و مکان را گم کرده وکنار دکان مسگری ایستاده

را مقابل امامزاده شایلمون)شاه یالن( کمی جلوتر خودش  

 یافت، دلش گرم شد شمعی روشن کرد و داخل رفت، دو

 رکعت نماز خوا نوه

 ِِ  

 ند و دست به دامن ی موسیبن جعفر



 .شد تا از این مخمصه رهائی یابد

*** 

 رادیو اخبار ورزشی پخش میکرد؛ ابوالفضل داخل حجره

 نشسته و خیره بود به چای خوشرنگی که در استکان کمر

 باریک جلوهگری میکرد و عطر دم کشیدهاش به مشامش

 میرسید. با دیدن جعبه باقلوای کوچکی که در سینی بود

ِِ به یاد باقلواهای چیده شدهی پشت ویترین افتاد. ولی االن  

 دلش یک حبه قند میخواست تا در دهانش بگذارد و این

و لب سوز را سر بکشد؛ به نظرش هیچ چیز چای دبش  

 .مزهی قند را با چای نمیداد

 سر زبانش بود بگوید: قند ندارید؟ -

 که دائی قندان را روی میز گذاشت و سنگینی نگاهش را

 .حس کرد و دوباره به خودش آمد

 انگار همه چیز به عمد نظرش را جلب میکرد؛ زوایا،

ش را پرت کند وخط و خطوط، رنگها و بوها، تا حواس  

 !تمرکزش را بههم بریزد

 دائی که متوجه سرگشتگیش شده بود، با سرفهای او را به

 خودش آورد و سر صحبت را باز کرد. در ِ ابتدا با گله و

 :سپس قاطعانه

 در نبود شما، من و مادرت حرفامونو زدیم و به توافق -

 رسیدیم؛ محبوبه االن نشون کردهی توئه، مادرت انگشتر



تش کرده، چطوریه که تو این مدت حتی یه حالی ازدس  

 !ما نپرسیدی؟

 اون طفل معصوم چشمش به در خشک شد. تو که خدا و

 پیغمبر سرت میشه، این درسته که مارو مضحکهی عام

 و خاص کنی؟ روزی نیست

 ِِ  

 که غریبه و آشنا سراغ

 !عروسی شما رو ازما نگیرن

در تلهای ابوالفضل نفسش تنگ شده بود، احساس میکرد  

 افتاده که هیچ راه فراری ندارد. از عصبانیت به خودش

 میپیچید، اصال در مورد انگشتری که دست محبوبه کرده

 بودند اطالعی نداشت. به دائیش حق میداد و ازش خجالت

 میکشید، چون قبال به محض آمدن، برای دیدن صادق و

 دایی به منزلشان میرفت. ولی حاال از مراسم خواهرش به

 .بعد از رویاروئی با آنها طفره رفته بود

 سرش پایین بود و فکر میکرد. از ناراحتی و شرم خیس

 .عرق شده بود؛ کالفه و سر در گم دنبال راه چاره میگشت

 در ابتدا تصمیم گرفت حقیقت را بگوید و راز مادرش را

 فاش کند؛ ولی در این میان پای معصومه هم وسط بود، چه

 بالیی

 ِِ  



 سر زندگی خواهرش میآمد؟ سر دو راهی مانده بود

 و نمیدانست چه باید بکند. بین ارزشهای اخالقی و صالح

 !خانواده میبایست کدام را انتخاب میکرد

 یکدفعه برنامهی رادیو قطع شد و صدای ضبط شدهای »

 گفت: شنوندگان عزیز توجه فرمائید ...! شنوندگان عزیز

که هماکنون میشنوید اعالمتوجه فرمائید ...: عالمتی   

 !« ... خطر یا وضعیت قرمز است

 دائی با وحشت گفت: انگار دوباره میخوان تهرونو بزنن،

 خدا از سرشون نگذره که مردمو بیچاره کردند، همانموقع

 جرقهای در ذهن ابوالفضل زده شد و حس کرد با این بهانه

 .میتواند برای خودش زمان بخرد

من به غالمی، ِ باعث افتخاره و دختری دائی !... پذیرفتن -  

 بهخوبی محبوبه، لیاقت بهترین زندگیرو داره. من از

 شما و مادرم تعجب میکنم! شرایط منو که میدونید، اگه

 رفتم و برنگشتم چی، آیندهش نابود نمیشه؟ اونم برام

 معصومه

 ِِ  

 مثل ست، دلم نمیخواد اول جوونی بدبختش

 .کنم

رخدا نکنه برنگردی، دوما چاره چیهاوال زبونتو گاز بگی -  

 !باید تکلیفشو روشن کنی



 .اگه اجازه بدین من بعد از اتمام جنگ، سر قولم هستم -

 اونوقت این جنگ کی تموم میشه؟ -

 نمیدونم ...! ولی تا جنگ تموم نشده، نمیخوام کسیو به -

 پای خودم بسوزونم، شاید محبوبهرو عقد کردم و شهید

دست و پام قطع شد، قطع نخاع شدم؛ شدم، اسیر شدم یا  

 اونوقت تکلیف چیه؟

 دائی با شنیدن حرفهای او وجودش پر از ترس شد، زیرا

ِِ حقیقت محض بود. چه زنهای جوانی که در ابتدای  

 زندگیشان بیوه شده بودند؛ یا که باید سالها چشم ِ انتظار

 همسرانشان می ماندند و عدهای هم تا آخر عمر از آنها

ی میکردند. تعداد این زنها کم نبود و در سطحپرستار  

 جامعه کامال ملموس بودند، برای همین او دو دل شده بود

 :و با تامل گفت

 چی بگم وهللا ... ،میخوای فعال واسه اینکه جلوی دهن -

 مردمو بگیریم بله برون کنیم؛ یه صیغهی محرمیتم

 بخونیم تا انشاهلل وقتی اوضاع آروم شد عقد و عروسی

 .بگیریم

 روی چشمم دائی هر چی شما بگی؛ با مادرم صحبت -

 !میکنم تا قبل از رفتنم ترتیب همهچیزو بده

*** 

 او بعد از صحبت با دائی بار سنگینی از دوشش برداشته



 شد، ولی از اینکه بازیچهی دست مادرش شده بود از

 .خودش بدش میآمد

 در عوض آذر خانوم گل از گلش شکفته بود و بهسرعت

 قرار بلهبرون را گذاشت. ابوالفضل از همان اول

 سنگهایش را با محبوبه وا کند که تا جنگ تمام نشده

 !منتظر ازدواج نباشد

 بعد از آن هر از گاهی که به مرخصی میآمد، سری به

 منزل دائیش میزد. ولی نمیتوانست رابطهی دلچسبی با

لهمحبوبه برقرار کند، همیشه دلچرکین بود و از این مسئ  

 رنج میبرد. وقتی هم با مادرش در اینمورد صحبت

 :میکرد در جواب میشنید

 .اصال نگران نباش! عالقه بعد از ازدواج بوجود میاد -

 نمیدونم شما جوونا این حرفارو از کجا در میآرید،

 مگه ماها چهجوری ازدواج کردیم، به هم عالقه داشتیم؟

ه عقداصال همدیگرو نمیدیدیم! ولی همچین که خطب  

 خونده میشد و چشممون به هم میافتاد مهرمون به دل

 هم مینشست. بعد هم تا سر بر میگردوندیم چند تا بچه

 دورمونو گرفته بود و داشتیم زندگی میکردیم. تو هم به

 خودت سخت نگیر بیشتر دورو برش باش، بهش توجه

 !کن، ببین چطوری دلباختهش میشی

نمی خوشنوا از این پیوندولی غافل از اینکه ابوالفضل، تر  



 به گوشش نمیرسید و دلبریهای ناشیانهی محبوبه،

 زخمهای بر ساز دلش نمیزد و همچنان، ناکوک

 مینواخت. او روز بروز در این سرگشتگی بیشتر غرق

 .میشد و پریشان حال با خود زمزمه میکرد

 در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و»

وغاستاو در فغان و در غ »! 

 (حافظ)

 مدتی از اتمام جنگ میگذشت ِ ، ابوالفضل حال روحی

 مساعدی نداشت و یکجا بند نمیشد، مدام بین کاشان و

 اصفهان در رفت و آمد بود. از دیگران فاصله میگرفت و

 !به سواالت مادرش جواب سرباال میداد

 اما با مهدی و خانوادهاش رابطهی خوبی داشت و در

رامش میکرد، آنها خانوادهی جالبیکنارشان احساس آ  

 بودند و رابطهای صمیمانه داشتند. حاج اکبر و حاج

 اصغر، برادرهای دو قلوئی بودند که با دو خواهر به اسم

 طیبه و طاهره ازدواج کرده بودند و در خانهی پدریشان

 زندگی میکردند. خانهای بزرگ با حیاطی درندشت و

وگلهای رنگارنگ ومصفا که پر بود از درختان میوه   

ِِ حوض گرد بزرگی که وسط آن قرار داشت. اتاقها  

 حیاط را

 ِِ  



 دورتادور محصور کرده بودند و طرح مشبک

 .پنجرهها، با شیشههای رنگی جلوهی زیبائی به آنجا میداد

 معموال بچهها در حیاط مشغول بازی بودند و خانمها در

 حال پخت و پز و شست شو؛ تخت چوبی بزرگی که در

 گوشهای از حیاط نزدیک باغچه بود، بعدازظهرها فرش

 میشد و بساط میوه و چای در آنجا برقرار بود. زندگی در

 آنجا رنگ داشت، رنگی قشنگ با طرحی برجسته که

 متمایزش میکرد. بچهها در واقع هم دختر عمو پسر عمو

 بودند و هم دختر خاله پسر خاله؛ آن خانهی شلوغ انرژی

همه را مجذوب خود میکردمثبتی داشت که  ! 

 در یکی از همین رفت و آمدها بود که ابوالفضل قلبش

 لرزید و ساز ناکوک دلش با دیدن زهرا کوک شد. دختری

 پاک و بیآالیش با لهجهای شیرین و چهرهای معمولی، که

 با ِ قند کالمش و جادوی رفتارش که آکنده از معصومیت و

و جای میگرفت سادگی بود، در دل و جان رخنه میکرد . 

 ابوالفضل دیگر نه پای ماندن داشت و نه تحمل این ِ عذاب

 روزافزون! دو سال بیشتر میشد که از نامزدیش با

 محبوبه گذشته بود اما او همچ ِ نان دنبال راه فرار میگشت؛

 !مخصوصا حاال که دلش هم گیر بود

 !بهشدت احساس گناه میکرد، نارو زدن درمرامش نبود

رکنده پروبال میزد و کسی دردش رامثل مرغ پ  



 نمیفهمید. همه این سرگشتگی را به حساب آسیب روحیی

 که در جبهه دیده بود میگذاشتند و با او محتاطانه رفتار

 میکردند. زیرا پزشک برایش قرص اعصاب تجویز کرده

 بود تا از شر کابوسهایش رها شود، و به محض خوابیدن

و وحشت از کالبدهای از صدای توپ و تفنگ و انفجار،  

 !قطعه قطعه شدهی اطرافش با فریاد از خواب بیدار نشود

 حتی اسم محبوبه هم پریشانش میکرد و از دیدنش گریزان

 بود، همه از این وضع خسته شده بودند و نمیدانستند چه

 :باید بکنند. دائی بارها با خودش گفته بود

ینای کاش همونموقع به حرفش گوش داده بودم و ا -  

« ، با دستای خودم«تخم لقو توی دهن مردم نمیکاشتم  

 !دخترمو بدبخت کردم

 محبوبه از پچپچههای اطرافش حس بدی داشت، اکثر

 دختران همسن و سالش ازدواج کرده بودند و او کماکان

 بالتکلیف بود. ابوالفضل علنا به محبتهای محبوبه

 بیاعتنایی میکرد و این بیشتر باعث سرخوردگیاش

و میفهمید که جائی در قلب او ندارد. برای همین میشد  

 روزبهروز افسردهتر میشد و در هیچ جمعی شرکت

 نمیکرد؛ تا خبر عقد و عروسی یا جشن زایمان به گوشش

 .میرسید گوشهای کز میکرد و ناخنهایش را میجوید

 مادر محبوبه یک ٌ ریز غر میزد و همسرش را بهخاطر



و از خواهر شوهرش بهرفتار ابوالفضل سرزنش میکرد   

 شدت عصبانی بود. چرا که اسم دخترش را سر زبانها

 .انداخت و حاال دست روی دست گذاشته بود

 بارها از پسرش خواسته بود به تالفی کممحلی ابولفضل

 به محبوبه، معصومه را به خانهی پدرش بفرستد. ولی

 صادق از مادرش تمنا میکرد صبور باشد و معصومه را

ماجرا نکندوارد این  . 

 یک روز که دائی از حرفهای همسرش که چون مته

 :مغزش را سوراخ میکرد به تنگ آمده بود، فریاد زد

 زن ... انصافت کجا رفته، نمیبینی این بچه چه وضعی -

 داره، تو فکر میکنی اینایی که از جبهه برگشتن واقعا

 سالمند؟ اونهایی که رفتنو پرپر شدند تکلیفشون روشنه،

 خوشا به سعادتشون! اونهایی هم که مجروح و جانبازند

 بازم وضعیتشون مشخصه، ولی هیچکس حواسش به

 بچههایی که ظاهرا سالم برگشتن نیست. میدونی چه

 بالهایی سرشون اومده؟ چه اتفاقاتی جلوی چشمشون

 افتاده؟ رفیقاشون تو بغلشون پرپر شدن و جون دادند،

ز ترس جونشون بادست و پاشونو از دست دادند، ا  

 !چنگ و دندون جنگیدن و از خودشون دفاع کردند

 چطور توقع داری به همین راحتی... اینهمه قصاوت،

 بیرحمی، ترس و دلهره، مرگ و تیکه تیکه شدن



 فراموششون بشه؟! خودت یه انگشتت میبره چه قشقرقی

 بپا میکنی، یادت نیست این بچه چهجوری مجروح شده

وضعی از تو خاک عراق کشیده بود و رفیقش با چه  

 !بودش اینور

 اینا همگی ظاهرا سالمند ولی روح

 ِِ  

 شون مجروح؛ جسم

 زخمی قابل دیدنه که یا مداوا میشه یا نمیشه؛ ولی با

 !روح زخمی باید چه کرد، چهطور باید مداواش کرد؟

 همسرش که با شنیدن این حرفها به فکر فرو رفته بود، با

علوم، زیر لب گفتنگاهی گنگ به کنجی نام : 

 خدا از سرشون نگذره، چی به ِ سر جوونای دسته گلمون -

 !آوردند

*** 

 ابوالفضل هر وقت از مهدی فارغ میشد با پسر عمویش

 .محسن وقت میگذراند؛ آنها از بچگی باهم رفیق بودند

 اغلب بیرون میرفتند، گشتی میزدند و شام میخوردند و

د. آن شب هم بهاتفاقاز تمام جیک و پوک هم خبر داشتن  

 :بیرون بودندکه محسن پرسید

 ابوالفضل...! باالخره میخوای چیکار کنی، کت و -

 شلواری که واسه عروسیت خریدم از مد رفت؛



 نمیخوای تکلیف ما رو روشن کنی؟

 آها... پس تو امشب ماموریت داری زیر پای منو بکشی؟ -

- 
 ِِ  

دت چندچرا چرت میگی این واقعا برام سواله! با خو  

 چندی، باالخره کی میخوای به خودت بیای؟

خب توکه حساب کتابت روشنه چرا زن نمیگیری؟ - ٌِ  

 !مسخره بازی در نیار، تو نامزد داری -

 نه... واقعا میخوام بدونم، تو چرا ازدواج نمیکنی؟ -

 سوژه ِ ی مورد نظر مادرم که پیدا شد چشم، ازدواجم -

 !میکنم

 عجب!! پس هنوز لقمهای برات نگرفته که تو گلوت گیر -

 کنه، نه ...؟

 محسن نگاه معنی داری بهش کرد و گفت: تو مشکلت با -

 محبوبه چیه؟

 دقیقا هیچی، اتفاقا خیلی هم دختر خوبیه؛ مشکل من -

 !...مادرمه

 .منظورتو نمیفهمم -

 !...گفتنش خیلی سخته، دیگه بریدم -

رادر بهم نزدیکتری، بگو شایدخودت میدونی که از ب -  

 !بتونم کمکت کنم. قول میدم بین خودمون بمونه



 حقیقتش... با نیتی که پشت این ازدواجه مخالفم، این -

 بازی رو مادرم راه انداخته تا به هدفش برسه؛ که این

 !وسط من شدم بازیچه و محبوبه قربانی این بازی

 !معلومه چی میگی؟ -

عیتی تلخ که از گفتنش هم ترس دارم،عین واقعیته ... واق -  

 !هم شرم

 !واضحتر بگو، نمیفهمم -

، چند ساله که«تف سر باالست»آخه این حرفا برام مثه  -  

 ِِ  

 عین یه غدهی بدخیم تو دلم نگهش داشتم. ولی دیگه

 !طاقت ندارم

 !من امشب همه چیزو همینجا چال میکنم، خیالت راحت -

شهی مادرم بود برایراستش تدارک این ازدواجها، نق -  

 رسیدن به اموال پدرش. همهرو این وسط بهخاطر

 بغضی که از برادرش داشت قربانی کرد؛ ِ اگه از ترس

 زندگی معصومه نبود تا حاال حقیقتو گفته بودمو خودمو

 .خالص کرده بودم

 گناه محبوبه این وسط چیه؟ -

 مشکل همینه! چون تا محبوبه رو میبینم چنان حس -

م دست میده که جلوی تمام احساساتموگناهی به  

 میگیره، اگر هم مصلحتی باهاش ازدواج کنم گناهم دو



 برابر شده، چون با نقشه و بدون عالقه هیچوقت نمیتونم

 !خوشبختش کنم

 واقعا زنعمو بدون اینکه باهات مشورت کنه این کارو -

 کرد؟

 تو که خوب میشناسیش، اون ِ حرف حرف خودشه، نظر -

 هیچکسم براش مهم نیست؛ هنوز به فکر انتقام از

 !برادرشه و میخواد ارث پدرشو پس بگیره

 عجب ... یه حدسایی میزدم، ولی فکر میکردم پای کس -

 دیگهای در میونه، چون مدام تو راه اصفهانی گفتم شاید

 !اونجا گلوت گیره

 ابوالفضل جوابی نداد، چند لحظهای در سکوت گذشت و

قلبش تپیدن گرفت و با یاد زهرا خیس جوشش عشق در  

 عرق شد، شیشهی ماشین را پایین کشید و با پشت دست

 .عرق پیشانیش را پاک کرد

 این نفیر عشق از چشمان تیز بین محسن دور نماند و

 مطمئن شد که حدسش درست بوده، به نرمی کنار خیابان

 توقف کرد و بهش خیره شد. او که از شرم سرخ شده بود

پایین انداخت و گوشهی سبیلش را با دندان گزید سرش را . 

 داشتیم آقا ابوالفضل؟ این روح نا آروم و این چشمها -

 !خیلی حرفها واسه گفتن داره من اشتباه نمیکردم

 ابوالفضل با تردید نگاهش کرد، میدانست او وقتی به



 موضوعی پیله کند دستبردار نیست و ماهرانه به جواب

یدا میکند ولی االن آبروی محبوبهتمام سواالتش دست پ  

 در میان بود. دو به شک داشت موضوع را سبک سنگین

زیر» میکرد که متوجه شد تمام داستان را محسن از   

 «!زبانش بیرون کشیده

 ای مکار...! دوباره جلوت وا دادم. ولی داشتم خفه -

 .میشدم، اگه درد و دل نمیکردم دیوونه شده بودم

لی عاقلی! فکرشو کردی اگه این کاروحاال نیست که خی -  

 با دختر دائیت بکنی چه بالئی سرش میاد؟ تو که رسم و

 رسومات این شهرو میدونی، دیگه هیچکس سراغش

 !نمیاد تا موهاش رنگ دندوناش سفید بشه

 بعضی وقتها آرزو میکنم، کاش شهید شده بودم و -

 هیچوقت از جبهه بر نمیگشتم؛ الاقل اینجوری آبروی

بوبه حفظ میشد. ببینم تو اگه جای من بودی چیکارمح  

 میکردی؟

خب ...، شاید باهاش صحبت میکردم و حقیقتو میگفتم - ٌِ ! 

 عقلت کمهها؟ برم بگم عمهت بازیتون داده یا من کس -

 دیگهای رو دوست دارم. به نظرت قلبش نمیشکنه،

 غرورش جریحهدار نمیشه؟ میدونی چند ساله به پام

نا رو به خودش گفتم به مردم چی بگمنشسته، حاال ای ! 

 .اینجوری که بیشتر آبروش میره



یا»شرایط بغرنجی داری ولی باید یه فکر اساسی کرد  -  

همین االنش هم حتما« رومی روم یا زنگی زنگ  

 !محبوبه از دستت دلخوره

مثل خر تو گل گیر کردم»نمیدونم ...  - »! 

*** 

 محسن وقتی از ابوالفضل جدا شد بیاختیار یاد نوجوانیش

 افتاد و عشقی که در دلش جوانه زده بود. چه رویاها بافته

 بود و چه آرزوها در سر داشت، هرچه میگذشت عشقش

 هم با خودش بزرگتر و عمیقتر میشد؛ تا دست تقدیر

 صحنه را جور دیگری رقم زد. آن دختر، نامزد

میلش شد؛ این اتفاق تمامصمیمیترین دوست و فا  

 آرزوهایش را برباد داد. چه شبها در رختخواب ساعتها

 اشک میریخت و برای ِ قلب مجروحش سوگواری

 میکرد؛ تا با گذشت زمان با خودش عهد کرد آن عشق را

 .برای همیشه در قلبش مدفون کند

 اما حاال با شنیدن این ماجرا و اینکه ابوالفضل احساسی به

رد، بارقههای امید در دلش جوانه زد و تا صبحمحبوبه ندا  

 دنبال ِ راه چاره گشت؛ اگر این کار با تدبیر انجام میشد

 همه چیز بهخوبی پیش میرفت و هر دوی آنها به

 .مرادشان میرسیدند

 بعدازظهر آنروز محسن دوباره



 ِِ  

 سراغ ابوالفضل رفت و

 :گفت

ی مشکلیه فکری برات دارم ...، تنها راهت اینه که بگ -  

 !داری و نمیتونی ازدواج کنی

 :او با صدای بلند خندید و یک پس گردنی مهمانش کرد -

 یعنی عیب رو خودم بذارم؟

 ببین... اینجوری فقط یه مدت میفتی سر زبونا، بعدشم -

 !همه فراموش میکنن

 خوب باالخره که چی! وقتی ازدواج کنم همه میفهمن -

 .دروغ گفتم

خب ...، محبوبه با - ید قبل از تو ازدواج کنه، بعدشم توٌِ  

 .برو هر غلطی دلت میخواد بکن

 عقلکل، حاال کو خواستگار دست به نقد و کسی که دائیم -

 !دختر بهش بده؟

 هست...! خواستگار دست به نقدم هست؛ البته اگه تو -

 مشکلی نداشته باشی؟

 !ابوالفضل حیرتزده نگاهش کرد و پرسید: کی ...؟ -

ن میخوام باهاش ازدواج کنم! محبوبه واقعامن ...!! م -  

 .دختر خوبیه، حیفه که به پای توی احمق بسوزه

 !یعنی داری از خود گذشتگی میکنی ...؟ -



 نه .!..! اشتباه نکن؛ مطمئن باش اگر پای تو وسط نبود -

 االن من و محبوبه چند تا بچه داشتیم. حاال دارم برات

 اعتراف میکنم؛ قبل از اینکه با محبوبه نامزد کنی من

 !عاشقش بودم ولی به خاطر تو فراموشش کردم

 ببینم ... تو که ادعا میکنی از برادر بهم نزدیکتری، -

 االن اینو داری بهم میگی؟

 میترسیدم!... میترسیدم بفهمی و غیرتی بشی، گفتم -

متاسفانه دیر بذارم بوقتش تا بزرگترا پا پیش بذارند؛ ولی  

 !شد

 ممکنه -

 ِِ  

 !غیر زنعمو موافقت کنه

 نگران نباش، مادرم با من! اگه راستشو بهش بگم و -

 .بدونه که ماجرا چی بوده راضی میشه

 محسن... خوب فکراتو کردی؟ محبوبه دختر دائیمه برام -

 با معصومه فرقی نداره، اگه یه روزی بفهمم از گل

میشکنم نازکتر بهش گفتی خودم گردنتو . 

 !من دوسش دارم ...، مطمئن باش خوشبختش میکنم -

 محسن دستش را جلو آورد و با او دست داد تا به او

 :اطمینان دهد پای حرفش میایستد و گفت

 !ولی اول باید مشکل تو رو حل کنیم -



 حاال دیگه انگیزه دارم، بهخاطر تو هم که شده حتما -

 .اینکارو میکنم

*** 

موضوع مادر ابوالفضل بلوائی بهپا با مطرح شدن این  

 کرد، چون خوب میدانست حرفهای پسرش بهانهایست

 برای شانه خالی کردن از تعهدش؛ ولی او مصرانه از

 پدرش خواست برای یکبار هم که شده جانبش را بگیرد و

 !با مادرش جدی صحبت کند

 پدرش آدم کم حرف و آرامی بود ولی احمق نبود، او هم

لفضل بهانه میآورد ولی سعی کرد درکشمیدانست ابوا  

 کند؛ به هر دلیلی او با این وصلت موافق نبود پس باید

 .کمکش میکرد

ِِ بعد از تالش برای آرام کردن جو خانه،  

 تصمیم گرفت خودش شخصا در مورد پسرش با دائی

 .صحبت کند

 آذر بهشدت رنجیده بود، حس میکرد تمام عزت و

سنگ روی یخ شده، همهی اقتدارش را از دست داده و ِ  

 اینها را از چشم ابوالفضل میدید و بهشدت با او

 .سرسنگین بود

 در این میان دائی هم حالش بهتر از آذر نبود و با شنیدن

 حرفهای شوهر خواهرش قلبش لرزید. ولی خودش را



 مقصر میدانست، بهخاطر روزی که ابوالفضل روبرویش

 نشسته بود و در مورد آیندهاش گوشزد میکرد. او گفته بود

 !که شاید سالم برنگردد و حاال همانروز بود

 محسن با ابوالفضل مدام در ارتباط بود و از تمام وقایع

 اطالع داشت. تا روزی که از سر کار آمد و مادرش با

 :هیجان گفت

 !بشین تا بابات نیست یه چیزی بهت بگم -

ب استکان چای را جلوی محسن گذاشت واو با آب و تا  

 همینطور که با صدا نفس میکشید بدن سنگینش را به

 پشتی تکیه داد و با ِ قورت دادن آب دهانش، حرفش را

 :مزهمزه کرد که محسن گفت

 !یا ٌ هللا حاج خانم ... مردم از فوضولی -

 یه حرفهائی تو شهر پیچیده، تو که انقدر با پسرعموت -

چهطور بیخبری؟ آجین واجینی  

پرسید: از چی،« شصتش خبردار شده بود» محسن که  -  

 !مردم چی میگن ؟

 میگن ابوالفضل تو جنگ عیب کرده، واسه همینه که -

 دختر دائیش و اینهمه وقت بالتکلیف گذاشته؛ فک

 میکرده خوب میشه ولی دکترا جوابش کردن، تو این

یرفتهمدتم که هی راه و بیراه این شهر و اون شهر م  

 !دنبال دوا درمون بوده



 محسن از یک کالغ چهل کالغی که میشنید خندهاش گرفته

 بود و با توجه به اینکه مادرش سر حرف را باز کرده بود

 .موقعیت را برای صحبت کردن غنیمت شمرد

 وهللا حاج خانم از شما چه پنهون، من از همه چیز خبر -

ودموندارم. قول میدی هر چی اینجا شنیدی پیش خ  

 بمونه؟

 مادرش که کنجکاو شده بود با ولع گفت: آره بهخدا قول -

 !میدم، بگو ببینم چه خبره

 محسن تمام ماجرا را از ابتدا تا انتها برایش تعریف کرد و

 :گفت

 مادر...! این حرفها باید همینجا خاک بشه وگرنه -

 !اتفاقات ناخوشآیندی میفته و تو باعثش میشی

باوری گفت: یعنی به خاطر مال دنیااو متعجب، با نا -  

 اینهمه وقت بچهشو عذاب داده؟

 حاج خانوم تو چی؟ اگه من بگم کسی رو میخوام راحت -

 قبول میکنی، یا مثه زنعمو میگی حرف ِ حرف منه؟

 تو داری منو با زنعموت مقایسه میکنی، رابطهی من با -

 شما مثل اونه؟

انتخابم موافق نه نیست ... ولی مطمئنم نیستم که با -  

 !باشی

 اگه دختر معقول و خانواده داری باشه چرا باید مخالفت -



 !کنم؟ مگه اینکه عیبی داشته باشه

 اون هم معقوله هم خانواده دار، از نظر منم هیچ عیبی -

 !نداره ولی دلم میخواد نظر شمارو هم بدونم

 داری قیقاج میری! میشه رک و پوست کنده حرفتو -

 بزنی؟

 او چند لحظهای به چشمهای پرسشگر مادرش خیره شد -

 !و گفت: محبوبه

 کدوم محبوبه ... نکنه ... نامزد پسر عموت؟ خاک بر -

 !سرم، تو خجالت نمیکشی؟

 برای چی باید خجالت بکشم! اونا که نامزدیشونو بهم -

 .زدند از اولم هیچ عالقهای بههم نداشتند

رنو بهت میدناینهمه دختر ...، رو چشماشون میذا -  

 چرا محبوبه؟ مردم نمیگن بیغیرته، دختری رو که پسر

قی کرده این سر کشیده» عموش  »! 

 حاج خانوم این حرفا از تو بعیده! اوال که اینو ما فقط -

 میدونیم، دوما خدائیش میتونی یه ایراد ازش پیدا کنی؟

 تو که آدم با انصافی هستی بگو: حقشه که این دختر به

پوچ بیچاره بشه؟ خاطر هیچ و  

 نه حقش نیست! ولی چرا تاوان اشتباه اونارو ما باید -

 بدیم، اون پسره خودشو خالص کرد که تورو بندازه تو

 !هچل، بعدم همه به ریشمون بخندن



 کدوم هچل،کدوم تاوان، من محبوبهرو دوست دارم، -

 !حرف هیچکس هم برام مهم نیست

که نامزد پسر جدا ... از کی...؟! تا همین پریروز -  

 !عموت بود

 نبود مادر! اون هیچچیز پسر عموم نبود، من از خیلی -

 قبلتر اونو دوستش داشتم، ولی بهخاطر ابوالفضل

 فراموشش کردم. اما حاال که مطمئنم چیزی بینشون

 !نبوده، لزومی نداره از دختر مورد عالقهم بگذرم

 فکر کردی بابات راضی میشه؟ -

سعی خودمو میکنمنمیدونم ...! ولی  - . 

 آنشب بعد از مطرح کردن این موضوع، پدرش عکس

 العمل عجیبی نشان داد که هیچکدام انتظارش را نداشتند،

 ابتدا سکوت کرد و چند لحظهای به فکر فرو رفت. سپس

 :گفت

 !محسن ...، بابا پاشو بریم بیرون -

 کجا میخواید برید این موقع شب؟ -

 نگران نشو خانم همین دورو برا، میخوایم پدر پسری یه -

 !گپی بزنیم

 آنها در سکوت راه میرفتند و در افکارشان غوطهور

 بودند، پدر سیگاری از جیب در آورد و روشن کرد، بعد از

 چند قدم ِ زیر تیر چراغ برق ایستاد و دود غلیظی از دهان



ه بهبه سمت آسمان فرستاد. ِ محسن به دود سیگارش ک  

 شکلهای عجیب در می برق،

 ِِ  

 آمد و در روشنای چراغ

 پراکنده میشد و محو میگشت نگاه می ِ کرد که صدای بم

 :پدرش او را به خود آورد

 .محسن...! میدونم پسر عاقلی هستی، بهت اطمینان دارم -

 فقط میخوام بدونم رو چه حسابی این تصمیمو گرفتی،

از خود گذشتگیآیا واقعا خواستهی خودته یا داری   

 !میکنی؟

 آقا جون... ممنون که بهم اعتماد داری، منظورتونو -

 کامال میفهمم، مطمئن باشید میدونم دارم چیکار

 میکنم! این انتخاب خودمه و هیچ فداکاریی پشتش نیست؛

 !خیالتون راحت باشه

 فقط بذار یه چیزو بهت بگم، بقیهشم خود دانی! اگه آدم -

ازدواج کنه بعدها به مشکل از سر دلسوزی و ترحم  

 میخوره. چون اون به عقیدهی خودش گذشت کرده و

 ناخودآگاه انتظاراتش عوض میشه؛ این خصلت

 !آدمیزاده

 پس مدام مقایسه میکنه و اگه ِ طرف مقابل توی زندگی

 گذشت کمتری داشت، به خودش میاد و دودو تا چهارتا



ساسمیکنه؛ اونوقته که براش گرون تموم میشه و اح  

 قربانی بودن از پا درش میاره، یا با داشتن حسی

 طلبکارانه همیشه زندگیش و تلخ میکنه و غیر قابل

 تحمل! حاال اگه مرد میدونی و طاقتشو داری بسماهلل،

 .وگرنه این ماجرا آخرو عاقبت نداره

 بابا خیلی خوشحالم از اینکه باهات صحبت کردم، شما -

د؛ ولی از نظر من اوندر عین سادگی ٌل ِبکالمو گفتی  

 !ایرادی نداره که بخوام بهش ترحم کنم

 :پدرش در چشمانش خیره شد و پرسید

 !دوسش داری ...؟ -

 .محسن از شرم سرش را پائین انداخت و چیزی نگفت

 :او دستی به شانهاش زد و گفت

 .مبارکه و محسن را در آغوش کشید -

شت واین بار هم محبوبه نقشی در تعیین سرنوشتش ندا  

 خانواده بود که برایش تصمیم میگرفت. اتفاقات گذشته

 چنان برایش مالآلور بود که دیگر شوقی نداشت و از

 احساس خالی شده بود. ابوالفضل با بیاعتنائیها ِ و دست

 آخر دروغهایش، اعتماد بنفس و غرورش را جریحهدار و

 .نابود کرده بود

 شاید دیگران حرفهای او را باور میکردند ولی محبوبه

 خام نمیشد، چون هیچ حسی قویتر از حس یک زن



 نیست. خواسته نشدن، دیده نشدن و بیمهری را با گوشت

 و پوستش لمس کرده بود و این بی

 ِِ  

 رغبتی را از کاستی

 .خودش و دلیل دروغ گفتن ابوالفضل میدانست

گذاشتند، خانوادهی محبوبه وقتی پدر و مادر محسن پا پیش  

 با دنیایی از سوال و تردید مواجه شدند؟! البته که بسیار

 مشتاق بودند چون هم محسن پسر خوب و موجهای بود هم

 اینکه آبروی دخترشان حفظ میشد؛ ولی ارتباط نزدیک او

 با ابوالفضل آنها را مردد میکرد، برای همین راست و

حبوبه را جویا شدندپوست کنده، علت خواستگاری از م ! 

 پدر محسن که مرد با تدبیری بود، حقیقت را تا جائی که به

 پسرش و دختر آنها مربوط میشد، روشن ساخت و

 خیالشان را آسوده کرد. خوشبختانه ِ همه چیز ختم بهخیر

 شد و محسن به مرادش رسید. در این میان مادر محبوبه

بود، در از همه خوشحالتر در تکاپوی مراسم بله برون  

 واقع میخواست تو دهنی محکمی به کسانی که در این

 سالها دخترش را آزار داده بودند بزند، ولی محبوبه کامال

 :نا امید و افسرده به مادرش میگفت

 زیاد شلوغش نکن، اگه اینم بذاره و بره آبروریزیش -

 !بیشتره



 این چه حرفیه میزنی مادر، شگون نداره ...! و با -

تخودش میگف : 

 یه کاری کنم کارستون، همه انگشت به دهن بموننو »

 !«آرزو کنن کاش جای محسن بودند

 روز بله برون فرا رسید. آنها از قبل خانه را آب و جارو

 کرده بودند و تدارک پذیرایی از میهمانها را میدیدند،

 معصومه خواهر ابوالفضل هم پا به پای آنها کار میکرد و

ر این ماجرا بسیار حرف شنیدهخوشحال بود. هر چند د  

 بود ولی به آنها حق میداد، چون خودش هم زن بود و

 دلش برای محبوبه میسوخت. از طرفی درد ابوالفضل را

 هم میفهمید، اما جرات دفاع کردن از او را نداشت و

 .مادرش را مسبب تمام این دلخوریها میدانست

*** 

تمحبوبه حوصلهی شلوغ کاریهای مادرش را نداش . 

 احساسش بر این بود مانند جنس بٌنجولی که با آمدن اولین

 مشتری میخواهند آبش کنند با او رفتار میشود. همه

 ذوقزده بودند غیر از او که سینهاش ماالمال از درد بود و

 گرهای در گلو که باز نمیشد، دلش اشک میخواست و

 هقهق،که در آن همهمهی شادی امکانپذیر نبود. آرام از

شان پلههای سرداب را گرفت و پائین رفت، درکنار  

 تاریکی نشست لرزش قلبش را حس میکرد و بغضی که



 امانش را بریده بود؛ اشک از گوشهی چشمانش لغزید و از

 .روی گونههایش پائین خزید

 معصومه که دیده بودش یواشکی به آنجا میرود بعد از

 چند دقیقه به سرداب رفت و دستش را سمت کلید برق

 !برد، محبوبه با لرزشی در صدا گفت: روشنش نکن

ِِ معصومه به سمت صدا خیره شد تا چشمانش به تاریکی  

 عادت کند. چند لحظهای در سکوت کنارش نشست،

 میتوانست چشمهایش را که غرق در اشک بود تجسم کند

 و همچنین سنگینی غمهایش را؛ چرخی زد و در آغوشش

گفتکشید و در حالیکه نوازشش میکرد  : 

 چرا با خودت این کارو میکنی؟! االن تو باید خوشحال -

 باشی، امروز قشنگترین روزیه که برای هر دختری

 !اتفاق میفته

 شاید برای اولین بار قشنگ باشه ولی االن ...، میدونی -

 چرا همه خوشحالن؟! برای اینکه فقط به فکر خودشونن

سیبه فکر آبروشون؛ پس احساس من چی، چرا برای ک  

 مهم نیست؟

 معصومه هم طاقت نیاورد و اشک گریبانش را گرفت و

 .چند لحظهای با هم گریه کردند

 !... محبوبه، تورو خدا ابوالفضل و حالل کن اون -

 من اونو فراموش کردم و دیگه نمیخوام در موردش -



 .حرف بزنم

 باشه ... هر جور تو بخوای! ولی مطمئن باش محسن -

به میل خودش اومده و ِ دوست پسر خوبیه. باور کن  

 داره، پاشو ... ! پاشو یه آبی به سرو صورتت بزن،

 .خوب نیست تو این وضعیت ببیننِت

*** 

 پنجدری پر بود ِ از بزرگان فامیل هر دو خانواده، آقایان

 باالی اتاق نشسته و در حالی که پذیرایی میشدند صحبت

ایتمیکردند و خانمها به دقت گوش میدادند. در نه  

 حرفها زده شد و قول و قرارها گذاشته شد و با فرستادن

 صلوات و یاد ِ داشت موارد ذکر شده، به صحبتهایشان

 .پایان دادند و آنها را بههم محرم کردند

 خانمها ِ با کل کشیدن و کف زدن خنچهای را که آماده کرده

 بودند آوردند؛ درآن انگشتری زیبا، پارچهی نفیس چادری

که بو باقلوا   

ق ِِ  

طب  ا گلهای پرپر و نقل تزئین شده بودند،  ِ  

 خودنمائی میکرد. مادر محسن از او خواست که انگشتر

 را دست عروسش کند؛ قلب محبوبه بهشدت میتپید و از

 درون میلرزید. وجود محسن در کنارش او را معذب کرده

 بود و از صمیم قلب میخواست هر چه زودتر این نمایش



 .به پایان برسد

 دفعهی قبل هیچکدام از این خبرها نبود؛ زمانی که صیغهی

 محرمیت بینشان خوانده میشد، ابوالفضل کنار آقایان

 نشسته بود و محبوبه پائین اتاق کنار مادرش، آنروز او

 حتی نگاهی هم به صورتش نینداخت و با عجله آنجا را

 ترک کرد، عمه آذر هم که از قبل بدون ابوالفضل انگشتر

ش کرده بودرا دست . 

 ولی حاال همه چیز فرق داشت، برای همین بیشتر دلش

 شور میزد. از ٌه ِ رم داغ دستان محسن، قلب یخزدهاش

 ترک برداشت و چیزی در دلش فرو ریخت، نگاهشان

 بیاختیار بههم گره خورد؛ چشمان مهربان و پر از عشق

 محسن در نگاه

 ِِ  

 نگران او که با حلقهای محو از اشک

در هم آمیخت و عطشی غریب به ِ وجود میدرخشید  

 لرزانش سرازیر کرد. محسن همینطور که حلقه را به

 انگشت ظریف او میانداخت هجوم گرما را در ِ دستان

 عرق کرده ِ و صورت گلگونش حس کرد. محبوبه سرش

 را که از شرم پایین انداخته بود باال آورد، ِ شوق نگاه

قعا ایندفعه فرقمحسن دلش را قرص میکرد، انگار وا  

 داشت. قلبش هم جور دیگری میتپید؛ که محسن ِ کنار



 :گوشش نجوا کرد

 چه دستهای قشنگی داری، انگشترت خیلی بهت میاد -

 !مبارکت باشه

ِِ از برخورد نفس سوزان او به چهرهاش ناخودآگاه لبخند  

 روی لبانش نشست و چشمانش درخشید؛ تعریف محسن

تا بهحال تجربهاش نکردهبرایش حس لذتبخشی داشت که   

 .بود

*** 

 آنها هر چه بیشتر با هم وقت میگذراندند محبوبه بیشتر

 دلبستهاش میشد. محسن بهقدری عشق و محبت

 نثارشکردهبود که دیگر از آن دختر محزون و افسرده

 خبری نبود و تمام تلخکامیهای گذشته را به دست

د شدهفراموشی سپرده بود. او معجزهوار در زندگیش وار  

 بود؛ پسر شیرین و مهربانی که با محبتش معنی عشق و

 عالقه را به او فهمانده بود و اکنون محبوبه از اینکه با

 ابوالفضل ازدواج نکرده بود خداروشکر میکرد. در یکی

 از همان روزها او تمام جراتش را جمع کرد و از محسن

 :پرسید

 چرا سراغ من اومدی؟ -

 یعنی هنوز نفهمیدی؟ -

 !میخوام از زبون خودت بشنوم -



 !چون دوستت دارم -

 اگه قبول نمیکردم چی؟ -

 !باالخره راضیت میکردم -

 یعنی هر کاری ازت میخواستم میکردی؟ -

 .بله محبوب خانم! بخاطر تو هر کاری میکردم -

 !حتی اگه می ِ گفتم قید ابوالفضلو بزن -

 :محسن لبخند کمرنگی زد

 بچه که بودم دلم میخواست هر وقت میام خونهی -

 عموم، تو هم اونجا باشی تا باهات بازی کنم. اما از

 وقتی که دیگه اجازه ندادند همبازی باشیم و گفتند: دخترا

 با دخترا، پسرام با پسرا؛ فقط دوست داشتم یواشکی

 نگات کنم. نمیدونستم چرا ...، اما وقتی بزرگ شدم

اسمش عشقه! ساعتها بهت فکر فهمیدم این احساس،  

 میکردم، برای خوشبخت کردنت و تکتک لحظههامون

 برنامه میریختم. حتی پشت ویترین مغازهها میایستادم،

 لباس عروس انتخاب میکردم و توی اون لباس تصورت

 میکردم. همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت که

مدهمهی آرزوهام با خاک یکسان شد و پای ابوالفضل او  

 وسط. بعد از اون بود که بیصدا داغون شدم و تمام

 سعیمو کردم فراموشت کنم؛ ولی محبوب خانم، خدا

 !عاشقارو داره



 ِِ  

 هوای دل

 او از اعترافات محسن به عشقش، سرمست میشد و»

 زنگار غمی که ابوالفضل باعثش شده بود را از قلبش

 «.میزدود

ل برداشته شد؛با ازدواج آنها بار سنگینی از دوش ابوالفض  

 برای همین دقیقا در همان ایام به مشهد رفت تا نذری را

 که داشت ادا کند و خودش را معرض تمسخر و کنایههای

 دیگران قرار ندهد. مادرش مانند کالف سر در گم بههم

 میپیچید و بهشدت عصبانی بود زیرا در این مدت حرف

غی کهمفت زیاد شنیده بود؛ ولی هیچ کدام به اندازهی دا  

 .ابوالفضل بر دلش گذاشته بود آزارش نمیداد

 ماه محرم طبق سنت دیرین خانوادگی، آنها جزو دستاندر

 کاران هیئت

 ِِ  

 ابوالفضل کاشان بودند. مهدی که مجذوب این

 عزاداری مخلصانه شده بود، هر سال در این دهه به آنجا

 میآمد و پا به پای آنها کار میکرد؛ آخرشبها هم همراه

لفضل به منزلشان میرفت و طبقهی باال استراحتابوا  

 .میکرد

 یکی از شبها وقتی به خانه برگشتند آذرخانم هنوز بیدار



را باز کرد« گلهگی» ِبود؛ برایشان چای آورد و سر  . 

 آقا مهدی ..،. رفیقت گفته چه آبروئی از ما برده؟ -

 حاج خانم...، شما ماشاهلل انقدر ارج و قرب دارین که با -

 این اتفاقها آبروتون نره، خدارو شکر دختر دائیشم که

 !سرو سامون گرفته

 چی بگم وهللا، این پسر دل منو شکست، دردی رو دلم -

 گذاشت که زبونمو جلوی همه کوتاه کرد، وگرنه من

 !آدمی نبودم که بشینم از فک و فامیل طعنه متلک بشنوم

 !توکل بخدا ...، حتما یه خیری توش بوده -

بعد از اینکه درد و دلهای مادر ابوالفضل را شنید مهدی  

 :و او تنهایشان گذاشت، پرسید

 واقعا این چه حرفی بوده که زدی؟ بیچاره مادرت چقدر -

 !خجالت کشیده

 ولی ابوالفضل فقط زهرخندی زد و سکوت کرد، چون

 نمیتوانست از تفکرات مادرش بگوید، اینکه ناراحتی او

که از برادرش نصیب محسنبیشتر بهخاطر ارثی است   

 میشود؛ وگرنه اینکه مردم در بارهی ابوالفضل چه

 میگفتند یا چه ِ بر سر محبوبه میآمد اصال برایش اهمیتی

 نداشت. او در طول زندگی یاد گرفته بود به هر قیمتی

 حرفش را به کرسی بنشاند میدان باش

ِِ تا پیروز د. ولی حاال  



د و این برایش گرانخودش را در این نبرد مغلوب میدی  

 !تمام شده بود

 چند ماهی از ازدواج محسن و محبوبه میگذشت،

 ابوالفضل و محسن گاهی تلفنی صحبت میکردند؛ ولی

 همدیگر را به خواست محبوبه نمیدیدند و ارتباطشان را به

 حداقل رسانده بودند، تا آخرین باری که محسن خبر پدر

احتی کشید. حاالشدنش را به او داد و ابوالفضل نفس ر  

 دنبال فرصتی میگشت تا پدرش را در ِ جریان عالقهاش به

 خواهر مهدی بگذارد و از او بخواهد، مادرش را راضی

 .کند

 آذرخانم که مطمئن بود ابوالفضل به آنها دروغ گفته، منتظر

 چنین روزی نشسته بود تا حقش را کف دستش بگذارد و به

نیدن حرفهایهمسرش ثابت کند حق با او بوده! ش  

ِِ ابوالفضل عرق سردی به پیشانی پدرش نشاند، از یک سو  

 خوشحال بود که پسرش قصد ازدواج دارد، از سوئی

 نگران مسئولیتی بود که به دوشش گذاشته میشد. چون

 عادت نداشت کارهای دشوار را به عهده بگیرد و

 !میدانست راضی کردن آذر به این راحتیها نیست

- 
 ِِ  

سختیه پسر، سخت! من بهش میگم ولی این کار خیلی  



اره دادن و»من حوصلهی  راضی کردنش با خودت،  

 !«تیشه گرفتن ندارم

خب همینه که االن وضعمون اینه، اگه از روز اول تمام - ٌِ  

 تصمیمات ریزو درشتو به عهدهی مادر نمیگذاشتی،

 االن مخالفت من انقدر براش گرون تموم نمیشد. فکر

 نمیکنی شما بهعنوان رئیس خانواده باید قاطعیت

 بیشتری به خرج میدادی؟

 آخه پسرجان ... ِ زندگی که میدون جنگ نیست، اون -

 خ   یلی جاها جن مش از من بیشتر بوده، زن کاردان و

 قابلیه! منم قبولش دارم چون خودشو ثابت کرده. درسته

ادهکه لجباز و یکدندهست، ولی همیشه به صالح خانو  

 فکر کرده؛ حاال تو این خاص

 ِِ  

 موضوع ، من به توحق

 میدم و هرکاری از دستم بربیاد میکنم اما انصاف نیست

 !زحمتای مادرتو نادیده بگیریم

 چند روزی گذشت و او به چگونگی مطرح کردن این

 مسئله فکر میکرد، مخصوصا که میخواست مقابل

ه بودپسرش به بیعرضگی متهم نشود. اما پیشبینی کرد  

 که چه بلوائی برپا خواهد شد، برای همین با هماهنگی

 .ابوالفضل موضوع را مطرح کرد



 آذر به دقت به حرفهای همسرش گوش میداد، ابوالفضل

 سرش پائین بود و سنگینی نگاه مادرش را حس میکرد،

 تعجبش از این بود که چهطور حرفی نمیزند؟ آهسته

نگاهش موج سرش را باال آورد و متوجه ظنی که در  

 میزد شد؛ او از گوشهی پلکش که چین خورده و از الی

 چشمهایش، یکب ری نگاهش میکرد. پس برایش یقین شد

 این سکوت، آرامش قبل از طوفان است. چند لحظه بیشتر

 نگذشته بود که مادرش چون کوه آتشفشانی غرید و

 گدازههای آتش را بسویشان پرتاب کرد و همسرش برای

ربدهای کشید و او را به سکوت واداشت. امااولین بار ع  

 در آنمیان توهینهایی به خانوادهی مهدی شده بود که

 سزاوارش نبودند و ابوالفضل بهخاطرش خانه را ترک

 کرد؛ چون هنوز هم برای مادرش احترام قائل بود و دلش

 .نمیخواست مقابلش بایستد و جوابش را بدهد

باوراش، متر و معیارشاین منم...؟ ابوالفضلی که تمام  -  

 صداقت بود و درستی! کسی که ارزشمندترین آدمهای

 زندگیش خانوادش بودند و همهی سعیش بر این بود که

 گزندی به دیگران نرسونه؟ چرا با آدم کاری میکنند تا

 !رفتاریرو که دلش نمیخواد انجام بده و زجر بکشه

 چرا به خودشون اجازه میدن به راحتی جای دیگران

میم بگیرند و قضاوت کنند. این اشکال از کجاست؟تص  



 چرا من اینقدر درمونده شدم که دروغ گفتم، به خودم و

 محبوبه ضربه زدم، دل پدر و مادرمو شکستم و مقابل

 هم قرارشون دادم. مهدی و خانوادهش از همه جا بیخبر

 متهم شدند و حرفهای ناسزا نثارشون شد. االن فقط

م متاسفم، آیا باعث تمام اینمیتونم بگم برای خود  

 اتفاقات منم؟

 کسی که روزی با تاکتیکهای جنگیش، دشمن را به عقب

 میراند و شکستشان میداد، حاال از پس زندگی خودش هم

 .برنمیآمد و مجبور بود بیهدف در خیابانها پرسه بزند

 بعد از رفتن ابوالفضل مادرش در سکوت به روبهرو زل

 زده بود و با تمام غروری که داشت بهپهنای صورت اشک

 میریخت. همسرش در حیاط سیگار میکشید، اگر کسی او

 را از بیرون میدید فکر میکرد با نگاه اشکالی از دود را

 که از دهانش خارج میشود و به تاریکی فرو میرود دنبال

 میکند ولی او غرق در افکار و جستجوی خودش بود. با

یگانهاحساسی ب !... 

 گویی این بعٌد از شخصیتش را که در پستوی کالبدش نهان

 .بود و یک لحظه خودش را به رخ کشیده بود نمیشناخت

 بارها در طول زندگی این ِ حس پنهان به روحش سرک

 کشیده بود ولی هیچگاه جسارت بهخرج نداده بود تا رهایش

 کند، ولی امروز بهخاطر پسرش مثل شیر غرید و همه را



 شگفتزده بر جای خود نشاند. به خودش میبالید از اینکه،

 خودی نشان داده است؛ کاری که مدتها قبل باید انجام

 میداد و هر بار با تنبلی از آن طفره رفته بود. درست است

 که آذر عاشق ریاست بود و میخواست همه چیز را کنترل

 کند ولی گاهی خسته میشد و او بهجای همراهی، مانند بچه

 گربهای ترسو از خود ضعف نشان میداد و حاضر به

 همکاری نبود. در واقع بدعادت شده بود، بهراحتی از

 تصمیمات مهم شانه خالی میکرد و به خیر و شرش کاری

 .نداشت

 و حاال دقیقا حس همان بچه گربهای را داشت که از خودش

 صدای شیر درآورده! دلش برای آذر میسوخت، او را

طاقت اشکهایش را نداشت. از جایش بلند رنجانده بود و  

 شد خودش را تکاند و داخل رفت؛ سعی کرد هر جور شده

 همسرش در بیاورد

 ِِ  

 از دل . با یک صحبت طوالنی با اینکه

 .کامال متقاعدش نکرده بود، رضایتش را گرفت

 این اتفاق برای آذر شوک بزرگی بود، چون نهتنها از او

هی از همسرش که تا بهحالاطاعت نشده بود، بلکه با وج  

 ندیده بود آشنا میشد؛ اینکه بر ع ِ کس ظاهر آرام و باری

 به هر جهتش میتوانست چقدر قاطع باشد، باعث هراسش



 .شده بود و بهخاطرش ابوالفضل را مقصر میدانست

*** 

 بعد از اجازه گرفتن برای خواستگاری، ابوالفضل با مهدی

مو به»شته را برایش مفصل صحبت کرد و تمام اتفاقات گذ  

توضیح داد و دالیلش را روشن ساخت و با خواهش« مو  

 از او تقاضا کرد، اگر خانوادهاش با این وصلت موافقند،

 رفتار مادرش را نادیده بگیرند. چو ِ ن مشکل او با ابوالفضل

 .بود و کمکم بهدست فراموشی سپرده میشد

والفضلخانوادهی مهدی که از قبل او را میشناختند، اب  

 برایشان عزیز و مورد اطمینان بود. وقتی هم که از دلیل

 بهم ِ زدن نامزدیش مطلع شدند اشتیاق بیشتری نسبت به او

 پیدا کردند؛ زیرا معتقد بودند در این دوره آدمهای با وجدان

 .و پاکدست کم پیدا میشود

 در مراسم خواستگاری، مادر ابوالفضل با سکوت و

 بیتفاوتی، نارضایتی خودش را به آنها نشان داد. ولی در

 عوض پدرش بسیار محترمانه و صمیمی برخورد کرد و به

 کمک زنبرادرش مادر محسن، مراسم را بهخوبی اداره

 .کرد تا کوتاهی آذر را جبران کند

 آنها با اینکه ماجرا را میدانستند

 ِِ  

 از رفتار آذر دلگیر شدند،



مثبت بود و جشن عروسی با تمامبا اینحال جوابشان   

 حواشی که داشت انجام شد و فقط تعداد محدودی از

 خانوادهی ابوالفضل در مراسم شرکت کردند؛ چون دیگر

 مشخص شده بود که حرفهای او بهانهای بیش نبوده! به

 همین خاطر حتی ِ معصومه از ترس همسرش صادق، در

 .عروسی برادرش شرکت نکرد

ههم عالقهمند بودند و زندگی خوبیابوالفضل و زهرا ب  

 داشتند، تنها چیزی که آزارشان میداد، برخورد سرد مادر

 ابوالفضل بود که در مقابل اشتیاق آنها هیچ نرمشی بهخرج

 نمیداد و علیرغم تالشهای پدرش، دیدارشان تنها به عید

 دیدنی خالصه میشد؛ و در همان چند ساعت بقدری نیش و

ا اوقات تلخی آنجا را ترک میکردندکنایه میشنیدند که ب . 

 ابوالفضل بعد از ازدواج حتی یک شب هم در خانهی

 پدرش بسر نبرد و بارها شب را با همسر و فرزندانش در

 .هتل گذراند

 در عوض همیشه مورد حمایت خانوادهی زهرا بودند و با

 ابوالفضل مثل پسر خودشان رفتار میکردند. مهدی ... هم

و هم برادر، و با رابطهی تنگاتنگی کهبرایش رفیق بود   

 داشتند سعی میکرد قلبش را

 ِِ  

 .جاهای خالی با محبت پر کند



 سالها گذشته بود، ابوالفضل و زهرا بچهدار شده بودند؛

 مهدی هم دیگر ازدواج کرده بود و بچههای بزرگتر عمو

 اصغر هم سر و سامان گرفته بودند. خانوادهشان روز به

ر میشد اما با وجودیکه هر کدامروز داشت گستردهت  

 زندگی مستقل خودش را داشت، باز هم اکثر اوقاتشان را

 در خانهی پدری و دور هم میگذراندند. تا زمانی که حامد

 پسر کوچک عمو اصغر و خاله طاهره، وارد نیروی

 دریائی شد و به انزلی رفت. بعد از مدتی پدر و مادرش هم

ر رفت و آمد بودند آنجاکه مدام بین انزلی و اصفهان د  

 .ساکن شدند و گاهی به اصفهان سر میزدند

 دو سال گذشته بود و حامد روی روال افتاده بود. حاال وقت

 این بود که برایش آستین باال بزنند، در این میان کی از لیال

 خواهر کوچکتر زهرا بهتر، که حامد دل در گروی آن

 .داشت و خیالش را در سر میپروراند

از ازدواج، لیال هم به انزلی رفت. حاال دیگر کمتربعد   

 دور هم جمع میشدند و تنها سرگرمی حاج اکبر و طیبه،

 زهرا و بچههایش بودند. البته که با مهدی هم رابطهی

 خوبی داشتند ولی زهرا دخترشان بود و وقت بیشتری را با

 .آنها میگذراند

*** 

 لیال در انزلی احساس تنهائی و غربت میکرد. چون از



 یک خانوادهی شلوغ و پر جمعیت، به شهری غریب و

 خانوادهای کوچک آمده بود. بعد از مدتی هم عمواصغر و

 خاله طاهره که با لیال

 ِِ  

 آمدن دیگر خیالشان از بابت تنهایی

 حامد راحت شده بود، بیشتر به اصفهان میرفتند و او اکثرا

ا بودتنه . 

 آنها با هم خوشبخت بودند؛ فقط جای خالی بچه در

 زندگیشان احساس میشد تا یک خانوادهی واقعی تشکیل

 دهند و انگیزهی بیشتری پیدا کنند. لیال و حامد برای حل

 این مشکل تالش زیادی کردند اما نتیجهای نگرفتند و در

 .نهایت قرار گذاشتند، هرگز در این مورد صحبت نکنند

که از بچهدار شدن ناامید شده بود به توصیهی حامد لیال  

 برای پر کردن اوقاتش به درس خواندن ادامه داد و در

 رشتهی مامائی مشغول به تحصیل شد و بعد از اتمام

 .درسش بالفاصله شروع بهکار کرد

 زمان بهسرعت میگذشت و هر کس مشغول زندگی خودش

ا سن و سالیبود. بچهها بزرگ شده بودند و پدر و مادره  

 ازشان میگذشت. آنها بهقدری غرق در زندگیشان بودند

 که گذشته مثل خاطرهای محو به نظر میرسید و دیگر

 .برای هیچکس اهمیتی نداشت



 اما مادر ابوالفضل با داشتن غروری کاذب و لجاجتی

 بیمعنی، آنقدر این کینه را ادامه داد تا حسرت در آغوش

را با خود به گور برد وکشیدن ابوالفضل و فرزندانش   

 همه را از عشق و محبتی که میتوانستند نثار هم کنند با

 خودخواهیش بیبهره گذاشت. حتی زمانی که همسرش رو

 به احتضار بود و انتظار پسرش را میکشید، او را خبر

 نکرد و آنها نتوانستند با هم وداع کنند. بعد از آن اتفاق،

بهشدت شکست ابوالفضل ضربهی بدی خورد و قلبش . 

 اکنون برای مادرش هم اندوهگین بود، ولی در مراسمش

 مانند غریبهها شرکت ِ کرد و در جواب اعتراض همسرش

 :گفت

 من حتی مطمئن نیستم از اینکه در ختمش شرکت کردم -

 !راضیه یا نه؟

 ابوالفضل همیشه در آرزوی داشتن یک خانوادهی گرم و

هم احترام بگذارند و صمیمی بود. خانوادهای که به سالیق  

 رفیق باشند، به هم اعتماد کنند و پشت هم بایستند و اجازه

 .ندهند هیچ چیز باعث از هم گسیختگی روابطشان بشود

 درست مانند خانوادهی عمویش که مثل کوه پشت هم بودند

 و از یکدیگر حمایت میکردند. او حاال این حسرت و

ِِ خالء درونش را با عشق ورزیدن به همسر و فرزندانش 
 پر



 میکرد و این صمیمیت را در خانوادهی کوچکش بوجود

 .آورده بود

 فصل دو

 میالد و شیدا دست در دست هم در سالن شلوغ فرودگاه قدم

 میزدند و از غرفههای متنوع آنجا دیدن میکردند،

شنید، همینطور که سرگرم بودند شیدا از پشت سر صدائی  

 برگشت! کودک نوپائی را دید که با کفشهای جغجغهای

 تاتی تاتی میکرد، بیاختیار محو تماشایش شد و دنبالش

 راه افتاد. میالد که یک آن او را کنارش ندید، با نگرانی به

 اطراف نظر انداخت و شیدا را مشغول صحبت با زن

 جوانی یافت که کودکی در آغوش داشت. به سمتشان

 :رفت

 !شیدا ... منو ترسوندی -

 :او درحالیکه برای کودک دست تکان میداد، گفت

 !دیدی چه بچهی نازیه؟ -

 آره ... میشناسیشون؟ -

 !نه ... چطور مگه؟ -

 !آخه بیخبر یهو ازم دور شدی -

 شیدا لبخندی زد و گفت: ببخشید! من عاشق بچههام دیگه -

 .تکرار نمیشه، قول میدم

باید بچهدار بشیمپس فکر کنم خیلی زود  - .!.. 



 !وااای ... چه فرصتطلب -

 میالد با خندهای از سر شیطنت به چهرهی زیبایش نگاه

 :کرد و گفت

 .انشاهلل سال دیگه همین موقع با بچهمون میریم مشهد -

*** 

 آنها به محض رسیدن، در ِ منزل پدر بزرگ میالد که ساکن

زیارت مشهد بود، مستقر شدند و بعد از کمی استراحت به  

 :رفتند، بعد از آن شیدا گفت

 من از بچگی عاشق بازار رضا بودم، میشه یه گشتی -

 هم اونجا بزنیم؟

 البته ...، چرا که نه؟ -

 همهمه و شلو

 ِِ  

 غی آنجا برای شیدا لذتبخش بود و دوران

 شیرین کودکی را برایش تداعی میکرد. او سعی داشت

ش کند، برایقسمتی از زندگیش را از یاد ببرد و فرامو  

 همین خواست دوباره به آنجا برود تا آن خاطرهی سیاه و

 غمزده را با وجود میالد، شاد و رنگی کند. مثل دختر

 بچهها از دیدن اسباب بازیها، نقرهها، عطرها و هر آنچه

 .آنجا بود ذوقزده میشد و لذت میبرد

 این حال خوبش را مدیون میالد بود ِ ، چون حس



 ِِ  

 زندگی

 دوباره را در رگهایش تزریق کرده بود. در آن سفر که از

 عسل هم برایشان شیرینتر بود قشنگترین خاطرهها را

 ساختند؛ میالد که از اینهمه شور و نشاط لذت میبرد،

 احساس خوشبختی و زیبای زندگی را با تمام وجود لمس

 .میکرد

*** 

 زندگی آنها روی روال افتاده بود و شیدا با اخالق و

 رفتاری خوش، در دل خانوادهی میالد خودش را جا کرده

 بود و مورد محبت آنها قرار میگرفت. این حس برایش

 خوشایند بود و از آن لذت میبرد، حسی که مادرش

 هیچگاه نتوانسته بود تجربه کند. خالهلیال و مادرش زهرا،

 مرتب با او در تماس بودند و راهنمائیش میکردند تا هر

زندگیش قوام دهد و خوشحال زندگی کندچه بهتر به  . 

 میشود گفت هر روز آنها، برنامهای از قبل تنظیم شده به

 او ارائه میدادند تا اینکه چه حرفی بزند، چه غذائی بپزد

 و حتی چه رفتاری با شوهرش داشته باشد و چهطور با

 خانوادهی همسرش ارتباط برقرار کند؛ که البته همهی

پنهان بوداینها از چشم میالد  . 

 ابوالفضل بارها به همسرش تاکید کرد که او را به حال



 خودش بگذارد، ولی زهرا هم دالیل خودش را داشت و

 معتقد بود که دخترش برای حفظ زندگیش، احتیاج به کمک

 !دارد

 شیدا تمام سعیش بر این بود که گذشته را به دست

 فراموشی بسپارد، او راه درازی در پیش داشت و باید

 زندگی میکرد. در این راه چه کسی بهتر از میالد که

 .عاشقانه در کنارش بود و به او انگیزهی زندگی میداد

 وقتی افکار منفی و خاطرات تلخ گذشته به ذهنش هجوم

 میآورد، چند نفس عمیق میکشید و خودش را وادار

 میکرد آنها را از ذهنش بپراکند و با خود میگفت: من

هر به خوب بودن میکرد. میگفت وخوبم؛ در واقع تظا  

 میخندید، همیشه شاد و سرزنده بود؛ مثل پرندهای

 سبکبال با شور و عشق میخرامید و همه از دیدنش لذت

 .میبردند و تحسینش میکردند

 شیدا دختر زیبائی بود و چهرهای منحصر بفرد داشت؛

 چشمانی روشن با پوستی گندمگون و موهائی بلوند با

متناسب که بهطور شگفت انگیزی متمایزش اندامی زیبا و  

 میکرد و این خلق همیشه خوش، که انتخابش کرده بود و

 همه را تحت تاثیر قرار میداد. ولی این شیدای واقعی

 نبود؛ او در تسخیر کسی بود که مستبدانه با خودش

 میجنگید تا شاد زیستن را انتخاب کند. اما مگر میشود با



در صحنهی بیرحم زندگیخنجری در قلب، بیمحابا   

 !جوالن داد و رقص خون کرد

 و البته که تشخیص این حزن و سرگشتگی، ِ پشت اینهمه

 انرژی راحت نبود ِ و شور و نشاط کاذب او همه را مفتون

 .خود کرده بود

*** 

 آنها برای تعطیالت آخر هفته

 ِِ  

 با اصرار لیال، قرار شد به

 .انزلی سفر کنند

 ِِ  

 اما کار میالد طبق برنامه پیش نرفت و

 برای رفتن کمی دیر شده بود. او که چهارشنبه بعدازظهر

 قصد حرکت داشت با توجه به ترافیک جاده و خستگی و

 خواب

 ِِ  

 آلودگی خودش، ترجیح داد رفتنشان را به صبح فردا

 .موکول کند

 شیدا که اشتیاق زیادی برای دیدن لیال داشت در این چند

ای رفتن به انزلی، لحظه شماری میکرد ولی حاالروز بر  

 که وقتش رسیده بود اضظراب داشت وحال خودش را



 نمیفهمید. وقتی میالد تماس گرفت و مشگل را گفت،

 برخالف تصورش او با کمال میل قبول کرد و نفس راحتی

 کشید. احساس عجیبی داشت و نمیتوانست اضطرابش را

ارش مشهود بود. میالد همکنترل کند و این کامال در رفت  

 متوجه این دگرگونی شده بود ولی آن را به استرس ناشی

 .از بههم خوردن برنامهاشان ربط میداد

 نیمههای شب بود، آرام کنار هم به خواب رفته بودند؛ میالد

 هر شب سرش را روی بالشت شیدا میگذاشت تا با عطر

و موهای او به خواب رود و از رایحهی دالنگیزش مست  

 .مدهوش شود

 شیدا یکباره از خواب پرید متعجب به اطرافش نگاه کرد،

 این صدا از کجا میآمد! اصال این بچه مال کی بود و چرا

 گریه میکرد؟ آرام بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در

 تاریکی دنبال صدا میگشت که متوجه بالکن شد، در را باز

شدنش را فهمیده کرد و به سمت بچه رفت...، میالد که بلند  

 بود دنبالش به سالن آمد و مبهوت به حرکاتش نگاه میکرد

 !... که فریاد کشید

 .شیدااا... و از پشت سر گرفتش -

 !داره گریه میکنه بذار بغلش کنم -

 معلوم هست چی میگی؟! شیدا حالت خوبه ...؟ -

 ولی او مسخ شده بود و با خودش حرف میزد: داره گریه



ساکتش کنم و دوباره سمت بالکن خیزمیکنه، میخوام   

 برداشت، میالد جستی زد و با هم نقش بر زمین شدند. شیدا

 :که تازه از خواب بیدار شده بود، با حیرت پرسید

 !چی شده، ما اینجا چیکار میکنیم -

 منو سکته دادی، شبا توی خواب راه میری؟ -

 !من ...؟ -

 االن داشتی خودتو از بالکن پرت میکردی، خدا بهت -

 رحم کرد. وآای اگه بیدار نشده بودم ... جواب خانوادهتو

 !چی میدادم

 م -

 ِِ  

 !غیر مکنه ...، تا حاال سابقه نداشته

 ولی داشتی دنبال یه بچه میگشتی، میخواستی ساکتش -

 .کنی

 او هاج و واج به میالد نگاه میکرد و حرفی برای گفتن

داشتن ! 

*** 

 شیدا صبح زود با هیجان، وسایل سفر را که از قبل آماده

 کرده بود به کمک میالد در ماشین گذاشت. بعد از اینکه

 راه افتادند شاد و شنگول با اینکه به ترافیک سنگینی

 برخورده بودند، با بذله گوئی و مثلهای شیرین اصفهانی و



 با لهجه میالد

 ِِ  

و او را به خندهای غلیظ سر را گرم میکرد   

 .وامیداشت

 گاهی هم از شنیدن آهنگهای عاشقانهی مورد عالقهاش

 .بهوجد میآمد و با تمام وجود با آنها همراهی میکرد

 میالد هم از شنیدن صدایش که با چنین عشق و احساسی

 .برایش میخواند، غرق لذت میشد

 او بهقدری شیطنت میکرد که صدای قهقههی میالد،

ی را متوجه خودش کرده بود و آنها همماشینهای کنار  

 ناخودآگاه از خندههای آنها که از ته دل بود، لبخندی روی

 .لبانشان مینشست

 کمکم پیش میرفتند و به انزلی نزدیک میشدند. شیدا که

 حسابی تفریح کرده بود از خستگی چرت میزد، میالد در

 .آن حال عکسی از او گرفت و چرتش را پاره کرد

نس چیکار میکنیای بد ج - ! 

 .شکار لحظهها، قیافهت خیلی با مزه بود -

 !... اینجا انزلیه؟ پس رسیدیم -

 آره...، ازکدوم ور باید برم؟ -

 شیدا گاهی میگفت: از اینطرف یا آن طرف بپیچ؛ گاهی

 هم به اشتباه میافتاد و میالد دنده عقب میگرفت یا دور



 .میزد

تم بلدمپس چی میگی من اینجا رو مثه کف دس - ! 

 آخه خستهم ... فکرم دیگه کار نمیکنه، بهتره از -

 .برنامهی مسیریاب استفاده کنیم

 لیال و حامد مشتاقانه منتظرشان بودند و به گرمی از آنها

 استقبال کردند؛ نسبت چند جانبه ِ ی آنها که باعث نزدیکی و

 صمیمیت بیشترشان میشد برای میالد هم جالب بود. شیدا

 داشت با لودهگری آن را برای میالد توضیح میداد و

 :گیجش کرده بود،که حامد گفت

 !اذیتش نکن، خودش کمکم متوجه میشه -

 پدر و مادرتون هم اینجا زندگی میکنند؟ -

 بله ...، ویالشون چند قواره اونطرفتره ولی همیشه -

 اینجا نیستند، معموال تابستونا که شرجی میشه ترجیح

صفهانمیدن برن ا ! 

 ... پس االن عمو اصغر و خاله طاهره نیستند؟ چه حیف -

 !دلم براشون تنگ شده بود

*** 

 شیدا ساکت نشسته بود و فکر میکرد، میالد و حامد

 مشغول صحبت بودند و لیال از آنها پذیرایی میکرد که با

 :دیدن چهرهی درهم او گفت

 !خستهای، برو یه کم استراحت کن -



ده من خستهام؟اون رانندگی کر -  

 آخه من فقط رانندگی کردم، ولی تو تا تونستی شیطونی -

 !کردی

 حامد گفت: باید عادت کنی آقا میالد، این دختر ما -

 .آتیشپارهایه واسه خودش

 !منم عاشق همین شیطنتهاشم -

 :آنها مشغول صحبت و خوردن چای بودند که لیال گفت

پریدهخاله پاشو برو تو اتاق دراز بکش، رنگت  - ! 

 راست میگه عمو جون، پاشین با هم برین استراحت -

 !کنین

 نه ممنون ... من راحتم، شیدا جان خاله درست میگه، -

ِِ مال اینه که صبح زود پا شدی ... تو برو . 

 لیال او را به اتاقی که برایشان آماده کرده بود برد، شیدا

 روی تخت دراز کشید و لیال کنارش نشست و به صورت

ش خیره شد، غمی را که بر چهرهاش ماسیده بود تاقشنگ  

 .عمق جان لمس میکرد و قلبش به درد آمد

 !عزیز دلم خوبی...؟ هنوزم که چشمات غصه داره -

 .سعی میکنم خوب باشم ولی گاهی کنترلش برام سخته -

 باید خوب باشی این حق توئه ...! اجازه نده از پا بیفتی؛ -

باش. بهت قول میدم همه بخاطر میالد هم که شده خوب  

 چیز درست میشه، اتفاقاتی که در گذشته میفته متعلق به



 .گذشتهست؛ باید در اکنون زندگی کنی و ازش لذت ببری

 توی جریان زندگی خودتو رها کن؛ همیشه رودخونه از

 ال به الی سختترین سنگها راهشو پیدا میکنه تا در

 .نهایت به دریا برسه

 شیدا با چشمانی غمزده نگاهش میکرد، نگاهی که هزاران

 !حرف درش نهفته بود

 ببین ... این نگاهو نمیخوام، این چشمها باید بخنده! پس -

 .خوشحال باش و خوش بگذرون

 او خودش را در آغوش لیال جای داد و گفت: سعی خودمو

 :میکنم خاله ...! لیال هم بوسیدش و نوازشش کرد

خوشگلم، حاال پاشو برو پیش شوهرتآفرین دختر  - ! 

 طولی نکشیده بود که شیدا به سالن برگشت، میالد با تعجب

 :گفت

 !خاله زدیش به شارژ ، یهو چقدر قبراق شد -

 :حامد نیم نگاهی به لیال کرد و گفت

 آقا میالد بدون که شما گل سر سبد خانوادهرو چیدی و با -

 !این اخالقش، هرگز باهاش پیر نمیشی

 راستی میالد ... میدونی عمو حامد خیلی هنرمنده، -

 بهقدری با احساس و با سلیقهست که حد و حساب نداره؛

 وقتی کار میکنه باید بشینی و حرکت دستاشو ببینی،

 !واقعا اعجاز میکنه



 شما زیاد جدی نگیر...، من دوتا تعریف ازش کردم داره -

 !تالفی میکنه

ارگاهم نشونت بدم،پا شو یه گشتی تو باغ بزنیم،ک -  

 .اونوقت خودت قضاوت کن

 !با کمال میل ،... باعث افتخاره -

*** 

 آنها ویالی بزرگ و زیبائی داشتند که محصور در میان

 درختان تنومند و گیاهان منحصر بهفردی بود که با ذوق و

 سلیقهی لیال آراسته شده بود. پشت ِ قسمت شرقی ساختمان

به سمت دریا میرفتدر راه باریک و شیبداری که   

 گلهای)ساعتی، کولهخاس و عروسک پشت پرده( با توجه

 .به خواص درمانیشان، کاشته و تزئین شده بودند

 میالد و شیدا دست در دست هم از اینهمه زیبائی و

 طراوت لذت میبردند و چشمانشان نجواکنان عشق را

 .فریاد میکشید و لحظاتی شاعرانه را برایشان رقم میزد

گاه حامد با فضایی نسبتا بزرگ و انباریی که برخی ازِِ کار  

 وسایلش را در آن نگهداری میکرد پشت قسمت غربی ویال

 قرار داشت و در اوقات فراغت آنجا از دل تنههای

 درختان، آثار بیبدیلی خلق میکرد که روح انسان را

 نوازش میداد. تندیسهای زیبائی که از فکر خالق و

ه میشد و قیمت نداشت. میالد بهدستان هنرمند او زاد  



 محض وارد شدن از دیدن اینهمه خالقیت به شوق آمده بود

 و با دقت به مجسمههائی که هنرمندانه تراشیده شده بود

 .نگاه میکرد

 !اصال به عمو حامد نمیاد همچین هنری داشته باشه -

 منکه بهت گفتم، اون کال دوست نداره کسی ازش -

 .تعریف کنه فوری معذب میشه

 شیدا به همه جا سرک میکشید و در بارهی کارهای حامد

 اظهارنظر میکرد که کل ِ ید روی در انبار، نظرش را جلب

 کرد. آن را در قفل گرداند و در باز شد، ٌهری دلش ریخت

 و جوشش عجیبی در سینهاش احساس کرد و بالفاصله در

 .را بست

خب میفرمودید خانم،  - داشتم استفاده میکردمٌِ ! 

 ولی او به سرعت باد از آنجا خارج شد. میالد دنبالش دوید

 .و از پشت سرگرفتش

 کجا میری آتیشپاره ...؟ -

 شیدا در حالیکه بغض گلویش را میفشرد، کفشهایش را

 !در آورد

 حاال اگه راست میگی بیا منو بگیر و شروع به دویدن -

 .کرد

وزان گیر کرده بود و فقطدر آن حال انگار در برزخی س  

 میخواست فرار کند، دیوانهوار میدوید. از راه باریک



 مابین گلها که گاها بلند و در هم تنیده و شاخ و برگشان

 روی زمین پهن شده بود، با پاهای برهنه گام برمیداشت،

 از سرازیری بهسرعت پائین رفت تا به ساحل رسید، با

اهان زخمیش کردهپاهائی آشوالش که سنگها و تیغ گی  

 بود، روی شنهای داغ پا میگذاشت و سوزشش را احساس

 میکرد، گوئی میخواست با اینکار از دردی که درجانش

 .خیمه زده بود بکاهد

 میالد کمکم نزدیک میشد و فریاد میزد: وایسا ... قلبم

 !گرفت

 ولی او همچنان میدوید، کفشهایش را دورتر پرت کرد و

ز بازیگوشی او خندهاش گرفته بودبه دریا زد؛ میالد ا : 

 !دیوونهرو ببینا، واسه اینکه نگیرمش به آب زد -

 ولی شیدا خودش را به موجها سپرده بود تا آرامش درونش

 را دریابد. خیزابهها بلند میشد و به سرو صورتش

 میکوفت، او با شیون ضجه میزد و ناله میکرد چون

هایش راکسی صدایش را نمیشنید، دلش میخواست غصه  

 به دست امواج بسپارد تا آنها را با خود ببرند، بلکه

 !فراموششان کند

 !... میالد که ترسیده بود فریاد کشید: جلوتر نرو خطرناکه

 اما شیدا ادامه داد تا کمی از جرقابههای اندوهش ِ به دست

 دریا شسته شود و آتشی که درون سینهاش شعله میکشید،



اید؛ سپس با لبخندی تصنعی،با کوبش امواج به سردی گر  

ِِ خیس آب، همراه میالد به ویال برگشت . 

 عقلت کمهها این چه کاری بود کردی؟ -

 !من همینجوریم ... عمو حامد که گفت باید عادت کنی -

 !خدایا ... خودت بهم صبر بده -

*** 

 شیدا بعد از اینکه دوش گرفت و لباسهایش را عوض کرد

 برای چیدن میز شام به کمک لیال آمد، حامد و میالد هم

 گرم صحبت بودند که او احساس کرد بر روی امواج

 غوطهور است و روی راه رفتنش کنترل ندارد برای همین

 دستش را به صندلی گرفت. لیال که متوجه شد، پرسید

 چیزی شده؟

 !نه ...، فک کنم از خستگیه -

خورهمینجا بشین از جات تکون ن - . 

 میالد که خیلی تحت تاثیر کارهای عموحامد قرار گرفته

 بود، سواالتش تا سر میز شام ادامه پیدا کرد. شیدا از این

 که آنها با هم سرگرم بودند و کاری به کارش نداشتند، نفس

 راحتی کشید و بالفاصله بعد از جمع کردن میز و کمک به

تاقش رفتخالهاش، عذر خواهی کرد و برای خوابیدن به ا . 

 اما در واقع میخواست با خودش خلوت کند و از یادآوری

 و مرور خاطراتش لذت ببرد، شاید هم کمی اشک



 بریزد.کاری که اجازه نداده بودند به موقعش انجام دهد و

 !فقط از او خواسته بودند همه چیز را فراموش کند

 مگر میشود به راحتی از لحظات تلخ زندگی گذشت؟ بدون

ایش اشکی بریزی و افسوسی بخوری! تمام اینهاآنکه بر  

 باعث خشم فروخوردهای شده بود که ذره ذره داشت

 نابودش میکرد و درست جائی که نباید به سراغش میآمد

 .و آزارش میداد

 شیدا از لحظهای که وارد شهر شد ناخودآگاه افکارش بههم

 ریخت و تمرکزش را از دست داد، تکتک خاطرات

هجوم میآورد و خودش را مقصر گذشته به ذهنش  

 میدانست. چهطور باید تاوان این گناه را میداد، دوباره

 احساس یاس و بیچارگی بهسراغش آمده بود و فکرش را

 .درگیر میکرد

 با خودش میگفت نباید بهخاطر فرار از مشکالتم به این

 سرعت به عشق میالد پناه میبردم. با هجوم درد و غمی

ود فهمید اشتباه کرده؛ ولی عواقب اینکه به دلش نشسته ب  

 اشتباه می

 ِِ  

 دامان الد را هم میگرفت و این حقش نبود، پس به

 !خاطر او هم که شده باید تحمل میکرد

 نیمههای شب صدائی از دور شنیده شد،کسی شیدا را صدا



 میزد و کمک میخواست. او به نرمی از

 ِِ  

 درون

دنبال صدارختخواب بلند شد و از پلهها پائین آمد.   

 میگشت، قفل در را باز کرد و به باغ رفت، ساختمان را

 دور زد و داخل کارگاه شد. صدا از آنجا میآمد، از توی

 انبار! وسایلی را که روی هم چیده بودند، پائین گذاشت و

 آرام گرفت، همانجا روی زمین نشست تکیهاش را به

 .دیوار داد و دوباره خوابش برد

 اذان صبح بود که حامد برای رفتن به پایگاه از جا

 برخاست، بعد از آماده شدن از پلهها سرازیر شد و ِ در

 ورودی سالن را باز دید! متعجب بود و نمیدانست چه

 :اتفاقی افتاده، هراسان لیال را بیدار کرد

 ورودی -

 ِِ  

 در چارطاق بازه ...، مطمئنم که دیشب قفلش

 !کردم

ارسی کردند، نگاهی هم به بیرون انداختندآنها خانه را و  

 ولی همه چیز مرتب بود. میالد از شنیدن صداها ِ و نبود

 .شیدا کنجکاو شد و از اتاق بیرون آمد

 چی شده ...، شیدا کجاست؟ -



 مگه خواب نیست؟ -

 !نه ...، من فکر کردم پیش شماست -

 وقتی من اومدم پائین در باز بود، نکنه رفته بیرون؟ -

 آه از نهاد میالد بلند شد، نکنه دوباره تو خواب راه -

 !افتاده

 چی ... مگه اون تو خواب راه میره؟ -

 ظاهرا ... ! شب قبل از اومدنمون، نزدیک بود از بالکن -

 .پرت بشه

 هر سه سراسیمه از فکری که به ذهنشان خطور کرد، توی

 حیاط دویدند. حامد گفت: میالد تو برو سمت دریا، خودش

م سمت در ورودی رفت و لیال توی باغ را میگشت. هره  

 سه بلند بلند صدایش میزدند، میالد وحشت کرده بود،

 مبادا به آب زده باشد. حامد هم نگران طول خیابان را باال

 و پائین میرفت و لیال با ترس و دلهره ال به الی درختان

 .را میگشت که شیدا احساس کرد دوباره صدائی میشنود

رگاه بیرون آمد، ساختمان را دور زد و داخل خانهاز کا  

 شد و یکراست به رختخوابش رفت. میالد از ترس قالب

 تهی کرده بود، حامد نفس نفس میزد و هر سه به امید

 .اینکه دیگری پیدایش کرده باشد به سمت ویال برگشتند

 میالد سراسیمه دوید تا سوئیچش را بردارد و با ماشین

 !دنبالش بگردند



 لیال از استرس مدام دستهایش را بههم میمالید و بیصدا

 اشک میریخت. عرق از سرو روی میالد میچکید و

 پلهها را دوتا یکی باال میرفت، وارد اتاق که شد از دیدن

 !شیدا که زیر پتو مثل فرشتهها آرام خوابیده بود شوکه شد

 :مبهوت از پلهها پائین آمد و با شرمندگی گفت

 !... شیدا باالست -

 لیال که دیگر نای ایستادن نداشت نفس راحتی کشید و

 خودش را روی مبل انداخت. میالد معذب از اینکه آنها را

 :ترسانده بود گفت

 ولی شیدا واقعا توی اتاق نبود! نمیدونم ... شایدم -

 !دستشوئی بوده عجله کردم، ببخشید

و خیال ماروخدا ببخشه پسر خوب این چه حرفیه، تازه ت -  

 راحت کردی؛ حاال دیگه مطمئنیم مثل شیر هوای زنتو

 !داری

 .در هر صورت شرمنده که نگرانتون کردم -

*** 

 ِِ  

 صبح آن روز کمی دیرتر بیدار شدند، حامد رفته بود لیال و

 میالد هم در حال صبحانه خوردن ماجرا را برای شیدا

ه بودندتعریف میکردند و از اینکه همه جا را دنبالش گشت  

 .و او در رختخواب بوده میخندیدند



 :شیدا هم سربهسرشان میگذاشت و میگفت

 حقتونه ... تا شما باشید دیگه پشت سر من حرف در -

 !نیارید

 عصر بود که حامد به خانه برگشت، بچهها برای گردش

 بیرون رفته بودند، او بعد از کمی استراحت سری به

 ِِ  

که در انباری باز استکارگاه زد و در کمال تعجب دید  . 

 همه چیز در آنجا سر جایش بود فقط وسا ِ یل داخل انبار که

 !روی هم چیده شده بودند پخش و پال روی زمین ولو بود

 یاد دیشب افتاد، آنها بهقدری از پیدا کردن شیدا خوشحال

 شده بودند که ورودی

 ِِ  

 باز بودن در ، کال فراموششان شده

 .بود

حق با میالده، دیشب اینجا اتفاقات لیال ... فکر کنم -  

 .عجیبی افتاده و ماجرا را برایش تعریف کرد

 یعنی کار شیدا بوده؟ -

 به احتمال زیاد ... ولی تا مطمئن نشدیم، فعال حرفی -

 !نزن

*** 

 شب بود که بچهها برگشتند، حسابی خسته شده بودند و کلی



رد همهخرید کرده بودند. شیدا با هیجان و آب و تاب در مو  

 چیز حرف می ِ زد، وسط هال معرکهای گرفته بود. ادای

 فروشندهها را در میآورد و با لهجهی آنها شوخی میکرد،

 حامد و میالد از خنده ریسه رفته بودند. شیدا در نقشش فرو

 رفته بود و داشت اغراق میکرد، شوخیهایش عصبی و

 لودهگریها وخندههایش تصنعی بود و لیال این را خوب

 :میفهمید. با دخالت در اوضاع گفت

 دو ساعت رفته بیرون ببین چه شامورتی بازیی در -

 !آورده؛ پاشو بساطتو جمع کن صبح تا حاال هالک شدی

 خودش هم تندتند کیسهها را جمع کرد و گفت : بقیهشو

 !بردار بیار باال

 .او که از حالت لیال منظورش را فهمید، دنبالش راه افتاد

... چته، چرا انقدر کالفهای؟شیدا جان  -  

 خاله ... تورو خدا انقدر بهم فشار نیارید دیگه خسته -

 .شدم، اصال اومدنم به اینجا اشتباه بود

 او کنارش نشست و مادرانه نوازشش کرد: تو باید با -

 واقعیتهای زندگیت روبهرو بشی نه اینکه ازشون فرار

یالد خاطراتکنی. من عمدا خواستم بیای اینجا، تا کنار م  

 !جدیدی بسازی

 افکار شیدا هزار پاره بود هر وقت با زحمت آنها را کنار

 هم میچید، ِ چیزی مثل توپ بیلیارد با ضربهای هر کدام را



 به سوئی پرت میکرد و در نهایت، او میماند و اضطراب

 .و سردرگمی

 شیدا دراز کشیده بود و به حرفهای لیال و زندگی پر

به صورت جذاب و مردانهی چالشش فکر میکرد،  

 .همسرش نگاهی انداخت و ِ دلش برای عشق پاکش سوخت

 میالد که عطش سیری ناپذیری از او در وجودش داشت،

 با نوازش و زمزمههای عاشقانه لبریز از حرارت شده

 بود؛ شیدا سرش را روی شانهی او گذاشت و درآغوشش

و گم شد. آنشب برایش پر بود از عشق و شور و مستی؛  

 با ِ آرامشی که از وجود میالد گرفت به خواب عمیق و

 .شیرینی فرو رفت

 لیال که بهخاطر پریشانی او نگران بود بعد از قفل کردن

 :در به حامد گفت

 امشب باید گوشبزنگ باشیم، خیلی از وضعیت شیدا -

 !میترسم

*** 

 خوشبختانه آنشب در آرامش گذشت؛ صبح حامد هم ِ سر

بهاتفاق برای گردش بیرون رفتند. او کار نرفت و همگی  

 آنها را به مناطق محلی با مناظر روحانگیز و چشمنوازی

 برد که میالد تاکنون ندیده بود و از این که بارها به این

ِ  خطه سفر کرده ولی طبیعت را چنین دلپذیر و شگفتانگیز  



 ندیده بود، تعجب میکرد. در میانهی راه، حامد مقابل یکی

ای کنار جاده ایستاد و گفت: پیاده شیداز آالچیقه ! 

 میالد با دیدن بانوان محلی که چای هیزمی درست کرده و

 .در حال پختن نان بودند، ذوق میکرد و عکس میگرفت

 لیال که کالفگی را در سیمای شیدا ِ خواند، حواس میالد را

 :پرت کرد و گفت

 می ِ دونی این چه نونیه؟ )کشتا(..،.با کدو حلوائی درستش -

 میکنند، تخم مرغ آبپزهارو ببین، با ِ نونکدو و چای

 !هیزمی محشره

 روی نیمکت لق و لوقی که با هر تکا

 ِِ  

 های چوبی ن

 جیرجیرش بلند میشد نشسته بودند، صحبت میکردند و

 نظارهگر زنهای زحمتکشی بودند که با چادرهای گره

ه به کمر و دستان پینهبسته ِ برای بهبود معاششد  

 زندگیشان میجنگیدند. آنها چانهها را با وردنه پهن

 میکردند و ِ روی سفال لعاب نخورده میانداختند و به

 .دیوارههای تنور میچسباندند

 از کتری دود زده برایشان چای ریختند و از لگن آبی که

پز و نا ِن کدوکنار هیزمهای برافروخته بود، تخممرغ آب  

 در سینی گذاشتند و تعارفشان کردند. میالد که تا بهحال



 چنین تجربهای نداشت با عشق آنها را مزهمزه میکرد و

 .دلش میخواست تا ابد طعم آنها را بهخاطر بسپارد

 برعکس شیدا خاطرات زیادی از آنجا داشت، چشمهایش

 را بسته بود و آنها را مرور میکرد، تکتک سلولهایش

 مملو از درد بود؛ گوئی با پناه جستن به گذشته، سعی

 .میکرد از دردهای امروزش بکاهد

 .!.. لیال که مراقبش بود آرام گفت: به خودت بیا -

 ولی شیدا خسته از اینهمه تظاهر، دلش تنهائی

 میخواست. میخواست درون خودش، شیدای واقعی را

شبجوید، حال و روزش را ببیند و به صدای قلبش گو  

 دهد. از نقشی که به او تحمیل شده بود حالش بههم

 میخورد، شیدا فقط یک گوش شنوا میخواست کسی که

 درکش کند، دردهایش را بفهمد و مجبور به مدارا کردنش

 نکند؛ به شاد بودن، خندیدن و غمها را نادیده گرفتن. او

 نصیحت دلش نمیخواست بیش از همه به اشک و

بغضهای مکرر و نفسگیر سر ضجهای نیاز داشت تا این  

 باز کند و از عذاب وجدانی که روحش را میخراشید

 .رهائی یابد

 لیال زیر لب به حامدگفت: بهتره از اینجا بریم، احساس

 .میکنم شیدا حالش خوب نیست

 ! اشتباه کردم، نباید میآوردمش اینجا -



 فرقی نمیکنه هر جا بریم همینه، اون از وجبوجب -

ارهاینجا خاطره د ! 

 ... میالد در حالی که سمت آنها میآمد گفت: عمو حامد -

 مرداب انزلی هم بریم؟

 مگه تا حاال نرفتی؟ -

 .رفتم ...! ولی با شما یه مزهی دیگهای داره -

 حامد یواشکی به چشمان غم ِ بار شیدا نگاه کرد و دلش به

 .حال او سوخت

 بهتر نیست یه دوری تو پاساژها بزنیم تا دل خانومها رو -

 هم بهدست بیاریم؟

 !بله قربان، فعال که فرمانده شمایی -

 حامد آنها را به یکی از پاساژهای جدید که در مجاورت

 ساحل بود برد، تنوع اجناس و کاالهای خارجی مخصوصا

 روسی بهوفور یافت میشد، شیدا حسابی سرگرم شده بود

خرید از استرس و نگرانیش کاسته بود، با وجود و لذت  

 خستگی خوشحال به نظر میرسید و از خریدهایش راضی

 .بود

 آقا میالد ... فهمیدی چی میگفتم؟ هیچی مثل خرید ِ حال -

 !خانمها رو خوب نمیکنه

 .او هم با لبخندی رضایتبخش، حرفش را تصدیق کرد

رفت و درولی گفت در سفر بعدی حتما به مرداب خواهد   



 تمام راه با حامد در مورد ویژگیهای گیاهی و جانوری

 .تاالب انزلی صحبت میکرد

 شیدا چشمهایش را بسته بود و به حرفهایشان گوش

 میداد که خودش را درآن قایق بهیاد آورد. آرام از میان

 گلهای نیلوفر آبی میگذشت و نسیم گرمی که با شرجی

 به

 ِِ  

پاشیده میشد برایششکل ذرات ریز آب، به صورتش   

 حس خوشایندی داشت. آنجا بهشتی بود پر از پرندگان زیبا

 و تماشائی ِ ، شمیم مرداب و شرجی در مشامش موج

 میزد، آالچیق کوچکی که میان تاالب در دل بکر و روح

 انگیز طبیعت روی آب بود او را به شعف وا میداشت؛

لیهایپاهای برهنه ِ اش را کف آنجا گذاشت، یکی از صند  

 چوبی را بیرون کشید و سفارش چای داد. عطر مطبوع

 چای دمکشیدهی ایرانی در دل مرداب، چنان برایش

 خاطرهانگیز بود که هرگز فراموشش نمیکرد؛ لحظهبه

 لحظهی آنروز را به یاد میآورد و با تمام وجودش آن

 .خاطرات را زنده نگه میداشت

*** 

بود و دلچسب، این سفر برای میالد بسیار خاطرهانگیز  

 چون حامد و لیال واقعا برایشان سنگ تمام گذاشته بودند و



 او بهخاطر مهماننوازیشان از حامد خواست که حتما به

 تهران بیایند تا بتواند محبتهایشان را جبران کند و از

 .خجالتشان در بیاید

 آنها که باید صبح زود به تهران برمیگشتند، وسایلشان را

بودند تا صبح به محض بیدار شدنشبانه جمع کرده   

 حرکت کنند. نیمههای شب حامد از صدای برخورد

 قطرات تند باران روی شیروانی و باز شدن در، از خواب

 پرید. لیال را سریع بیدار کرد و بهاتفاق پائین آمدند ِ ، در

 خانه باز بود پاورچین ساختمان را دور زدند و سمت

ود، با هم کمی گشتند کهکارگاه رفتند ولی آنجا خبری نب  

 باز حیاط شدند

 ِِ  

 . متوجه در

 هراسان بیرون دویدند خانه

ِِ شیدا پشت در ی عمو اصغر  

 ایستاده بود و به در میکوبید؛ با التماس گریه میکرد و

 حرفهای نامفهومی میزد که فقط آنها معنایش را

 میفهمیدند. سراندر پایش خیس شده بود از موهای بلندش

 که به صورتش چسبیده بود آب میچکید و زار میزد. لیال

 .پا به پای او اشک میریخت و نوازشش میکرد

 الهی بمیرم ...؛ راسته که میگن عزیز کردهها بیشتر بال -



 !میبینن

 :حامد بهسختی بغضش را فرو داد وگفت -

 !سریع ببرش داخل تا میالد بیدار نشده -

متوجه اطرافش نبود؛ولی شیدا در دنیای دیگری بود و   

 حامد از روی اجبار به صورتش سیلی زد و او یکباره از

 خواب پرید، هاج و واج نگاهشان میکرد. لیال اشک

 میریخت و جای انگشتان حامد را روی صورتش لمس

 .میکرد و میبوسید

 خاله چی شده! دوباره تو خواب راه افتادم، میالد هم -

 فهمیده؟

گردیم داخل تا بیدار نشدهنه قربونت برم، بیا بر - ! 

شده بودند و میالد« موش آب کشیده»وقتی برگشتند، ِ مثل   

 .توی هال منتظرشان ایستاده بود

 چیزی شده...؟ -

 :لیال با دستپاچگی گفت

 نه ...! این خانوم هوس کرده بود زیر بارون قدم بزنه ما -

 .هم باهاش رفتیم

؟نصفشب ... با لباس خواب، زیر این رگبار - ! 

 لیال این دروغ را بهقدری ناشیانه گفت که خودش هم

 خجالت کشید و میالد با سکوتی معنیدار به اتاقش برگشت

 .تا او را بیش از این شرمنده نکند



*** 

 آنها به سمت تهران در حرکت بودند، میالد در سکوت

 فکر میکرد؛ چرا باید چیزی را که خودش میدانست از

میگفتند؟او پنهان میکردند و دروغ  ! 

 شیدا از اتفاق دیشب هنوز حس بدی داشت و سکوت میالد

 .آزارش میداد

 میشه بگی چرا اینقدر ساکتی؟ -

 !دارم فکر میکنم -

 آفرین ...! اونوقت به چی؟ -

 به تو، به خودم، به خالهت که منو احمق فرض کرد! من -

 . ... بهشون گفته بودم که توی خواب راه میری، اونوقت

 چطور میتونی در مورد خاله لیال اینجوری فکر کنی؟ -

 !اون به خاطر من این حرفو زد

 :میالد نگاه تمسخر آمیزی به شیدا کرد -

 !... پس تو رو احمق فرض کرده -

 !خیلی بد جنسی -

 ببین حسم میگه، اون داشت یه چیزی رو ازم پنهون -

 .میکرد؛ این ناراحتم میکنه

همه چیز خبر داشتی، االن تو قبل از ازدواجمون از -  

 دیگه دنبال چی هستی؟

 دنبال چیزی نیستم، فقط میخوام بدونم چرا انقدر استرس -



 داری و ازم قایمش میکنی؟ حتی بعضی وقتها حس

 !میکنم از اینکه کنارمی زجر میکشی

 تو دیوونه شدی ،... داری کمکم عصبانیم میکنی، یه -

 !... چیزی بهت میگما

د بیش از این نباید این بحث را ادامه دهدمیالد احساس کر  

 :و برای اینکه جو را عوض کند پرسید

 چیزی برای خوردن داریم؟ -

 !... اوهوم -

 .پس یه چایی بهم بده و صدای موسیقی را زیاد کرد -

 میالد اصال قانع نشده بود؛ شیدا هم میدانست که او بیش

شدند واز اینها حق دارد بداند، ولی خانوادهش مانع می  

 .این مسئله استرس بیشتری به او وارد میکرد

 چند روز از آمدنشان گذشته بود و میالد همچنان فکرش

 درگیر بود. با خود میاندیشید شاید دوری از خانوادهاش

 باعث این مشکل شده، ولی این هم پذیرفتنی نبود؛ چون در

 انزلی کنار لیال مدتها زندگی کرده بود و به او وابستگی

دی داشت. پس چرا دوباره این اتفاق افتاده بود؟ تصمیمزیا  

 داشت هر طور شده با یک روانشناس صحبت کند تا

 !مشکل شیدا را بفهمد و حلش کند زیرا برایش نگران بود

 بعد از رفتن بچهها، لیال بالفاصله با خواهرش تماس

 .گرفت و آنها را از اتفاقاتی که افتاده بود مطلع کرد



هرا از این خبر آشفته شدند تازهابوالفضل و ز  

 ِِ  

 ؛ این مشکل

شده بود و مثل کالفی سردرگم« قوز باال قوز» برایشان   

 :بههم پیچیده بودند. ابوالفضل با عجز به همسرش گفت

 زهرا جان، تنها راه کمک به شیدا اینه که میالد از -

 !آسیبهای روحی اون مطلع بشه

 نمیشه ...، نمیتونیم ریسک کنیم، لیال هم با این کار -

 !مخالفه

 آخه چه ربطی به اون داره، چرا انقدر تو مسائلی که -

 بهش مربوط نیست دخالت میکنه؟

دیگه به« خرت از پل گذشت»  باورم نمیشه، حاال که  -  

 !اون ربطی نداره، غریبه شد؟

الفچرا متوجه نیستی، من از اولش با این کار مخ -  

 !بودم؛ ولی شما هر کاری دلتون خواست کردین

 واقعا که ...، لیال حق مادری گردن شیدا داره؛ هر کاری -

 هم کرده به صالحش بوده، این جای دستت درد

 !نکنهست

 من آدم نمکنشناسی نیستم؛ تا آخر عمرم محبتهاشو -

 فراموش نمیکنم و بهش مدیونم ولی میفهمی ما داریم

 !چیکار میکنیم؟



 !آره ،... خوب میفهمم -

 زهرا با نگرانی به چشمهای ابوالفضل خیره شد، از

 استرس ِ پوست لبهایش را به دندان میگرفت و با لرزشی

 :در صدا گفت

 ببین! من یه مادرم، نمیتونم عذاب کشیدن جیگرگوشهمو -

 تحمل کنم، نمیتونم پرپر زدنشو ببینم، فقط میدونم هر

ا خودشو دریابه و زندگیشوطور شده باید کمکش کنم؛ ت  

 حفظ کنه. این یادت باشه من بهخاطر بچههام از روی

 !همه کسو همه چیز رد میشم

 ابوالفضل مبهوت به چشمان او که از ناراحتی و استیصال

 غبار غم گرفته بود نگاه میکرد. این غصه داشت از پا

 درش میآورد، حال خودش هم دست کمی از او نداشت

 ولی به همسرش

 ِِ  

 .خاطر ، مالحظه کرد و کوتاه آمد

 ناخودآگاه اینطور مواقع به یاد پدرش میافتاد و حال او را

 .درک میکرد

*** 

 زهرا و لیال، یکریز با نصایحشان سعی در کنترل شیدا

 داشتند و به زعم خودشان کمکش میکردند؛ در صورتیکه

 او احساس میکرد هر چه بیشتر برای حفظ زندگیش دست



بیشتر در ِ باتالق فریب و نیرنگ غرق و پا میزند،  

 میشود. و این در مقابل مهربانی و گذشت میالد برایش

 :دردناک بود و با خود میاندیشید

 آیا من همون دختر پاک و بیآالیش قبلم؟ اون شعارهایی -

 که باهاش بزرگ شدم چی شد...، یعنی هر وقت به

ت،صالحمون بود مجازیم به کتمان حقایق؟ تکلیف شراف  

 » صداقت و وجدانی که ازش دم میزدیم باد هوا بود؛

 «مرگ خوبه واسه همسایه؟

 بهیکباره تمام تصوراتی که از خانوادهاش داشت و به

 آنها افتخار میکرد، برایش زیر سوال رفت و از درون

 فرو ریخت. تازه داشت میفهمید که گاهی شرافتمندترین

 آدمها هم اگر منافعشان به خطر بیفتد بهسادگی چشمهایشان

 را بر روی حقیقت میبندند و بهراحتی از آن میگذرند؛

 برای همین زجر میکشید و در این دوگانگی دست و پا

 .میزد

 روز به روز حالش وخیمتر میشد، شبها در حال

 خوابگردی و روزها در حال اغراق در رفتارش

نگ و بذلهگو بود و گاهیمیگذشت، گاهی شوخ و ش  

 افسرده و غمگین، که علت هیچکدامشان برای میالد روشن

 نبود. این همه نوسانات خلقی برایش عجیب بود و از همه

 دردناکتر، اینکه نمیتوانست در مورد شیدا با خانوادهاش



 صحبت کند، چون از قبل به او هشدار داده بودند. پس

با آنها حفظ کند تاحتیاالمکان سعی میکرد فاصلهاش را   

 .مبادا به مشکالتش پی ببرند

 هنگامیکه مادرش با گالیه و اصرار وادارشان کرد تا

 سری به آنها بزنند. از رفتار شیدا که سعی میکرد خوب

 بازی کند و حرکات عصبی و معذب میالد، متوجه شد که

 مشکلی وجود دارد. او زن باتجربهای بود و بهتر از هر

شناخت و نکتهای از چشمانش پنهانکسی پسرش را می  

 :نمیماند، پس در یک فرصت مناسب به او گفت

 میخوام یهچیزی رو برات روشن کنم! درسته یه زمانی -

 با ازدواجت مخالف بودم ولی االن شیدا عروسمه، نهتنها

 مشکلی باهاش ندارم بلکه دوستشم دارم؛

همیشه«. گوش عزیزه گوشوارهشم عزیزه»همونطورکه  

ا میخوام که خوب و خوشبخت باشید و مشکلیاز خد  

 :براتون پیش نیاد، ولی اینو آویزه ِ ی گوشت کن

 زن و مرد تا بیان با چم و خم هم آشنا بشن یهخورده

 سختی داره ولی میگذره؛ زندگی جادهی پر نشیب و

 فرازیه که باید با صبر و درایت ازش عبور کنی؛ پس

رد کن، اگه هیچ وقت نترس و دستاندازها رو آروم  

 .توی چاله هم افتادی، بدون کسانی هستند که کمکت کنند

 میالد ... مبادا بخاطر انتخابت واهمه داشته باشی و



 مشکالتتو پنهان کنی، تو بچهمونی حتی اگه صد سالت

 بشه؛ هیچ چیز این واقعیتو تغییر نمیده. شیدا هم دختر

 !خوبیه، ارزششو داره که بخاطرش تالش کنی

ه اشک در چشمانش حلقه زده بود پیشانی مادرشمیالد ک  

 :را بوسید و گفت

 مامان ازت ممنونم! تو همیشه بهترین رفیقم بودی. بار -

 سنگینی رو از روی دوشم برداشتی، مطمئن باش اگه

 مشکلی داشتم شما اولین کسی هستی که ازش کمک

 .میگیرم

همیالد با چند نفر از دوستان متاهلش، خانوادگی آخر هفت  

 را در ویالی فشم بهسر میبردند. شیدا با اینکه تازه با آنها

 آشنا شده بود، به خوش

 ِِ  

 خاطر خلق ش مورد توجهشان قرار

 گرفته بود و ارتباط خوبی با آنها برقرارکرده بود. آقایان

 کنار منقل ٌکری میخواندند و هنرنمائیهایشان را در پخت

 کباب به رخ هم میکشیدند، خانمها هم صحبتشان گل

 انداخته بود و از هر دری حرف میزدند. آنشب تا دیر

 وقت بیدار بودند و اوقاتشان را با بذلهگویی و سربه

 ِِ  

 سر هم



 :گذاشتن سپری کردند، تا موقع خواب که یکی از آنها گفت

 خانمها برید توی اتاقهاتون، ما هم همینجا میخوابیم و -

سابی پشت سرتون حرف میزنیمح . 

 میالد گفت: شرمنده! ما توی اتاق خودمون میخوابیم؛ -

 .شما هم هر جا دلتون خواست بخوابین

 !!میالد زشته ...، بیخود میگه من تابع جمعم -

 آقایون هم که دنبال سوژه میگشتند، برایش دست گرفتند و

 شروع به مسخرهبازی کردند. ولی او سر حرفش ایستاده

ود و مقابل اصرار شیدا، نگاه تند و گزندهای نثارش کردب  

 .که همه متوجه شدند و یک آن سکوت کردند

 .بابا چرا نمیفهمید ...، این بنده خدا تازه داماده -

ِِ آره دیگه ندید بدید بیچاره؛ ولش کنید - ...! 

 تا چشم آقایون در بیاد ...! دست شیدا را گرفت و با -

تخندهای شیطنت آمیز گف : 

 ! ...شببخیر -

 شیدا از خجالت سرخ شده بود و ِ خیس عرق! وقتی داخل

 اتاق شدند، میالد در را قفل کرد و صدای خندهی آنها از

 بیرون شلیک شد. اشک در چشمان شیدا جوشید و با بغض

 .نگاهش کرد

 چی شده عزیزم، چرا ناراحتی؟ -

 این چه کاری بود کردی، خیلی زشته بهخدا ...! و -



الیکه اشکهایش سرازیر شده بود ادامه داددرح : 

 آبرومو بردی، چرا بهم اخم کردی همه دیدند، خیلی

 .خجالت کشیدم

 من بهخاطر تو اینکارو کردم؛ ترسیدم دوباره شب راه -

 !بیفتی، برای همین مجبور شدم اینطوری رفتار کنم

 تو از اینکه من تو خواب راه میرم خجالت میکشی؟ -

ست، میترسم اتفاقی برات بیفته؛بحث خجالت نی -  

 !میفهمی چقدر نگرانتم؟

 شیدا با چشمانی غمزده، فقط نگاهش میکرد و در دل بهش

 حق میداد و از اینکه باعث شده بود او را در چنین

 موقعیتی قرار بدهد شرمنده بود. میالد در آغوشش کشید و

 موهایش را نوازش کرد، سپس صورتش را در قاب

 :دستانش گرفت و گفت

 میدونی که چقدر دوستت دارم؛ لطفا ازم ناراحت نباش -

 .و بوسهای به گونهاش زد

 ولی شیدا دلش شکسته بود نه از میالد، بلکه از خودش؛ در

 آن لحظه حتی اگر بهخاطر آنچه دیگران فکر میکردند در

 اتاق حبس شده بود حس بهتری داشت؛ حرفهای میالد در

و سینهاش از درون میجوشید، بغضی گوشش زنگ میزد  

 غریب راه گلویش را بسته بود و مدام کلمات در ذهنش

 :تداعی میشد



 سعی کن امشب هوشیار باشی، من کلیدو از روی در بر -

 میدارم چون جنابعالی توی خواب، قفل درو هم باز

 !میکنی

 با خودش فکر میکرد اگر میالد انقدر نگرانش است، چرا

ا ترتیب داده؛ نکند میخواسته خوارو خفیفشاین میهمانی ر  

 کند؟ از استرس، فکرهای عجیب و غریبی به سرش زده

 بود، حاال به میالد هم که با آسودگی خوابیده بود رشک

 میبرد. از هجوم موذیانهی خیاالت عجیب در سرش،

 احساس سوزش میکرد و با خودش در مبارزه بود تا

ره او را به گذشتهخوابش نبرد؛ ناخودآگاه ذهنش دوبا  

 .کشاند؛ مرور خاطرات همیشه برایش لذتبخش بود

 تا قبل از آن اتفاق شوم، خوشبخت ِ ترین دختر روی زمین

 بود، با پدر و مادری مهربان و خانوادهای که او را

 میپرستیدند، خوشحال و سبکبال، غصه برایش معنائی

 نداشت؛ ولی غافل از اینکه دست تقدیر همیشه بر یک

وال نیست. ناگهان دردها غافلگیرت میکنند و جائیمن  

 روی سرت آوار میشوند که انتظارش را نداری، مانند

 کسی که از پشت خنجر خورده و یارای نفس کشیدن ندارد،

 در هجوم درد از نعره کشیدن منع میشوی و مجبوری درد

 .را در دل و جانت حبس کنی

ی از غم و اندوههر روز، هر دقیقه و هر ثانیه، دلت تلنبار  



 میشود و دشوارتر از همه وقتی که درد از درون سینهات

 را میشکافد باید در صحنهی زندگی خوش برقصی،

 زمانی که چشمهی اشکت در حال جوشیدن است از ته دل

 بخندی و در لحظات حزنانگیز زندگیت، بازیچهای باشی

 در دست دیگران. نقشی سخت و نفسگیر که برای درست

دنش باید شرافتت را به تاراج بدهیایفا کر ! 

*** 

 صبح روز بعد با شوخی و طعنههای دوستان آغاز شد؛

 شیدا شب گذشته اصال نخوابیده بود و سر درد داشت،

 حالش خوب نبود و سرش گیج میرفت ولی طبق معمول به

 روی خودش نمیآورد و نقشش را به خوبی بازی میکرد،

 .همراه آنها میگفت و میخندید و کار میکرد

 عصر جمعه بود؛ همگی حاضر بودند تا دقایقی دیگر به

 تهران برگردند، توی حیاط جمع شده بودند و حین سوار

 شدن به ماشین، میالد یادش آمد که شارژرش را جا

 گذاشته، سریع داخل ویال شد و با عجله به سمت آنها

د و از پلهها پائین افتاد،برگشت که یک لحظه پایش لغزی  

 همه ترسیدند و سمتش دویدند؛ غیر از شیدا که از دیدن این

 صحنه خندهاش گرفته بود و نمیتوانست خودش را کنترل

 کند؛ در ابتدا آنها متوجه نشدند و با حیرت نگاهش کردند

 .ولی خندههای او شدت گرفته بود و ریسه میرفت



ادی او شد، لنگانمیالد که متوجه حالت عصبی و غیر ع  

 :لنگان به سمتش رفت و گفت

 .شیدا بسه! ولی او اصال نمیشنید و حالت طبیعی نداشت -

 :دوباره با عصبانیت فریاد زد

 !... گفتم بسه -

 دوستانش که وضعیت را این گونه دیدند، میالد را کنار

 :کشیدند و خانمها دورهاش کردند

ش خوبه، آروم باششیدا ..،. شیدا جان... ببین میالد حال -  

 !عزیزم

 میالد دوباره به سمتش برگشت و شانههای او را گرفت و

 :بهشدت تکان داد و با خشم گفت

 !شیدا ... لطفا ساکت شو، کالفهم کردی -

 او یکباره سکوت کرد، چند لحظه خیره به نقطهای زل

 زد و ناگهان شروع به گریه کرد؛ آنچنان از ته دل زار

شده بودند و نمیدانستند چه باید میزد که همگی مبهوت  

 .بکنند

 میالد شیدا را در آغوش گرفت و از غصه

ِِ ی رنج کشیدن  

 او، گونههای جوانش خیس شده بود. این صحنهی غمانگیز

 همه را متاثر کرد و قلبشان را به درد آورد، ولی

 .هیچکدام جوابی برای سوالشان پیدا نکردند



*** 

بود و دوستانش به بدترینتمام رشتههای میالد پنبه شده   

 شکل متوجه وضعیت شیدا شده بودند. او با پدر و مادر

 همسرش تماس گرفت و در مورد اتفاقات اخیر و شرایط

 :دخترشان با آنها صحبت کرد و گفت

 !در اسرع وقت باید دکتر روانشناس ببیندش -

 ولی زهرا شدیدا مخالفت میکرد و معتقد بود که شیدا

 .مشکلی ندارد

 باور کنید این خودشه، -

 ِِ  

 کار به صالح میترسم در نبود من

 اتفاقی براش بیفته! چطوره بفرستمش اصفهان، شاید کنار

 !شما کمی آروم بگیره

 راستش میترسم دو هوا بشه، بهتره یه کم دیگه صبر -

 .کنیم

 زهرا هر روز در نبود میالد با او تماس میگرفت و ازش

 میخواست که بردبار باشد و به آینده فکر کند. شیدا تمام

 سعیش را میکرد ولی گاهی عنان از کف میداد و کنترل

 .از دستش خارج میشد

 مدتی بود که درست غذا نمیخورد و خیلی ضعیف شده

 بود، دیگر از شیدای پر شر و شور خبری نبود و اکثر



حوصلهمواقع فقط میخوابید. میالد هم بهشدت کسل و بی  

 شده بود و سرزندگی قبل را نداشت؛ دوستانش متوجه این

 تغییرات شده بودند ولی سعی میکردند راحتش بگذراند تا

 .زمانی که خودش بخواهد و صحبت کند

 در یکی از آخر هفتهها دوستان دوباره قرار گذاشتند دور

 :هم جمع شوند. ولی شیدا که فهمید با بیحوصلگی گفت

ست، اصال آمادگی مهمونی رفتنو ندارممن حالم خوب نی - . 

 البته بعد از آن اتفاق خجالت هم میکشید؛ ولی به میالد

 پیشنهاد داد، تنهایی به میهمانی برود و گفت که مشکلی با

 .این مسئله ندارد

 !من مشکل دارم، تنهایی برم اونجا چی بگم -

 .بهخدا دلم نمیخواد ناراحتت کنم ولی دست خودم نیست -

چرا نمیای بریم دکتر؟پس  -  

 یعنی با دکتر رفتن من، مشکلت حل میشه؟ -

 اشتباه تو کلهت کردند ... مشکل تو حل میشه و خیال من -

 راحت؛ ولی متاسفانه ما از راه دور کنترل میشیم و

 بدون اجازه حتی آب هم نمیتونیم بخوریم. تو االن زن

هتمنی، مسئولیتت با منه، اگه بالئی سرت بیاد خانواد  

 !اولین کسانی هستند که مدعی میشن چرا اهمال کردم

 میالد ... خیلی بی انصافی، این حرفها از تو بعیده؛ -

دوستت دارند؟ میدونی پدر و مادرم چقدر  



 چه ربطی داره، منم دوستشون دارم ولی االن این زندگی -

 منه که هر لحظه با دلهره و اضطراب میگذره. اونها

نند، فقط به من میگن نگران نباشدارند زندگیشونو میک  

 همه چیز درست میشه؛ من تا کی باید صبر کنم تا یه

 !زندگی عادی و بدون ترس داشته باشم

 شیدا دیگر حرفی برای گفتن نداشت چون حق با میالد بود،

 فقط با سکوتش باعث شد ماجرا فیصله پیدا کند؛ و برای

 خوشحال کردن او، تصمیم گرفت حتما در آن جمع

 .دوستانه شرکت کند

*** 

 بعدازظهر قبل از آمدن میالد، لباسهایش را آماده کرد و

 متوجه شد چقدر الغر شده. دراین مدت اصال به خودش

 اهمیت نداده بود، حتی حوصلهی نگاه کردن در آینه را هم

 :نداشت. در دل گفت

 !طفلکی میالد ..،. ولی من چیکار میتونم بکنم -

 شیدا بهسختی آماده شد و میالد از اینکه توانسته بود او را

ِِ همراه خود کند، بسیار خرسند بود؛ همگی از دیدن آنها  

 !خوشحال شدند و متعجب

 شیدا با چشمانی گود افتاده و تکیده با رنگ و رویی زرد،

 کنار آنها نشست. خانمها که کنجکاو بودند از مشکلش سر

ودند ولی شیدا یک در میاندربیاورند دورهاش کرده ب  



 .پاسخشان را میداد

 آقا میالد چیکار کردی با این بنده خدا ..،. نا نداره -

 !حرف بزنه

 آقایان هم سربه سرش میگذاشتند و میخندیدند. شیدا

 سرگیجه داشت، همهمه و حرفها و خندههای آنها آزارش

 میداد؛ ولی خودش را کنترل میکرد و در ِ جواب

ه زور تبسم میکردشوخیهایشان ب . 

 میز شام آماده بود، میهمانها برای صرف غذا از جا بلند

 همسرش بود

 ِِ  

 شدند، میالد که نگران ، دستش را گرفت، شیدا

 به صورت شیرین او لبخندی زد و از جایش بلند شد. همه

 سر میز نشسته بودند، میالد آرام صندلی را بیرون کشید تا

چشمش به غذاها افتاد واو بنشیند، ولی به محض اینکه   

 بوی آنها به مشامش خورد، دل و رودهاش بههم پیچید و به

 سمت باال آمد، یکباره خودش را عقب کشید، همگی

 ترسیدند و از جا بلند شدند، شیدا به کمک میالد، سریع

 .خودش را به دستشویی رساند و باال آورد

سید،یکی از خانمها با اشتیاق گفت: چرا زودتر به ذهنم نر  

 !... اون بارداره

 در آن لحظه بود که نگرانی جایش را به خوشحالی داد و



 ِِ  

 همه با تصدیق حرفش، ذوقزده شدند. میالد شوکه شده بود

 !و باورش نمیشد

 آنها شیدا را روی کاناپه خوابان ِ ده بودند و از این احتمال

 مبارک، ابراز خوشحالی میکردند. بعد از شام خانمها

ا شوق به داروخانه فرستادند تا با ِ خرید )بیبیمیالد را ب  

 !چک( مطمئن شوند

 آنشب همگی از این اتفاق خوشحال بودند، شیدا که

 غافلگیر شده بود از توجه زیادی که بهش میشد خجالت

 میکشید، میالد در پوست خود نمیگنجید، خانمها هم که

 دیگر جواب سوالهایشان را گرفته بودند؛ هرکدام

میکردند و از یک دکتر حاذق نام میآوردندتوصیهای  . 

 آخر این خبر

 ِِ  

 شب میالد از هیجان ، با اینکه میدانست پدر

 و مادرش در خواب هستند سراغشان رفت. چون دیگر

 طاقت نداشت و نمیتوانست تا صبح صبر کند، دلش

 میخواست در آن لحظه شادیش را با آنها سهیم شود. پدر و

 مادرش ابتدا از دیدن آنها ترسیدند، اما با شنیدن این خبر

 بهوجد آمده بودند و با خوشحالی عروسشان را مورد لطف

 قرار میدادند. پدر میالد با لبخندی از سر شوق به اتاقش



 رفت و بعد از چند دقیقه با انگشتری زیبا که سنگ یشم آن،

رقیمتی بود و ارزش زیادی داشت سمت میالد آمد؛ د  

 .آغوشش گرفت و انگشتر را دستش کرد

 او که از شادی چشمانش برق میزد گفت: انگشتر پدر -

 !بزرگ

 آره پسرم! این یادگاریو گذاشته بودم برای همچین -

 روزی. دلم میخواد برای زنده نگهداشتن اسمش،

 !همینجوری دست به دست بچرخه

ینممنون بابا ...! بعد از هدیهای که شیدا بهم داد، ا -  

 .بهترین کادوئیه که توی عمرم گرفتم

 خانم شما هم فردا که شیدا جانو بردی دکتر، از طرف -

 !من به سلیقهی خودش یه کادوی خوب براش بگیر

 ولی باباجون فردا که نمیشه، باید اول از دکتر وقت -

 .گرفت

 احتیاج به وقت نیست دخترم، آشناست؛ اون بدون وقت -

 !قبلی هم تورو میبینه

 لطفا اجازه بدید من اول با خاله لیال صحبت کنم، یکی از -

 دوستان صمیمیش اینجاست، ترجیح میدم زیر نظر اون

 !باشم

 :میالد با شنیدن اسم لیال عصبی شد و گفت

- 



 ِِ  

 شیدا... این دکتر خانوادگیمونه! بچههای خواهرامو هم

 !این بهدنیا آورده، کسیه که همهمون بهش اعتماد داریم

من االن واقعا استرس دارم، نمیدونم باید چیکارولی  -  

 .!.. کنم

 وقتی مادرم کنارته چرا باید استرس داشته باشی؟ اون -

 بچهی منم هست، اجازه ندارم پیش دکتری که بهش

 اعتماد دارم ببرمش! حتما خاله لیالت از چهارصد

 کیلومتری باید به ما مجوز بده که پیش چه دکتری بریم؟

برای اولین بار میالد را در این حالپدر و مادرش   

 میدیدند و با اینکه با او موافق بودند، پا در میانی کردند و

 :گفتند

 مهم اینه که اون تحت نظر باشه فرقی نمیکنه؛ بذار پیش -

 !هر کسی که خیالش راحتتره بره

 میالد از اینکه او برای هرکاری باید از خانوادهش اجازه

 میگرفت خسته و کالفه شده بود؛ مخصوصا از

 حرفشنوی زیادش از لیال! در حالیکه دور از آنها زندگی

 میکردند در کوچکترین مسائل زندگیشان دخالت داشتند و

 برایشان تصمیم میگرفتند که این برای او تبدیل به یک

 .معضل شده بود

*** 



مختلف وآنها باتفاق نزد دوست لیال رفتند؛ بعد از معاینات   

 سونوگرافی و آزمایش، دکتر به اطالعشان رساند که همه

 چیز مرتب است و جای نگرانی وجود ندارد و قرار ویزیت

 .ماهیانه را برایش گذاشت

 میالد که قبال معتقد بود او باید به روانپزشک مراجعه کند،

 دیگر هیچ اشارهای به این موضوع نمیکرد. بقدری ذوق

راکیها و هدیههای مختلف به خانهداشت که هر روز با خو  

 میآمد و غافلگیرش میکرد. مادرش هم مرتب غذاهای

 .خوشمزه و مقوی برای عروسش مهیا میکرد و میفرستاد

 شیدا در ابتدا از این بارداری یکه خورده بود و احساس

 رضایت نمیکرد ولی شادمانی بیحد میالد و نوع رفتار

او میکردند، این خانوادهی همسرش و رسیدگیهایی که به  

 مسئله را برایش خوشایند و دلچسب کرده بود؛ مخصوصا

 اینکه پدر و مادرش هم به دیدندش آمدند و برادر کوچکش

 .را هم با خود آورده بودند

 این پسر کوچک بسیار شیرین بود و همه را مجذوب خود

 کرده بود، حتی میالد! عالقهی وافر خانواده حتی حاج اکبر

ن کودک، همه را متعجب میکرد. چون او ازو طیبه به ای  

 طرف آنها به فرزندی گرفته شده بود ولی بهقدری برایشان

 عزیز بود که دیگران بهخاطر اینهمه توجه و رسیدگی،

 .آنها را تحسین میکردند



 شیدا کمی بهتر شده بود ولی بهشدت پرخوری میکرد و

 دست از همه چیز شسته بود. در بیقیدی عجیب و آزار

هندهای بسر میبرد، فقط میخورد و میخوابید و بهشدتد  

 .اضافه وزن پیدا کرده بود

 در ماه پنجم بارداری دکتر بعد از اینکه سالمت و جنسیت

 بچه را که پسر بود تائید کرد؛ به او هشدار داد اگر بههمین

 منوال ادامه دهد، زایمان سختی در پیش خواهد داشت و

بیفتند. ولی او اصال ممکن است خودش و بچه به خطر  

 اهمیت نمیداد و به توصیههای پزشک عمل نمیکرد و در

ِِ جواب ِ اعتراض میالد، میگفت : 

 نمیبینی تو این دنیا چه خبره ...؟ چرا باید یه آدمو -

 بوجود بیاریم و بدبختش کنیم؛ بهخدا این خودخواهی

 !محضه

 .شیدا ناشکری نکن -

 !این حقیقته، یه حقیقت تلخ که نمیخوای قبولش کنی -

 میدونی چه آدمائی حسرت بچهدار شدن دارند. حاال که -

 خدا این لطفو

 ِِ  

 در حق ما کرده تو داری ناسپاسی میکنی؟

 ناسپاسی نمیکنم ولی قبول کن یه وقتایی، اتفاقاتی میفته -

 که از دست کسی کاری برنمیاد و روی سرنوشت بچهای



ناه پاشو به این دنیا گذاشته تاثیر میگذاره. مثالکه بیگ  

 اگه من موقع زایمان ٌمردم، چه بالیی سر بچهی بیچارم

 میاد، زیر دست کی میخواد بزرگ بشه؟

 دیوونه شدی ...؟ لطفا این فکرا رو از سرت بیرون کن، -

 ما با هم بزرگش میکنیم. مطمئن باش من اجازه نمیدم یه

بشه مو از سر تو و بچهم کم ! 

 دلم برای بچهم .ولی همه چیز به ارادهی من و تو نیست -

 میسوزه، نمیدونم چه سرنوشتی در انتظارشه و

 .بیاختیار اشک از چشمانش سرازیر شد

 میالد از رفتارها و تفکرات شیدا سر در نمیآورد و عذاب

 میکشید، همیشه زندگی بعد از ازدواجش را جور دیگری

ن همراه با عشقی سوزان،تصور میکرد، پرشورو هیجا  

 ولی چیزهایی که در رویایش دیده بود فقط چند هفتهی اول

 زندگیش به تصویر کشیده شد و باقی آن در سرگشتگی

 گذشت. چیزی این وسط پنهان بود که فکر میالد را آشفته

 میکرد، شیدا گاهی در عین بیربطی، حرفهایی میزد

ا میداشت. اوکه ذهن را قلقلک میداد و آدم را به فکر و  

 پسر باهوشی بود ولی نمیتوانست این پازل بههم ریخته را

 .مرتب کند و از مشکالت شیدا سر در بیاورد

 شب از نیمه گذشته بود، ماه در آسمان نور نقرهفام خود را

 بر پهنهی زمین گسترانده بود و ستارهها با درخششی زیبا



مالیم دامن لمهی مهتاب را پر تاللو کرده بودند. نسیمی  

 میوزید و شاخ و برگ درختان را به رقص میخواند، آنها

 از اینهمه شکوه بهوجد آمده بودند و با وقار به احترام

 .مهتاب، با آهنگ باد میرقصیدند

 شیدا لباسهایش را عوض کرد و از آپارتمان خارج شد و

 با دیدن اولین ماشین دست تکان داد، آقای محمدی و

رگشته بودند و داشتند واردهمسرش تازه از بیرون ب  

 پارکینگ میشدند که شیدا از آنها خواست ِ او را به منزل

 .پدرش ببرند

 !خانم نادری اتفاقی افتاده، حالتون خوبه -

 میشه منو ببرید پیش مامان و بابام؟ -

 البته ...، کجا باید ببرمتون؟ -

 !... اصفهان -

ضعیتآنها با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و متوجه و  

 غیر عادی او شدند که ماتزده به آسفالت خیابان نگاه

 :میکرد و گفت

 !... میخوام برم خونهمون، توی اتاقم -

 آنها از ماشین پیاده شدند، خانم محمدی سمتش رفت و

 دستش را گرفت، مثل کارد سرد بود. آقای محمدی زنگ

 واحدشان را زد، میالد از خواب پرید شیدا کنارش نبود،

 قلبش از ترس فرو ریخت و از پشت آیفون متوجه شد که



 همسرش نزد آنهاست. سراسیمه خود را به پائین رساند و

 شیدا را در حالیکه کیفش را بغل گرفته بود و به روبرو

 .نگاه میکرد دید

 :آقای محمدی جلو آمد و گفت

 مثل اینکه همسرتون حالش خوب نیست، از من میخواد -

 !ببرمش اصفهان

رمنده، واقعا معذرت میخوام! متاسفانه اون گاهیش -  

 . ... دچار خوابگردی میشه، البته مدتی بود که

 آقای محمدی وارد صحبتش شد: با این حساب باید خیلی -

 مراقب باشید، مخصوصا اینکه باردارم هست، خیلی

 !خطرناکه

 !بله درست میفرمائید، خودمم نگرانشم -

ی ندیده بودند با ناباوری بهآنها که تا بهحال چنین صحنها  

 !میالد نگاه کردند که سمت شیدا میرفت

 !شیدا ...، شیدا جان -

 او بیحرکت به روبه رو خیره شده بود و مثل یک نوار

 :ضبط شده فقط میگفت

 !میخوام برم تو اتاقم -

 میالد از خانم محمدی بطری آبی را که در دستش بود

 .گرفت و کمی آب به صورتش پاشید

ا یکدفعه به خودش آمد و با تعجب به اطرافش نگاهشید  



 :کرد و با بغض گفت

 !... دوباره تو خواب -

 میالد در حالیکه سعی داشت صورتش را با دستمالی که

 :خانم محمدی داده بود خشک کند،جواب داد

 چیزی نیست عزیزم ...، بریم باال و در حالیکه از آنها -

به داخل هدایت تشکر میکرد و پوزش میخواست او را  

 .کرد

 میالد مستاصل روبه روی شیدا نشسته بود، او هم شرمگین

 .از اتفاق پیش آمده در فکر بود

 !آبروم پیش همسایههام رفت -

 همسایه   ها به درک! میدونی اگه کسی غیر از اونها -

 بهت برخورده بود چه اتفاقی میافتاد؛ معلوم نبود چه

خانوادهتو چیبالئی سرت میومد. اونوقت جواب   

 !میدادم

 هیچی ...! من به همهشون گفتم،کسی حق نداره به تو -

 !... حرفی بزنه چون

 چون چی ...؟ -

 !... هیچی -

 محض رضای خدا ...، اگه چیزی هست که باید بدونم -

 بهم بگو؛ دیوونه ... من عاشقتم! تو رو با دنیا هم عوض

 نمیکنم. بهت قول میدم که همیشه کنارتم، فقط باهام



 !روراست باش

 نهخیر چیزی نیست؛ میخواستم بگم منم دوستت دارم و -

 !دلم نمیخواد بخاطر من توی دردسر بیفتی

 ولی شیدا ...، این مسئله واقعا جدیه، نباید سرسری ازش -

 !گذشت

 میدونم ولی االن خستهم میخوام بخوابم، فردا در -

ردش حرف میزنیممو . 

 میالد از مسائل گذشتهی او خبر داشت ولی هر چه بود

 فراتر از چیزهائی بود که میدانست، این را هم خوب

 میفهمید که شیدا با گفتنش مشکلی ندارد چون بهخوبی

 میشناختش. اما از سمت خانواده، مخصوصا مادر و

 !خالهش تحت فشار بود

بگیرد تا کناراو مجبور شد آنروز را تلفنی مرخصی   

 همسرش بماند و چارهای بیندیشد، حتی دیگر میترسید در

 خانه تنهایش بگذارد؛ ولی شیدا ناراحت بود و با عصبانیت

 :گفت

 چرا با من اینجوری رفتار میکنی؟ -

 !چون میخوام مراقبت باشم -

 .من احتیاجی به مراقبت ندارم -

 !یادت رفته دیشب چه اتفاقی افتاد؟ -

ی، از این ببعد میخوای اینجا بشینی وخوب که چ -  



 !نگهبانی بدی

 چارهی دیگهای هم برام گذاشتی؟ -

 آنها برای اولین بار با هم مشاجره کردند، میالد با خشم از

 خانه خارج شد و جلوی در قدم میزد؛ با عصبانیت گوشی

 ابوالفضل را گرفت و ازش خواست هر چه سریعتر به

ن مشکل بکندتهران بیاید و فکری برای ای . 

*** 

 ابوالفضل از شنیدن صدای میالد که از شدت ناراحتی

 میلرزید، ترس وجودش را گرفت و بالفاصله با زهرا

 سمت تهران حرکت کردند. آنها در مسیر هزارو یکجور

 فکر و خیال به ذهنشان میرسید و عذابشان میداد راه

 برایشان طوالنی شده بود و لحظات به کندی میگذشت، اما

 شیدا قبل از رسیدن آنها از رفتارش پشیمان شد و از

 حرفهای پرت و پالئی که زده بود خجالت میکشید؛ زیرا

 میالد همهجوره هوایش را داشت و مراقبش بود. االن که

 خوب فکر میکرد دلیل لجاجت احمقانهاش را نمیفهمید و

 میخواست به هر نحوی شده از همسرش عذرخواهی کند و

ورداز دلش در بیا . 

 میالد روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود، او با شرمندگی

 پائین پایش روی زمین نشست، دستهایش را گرفت و به

 .چشمهایش نگاه کرد



 ببخشید ... نمیدونم چرا اون حرفهارو زدم و سرش را -

 روی پاهای او گذاشت تا اشکهائی که از روی

نبیند،گونههایش میغلتید و به زیر چانهاش میسرید را   

 !تو خیلی خوبی ... اما من آدم قدرنشناسیم

 !از روی زمین بلند شو برات خوب نیست -

 !ازت خجالت میکشم، این زندگی آشفته حق تو نیست -

 چرند نگو ...! از روی زمین بلندش کرد و کنار خودش -

 نشاند، با دیدن بارانی او

ِِ چشمان گوئی خنجر به قلبش  

رآمدهاش را نوازش میکردمیزدند، همینطور که شکم ب  

 :ادامه داد

 دلم میخواد تو و پسرم خوشحالترین آدمهای روی -

 زمین باشید و با لبخندی که عشق درش موج میزد به او

 !فهماند که بخشیدهتش

 بعدازظهر بود که پدر و مادر شیدا رسیدند، از فرط

 خستگی و استرس نائی برایشان نمانده بود، حتی برای غذا

توقف نکرده بودند؛ ولی با دیدن آنها کهخوردن هم   

 .همچنان مانند دو دلداده رفتار میکردند خیالشان آسوده شد

 میالد در ابتدا از استرسی که به آنها وارد کرده بود عذر

 خواهی کرد و سپس سر فرصت در مورد اتفاق شب گذشته

 و خطراتی که شیدا و بچه را تهدید میکرد مفصل صحبت



 .کردند

 او از

 ِِ  

 مادر همسرش خواهش کرد آنجا بماند و مراقب شیدا

 باشد ولی زهرا به

ِِ خاطر پسر کوچکش که االن نزد مادرش  

 :طیبه گذاشته بود معذوریت داشت و گفت

 فکر میکنم اگه شیدارو با خودمون ببریم منطقیتر باشه -

 چون من نمیتونم همه رو ول کنم به امان خدا و اینجا

 !بمونم

واست از شیدا جدا شود، ولی ظاهرامیالد دلش نمیخ  

 چارهی دیگری نبود؛ البته میتوانست از خانوادهاش کمک

 .بگیرد اما ترجیح میداد آنها فعال بوئی از ماجرا نبرند

 مادر ... الاقل تا شیدا اونجاست اجازه بدید یک دکتر -

 روانشناس ببیندش؛ مطمئنم که این مشکل حل میشه

 !چون در موردش تحقیق کردم

 آخه باردارو -

 ِِ  

 کی زن ِ پیش روانشناس میبره؟

 چه اشکالی داره، اون با صحبت یا هیپنوتیزم، راحت -

 !میتونه دلیل این اختاللو تشخیص بده و مداواش کنه



 هیپنوتیزم دیگه چیه، شما جوونا این چیزارو از کجا در -

 میارین؟

 میالد ترجیح داد سکوت کند، چون مرغ زهرا یک پا »

چانه زدن با او بینتیجه بودداشت و  .» 

 اما ابوالفضل نگرانی میالد را درک میکرد و میدانست

 که همسرش اشتباه میکند. پس به او قول داد که حتما این

 .کار را انجام خواهد داد

 !پسرم نگران نباش خودم این مشکلو حل میکنم -

 میالد دلش میخواست لحظهلحظهی رشدکردن فرزندش را

ببیند، لمسشان کند، کنارشان باشد ودر بطن همسرش   

 همهی عشق و محبتش را نثارشان کند. خدا میداند وقتی

 همراه شیدا برای معاینه میرفت با شنیدن صدای قلب

 فرزندش، شور زندگی در رگهایش فوران میکرد و با

 دیدنش در مانیتور سونوگرافی قدرت و شعفی مضاعف

را بهپایدرش شکل میگرفت؛ آرزو داشت تمام دنیا   

 همسر و فرزندش بریزد. اینها رویائی بود که در سر

 میپروراند؛ اما حاال ... همهی آمالش بر باد رفته بود و

 .چارهای جز قبول شرایط موجود نداشت

 شیدا از اینکه میخواست میالد را تنها بگذارد عذاب

 وجدان داشت، چون از احساسش با خبر بود. از یک طرف

اندوه دوری از همسرش او را شوق رفتن، از طرفی  



 مضطرب کرده بود و پریشان، که مجددا بهصورت

 خوابگردی در او پدیدار شد. پدر و مادرش بهت زده

 نگاهش میکردند و تازه به وخامت امر پی برده بودند؛

 زهرا داشت از ترس زهله ترک میشد و ابوالفضل

 .شرمندهی میالد شده بود

در چشمان شیدا برق صبح هنگام رفتن، شبنمی از اشک  

 میزد و البالی مژگان بلندش اسیر شده بود؛ میالد به

 :صورت قشنگ و نمکینش نگاه کرد و گفت

 !مراقب خودت و بچه باش -

 او با اندوهی در دل و لبخندی بر لب آنها را بدرقه کرد؛

 آهی از ته دل کشید و از همان لحظه، حس تنهائی وجودش

ون شیدا برایش معنایی نداردرا پر کرد و فهمید زندگی بد . 

 آنها به سمت اصفهان در حرکت بودند، شیدا ساکت به جاده

 خیره شده بود. ابوالفضل از آینه او را زیر نظر داشت،

ِِ اندوه ماسیده بر چهرهی دخترش، قلبش را به درد میآورد  

 :و با خودش میگفت

 هیچ دردی باالتر از این نیست که رنج کشیدن فرزندتو -

 .ببینی و کاری از دستت برنیاد

 زهرا هم تا وضعیت شیدا را ندیده بود درک درستی از این

 مسئله نداشت، ولی حاال نگران بود و در دل با خدای

 خودش راز و نیاز میکرد و ِگله داشت که صدای



 :ابوالفضل او را به خودش آورد

 !در اسرع وقت ِ باید پیش یه روانشناس خوب ببریمش -

نکنعجله  - ! 

 مگه وضعیتشو ندیدی؟ -

 !بله دیدم،کور که نیستم -

 به خدا میالد پسر خوبیه که تا االن زندگیشو بههم -

 !نریخته

 !نترس اون عاشق شیداست -

 ما -

ِِ چون اون عاشق باید ازش سوء استفاده کنیم؟ این بچه  

 احتیاج به درمان داره از اول هم تو باعثش شدی، چقدر

 ! بهت گفتم

..!. من باعث شدم، االن همه چیز افتاد گردن من؟واقعا  -  

 یادت رفته چه اتفاقاتی افتاد، چه بالئی سر دختر نازنینم

 .آوردند...؛ دستت درد نکنه آخرشم من بدهکار شدم

 چرا متوجه نیستی؟ االن مهم سالمتی این بچهس، میدونی -

 !اگر معالجه نشه احتمال داره زندگیشو از دست بده

ولی تا با لیال مشورت نکنم نمیتونم تصمیم باشه ...، -  

 !بگیرم

 زهرا دوباره شروع نکن؛ من لیال رو مثل خواهرم -

 دوست دارم ولی همین پنهانکاریها باعث این مشکالت



 .شده

 فکر اینو کردی اگه حقیقت فاش بشه و میالد تاب نیاره -

 اوضاع خرابتر میشه، اونوقت تکلیف بچهی توی

 شکمش چیه؟

عجیبی فضای سینهی ابوالفضل را پر کرد، قلبشسنگینی   

 :تیری کشید و با عجز گفت

سنگی انداختید توی»واقعا نمیدونم باید چکار کنم! یه  -  

؛ راسته که میگن«چاه که هیچکس نمیتونه درش بیاره  

 یه دروغ که گفتی باید صدتا دروغ دیگه بگی تا»

، تازه اگه درست بشه«درستش کنی ! 

 .تو نگران نباش، خودم یه کاریش میکنم -

 وهللا دیگه عقلم به جایی قد نمیده، من به اون پسر قول -

 !دادم

*** 

 شیدا هیچ توجهی به آنها نمیکرد، انگار نه انگار که در

 بارهی او حرف میزدند و نگرانش بودند؛ بیخیال گاهی

چرت میزد و گاهی هلههوله میخورد. از ظهر گذشته بود ٌِ  

اصفهان رسیدند و یکراست به منزل حاج اکبرکه به   

 رفتند شیدا

ِِ چون پسرها آنجا بودند. همگی از دیدن که  

 بهشدت چاق شده بود شگفتزده شدند؛ مادر بزرگش قربان



 صدقهاش میرفت، شاهین سر به سرش میگذاشت و محمد

 .کوچولو با تعجب نگاهش میکرد

دراو در جمع خانواده خوشحال به نظر میرسید، برا  

 کوچکش را در آغوش گرفته بود و میبوسید که مادرش

 :گفت

 دیگه بغلش نکن، چقدر بگم مراقب باش؟ -

 !آخه دلم براش تنگ شده بود -

 !دختر جان تو و بچهت دست ما امانتین، لطفا احتیاط کن -

 شیدا در حالی که خودش را برای برادرش لوس میکرد

 :گفت

 شاهین ... منو میبری بیرون؟ -

موتور با - .!.. 

 .بابا جان، خودم فردا میبرمت -

 !ولی من االن دلم میخواد برم -

 حاج اکبر گفت: دخترم ... بابات خستهست تازه از راه -

 !رسیده، پاشو خودم ببرمت

 .آقا جون اینقدر لوسش نکن خرس گندهرو -

 شیدا که از کلکل کردن با شاهین خوشش میآمد، زبانش

را بهزور کشید و با خودش را برای او درآورد و دستش  

 !برد

 او برای مرور گذشتهها و لذت بردن از خاطرات



 دالنگیزی که از شهرش داشت بیتابی میکرد و با دیدن

 هر کوی و برزن، لبخندی روی لبانش مینشست. اما وقتی

 به سی و سه پل رسیدند، از دیدن رودخانهای که همیشه

آن فوتبال سرشار از آب بود و االن در بستر خشکیدهی  

 !بازی میکردند متعجب شد

 ... خدای من چه بالئی سر اینجا اومده؟ چهقدر حیف -

 !دیگه صفای گذشته رو نداره

 دیدن این صحنه برای شیدا دردناک بود، چون شیرینترین

 خاطراتش در آنجا رقم خورده بود و برای یادآوری همان

 .خاطرات به آن محل رفته بود

 شیدا همچنان مانند ِ قایق سرگردانی بر پهنهی دریا، اینسو

 و آنسو میرفت و گیج بود ولی با این حال در کنار

 خانوادهاش آرامش بیشتری داشت. میالد چند باری در

 روز با او حرف میزد و از اینکه میدید

 ِِ  

 سر حالتر شده

 .ابراز خرسندی میکرد

راحت بودند،اما پدر و مادرش از رفتن شیدا بهشدت نا  

 چون پسرشان تنها مانده بود و علیرغم تالششان نزد

شیدا خانوادهاش نمیرفت. مادر میالد بارها تلفنی از  

 خواسته بود برگردد و در منزل آنها استراحت کند، ولی او



 .هر بار با بهانهای از برگشتن به تهران امتناع میکرد

رد وهفتهها میگذشت میالد خسته و بیحوصله، نه به خو  

 خوراکش اهمیت میداد و نه به ظاهرش، خانه کامال در

 .هم و آشفته بود و هیچ چیز سر جای خودش قرار نداشت

 آخر هفتهها برای دیدن شیدا به اصفهان میرفت و هنوز

 خستگیش درنرفته برمیگشت؛ این وضعیت کالفهاش کرده

 بود ولی چارهای جز مدارا نداشت. تا روزی که مادر

را تماس گرفت و با لحن گالیه آمیزی از اومیالد با زه  

 خواست دخ خانه و زندگیش بفرستد

 ِِ  

 . ترش را سر

 منم مادرم ...! بهم حق بدید برای پسرم ناراحت باشم، -

 بچهم سرگردونو آوارهست. مگه هر کی حامله شد خونه

 زندگیشو ول میکنه و میره؟ اونکه به استراحت مطلق

اینجا بود ما کوتاهی کردیم؟احتیاج نداره! بعدم مگه تا   

 برگرده ... قدمش روی چشم خودم مراقبشم؛ گفته باشم

 که این جدایی جفتشونه

 ِِ  

 ! به ضرر

 ببین زهرا خانم ما زنیم یه سنی ازمون گذشته پس حرف

 همو خوب میفهمیم؛ میالدم مرده جوونه وقتی تنهایی



 بهش فشار بیاره کافیه یکی پیدا بشه و دل به دلش بده،

نوقت چی ...؟او  

 بازم شیدا به همین راحتی ول میکنه و میره یا تازه

 یادش میفته که شوهر داره، زنی که مردشو همینجوری

 به حال خودش رها کنه، مطمئن باش از دستش میده. از

 !من گفتن بود؛ حاال دیگه خود دانید

 زهرا الل شده بود مثل این که به گلویش چنگ میانداختند

اشیدند. احساس خطر کرد، حرفهای اوو قلبش را میخر  

 .در عین تلخی، حقیقت داشت و نمیشد انکارش کرد

 :ابوالفضل وقتی از مکالمهی آنها باخبر شد پرسید

 شیدا هم متوجه شد؟ -

 نه ...، اصال جرات نمیکنم در این باره باهاش حرف -

 !بزنم

خب اونم حق داره، همینطور که ما نگران بچهمون - ٌِ  

 .هستیم اونم نگران پسرشه! باید جانب انصافو نگه داشت

*** 

 ابولفضل تازه از سر کار برگشته بود، دور هم چای

 میخوردند و گپ میزدند که به زهرا اشارهای کرد تا سر

 :حرف را باز کند

 دختر ... تو دلت واسه شوهرت تنگ نشده؟ -

 !نه... آخه هر روز تصویری حرف میزنیم -



پسر خوبیه که چیزی نمیگه، هر کی بود تا وهللا خیلی -  

 !االن کلی داستان درست کرده بود

 شما خودتون منو آوردید، وگرنه من مزاحم زندگیتون -

 !نمیشدم

 این چه حرفیه ... اینجا خونهی خودته! ما از خدامونه -

 پیشمون باشی، ولی االن نزدیک دو ماهه که شوهرتو

داره. از قدیم میگنول کردی به امان خدا، اونم گناه   

 ،«جدائی زیاد بین زن و شوهر سردی میاره»

 مخصوصا تو این دور و زمونه که گرگ زیاده...! بهتره

 برگردی پیش شوهرت هر وقت دلت تنگ شد دوباره

 .میایم دنبالت

 حق با مادرته بابا جون، هیچوقت نذار شوهرت فکر کنه -

ونکه بهش اهمیت نمیدی و دلت براش تنگ نمیشه، ا  

 االن مهمترین آدم زندگیته، همیشه باید جوری رفتار کنی

 تا بیشتر به زندگی دلگرمش کنی! به قول حضرت

 :حافظ

 در شکست جام دل هیچ احتیاج سنگ نیست این»

 «شقایق را نگاهی سرد پرپر میکند

 زهرا آخرین جرعهی چایش را سر کشید، استکانش را

و را بیشتر جلبعمدا با صدا در نعلبکی گذاشت تا توجه ا  

 :کند، یک تای ابرویش را باال داد و با تاکید گفت



 خانوادهی شوهرتم خیلی آدمای خوبین، یادم نرفته چقدر -

 بهت میرسیدند. چشم رو هم بذاری اومدم تا سیسمونیتو

 جورکنم، انقدر سرت گرم میشه که همه چیز از یادت

 .میره

گرفته تا آنها بیوقفه صحبت میکردند از آئین شوهرداری  

 ضرب المثلها و اشعار حافظ؛ از ریز وسایل سیسمونی و

ِِ رنگ تخت و کمد بچه تا کاچی بعد از زایمان و احترام به  

 فامیل شوهر، در واقع از هردری میگفتند تا به رفتن

 .تشویقش کنند

 شیدا از دل آنها خبر نداشت، نگاهشان میکرد ولی به

 حرفهایشان گوش نمیداد. همینطور که در افکارش

 دست و پا میزد یاد دیروز افتاد، هنگامی که با میالد

 صحبت میکرد و متوجه صورت استخوانی و کشیدهاش

 شده بود. اما او چه باید میکرد، یاس و دلتنگی وجودش

 را تسخیر کرده بود و شوق زندگی از درونش رخت بر

زارش میداد و از او انسانیبسته بود. این حس مبهم، آ  

 منفعل و بیاراده ساخته بود؛ پوچ و تهی! دیگران

او هم اطاعت میکرد، در« میبریدند و میدوختند»برایش  

 .واقع کاری جز این از دستش بر نمیآمد

 آنشب وقتی میالد و شیدا با هم صحبت میکردند، زهرا

 :برای یادآوری با اشاره به او فهماند که چه باید بگوید



 میالد ... خیلی دلم برات تنگ شده، میخوام برگردم -

 !خونه

 منم همینطور عزیزم! خدا میدونه برای شنیدن این -

 .حرف از دهنت، لحظه شماری میکردم

 کی میای دنبالم؟ -

 !خیلی زود .،.. داغونم شیدا ... داغون، منم خسته شدم -

*** 

ن آوردهابوالفضل چند روز بعد از اینکه شیدا را به اصفها  

 بود، پنهانی نزد پزشک مورد اعتمادی رفت و تمام اتفاقاتی

 را که برای دخترش افتاده بود، بدون کم و کاست برایش

 بازگو کرد. دکتر که بادقت به حرفهای او گوش میداد

 :در جواب گفت

 این مسئله ابعاد زیادی داره و فقط مربوط به دخترتون -

روع کنیم؛ متاسفانهنمیشه، ما باید اول از خود شما ش  

 .این مشکالت ریشهایه و با یک جلسه قابل حل نیست

 تنها حرفی که فعال در مورد دخترتون میتونم بزنم اینه

 .که بیش از حد تحت فشار گذاشتیدش

 دختر شما ضربهی روحی شدیدی خورده و قبل از اینکه

 التیام پیدا کنه و با مشکلش کنار بیاد، وادار به ازدواجش

و از همه مهمتر تنهاش گذاشتید! اون حداقل بهکردید   

 .یکی دوسال زمان نیاز داشته تا به شرایط نٌرمال برگرده



 حاال ازش انتظار دارید عادی رفتار کنه یعنی اصال

 اتفاقی نیفتاده؟ اگر اینطور بود باید نگران میشدید! با

 اینهمه فشار این کمترین عکس العملیه که از خودش

 .نشون داده

- 
حق با شماست! ولی ما هم ناگزیر بودیم، شرایط خیلی ِِ   

 سختی داشتیم که االن هم وقتی یادش میافتم پشتم

 !میلرزه

 همیشه درستترین راه سختترین راهه، شما که آدم -

بار کج»تحصیلکردهای هستید اینو باید خوب بدونید که   

 !«هیچوقت به منزل نمیرسه

 بله میدونم ...! ولی متاسفانه ما در شرایطی زندگی -

 میکنیم که حتی اگه دلمون بخواد، نمیتونیم راه درستو

 انتخاب کنیم؛ بهقدری پیچیدگیهای اجتماعی و قانونی

 سر راهمونه، که باید مدتها در هزارتوی دالونهای

 !دادگاه، سرگردون باشیم تا آیا به حقمون برسیم یا نه

ون با گزافهگوئی خاله زنکهای بیکاریتازه بعد از ا  

ِِ که با روح و روان کسیکه اینهمه سختی کشیده بازی  

 میکنند چه باید کرد؟ تکلیف آیندهی دختری که در ناز و

 نعمت با هزارو یک آرزو بزرگ شده، بعد از این ماجرا

 !چی میشه



 این جماعت حرف مفتزن، میگذارند آب خوش از

بختش نکنند و نشینند براشگلوش پائین بره؟ یا تا بد  

 غصه بخورند، دست از سرش بر نمیدارند! دکتر... من

 .بهراحتی تن به اینکار ندادم

 یه روزی بهخاطر راستی و درستی تمام گذشته، خانواده

 و شهرمو رها کردم و تاوان سنگینی دادم؛ ولی به جای

 !اینکه درکم کنند طردم کردند

ن مردم کار خیلیقبول دارم درست کردن فرهنگ ای -  

 سختیه، درکتون میکنم چون منم دختر دارم و با

 دلواپسیهای پدرانه آشنام، حتما با کمک هم حلش میکنیم

 !نگران نباشید

 ابوالفضل بعد از صحبت با دکتر احساس بهتری داشت،

 چون هم به قولش عمل کرده بود هم با گفتن حقایق به

ولی وقتی شخصی مطمئن، باری از دوشش برداشته بود.  

 با میالد تماس گرفت و گفت از پیش دکتر برمیگردد او

 :جواب داد

 رفتن شما بدون شیدا بیفایدهست، چون منم قبال با دکتر -

 .صحبت کردم

 ولی میالد این را نمیدانست که ابوالفضل از مسائلی خبر

 دارد که حتی به ذهن او خطور هم نمیکند، پس مسلما

یفایده بودتالشش برای کمک به شیدا ب ! 



*** 

 چهارشنبه عصر قرار شد میالد به اصفهان برود؛ او برای

 رفتن لحظهشماری میکرد چون میخواست عشقش را با

 خود بیاورد. از شوق خانه را مثل دستهیگل کرده بود و

 همه جا برق میزد، یخچال و فریز را پر کرده بود از مواد

اینکهغذائی و تنقالت مورد عالقهی شیدا؛ حتی برای   

 .غافلگیرش کند، تغییرات کوچکی در خانه انجام داده بود

 باکوسنهای رنگیه جدید، مبلهای ط

 ِِ  

 وسی نشیمن را زینت

 داده بود و

 ِِ  

 دیوار پشت تلویزیون را با کاغ ِ ذ دیواری راه

 راهی که به مبل و کوسنها میخورد، ِست کرده بود. اتاق

 .نوزاد را هم به رنگ ِ آبی، رنگ دلخواه شیدا درآورده بود

 کف بالکن را با کفپوشهائی به شکل چمن پوشاند و

 آبنمای زیبائی که در اطرافش ریسهی چراغهای چشمک

 زن آویخته بود، در میان گلدانها کار گذاشت و جلوهی آنجا

 را دوچندان کرد. در خیالش شیدا را در بالکن میدید که

ندلی فلزی سفید رنگش نشسته و از خوردن چای وروی ص  

 شیرینی بعدازظهرش لذت میبرد. لبخندی روی لبانش



 .نشست و از تصور عکسالعمل او بهوجد آمد

 نگاهی به اتاق پذیرائی انداخت، مبلها ِ و میز ناهارخوری

 .استیل، پر طمطراق و زیبا با نهایت سلیقه چیده شده بود

ه با ظرافت و نقشهای منحصرکنسول و ویترینهائی هم ک  

 به ِ فرد سفارشی، که به د ٌ ست استادان زبده خراطی شده بود

 با ظروف شیک و آنتیک در گوشه گوشهی اتاق بهچشم

 میخورد؛ پس ترجیح داد از اضافه کردن چیزی و بر هم

 .زدن آن ترکیب بینظیر اجتناب کند

*** 

به اتاقششیدا ... و دوباره سرگشتگی!! بعد از شام سریع   

 رفت تا کسی متوجه دگرگونی حالش نشود، برای رفتن

 آماده میشد ولی دوباره سر دو راهی قرار گرفته بود و

 بهشدت رنج میکشید. از طرفی میالد و فرزندش و از

 طرفی خانوادهاش، که فکر جدائی از آنها دلش را به درد

 .میآورد

یادشهمینطور که دراز کشیده بود و به سقف نگاه میکرد   

 آمد که قبال هم در این شرایط قرار گرفته، شبی که به ماه و

 ستارههایی که از چراغ خواب، روی سقف اتاقش نقش

 بسته بود خیره نگاه میکرد و با خودش تصمیم میگرفت؛

 تصمیمی که به آن عمل نکرد و همه چیز از آنجا شروع

 !شد. این دو راهیهای زندگی دست از سرش بر نمیداشت



یا ... چرا نمیتونم مثل همه راحت و بیدردسرخدا -  

 !زندگی کنم، دیگه خسته شدم

 همه خوابیده بودند، ابوالفضل توی بالکن سیگار میکشید و

 به شیدا فکر میکرد، به مشکالتش و اینکه چقدر در آنها

 سهیم بوده است. احساس میکرد بزرگترین اشتباه را

پدرش عمل کرده؛خودش انجام داده و بعد از آن دقیقا مثل   

 زیرا در مقابل تصمیماتی که برای دخترش گرفته بودند

 هیچ قاطعیتی به خرج نداده بود. همینطور که با نفسی

 عمیق آخرین دود سیگارش را بیرون میداد، فیلتر آن را

 محکم و با حرصی که انگار میخواست تالفی تمام

 غصههایش را سر آن خالی کند درون زیر سیگاری فشار

. وقتی برگشت شیدا را دید که بهسرعت وارد هال شد وداد  

 سعی داشت دکمههای مانتوی قدیمیش را ببندد، ولی موفق

 :نمیشد و زیر لب نجوا میکرد

 دیرم شده! چرا دکمههام بسته نمیشن؛ حاال چهجوری -

 برم دانشگاه؟

 ابولفضل یواشکی توی بالکن اشک میریخت، زهرا با ))

 بغض کنار تختش نشسته بود و آرام موهایش را نوازش

 میکرد و شاهین از اینکه چه سرنوشتی انتظار خواهرش

 .((را میکشد، غصه میخورد

 میالد از روز قبل به اصفهان آمده بود و برای رفتن عجله



 داشت، ابولفضل و زهرا خیلی نگران بودند، ولی او به آنها

مراقبت میکند. هنگاماطمینان داد که بهخوبی از شیدا   

 خداحافظی، پدر ِ و مادرش دلواپس چشمان غصهدارش

 بودند. وقتی که زهرا در آغوشش کشید، لرزشی در

 سینهاش موج میزد که با تمام وجود حسش میکرد و قلبش

 به درد میآمد، ولی این مسیری بود که او باید طی میکرد

 .و به زندگیش ادامه میداد

و هر دو در سکوت به موزیک گوش آنها راه افتاده بودند  

 میدادند. میالد به حرفهائی که شنیده بود فکر میکرد، به

 افسردگی قبل از زایمان، بعد از زایمان و مسائل سربسته و

 نامفهومی که از ابوالفضل شنیده بود. از هیچ کدام سر در

 نمیآورد؛ در اطرافش زنهای باردار زیادی دیده بود که

ا فرق داشتشیدا با تمام آنه . 

 چرا از دختر پر انرژی و سرزندهای مثل شیدا، این ))

 رفتارها سر میزد؟ دیگر بهخوبی نمیشناختش، کامال

 ((.عوض شده بود و این آزارش میداد

 آنها متوجه جو سنگینی که فضا را پر کرده بود شدند،

 نگاهی بههم انداختند و با لبخندی وانمود کردند که همه چیز

 !عادی است

 میالد رو به شیدا گفت : تو فکری؟ -

 .نه !... دارم به موزیک گوش میدم -



 خوشحالم از اینکه به خونه برمیگردی، تو اینمدت -

 .خیلی تنها بودم، دلم میخواست کنارتون باشم

 !... حتما پدر و مادرت هم غر میزدند، نه -

 مهم نیست، هر کی هر چی میخواد بگه؛ من فقط -

اشیمیخوام تو راحت ب . 

 !مرسی از اینکه حالمو میفهمی -

 تو مهمترین و با ارزشمندترین چیزی هستی که توی دنیا -

 .دارم، مخصوصا االن که انقدر تپلی شدی

 :شیدا به ِ شوخی پس گردن میالد زد و گفت

 ای بدجنس ... منو قلقلی کردی که مسخرهم کنی؟ -

 !آخ که عاشقتم، شدی همون شیدای همیشگی خودم -

اااا، پس کتک میخواستیآه - . 

 ببین ... اگه کنارم باشی و بتونم بهت تکیه بدم، تمام دنیا -

 .رو زیرو رو میکنم

 شیدا در دل با خودش گفت: ولی روح من زخمیتر از -

 !اونیه که تو بتونی بهش تکیه بدی

 دلش برای مهربانی و عشق میالد میسوخت، حس میکرد

 برای آوردن او در زندگیش عجله کرده. درست است که

 برای فرار از خودش و مشکالتش با میالد ازدواج کرده

 !بود، ولی دوستش داشت. چون معجزهی زندگیش بود

 در آن روزها خانوادهاش تمام تالششان را کرده بودند تا به



 زندگی برش گردانند و امیدوار بودند این ازدواج به

م بخشد. شیدا هم مثل همیشه بهخاطر اینکهدردهایش التیا  

 عزیزانش را بیش از این آزار ندهد به خواستهشان عمل

 .کرد و به عشق میالد پناه برد

*** 

 آنها به کاشان رسیده بودند که شیدا احساس کرد میالد وارد

 .شهر میشود

 کجا میری؟ -

 !میرم توی شهر یه مقدار عرقیات بگیرم -

آنجا آشنائی داشت راهنمائیش کرد تا شیدا که تا حدودی به  

 .از جای مطمئنی خرید کند

 !تو هم پیاده شو یه ذره خستگیت در بیاد -

 .نه ... من حال ندارم نشستم، یه ذره گل سرخ هم بگیر -

 ِِ  

 سر مغازهدار شلوغ بود، میالد اینپا اونپا میکرد تا نوبتش

 برسد ولی معطل شده بود. زمانیکه برگشت و

 ِِ  

ندر ماشی  

 را باز کرد با جای خالی شیدا مواجه شد. خریدها را توی

 ماشین گذاشت و دنبالش گشت؛ حدس میزد خسته شده باشد

 .و در اطراف قدم میزند



 به یکیک مغازهها سرک کشید، کمکم داشت نگران میشد

 دوباره به سمت مغازه گالبفروشی رفت مبادا با دیر

آب شده»ار شیدا کردنش او را دلواپس کرده باشد. ولی انگ  

؛ بارها با گوشیش تماس گرفت«بود و رفته بود توی زمین  

 ولی جواب نمیداد. رهگذران و مغازهدارها که سرگشتگی

 و دلواپسی او را دیدند به کمکش آمدند و از کسبهی محل،

 در مورد زنی جوان با مشخصاتی که میالد گفته بود سوال

ربت گالبمیکردند. پیرمرد مهربانی با یک لیوان ش  

 :سمتش آمد و با لهجهی شیرینش گفت

 اینو بخور آقاجون ... االن سکته میکنی، زنت که بچه -

 !نیست گم شده باشه، انقدر نگران نباش

 :همان ِ موقع شاگرد پیرمرد سررسید و گفت

 صاحب مغازهی اونور خیابون، زن جوونی رو دیده که -

 .از این ماشین پیاده شده و با یه تاکسی رفته

 میالد داشت دیوانه میشد، بالفاصله با ابوالفضل تماس

 گرفت و با صدائی که از نگرانی و تشویش میلرزید؛

 :ماجرا را برایش توضیح داد و پرسید

 یعنی اون کجا میتونه رفته باشه، مگه اینجا کسی رو -

 داره؟

 :ابوالفضل مضطرب و با تردید، ِ کمی من ِمن کرد و گفت

، سریع از یه نفر آدرس بگیر و«دارالسالم»شاید رفته  -  



 !برو، احتمال داره اونجا پیداش کنی

- « دیگه کجاست؟« دارالسالم ! 

 !فقط سریع برو خودت میفهمی -

 :پیرمرد که حرفهای او را شنید گفت

 دارالسالم قب ِ رستون! شاگردمو باهات میفرستم، اونجا رو -

 .نشونت بده

کردند، میالد از اضطراب اللههای آنها به سرعت حرکت  

 گوشش قرمز شده بود و از داغی آن احساس سوزش

 میکرد ِ ، رگ گردنش دل ِدل میزد و آن چنان عرصه بهش

 تنگ بود که احساس خفگی میکرد و دکمهی باالی

 پیراهنش را باز کرد. شاگرد مغازه یک ریز حرف میزد

شت و ازو کالفهش کرده بود، انواع فکرها از سرش میگذ  

 .این اتفاق منقلب شده بود

 شیدا دوستش داشت، این را میفهمید، ولی درکنارش

 آرامش نداشت؛ چرا ..،. مشکل چی بود؟ چه چیزی مانع

 !خوشبختی و آرامش آنها میشد، این را درک نمیکرد

 به اندازهی کافی تحقیق کرده بود و میدانست که همسرش

ند و قابل درمانبا یک مشکل روحی دست و پنجه نرم میک  

 است! ولی چرا خانوادهاش انقدر با مداوا کردنش مخالف

 بودند، چه چیزی را از او پنهان میکردند با این فکرها

 !قلبش تیر میکشید و سرش داشت منفجر میشد



 شاگرد مغازه که متوجه حواسپرتی میالد شد، چند بار

 :روی پای او زد و گفت

ارآقا ... رسیدیم، همینجا بزن کن - ! 

 :میالد برای تشکر قدری پول به او داد و گفت

 !زحمت کشیدی، ناقابله برای کرایه برگشتت -

 دست شما درد نکنه، ولی بهتره تا اینجا اومدم یه فاتحهایم -

 !برای اموات بخونم

 میالد به باقی حرفهای او گوش نداد و سراسیمه وارد

هدفآنجا شد. خیلی شلوغ بود، هاج و واج میان مردم بی  

 میگشت که با صدای شاگرد مغازه که از پشت سر دنبالش

 .میدوید، به خودش آمد

 آقا ... اونجارو ببین، ٌ یه کپه زن جمع شدن شلوغ -

 !... میکنن، بریم ببینیم چه خبره

 میالد دوان دوان به آن سمت رفت و از میان آنها صدای

 .ضجههای شیدا را شناخت

 کجااائی ...؟ خودتو بهم نشون بده میخوام ببینمت، برات -

 گریه کنم و باهات حرف بزنم، قلبم داره میترکه، بهخدا

 دیگه تحمل ندارم! خانمهایی که اطرافش را گرفته بودند،

 !سعی در آرام کردنش داشتند ولی موفق نمیشدند

 میالد از دیدن این صحنه شوکه شده بود! شیدا برای چه

ور اشک میریخت و التماس میکرد؟ مبهوتکسی اینط  



 ایستاده بود و خیره نگاهش میکرد که شاگرد مغازه با

 :تعجب گفت

 !آقا ... خانومت همینه -

 او به خودش آمد و سمت شیدا رفت، میالد تا امروز او را

 در این حال ندیده بود؛ با دیدن رنجی که میکشید گویی

و در آغوشش قلبش آتش گرفته بود، کنار او زانو زد  

 :گرفت

 شیدا ..،. چی شده، چرا اینجوری میکنی؟ -

 او زار میزد و بهخاطر تمام دروغهایی که بهش گفته بود

 .ازش عذر خواهی میکرد

 میالد ... تو رو خدا منو ببخش، من اصال دلم -

 !نمیخواست اینجوری بشه

 میالد از ضجههای شیدا میسوخت و جلوی فوران

بگیرد، فقط با مهربانی سر او اشکهایش را نمیتوانست  

 .را به سینه میفشرد و ازش میخواست آرام باشد

 همگی از دیدن این زوج دوست داشتنی که اینچنین غرق

 اندوه بودند و بهم عشق میورزیدند، متاثر شده بودند و

 کنجکاو! خانم مسنی در آن میان لیوان آبی را که برایشان

داد و به شیدا گفتآورده بودند با اصرار به خوردشان  : 

واسه بچهت خوب« این زنجه مورهها » پاشو مادر ...،  -  

 نیست. و به خانمهای دیگر اشاره کرد کمکش کنند تا از



 !جایش بلند شود

 آنها زیر بغلش را گرفتند و آرام سمت ماشین بردند. میالد

 متواضعانه از مهربانی و همدلی آنها تشکر کرد و به راه

که بهشدت نگران بود و دلهره داشت با او افتاد؛ ابوالفضل  

 !تماس گرفت تا خبر بگیرد

 : که میالد در جواب گفت

 ،... میشه یه نفر توضیح بده اینجا چه خبره! ِ زن من -

 توی شهر غریب باید سر از قبرستون در بیاره و برای

 کسی که من هیچ اطالعی ازش ندارم، انقدر فریاد بزنه

 که همه دورش جمع بشن؟

 میالد جان من ازت معذرت میخوام! لطفا خونسردیتو -

 حفظ کن؛ شیدا هیچ گناهی نداره. من همین االن راه میفتم

 !و به محض رسیدن، همه چیزو برات توضیح میدم

*** 

 ابوالفضل دیگر از این همه پنهانکاری خسته شده بود،

 بارها با ِ زهرا سر این موضوع بحث کرده بود، ولی موفق

 نمیشد راضیش کند. ِ به یاد پدرخدا بیامرزش افتاد که

 :میگفت

چقدر«! بحث کردن الکی مثل آب تو هاون کوبیدنه » -  

 ازش ایراد میگرفتم، ولی االن خودمم درست همونکار

 رو انجام دادم؛ چون حوصلهی جدل نداشتم. ولی امروز



 !هر طور شده باید تکلیف روشن بشه

 :زهرا با نگرانی پرسید

 کجا میخوای بری، چیو میخوای توضیح بدی؟ -

 دارم میرم تهران، میرم که این مشکلو برای همیشه حلش -

 !کنم. این پسر حقش نیست انقدر دروغ بشنوه

 کدوم دروغ ...! ما فقط یه چیزائیو نگفتیم که توی اصل -

 ماجرا هیچ فرقی نمیکنه؛ میالد با آگاهی اومده سراغ

 .شیدا

اری خودتو گول میزنی! اگه راستتو با این حرفا د -  

 میگی چرا مسائلی رو که به نظرت مهم نیست ازش قایم

 میکنی؟

 :زهرا که نمیدانست چه بگوید، با گریه گفت

 من فقط اینو میدونم که نمیخوام بچهم آسیب ببینه، اون -

 !هنوز خیلی جوونه

 شیدا دختر منم هست، ولی داره از غصه نابود میشه؛ -

و در حقش بکنم. االن شوهرش از من جوابباید این کار  

 میخواد چی برم بهش بگم، یه دروغ دیگه؟

 ابوالفضل اینو هیچوقت یادت نره که توی سرنوشت شیدا -

 تو هم مقصری، پس سعی نکن که فقط منو گناهکار جلوه

 !بدی

 پسر کوچکشان که از جرو بحث آنها ترسیده بود با دیدن



ودش را در آغوش اواشکهای زهرا، گریه سر داد و خ  

 انداخت. ابولفضل از دیدن چهرهی معصوم و شیرین

 :کودکانهاش دلش قنج رفت و گفت

 نترس بابا جان ... چیزی نیست پسرم! آخه این چه -

 مهریه به دلم انداختی؟

 .با لبخند سمتش رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید

 پسر عزیزم از هیچی نترس؛ بابا میره همه چیزو درست

 !میکنه و برمیگرده

 اما پسرک هنوز قطرات اشک در حلقهی چشمانش

 میدرخشید و کنجکاوانه نگاهش میکرد که ابوالفضل به

 زهرا سپردش و گفت باید زودتر برم. او برای سرو سامان

 دادن به زندگی از هم گسیختهی دخترش باید فکری

 .میکرد

 ابوالفضل خواهش میکنم تا جائی که الزمه براش -

یح بده؛ معلوم نیست پسره بعد از شنیدن حقیقت چهتوض  

 عکسالعملی از خودش نشون میده، سرنوشت اون بچه

 چی میشه، اگه اوضاع خرابتر شد چی ...؟

، بیچاره حاج«ماه پشت ابر نمیمونه» چقدر بهتون گفتم  -  

 .اکبر شما حتی به حرف اونم گوش ندادید

 حاال دیگه کاریه که شده، سعی کن خرابترش نکنی؛ -

 !وگرنه بچهم از بین میره



 ابوالفضل سمت تهران در حرکت بود و غرق در گذشتهای

 نهچندان دور، از یادآوری آن روزها دهانش خشک و تلخ

 شده بود و به مواجه شدن با میالد و اینکه از کجا و چطور

که آنها در چهشروع کند فکر میکرد. دل توی دلش نبود   

 .وضعی قرار دارند و شیدا اکنون در چه حالی است

*** 

 میالد وقتی راه افتاد، شیدا تقریبا از حال رفته بود و رنگ

 و روئی به چهره نداشت؛ خودش هم از درد، دستش روی

 سینهاش بود و به سختی نفس میکشید. اندوه چون تیری در

نها آرزویشقلبش فرو میرفت و آزارش میداد؛ آن لحظه ت  

 این بود که بال داشت و پرواز میکرد تا زودتر به مقصد

 .برسد

 یکدفعه شیدا که بیحال افتاده بود، آهی کشید و صاف

 . ... نشست

 میالد، توجهاش جلب شد و تکان محسوسی را که بچه

 :میخورد دید و بیاختیارگفت

 لگد میزنه؟ -

تشیدا که از شرم سرش را به زیر انداخته بود گف - : 

 !...آره

 میالد دستش را روی شکم او گذاشت، لمسش کرد و آرام

 :گفت



 !... بزن بابا .،.. لگد بزن -

 :شیدا که نمیتوانست مستقیم به چشمهایش نگاه کند، گفت

 .راست میگه بزن، تو تنبیهم کن ...! بابات دلش نمیاد -

 میالد دستش را گرفت، در آن دم تمام غم و اندوهش شسته

کرد، چون دوباره خودش بود و را عشق پر شد و جایش  

 .شیدا

 به من نگاه کن اینو دارم جدی میگم، هر اتفاقی هم که -

 بیفته تو رو از دست نمیدم؛ پس توی چشمام نگاه کن و

 !حسرت چشمهای قشنگتو به دلم نذار

 آنها وارد یکی از مجموعههای مسافری بین راه شدند تا

ئی بخورند، شیداآبی به دست و صورت بزنند و غذا  

 میدانست که باید انرژی داشته باشد. چون معلوم نبود با

 آمدن ابوالفضل و حرفهائی که گفته میشد، چه اتفاقاتی

 میافتاد. اما برای میالد فرقی نمیکرد فقط میخواست

 مشکالت همسرش حل شود و با آرامش زندگی کند. او قبال

 تاکید کرده بود که گذشتهی شیدا و مسائل قبل از ازدواجش

 برای او اهمیتی ندارد؛ اما مشکالت شیدا تمامی نداشت و

 .همکاری نکردن خانوادهاش هم مزید بر علت شده بود

 ابوالفضل پایش روی پدال گاز بود و با سرعت میرفت تا

 خودش را به آنها برساند و دخترش را از این رنج جانکاه

ات دهد. حاال خودش بود و خودش، با افکار و احساسینج  



 که لخت و عریان در مقابلش به تقابل برخواسته بود،

 حرفهای زهرا چون شالقی به سر وصورتش مینواخت

 و سوزشش را احساس میکرد. اگر میخواست با خودش

 !روراست باشد، آری ... او هم مقصر بود

 فصل سوم

میرش هدایت میشد،ابوالفضل با ولعی که از کنه ض  

 همیشه آرزو میکرد به گذشتهای که رهایش کرده بود،

 دوباره گره بخورد. هیچ کس جز خودش و خدا نمیدانست

 که این حسرت، چگونه به وجودش چنگ میانداخت و مانع

 از درست فکر کردنش میشد؛ شاید هم امید داشت زنگار

ارهکینهها بهدست ایام کمرنگ شده باشد و گرمای عشق دوب  

 .دلها را بههم بپیوندد

 با قلبی سرشار از اندوه، یاد روزی افتاد که محمد وارد

 دفتر کارش شد و پروندهاش را روی میز گذاشت. او با

 دیدن اسم و مشخصاتش قلبش فرو ریخت و هرم داغی را

 که به صورتش میدوید حس کرد؛ دوباره نگاهش کرد،

گفت یعنی اینچقدر این چهره برایش آشنا بود. با خودش   

 پسر محسن است؟

 محمد نصرآبادی، نام پدر محسن، صادره از کاشان!!(( با))

 :لبخندی محو خیره نگاهش کرد و پرسید

 محسن چطوره ...؟ -



 :محمد یکه خورد و با تعجب سوال کرد

 شما پدرمو میشناسید؟ -

 معصومه ... زندائیت، حالش خوبه؟ -

 ..!. ممنون ...، خوبه ولی شما از کجا -

 ابوالفضل که از غافلگیری محمد خوشش آمده بود با خنده

 :گفت

 !پسر جان اگه خدا بخواد فامیلیم با هم -

 چی ...، چطور؟ و با حیرت گفت: آها ...، )مهندس -

 !ابوالفضل نصرآبادی(، تا حاال بهش توجه نکرده بودم

 !بله ...، من پسر عموی پدرت و پسر عمهی مادرتم -

  فکرشم نمیکردم چنین نسبت نزدیکیعجب !... اصال -

 داشته باشیم. ولی نمیفهمم چرا تا االن اسمی از شما

 !نشنیدم، انگار اصال وجود نداشتید

ِِ این حرف محمد چون خنجری در قلبش نشست؛ هیچگاه  

 تصور نمیکرد با دیدن نشانهای از گذشته، انقدر تحت

 تاثیر قرار بگیرد، دلش بهشدت هوای ایامی را که با

 محسن داشت کرده بود؛ زمان شیطنتها و خوش

 گذرانیهایشان، بوی گل و گالب، عطر غذای مادرش و

 طعم خیار و هندوانه ِ ای که سر خوردنش دعوا میکردند و

 .از هم میقاپیدند

 درونش بلوائی برپا شده بود، تازه میفهمید خالء وجودش



 که سعی در کتمانش داشت، با دیدن محمد در مقابلش

مائی میکرد؛ دلش میخواست به جبران تمامخودن  

 دلتنگیها برای محسن و کسانی که از دستشان داده بود او

 را در آغوش بگیرد. اما محمد یکریز سوال میکرد و

 .امانش نمیداد

 :ابوالفضل با لبخند گفت

 عجله نکن! همه چیزو برات میگم ...، میریم یه جائی -

 .میشینیم و صحبت میکنیم

هم توی ماشین نشسته بودند و حرف میزدند، باآنها کنار   

 اینکه محمد سواالت زیادی ذهنش را درگیر کرده بود،

 متوجه دل

 ِِ  

 تنگی ابوالفضل و حرفهای نگفتهای شد که

 روی قلبش سنگینی میکرد؛ پس کمی حوصله بهخرج داد

 !تا او خودش را سبک کند

 آخرین باری که من و پدرت همدیگرو دیدیم، -

کنار هم توی خیابون چرخ میزدیم و از همینجوری  

 دست تقدیر متحیر بودیم، تا باالخره بعد از چند وقت

 .تلفنی و برای همیشه با هم وداع کردیم

 هیچوقت فکر نمیکردم رازی توی خانواده باشه، که من -

 ازش بیخبر باشم! چرا شما که انقدر بهم نزدیک بودید



 به این راحتی از هم جدا شدید؟

نبود ...، اصال راحت نبود؛ اتفاقاتی افتاد که راحت -  

 !صالح بر این جدائی بود

 آنها به یکی از باغ رستورانهای اطراف شهر رفته بودند

 :و سفارش غذا دادند، محمد گفت

 .الزم نبود اینهمه به زحمت بیفتید -

 چه زحمتی پسر خوب! میدونی بعد از چند سال دارم با -

ط میکنم، حضور تو امروزپسر عزیزترین رفیقم اختال  

 خیلی چیزها رو یادم آورد. مخصوصا دردهائی که

 !... سالها در دلم مدفون شده بود

 محمد در سکوت تکتک حرفهایش را با گوش جان

 میشنید و اندوهی بینهایت در کالمش حس میکرد. او

 یک قربانی بود، قربانی جهل و خودخواهی، یک از خود

حمد در دل تحسینش میکرد وگذشته که طرد شده بود. م  

 .از اینهمه مناعت طبع در شگفت بود

 ابوالفضل بعد از این

 ِِ  

 که یک دل سیر حرف زد و به سواالت

 ریز و درشت محمد جواب داد، احساس کرد سبکتر شده،

 مثل مواقعی که با محسن درد و دل میکرد و آرام

 میگرفت. البته همچنان سرقولش ایستاده بود و ماجرا را



 جوری تعریف کرد تا خدشهای به شخصیت محبوبه وارد

 نشود. محمد بهشدت ویژگیهای محسن را به ارث برده

 بود، چشمانی گرم و گیرا که معصومیت درش موج میزد

 و چهرهای با محبت که به دل مینشست. گاهی ناخودآگاه

 محسن صدایش میزد و او با لبخندی مهربان پاسخش را

 .میداد

ابوالفضل برای فردا شب دعوتش کرد تا هنگام جدا شدن،  

 او را با خانوادهاش آشنا کند. محمد هم که کنجکاو بود

ٌِ فامیل تازه جستهاش را بهتر بشناسد با کمال میل قبول 

 .کرد

 در خوابگاه روی تختش دراز کشیده بود و سرو صدای هم

 اتاقیهایش آزارش میداد. غلتی زد و پشت به آنها کرد؛ در

بل از خودش غوطهور بود، پتو را روی سرشگذشتههای ق  

 کشید تا در فضای نیمه تاریک و خلوتش به پدر بزرگ و

 !اتفاقاتی که در آنزمان افتاده بود فکر کند

 او که حتی یک رکعت نماز قضائی نداشت و در سفرهایش

 حاضر نمیشد نمازش را شکسته بخواند، در ماه رمضان با

قیمتی روزهاش را وجود بیماری و تذکر پزشک به هر  

 میگرفت؛ چطور این خبط و خطا را انجام داده بود. مگر

نبود؟ بارها از او شنیده بود که« حقوالناس»این اسمش  

 ِِ  



 خداوند حق خود را میبخشد اما حق دیگران اگر بر

 گردنت باشد نمیبخشد. پس پولی را که هرماه برای رد

به مظالم میداد از چه تفکری نشأت میگرفت! همه چیز  

 نظرش ضد و نقیض میآمد، سعی داشت شنیدههایش را

 جوری کنار هم بچیند بلکه مجاب شود اما نمیشد. فکر

 کردن به این اتفاقات بههمش ریخته بود و دلتنگی

 ابوالفضل که یک عمر به خاطر طمع، خودخواهی و

ِِ لجاجت بیمورد از خانوادهش محروم مانده بود، ناراحتش  

 .میکرد

*** 

در مورد محمد با خانوادهش صحبت کرد، آنهاابوالفضل   

 مشتاقانه منتظر دیدنش بودند و از این که باالخره با یکی

 .از اقوام پدرشان آشنا میشدند هیجان ِ زده بودند

 اما محمد استرس داشت و وقتی به منزلشان رسید، ابتدا

 نفس عمیقی کشید تا از اضطرابش کاسته شود، سپس زنگ

نا را شناخت که گفت: بفرمائیدرا فشرد و صدای آش  ... . 

 او با دیدن آنها که همگی با صمیمیت به استقبالش آمده

 .بودند دلش گرم شد و کمکم استرسش از بین رفت

 ابوالفضل همینطور که دستش دور شانهی جوان او حلقه

 :شده بود، به خانواده معرفیش کرد و گفت

 از محمد جان که براتون گفته بودم، از این بهبعد اون هم -



 !جزئی از خانوادهی ماست

 زهرا به او که پسر محجوب و خوش قیافهای بود، لبخند

 مهرآمیزی زد و خوشآمد گفت. ابوالفضل هم ادامه داد،

 :معرفی میکنم

 ... زهرا خانم ... عیال بنده که تاج ِ سر ماست؛ شیدا -

ین که تمام زندگی مننددختر بزرگم و شاه ! 

 .خیلی از آشنائیتون خوشحالم -

 . ... ما هم همینطور پسرم! بفرما داخل -

 آنها بهقدری با صفا و بیآالیش رفتار میکردند که محمد

 بههیچ وجه در کنارشان احساس غربت نمیکرد. او در آن

 زمان اندک، زهرا خانم را نمونهی یک همسر و مادری

را پسری در اواخر نوجوانی که مهربان دید و شاهین  

دنبال رفیقی که بتواند به او تکیه دهد پرشر و شور بود و . 

 و اما شیدا ... دختری زیبا و کنجکاو با سوالهایی بیشمار

 در مورد خانواده، که محمد را بر آن داشت با

ِِ چشمان  

 .جوانش براندازش کند و شیرینی او در دل و جانش بنشیند

جازه نداد چشمچرانی کند و حرمتولی پاکی نهادش ا  

نگاه شرمسارش را» ِ خانهای را که در آن بود نگه داشت و   

محمد از آنچه در آنشب دید و شنید، متوجه«. درویش کرد  

 شد که شیدا دختری است زیبا و پر انرژی که هیچ، پیچ و



 خم و غمی در زندگی ندارد و نور چشم خانواده است. همه

زشمند برخورد میکنند؛ دردانهیبا او چون جواهری ار  

 پدر و قلب تپندهی خانوادهی مادر است، همه او را لبریز و

 سرشار از محبت میکنند و از او شیدائی سرمست و شاد و

 .پرنشاط میسازند

 شاهین هم از دیدن محمد شادمان بود، زیرا او میتوانست

 جای پسرعموی نداشتهای برایش باشد که همیشه آرزویش

میشود گفت به نوعی، آنها محمد را نقطهی را داشت.  

 .اتصال به خانوادهای که از آن محروم بودند میپنداشتند

 آنشب ابوالفضل در پوست خود نمیگنجید و از اینکه

 محمد در جمعشان حضور داشت احساس شعف میکرد. اما

 زهرا

 ِِ  

 حال عجیبی داشت که برای خودش هم ِ قابل درک

 ِِ  

مانشان مراوده میکرد. از رفتارنبود و از سر ادب با مه  

 ابوالفضل و اینکه با چه عشقی به محمد چشم میدوخت،

 دهانش باز مانده بود و هراس داشت! ولی دلیل این حسش

 را نمیفهمید و قلبش سنگینی میکرد. دلواپس به اتاق رفت

 و پنجره را باز کرد، صورتش را مابین دستانش گرفت

 ِِ  



 داغ

 :داغ بود، نفس عمیقی کشید و با خود اندیشید

 پسر جذابیه ..!. چقدرم خوشقد و باالس، یعنی شکل -

 مادرشه؟ حتما دیگه...! آخه میگن دختر به پدر میکشه،

 پسر به مادر. پس محبوبه خوشگل بوده که مادر

 !ابوالفضل یک عمر منو سر اون عذاب داد

توی ذهنش مقابل آینه رفت، نگاهی به خودش انداخت،  

 چهرهی محبوبه را مجسم کرد، زنی خوش چشم و ابرو با

 قیافهای شیرین و خواستنی که دل محسن را برده بود. با

 :خودش گفت

 زهرا... داری حسودی میکنی؟ -

 :و دوباره به آینه نگاه کرد

 آره حسودی میکنم ... مگه چیه؟خوب منم آدمم، دل -

 !دارم، حق دارم حسودی کنم

ن نبود چیز دیگری هم آزارش میداد ولی وقتاما فقط ای  

 فکر کردن به آن را نداشت و در جواب ابوالفضل که

 :صدایش میزد گفت

 اومدم ...! سریع خودش را جمع و جور کرد و به سالن -

 .برگشت

 شب به پایان رسیده بود و محمد قصد رفتن داشت، ولی

 .ابوالفضل و شاهین برای ماندن به او اصرار میکردند



 زهرا از سماجت آنها و اینکه مبادا تصمیم محمد عوض

 شود، بیتاب بود و زیر لب غرولٌند میکرد. شیدا که متوجه

 !رفتار مادرش شد با تعجب نگاهش کرد

 محمد که پسر آدابدانی بود از آنها تشکر کرد و ترجیح داد

 به خوابگاه برگردد، ولی به پیشنهاد شاهین برای رساندنش

ت کردبا موتور موافق . 

 بعد از رفتن آنها زهرا که جان به لبش رسیده بود از جا در

 :رفت

 !مرد ... عقلت کمه، بچه شدی -

 چرا ... مگه چی شده؟ -

 هیچی، فقط مونده بود دست و پای پسر مردمو ببندین و -

 شب نگهش دارین؛ شاهین عقلش نمیرسه تو که مرد

 !گندهای

نداشتمواقعا که ... مامان، اصال ازت توقع  - ! 

 اشکالی نداره ...، مادرت سالهاست که به بیکسی من -

 !عادت کرده، اینه که نمیتونه تحمل کنه

 اشک در چشمان شیدا حلقه زد و نگاه قهرآمیزی به مادرش

 .کرد و به اتاقش رفت

*** 

 زهرا یکباره از حرف نسنجیده و عکس

 ِِ  



 العمل شتابزدهاش

 پشیمان شد. به آشپزخانه رفت و کمی تمرکز کرد، باید از

 دل ابوالفضل در میآورد و منظور اصلی و دلیل

 .نگرانیاش را توضیح میداد

 او همیشه با خودش فکر میکرد یک زن، برای اینطور

 مواقع باید چیزی در چنته داشته باشد تا دل همسرش را نرم

ازها ... کهکند. وگرنه زن نیست! درست مانند شعبدهب  

 خرگوش درون کاله میگذارند و دستهایگل بیرون

 .میآورند، پس سریع دست بهکار شد

 طبق

 ِِ  

 عادت قدیمی ابوالفضل که مدتها بهخاطرش جنگیده

 بود تا از سرش بیفتد؛ چای خوشرنگی درون پیاله ِ ی گل

 مرغی که با خودش از کاشان آورده بود و یادگار مادر

رش ِ توی سینی ورشوئی گردبزرگش بود، ریخت و کنا  

 کنگرهدار، گز و پولکی گذاشت و با چند غنچهی گل سرخ

 مسی

 ِِ  

 .در قندان ، سینیاش را زینت داد

 او در بالکن سیگار میکشید و دودش را به دور دستها،

 سمت سالهای دلتنگی میفرستاد. به نقطهای نامعلوم خیره



هرنگاه میکرد و بغض عمیقی در جانش خیمه زده بود.   

 گاه غمگین میشد با اندوه سیگار میکشید، البته بیش از این

 که بکشد سوختن و دود شدنش را تماشا میکرد؛ گوئی

 اینگونه غمهایش را میسوزاند و با دیدن خاکسترش آرام

 میگرفت. ولی دیدن این حال و هوایش دل زهرا را

 .میلرزاند

 بالکن بهشت کوچک و دنجی برای خلوتش بود که با تخت

 چوبی و مخدههای مخمل و گلدان ِ های رنگارنگ زیبا و

 پردهای حصیری، او را به یاد خانهی پدر بزرگش

 .میانداخت

 زهرا کنارش نشست و سینیچای را مقابلش گذاشت؛ او

 سرش را پائین انداخت و به پیالهی چای و ظرفهای

 :کوچک مسی و سینی قدیمی نگاه کرد و با زهرخندی گفت

ذشتهی منه! تا االن که مخالفش بودی ولیاینها همهی گ -  

 حاال چای خوردن تو پیاله ِ ی گلمرغی رو به وجود محمد

 !ترجیح میدی، نه ...؟

 ببخشید!... عجله کردم، نتونستم منظورمو درست بیان -

 کنم. خدا شاهده که منم به اندازهی تو از دیدن این پسر

 !خوشحالم، ولی نمیدونم چرا دلم لرزید

معنیدار و متعجبی بهش کرد و منتظر توضیحاو نگاه   

 !بود



 :زهرا با شرم سرش را پائین انداخت

 میدونی ...گفتنش سخته، فکر کنم یه کم حسودی کردم، -

 به

 ِِ  

 !خاطر مادرش

 :ابوالفضل با بهت نگاهش کرد و با تعجب گفت

 واقعا ...! داری به کسی که من سالها پیش نخواستمش -

 و بهخاطر تو رهاش کردم، حسادت میکنی؟ زهرا اون

ِِ پسر ِ محسن، از صدقه سر اون االن تو رو دارم ! 

 :زهرا با شنیدن این حرف دلش آرام گرفت و ادامه داد

 حق با توئه ...! لطفا ازم ناراحت نشو کارم خیلی -

 .بچهگانه بود

 ابوالفضل از لب پیاله با لذت جرعهای چای نوشید، نگاهی

انداخت و پرسید بهش : 

- 
منبعد تو پیاله ِ ی گلمرغی بهم چایی میدی یا فقط ِِ  

 !میخواستی گولم بزنی؟

 چقدر  جلبی، یعنی میخوای باج بگیری؟ -

 شیدا که از اتاقش بیرون آمده بود حرفهای زهرا را شنید

 :و با لودهگری گفت

 !حقته مامان خانوم، تا دیگه دل بابامو نشکنی -



ماجرا فیصله پیدا کند و از ادامهی حرف زهرا هم خندید تا  

 ِِ  

 و نگرانی اصلیش، منصرف شد تا خوشی و شادکامی

 .ابوالفضل را زایل نکند

 محمد تکتک لحظههائی را که با آنها سپری کرده بود

 بهیاد میآورد. رفتار پدرانهی ابوالفضل و یکرنگی زهرا،

 صمیمیت بی غل و غش شاهین، و شیدا... که از نگاه

به او حذر داشتکردن  . 

 .چرا باید این خانوادهی دوست داشتنی نادیده گرفته میشدند

 واقعا چه اتفاقی افتاده بود که او از آنها خبر نداشت؛ با این

 .تفکرات خوابش برد و تا صبح خوابهای آشفته دید

 از آن بهبعد او اکثرا به منزل آنها میرفت، با شاهین رفیق

درسها کمکش میکرد و شده بود و وقت میگذراند، در  

 هوایش را داشت؛ در ضمن از مصاحبت و همجواری با

 شیدا هم لذت میبرد. اما همچنان مراعات میکرد و حد و

 مرز نگه میداشت. طبق خواستهی ابوالفضل، محمد هم

 جزئی از خانوادهاشان شده بود وگاهی دسته جمعی بیرون

 .میرفتند و تفریح میکردند

ه محمد را دیده بودند چند ماهیحاال از اولین باری ک  

 میگذشت و کامال به او انس گرفته بودند. زهرا از اینکه

 محمد با شاهین، مثل برادر بزرگتر رفتار میکرد و پسر



 موقر و متینی بود، عزیز میشمردش و از حضورش در

 .جمع خانواده خرسند بود

 اواخر سال تحصیلی شیدا خودش را برای کنکور آماده

 میکرد و به شدت غرق درس خواندن بود؛ گاهی محمد در

 تست زدن و اشکاالت درسی کمکش میکرد. ولی مدتی

 بود که به محض نشستن درکنارش، از خود بیخود میشد

 و جادوی چشمان شیدا سحرش میکرد. شیفته و آشفته،

 چون اسیری که آتش به جانش افتاده، تاب نمیآورد و

آنها را متعجب بهجایکباره عزم رفتن میکرد و   

 !میگذاشت

*** 

 یکی از آخر هفتهها که محمد برای دیدار از خانوادهش به

 کاشان رفته بود، حین صحبت با آنها گفت که قصد دارد

 ترم تابستانی را با توجه به مشکالت پیش آمدهی سال قبل،

 در اصفهان بگذراند. پدر و مادرش ابتدا مخالفت کردند

واب دادولی محمد با قاطعیت ج : 

 حوصلهی درگیریهای سال قبلو ندارم، پارسال هم -

 .شانس آوردم که کارم درست شد

 البته که در دل از وجود آن مشکالت خوشحال هم بود،

 زیرا با خودش فکر میکرد خدا به این شکل میخواسته

 ابوالفضل و خانوادهاش را راه



 ِِ  

 سر او قرار دهد. و حاال که

نها را نداشت و با فکر کردن بهدیگر یارای جدا شدن از آ  

 اینکه چطور میتواند دوری شیدا را تحمل کند لرزه بر

 .اندامش میافتاد

 بارها تصمیم گرفته بود با پدر و مادرش در مورد آنها

 صحبت کند، ولی ابوالفضل هر بار مانعش میشد چون از

 لجاجت و یکدندگی محبوبه خبر داشت و میترسید که او

محمد برایش تداعی گذشتهای گم شده را از دست بدهد.  

 بود. پسر محسن، بهترین رفیق دوران جوانیش با همان

 ادب و تربیت و اخالق خوش. درست مثل همانمواقع، دلش

 که میگرفت با او گپ میزد و از خاطرات شیرینی که با

 پدرش داشت صحبت میکرد، محمد هم با گوش جان

 .میشنید و دل به دلش میداد

الفضل او از بچههای همسن و سال خودشاز نظر ابو  

 عاقلتر بود و بیشتر میفهمید، وقتی با او صحبت میکرد

 :انگار با محسن درد دل میکند

 نمیدونی قبل از دیدنت چقدر احساس تنهائی میکردم، -

 االن هم ِ صحبتی با تو بهقدری برام لذتبخشه که همهی

دائیگذشته رو جبران میکنه! از حق نگذریم مهدی ...   

 بچهها هم رفیق خوبی بوده برام، ولی هیچکس مثل فامیل



خون خونو میکشه»نمیشه. شایدم واقعا  !» 

 بله حتما ... ولی یکی از مهمترین دالیلشم این میتونه -

 باشه که از یه فرهنگ و یه خانواده میایم و بهخاطر نقاط

 مشترکمون بهتر همدیگهرو درک میکنیم. مخصوصا

رو میشناسیم و ازشون خاطره داریم آدمهایی که اونها . 

 .برای همین گفت و شنودمون دلپذیرتر میشه

*** 

 محمد هر روز که میگذشت بیشتر از دیروز

 ِِ  

 عاشق شیدا

 میشد، گاهی هم از این عالقه میترسید و احساس خطر

 میکرد. زیرا اگر خانوادهاش مخالفت میکردند سرنوشتی

 مشابه ابوالفضل گریبانش را میگرفت؛ اما در دل امید

 :داشت و با خود میگفت

 مادرم با عمهش فرق داره خیلی منطقیه، مطمئنم با -

 خواستهی من مخالفت نمیکنه. هرچی بوده سالها پیش

 !تموم شده، صد در صد این مسئله حل میشه

ااوایل تیر ماه بود و امتحانات دانشگاه شروع شده بود، شید  

 هم بهسختی مشغول درس خواندن بود؛ چون زمان زیادی

 تا کنکور نداشت. آنشب محمد با پشت سر گذاشتن امتحانی

 .سخت، با خیالی آسوده به منزل آنها رفت



 همگی از دیدنش خوشحال شدند از جمله شیدا، چون به

 احساس محمد نسبت به خودش پی برده بود و از وجدی که

ا میشد، میفهمید که این یک حسبا دیدن او در قلبش بهپ  

 مشترک است؛ ولی از آنجائی که دختر مغرور و خودداری

 .بود، عکسالعملی از خود نشان نمیداد

 محمد و شاهین فوتبال می ٌ دیدند و برای هم کری

 میخواندند، شیدا در گوشهای با کتابهایش ور میرفت و

 درس میخواند، مادرش چند بار تذکر داد که به اتاقش

رود ولی او دل نمی  کند و میخواست کنار آنها باشد. گاهیب  

 هم شیطنت میکرد، قاطی بحثشان میشد و با آنها کلکل

 میکرد؛ هر سه از بازیی که راه انداخته بودند لذت

 .میبردند

 شیدا یک آن به خودش مشغول شد و برای حل مسئلهای به

 فکر فرو رفت، اینطور مواقع ته خودکارش را در دهان

یگذاشت و به گوشهای خیره میشد. محمد محو تماشایشم  

 بود، طرهای از گیسویش روی گونه و چند الخه از آن،

 الی مژههای بلندش گیر افتاده بود. قلب محمد درون سینه

 میکوبید، چشمان درشت و زیبای او هوش از سرش برده

 بود و گیسوان طالئی بافته شدهاش، مثل طناب دور گردنش

فسش را میگرفتمیپیچید و ن . 

 وقتی شیدا سرش را برگرداند تا چیزی را که بهخاطر



 آورده بود در دفترش بنویسد، نگاهشان در هم گره خورد؛

 نگاهی داغ و سوزنده که عطش در آن موج میزد. چند

 لحظهای در آن امواج مسخ بود ِ ند و یارای گریز از سحر

را از عشق را نداشتند که صدای زهرا از آشپزخانه، شیدا  

 !جا کند

 چی شده مادر، چرا انقدر پریشونی؟ -

 هیچی...! صدام که کردی یهو پریدم؛ یک لیوان آب سرد -

 .از یخچال پر کرد و سر کشید

 !صدات کردم میزو بچینی -

 .چشم! و دوباره لیوان را پر از آب کرد -

 نه ..!. تو انگار یه چیزیت هست، چرا انقدر عرق -

 کردی؟

 !هیچی وهللا ... این درسها کالفهم کرده -

 :محمد هم متالطم بود؛ شاهین نگاهی به او کرد و گفت

 ! کجائی ...؟ اصال حواست به بازی نیستا -

 !میرم بیرون یهذره هوا بخورم -

 .کجااا... جای حساسشه -

 !زود برمیگردم -

 شاهین دوباره غرق در بازی شد؛ چند دقیقهای گذشت تا

ش مسلط شود و تصمیم گرفت آن اتفاق راشیدا به خود  

 نادیده بگیرد. با اعتماد بهنفس از آشپزخانه بیرون آمد ولی



 از محمد خبری نبود، سعی کرد به روی خودش نیاورد اما

 دلشوره داشت؛ همینطور که میز را می ِ چید خیل افکار

 .موهوم به ذهنش هجوم میآورد و پریشانش میکرد

کو؟شاهین ...، پس محمد  -  

 !من چه میدونم -

 یعنی چی، مگه فوتبال نمیدید؟ -

 !گفت میرم هوا بخورم -

 شیدا یواشکی از پنجره بیرون را نگاه کرد، او را دید که به

 دیوار تکیه داده و به آسمان نگاه میکند، خوب میفهمیدش

 و میدانست که چه حالی دارد؛ وضع خودش هم بهتر از او

میشد چون پدرش به ایننبود. ولی نباید کسی متوجه   

 مسئله حساس بود؛ پس ترجیح داد سکوت کند. فوتبال تمام

 شده بود و تیم مورد عالقهی شاهین باخته بود و او با

 .عصبانیت داد و بیداد میکرد

 شاهین به جای این بچهبازیا برو دنبال محمد ببین کجا -

 .رفته

 راستی این یهو چش شد، وسط بازی رفت هواخوری؟ -

و دنبالش، مامان داره غذا رو میکشهبر - ! 

 محمد با چهرهای گرفته، دست به سینه ایستاده بود و فکر

 :میکرد، شاهین کنجکاوانه پرسید

 چی شده، واسه اینکه باختیم عزا گرفتی؟ -



 نه آقا شاهین سرت سالمت؛ انشاهلل تو زندگیت برنده -

 !باشی

 چیه داداش ... حرفهای بودار میزنی؟ -

ا، دارم به امتحانام فکر میکنمنه باب - ! 

 ولش کن بیخیال ... بریم تو، تا چند دقیقهی دیگه بابا هم -

 !میرسه، دارند غذا میکشند

 محمد دوباره مضطرب شد، عکس العمل شیدا را در

 مقابلش نمیدانست! حسابی خودش را لو داده بود و مشتش

 :پیش او باز شده بود. با خودش گفت

 االن چه فکری در موردم میکنه؟ نکنه ازم ناراحت -

 !باشه؛ باید خودمو بیشترکنترل میکردم

 :شیدا برای اینکه یخ محمد را باز کند با خوشرویی پرسید

 یهو کجا غیبتون زد ... نکنه واسه اینکه باختین در -

 رفتین. محمد آرام سرش را باال آورد و نگاهی گذرا به

داو کرد و کمی دلش قرص ش ! 

 حاال دیگه باید به توأم جواب پس بدیم؟ -

 بله ... چی خیال کردی؟ من این حرفها حالیم نیست؛ تا -

 !بستنی نخرین ولتون نمیکنم

 محمد لبخندی زد و گفت: چشم بعد از شام براتون بستنی -

 .هم میخرم

 !ا ا ا ه ... ولش کن محمد، این خیلی پرروه -



پرسیدابوالفضل که تازه وارد شده بود،  : 

 کی پرروه آقا شاهین؟ -

 همگی به سمتش برگشتند و بعد از چاقسالمتی، شیدا در

 :حالیکه خودش را برای پدرش لوس میکرد گفت

 منو میگه بابا ...، تیمشون باخته باید بستنی بدن، بد -

 !میگم؟

 !نه بابا جان، تا اینا باشن دیگه واسه کسی کری نخونن -

محمد هنوز کمی استرس داشتآنها سر میز نشسته بودند،   

 ولی شیدا بهقدری عادی رفتار میکرد که او هم خودش را

 باز یافت؛ اما این اتفاق دریچهای به قلبشان گشود که دیگر

 .قادر به بستنش نبودند

*** 

 دوباره شب و دیوار ترک خوردهی خوابگاه که محرم

 نهانش

 ِِ  

ااسرار بود. محمد آرام دراز کشیده بود و رفتار شید  

 :را دودوتا چهارتا میکرد

 چرا عکسالعملی از خودش نشون نداد، یعنی نادیدهم -

 گرفت و احساسمو به رسمیت نشناخت؟ شایدم برعکس،

 !میخواست بهم بفهمونه که مشکلی باهام نداره

 هرچه فکر میکرد به نتیجه نمیرسید و نمیتوانست رفتار



اد و دل پارهشیدا را درک کند! ِ یاد محبتهای ابوالفضل ِ افت  

 پارهی خودش که گویی به آن نمک میزدند؛ با چه رویی

 میخواست بگوید که عاشق دخترش شده، این وقاحت نبود؟

 به پدر و مادرش چه میگفت و چگونه مجابشان میکرد. با

 فکر کردن به اینها پریشان میشد، دلشوره میگرفت و

 .غم به جانش مینشست

 شیدا هم با فکر و خیال به اتاقش پناه برده بود. چراغ را

 خاموش کرد و چند دقیقهای در تاریکی روی تخت دراز

ِِ کشید تا نگاه محمد را بهیاد بیاورد و پس از آن شرمساری  

 او پسر باحیائی بود این را کامال میفهمید، چون اولین !...

گاهباری نبود که توجه کسی را جلب میکرد ولی جنس ن  

 .محمد فرق داشت و چشمانش چیز دیگری میگفت

 اما حس بدی داشت، قلبش به جای عشق پر بود از

 دلواپسی؛ سعی میکرد آرام باشد تا بهتر فکر کند. برای

 همین چراغ خوابش را روشن کرد و اتاقش پر شد از ماه و

 ستارههای بنفش و صورتی، به سقف خیره شد و در رویا

ار محمد تجسم کرد و در ذهنش بهفرو رفت. خودش را کن  

 تصویر کشید. آیا شدنی بود ... از احساس محمد مطمئن

 بود؛ اما خودش چهطور؟ مگر نه اینکه با آمدن اسم او

 قلبش به تالطم میافتاد و وجودش لبریز از شادی میشد؛

 .پس این جز عشق چه میتوانست باشد



هاییک آن به عکسالعمل پدر و مادرش فکر کرد و خانواد  

 که یک عمر برای هم شمشیر کشیده بودند؛ با این اوصاف

 عشق آنها به یکدیگر، بدترین اتفاق ممکن بود. هیچکس

 راضی نمیشد و این قصه ته نداشت؛ پس اصال نباید

 شروع میشد. شیدا با قاطعیت تصمیم گرفت دریچههای

 قلبش را به روی او ببندد و این قصه را تمام کند. با خودش

 :گفت

 اجازه نمی ِ دم این دور باطل مجددا شروع بشه، من با -

 پوست و استخون غصههای پدر و مادرمو احساس

 کردم. پا به پاشون رنجها، بیمهریها و پذیرفته نشدنها

 رو دیدم و زجر کشیدم؛ دردهایی که محمد حتی توی

 !خواب هم لمس نکرده، پس نمیتونه درکشون کنه

و سرسنگین شده بود، محمدمدتی بود که شیدا بسیار آرام   

 هم که به منزلشان میآمد کمتر آفتابی میشد و سعی داشت

 به بهانهی درس خواندن بیشتر در اتاقش بماند؛ ولی این دل

 شوریده مگر تاب میآورد، صدای گرومپ ِ گرومپ قلبش

 را میشنید، دهانش خشک و مغزش از اف متناقض

 ِِ  

 کار و

ت میدادبیهوده پر میشد و تحملش را از دس . 

 به بهانهای از اتاق بیرون میآمد و یواشکی نگاهی به او



 میانداخت. اما س

ر ِِ  

 میز شام با اینکه تمام سعیش را میکرد

 عادی رفتار کند، ضربانش به تندی میزد و جلوی هجوم

 خونی که در رگهایش میدوید را نمیتوانست بگیرد و

،لپهایش گل میانداخت. بهناچار برای اینکه لو نرود  

 .سرش را باال نمیآورد و خودش را مشغول میکرد

 محمد این را به خوبی حس میکرد که شیدا ازش دوری

 میکند و رفتارش دگرگون شده است. حتی هنگامیکه به

 اجبار با او همکالم میشد توی چشمانش نگاه نمیکرد و

 پاسخهای کوتاه میداد که با این کار محمد را مطمئن

 !میکرد، از دستش ناراحت است

 قلبش در سینه چون پتکی آهنین میکوبید و امانش را بریده

 بود؛ با خودش آرزو میکرد ایکاش این دل آتش میگرفت

 .و این درد به پایان میرسید

*** 

 زمان اعالم نتایج کنکور بود که با صدای جیغ و ابراز

 ِِ  

 !خوشحالی شیدا، همه متوجه شدند قبول شده

ن دخترم، من بهت ایمان داشتم و میدونستم قبولآفری -  

 !میشی



 الکی ...! آخه از کجا میدونستی؟ -

 بفرما ... اینم شاهدش،)گردنبند زیبایی که اسم شیدا -

 ماهرانه با پیچ و خمی دلفریب با نگین یاقوتی به شکل

 اشک که از انتهایش آویزان بود( از جعبه در آورد و به

 :سمتش گرفت

دارهقابلتو ن -  ...! 

 «.شیدا ذوق زده در آغوش پدر جا گرفت و او را بوسید »

 ممنون بابا جونم، آخه من چهجوری اینهمه محبت و -

 !جبران کنم

 فقط خوشبخت باش دخترم! خوشحال و خوشبخت، و آرام -

ِِ نم اشکی که گونهاش را لمس کرده بود، با پشت دست  

 .پاک کرد

نده بود با اسفندزهرا که خنده پهنای صورتش را پوشا  

 .وارد شد و او را دور سر دخترش چرخاند

 هزار ماشالالت باشه عزیزم، دورت بگردم، کور بشه -

 چشم حسود انشاهلل؛ برم زودی یه زنگ به مادر جون

 !بزنم و مژده رو بدم

 شاهین هم خوشحال بود ولی برای این که با شیدا کلکلی

 :کرده باشد گفت

شام مهمون خودمین یه وقت پررو نشیا ...، - ! 

 :زهرا بعد از اینکه تماسش را قطع کرد، گفت



 مادر جون از خوشحالی داشت پس میفتاد، اصرار کرد -

 .برای شام بریم اونجا

 !ولی امشب قراره شاهین بهمون شام بده -

 .اون باشه واسه فردا، مادر جون ناراحت میشه -

 !... حاال یه بار این خسیس ما رو دعوت کردا -

 .عیبی نداره بابا ... اگه اون نبرد، خودم میبرمتون -

 کی اگه نبرد ...؟ -

 در مورد شما صحبت میکنیم، قرار شد امشب بریم -

 خونهی مادر جون؛ انشاهلل فردا شب در خدمت شما

 .هستیم

 !آخه االن محمد میاد ... دعوتش کردم -

 عیبی نداره اونکه غریبه نیست، تازه آقا جون و خانوم -

نم دوسش دارند، خوشحال میشنجو . 

 شیدا از شنیدن اسم محمد دوباره گر گرفت و یکپارچه

 آتش شد، تالش مذبوحانهاش برای فراموش کردن او هیچ

 فایدهای نداشت. دوباره خفقان گریبانش را گرفت و مجال

 نفس کشیدن بهش نمیداد، صورتش گل انداخته بود و

میکشید. زهرا چشمانش برق میزد، گاهی هم از ته دل آه  

 :با تعجب نگاهی به او انداخت و پرسید

 معلوم هست چته، چرا انقدر آه میکشی؟ -

 !خانم لطفا ِ سر به سر دختر من نذار، هنوز استرس داره -



 حاال دیگه شد دختر تو ...؟ -

 شاهین با شوخی و خنده گفت: هیچی دیگه ... من بدبخت

 !شدم

 .خدا نکنه تو بدبخت بشی مادر -

قا شاهین زبونتو گاز بگیر مامانآ -  

 ِِ  

 به قول ... یه وقت

مرغ آمین تو راهه» دیدی  »! 

 آنها با هم شوخی میکردند، سربهسر مادرشان میگذاشتند

 و میخندیدند؛ زهرا که از مزاح با فرزندانش لذت میبرد

 همراهیشان میکرد و سعی بر آن داشت جلوی آنها کم

ن میشد. ابوالفضل ازنیاورد که این باعث خندهی بیشترشا  

 صمیمیتی که در خانوادهاش وجود داشت خوشحال بود و از

 حرفهای بامزهای که بینشان رد و بدل میشد خندهاش

 :گرفته بود و گفت

 ولی بچهها از شوخی گذشته یه سری حرفها در ظاهر -

 خنده

 ِِ  

 دار و به نظر خرافات میاد، ولی اگه به عمق گفتهها

زیاد هم دور از ذهن نیست دقت کنیم، متوجه میشیم . 

 مرغ آمین شاید وجود نداشته باشه ولی قدرت کالمو



 هرگز نباید نادیده گرفت ِ ، حتی باید مراقب افکارمون هم

 باشیم؛ چون در ضمیر ناخودآگاه حک میشه و توی

 رفتار و زندگیمون تاثیر میگذاره. مطمئن باشین

و چه بازخورد هر عملی از ما توی این دنیا، چه مثبت  

 منفی، باالخره یه روزی یه جایی به یه شکلی که شاید

 انتظارشو نداریم برامون اتفاق بیفته. واسه همینه که از

از هر دستی بدی از همون دست پس» قدیم میگن:   

 !«میگیری

 :یا بقول نظامی که میگه

 سپهر آئینه عدل است و شاید که هرچه از تو بیند وا ِ »

 «نماید

 :که شاهین با خنده و شوخی گفت

 ...! شیدا خانم دال بده -

 دروازه » -

 ِِ  

 در رو میشه بست ولی دهن آقا شاهین و

، بابا داشت صحبت میکرد بیادب«نمیشه بست ! 

این دیگه« بادمجون د ِ ور قاب چینی» آخ ...آخ، عجب  - ! 

 ابوالفضل خندید و گفت: عیبی نداره، آخه خودمم دقیقا

ودم. قدیما هر وقت کنار پدرم مینشستممثل شاهین ب  

 یکبند نصیحت میکرد، میدونست حوصلهی شنیدن



 .ندارم ولی اصرار داشت تجربههاشو در اختیارم بذاره

 بعدها که بزرگ شدم به عمق حرفاش پی بردم و فهمیدم

 در عین سادگی چه درسهایی بهم داده و من قدرشو

 !نمیدونستم

اگه توی زندگیت دروغبهم میگفت پسر ... یادت باشه   

 نگفتی، واسه کسی بد نخواستی، به حقت قانع بودی، نون

 کسی رو نبریدی و دلت صاف بود؛ مطمئن باش خدا هم

 بهت نظر میکنه و هیچوقت در نمیمونی. البته که توی

 این دور و زمونه پاکیزه زندگی کردن ِ کار سختیه. چون

و میشه کهآدم تو ِ مسیر زندگیش با وسوسههائی رو به ر  

 اگه عاقل بود و تن بهشون نداد، میتونه شب

 ِِ  

 سر راحت

 بذاره زمین و خواب آشفته نبینه. که این آرامش با هیچ

 لذتی قابل قیاس نیست؛ وگرنه همیشه مثل اسفند روی

 آتیش باید جز بزنه، باال و پایین بپره و توی هول و وال

 !باشه

*** 

و هدیهی پدرش راشیدا لباس ارغوانی زیبایی به تن کرد   

 به گردن آویخت، رنگ لباسش آنشب جلوهی او را دو

 .چندان کرده بود و عجیب جذاب به نظر میرسید



 همینطور که خرامان در اتاق راه میرفت، دل محمد را

 .میبرد و آشوب میکرد

 همهی خانواده به افتخار شیدا در منزل حاجاکبر جمع شده

صحبت میکردند؛ بودند و یکریز از دردانهی محبوبشان  

 از شیطنتها و خاطرات ریز و درشتی که طی سالها از

 او داشتند. خالصه نٌقل مجلس شده بود و محمد، بیقرار و

 مشتاق به حرفهایشان گوش میداد. خیلی میترسید از

 اینکه دوباره چشمش به او بیفتد و غافلگیر شود، طاقتش

 طاق شده بود از جایش برخاست و به حیاط مصفای آنها

 رفت. گرچه آنجا هم مانند صاحبانش طراوت گذشته را از

 دست داده بود، اما معماریش حس و حال خوبی داشت و

 مثال زدنی بود. همینطورکه در آن حیاط درندشت و

 سرسبز دور میزد، خیالش به گذشته پرکشید. به جوانی

دل در گرو زهرا داشت و به ابوالفضل، زمانی که  

 .بهانههای مختلف، پا به آنجا میگذاشت

 درختان تنومند صنوبر و گردویی که در باغچه به قاعده

 کاشته شده بود، گواه از عمر طوالنیشان میداد. تاکهای

 زیبایی هم که روی داربستهای چوبی لم داده بودند و

 گلهای محمدی و یاسی که عطرشان هوش از سر میبرد،

ِِ حوض گرد و بزرگ وسط حیاط را احاطه کرده بودند و  

 .قاب دلچسبی را به تصویر میکشیدند



 نور نقره فام ماه در آب خودنمائی میکرد و محمد،

 دلنازکتر از همیشه لب حوض نشست و عکس خودش را

 .ماه دید

 ِِ  

 کنار تا بهحال، چنین تصویرش را روحنواز ندیده

را بگیرد ولی موجهایبود؛ دستش را دراز کرد تا ماه   

 کوچک چهرهاش را در هم شکست و ماه را از دستانش

 .ربود

 شیدا که متوجه غیبت طوالنی او شده بود از پشت پنجره به

 حیاط نگاه کرد. ولی محمد در ِ دل تاریکی میان درختان

 چمبرک زده بود و فکر میکرد. همگی سرگرم بودند،

یان صحبت از سیاست،خانم ِ ها به کار مهیا کردن شام و آقا  

 محفلشان را داغ کرده بود و هر کدام با به رخ کشیدن

 نظرش یا خبر جدیدی که از یک منبع موثق شنیده بود

 اظهار فضل میکرد. شیدا آرام پا به حیاط گذاشت؛ در

 تاریکی محمد را جستجو میکرد و به هر سو چشم

 .میانداخت

 صدای قدمهایش توجه او را جلب کرد و سرش را

 برگرداند، با دیدن شیدا که زیر نور ماه، همانند الههای

 میدرخشید نفسش بند آمده بود، دلش میخواست از آن

 فاصله تا ابد تماشایش کند و در دام چشمانش نیفتد. او هر



 لحظه نزدیکتر میشد، اما محمد که افسون شده بود،

 یارای تکان خوردن نداشت و مثل آهنربا شیدا را سمت

یدخودش میکش . 

 دیگر کنار حوض رسیده بود در چند قدمیش، محمد

 بیاختیار از جا بلند شد. شیدا که غافلگیر شده بود ترسید،

 پایش لغزید و در ِ حال افتادن در آغوش او جای گرفت و

 چشمانشان در هم آمیخت. عطر بدن شیدا در مشامش

 میپیچید و هرم نفسهای گرم محمد به صورت او

یجان مانند گنجشک کوچکی میلرزیدمینواخت، شیدا از ه  

 .و نفسش بهشماره افتاده بود

 نمیدانم ...! چند لحظه، چند ثانیه یا دقیقه طول کشید که در

 آغوش هم میتپیدند و غرق میشدند؛ ناگهان محمد خودش

 را یافت و لرزش او را احساس کرد. دستانش که بی اراده،

 دور بدن شیدا حلقه شده بود را گشود و او بهسرعت باد از

 آنجا دور شد و محمد را با دنیائی از ترس و ابهام تنها

 گذاشت! هنوز از بوی عطر تنش گیج بود و گرمای وجود

 معشوق، جسمش را به آتش میکشید. تیر چشمان زیبای او

 درست به هدف خورده بود و

 ِِ  

 دل محمد را هزار پاره کرده

دبو ! 



 شیدا از حیاط به یکی از اتاقها دوید، احتیاج به تنهائی

 داشت، قلبش بهشدت در قفس سینه میکوبید و هنوز گرمی

 هرم نفسهای محمد را روی صورتش حس میکرد و بوی

 !گس آمیخته از شمیم تن و ادکلنش در مشام او میپیچید

 گونهاش را که از هیجان داغ شده بود لمس کرد، شرم

ش را پر کرده بود و ذهنش را بهم میریختسراسر وجود ! 

 بهشدت عصبی بود در اتاق راه میرفت و با خودش فکر

 :میکرد

 مگه با خودم عهد نبسته بودم، چرا نمیتونم مقابلش تاب -

 !بیارم؟ ای خدا ... آخه من اونجا چیکار میکردم

 دستهایش را جلوی صورتش گرفت و ادامه داد: حاال

روش نگاه کنم چیکار کنم، چهطوری تو ! 

 تو روی کی چهجوری نگاه کنی؟ -

 !وای مامان زهله ترک شدم -

 چرا اومدی اینجا ...، یه ساعته دنبالت میگردم، معلوم -

 هست کجائی؟

 بسکه همه باهم حرف میزنید کالفه شدم ... یه دقیقه -

 !اومدم اینجا آروم بگیرم

 چیزی شده، چی میگفتی با خودت؟ -

عجب گیری کردما، آدم نمیتونه یکهیچی وهللا ...  -  

 !دقیقه راحت باشه



 زهرا در حالی که چشمانش را ریزکرده بود و شیدا را نگاه

 :میکرد، گفت

 !باشه شیدا خانم، تو که راست میگی -

*** 

 همگی دور سفره نشسته بودند و از دستپخت لذیذ طیبه

 :خانم میگفتند

ریفمهدی با آب و تاب از خورشت ماست مادر جون تع  

 میکرد و میگفت که غذاهای مادرش رودست ندارد،

 همسرش هم به شوخی برایش خط و نشان میکشید؛ بقیه

 میخندیدند و به او هشدار میدادند که امکان دارد شب را

 !در کوچه بماند

 اما آن دو دلداده در عالم دیگری سیر میکردند و از نگاه

 کردن به یکدیگر هراس داشتند. آغوش

 ِِ  

 شیدا در خیال

 :گرم او محو بود و با غذایش بازی میکرد که زهرا گفت

 واسه چی غذاتو میجوری، چیزی گم کردی؟ -

 او که متوجه طعنهی مادرش شد لبخندی زد و رویش را

 برگرداند. محمد هم آنطرف سفره میلی به غذا نداشت و با

 هر تعارفی که از حاج اکبر و ابوالفضل میشنید، لقمهای به

ان میگذاشت که به زور از گلویش پائین میرفت. مهدیده  



 :رو به محمد گفت

 دو ساعته دارم از دستپخت خانوم جون تعریف میکنم، -

 !اونوقت تو با غذات بازیبازی میکنی؟

 زهرا با شنیدن این حرف و نگاه به محمد یکدفعه قلبش

 فرو ریخت، چون حالی را در سیمای او دید که در چهرهی

دیدار بودشیدا هم پ . 

 خدا کنه اشتباه کرده باشم، نکنه از چیزی که میترسیدم -

 !...به سرم اومد

 زهرا همان روزی که محمد را دید و با ابوالفضل

 ِِ  

 سر

 ماندنش بحث کرد، جدا از حسادتش همین را میخواست

آتش و»بگوید. که دختر جوان در خانه دارد و آنها مثل   

جبور به سکوت شد وولی بهخاطر ابوالفضل م« پنبهاند  

 !جلوی زبانش را گرفت

 حاال کاری که نباید میشد، شده بود. اما زهرا برای اینکه

 مطمئن شود مدتی رفتار آنها را زیر نظر گرفت بلکه به

 ارتباطشان پی ببرد. ولی چیزی جز بیاعتنایی به هم و

 سرسنگینی شیدا توجهاش را جلب نکرد که ای ِ ن باعث

 .شگفتش شده بود

را شیدا اصال دختر آرامی نبود برعکس، آتشپارهای بودزی  



 برای خودش که زهرا گاهی با چشم غرهای یا لب گزیدنی

 سعی در مهارش داشت. ولی حاال رفتارش عجیب شده بود،

 بیشت ِر اوقاتش را در اتاق و به تنهایی سپری میکرد. زیاد

 حرف نمیزد، خوب غذا نمیخورد و در جمع بیشتر توی

دخودش بو . 

 اما محمد طبق معمول سربهزیر بود و تنها با دیدن شیدا،

 رنگ و رویش را میباخت و دگرگون میشد. او این مسئله

 را با   شم مادرانهاش حس کرده بود ولی اوضاع جوری بود

 !که نمیتوانست آن را به زبان بیاورد

 محمد هر بار که آنشب را بهیاد میآورد با تکتک

به خودش را حس میکرد؛ چونسلولهایش عالقهی شیدا   

 زمانی که به آغوشش پناه برده بود چشمهایش از گرمی و

 حالوت برق میزد و قلب او را احساسش

 ِِ  

 با خنجر

 میدرید. اما چرا ازش دوری میکرد و رفتار سردی با او

 ...! داشت؟ نمیدانست

 نمیتوانست درکش کند، پیچیدگی رفتار او برایش غریب

 بود. بهشدت احساس تنهائی میکرد و قادر به بازگو کردن

 مشکلش با کسی نبود، زیرا خانوادهاش که اصال از وجود

 شیدا اطالعی نداشتند و همواره از عکسالعملشان در این



 مورد میترسید؛ دوستانش هم که حتی جرات نمیکرد با

 آنها در اینباره صحبت کند مبادا به گوش ابوالفضل برسد

را از خود برنجاند. پس مدام در این سردرگمی دستو او   

 .و پا میزد و تقال میکرد

 سال تحصیلی شروع شده بود، شیدا ِ سر کالس یکی از

 واحدهای عمومی نشسته بود که محمد وارد شد. با دیدن او

 .در دلش رخت میشستند و قلبش در سینه بهتنگ آمده بود

فت و با خودشاز زیر مقنعه آرام آرام به سینهاش میکو  

 میجنگید، از دیدنش خوشحال بود ولی بهخاطر عهدی که

 با خود داشت، عذاب میکشید. بهقدری افکارش مغشوش

 بود که اصال صدای استاد را هنگام حضور و غیاب نشنید

 و محمد به جایش پاسخ داد ِ و در جواب او که چه نسبتی با

 :هم دارید گفت

 !دخترعمو، پسرعمو هستیم -

و به وجد آمده بود. در« دلش قند آب میکردند» ر محمد د  

 کالس خوشمزهگی میکرد و بچهها را به خنده وامیداشت،

 استاد هم زیاد سختگیری نمیکرد. شیدا زمانی به خودش

 آمد که همه در حال خروج از کالس بودند و محمد به

 !سمتش میآمد

 !سالم ... خوبی؟ غافلگیر شدم دیدمت -

 !منم همینطور -



 دانشگاه چطوره، خوشت میاد؟ -

 !االن که دارم از استرس میمیرم -

 چرا...؟ -

 !چون از درس هیچی نفهمیدم -

 محمد با حیرت گفت: حواست کجا بود؟ -

 او دستپاچه لپهایش گل انداخت و با شرم، برق چشمانش

 .را از او دزدید و به کفشهایش خیره شد

اونم دوستممحمد با خودش گفت: حسم بهم دروغ نمیگه،  -  

 !داره

 شیدا دنبال راه فرار میگشت، پس با عجله جویده جویده

 :گفت

 من باید برم ...! چند دقیقهی دیگه کالسم شروع میشه، -

 !خداحافظ

 :محمد دنبالش دوید تا خیالش را راحت کند

 امروز استاد درس نداد، بیشتر معارفه بود. معموال -

 جلسهی اول همینجوریه، نگران نباش و با تکان دادن

 .دست ازش خداحافظی کرد

 او از رفتار شیدا، ِ عمق چشمان و صورت گلگونش که گواه

 از حال درونش میداد به شوق آمده بود و سر از پا

با دمبش گردو» نمیشناخت. و به قول دوستانش:   

 !«میشکست



*** 

ته بود، شیدا ازیکی دو ماه از شروع سال تحصیلی گذش  

 مصاحبت با دوستان جدیدش و دیدن محمد در یکشنبهها

 که آن را در دلش روز عشق مینامید، لذت میبرد. اما

 هیچوقت از ترس اینکه مشتش باز شود در چشمان او نگاه

 .نمیکرد

 روز جمعه بود، شیدا از یکشنبه محمد را ندیده بود و دلش

که قادر به دستبرای او پر میکشید. دیگر مطمئن بود   

 کشیدن از این عشق نیست و در ورطهای افتاده که بیرون

 !آمدن از آن کار مشکلی است

 تازه پدرش را درک میکرد که چرا قید همهکس و همه

 چیز را زده. حاال میفهمید که عشق آدم را فلج میکند، قلب

 را به آتش میکشد، قدرت فکر و استدالل را تسخیر میکند

وجودت میشود. تو را بیاراده مطیعو حکمران تمام   

 فرمانش میکند و درست وقتی که فکرش را هم نمیکنی با

 !دیدن معشوق دلت میلرزد ... میسوزد و خاکستر میشود

 و بیمهابا هرآنچه نوای عشق در قلبت بنوازد، آسمانی بر

 !آوایش خواهی رقصید

 آری ... دچار که شدی کارت با کرامالکاتبین است و»

می باعث شفا نمیشود، جز وصالهیچ مره !» 

 شیدا بی محمد بود و دل



 ِِ  

 قرار تنگ، دنبال راه چاره میگشت

 :که با تردید به شاهین گفت

 دنبال یه جزوه میگردم، میتونی برام گیر بیاری؟ -

 از کجا ...؟ -

ِِ مال کالسیه که محمدم هست - . 

 آهااا...، میخوای از محمد برات جزوه بگیرم؟ -

یآره داداش -  ...! 

 :شاهین با لبخند شیطنت آمیزی گفت

 تا اونجائی که ما خبر داریم پسرا از دخترا جزوه -

 میگیرن، کار تو برعکسه؟

 .!..بیادب -

 !محمد خودش قراره بیاد اینجا، میگم جزوهشم بیاره -

 شیدا خوشحال به تکاپو افتاد، ِ به شوق دیدن محمد جلوی

 آینه رفت، دستی به سرو رویش کشید و یکی از

 قشنگترین لباسهایش را پوشید؛ میخواست خودش را

 برای او خوشگل کند. دوباره در آینه نگاه کرد، زیبا شده

 :بود اما با یکلحظه درنگ، پشیمان شد

 !این چیه پوشیدم، دارم رسما خودمو رسوا میکنم -

ت و بهسریع لباسش را عوض کرد، گوشیش را برداش  

 عکسی که پنهانی از محمد گرفته بود با غصه نگاه کرد. به



 چشم و ابروی مشکی و مردانهاش، به بینی خوش تراش و

 متناسبش، به تهریشی که لبهایش را احاطه کرده بود و

 موهای مشکی و خوشحالتی که وقتی کنار صورتش

 .میریخت، دل شیدا را میبرد

.. ولی چهجوری؟مثال قراره به این عشق نه بگم . -  

 و اما محمد که همچنان سر دوراهی بود. چشمان شیدا یک

با دست پیش» چیز میگفت و رفتارش چیز دیگر، گویی  

بازیی که راه انداخته بود«. میکشید و با پا پس میزد  

 داشت او را به جنون میکشید زیرا پیش

 ِِ  

 بینی رفتارش

 دشوار شده بود؛ دقیقا زمانی که گوشهی چشمی ازش

یدید و سینهاش مملو از امید میشد، با کممحلی وم  

 بیاعتنائی آزارش میداد. ولی او چارهای جز تحمل نداشت

 !چون دلش از دست رفته بود

 شیدا برای آمدن محمد لحظه شماری میکرد و این، از

 رفتار پریشان و آشفتهای که سعی در پنهان کردنش داشت

 .کامال مشخص بود

*** 

شیدا دوباره استرس گرفت؛ دلشبه محض ورود محمد،   

 میخواست پر بکشد و به پیشوازش برود، ولی به خودش



 !نهیب زد و از پلهها، سمت اتاقش دوید

 آنها به استقب مشتاق محمد

ِِ الش رفتند ولی چشمان ، دنبال شیدا  

 میگشت و در آن لحظه چیزی غیر از او را آرزو

 .نمیکرد

ت و گفتابوالفضل پشت سر زهرا به آشپزخانه رف : 

 !پس شیدا کو ... فکر کردم اینجاست -

 زهرا معموال وقتی میخواست به چیزی متهمش کند، نامش

 :را رسمی به زبان میآورد

 !ازت تعجب میکنم، آقای مهندس نصرآبادی -

 :ابوالفضل مبهوت پرسید

 از چی ...؟ -

 واقعا نمیفهمی یا خودتو به اون راه میزنی؟ -

اضح بگو ببینم چی شده؟معلوم هست چی میگی، و -  

 !باشه میگم، ولی بعدا ...، االن وقتش نیست -

 داری نگرانم میکنی، اتفاقی افتاده؟ -

 آنها آرام در آشپزخانه صحبت میکردند و محمد با

 بیحوصلگی به حرفهای شاهین که جذابیتی برایش

 نداشت گوش میداد. اما اثری از شیدا نبود، او با کالفگی

 در هال قدم میزد و در ذهنش به رفتار متناقض او فکر

 میکرد که یک آن متوجه شد چشمانی از باالی پلهها



 مراقبش است. از این حس به وجد آمد و برای اطمینان از

 در هال خارج شد و از ایوانی پر از گلدانهای زیبا که

 .اسمشان را بلد نبود گذشت و سمت حیاط رفت

وست داشت، باالی قسمتی از حیاطآرامش آنجا را خیلی د  

 مسقف بود که هم سایبانی باشد برای ماشین و هم تکیهگاهی

ِِ برای تاک بزرگی که ساقههایش آنجا را پوشانده بود. ِ کنار  

 باغچهی سرسبزی که در قسمت دیگر حیاط قرار داشت و

 چراغهای کوچکی به شکل قارچهای رنگی در میانش

رفورژهای لمیده بود تا رویخودنمایی میکرد، تاب فلزی ف  

 .آن بنشینی و از فضا لذت ببری

 ولی االن محمد قصد نشستن نداشت، میخواست در تاریکی

 به پنجرهی اتاق شیدا زل بزند تا شاید سایهاش را ببیند؛

« شاید هم دنبالش به حیاط آمد و« خدا را چه دیدی  

 .خاطرهی آنشب، دوباره زنده شد

گاه میکرد ولی محمد رااو از الی پرده به حیاط ن  

پرده را کنار کشید و همهجا را برانداز نمیدید، کنجکاو  

 کرد. محمد که دلش قرص شد سمت چراغها رفت و

 روشنشان کرد. شیدا از ترس دیده شدن بالفاصله برق

 .اتاقش را خاموش کرد و در تاریکی به تماشایش نشست

 محمد تازه از این بازی خوشش آمده بود که شاهین

راغش آمدس . 



 اینجا چهکار میکنی؟ -

 !هیچی ... با خودم خلوت کردم -

 .پاشو بریم داخل، االن دنبالمون میگردند -

 با اینکه ابوالفضل از حرفهای زهرا نگران شده بود، ته

 دلش حس خوشایندی داشت و از شنیدنش اصال یکه

 نخورد، ولی جرأت اعتراف کردن را نداشت. با همهی

عشقی در کار بود، آنها راهی سخت و اینها اگر واقعا  

 !دشوار در پیش داشتند

 ابوالفضل وارد سالن شد بچهها نبودند، از پلهها باال رفت،

 پشت در اتاق شیدا تقهای به در زد و با شنیدن جواب داخل

 .شد

 بابا جان چرا تو تاریکی نشستی؟ -

 !همینجوری، میخواستم کمکم دیگه بیام پائین -

پنجره رفت، محمد و شاهین را دید که درابوالفضل کنار   

 .حال گفتگو وارد خانه میشدند

 !پاشو بریم دخترم، مادرت دست تنهاست -

 آنها بهاتفاق از پلهها پایین آمدند و شیدا با اینکه از شوق

 دلش میلرزید، سالمی داد و یکراست به آشپزخانه رفت

 تا کمی به خود مسلط شود؛ سپس با سینی چای به سالن

 برگشت. آنها گرم صحبت بودند و از هر دری حرف

 :میزدند که ابوالفضل پرسید



خب، چه خبر از درس و دانشگاه؟ - ٌِ  

 اِه راستی شیدا ... جزوههایی رو که میخواستی برات -

 .آوردم

 او که از هیجان گر گرفته بود، یکباره خیس عرق شد و

 صورتش گل انداخت. ابوالفضل که چهرهی برافروخته و

مان سرگردان دخترش را دید، ناخودآگاه پشتش لرزیدچش  

 .و قلبش تیر کشید

 !ممنون ... دستت درد نکنه -

 او جزوه را که از محمد گرفت به سرعت خودش را به

 آشپزخانه رساند و لیوان آب را سر کشید تا آتش درونش

 !را فرو بنشاند

 چه خبرته دختر...! سینه پهلو میکنی، دوباره گر گرفتی -

و این سرما؟ت ! 

 !ولم کن مامان، دوباره گیر دادی -

 این چه وضعه حرف زدنه، از وقتی رفتی دانشگاه جای -

 !اینکه مودبتر بشی، بیادب شدی

 !مگه چی گفتم؟ میگم الکی سربه سرم نذار -

 ابوالفضل که دم در آشپزخانه شاهد بحث آنها بود از پشت

 ِِ  

 .سر او به زهرا اشاره کرد که چیزی نگوید

ٌِ خیلی خب ... برو میزو بچین - . 



 شیدا در حالی که برای مادرش پشتچشم نازک میکرد،

 !از آنجا بیرون رفت

 چرا انقدر لوسش میکنی، نمیبینی با من چهجوری -

 !حرف میزنه

 زهرا ... حدست کامال درسته، این بچه خیلی بهم ریخته؛ -

 !یه ذره مالحظهشو بکن

ه تاریخ دوباره تکرارفقط خدا صبرم بده! یعنی قرار -  

 بشه، یادت رفته چیا کشیدیم؟

 یادم نرفته ...! هیچوقتم یادم نمیره؛ ولی بذار ببینم محمد -

 !چکارهست

 !من مطمئنم که اونم شیدارو میخواد -

 خوب تا حرفی نزده که نمیتونیم کاری بکنیم. در ضمن -

 باید ببینیم چند مرده حالجه! مرد عمله یا وسط کار جا

 میزنه؟

 تو دیوونه شدی ... یعنی با این مسئله مشکلی نداری؟ -

 اگر واقعا همدیگرو بخوان، ما کاری از دستمون بر -

 !نمیاد

 نه !... میخوام بدونم تو شخصا هیچ مخالفتی با عالقهی -

 اونها بههم نداری؟

 همانموقع شیدا به آشپزخانه آمد و ابوالفضل برای اینکه از

ود، فرصت را غنیمت شمرد و بهجواب دادن طفره بر  



 سالن رفت. زهرا بهشدت اوقاتش تلخ بود ِ ، رنجش عجیبی

 سینهاش را لگدمال میکرد که شاید باعثش رفتار شیدا یا

 بیخیالی ابوالفضل بود، شاید هم یاد آوری خاطرات گذشته

 که فراموششان کرده بود و حاال داشت دوباره به یادشان

 .میآورد، آزارش میداد

قع کشیدن شام از حرص و غضبی که داشت، دستشمو  

 میلرزید و غذاها به بیرون ظرف میریخت، ذهنش کامال

 :درگیر بود و با خودش زیر لب میگفت

 من تحمل کردم، همهیکلفتگوئیها، طعنهمتلکها، -

 کممحلیها ... ولی بچهم چی؟ دختر یکییهدونم، طاقت

از گل میارم باهاش اونجوری رفتار کنن؟ نه ...، اگه  

 !نازکتر بهش بگن، دیگه اون زهرای سابق نیستم

 .شیدا با تعجب به رفتارهای عصبی مادرش نگاه میکرد

 مامان ... داری با خودت حرف میزنی؟ چرا مرغها رو -

 !اینجوری کشیدی انگار از جنگ برگشتن

 !... وردار ببر، دیگه هم نیا -

ازهرا برای اینکه به اعصابش مسلط شود چشمهایش ر  

 بست و نفس عمیقی کشید. وقتی به سالن آمد به عمد با

 :محمد خوش بش کرد

 چرا انقدر دیر به دیر به ما سر میزنی؟ -

 شرمنده ... کالسها شروع شده، درسها هم روز به -



 !روز سنگینتر میشه، برای اینه کمتر مزاحم میشم

 اختیار داری این چه حرفیه، راستی شما تو دانشگاه -

نمیبینید؟ همدیگه رو  

 !چرا اتفاقا، یکشنبهها با هم کالس داریم -

 .واقعا ...! شیدا ... نگفته بودی -

 یعنی باید اسم همهی همکالسیامو به شما بگم؟ -

 :ابوالفضل نگاه معنی داری به او کرد و گفت

 دخترم با مادرت درست صحبت کن، محمد با دیگران -

 فرق داره! و برای عوض کردن موضوع، دوباره بحث

 فوتبال را که مورد عالقهی بچهها بود راه انداخت. همه

 وارد بحث شده بودند از جمله شیدا؛ در این میان فقط

 زهرا بود که با دلواپسی در انتظار مصیبتی جدید در

 .خود فرو رفته بود

ظریکشنبه صبح ، شیدا با دوستش مریم قدم میزد و منت  

 .شروع کالس بودند که محمد را دیدند به سمتشان میآید

 مریم دست و پایش را گم کرده بود و همینطور که

 :مقنعهاش را مرتب میکرد زیر لب گفت

 !...این پسرعموت خیلی جذابهها -

 !خدا ببخشه به پدر و مادرش -

 ولی دلش میخواست کلهی مریم را بِکند. همانموقع محمد

 :کنارشان رسید



 سالم، شیدا چطوری ...! خانم محمودی شما خوبین؟ -

 هر دو تشکر کردند. شیدا دست مریم را گرفت و سمت

 .کالس به راه افتاد

 آا...ی دستم! چرا منو اینجوری میکشی دنبال خودت؟ -

 !واسه اینکه اون وسط داشتی غش میکردی -

 واقعا که خیلی بیادبی! اِهِاه ... پسره مثله آقاها وایساده -

 حال و احوال میکنه، تو مثه دیوونهها راه افتادی منم

 میکشی دنبال خودت؟ بنده خدا ... تو عین خیالت نیست،

 میدونی همین پسرعموت چند تا خاطرخواه داره؟ یکیش

ِِ خود من ! 

 !مریم خیلی پرروئی، مسخرهبازی درنیار االن استاد میاد -

مدنبهخدا جدی میگم تو خبر نداری، خیلیا تو نخ مح -  ... 

 !ولی اون به کسی محل نمیذاره

 تو از کجا میدونی؟ -

 خوابگاه دخترا منبع اطالعاته، آمار هرکسی رو بخوای -

 راحت میتونی در بیاری. ولی من از بقیه یک هیچ

 . ... جلوام، چون تو رفیقمی! میدونی کیا

 شیدا دیگر صدای مریم را نمیشنید و انگار تازه به خودش

ای او مثل پتک به سرش کوبیده میشد وآمده بود؛ حرفه  

 از تصور اینکه دخترها دنبال محمد بودند و هرکدام

 میخواستند به نحوی در دلش جا باز کنند، خون خونش را



 .میخورد و از عصبانیت و حسادت داشت دیوانه میشد

 بغض راه گلویش را گرفته بود و احساس خفگی میکرد؛

ه سمت در رفت، محمدیکدفعه از جایش بلند شد و با عجل  

ِِ که متوجه حال بد او شد دنبالش بیرون دوید؛ آنجا بود که  

 :مریم شصتش خبردار شد و با خودش گفت

 !منه ساده رو ببین، چهطور خودم متوجه نشدم -

 شیدا خودش را به جای خلوتی رساند، کولهاش را پرت

 کرد روی زمین و نشست، تکیهاش را ِ به درخت تنومند پر

 شاخ و برگی داد و بغضش را رها کرد. محمد پشت سرش

 بود،

 ِِ  

 طاقت دیدن اشکهایش را نداشت، جلو رفت و

 :پرسید

 شیدا ... چی شده؟ -

 او با دیدن محمد یک لحظه ساکت شد و سرش را پائین

 انداخت، ولی سیل اشک امانش نمیداد، نمیتوانست حرف

 .بزند و از فشار عصبی، لبها و چانهاش میلرزید

 شیدا حرف بزن، یه چیزی بگو ... چته آخه؟ -

 آرام سرش را باال آورد و زل زد توی چشمهای محمد،

 چشمهائی که چه چشمها دنبالش بود و او داشت بیصدا در

 .آنها غرق میشد



 محمد ناگفته حرف دلش را از نگاهش خواند اما اصرار -

 :کرد

 !منتظرم -

اهی غمناک وولی شیدا غرورش اجازه نمیداد، پس با نگ  

 :صدائی لرزان گفت

 مریم ...! دختر خوبیه ..،. از من خواسته با هم آشناتون -

 .کنم

 محمد که تازه دلیل دگرگونی حالش را فهمیده بود، فرصت

 را غنیمت شمرد. خودش هم خسته شده بود، باید همین حاال

 :این بازی را تمام میکرد

دارم؟چرا بهش نگفتی که من کس دیگهای رو دوست  -  

 !مگه علم غیب دارم ...، از کجا باید بدونم -

 احساس چی ...؟ اونو که داری؛ من عاشقتم شیدا ... اینو -

 نمیفهمی، چرا خودتو به اون راه میزنی؟

 اشکهای شیدا دوباره مانند سیلی از مروارید روی

 گونههایش میغلتید

 ِِ  

 !و محمد را غرق ابهام میکرد

ی چی بهت گفتم ...؟چرا جوابمو نمیدی، فهمید -  

 فهمیدم محمد ... فهمیدم؛ ولی این عشق تاوان سنگینی -

 !داره



 چرا ... از چی میترسی؟ خودم همه چیزو درست -

 !میکنم؛ بهت قول میدم

 آخه چهجوری! مگه شرایط ما رو نمیبینی، من دلم -

 .نمیخواد زندگی مادرمو تجربه کنم

اجازه نمیدم چرا میبینم، از همه چیزم خبر دارم ولی -  

 !اتفاقات گذشته دوباره تکرار بشه

 گفتنش راحته ... ولی به این سادگیا نیست. تو حتی -

 نمیدونستی ما وجود داریم، میدونی یعنی چی؟ یعنی

 !اینکه ما واسهی همه مردیم

 اشتباه میکنی ...! سالها از اون ماجرا میگذره، تا حاال -

 هر چی بوده فراموش شده. در ضمن مادر من با عمهش

 خیلی فرق داره، اگه بدونه واقعا دوستت دارم، باهام

 مخالفت نمیکنه و همه چیز درست میشه، بهم اعتماد

 !کن

 محمد میترسم، میترسم اون خاطرات تلخ، دوباره اتفاق -

 !بیفته

 از هیچی نترس، فقط دل به دلم بده و پشتمو خالی نکن، -

زت خواهش میکنما ! 

 :شیدا مستاصل نگاهش کرد و پرسید

 جواب مریمو چی بدم؟ -

 هیچی ،... االن دیگه خودش فهمیده، پاشو یه آبی به -



 !صورتت بزن بریم بیرون

 آنها به یکی از کافههای اطراف دانشگاه رفتند؛ خوشحال

 بودند و بار سنگینی از دوششان برداشته شده بود. ازحس

 خوشایند عشق

 ِِ  

 ، لبریز و ماالمال لذت بودند و دیگر از نگاه

 .کردن به یکدیگر پروائی نداشتند

 شیدا ،... تو اینمدت خیلی زجر کشیدم، ازعشقت -

 میسوختم و دم نمیزدم؛ میترسیدم دوستم نداشته باشی

 !و منو از خودت برونی؛ اونوقت از غصه میمردم

هقدراما شیدا فقط می ِ خواست یک دل سیر نگاهش کند، چ  

 مریم و دیگر دخترها حق داشتند که برای بهدست آوردنش

 تالش کنند، کسی را که او با نادیده گرفتنش داشت از دست

 میداد. همینطورکه عاشقانه دل به حرفهایش سپرده بود

 :در جوابش گفت

 منم خیلی عذاب کشیدم؛ با اینکه دوستت داشتم با خودم -

، نشد! همین االنمیجنگیدم تا ازت بگذرم ولی نتونستم  

 هم میترسم، برای تو ... برای خودم و برای آیندهمون؛

 !خیلی وحشت دارم از اینکه طاقت مادرمو نداشته باشم

 به من اعتماد کن ما میتونیم، مطمئن باش هرگز اجازه -

 .نمیدم گذشته تکرار بشه



 آن لحظه قشنگ زندگی محمد

 ِِ  

 .ترین و بهترین آن بود

م وجود میپرستید، روبرویش نشستهدختری را که با تما  

 بود و به عشقش اعتراف میکرد. نگاه او سرشار از حظی

 وافر و شوقی سوزنده بود، برق چشمانش شیدا را دیوانه

 میکرد و دلبرانه پاسخش را میداد. این لحظههای ناب و

 شیرین که شروع عشق آتشینی بود آنها را به هم پیوند داد

 .و عشقشان را ابدی کرد

 شیدا شده بود همان دختر شاد و سرزندهی همیشگی، دیگر

 از انزوای چند وقت اخیرش خبری نبود. مادرش این

 تغییرات را احساس میکرد و میدانست که این سرخوشی

 .بیعلت نیست؛ پس به دنبال دلیل میگشت

 آنشب وقتی بچهها به اتاقشان رفتند، ابوالفضل طبق

لکن سیگار میکشید،ِِ عادت هر شب، قبل از خواب در با  

 .زهرا هم به او پیوست وکنارش نشست

 !خوب ...، خانم چه خبرا ... خیر باشه -

 .سالمتی! خبری نیست، فعال که همه چیز امن و امانه -

 پس فعال خدارو شکر ...! احیانا اتفاقی در راهه؟ -

 داری مسخرهم میکنی؟ -

سمآخه زهرا خانم بعد از اینهمه سال اگه تو رو نشنا -  « 



، اون چیزی که روی دلت«به درد الی جرز میخورم  

 !... سنگینی میکنه رو بگو و خالص

 !حقیقتش نگران شیدام -

 چرا !... مگه چی شده؟ -

 !اگه بگم که دوباره بهم میخندی -

 ببخشید... مزاح کردم! من واقعا به شم مادرانهی تو -

 .ایمان دارم

ین اصال طبیعیمیدونی... شیدا زیادی حالش خوبه و ا -  

 نیست. نه به اونموقع که بٌق کرده بود و انقدر تو الک

 خودش بود...؛ ٌ نه به حاال که با دمبش گردو میشکنه و

 .صدای خندههاشو ده تا خونه اونورتر میشنوند

 حق با توئه ...! معموال رفتار آدما به احساسشون -

 بستگی داره؛ وقتی از چیزی رنج میکشن، بیحوصله و

گیر میشن. اما وقتی حال دلشون خوبه، دنیاگوشه  

 براشون قشنگتر میشه، شادی وجودشونو پر میکنه و

 .بهقول تو، با دمبشون گردو میشکنن

 !خب این مهمه که بفهمیم مشکلش چی بوده -

 .زیاد پاپیچش نشو، دورادور هواشو داشته باش -

 !احساسم میگه هر چی هست، مربوط به محمده -

 منظورت چیه؟ -

 خودمم مطمئن نیستم، این چند وقت اخیر خیلی با هم -



 سرسنگین بودند؛ حتی این آخریا محمد که اینجا بود اون

 به زور از اتاقش میومد بیرون. ولی االن کامال

 رفتارشون عوض شده، حدس میزنم توی دانشگاه

 !همدیگهرو میبینن و اتفاقاتی بینشون افتاده

 !چطوره با محمد صحبت کنم و عکسالعملشو ببینیم -

 ابوالفضل من نگران این شرایطم، اگه حدسم درست باشه -

 !چه خاکی به سرمون بریزیم

 خدا بزرگه غصه نخور ...، انشاهلل هر چی خیره پیش -

 .میاد

 من که خیری تو این ماجرا نمیبینم. راسته که میگن -

ه چیز یادت رفتهآدمها فراموشکارن، تو هم انگار هم ! 

 یادم نرفته، ولی وقتی هنوز چیزی معلوم نیست چرا باید -

 غصه بخورم؟

 !من نمیگم غصه بخور، میگم یه فکری بکن -

 چه فکری ...؟ مگه ِ ما به حرف پدر و مادرامون گوش -

 !دادیم که اونا گوش بدند

 .نه ...! راس راسی انگار، تو همچین بدتم نیومده -

را اینموقع شبدست وردار زه - ! 

 دروغ میگم ...؟ من از روز اول بهت گفتم ولی با ننه -

 .من غریبم، کار خودتو پیش بردی

 ! تو هنوز هیچی نشده، داری داستان درست میکنیا -



 میدونی از چی میسوزم، از این که سرتو مثل کبک -

 کردی زیر برف. ولی گفته باشم، من دیگه حوصله ندارم

 !از اول شروع کنم

بوالفضل با تاسف سرش را تکان داد و رفت؛ زهرا ماندا  

 و آسمانی پر ستاره با ِ غمی از جنس ترس، افکارش به هر

 سو روانه میشد و دلهرهاش را بیشتر میکرد، نسیم خنکی

 حریر خیالش را به بازی گرفته بود و امکان تمرکز به او

 نمیداد. درون خودش جمع شده بود و به ترسش دامن

ی غم و ترس و سرما که در جانش رخنه کردهمیزد، ول  

 :بود، امانش را برید و رو به پهنهی بیکران هستی کرد

 !خدایا ... ِ چشم امیدم به توئه، خودت کمکمون کن -

*** 

 از روزی که محمد و شیدا عهد بستند به پای هم بمانند و

 هیچکس قادر به جدا کردنشان نباشد؛ لحظه به لحظه از هم

و با استفاده از کوچکترین فرصتی به دیدن خبر داشتند  

 هم میشتافتند. گهگاهی هم دور از چشم دوستانشان به

 گشت و گذار میپرداختند و با هم وقت میگذراندند. آنها

 لحظات شیرین و دلچسبی را تجربه میکردند که تا به

 حال لمسش نکرده بودند و خاطرات قشنگی برای خود رقم

و روحشان را تسخیر میکرد ومیزدند که حالوتش جسم   

 .آنها را به وجد میآورد



 شیدا دیگر آرام و قرار نداشت، ِ سر کالس دم به دم

 گوشیش را چک میکرد و منتظر بود، در واقع فقط

 .جسمش آنجا حضور داشت و فکرش جای دیگری بود

 همینطور که ظاهرا به استاد گوش میداد با لرزشی که

 .در جیبش احساس کرد، متوجه شد پیامی برایش آمده

 !امشب قراره بیام خونهتون -

 چه خوب ... میگم مامانم زرشک پلو با مرغ برات -

 !درست کنه

 محمد که تا به حال در این مورد حرفی نزده بود از اینکه

 انقدر مورد توجه شیدا بوده، خوشحال شد و برایش شکلک

پاسخش را داد تعجب فرستاد و او با خنده . 

 زهرا در حال تدارک شام بود که شیدا رسید، بدون اینکه

 به روی خودش بیاورد سوال کرد، چه خبره مهمون داریم؟

 ! محمد میاد اینجا -

 .اِه چه عجب، خیلی وقته اینوری نیومده -

 مگه تو دانشگاه همو نمیبینین؟ -

 فقط یکشنبهها، اون روز و ساعت کالساش با من فرق -

ره ...! حاال شام چی داریم؟دا  

 !قورمه سبزی -

 چرا مرغ درست نکردی؟ هنوز نمیدونی اون زرشک -

 !پلو دوست داره



 اون ماشاهلل همه چی دوست داره؛ اونوقت تو از کجا -

 میدونی؟

 خدا چشمو داده واسه همین، ندیدی هرچی سر سفره باشه -

 !اون فقط مرغ میخوره

 نه وهللا! سفره لقمه -

 ِِ  

ر های مردمو نمیشمرممن س . 

 !از این به ٌ بعد بشمر، اطالعاتت زیاد میشه -

 او همینطور که مشغول سربهسر گذاشتن با مادرش بود،

 .چند تکه مرغ از فریزر درآورد و در مایکروفر گذاشت

 چیکار میکنی دختر! من اینهمه غذا درست کردم؛ -

 !مرغو بذار واسه دفعه بعد

امروز هوس زرشک پلو کردمنمی ِشد خسیس خانم، من  - ! 

 .امان از دست تو دختر -

 او سریع دوش گرفت و لباس اسپرت قشنگی پوشید،

 آرایش مالیمی کرد و پائین آمد. خوشحال به نظر

 میرسید، کمی در خانه چرخید و به خوراکیهای سر میز

 :ناخنک زد سپس به آشپزخانه رفت و گفت

 خسته نباشی مامان جونم، ساالد و من درست کنم؟ -

 زهرا با عشق نگاهش کرد، بغضش را فرو داد و توی دلش

 :گفت



 دختر خوشگل من، معلومه هر کی ببیندت عاشقت -

 !میشه. خدایا ... سپردمش به خودت

 :شیدا با تعجب از مادرش پرسید

 چرا اینجوری نگام میکنی؟ اگه میدونستم این پیشنهاد -

در خوشحالت میکنه، زودتر از اینها مسئولیت ساالدانق  

 .و به عهده میگرفتم

 بیا اینجا ...، بیا توی بغلم عزیزم؛ )زهرا او را در -

 آغوش گرفت و عطر موهای قشنگش را با تمام وجود

 (.بوئید و غرق بوسهاش کرد

 مرسی مامان جون مهربونم )او هم چندین بوسه به -

 (.گونهی مادرش زد

که تازه آمده بود، با این صحنه مواجه شد و گفتشاهین  : 

 .ا ها ه ... انقد از آدمهای چاپلوس بدم میاد -

 شیدا خیاری از روی میز برداشت و برایش پرت کرد، او

 .هم با لبخندی تمسخرآمیز آن را در هوا گرفت و گاز زد

 ابوالفضل در دفتر کارش نشسته بود و به عشق محمد و

شقی که دلش زودتر از اینها گواهششیدا فکر میکرد. ع  

 را داده بود، حتی قبل از اینکه زهرا به آن پی ببرد. شاید

 هم آرزویش را داشت؛ ولی آنشب قصد کرده بود به قلب

 .او نفوذ کند و عیارش را بسنجد

*** 



 محمد تازه رسیده بود، شیدا برای پذیرائی داوطلب شد و

 :گفت

رتیب همه چیزو میدممامان شما خستهای بشین، خودم ت - . 

 !زحمت نکشید منکه غریبه نیستم -

 .شاهین جان شما هم به خواهرت کمک کن -

 فکر کنم این امروز سرش یه جائی خورده، هیچموقع از -

 !این کارا نمیکرد

 ابوالفضل که تمام حواسش به آنها بود، تغییر رفتارشان را

 احساس میکرد و نگاههای دزدکی محمد و دلبریهای

زیرکی شیدا را میفهمید. او عمرش را میان جوانانزیر  

 گذرانده بود و با روحیاتشان آشنایی داشت؛ خودش هم این

 دوران را گذرانده بود و میدانست که همین ایما و اشارهها

 چه لذتی دارد و چه حرفها در آن نهفته است که حتی

 !زبان قادر به بیانش نیست

میز را چید و همگیغذا حاضر بود؛ شیدا به کمک شاهین   

 دور هم نشستند. محمد با دیدن شام مفصلی که زهرا

 :تدارک دیده بود، معذب شد

 چرا انقدر خودتونو به زحمت انداختید؟

 :شیدا با لبخندی موذیانه، چشمکی به او زد و گفت

 !... بفرمائید زرشکپلو -

 که این حرکت از چشمان زهرا و ابوالفضل دور نماند؛



 آنها روبهروی هم نشسته بودند،گاهی همزمان به یکدیگر

 نگاه میکردند و لبخند میزدند؛ محمد تمام سعیش را

 .میکرد محتاطانه رفتار کند، اما موفق نمیشد

 دیگر برای ابوالفضل کامال روشن شده بود که آنها عالوه

 بر دوست داشتن، ارتباط نزدیکی هم دارند. یکدفعه

حرفهای زهرا افتاد و اتفاقاتدلشوره گرفت، ِ یاد   

 ناخوشایندی که احیانا انتظارشان را میکشید؛ با فکر کردن

 به آنها داشت دیوانه میشد و سرش سوت میکشید که

 چهطور تا بهحال، عمق این مسئله و مشکالتش را در نظر

 .نگرفته بود

 اگر میخواست با خودش روراست باشد، اولین باری هم

این فکر در ذهنش جرقه زد و تاکه محمد را دیده بود   

این اتفاق بدش نمیآمد همین چند دقیقهی پیش، خیلی هم از . 

 اما حاال احساس میکرد با خودخواهی دارد جگرگوشهاش

 را وارد یک کینه و نزاع قدیمی میکند که شاید ته نداشته

 .باشد

 طبق معمول شب

 ِِ  

 آخر در بالکن نشسته بود، درمانده و نادم

تراف میکرد و نمیدانست چه باید بکندبرای زهرا اع . 

 یاس شدیدی در وجودش موج میزد و لبریز از خالئی



 !رنجآور شده بود

 :زهرا که او را اینچنین آشفته دید، دلداریش داد

 چرا خودتو باختی ... هنوز اتفاقی نیفتاده، تا زوده -

آسمون ریسمون»باهاشون صحبت میکنیم؛ ِ بدون  » 

تا بدونند تو چه هچلی دارن« ندهرک و پوست ک» بافتن   

 میفتن، اینکه صالح نیست این رابطه ادامه پیدا کنه و

 !همینجا باید تموم بشه

 ابوالفضل با خودش در کش مکش بود، نمیدانست از

 .اتفاقی که اینهمه آرزویش را داشت، چرا انقدر ترسیده

 اما وقتی خوب اندیشید و افکارش را حالجی کرد، فهمید

فرزندش بیش از شوقیست که برای پیوند به عالقه به  

 خانوادهاش دارد؛ برای همین ترجیح میداد بهخاطر دلش،

 زندگی دخترش

 ِِ  

 .سر قمار نکند

*** 

 .بعدازظهر بود که شیدا و مادرش بهاتفاق بیرون رفتند

 آفتاب کمرنگ زمستان ِ در حال ِ جمع کردن بساطش از

 روی چینهها بود و سوزی مالیم، خودش را نمنمک به رخ

 میکشید. آنها کلی پیادهروی کرده بودند تا وسایل مورد

 نیازشان را بخرند، شیدا عاجز از سرما پیشنهاد داد با



 خوردن یک نوشیدنی داغ کمی گرم شوند و خستگی در

 کنند. مادرش که دنبال موقعیت میگشت از این پیشنهاد

و به اولین کافهای که سر راهشان بود رفتند و استقبال کرد  

 سفارش کیک و قهوه دادند. زهرا در حال مزهمزه کردن

 قهوهاش بود و فکر میکرد از کجا شروع کند و چهطور با

 حرفهایش او را تحتتاثیر قرار بدهد. اما شیدا که مادرش

میشناخت پرسشگرانه نگاهش« کف دستش» را مثل   

 :کرد

ه، بد جور تو فکری؟ چشمات جارمامان چیزی شد -  

 !میزنه داری استراتژی یه جنگ و بررسی میکنی

 !او لبخندی زد و گفت: دخترهی شیطون -

 فکر نمیکنی دخترت حس میکنه که میخوای یه چیزی -

 !بهش بگی؟

 چرا ... متوجهام، چون دخترم خیلی باهوشه. تو -

 چهطور، اینو میدونی که منم هر چی توی دلت میگذره

و میفهمم ؟ر  

 آره ... بچه که بودم هر وقت ازت میپرسیدم از کجا -

کالغا خبر میارن» میفهمی، میگفتی  »! 

 .دقیقا ...! االنم کالغها خبر آوردند -

 شیدا بند دلش پاره شد و حدس زد، طبق معمول مادرش از

 .همه چیز خبر دارد



 ببین شیدا ... درسته که تو دیگه بچه نیستی، ولی تو این -

 ِِ  

 اجتماع بی در و پیکر هم یه تازه واردی، اجتماعی که

 هنوز از اصولش، خوب و بدش و باال و پائینش خبر

 نداری. تو برای ورود به دنیای آدم بزرگا باید قواعد

 بازی رو بلد باشی و جوری حرکت کنی که شانس برنده

یلخی و دیمی» شدنت و باال ببری، نه اینکه زندگیتو  » 

جلو ببری. این دنیا« پیش آمد خوش آمدهر چه » و با   

 هر روزش با روز دیگه فرق میکنه، اتفاقاتی تو مسیر

 زندگی میفته که باید حواس جمع باهاش برخورد کنی و

، وگرنه با یک سهالنگاری تمام«بیگدار به آب نزنی »  

 آیندهتو نابود میکنی. چهبسا یک اشتباه، سرنوشتتو

هبار میارهعوض میکنه و یک عمر پشیمونی ب ! 

 شیدا که از حرفهای مادرش سر در نمیآورد از او

 .خواست تا برود سر اصل مطلب و حرفش را مستقیم بزند

 :که زهرا چشم در چشمش دوخت و بی پرده گفت

 !... محمد -

 او یکباره گر گرفت و هجوم ناگهانی خونی که از

 رگها به صورتش میدوید را حسکرد، عرق از الی

 موهای بلندش سرازیر شد و از پشت گردنش به پائین

 خزید



 ِِ  

 ، با عطش در شیشهی آب کوچکی که روی میز

 .بود را باز کرد و سر کشید

 زهرا به خاطر اینکه استرسش را کم کند، دستش را

 :گرفت و گفت

 این مسئله چیز عجیبی نیست، برای هر دختری پیش میاد -

چه کسائی آرزوی یه ولی تو با بقیه فرق داری! میدونی  

 لنگه ابروی تو رو دارند اما خودشونو قد و قوارهی این

 حرفها نمیدونند که جلو بیان؟ تا حاال صد نفر پیغوم

 ... پسغوم دادند ولی ما محل ندادیم؛ نه اینکه بد باشند

 واسه اینکه تو اول راهی، نباید خودتو دست کم بگیری،

بخورییه کاری نکن که یک عمر بخاطرش حسرت  ! 

 محمدم کم کشته مرده نداره! تو دانشگاه سرش دعواست -

 مریم بهخاطرش باهام قهره، بقیه هم جوری نگام میکنند

 .که انگار ارث باباشونو خوردم

 ای بچهی سادهی من، تقصیر خودمه که نذاشتم بری تو -

 !اجتماع ِ مبادا چشم و گوشت باز بشه

 چرا ... مگه محمد چیکار کرده؟ -

کاری نکرده، اتفاقا خیلیم پسر خوبیه، منظورم کشته اون -  

 مردههاشن. آره ،... اون هم خوش تیپ و خوشقیافهست،

 هم درسخونو مودب، معلومه که همه خاطرشو



 میخوان؛ ولی االن شما واسهی درس خوندن اونجائید نه

 این که با دیدن چند تا پسر،گیس و گیسکشی کنید. بعدم

هی قرار مدار بذارید و برید به هوای درس و دانشگاه،  

 !«ی ل ری ت ل ری »

 :شیدا ٌکپ کرده بود

 واسه من بهپا گذاشتی؟ و در حالی که ِ آب دهانش را فرو -

 :میداد پرسید

 !بابا هم میدونه؟ -

 !بله ... بابات هم میدونه -

 :شیدا دستهایش را جلوی صورتش گذاشت

 !واای ... خاک برسرم، حاال چیکار کنم -

فقط حرف گوش کن هیچی - ! 

 محمد چی ...، بابا خیلی ازش عصبانیه؟ -

 بابات سرو کارش با جووناست! خوب میدونه چهجوری -

 .حرف بزنه و قانعش کنه

 ...! ولی مامان ...، منو محمد -

 تو و محمد چی! همدیگرو دوست دارین، حرفهاتونو با -

 هم زدین؟ شیدا ... من از تو بیش از اینها توقع داشتم؛

 تو که زندگی منو دیدی، برات درس عبرت نشد؟

 ولی اون میگه با پدر مادرش حرف میزنه و همه چیزو -

 !درست میکنه؛ بهم قول داده



کینه شتری»تو هم باور کردی، به نظرت اون آدمای  - » 

 کوتاه میان؟ منم یه عمر به این امید نشستم، دیدی که

 !بیفایده بود

ابا، از ازدواجت پشیمونی؟یعنی االن بخاطر خانوادهی ب -  

 نه !... اما پدرت مرد زندگی بود و پای تمام حرفهاش -

 .ایستاد

 تازه عروس که بودم، تو فامیل و دوست و آشنا میدیدم

 مادر شوهرا واسه عروساشون چیکار میکنند. کادو

 میبرن، مهمونی میدن، اینور اونور میبرنشون،

ی دخترپزشونو میدن؛خیلی حسودیم میشد. ناسالمت  

 بزرگ حاج اکبر بودم، ولی دریغ از کوچکترین

 الطفاتی از جانب اونها، البته بابات خودش برام سنگ

 تموم میذاشت ولی نمیتونست جای اون عزت و

 !احترامیو که خانوادهش برام کم میگذاشتند و پر کنه

 وهللا منکه شنیدم همه از خداشونه خانوادهی شوهر کاری -

اونوقت تو حسرتشونو میخوردی؟ بهشون نداشته باشه،  

 مسئله اینه که داخل آدم حسابم نمیکردند، این آزارم -

 !میداد

 یادمه شب عید

 ِِ  

 ، منو دختر عمواصغر جفتمون عقد کرده



 بودیم که خانواده ِ ی داماد عمو پیغام دادند، میخوان

 واسهی عروس عیدی بیارن. اهل خونه به جنب و جوش

یرائی مفصلی از اونها روافتاده بودند و ترتیب پذ  

 میدیدند. نمیدونی با چه تشریفاتی اومدن؛ مجمعهها رو

 با حریرهای رنگ و وارنگ تزئین کرده بودند و روی

 دست میآوردند، ِ از سر کوچه کل ِکشون، دست میزدند

 و آواز میخوندن. اهل خونه هم حیاطو آب و جارو کرده

 ِِ  

تندبودند و با منقل اسفند به پیشوازشون رف . 

 :شیدا که اشک توی چشماش جمع شده بود، گفت

 !الهی بمیرم برات ...، غصه خوردی؟ -

 :زهرا لبخند تلخی زد و گفت

 خب عقلم نمیرسید، بعدم جلوی بقیه خجالت میکشیدم؛ -

 خالصه ... خنچهها رو که زمین گذاشتند من هاج و واج

 نگاه میکردم، توی هر خنچه یه چیزی بود، رخت و

ف و کفش، طال، آجیل و شیرینی و میوه،لباس، کی  

 سمنو، ماهیگلی، هر چی بگم کم گفتم. میدونی، بدتر از

 همه بغض و حلقهی اشکی بود که توی چشمای مادرم

 دیدم و آتیش گرفتم. بالفاصله رفتم توی اتاق و تا آخر

 شب بیرون نیومدم، اونشب حتی یه لقمه هم از ولیمهای

 که برای خانوادهی داماد مهیا کرده بودند و نخوردم،



 .نمیدونم چرا تو دلم از دست اونها عصبانی بودم

 خوب این وسط گناه بابا چی بوده، مگه همدیگهرو دوست -

 نداشتید، مگه نمیگی اون خودش واست همه کاری

 کرده. میخوام بدونم کارایی که خانوادش برات نکردند

بابا»داشته، تو االن با  چه تاثیری توی زندگیت » 

ِِ خوشحال نیستی؟ منم خود محمد برام مهمه! درسته هر  

 دختری آرزو داره عروسی بگیره و براش سنگ تموم

 بذارن، ولی به نظر من عشق مهمتره، وقتی داری چیزی

 رو فدا میکنی، باید ببینی چی در قبالش به دست

چند تامیآری! حاال به نظرت بابا ارزششو داشته که قید   

 تیکه لباس و خرت و پرتو بهخاطرش بزنی؟ توی این

 سالها ... بابا کم واست طال جواهر و لباس و چیزای

 دیگه خریده که تو هنوز آت و آشغالهای خنچهی

 دخترعموتو فراموش نکردی؟ بعدشم، خودت خوب

 میدونی که همون دختر عموت و خیلیهای دیگه، االن

 حسرت شوهر و خونه

 ِِ  

رو دارندزندگی تو  ! 

 اماان ... که من حریف زبون تو نمیشم! یه چیزیم -

 بدهکار شدم، اصال منظور من این نیست. االن بگرد تو

 این دور و زمونه یه مرد مثه بابات پیدا کن؛ میخوای



 مردای اونموقع رو با پسرای حاال یکی کنی، که امروز

 !عاشقن و فردا فارغ ...؟

ا بقیه فرق داره، توبهخدا محمدم اینجوری نیست ب -  

 دانشگاه همه رو سرش قسم میخورند، بسکه پسر خوب

 !و سربه زیریه

 دخترم من صالحتو میخوام، خودم با همهی -

 بیاحترامیها، کممحلیها و زخم زبونها ساختم. ولی تو

 ارزشت بیش از این حرفهاست که اینجوری بخوان

آخر خوار و خفیفت کنند، یعنی من دیگه تحملشو ندارم. ِ  

 کالم ...! تو اول جوونیته راه درازی در پیش داری لطفا

 !اشتباه نکن، بهت قول میدم خیلی زود فراموشش کنی

 شیدا همینطور که با چنگال تهماندههای کیکش را زیرو

 :رو میکرد، بغضآلود گفت

 اونموقعها ... با اینکه بچه بودم همه چیزو میفهمیدم و -

و، غصههای بابا روحس میکردم؛ ناراحتیهای تو ر  

 برای همین خیلی فکر کردم، تمام سعیمو گذاشتم تا

 !فراموشش کنم اما نشد، نتونستم

 محمد که توسط شیدا از ماجرا خبردار شده بود، از

 موضعی که ابوالفضل احیانا در مقابلش میگرفت، نگران

 بود. البته همانقدر که از او شرم داشت، از منطقی بودنش

 مطمئن بود و این دلش را گرم میکرد. چون زندگی بدون



 شیدا را حتی نمیتوانست تصور کند و با فکر کردن به

 آن، قلبش بهدرد میآ ِ مد. شیدا نفسش بود و طناب عشق او

 چنان به گردنش گره خورده بود که با خیال دور شدنش،

 .احساس خفگی میکرد

که برای اولینابوالفضل، محمد را به رستورانی برده بود   

 بار به آنجا رفته بودند، ولی امروز بر ِ خالف دفعهی پیش

 .در سکوت غرق بود و عمیقا فکر میکرد

 کسی که در روز با صدها جوان سرو کله میزد،

 راهنمائیشان میکرد و درس زندگی به آنها میداد، االن

 کم آورده بود. تازه میفهمید ... نصیحت کردن و نسخه

یگران، چهقدر آسان است! ولی حاال برایپیچیدن برای د  

 خودش هیچ راه حلی به ذهنش نمیرسید. ِ در دوگانگی عقل

 و احساس گیر کرده بود و فقط سیگار میکشید و

 ِِ  

 لی زور

 عقلش به احساسش میچربید و داشت با خودش حرفهایی

 را که باید به او میزد، سبک سنگین میکرد تا ناراحتش

صمیم قلب دوستش داشت نکند؛ زیرا واقعا و از . 

 سینی چای را آوردند؛ محمد از ِ این جو سنگین خسته شده

 بود و آزار میدید اما از ِ حال ابوالفضل خبر نداشت که

 ذهنش



 ِِ  

 خالی خالی است و نمیداند از کجا و چهگونه باید

 !شروع کند

 پس برای اینکه کاری کرده باشد و قفل سکوت را بشکند،

استکانهای کمر باریک را پر از سینی را جلو کشید و  

 .چای خوشرنگی کرد که در قوری انتظارشان را میکشید

 عطرخوش چای در مشام ابوالفضل پیچید و او را به هوش

 آورد اما بدون آنکه نگاهش کند، اس ِ تکان را از دست محمد

 .گرفت و تشکر کرد

 عمو ... حق داری که از دستم ناراحتی میدونم حرمت -

ولی« نمک خوردم و نمکدون شکستم» تم، نگه نداش  

 !لطفا درکم کنید

 ابوالفضل غمزده نگاهش کرد، اما نمیتوانست بگوید که

 !این آرزویش بوده و چهقدر خودخواهانه به آن دامن زده

 محمد داشت زیر این نگاه ذوب میشد و خدا خدا میکرد

 هرچه زودتر او زبان باز کند و حرفهایش را بزند، بلکه

کارش سر در بیاورد و بداند که چهگونه جوابش رااز اف  

 !بدهد

 ابوالفضل استکان چای را که زمین گذاشته بود برداشت و

 عطر خوشایندش را بو کشید، جرعهای از آن نوشید و

 :گفت



 !بخور... داره سرد میشه -

چشم ...، دستان محمد از استرس میلرزید و قلبش در -  ِ  

 !سینه میکوبید

 محمد جان ... میدونی که مثل شاهین دوستت دارم، -

 چیزی که ازت میخوام خواستهی قلبیم نیست اما به

 صالح همهست، لطفا روی حرفم نه نیار؛ قول میدی؟

 نمیدونم از پسش برمیام یا نه، تا ندونم خواستهتون چیه -

 !نمیتونم قول بدم

بعد ازباشه ...! چی ِ زی تا امتحانات پایان ترم نمونده،  -  

 اون کمکت میکنم برگردی کاشان و ادامهی درستو

 !همونجا بخونی و کال ما رو فراموش کنی

 محمد با بهت به چشمان پر از اشک او نگاه کرد و بهخاطر

 :اینکه احساساتش را جریحهدار کند، پرسید

 یعنی انقدر از من متنفرید؟ -

 :ابوالفضل چشمان نمناکش را بادستمال پاک کرد و گفت

 این چه حرفیه پسر ... دل منو آتیش نزن! میگم تو رو -

 مثل بچهی خودم دوست دارم، تو برام نعمت بودی! تمام

 غصههائی که توی این سالها خورده بودم با دیدن تو

 !دود شدن و رفتن هوا ...، ما از یه خون و ریشهایم

 پس چرا منو پس میزنین، درسته االن چیزی ندارم، -

 . ... ولی



  نقل این حرفها نیست! یادته روزی که منو دیدیاصال -

 داشتی از تعجب شاخ در میاوردی؟! نمیخوام اتفاقات

 گذشته دوباره تکرار بشه. خودت خوب میدونی که

 .برای ما عزیزی و دلیل مخالفتمون شخص تو نیست

 شیدا رو هم که خوب میشناسی؛ فکر میکنی خانوادهت

کنم این دختربهراحتی اونو قبول میکنن؟ گمون ن  

دردونه که همیشه انقدر ِ مورد توجه بوده، طاقت این ٌِ  

 !کشمکشها رو داشته باشه

 آخه چرا باید یک اشتباه انقدر ادامه پیدا کنه، شاید شما -

ِِ برای برقراری ارتباط دوباره، انگیزهتونو از دست داده  

 .باشید؛ ولی من قول میدم این رابطهرو درست کنم

میتونی ...! من سالها تالش کردم اماقول نده، چون ن -  

ِِ حریف مادرم نشدم . 

 ولی مادر من با عمه آذر فرق داره خیلی مهربون و -

 صبوره، عمه تا آخر عمرشم ٌغد و مغرور بود، اینو همه

 .میدونستند

 پس محبوبه رو هنوز نشناختی، اون دختر دائی منه خیلی -

از روزیهم زن خوبیه و براش احترام قائلم، ولی وای   

 !که سر لج بیفته، اونوقت دست کمی از عمهش نداره

 شما سالهاست از هم بیخبرید، مادرم غیر ممکنه شیدا -

 !رو ببینه و بامن موافقت نکنه



 محمد ... ازت خواهش کردم این ماجرا رو همین جا -

 ببندیم و تمومش کنیم، مردونه بین خودمون؛ من میدونم

 که این تالش بیهودست و پایان خوشی نداره. شاید تو

 !مثل من باشی ولی مطمئنم شیدا مثل مادرش نیست

 انتظار داشتم بیشتر درکم کنید، چون شما هم همین -

 شرایطو داشتید ولی حاج اکبر بهتون اعتماد کرد. الاقل

 اجازه بدین شانسمو امتحان کنم، با خانوادهم حرف بزنم و

م؛ شاید اونها هم دیگه همه چیزونظرشونو بپرس  

 .فراموش کرده باشند

 محمد درست میگفت، خودش هم این روزها را گذرانده

 بود، حاال چهطور توقع داشت آنها به همین راحتی قید

 یکدیگر را بزنند؟

بعد از قبوله ... ولی االن وقتش نیست، بذار برای -  

فته منامتحانات! فقط میخوام بدونی هر اتفاقی هم که بی  

 با شخص تو مشکلی ندارم؛ برعکس! خیلی هم برام

 عزیزی، اگه مخالفتی هم میکنم برای اینه که نگران

 !آیندم

 آخه این چه کینهایه، مگه بقول خودتون از یه خون و -

 ریشه نیستید؟

 من کینهای ندارم، ولی میدونم که تو راه سختی در پیش -

 !داری



لها چی کشیدم،هیچ کس نمیتونه بفهمه توی این سا  

 .بدون هیچ پشتوانهای و خجالتزده از زهرا و خانوادهش

؛ یکه و تنها ...! وارد«من ٌپ ِ رکس بیکس بودم »  

 خانوادهی شلوغ و پر جمعیتی شده بودم که مثل کوه پشت

 .هم بودند

 محمد تکیهاش را به پشتی داده بود و پاهایش را در آغوش

یش ِ تر رنگ درد دلگرفته بود، ساکت به حرفهای او که ب  

 داشت گوش میداد و سعی میکرد جان کالمش را دریابد تا

 !جوابی قانع کننده برایش داشته باشد

 از بدشانسی، همزمان دختر عموی زهرا هم عقد کرده -

 بود، من با دیدن کارهائی که خانوادهی داماد برای

 عروسشون انجام میدادند شرمنده میشدم. سعی خودمو

میکردم ولی کافی نبود، مسئله عزت وبرای جبران   

 احترامی بود که زهرا لیاقتشو داشت و ازش بی نصیب

 .بود

 حاج اکبر و حاج اصغر مثل زنجیر بهم وصل بودند، زن

 و بچههاشون هم به این وضعیت عادت داشتند. اونها در

 همهچیز سهیم بودند درکارشون، خونهشون ،

زی که اینزندگیشون، غمها و شادیهاشون؛ تنها چی  

 !وسط با بقیه فرق داشت، من بودم و شرایطم

 جلوی چشم زهرا خانوادهی شوهر نرگس براش کادو



 میآوردند، جشن میگرفتند و سرفرازش میکردند. ولی

 من کاری از دستم برنمیاومد؛ غصه خوردن زهرا رو

 که حتی به روم نمیآورد، میفهمیدم و بیشتر آتیش

 .میگرفتم

 حتی زمانی که بچهدار شدیم هم مادرم نیومد. بعد از چند

 وقت ما رفتیم تا شاید با دیدن نوهش دلش نرم بشه و از

 شیطون »

 ِِ  

، ولی اون حتی تو روی«خر بیاد پائین  

 بچهمونو نگاه هم نکرد و با بیاعتنائی فقط ِ زخم زبون

 میزد. همچین که مادرم پس و پیش شد پدرم شیدا رو

یه سکه گذاشت تو قنداقش و گفتبغل گرفت و  : 

 به این کاراش نگاه نکنین از حرصشه ...! همیشه بعد از -

 رفتن شما یه فصل گریه میکنه و به خودش ناسزا

 میگه؛ بعدشم با اشک و آه به خودش قول میده، دفعه بعد

 .از دلتون در بیاره

 ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد چون به قول پدرم من

بودم، کاری که هیچکس باهاش نکرده غرورشو شکسته  

 بود. توی خونهای که روی حرف پدرش کالمی گفته

 نمیشد میایستاد و خواستههاشو عملی میکرد، بعد از

 ازدواج هم که یکه تاز میدان زندگیش بود. او از نظر



 جدیت و اقتدار در فامیل زبانزد بود و همه احترامش را

وشو پیش همه بردهنگه میداشتند. اما من... پسرش، آبر  

 بودم؛ برای همین نمیتونست بگذره و ببخشه. بیچاره

 بابام همیشه برای اینکه غصه نخورم، دلداریم میداد و

 :میگفت

 نیش عقرب نه از ره کینهست، اقتضای طبیعتش این»

؛ تو به دل نگیر«است ! 

 محمد به درد دلش گوش میداد و به عمق رنجی که کشیده

میتوانست قبول کند که مادرش همبود فکر میکرد؛ ولی ن  

 چنین رفتاری داشته باشد و حس میکرد ابوالفضل در

 .مورد خانوادهاش اشتباه میکند

 محمد و شیدا رو در روی هم در کافه نشسته بودند؛ غم و

 ترس در وجودشان موج میزد و از حرفهائی که شنیده

شیدا با«. بوی خوشی به مشامشان نمیرسید» بودند   

ست لبهای ترک خوردهاش را به دنداناسترس پو  

 میگرفت و یک تکه نبات را بیوقفه در لیوان دمنوشش هم

 .میزد، اما محمد فقط به حرکات عصبی او نگاه میکرد

 آنجا پر بود از دختر و پسرهای جوانی که بیخیال، خوش

 و بش میکردند و قلیان میکشیدند یا جفتهای رمانتیکی

ند. ولی آنها غرق درکه گپ میزدند و قهوه میخورد  

 نگرانی، به سرنوشتشان که مانند تیری در تاریکی بود فکر



 !میکردند

 محمد ..!. اگه خانوادت راضی نشدند چی، تو برای -

 همیشه میری؟

 :میرم ...کجا ...؟ به ِ قول مشیری -

 حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم

 آن روز که دل من به تمنای تو پر زد

 چو کبوتر لب بام تو نشستم

 تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگسستم

 باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم

 تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

 حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز

 ..!. نتوانم، نتوانم

 ناخودآگاه چشمان شیدا خندید و چهرهی درهمش از جواب

اینکه در مقابل پدرش کوتاه نیامده بود محمد باز شد و از  

 .انگار جان تازهای گرفت

 شیدا ... یه سوالی ازت دارم، لطفا اول در موردش -

 .خوب فکر کن بعد جواب بده

 !حتما، سرا پا گوشم -

 احساسم میگه شاید حق با پدر و مادرت باشه، ولی قسم -

 میخورم هر اتفاقی هم بیفته، من از تو دست نمیکشم

!... 



 !یعنی چه اتفاقی، داری منو میترسونی -

 منظورم اینه که شاید خانوادهم بخوان مانعمون بشن! اما -

 من کوتاه نمیام و حاضر نیستم تو رو به هیچ وجه از

 دست بدم، اونوقت همون اتفاقاتی میفته که برای مادرت

 افتاد، تو طاقت این کشمکشهارو داری، میتونی بخاطر

 من تحمل کنی؟

که بلور اشک در تاریک و روشن فضا در چشمانش شیدا  

 :میدرخشید با بغض گفت

 تمام اون لحظاتو هزاران بار در ذهنم مرورکردم، دقیقا -

 همون زمانی که از رفتارم سردرگم بودی منم با خودم

 درگیر بودم. چون چیزهائی رو که تو االن میشنوی و

 نگرانشی، من تجربهشون کردم. آرزو داشتم یه شب

 خونهی مادربزرگم بخوابم و صبح کنار حوض و درخت

 اناری که توی حیاط بود، مثل بچگیهای بابام، دست و

 .صورتمو بشورم

 دلم میخواست به مادر بزرگم بگم ... منو با خودت ببر

 ...تو سرداب، همونجا که بابام میگه تابستونا خنک بود،

 !دور هم مینشستین و هندوونه میخوردین

در از اشکی شدن چشمای مادرم بهخاطرنمیدونی چهق  

 متلکای مادربزرگ ناراحت میشدم و با خودم فکر

 میکردم چرا انقدر تحمل میکنه و درکش نمیکردم. اما



 حاال میفهمم و از چیزی که مطمئنم اینه، که منم طاقت

 !... دل کندن از تورو ندارم و تا آخرش باهاتم

 آنروز همانجا، هر دو با هم عهد بستند که برای همیشه

 عاشق بمانند، بهخاطر آن بجنگند و هر مانعی را با قدرت

 .عشق از سر راهشان بردارند

*** 

 محمد به اصرار خانوادهش و اینکه در زمان فرجهی قبل

 از امتحانات، دیگر نمیتوانست بهراحتی شیدا را ببینند به

ت شده بود، تمام وقت سرش درکاشان برگشت. خیلی ساک  

 گوشی بود و چت میکرد؛ خانوادهاش تغییر رفتار او را

 میفهمیدند و مشکوک شده بودند. منا و مژگان هم مدام

 اعتراض میکردند که با کی انقدر حرف میزنی، ولی او

 .دو پهلو جواب میداد و سربه سرشان میگذاشت

کردندمحسن و محبوبه کمی نگران شده بودند و سعی می  

 بیشتر از افکاری که محمد در سرش میپروراند اطالع پیدا

 کنند و به نظرشان هیچ بعید نبود پای دختری در میان

 » باشد. آنها تمام تالششان را کردند تا به هر نحوی شده

ولی موفق نمیشدند؛ زیرا به« زیر پایش را بکشند  

 ابوالفضل قول داده بود. تا یک روز که محبوبه داشت از

 :پدرش و خاطرات قدیمشان صحبت میکرد، محمد پرسید

 راستی ... عمه آذر، -



 ِِ  

 مادر زندائی ...، همین یه بچهرو

 داشت؟

 :محبوبه که غافلگیر شده بود با تعجب نگاهش کرد

 چی..،. تو به عمه آذر چیکار داری؟ -

 !همینجوری، یهو به ذهنم رسید -

 .خودت باشه -

 ِِ  

 سرت به کار

چیزی نگفتم، یه سوال کردم چرا ... منکه - ! 

 محبوبه با استرس و دستپاچگی به محسن نگاه کرد تا به

 کمکش بیاید و این از چشمان محمد و دخترها پنهان نماند و

 ِِ  

 .باعث تعجب بیشترشان شد

 :محسن با همان مالیمت و آرامش همیشگی گفت

 بچهها... این یه مسئلهی قدیمیه که به ما ربطی نداره، -

ی در گذشته افتاده که عمه آذر دوست نداشته دراتفاقات  

 موردش صحبت بشه، مادرتون هم به احترام اون حرفی

 !نمیزنه

 محمد با شیطنت گفت: تازه جالب شد دخترا، تخمه بیارید -

 چرا گذشته رو ازمون قایم میکنید. ما حق داریم ...



 !بدونیم چه اتفاقاتی قبل از ما توی خانواده افتاده

س کن! این مسائل اصال به شماها مربوط نیستمحمد ب -  

 که بخواید در موردش بدونید؛ یه موقع حرفی میزنید

 !...زندائیتون ناراحت میشه

 از کی تا حاال زن دائی انقدر واسهت عزیز شده؟ -

 دخترها هم که کنجکاو شده بودند، اصرار میکردند تا

 بفهمند چه اتفاقی افتاده و محمد که باالخره موفق شده بود

 .سر این حرف را باز کند بیشتر پافشاری میکرد

 محمد آقا ... زندائیت دختر عمهی منه و دختر عموی -

 !بابات، پس بدون که واسمون عزیز بوده

 تقصیر خودتونه، ما یه سوال پرسیدیم، دلیل اینهمه -

 پنهان کاری چیه؟

سرو ته آوردن» ه مقابلشان کم آورده بود برای محبوبه ک » 

 :ماجرا گفت

 هیچی بابا ...، عمه آذر مدتی طول کشید تا بچهدار شد و -

 زایمان سختی داشت که خدارو شکر بهخیر گذشت. البته

 اونموقعها معموال تو خونه میزائیدند

 ِِ  

 ولی موقع وضع

 ِِ  

 حمل بچهی دوم، بهقدری وضعیتش وخیم بود که تا سر



 .حد مرگ پیش رفت و مجبور شدند برسوننش بیمارستان

 همونموقع آقا بزرگ نذر کرد روز تاسوعا یه شتر جلوی

 !هیئت قربونی کنه

 دکترا میگفتن یا بچه یا مادر، فقط یکیشو میتونیم

 نجات بدیم. تا باالخره خبر آوردن خدارو شکر مادر و

 بچه جفتشون سالمند! بعدش فهمیدیم که عمه دیگه

تونه بچهدار بشه ولی همه بقدری از زنده موندنشنمی  

 :خوشحال بودند که میگفتند

 .فدای سرش و دیگه هیچکس در موردش حرفی نزد -

 :یکی از دخترها پرسید

 بعدش چی شد، بچهه مرد؟ -

 !نه، زبونتو گاز بگیر، اون بچه همین زندائیته -

 آها ... پس اولیه مرد؟ -

 :محبوبه با عصبانیت گفت

مش کنید! امشب نشستین واسه من نبش قبر میکنینتمو - . 

 محمد که از عکسالعمل مادرش متعجب شده بود با شیطنت

 :گفت

 غلط نکنم یه رازی تو این خانواده هست که ما ازش -

 !بیخبریم

 دخترها بهخاطر امتناع محبوبه از گفتن ماجرا، مدام

 اصرار میکردند و محمد تازه داشت متوجه میشد که



ل خیلی هم بیراه نگفته و مادرش حتی از آوردنابوالفض  

 اسم او پرهیز میکند و این بیشتر آزارش میداد که محسن

 :وارد بحث شد و گفت

 بچهها انقدر به مادرتون فشار نیارید، بهتره اتفاقات بد -

 توی گذشته بمونه؛ چون مرورشون هیچ لطفی نداره جز

 !اینکه آدمو ناراحت کنه

 :محمد نگاهی کنجکاوانه به پدرش کرد

 ما فقط یه سوال پرسیدیم؛ واقعا چه بالئی سر اون بچه -

 اومد؟

 محمد از پدرش هم تعجب میکرد، چطور پسر عمو و

 دوست صمیمیاش،کسی که اینطور با عشق از او یاد

 .میکرد و حسرت دیدنش را داشت، انکار میکرد

 :محسن بهناچار گفت

و سال من بود، ما از بچگی همبازیاون پسربچه همسن  -  

 بودیم و بعدها هم رفیق !... آدم خوبی بود ولی برخالف

 میل مادرش که همهتون میدونید چقدر قاطع و یک کالم

 بود، با دختری ازدواج کرد که خودش دوست داشت و

 مورد تایید مادرش نبود که همین مسئله باعث شد ارتباط

 .او بهطور کل با فامیل قطع بشه

 :دخترها هاج و واج مانده بودند

 بیچاره ...، اونکار بدی نکرده بوده؛ فقط با کسی که -



 دوستش داشته ازدواج کرده این اشکالش چیه؟ تقصیر

 !عمه آذر بوده، بسکه خودخواه بود خدا بیامرز

 :محبوبه با حرص گفت

 مرده حرف نزنید -

خاک واسش خبر»ِِ پشت سر ،   

 «.میبره

رسیدمحمد از پدرش پ - : 

 شما چی دنبالش نگشتی، باهاش تماس نگرفتی؟ -

 نه ...! اونموقعها مثل االن نبود که همه موبایل داشته -

 .باشند و راحت همدیگهرو پیدا کنند

 ولی این قصهای که االن شما گفتی، یه جای کارش -

 !میلنگه فکر نکنید ما نفهمیدیم

یت غیردخترها هم با او موافق بودند ولی با دیدن عصبان  

 .منطقی مادرشان دیگر ادامه ندادند

 محمد از رفتار پدر و مادرش دلشوره گرفته بود، آنها حتی

 اسم ابوالفضل را به زبان نمیآوردند و این بیشتر دلواپسش

 میکرد. چون گذشت سالها این کینه را هنوز کمرنگ

 نکرده بود و در ذهنشان قوت داشت و از همه بدتر متوجه

فهای ابوالفضل صحت دارد و او درستشده بود که حر  

 !خانوادهاش را نشناخته است

 تعطیالت تمام شده بود و محمد به اصفهان برگشت، اگر



 اوضاع مثل قبل بود یکراست به منزل ابوالفضل میرفت

 و با استقبال گرم آنها مواجه میشد. ولی االن روی رفتن به

 .آنجا را نداشت و دلش بهشدت برای شیدا تنگ شده بود

 او هم همین حال را داشت ولی نمیتوانست بیدلیل از خانه

 خارج شود. حاال همه از جمله شاهین از عالقهی آنها بههم

 خبر داشتند ولی در موردش حرفی نمیزدند. او از پدرش

 خجالت میکشید و به بهانهی درس خواندن کمتر آفتابی

و بیشتر وقتش را در اتاقش میگذراندمیشد  . 

 شاهین تازه از بیرون آمده بود، داشت به اتاقش میرفت که

 صدای شیدا را شنید آرام آرام با محمد صحبت میکند، بعد

 :از اینکه تلفنش را قطع کرد، سراغ او رفت و پرسید

 محمد بود؟ -

 :شیدا موضعگیرانه جواب داد

 گوش وایساده بودی؟ -

..!. حس کردم داری با محمد حرف میزنی،نه بهخدا -  

 !آخه دلم براش تنگ شده

 خب چرا بهش زنگ نمیزنی؟ -

 راستش االن نمیدونم چه موضعی باید داشته باشم، -

 عصبانی یا خوشحال؟ شاید اگه کس دیگهای بود فکشو

 !پائین میآوردم ولی محمد فرق داره

 ...! دلت چی میگه؟ اگه یه روزی ما -



ت و راحت کنم، اگه منم دختر بودم عاشقشبذار خیال -  

 .میشدم

 !... شیدا همینطور که قهقهه میزد گفت: مسخره -

 جدا... اون برای منم رفیق خوبی بوده، فقط میترسم -

 !فکر کنه بیغیرتم

 !شاهین تو دیگه بزرگ شدی، مثل آدمای بالغ رفتارکن -

 ببین ... سر دو راهی موندم؛ میترسم زنگ نزنم بگه -

یمعرفته، بزنم بگه بیغیرته، نمیدونم چیکار کنمب ! 

 مگه تو اٌ ٌملی؟! بهقول خودت اون رفیقته، هر چیزی جای -

 خودش ِ ، تازه تو که علت مخالفت مامان و بابا رو

 میدونی، من توصیه میکنم حساب رفاقتتو از این ماجرا

 .جدا کن

 آره حق با توئه، اصال بهش میگم که من برعکس همه، -

ازدواجتون موافقم، چطورهبا   ...! 

 شیدا کوسن صورتی پشمالویی را که شکل قلب بود، سمتش

 پرت کرد و خندید. آنها برای اولین بار انقدر صمیمانه با

 هم حرف میزدند و درد دل میکردند، انگار واقعا بزرگ

 .شده بودند

که واژهی مقدسی بود همه را به«عشق»مطرح شدن کالم   

د، از جمله شاهین که در اواخر سالهایتفکر وا داشته بو  

 نوجوانی بسر میبرد و داشت دنیا را از دریچهی دیگری



 تماشا میکرد و متوجه شده بود که باالخره هر کس، روزی

 .باید دنبال زندگیش برود

 پس برم یه زنگ به محمد بزنم و بهسرعت از اتاق -

 .بیرون رفت

 :وقتی برگشت رو به شیدا گفت

 !سریع آماده شو با هم بریم -

 کجا ...؟ -

 اجازهتو از مامان گرفتم که با موتور ببرمت بیرون، گفتم -

 !حوصلهت سر رفته

 حاال چهطور انقدر مهربون شدی؟ -

 چیزی تو سرم خورده .،.. پاشو دیگه! مگه دلت واسه -

 محمد تنگ نشده؟

 شیدا پرید توی بغلش و یه ماچ آبدار از لپش گرفت؛ -

نت برم داداش مهربونمقربو ! 

 !یادت باشه ...، یک هیچ طلبت، بعدا باید جبران کنی -

ش -  ِ  

 ِِ  

 !رو چ م، شازده

 شاهین با محمد قرار گذاشته بود، وقتی بههم رسیدند سوئیچ

 :موتور را به او داد و گفت

 .برید گشتاتونو بزنید، منم همین دورو برام -



 ...! نوکرتم بخدا -

کان داد و رفت؛ محمد و شیدا همشاهین برایشان دست ت  

 بهسرعت از آنجا دور شدند. از شادی بال درآورده بودند و

 دلشان میخواست تا عرش پرواز کنند. باد با دستانی چون

 زمهریر بر صورتشان مینواخت ِ تا رخوت عشقی منکوب

 .را از وجودشان بزداید و جانی تازه بر کالبدشان بدمد

گیر محمد پنجه انداخته بود، سوزسرانگشتان شیدا که بر باد  

 سرما را حس نمیکرد و ِ موهایش که دستکمی از دل

 پریشانش نداشت از گرمای وصال و ٌهرم نفسگیر عشق

 .چون زبانههای آتش در دست باد به هر سو میخرامید

 آنها سرشار از شوق دیدار و حس رهائی به وجد آمده بودند

تند و محمد ازو در امتداد ترکهای خیابان پیش میرف  

 گرم

 ِِ  

 ای خیال مشق عشقی که شیدا نجواکنان در گوشش

 !زمزمه میکرد، سرمست شده بود و از خود بیخود

 چند دقیقه ای میشد که نشسته بودند و بهم نگاه میکردند تا

 رفع دلتنگی کنند، قلب هر دو بهشدت میتپید و خونی که به

ه بوددست و صورتشان هجوم میآورد آنها را تبزده کرد . 

 باورم نمیشه، قلبم داشت میترکید، دیگه نمیتونستم -

 !دوریتو تحمل کنم



 شیدا با چشمان عسلی درشتش که مثل همیشه برق میزد به

 او خیره شده بود، دلش میخواست زمان بایستد و برای

 !همیشه در چشمانش محو شود

 چیزی نمیخوای بگی، دلت برام تنگ نشده بود؟ -

 :بیاختیار اشک از چشمان زیبایش جاری شد

 .!.. دیگه از پیشم نرو، بی تو میمیرم -

 محمد بغضش را فرو داد تا شیدا از آشوب درونش خبردار

 نشود و دردی که روی قلبش سنگینی میکرد، چشمانش را

 :تر نکند

 من به هر قیمتی شده این رابطهرو درست میکنم چون -

 !نمیتونم از دستت بدم

*** 

 بعد از امتحانات بود که ابوالفضل دوباره به محمد یادآوری

 کرد برای انتقالی کمکش خواهد کرد؛ اما او قاطعانه سر

 حرفش ایستاده بود و برای راضی کردن خانوادهاش

 فرصت میخواست. شیدا هم مصرانه به مادرش گفته بود

 که نمیتواند محمد را فراموش کند و شاهین که مدعی

داری از آنها بود پشتیشان را میکرد. درجدیدی به طرف  

با کاسهی چه کنم» این میان ابوالفضل مانده بود و زهرا   

 !«در دستشان

 ترم بهمن ماه شروع شده بود و آنها بهراحتی همدیگر را



 میدیدند و مراوده میکردند. اکثرا با موتور شاهین بیرون

 میرفتند، در میدان نقش جهان قدم میزدند، غروبهای

د زمستان روی پلههای پل خواجو مینشستند و ازسر  

 گرمای با هم بودن لذت میبردند. گاهی هم به خانههای

 قدیمی که حاال به کافه یا شربت خانه تبدیل شده بود سر

 میزدند و در آنجا خاطره میساختند. آنها هر روز که

 .میگذشت نسبت بههم وابستهتر از دیروز میشدند

یشان میکرد و با هم خوششاهین هم گهگاهی همراه  

 میگذراندند؛ شیدا اصال فکرش را نمیکرد روزی برادرش

 آنقدر بزرگ شود که این چنین تکیهگاهش باشد. او داشت

 مرد میشد و هوای خواهرش را داشت؛ شیدا از تجربهی

ِِ این حس نو  

 ِِ  

 .غرق شور و شادی بود و از آن لذت میبرد

س عشقی بود که بهشاهین هم که نوع عالقهاش به او از جن  

 مادرش داشت، میخواست حاال که بزرگتر شده از

 خواهرش مراقبت کند و با این رابطهی صمیمانه

 ِِ  

 حال

 خوبی داشت و احساس غرور میکرد

*** 



 اواخر اسفند، محمد با اینکه به شیدا قول داده بود تنهایش

 نمیگذارد، برای رفتن به خانه ناگزیر بود. زیرا باید هر

 چه زودتر این مسئله را مطرح میکرد و این ٌد  مل چرکین

 را از بین میبرد. ولی از وقتی رفتار پدر و مادرش را

 دیده بود، دلشوره داشت و نمیتوانست عکسالعمل آنها را

 در این باره پیشبینی کند. به همین خاطر با یکی از

 دوستانش صحبت کرد و برای برگشت احتمالیش به

ریزی کرداصفهان برنامه . 

 او سوار اتوبوس شده بود و از روی شمارهی بلیط، دنبال

 صندلیاش میگشت. چون مطمئن نبود که چهقدر از

 تعطیالت را در کاشان میماند، فقط یه کوله همراه خودش

 آورده بود که آن را در آغوش داشت و خیره به بیرون

 .نگاه میکرد

بود در واقع چیزی نمیدید فقط به حرفهائی که قرار  

 بزند فکر میکرد، به قولی که داده بود به عشقی که

 نمیتوانست ازش بگذرد و نفرتی که خانوادهش به آن

 دامن میزدند. درست از هنگامی که روی صندلی نشست

 استرس سراپای وجودش را فرا گرفت. فکر کردن به

 اتفاقاتی که شاید در این چند روزه میفتاد، ترس به جانش

د ...، البته تردید نه برای مطرح کردنمیانداخت و تردی  

 !عشق به شیدا، ِ بلکه برای انتخاب زمان نامناسب



 تمام رگهای بدنش میتپیدند و دارای ضربان شده بودند،

 گویی داشتند به او تلنگر میزدند؛ حتی دلدل زدن

 شقیقههایش را زیر انگشتانش که سعی در مهارشان داشت

کند. گاهی هم حس میکرد و نمیتوانست کنترلشان  

 ناخودآگاه حواسش پرت میشد و نگاهش به بوتهای که در

 .دست باد اسیر بود و به هر سو کشیده میشد، میافتاد

 ولی اضطراب درونش بهقدری او را مشوش کرده بود که

 اجازه نمیداد در حال حاضر به چیزی غیر از مشکالتش

 .فکر کند

صدایاتوبوس شلوغ بود و همه با هم حرف میزدند،   

 گریهی بچه و پدر و مادری که سعی در آرام کردنش

 داشتند و فیلم سینمائی خندهداری که پخش میشد، مانند

 همهمهای به گوشش میرسید. حساب طول مسیر و گذشت

 زمان از دستش در رفته بود زیرا بیشتر لحظاتش را در

 هپروت گذرانده بود. تا وقتی که با اشارهی شاگرد شوفر

وس، متوجه شد که به مقصد رسیده است. اینو توقف اتوب  

 تنها سفری بود که برایش برق و باد

 ِِ  

 مثل گذشته بود، اما

 دلش میخواست حاال حاالها وقت داشت و فکر میکرد تا

 بتواند برای مشکلش چارهای بیاندیشد؛ ولی بهناچار سریع



 .پیاده شد و راه خانه را در پیش گرفت

*** 

ای تدارک و استقبال از سالطبق روال هر سال محمد بر  

 جدید به خانوادهاش کمک میکرد، آنها بهقدری سرگرم

 بودند و دل مشغولی داشتندکه اصال متوجه دگرگونی حال

 او نشده بودند؛ یا اگر هم شده بودند وقتی برای پرداختن به

 .آن نداشتند

 خرید وسایل هفت سین هنوز بهاتمام نرسیده بود، حتی

 ترمه

 ِِ  

 رومیزی ی فیروزهای رنگی که مادرش سفارش داده

 بود، آماده نشده بود و محبوبه مدام به خودش لعنت

 میفرستاد که دیگر به کسی که نمیشناسدش ِ سفارش کار

 ندهد، سبزههائی هم که منا و مژگان انداخته بودند پالسیده

 :بود و طراوت و شادابی هر سال را نداشت

هامون خراب شدن، انگارنمیدونم چرا امسال سبزه -  

 !کچلی گرفتند

 محسن گفت: اینکه غصه نداره تو خیابون پٌره، آماده -

 .شین بریم بخریم

 منا و مژگان با شوق از شلوغی و جنب و جوش خیابان،

 البهالی بساط دست فروشها میچرخیدند تا سبزهی



 پرپشت و قشنگی چشمانشان را گرفت و سپس ِ سمت تٌنگ

زهرا هم در حال ِ پیدا کردن شمع موردو ماهیها رفتند.   

 انتخاب ماهی شد

 ِِ  

 نظرش بود که متوجه بحث دخترها سر ؛

 منا چشم قورباغه ِ ای سیاه و مژگان قرمز جنگی را پسندیده

 بود که مادرشان گفت جفتش را بخرید. آنها خوشحال و

ِِ ست پٌر از بازار برگشتند، مخصوصا این ِ که سر راه از  د ِ

ا و رومیزیشان را هم گرفته بودندخیاط لباسه . 

 اما فردا

 ِِ  

 صبح وقتی از خواب بیدار شدند از چشم

 قورباغهای خبری نبود تعجب

 ِِ  

 و با کمال

 ِِ  

 ماهی قرمز جنگی

 .بهتنهائی خبیثانه در تنگ میچرخید و خودنمائی میکرد

 آنها باورشان نمیشد ولی از بقایای بالههای چشم

بود چه اتفاقی برایشقورباغهایه بخت برگشته، مشخص   

 !افتاده



 محبوبه با دلواپسی گفت: خدا بهخیر بگذرونه، امسال هر -

 کاری میکنیم یهجای کارمون میلنگه، اینم از ماهی

 !قاتل

- 
ِِ خانم تو که خرافاتی نبودی، اتفاق دیگه پیش میاد؛ انشاالله  

 !که خیره

 ولی محمد دلواپس بود چون میدانست اتفاق بعدی را

 خودش رقم خواهد زد. برای همین تمام سعیش را میکرد

 .موقعیت را بسنجد تا در زمانی مناسب با آنها گفتگو کند

 باالخره با دوندگیهای آخ آداب

 ِِ  

 رسال برای بجا آوردن

 نوروز، آماده شدند. سفره

 ِِ  

 ی هفت سین محبوبه با رومیزی

 فیروزهای و ظرفهائی به شکل فرشتههای آبی و طالئی و

گ زیبائی که ماهی قرمز جنگجو در آن جوالن میداد،تن  

 .با جلوهای ویژه از هر سال زیباتر بهنظر میرسید

 !محسن گفت : دیدی خانم، الکی چقدر جوش میزدی -

 دست کار میکنه، چشم » :آره وهللا ،... از قدیم میگن -

 «!میترسه



 همگی دور هفتسین نشسته بودند و دعای تحویل سال را

، لحظه به لحظه به پایان سال نزدیکتر میشد ومیخواندند  

 انتظار سال نو را میکشیدند. محمد با خاطری پریشان در

حول حالنا الی احسن الحال»آن لحظات، تنها آرزویش  » 

 بود. ساعت هشت و سی و پنج دقیقهی شب سال تحویل

 شد؛ آنها با روبوسی و شیرین کردن دهانشان سال نو را

با دادن عیدی، شیرینی اوقاتشان راآغاز کردند و محسن   

 افزون کرد. محمد هم عکس یادگاری میگرفت و با وجود

 .غمی که در دل داشت در شادیشان شریک میشد

 آنها

 ِِ  

 قرار عید دیدنیهایشان را برای فردا گذاشته بودند و

 اکنون از کنار هم بودن لذت میبردند ولی محمد مدام

میکرد وسرش در گوشی بود و با شیدا صحبت   

 .عکسهائی را که گرفته بود برایش میفرستاد

 شیدا با وسواس به چهرهی تکتک آنها نگاه میکرد و از

 دیدنشان دلهره میگرفت، چون از روی عکس نمیتوانست

 بفهمد چه در دلشان میگذرد. آیا قادر بود در آینده جائی در

 قلب آنها باز کند؟ صورت محسن با تصوراتش کامال جور

دی جا افتاده با قیافهای شیرین و مهربان،بود، مر  

 شباهتهائی هم به ابوالفضل داشت ولی بیشتر شبیه محمد



 بود، با صورتی گوشتالو و هیکلی درشت

 ِِ  

 تر؛ ولی از ظاهر

 !مادر و خواهرانش چیزی ملتفت نمیشد

*** 

 شیدا و خانوادهش هم سال نو را آغاز کرده بودند ولی حس

تظار، آنسال را برایشان متفاوتغریبی مثل دلواپسی یا ان  

 کرده بود. هر کدام به نوعی در افکارش غوطه میخورد و

 در الک خودش فرو رفته بود. خانه آکنده از سکون بود و

 سنگین

 ِِ  

 جو ش را تک تکشان حس میکردند اما ترجیح

 .میدادند به سکوتشان ادامه دهند

 ِِ  

 بعد از خوردن سبزی پلو ماهی و رشته پلوی ِ شب عید، به

 امید سالی پر برکت و خجسته هر کدام گوشهای خلوت

 گرفتند و سرشان در کار خودشان بود. زهرا کنجکاوانه

 سمت اتاق شیدا رفت، آرام به در زد و وارد شد. ولی شیدا

 که با دقت داشت عکسها را موشکافی میکرد متوجه آمدن

شد و یکباره با تعجب نگاهش کردمادرش ن ! 

 از محمد خبر داری ...؟ -



 !بله، چطور مگه -

 همینطوری ...، میخواستم ببینم با خانوادهش حرف -

 زده؟

 هنوز نه ...! خودش میگه اینجور حرفهارو باید -

 !بهوقتش زد، وگرنه همه چیز خراب میشه

 !راست میگه، بچهی عاقلیه -

تازه برام فرستادهبیا عکساشونو ببین ،...  - . 

 !بذار عینکمو بیارم -

 زهرا عکسها را بهدقت نگاه میکرد، اول از همه توجهاش

 به سفرهی هفتسین جلب شد و با سفرهی خودش مقایسه

 .میکرد

 مامان خودشونو ببین، داری سفرهشونو نگاه میکنی؟ -

 آره ،... بدک نیست! ولی به پای هفتسین خودمون -

 .نمیرسه

اقعا مادرش را درک نمیکرد و در حالی کهشیدا گاهی و  

 :موبایلش را از او میگرفت گفت

 یعنی خودشون اصال مهم نیستند؟ -

 !چرا ... چرا، و دوباره گوشی را از دستش قاپید -

 متفکرانه به صورتشان، لباسهایشان و اثاثیهای که در

 .عکس بود؛ نگاه میکرد و ناخودآگاه دچار مقایسه میشد

نظر زندگی چیزی از آنها کم نداشت ولیخداروشکر از   



 بهشدت روی چهرهی محبوبه زوم کرده بود و حس بدی

 داشت؛ بالفاصله برخاست و جلوی آینه رفت. شیدا پریشانی

 :مادرش را حس کرد و پرسید

 ..!. چی شده مامان -

 یه چیزی بپرسم راستشو میگی؟ به نظرت ... محبوبه -

زرگتره ولی سنشاز من خوشگلتره؟ با اینکه ازم ب  

 کمتر نشون میده؛ نه ...؟

 یکدفعه شیدا برای حس زنانه و نازکتر از حریر

 :مادرش، دلش قنج رفت و او را در آغوش گرفت

 الهی قربونت برم مامان جونم، تو خوشگلترین زن -

 !دنیائی

 . ...خودتو لوس نکن راستشو بگو -

 !فدات بشم حسود خانم -

 :خندهی شیطنت آمیزی هم کرد و گفت

 مهم اینه که تونستی نامزدشو از چنگش در بیاری؛ حتما -

 !ازش سر بودی که بابا بخاطرت قیدشو زده

 زهرا با لبخند تلخی گفت: حسادت نمیکنم ولی میگم -

 نکنه بهخاطر اینکه به دائیش نامردی نکنه اومده سراغ

 !من

اون یک تار مویمطمئن باش که همچین چیزی نیست،  -  

 .تو رو با هیچ زنی عوض نمیکنه



 محمد همه چیزو در اینباره میدونه؟ -

 !نمیدونم بابا چقدرشو براش گفته -

 .احتماال تا جائی که صالح دونسته -

 آره فک کنم، بههمین خاطر منم تا حاال باهاش در -

 .اینمورد حرفی نزدم

 خوبی کردی، -

 ِِ  

د راهکار زود بخواب که فردا صبح بای  

 !بیفتیم واسه دید و بازدید

*** 

 شیدا دل و دماغ نداشت و از اینکه مجبور بود به دیدن

 کسانی برود که برایش اهمیتی نداشتند، دلخور بود و به

 شاهین که از رفتن به خیلی از این دید و بازدیدها معاف

 .بود غبطه میخورد

 کیف نبود و رازی که بر

ِِ محمد هم مثل هر سال سر ای  

طرح کردنش لحظهشماری میکرد، روی دلش چنبره زدهم  

 بود و سنگینی میکرد. در آن روزها چند باری هم به

 گذشته سرک کشید، اما ادامه نداد زیرا دلش نمیآمد اوضاع

 را بهم بریزد و عید آنها را خراب کند. مثل روزی که سر

 ِِ  



 مزار پدربزرگش دوباره از محبوبه سوالهایی در مورد

دیمی، و از رابطهی پدربزرگ و خواهرش آذراتفاقات ق  

 پرسیده بود. یا روزی که برای عید دیدنی به منزل دائی

 صادق رفته بودند و از معصومه در بارهی برادرش سوال

 پرسید که با دیدن اشک در ِ چشمان او و چهرهی

 .برافروختهی مادرش ترجیح داد دیگر ادامه ندهد

اس بودند و از حال هممحمد و شیدا لحظه به لحظه در تم  

 خبر داشتند، تقریبا یک هفته میشد که همدیگر را ندیده

 :بودند و ابراز دلتنگی میکردند که محمد گفت

 خیلی زود با دست پٌر برمیگردم تا شرمندهی خانوادهت -

 !نشم، اما منتظر یه فرصت مناسبم

 فرصت مناسبو باید ایجاد کنی وگرنه به خودی خود به -

 .وجود نمیاد

 حق با توئه! ولی دلم نمیخواد تو این روزها که -

 .خوشحالن، شادیشونو زایل کنم

 پس اوضاع خرابتر از اونیه که فکرشو میکردیم، نه -

!... 

 :او بعد از سکوت کوتاهی گفت

 هیچ چیز نمیتونه مانع رسیدن من به تو بشه، حاال -

 !میبینی

صمیمش را گرفت وآنروز محمد بعد از مکالمه با شیدا ت  



 :با خودش گفت

، باالخره باید تکلیفو«مرگ یکبار شیونم یکبار » -  

 .روشن کنم

 :بعد از شام وقتی مشغول جمع کردن میز بودند محمد گفت

 میخوام در مورد مطلب مهمی باهاتون صحبت کنم، اگه -

 میشه چند لحظه به حرفهام گوش کنید و اجازه بدین

 !حرفمو تموم کنم

تعجب وراندازش کردند و با جدیتی که در صورتش آنها با  

 میدیدند به اهمیت قضیه پی بردند! محبوبه و محسن با

 تغییراتی که چند وقت اخیر در رفتار او دیده بودند، چنین

 لحظهای برایشان دور از انتظار نبود. دخترها هم دست از

 .کار کشیدند و به آنها پیوستند

- 
ید شروع کنم! من یه چیزیحقیقتِش نمیدونم از کجا با  

 رو به شماها نگفتم، چون تا االن زیاد مهم نبود؛ ولی

 دیگه نمیتونم کتمانش کنم و باید در موردش باهاتون

 صحبت کنم چون برام خیلی مهمه، اونقدر که هیچ چیز

 !نمیتونه نظرمو عوض کنه

 محبوبه دلش فرو ریخت و از اضطراب پاهایش سست شد

یش نلرزد آنها را در هم گره کرد کهو برای اینکه دستها  

 :محسن گفت



 !برو سر اصل مطلب ... تو که تصمیمتو گرفتی -

 لطفا ناراحت نشین، مسئلهی بغرنجی نیست بهشرطی که -

 .باهاش منطقی برخورد کنید

 :محسن با تردید نگاهش کرد و پرسید

 !...پای یه دختر در میونه، درسته -

 محبوبه نفس عمیقی کشید، گرهی دستانش را باز کرد و

 :روی قلبش گذاشت

 زن میخوای...؟ ما که از خدامونه، نجیب و خانوادهدار -

 باشه ...، سر سفرهی پدر و مادر بزرگ شده باشه؛ چی

 .بهتر از این که خودت هم بخوایش

 محمد که تا ب ِ نا گوش قرمز شده بود نگاه سرگردانش را به

قالی دوخت، اصال توقع نداشت با این سرعت بهگلهای   

 این مرحله از بحث برسند. غافلگیر شده بود و یکباره

 افکارش از هم گسیخت، او قصدش این بود که ابتدا در

 مورد آشنائیش با ابوالفضل صحبت کند و سپس ماجرا را

 سمت و سوی عالقهاش به شیدا بکشد. ولی اکنون رشتهی

دنبال ِ گره زدن کلمات مناسب، ِ سر کالمش پاره شده بود و  

 کالف سخن میگشت تا با اعجاز بیانش، مهر و محبت

 گذشته را  ر   ج رج در دل و جانشان ببافد. اما محسن که

 سرگشتگی را در چهرهی پسرش نمایان دید از او پیشی

 :گرفت



 !محمد... خدا کنه دست روی آدم اشتباه نگذاشته باشی -

اطر خوشبختی تو حاضرم هرچون خودت میدونی بهخ  

 .کاری انجام بدم

 :ولی محبوبه نگرانی را در سیمای او خواند و پرسید

 حاال کی هست این دختره ... اسمش چیه؟ -

 .همکالسیمه، اسمش هم شیداست -

 چه اسم قشنگی، پدرش چکارهست؟ -

 !مهندسه، یکی از کارمندهای ارشد دانشگاست -

رو داره، وضع مالیشونبهبه چه خوب .!.. دختره ب ره -  

 چطوره؟

 بله، خیلی خوشگله، خانوادهی خوبی هم داره؛ من حتی -

 !خونهشونم رفتم

، تو رو برده«نه بداره، نه بهباره» واقعا ... هنوز -  

 خونهشون؟

 !خانم مهلت بده حرفشو بزنه -

 ... قضیه اونجوری که شماها فکر میکنید نیست. شیدا -

کاشانیه! پارسال که برایمادرش اصفهانیه، ولی پدرش   

 انتقا ِ لی ترم تابستون به مشکل برخوردم، اون باید

 مدارکمو امضا میکرد. وقتی پروندهمو دید، بهم گفت که

 !پدرمو میشناسه و باهامون نسبت داره

 محسن ناگهان شستش خبردار شد و با دلهره پرسید: اسم -



 و فامیلش چیه؟

 :محمد در چشمانش زل زد و گفت

 !نصرآبادی ... ، ابوالفضل نصرآبادی -

 در آن لحظه محمد حس قایق بدون بادبانی را داشت در

 دریائی بیانتها و ساحلی ناپیدا. محسن قلبش تیر کشید و

 محبوبه مسخ، نگاهش به محمد سنجاق شده بود و قادر به

 پلک زدن نبود! ذهنش به هر سو کشیده میشد و افکاری

ردموهوم به خیالش هجوم میآو : 

 اون رو   ی پسرم چنگ انداخته و جلدش کرده؛ پس تو این -

 مدت محمد از همه چیز خبر داشته، برای همین انقدر

 سوال میکرد. بچهمو گول زده تا از این طریق

 گرفتارش کنه و ازمون انتقام بگیره؛ نمیذارم ... باید از

 !روی نعشم رد بشه

از همه جاسکوتی سنگین فضا را پر کرده بود و دخترها   

 بیخبر مبهوت نگاهشان میکردند که محسن آهی کشید و

 :با جدیت گفت

 !در مورد این مسئله باید مفصل صحبت کنیم -

 مگه شما نگفتی همه جوره پٌشتمی، پس چرا االن -

 ناراحت شدی؟

 بله گفتم؛ ولی اگه یادت باشه اینم گفتم که نباید دست -

 !روی آدم اشتباه بذاری



واقعا عجیبه ...! شاید به نظر شما من اشتباه ...؟ -  

 بیتجربه باشم و درست آدمها رو نشناسم، ولی بقیه چی؟

 کسی نیست که بشناسدش و از خوبی و انسانیتش تعریف

 نکنه؛ اون بهقدری با عالقه در مورد شما حرف میزنه

 که تصور میکردم از پیدا کردنش خوشحال میشین،

ر کنیداصال فکرشم نمیکردم اینطوری رفتا . 

 محبوبه از شنیدن حرفهای محمد بیاختیار اشکهایش

 :سرازیر شد و با بغض گفت

 محمد از سرت نمیگذرم اگه بخوای اسم اونها رو تو این -

 !خونه بیاری

 دخترها نمیدانستند آنها در مورد چه کسی حرف میزنند،

 ولی اشک و اندوه محبوبه غصهدارشان کرده بود و از

مشخص شد و بههیچ عنوان حاضر همان ابتدا موضعشان  

 !نبودند کسی را که اشک مادرشان را در بیاورد بپذیرند

 ..!. ببین پسرم، من برای عشق بهشدت احترام قائلم -

 بابا ... برای دوستی و رفاقت، فامیلی و نسبت خونی -

 چهطور؟

 !... هر چیزی جای خودشو داره، از جمله پدر و مادر -

تالفات گذشته بیخبرید، باعثینششماها از اتفاقات و اخ  

، ولی تخم این«آب گور میخورند» هم سالهاست که   

 کینهرو کاشتند و رفتند. حاال بعد از اینهمه سال دیگه



 کسی حوصلهی هم زدن این دلخوریها و کینههای کهنه

 !و پوسیده رو نداره

 وقتی مسببین اختالفها دیگه وجود ندارند، برای چی -

 !باید ادامهش داد؟

 محمد مگه حال مادرتو نمیبینی، ازت خواهش میکنم تا -

 !زوده این بحثو تمومش کن

 الاقل بگین چیکارکرده که اینجوری در مقابلش موضع -

 میگیرین؟

 :محمد ... گفته باشم -

 اگه بری سراغ ابوالفضل باید قید منو بزنی! بابات با

ین رفیقش،اینکه هم پسر عموش بود و هم نزدیکتر  

 روی حرف من نه نیاورد و برای همیشه کنارگذاشتش؛

 !تو هم باید همین کارو بکنی

 ببینم ... عمه آذر با پسرش قهر کرده، شماها چرا -

 خودتونو قاطیکردین؟

آتیش که بهپا شد خشک و تر با هم» پسر جان:  -  

 «.میسوزند

 !لطفا یه دلیل منطقی برام بیارید تا درکتون کنم -

یدونم ابوالفضل به تو چی گفته، ولی اجازه بده بعدانم -  

 .در موردش صحبت کنیم؛ االن وقتش نیست

 به عقیدهی من رفتارتون کامال بچهگانهست؛ اصال باورم -



 نمیشد بخاطر موضوعی که بهتون مربوط نیست، چنین

 !موضع سختگیرانهای داشته باشید

ٌپ ِرتمحبوبه گفت: نمیدونم اون تو گوشت چی خونده،  -  

یه کله به» کرده و انداخته به جون ما، ولی هیچ وقت   

 !«قاضی نرو

 جالبه که اون تا حاال چیزی ِ غیر خوبی ازتون نگفته؛ -

 ولی از عکس العمل و شنیدن حرفهای شما، مطمئن

 .شدم که هر چی هست حق با اونه

 نه خیرآقا ... چیز خورت کردن! نمیدونی زنش چه -

عمهی کم عقلمم جادوش کردند که مارمولکیه، اون پسر  

 .همه چیزو ول کرد و رفت. پدر، مادر، خونه زندگی

 شدنیه ... یه آدم مثل دیوونهها مجنون بشه و شهر و

 دیارشو، خانوادهشو بذاره به امان خدا و بره سراغ یه

 دختر کوتولهی زردمبو؛ حاال اگه یه آب و رنگی داشت

بردهیه چشم و ابروئی داشت میگفتیم دلشو  . 

 مگه شما دیدینش که اینجوری در موردش حرف -

 !میزنید

 نه !... تعریفشو که شنیدم. وکیل مدافع اونم هستی، بهت -

 بر میخوره؟

 حرفم چیز دیگهایه، چرا پشت سر آدمی که نه دیدیش و -

 نه میشناسیش حرف میزنی، اتفاقا خیلی زن خوب و با



 !محبتیه

 خوب پس ...   چیز رو به خوردت دادن بیچاره، البد -

 .دخترشم شکل خودشه

 مسئله اینه که همه چیز شکل و قیافه نیست، اون سادگی -

 و مهربونیشه که خواستنیش میکنه. احتماال همین

 !ویژگیش باعث شده که عمو ابوالفضل عاشقش بشه

 محبوبه از تعریفهائی که محمد از زهرا میکرد حرص

و ناخودآگاه همان حس مقایسه که زهرا را میخورد  

 درگیر کرده بود او را هم آزار میداد، خصلتی زنانه که

 .شاید برای مردها قابل درک نبود

 پس واقعا قیافه نداره بنده خدا، اگه اخالق خوش هم -

 !نداشت که رو دست پدر و مادرش میموند

یشدمحمد اکنون داشت با بٌعد دیگری از خانوادهاش آشنا م  

 و میفهمید آنها هم مثل دیگران بهمحض اینکه اتفاقی

 .برخالف میلشان بیفتد، خود واقعیشان را نشان میدهند

 نقابها کنار میرود؛ عقدهها، کینهها و حقارتها مانند دمل

 .چرکینی سر باز میکند و همه چیز را به گند میکشد

 خودشان نمیفهمند و نمیپذیرند چون بوی تعفن مشامشان

ر کرده؛ ولی اطرافیان را آزار میدهد و اینگونهرا پ  

 دیگران به ماهیت واقعی آنها پی میبرند. او حاال زوایائی

 از پدر و مادرش را میدیدکه حتی فکرش را هم نمیکرد؛



 دلخور بود و دلزده، بیشتر از همه از پدرش که او را

 بسیار منطقی میدانست و با رفتارش حیرتزدهاش کرده

 !بود

ن بیشتر از رفتار محبوبه گیج شده بود که چرااما محس  

 همسر ابوالفضل انقدر برایش مهم است. نکند واقعا دل در

 گرو ابوالفضل داشته که بعد از این همه سال هنوز کینهاش

 !را به دل دارد و نسبت به او و همسرش دشمنی میورزد

 :خواهرها که کنجکاو شده بودند پرسیدند

چه شکلیه؟باالخره نگفتی دختره  -  

 !شکل خودش، تا حاال کسی رو به زیبائی اون ندیدم -

 :آنها بهنحوی که حسد کامال درش مشهود بود پرسیدند

 عکسشو داری ...؟ -

 محمد تصویری را که هنگام خداحافظی از او در گوشیش

 . ثبت کرده بود، به آنها نشان داد

 محبوبه با سکو ِت دخترها و نگاهشان به صفحهی گوشی،

یافت که باید دختر زیبائی باشد؛ ولی برای اینکه خودشدر  

 .را بیعالقه نشان دهد، به آشپزخانه رفت

 !مامان ... نمیخوای ببینی چه شکلیه؟ -

 !نه .،.. خدا ببخشه به پدر و مادرش -

 بابا شما چی ... نمیخواین عکساشونو ببینید؟ -

*** 



 محسن با دیدن عکس ابوالفضل چشمانش درخشید و آهی از

 ته دل کشید، ضربان قلبش تند شده بود و زیر لب با خودش

 نجوا میکرد. در گذشتهاش غرق بود و قطرهی اشکی که

 سعی در پنهان کردنش داشت البالی مژگانش اسیر شده

 بود؛ دنیای اطرافش را به کل فراموش کرده بود و در

پا میزد خاطراتش دست و . 

 محمد از اینکه توانسته بود احساسات پدرش را قلقلک دهد

 دلگرم شد؛ محبوبه هم که دگرگونی او را دید، فهمید که

 !باید در این میدان، با پدرو پسر بهتنهائی بجنگد

 :او با غیظ گوشی را از دست محسن گرفت و گفت

 !... بده ببینم این تحفهها رو -

حمد از قبل جدا کرده بود،یکی یکی عکسهائی را که م  

 میدید و با زهر خندی که کینه و نفرت در آن موج میزد

 به آنها نگاه میکرد؛ او هم درست مانند زهرا به چهرهی

 زنی که باعث شده بود این همه تحقیر را تحمل کند خیره

 :شد و در دل گفت

 .یعنی چی در اون دیده که با من همچین کاری کرد -

ه باشد با صدای بلند گفتو بدون آنکه متوج : 

 !... جادوگر -

 آنشب محسن حال بدی داشت، فشارش باال بود و پائین

 نمیآمد، محمد کنارش نشسته بود و جرعه جرعه به او آب



 مینوشاند و با اصرار میخواست نزد دکتر ببردش، ولی

 .او قبول نمیکرد

 محبوبه، محمد را مقصر میدانست و یکبند غر میزد؛

تحت تاثیر مادرشان با اوکج خلقی میکردنددخترها هم  . 

 همش تقصیر توئه، اگه یه مو از سر بابا کم بشه با ما -

 !طرفی

 محسن

 ِِ  

 ذهن درگیر و پریشان بود، حرفها و رفتارهای

 مغرضانهی آنها بیتابش میکرد و بیشتر کالفه میشد که

 !یکدفعه از جا کنده شد و سمت در رفت

 :محمد هراسان گفت

ا میری؟بابا کج -  

 !بیرون ... هوای اینجا داره خفهم میکنه -

 .صبر کن منم باهات میام -

 با هم از در بیرون رفتند؛ محمد پشت فرمان نشست. عذاب

 وجدان دست از سرش بر نمیداشت؛ چون باعث تنش در

 خانه شده بود. محسن شیشهی ماشین را پائین کشید، باد

ز رخوت بیرونخ ِ نک بهاری به صورتش نواخت و او را ا  

 کشید. به تنهائی و سکوت احتیاج داشت به تفکر، تا

 سالهائی را که پشت سر گذاشته بود مرور کند و به یاد



 .بیاورد

 ِِ  

 با دیدن چهرهی ابوالفضل احساس دلتنگی درش قوت

 گرفته بود؛ جدای از همخونی، رفاقتش با او بهترین یادگار

 جوانیش بود. گذشتههائی که گرچه خیلی هم گل و بلبل

 نبود، ولی شیرین بود و رنگی، که بهترین خاطراتشان را

 .ساخته بود

 گذشتهای پاک و بیغل و غش، با شیطنتهای ساده و

 بچهگانه مثل کش رفتن شامی و گردو از آشپزخانه یا رکاب

 زدن به پدال دوچرخه ِ و دور شدن از محله تا باختن

ل ِ هایشان سر فوتبال شرطی ... و اما رازداری، کهپو  

 هیچکس نمیفهمید چه کردهاند و تا کجا رفتهاند؛ مبادا

 :پوست از سرشان بکنند. در دل از خودش پرسید

 تا کی این رفاقتها ادامه داشت؟ -

 :جوابش خیلی ساده بود، زیر لب زمزمه کرد

رتا زمانی که اونقدر بزرگ نشده بودیم که بهخاط -  

 !خودخواهیمون، پا روی همدیگه بذاریم

 اما ابوالفضل که روی کسی پا نگذاشت ... فقط رها کرد

 !و رفت ..،. او در واقع روی خودش پا گذاشت

 در عوض من بهقدری خودخواهانه غرق در زندگی شدم

 که رفته رفته فراموشش کردم و از یاد بردمش. درحقش



با محبوبه درکوتاهی کردم، میتونستم بعدها حقیقتو   

 میون بذارم و زنگار این کینه رو از قلب و روحش پاک

 کنم؛ ولی نکردم. ابوالفضل و بخاطر آرامش خودم، از

 !ذهنم پاک کرده بودم

 محسن، پسر عمو و ِ رفیق گرمابه و گلستانش را بهدست

 .فراموشی سپرده بود و اکنون خودش را مالمت میکرد

را میگزید، ِ نگاه باد موهایش را میرقصاند و صورتش  

 ژرفش به روبرو بیشتر به خلسه میمانست. محمد دلواپس

 او را میپائید؛ درست است که هوا بهاری بود ولی

 شبهای کویر سرد است و سوزنده. آرام شیشه را باال داد؛

 محسن تنش گرم شد ولی موهایش ژولیده و در هم بر هم

 .بود

 بابا ... خوبی، بریم دکتر؟ -

گوئی از خواب عمیقی بیدار شده با چشمانیمحسن که  -  

 !بیحال گفت: نه بابا جان بهترم

 محمد دلش میخواست حرف بزند، احساس میکرد پدرش

 هم همین حال را دارد؛ ولی نمیدانست چهطور باید شروع

 کند. این را از درخشش قطرهی اشکی که با دیدن عکس

 .رفیقش در چشمانش دیده بود میفهمید

بخشید که ناراحتت کردم، واقعا قصدم این نبودبابا ... ب - . 

 امیدوار بودم شما با این قضیه راحتتر کنار بیاین، اصال



 فکرشم نمیکردم چنین کینهی عمیقی بینتون وجود داشته

 !باشه

 ابوالفضل در مورد گذشته بهت چی گفته؟ -

 بیشتر در مورد عمه آذر باهام صحبت کرد، از یک -

 کینهی قدیمی که اون باعثش بوده و از خانواده طردش

 کرده. اینکه چقدر با شما و دائی صادق، رفیق بوده و

 مادر که خیلی براش احترام قائله ...، واقعا من دلیل

 .اینهمه دشمنی رو نمیفهمم

 من هیچ کینه و دشمنی باهاش ندارم، راست گفته ما -

بود درسترفقای خوبی بودیم؛ فقط اشتباهمون این   

 زمانی که فکر میکردیم بزرگ شدیم، مثل بچهها رفتار

 کردیم. قبول دارم بیشترین کوتاهی از جانب من بوده،

 شاید اولش از ترس و بعد از روی تنبلی، انقدر امروز و

 فردا کردم تا فراموشم شد. من رفیق خوبی نبودم که پای

 رفاقتم بایستم، اون مثل همیشه از خودش گذشت؛ رفت و

 .محو شد تا بقیه آسیب نبینند و راحت زندگی کنند

 خیلی دلم میخواد بدونم واقعا چه اتفاقی افتاده، با -

 چیزهائی که شنیدم هیچ دلیل منطقی برای این همه کینه

 !پیدا نمیکنم

 فقط خودخواهی و طمع ِ دلیل این کینه بود. زنعمو آذر -

ع نداشتاز ابوالفضلی که مثل بره آرام و مطیع بود توق  



 برخالف میلش عمل کنه. اون زن مغرور که به هیچکس

 غیر از خودش اهمیت نمیداد. زمانیکه ابوالفضل به

 خواستهش عمل نکرد نتونست تحمل کنه و تا آخر

 .عمرش اون و زن و بچهشو نپذیرفت

 خب این ماجرا چه ربطی به شماها داشته که قاطی این -

 !قضیه شدین

این نفرت« دی بی آتش نیست!هیچ دو»از قدیم میگن  -  

 از آتشی سرچشمه گرفت که مادرش بهپا کرد و دودش

 .توی چشم ابوالفضل رفت

 محمد از حرفهای پدرش گیج شده بود و نمیفهمید

 چهطور باید این مسائل را بههم ربط بدهد برای همین از

 او خواست ماجرا را بیکم و کاست برایش بگوید تا بفهمد

را قرار داردخودش، کجای این ماج . 

 محسن اتفاقات گذشته را از سیر تا پیاز برای محمد تعریف

 کرد، چون حس می ِ کرد دینی به ابوالفضل دارد که باید

 .ادایش کند

 فکر میکنی اگر قضیهرو برای مامان توضیح بدی از -

 خر شیطون پائین میاد؟

 من علیرغم خواستهی ابوالفضل، بهش میگم و -

ا ...؛ هللا و اعلمواگذارش میکنم بهخد ! 

 محسن تصمیم خودش را گرفته بود و میخواست مفصل با



 همسرش صحبت کند، تا دیگر رازی بینشان وجود نداشته

 باشد. باید همه چیز روشن میشد این کمترین کاری بود

 که میتوانست برای رفاقتش انجام دهد. او برای اثبات

 عشقش به محبوبه هر کاری در توان داشت انجام داده

 بود، ولی االن کمی دلخور بود و این فکر که محبوبه

 هنوز چشمش دنبال ابوالفضل است، آزارش میداد و

 !قلبش را میشکست

 حاال دیگر محبوبه از همه چیز خبر داشت و به نیت

 عمهاش پی برده بود، ولی این باعث نمیشد که از گناه

ضل بگذرد. نادیده گرفتنش، بیاعتنائیهایش و دروغابوالف  

 گفتنش بهقدری برای او گران تمام شده بود که نمیتوانست

 :به این سادگیها ببخشد؛ با خودش میگفت

 برم -

 ِِ  

 سراغ دخترکسی که مثل یه تیکه آشغال باهام رفتار

 کرد؟ کسی چه میدونه من چی کشیدم، چهقدر تحقیر

و صلوات برم دخترشوشدم؛ حاال باید با سالم   

 !خواستگاری کنم، مگه اینکه تو خواب ببینه

 محمد هر چه کرد نتوانست مادرش را قانع کند، ولی

 محسن دلش را قرص کرد و به او اطمینان داد که حتی

 اگر الزم باشد به تنهائی اینکار را انجام میدهد؛



 همانطور که پدرش تکیهگاهش شده بود و به عشقش

بوداحترام گذاشته  . 

 محمد طاقباز روی تخت خوابیده بود و به سقف نگاه

 میکرد، باریکهی نور از الی پرده به فضای اتاق رخنه

 کرده بود؛ ذرههای غبار در آن شناور بودند و گرمای ش

 نیمی از صورت او را نوازش می

 ِِ  

 داد. دستان گره

 خوردهاش روی سینه بود و به نقطهی نامعلومی نگاه

منا و مژده که بهطرز عجیبی بدجنسمیکرد، با صدای   

 شده بودند از افکار مالالنگیزش بیرون آمد. خودش را از

 رواندازی که به دست و پایش پیچیده بود خالص کرد و

 !از جایش بلند شد

 توی سرش خالی بود، یادش نمیآمد که اصال خوابیده

 باشد! شب تا صبح دنبال راه معقولی میگشت که به قول

او در حالی که عاشق« خ بسوزد نه کبابنه سی» معروف  

 شیدا بود، خانوادهاش را هم میپرستید و نمیخواست با

 .انتخاب یکی، دیگری را از دست بدهد

 محبوبه در آشپزخانه فکر میکرد و تخممرغهای آبپز را

 میان کف دستانش میچرخاند و پوستهشان را خرد

آنمیکرد؛ چنان با وسواس تکههای خرد شده را از روی   



 .برمیداشت که گوئی روی جواهر ارزشمندی کار میکند

 محمد سالم کرد و او جوابش را داد؛ لحن صدایش عادی

 بود ولی بهشکل ناراحت کنندهای آرام و کسل بهنظر

 میرسید. کنارش ایستاد و دستش را سمت یکی از تخم

 .مرغها دراز کرد

 !ناخنک نزن، میدونی که بدم میاد -

 . ... چشم ،... میخواستم بگم -

 اگه قراره چرند بگی اصال نگو ...، عید امسالو بهمون -

 !زهر کردی، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم

 چرا ... چون منطقیه، برای چی من باید تقاص افکار -

 !پوسیدهی دیگران رو بدم؟

 :محبوبه با تندی گفت

تو باید بدی، چون من میگم؛ قسم خوردم که تا آخر عمر -  

 !روشون نگاه نکنم

 محمد بهسختی فشار و هیجان درونیش را کنترل کرد و

 :یاسآمیز از مادرش پرسید

 از کی انقدر سنگدل شدی؟ حتی فکرشم نمیکردم چنین -

 !روحیهای داشته باشی

 :محبوبه طعنهآمیز جواب داد

 از وقتی شما رفتی دانشگاه و با مهندسا بٌر خوردی، االن -

شر و نشر داری و میخوای دامادشونهم که باهاشون ح  



 !بشی

 متاسفانه شما یادتون رفته ما خیلی وقته با مهندسا حشر و -

 !نشر داریم

 محسن که تازه از نانوائی برگشته بود و شاهد یکی به دو

 :کردن آنها بود گفت

 اشکالی نداره یه عمره که من به چشم مادرت نمیام، چیز -

 !تازهای نیست

محبوبه نگاه کند، سوئیچش را برداشت و و بدون اینکه به  

 دلخور از خانه بیرون رفت. اشک در چشمان مادرش

 :جوشید

 خوب شد ... دیدی چه فتنهای بهپا کردی؟ -

 چرا شما به رفتار خودت توجه نمیکنی؟ اون از این -

 !ناراحته که فکر میکنه ابوالفضل هنوز برات مهمه

 تو این مزخرفاتو -

 ِِ  

ه ...؟ دلت خنکدرگوشش خوندی، ن  

 !شد، منو از چشمش انداختی

 دخترها که

 ِِ  

 حال مادرشان را دیدند، برانگیخته شدند و با

 محمد به مشاجره پرداختند. یکریز به شیدا و خانوادهاش



 توهین میکردند و در نهایت محکومش کردند که بهخاطر

 یک دختر هرزه، دل مادرش را شکسته است. محمد

کنترلش را از دست ندهد با سکوت کرد و برای اینکه  

 خشم به اتاقش برگشت. ولی آنها دست بردار نبودند و

 راحتش نمیگذاشتند، تا تحمل از کف داد و با فریاد آنها را

 از اتاق بیرون راند. کولهبارش را با عجله جمع کرد و

 .دلزده و عصبانی از خانه بیرون زد

*** 

 او در پیادهرو ل خت و سنگین خودش را میکشاند. از فشار

 هیجان و اضطراب عضالتش منقبض شده بود، بدون آنکه

 متوجه باشد دندانهایش را بهم میسائید و ِگ ِرهی در گلو

 داشت که اجازه نمیداد درست نفس بکشد. احساس خفگی

 از پا درش آورده بود، روی جدول خیابان زیر یک درخت

ت. از گرسنگی شکمش قاروقور میکرد، ولیبزرگ نشس  

 حاضر

 ِِ  

 در حال این کمترین چیزی بود که میتوانست

 فکرش را درگیر کند. نسیم مالیمی میوزید و برگها را

 تکان میداد، گاهی از البالی آنها نوری زرین همانند

 پولک روی زمین پاشیده میشد و لحظهای بعد محو

 .میگشت



زیبایی و طراوت را نداشت اما محمد تحمل دیدن اینهمه  

 چون روحش آزرده بود؛ از توهینهائی که به شیدا شده بود

 از دیدن اشکهای مادرش و غصه خوردن پدرش، قلبش به

 آتش کشیده میشد. اکنون به عمق درد و رنجی که

 ابوالفضل کشیده بود پی میبرد و معنای حرفهایش را

 .میفهمید

بهطرز عجیبیمحسن بعد از چند ساعت برگشت، خانه   

 آرام بود. محبوبه سرش را محکم با دستمال بسته بود و

 جوری که انگار کشتیهایش غرق شده با حرکاتی که بیشتر

 به تیک عصبی میمانست به چپ و راست مایل میشد و

 تکان میخورد. منا و مژده هم در آشپزخانه با

 تخممرغهائی که از صبح مانده بود، برعکس همیشه در

درست میکردند. محسن با تعجب به آنها نگاه سکوت الویه  

 :کرد و به اتاق محمد سرک کشید، سپس از دخترها پرسید

 برادرتون کجاست؟ -

 !... رفت -

 !کجا رفت؟ -

 !نمیدونیم ... کولهشو برداشت و رفت -

 بهش زنگ نزدید؟ -

 !زدیم ... ولی گوشیش خاموشه -

فریادمحسن با غضب صدایش را در سرش انداخته بود و   



 :میکشید

 جلوشو نگرفتین، به همین راحتی گذاشتین بره؟ خدای من -

!... 

 :و در حالیکه سرش را مابین دستانش گرفته بود، گفت

 از همونی که میترسیدم به سرم اومد، تاریخ دوباره -

 !تکرار شد

 محبوبه که از فریاد محسن قلبش تیر کشید با ناله شروع به

 :زاری کرد

 .رفت ...، بچهم از دستم رفت ... الهی جز جیگر بزنید -

 همش تقصیر شما دوتا آتیش به جون گرفتهست واسه چی

 دخالت کردین، حاال با این مصیبت چه کنیم. انشاهلل خدا

 !از سر باعث و بانیش نگذره

 تقصیر خودتو گردن بچههات ننداز، اونا توی دهن تو -

لعنتش کنه منم! اگهرو نگاه میکنند، اونیکه خدا باید   

 اونموقع دخالت نمیکردم و به حرف دلم گوش نمیدادم،

 هیچکدوم از این اتفاقات نمیافتاد. ابوالفضل هم باالخره

 !مجبور میشد بگیرتت و انقدر حسرت به دل نمیموندی

 او از شنیدن این حرفها میخکوب شده بود و محسن را آدم

 دیگری میدید. نگاهش

 ِِ  

م کشیده و لحن، خطوط پیشانی دره  



 صدا و سرزنشهایش، سینهی محبوبه را چنگ میزد و

 میخراشید. گوئی او بغض چندین سالهای را در انبانی

 ِِ  

 کنج

 دلش پنهان کرده بود و حاال داشت بیرونشان میریخت و به

 رخش میکشید؛ از اینهمه سکوت و گذشت جانش به لب

و هر رسیده بود و لبریز از دردها، عنان از کف داده بود  

 !چه را که نمیباید گفت

ِِ لهیب کالمش در آن دم از شعلههای درونش برمیخاست و  

 محبوبه را چنان به آتش کشید و سوزاند که چیزی جز

 .خاکستر از او باقی نماند

*** 

 محسن بعد از ازدواج با تمام عالقهاش به محبوبه، با حسی

 ناخودآگاه در ضمیرش، خود را ناجی او میدانست و

ه برخالف میلش عمل میکرد، بهشدت دلگیر میشد وهرگا  

 بهیاد گذشتی که در قبالش کرده بود میافتاد. چند روزی را

 رنجیده خاطر میگذراند و هر بار با تداعی نص

 ِِ  

 ایح پدرش

 در ذهن و قلبش، احساس خود را سرکوب میکرد. دیگر با

 این رفتار خو گرفته بود و حس قربانی شدن روز به روز



تقویت میشد و بیشتر در الک خودش فرودرونش   

 .میرفت

 او بیرون از خانه و محل کار، برای خودش احترام و

 شخصیتی داشت که محبوبه هیچگاه به آن توجه نکرده بود

 .و اهمیتی که محسن دلش میخواست به او نداده بود

 همیشه آرزو داشت همسرش جایگاهش را بداند و به او

حال به زبان نیاورده بود و مسلما ببالد؛ خواستهای که تا به  

 .اتفاق هم نیفتاده بود

 محسن برای اینکه

 ِِ  

 به حال خودش بیشتر دل بسوزاند، کامال

 وا داده بود و ِ نقش مرد مطیع و فرمانبرداری که

 گوش ِ بزنگ خواستههای همسرش است را بازی میکرد و

 این عادت، برایش انگیزهای برای ادامه دادن و جلب توجه

 کردن شده بود! قهرمانی که خودش را فدا و مورد

 ِِ  

 زن

 عالقهاش را مادر و ملکهی زندگیش کرده بود؛ این

 سناریوئی که محسن در افکارش برای خود نوشته بود از

 .ضعف درونیش ریشه میگرفت

 اما این زخم کهنه که تازه سر باز کرده بود، چون رودی



بود و او را با خروشان و پر تالطم به محبوبه هجوم آورده  

 خود گویی به دوزخ میبرد. از این غافلگیری گیج و منگ

 شکسته بود و یارای فکر کردن نداشت، حرفهایی شینده

 بودکه تا بهحال به ذهنش هم خطور نکرده بود و پاسخی

 !برایشان پیدا نمیکرد

 دخترها هم ترس برشان داشته بود زیرا تا حاال پدرشان را

؛ عصبانی و پریشان با بغض و پردهیاینگونه ندیده بودند  

 اشکی که در چشمانش داشت. این چه حالی بود چه بالئی

 داشت سر زندگیشان میآمد و از چه حرف میزدند. چرا

 هوای خانه انقدر مسموم شده بود؟

 بوی نا و کهنگی فضا را آکنده کرده بود؛ بوی درد، بوی

پیدارنج و حقارت، اینها یکباره از کجا سرو کلهاشان   

 شد. تا همین چند روز پیش اینجا بوی بهشت میداد، بوی

 سیب ، بوی گالب! غمزده گوشهای کز کرده بودند و به

 فوران چشمان مادرشان که تمامی نداشت نگاه میکردند و

 .دلشان هزار پاره میشد

 غم بزرگی روی دل محمد سنگینی میکرد، مغزش پر بود

عشان کند. سر درداز افکار پراکندهای که نمیتوانست جم  

 داشت، از پنجرهی اتوبوس به بیرون زل زده بود و

 زندگیش را مانند همین بیابان، برهوت میدید. ذهنش مانند

 خس و خاشاکی که باد آنها را به بازی گرفته بود، این



 طرف و آنطرف پرت میشد؛ کمکم چشمان خستهاش را

 .روی هم گذاشت و بهخواب رفت

ق بود که خود را در باغ پرگلیسبک مثل پر در هوا معل  

 یافت. رایحهی آنها مشامش را پر کرده بود که از ال به الی

 .بوتهها شیدا را دید، به طرفش دوید اما از او دورتر شد

 صدایش زد و دستانش را به سمتش دراز کرد ولی شیدا

 خندید و بیشتر ازش فاصله گرفت. محمد سرمست از بوی

را داشت به دنبالش میدوید گلها که شمیم عطر تن شیدا  

 که با صدای بوق مهیبی از جا پرید و متوجه شد که خواب

 !دیده است

 در آن رویا ماالمال از عطر شیدا بود و این دل تنگیش را

 بیشتر میکرد، چون قول داده بود با دست پر برگردد، اما

برگشته بود، اوقات پدر و« دست از پا درازتر» حاال   

 مادر و خواهرانش را تلخ و عید را به کامشان زهر کرده

 .بود

 .از درون بغض داشت، باید بیقیل و قال درستش میکرد

 .طبع جوانش آزرده بود و این اتفاقات برایش تازگی داشت

 تا حاال از خانه قهر نکرده بود و نمیدانست وقتی پدرش

 برگردد، چه عکسالعملی از خودش نشان میدهد. خسته و

الفه سمت خانهی دوستش میرفت که از کنار ساندویچک  

 فروشی رد شد، فکرش کار نمیکرد ولی شکمش گرسنه



 بود و صدایش در آمده بود. تازه یادش افتاد که از صبح تا

 بهحال چیزی نخورده، روی صندلیهای بلند اغذیه فروشی

 منتظر نشست. گوشیش را از جیب درآورد و روشنش

رفته داشت؛ فهمید که خانوادهاش کرد، کلی تماس از دست  

 را چقدر نگران کرده است! برای همین یک پیام برای

 :پدرش فرستاد

 سالم بابا ... حالم خوبه، نگران من نباشید، اومدم -

 !اصفهان منزل دوستم

 شیدا هم چندین بار تماس گرفته بود ولی محمد در وضعیتی

؛ پسنبود که با او صحبت کند و شرایطش را توضیح دهد  

 مجددا گوشیش را خاموش کرد و در جیبش گذاشت. با ولع

 شروع به خوردن ساندویچش کرد ولی مجبور بود هر

 لقمهاش را با جرعهای نوشابه فرو دهد، این بغض لعنتی

 .راه گلویش را بسته بود

 به محض رسیدن به سوئیت نقلی دوستش،کولهاش را

شدهاش کناری انداخت و وسط اتاق ولو شد، روحیهی خرد  

داشت، به تنهائی، به فکر کردن به« بند زدن» احتیاج به   

 قولی که به ابوالفضل داده بود و شیدا که امیدوار، چشم به

 !برگشتنش دوخته بود

*** 

 محسن با خالی کردن خودش و لبریز کردن محبوبه حس



 بهتری داشت و سبکتر شده بود؛ اما با دیدن دخترانش که

کز کرده بودند قلبش بهدرد غصهدار و نگران گوشهای  

 آمد. پس از آنها خواست کنارش بنشینند و به حرفهایش

 گوش دهند؛ محمد درست گفته بود زیرا آنها از یک

 خانواده بودند و نباید رازی بینشان باقی میماند. کاری که

 اگر سالها پیش انجام داده بود شاید االن همه چیز فرق

ابوالفضل؛ اما حاالمیکرد، هم برای خودش و هم برای   

گرهی را که با دست باز میشد با دندان باز»مجبور بود   

 «.کند

 آری، گذشتهها باید در گذشته بماند اما تا چین و شکنش باز

 نشود یوغش همواره بر گردنمان خواهد بود، رهایمان

 نخواهد کرد و جایی دستانداز زندگیمان میشود که

ل از آنکه به همانتظارش را نداریم. پس گرهها را قب  

 گوریده شود باید گشود و سپس به دست فراموشیشان

 .سپرد

 محسن بعد از صحبت با بچهها به خواهرش میترا زنگ زد

 .و خواهش کرد آنها را با خودش بیرون ببرد

 بعد از رفتن دخترها او آرامتر شده بود و با لحن مالیمتری

 شروع به ِ درد دل کرد. محبوبه با اینکه خیلی رنجیده بود

 وقتی خوب به حرفهای محسن گوش داد و علت

 :ناراحتیش را فهمید،گفت



 یعنی تو این سالها بهت ثابت نشده چهقدر برام عزیزی؟ -

 فکر میکنی نمیدونم از صدقه سر تو این زندگی رو

هقدردارم؟ من هر کاری بلد بودم کردم تا بفهمی که چ  

 !دوستت دارم

 مسئله همینجاست که بهراحتی میتونستی با یک کلمهی -

 محبتآمیز، دل منو به زندگیم گرم کنی ولی همیشه اینو

 ازم دریغ کردی! از کجا باید میفهمیدم، چهجوری باید

 حسش میکردم وقتی اولین باریه این حرفها رو از

 !دهنت میشنوم

تم خدا تو رومعصومه شاهده که همیشه پشت سرت گف -  

 برای من فرستاد؛ مطمئنم که با هیچکس غیر از تو

 .خوشبخت نمیشدم

 محسن ...! تا زن نباشی نمیتونی بفهمی وقتی یه مرد،

ِِ غرورتو له میکنه چه حسی داره؛ وقتی که شخصی ِت  

 خرد شدهت مورد تمسخر دیگران قرار میگیره، ِ باعث

 !چه ِخفتی میشه

بنجلی که روی دستشونوقتی که توی خونه مثل جنس   

 مونده بهت نگاه میکنند و بهزور میخوان به کسی

 بندازنت که نمیخوادت تا آبروشون حفظ بشه، ادا

 اطوار یادت میدن که چهجوری براش دلبری کنی تا نیم

 نگاهی بهت بندازه؛ حالت از اون آدم بهم نمیخوره؟



 من طعم عشق و دوست داشتن و از وقتی فهمیدم که تو

ندگیم شدی. بهم ارزش دادی، اعتماد بنفس دادی،وارد ز  

 تا آخر عمرم ازت ممنونم وگرنه همیشه حسرت یه نگاه

 !محبتآمیز به دلم میموند

 چرا تا حاال این حرفها رو بهم نزدی، چرا اینقدر دیر -

 باید این چیزها رو بشنوم؟ تو این سالها احساس

یمیکردم سایهی ابوالفضل همیشه روی زندگیم سنگین  

 !میکنه و تو با اون مقایسهم میکنی

 !شاید باورت نشه ... ولی خجالت میکشیدم -

 .از چی خجالت میکشیدی، من شوهرت بودم -

 درسته ... ولی قبول کن که ما بد تربیت شدیم، حاال تازه -

 .داریم میفهمیم که چه باورای غلطی به خوردمون دادند

ومدیم تا ٌمهرما هم از ترس آبرومون آسه رفتیم و آسه ا  

 نانجیبی به پیشونیمون نخوره. همیشه مادر بزرگم

نمک میخوای بریزی تو غذات، پشت کن به» میگفت:   

، دختر اگه بخنده یعنی شوهر میخواد،«شوهرتو بریز  

 اگه شکمشو نگه نداره یعنی خودشم نمیتونه نگهداره،

 ِِ  

 زن نجیب باید احساساتشو کنترل کنه. خوب با این

 چیزهائی که تو گوش ما خوندن، چه توقعی از من و

 امثال من داری؟ هر چند که مردای همنسل شما هم با



 همین تفکرات بزرگ شدند. من دیدم کسانی رو که وقتی

 زنشون زیاد دورو برشون میپلکه بهش بدبین میشن و

 در مقابلش جبهه میگیرند، چون فکر میکنند یه چیزی

باش من اگر میدونستمازشون میخواد. پس مطمئن   

 شنیدن این حرفها خوشحالت میکنه روزی صد بار

 بهت میگفتم که بهخاطر داشتنت چهقدر از خدا ممنونم و

 !بهخاطر عشقی که بهم دادی مدیونتم

 محسن با شنیدن حرفهائی که سالها منتظرش بود دلش

 .آرام گرفت و فهمید که تا طلب نکنی بهدست نمیآوری

را نگفته بود محبوبه هرگز نمیفهمیدحاال هم اگر دردش   

 !در دل او چه میگذرد

ماهی رو هر وقت از آب بگیری»درسته دیر شده ولی -  

، گذشتهها گذشته هر چی بوده تموم شده، االن«تازهست  

 تنها چیزی که مهمه محمده ... اون عاشقه! عشق هم

 منطق نمیشناسه، نصیحت نمیپذیره؛ اگه میخوای

اید یه کم کوتاه بیایبچهتو از دست ندی ب . 

 اون اگه از طرف خانوادهش حمایت نشه، ابوالفضل هم

 قبولش نمیکنه؛ این تنها شرطش بوده! با این

 اتفاق محمد داغون میشه و مارو مقصر میدونه اونوقت

 دل از همه میکنه و بهترین حالتش اینه که یکی میشه

 مثل ابوالفضل ولی اگه طاقت اونو نداشت و بالئی سر



دش آورد چی، تو تحملشو داری، یک عمر پشیمونیشخو  

 نمیمونه واسمون؟ ابوالفضل برای رفتن و رها کردن

 بهانه داشت و زنعموم بهخاطر نبخشیدن؛ ولی تو چه

 بهانهای داری؟ پسرتو نمیتونی گول بزنی چون دلیل

 !مخالفت تو، از نظر اون خودخواهیه

ونا بهپس این وسط غرور من چی میشه، آبروم...؟ ا -  

 ریشم نمیخندند که تا لب تر کردن با سالم و صلوات

 !رفتم سراغ دخترشون

 من اینجا چیکارهام ...! مگه تا حاال به کسی اجازه دادم -

 غرورتو بشکنه که نگرانی؟ ما االن باید به فکر بچهمون

 باشیم، کم براش زحمت نکشیدیم که ولش کنیم به امان

 !... خدا

  محسن آرام از پشت سر، دستش ِمحبوبه چای میریخت که

 را دور کمرش حلقه کرد و صورتش را به گونهی لطیف او

 چسباند. لبخند کمرنگی از حیا چهرهاش را در بر گرفت و

 مثل ماهی از آغوش محسن لیز خورد و در حالیکه لبش را

 :میگزید گفت

 !این کارا چیه، خدا مرگم بده -

تش رفت و درچرا خانم ... مگه ما دل نداریم، سم -  

 آغوشش کشید، با اعترافات محبوبه موجی از عشق در

 قلبش به تکاپو افتاده بود و با نفسهای گرم و آتشین،



 چون جوانی بازیگوش و سرزنده در گوش او رازو نیاز

 میکرد، یادآوری گذشتهها و عشق قدیمی در وجودشان

 شکفته بود و مانندگلهای زیبای باغچه و هوای دل ِ انگیز

 .بهاری روحشان را زنده و با طراوت کرده بود

*** 

 میترا خواهر کوچک محسن که از تماس برادرش و دیدن

 :چهرههای درهم منا و مژده نگران شده بود پرسید

 بچهها اتفاقی افتاده؟ -

گفت« دلش طاقچه نداشت» مژده که بقول خودشان  : 

 عمه... شما کسی به اسم ابوالفضل میشناسی؟ -

جواب داد او باخنده : 

 تا دلت بخواد، میدونی اینجا از هر چند نفر یکیش -

 ابوالفضله؟

 ب -

 ِِ  

 !... رادر زندائی معصومهرو میگم

 :میترا چشمانش گرد شد و حیرتزده پرسید

 !چهطور مگه ...؟ -

 مژده و منا که دیگر طاقت نداشتند با آب وتاب چیزهائی را

ا که در فکرکه شنیده بودند برای او تعریف کردند. میتر  

 فرو رفته بود، نگاهش دوردستها را کندو کاو میکرد و



 !ناخودآگاه تبسمی شیرین روی لبانش نقش بست

 ابوالفضل ... یادش بهخیر! اونموقعها من کوچیک بودم، -

 خاطرات کمرنگ و دلچسبی ازش دارم. خیلی مهربون

 بود، به من میگفت تهتغاری! هر وقت میومد خونهمون

های خوشمزه میآورد، مثل محسن دوستشبرام خوراکی  

 داشتم ولی نفهمیدم چی شد که یکدفعه رفت و در

 خاطرهها محو شد. اصال فراموش کرده بودم چنین کسی

 وجود داره، خیلی مشتاقم ببینمش؛ میدونم که اختالفاتی

 !بین خانوادهها وجود داشته ولی حق با محمده

رامون انجامبه نظر منم نباید اشتباهاتی که پدر و ماد  

 دادند رو تکرار کنیم. نسل جدید اگه عاقل باشه باید از

 تجربههای بزرگترا استفاده کنه ولی تفکرات پوچ و

 منسوخشونو دور بریزه. ما ملتی هستیم که غنای

 فرهنگی باالیی داریم ولی یکسری رسم و رسومات

 کهنه هم دست و پامونو بسته؛ پس اگه بخوایم زندگی

اشیم باید طرز فکرمونو عوض کنیم و پابهتری داشته ب  

 جای پای گذشتگانمون نذاریم. نمونه ِ ی بارزش خود من،

 !کم نجنگیدم تا اینجایی که میبینید ایستادم

 دخترها واقعا به میترا عالقه داشتند و چشم بسته

 حرفهایش را میپذیرفتند چون نمونهای از یک دختر

یکرد و برایتحصیل کرده و موفق بود. مستقل زندگی م  



 زندگیش تصمیم میگرفت؛ دیگران هم احترامش را داشتند

 .و به خودشان اجازه نمیداند در کارهایش دخالت کنند

 محسن آنشب تصمیم گرفته بود بهیاد دوران جوانی کامال

 در اختیار محبوبه باشد، ولی دلش نیامد که بچهها بعد از آن

 جنگ و مرافعه در شادی اکنونشان شریک نباشند. پس با

 صحبت کوتاهی که با میترا داشت، به او اطمینان داد که

 .اوضاع آرام است و دخترها را به خانه بیاورد

 محسن با پسرش گرم صحبت بود و به قول خودش داشت

در مورد محبوبه هم« سنگهایش را با او وا میکند. »  

باید احترامش را نگه دارد. درمصرانه هشدار داد که   

 :ضمن تأکید کرد و گفت

 ترجیح میدم اول با ابوالفضل صحبت کنم، بعد تصمیم -

 !نهائی رو بگیرم، فعال شمارهشو برام بفرست

 میل گفته

 ِِ  

 محمد با کمال های پدرش را پذیرفت و بهخاطر

 ِِ  

 رفاقتی که در حقش کرده بود، تشکر کرد. محبوبه از تذکر

، خرسند شد و هنگامی که به خواستهی محمدبهجای محسن  

 گوشی را گرفت دیگر حس بدی نداشت؛ با اینکه برخالف

 !میلش او حرف خودش را پیش برده بود



 مامان ... معذرت میخوام! واقعا قصد ناراحت کردنتو -

 !... نداشتم دستاتو میبوسم؛ منو ببخش

 خدا ببخشه پسرم، خودت خوب میدونی که چقدر برام -

یزی؛ منم خیرو صالحتو میخوام انشاهلل کهعز  

 !خوشبخت بشی

*** 

 ابوالفضل و محسن بعد از سالها صدای یکدیگر را

 میشنیدند. پختگی در کالمشان کامال مشهود بود و هر دو

 حسش میکردند. بعد از خوش و بش و احوالپرسی، قرار

 شد بزودی یکدیگر را ببینند، ابوالفضل پیشنهاد کرد در

بانش باشد ولی محسن قبول نکرد و خواست تنهامنزل میز  

 .یکدیگر را مالقات کنند

 محمد تمام اتفاقات را ِ سر فرصت برای شیدا تعریف کرد و

 از اینکه باعث دیدار مجدد پدرانشان میشدند، ذوقزده

 بودند. محمد برای دیدن عکسالعمل آنها از رویارویی با

به اصفهانهم لحظهشماری میکرد، ولی زمانی که محسن   

 آمد و موعد رفتن

 ِِ  

 ش سر قرار رسید؛ در پاسخ به اشتیاق

 :محمد برای همراهیش گفت

 !اگه یادت باشه گفتم میخوام تنها ببینیمش -



 .بله ...، ولی خیلی دلم میخواد شاهد این لحظات باشم -

 :محسن دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت

 !عجله نکن پسرم، انشاهلل بزودی ما رو کنار هم میبینی -

 ابوالفضل رستوران دنج و آرامی را انتخاب کرده بود تا

 بتوانند در آرامش یکدیگر را مالقات کنند و از همصحبتی

 با هم لذت ببرند ِ . محسن محو محیط دلچسب و گیرای آنجا

ازکه به زیبائی تزیین شده بود و موسیقی گوش نوازی که   

 .پیانوی کنار سالن نواخته میشد، گشته بود

 فضای گرم و کالسیک آنجا ِ به کمک میز و صندلیهای

 چوب گردو با روکشهای ِ راه راه سورمهای زرشکی که

 منقش بود به لوزیهای باریک طالئی، و پردههای حریر

 سفید که واالنها و گوشواره

 ِِ  

 های مخمل یشمیش در اطراف

وبی را منتقل میکرد. لوسترهایآن آویزان بود، حس خ  

 ِِ  

 کریستال بلند و زیبایش هم که چون الماس میدرخشید،

 .فضا را پر طمطراق و باشکوهتر به نظر میرساند

 محسن به اطراف چشم انداخت، درگوشهای ابوالفضل که

 گرد سپیدی روی موهایش نشسته بود و آثار میانسالی در

لبخند سمتش چهرهاش پدیدار گشته بود را شناخت و با  



 .رفت

 آنها با بغض در آغوش هم جای گرفتند و با ت ر شدن

 چشمانشان، دلتنگیشان را سبک کردند. افسوس و حسرت

 دیگر دردی دوا نمیکرد و عمر رفته را باز نمیگرداند؛

 :پس مانند گذشته با شوخی و مزاح به گفت و گو پرداختند

.؟هنوز دست از بیمزه بازیات بر نداشتی، نه .. -  

 !اگه حالتو نمیگرفتم که ابوالفضل نبودم -

 آره ،... به محض وارد شدن فهمیدم هنوز عوض نشدی -

ِ  و با من کل  کل داری . 

 میدونی تو این سالها چی بیشتر از همه ذهنمو درگیر -

 کرده بود؟

 !چی ...؟ -

 کت شلواری که واسه عروسی معصومه قرض کرده -

یگفت: به پسرعموتبودی؛ عباس هر وقت منو میدید م  

 !... بگو یا کت شلوارمو بده یا پولشو

 آنها با یادآوری خاطرات گذشته حین غذا خوردن از ته دل

 میخندیدند و لذت میبردند. سپس در مورد تکتک فامیل

 صحبت کردند، از بچههایشان گفتند و از اینکه چطور باید

 از گرفتار شدن آنها در دام کینهورزیهای خانوادگی

یری کنند. هر دو بهخوبی حرف همدیگر راجلوگ  

 میفهمیدند و احتیاج به طفره رفتن نداشتند. پس با سیاستی



 که قرار شد بهخرج دهند به نتیجهی مطلوب میرسیدند و

 .دست این دو جوان را در دست هم میگذاشتند

 ابوالفضل از صمیم قلب احساس شعف میکرد و با این

 وصلت موافق بود، زیرا خانوادهاش را دوباره بهدست

 .میآورد و این برایش بسیار خوشایند بود

 محسن که بهاتفاق محمد به کاشان برمیگشت در طول

 مسیر از باال و پایینهای زندگی با پسرش گفتگو میکرد

 و البهالی صحبتهایش از علت مخالفت و دلخوریهای

مادرش را درک کندمحبوبه هم حرف زد و از او خواست   

 .و خیال نازک زنانهاش را محترم بشمرد

 به محض رسیدن محمد مادرش را در آغوش گرفت و از

 او عذرخواهی کرد. منا و مژده هم که به اندازهی کافی

 سرزنش شده بودند

 ِِ  

 به گردن برادرشان آویختند تا از دلش

 دربیاورند. محسن هم از آنچه بین او و ابوالفضل رخ داده

د، هرچه را که صالح میدانست در خانواده عنوان کردبو  

 :و گفت

 باید قبل از خواستگاری یه قرار بذاریم و همدیگرو -

 .ببینیم

 :محبوبه با بیخیالی شانه باال انداخت و گفت



 !حاال سر فرصت ... چه عجلهایه -

*** 

 آنها باید برای دیدار و صحبتهای اولیه به اصفهان

غریبی داشت و مدام با خودشمیرفتند. محبوبه حال   

 کلنجار میرفت! از مواجه شدن با ابوالفضل نگران بود و

 .دلشوره داشت ولی کسی حالش را نمیفهمید

 چهطور میتوانست بگوید که ِ روزی قرار بوده همسر آن

 مرد شود و مثل تمام دختران در خیالش با او رویا بافته،

بیاورد یا بهچهقدر برایش دلبری کرده تا دلش را بهدست   

برای« راه قلب مردها از شکمشان است»گفتهی مادرش که  

 او غذاهای رنگو وارنگ پخته تا به قلبش نفوذ کند،

 چهطور با امید در زمستان برایش شال و کاله بافته و با هر

خوانده تا مهرش به دل او بیفتد و نیم« امن یٌجیب»   رجش   

 .نگاهی دشت کند یا مجیزی بشنود

ن حس گنگ و مبهم که مثل خوره به جانش افتادهحاال ای  

 بود آزارش میداد، آیا از او کینه به دل داشت یا خجالت

 میکشید؟ خودش هم نمیدانست و فقط بر دل سیاه شیطان،

 !لعنت میفرستاد

 همهی فامیل از شنیدن این خبر شوکه شده بودند؛

 مخصوصا معصومه که سر از پا نمیشناخت و داشت به

یرسید. باالخره برادرش و خانوادهی او راآرزویش م  



 میتوانست ببیند، ندیده دلش برای بچههای او ضعف

 میرفت و میخواست زودتر در آغوششان بگیرد و حسرت

 .سالهای دلتنگیش را جبران کند

 زهرا هم مشغول تدارک میزبانی از خانوادهی محمد بود؛

 بهقدری هیجانزده عمل میکرد که بچهها سر بهسرش

ذاشتند و میگفتندمیگ : 

 االن که خبری نیست قراره فقط آشنا بشیم، چرا انقدر -

 شلوغش میکنی؟

 اما زهرا دست خودش نبود دلش میخواست آرزوها و

 حسرتهایش را دخترش جبران

 ِِ  

 سر کند. خدا خدا میکرد

 محبوبه بهخاطر انتقام از ابوالفضل دخترش را سبک نکند

 !و کم وکسری برایش نگذارد چون تحملش را نداشت

 محمد و شیدا در پوست خود نمیگنجیدند، مدام بههم پیام

 میدادند و تلفنی صحبت میکردند. چند وقت اخیر بیشتر

 وقتشان را با هم گذرانده بودند و اکثر اوقات با شاهین در

 کافه و رستورانها قرار میگذاشتند ولی لذتبخشتر از

بود که دوتایی کنار سیوسه پل مینشستند و همه، وقتی  

 .برای آیندهشان نقشه میکشیدند

 محبوبه کت و دامن گیپور بنفشش را با رو



 ِِ  

 سری ابریشمی

 یاسی، با نقش و نگارهای بنفشی به شکل ترمهی براق،

 ست کرده بود و به جای گره زدن، آن را با

 .انگشترجواهرنشانی بهم وصل کرده بود

رین لباس ِ شان را پوشیده بودند و با دیدن تیپدخترها هم بهت  

 مادرشان که وقاری برای خودش پیدا کرده بود، ذوق زده

 :گفتند

 ... واای مادر دوماد ... هنبونه باد، مادر عروس » -

 !«بشین و بسوز

 محسن از شیطنت آنها خندهاش گرفته بود، شعف را در

هتکتک سلولهایش احساس میکرد و آرزو داشت محبوب  

 .هم چنین حسی داشته باشد

 دوستان محمد برای حاضر شدن کمکش میکردند و سر و

 صدایی راه انداخته بودند. با اینکه قرار بود کسی از این

 مسئله مطلع نشود، کل خوابگاه میدانستند امشب در منزل

 !مهندس نصرآبادی چه خبر است

 محسن و خانوادهش به اصفهان رسیده بودند و طبق قرار

ی دنبال محمد رفتند. او سبد گل زیبائی سفارش داده بودقبل  

 و از یکی از قنادیهای خوب شهر، چندین جعبه شیرینی

 خریده بود بلکه یکی از آنها را بتواند سالم از دست



 دوستانش بیرون ببرد باقلوا و یک

ِِ ؛ آنها هم از کاشان سینی  

 جعبه کلوچهی سنتی و سوهان میرزا حسینی و عرقیات

ف، بهعنوان سوغات با خود آورده بودندمختل . 

 خانوادهی شیدا طبق معمول استقبال گرمی از آنها بهجا

 آوردند. محمد بعد از ورودش متوجه خرج سنگینی که

 زهرا بهخاطر این میهمانی روی دستان ابوالفضل گذاشته

 بود، شد. وسایل تزئینی و نفیسی در اطراف میدید که

ای و پذیرایی مد روزیبرایش تازگی داشت و ظروف چ  

 که توسط شیدا از خرید آنها مطلع شده بود. اما ذهنش

 بیشتر

 ِِ  

 درگیر ِ خود شیدا بود چون میدانست بهشدت استرس

 .دارد

 محبوبه و دخترها محو تماشای جزئیات زندگی آنها بودند تا

 :مبادا چیزی از قلم بیفتد که زهرا خانم گفت

 خیلی خوش تشریف آوردید، قدم سر چشممون گذاشتین، -

 !ولی چرا انقدر زحمت کشیدید

 :محسن که ترجیح میداد محبوبه ، فعال حرفی نزند گفت

 !... این حرفها چیه، سوغاتیه دیگه خانم، ناقابله -

 همان لحظه شیدا آرام و خرامان وارد سالن شد و با صدای



. در لباسملیحش که حاکی از شرم بود سالم کرد  

 عروسکی گلبهیش که آن را با کفشهای سفید بدون پاشنه

 پوشیده بود بهقدری دوست داشتنی بهنظر میرسیدکه

 !ناخودآگاه اشک در چشمان ابوالفضل حلقه زد

 نمیدانم از هیجان، یا انعکاس رنگ لباسش بود که

 گونههایش بهرنگ صورتی قشنگی درآمده بود، محمد با

از فوران خون به سر و سینهاش دیدنش دلش قنج رفت و  

ِِ خیس عرق شد . 

 محسن نگاه تحسین برانگیزی به شیدا کرد و در حالیکه با

 :سر به محمد اشاره میکرد، با شوخطبعی گفت

 !... این پدرسوخته هم سلیقهش به باباش رفتهها -

ِِ محبوبه از تعریف غیر مستقیم محسن صورتش گل انداخت  

نشست، پشت چشمی نازکو لبخند کمرنگی روی لبانش   

 کرد و همینطور که چادرش را روی سرش مرتب میکرد

 :گفت

 !خدا ببخشه به پدرو مادرش، انشاهلل سفیدبخت بشه -

 او هم در دل زیبائی شیدا را تحسین کرد ولی ترجیح داد به

 .همین دو جمله قناعت کند

 :ابوالفضل که دید باب سخن باز شده رو به محبوبه گفت

دائی چه خبر، خانواده خوبند؟ خوب دختر -  

 !... الحمدهلل، از احوالپرسیهای شما -



 محمد از قبل به دخترها سفارش داده بود که مراقب

 مادرشان باشند تا حرفی نزند که اوضاع بهم بریزد. منا هم

 که کنارش نشسته بود به نشانهی اعتراض یواشکی

هنیشگونی ازش گرفت، محبوبه که فکر نمیکرد دخترها ب  

 حرف محمد گوش کنند، از این حرکت خندهاش گرفت و

 !زهر کالمش شکسته شد

 آنشب با اینکه او زیاد نرمش بهخرج نمیداد، شب خوبی

 بود! محسن و ابوالفضل خیلی خوشحال بودند مدام با هم

 شوخی میکردند و از ته دل میخندیدند؛ آنجا بود که زهرا

ا از دست دادهو محبوبه فهمیدند همسرانشان چه رفاقتی ر  

 بودند. بچهها از شنیدن خاطرات قدیمی که شوخی یا جدی

 بودنش، برایشان قابل تشخیص نبود از خنده رودهبر شده

 .بودند و از دیدن آنها کنار هم لذت میبردند

 در خالل میهمانی از محمد و شیدا هم گفتند ولی ترجیح

 .دادند تصمیمات مهم را در حضور بزرگترها بگیرند

 زهرا شام مفصلی تدارک دیده بود و به نحو احسنت از

 آنها پذیرایی کرد، آخر شب هم به رسم ادب، اصرار

 کردند تا بمانند و شبانه حرکت نکنند، ولی محسن قبول

 .نکرد و راهی کاشان شدند

 محمد از اینکه خانوادهش به صحت حرفهای او پی برده

ر وبودند خوشحال بود و هنگامی که صحبتهای ماد  



 خواهرانش را در مورد خانه و وسایل آنها شنید، تازه

 !متوجه شد که واقعا از دنیای زنها بیخبر است

 سپس با اشتیاق نظر مادرش را در مورد شیدا پرسید و تنها

 :چیزی که از او شنید این بود

 !خوبه ... بههم میاید -

 و به پیشنهاد محسن، برای دعوت و بهجا آوردن پذیرایی

رای هفتهی بعد، جواب رد داد و گفتآنها ب : 

 !االن آمادگیشو ندارم -

 این -

 ِِ  

 .مثل که رسمهها ،... ما هم باید اونارو دعوت کنیم

 الزم نیست تو رسم و رسوماتو یادم بدی، خودم میدونم -

 .چیکار کنم

 محمد که میخواست هر طور شده نظر مادرش را بفهمد

 :پرسید

 باالخره عروسو پسندیدین؟ -

، ما چهکارهایم«علف باید به دهن بزی شیرین باشه » - ! 

 نفرمائین حاج خانوم، اصل کار شمائین که باید رخصت -

 .بدین

یه سیب و بندازی هوا صد» تا ببینیم خدا چی میخواد،  -  

 ! «تا چرخ میخوره



 خانم بچهرو جون بهسر کردی، یه جواب درست بهش -

 .بده تا خیالش راحت بشه

انگار که حرف توی دهنش نمیچرخید محبوبه با سختی  

 :گفت

 !مبارکه انشاهلل خوشبخت بشین، دختر دوست داشتنیایه -

 محمد شادمان مقابل منزل دوستش پیاده شد و از اینکه

 باالخره توانسته بود نظر مثبت مادرش را جلب کند، دستش

 را دور گردن او حلقه کرد و بوسیدش. محبوبه هم در

میلغزید، صورت جوان و پر حالیکه اشک در چشمانش  

 طراوتش را بوئید و بوسید و از پشت سر، رفتنش را نگاه

 .کرد

 محمد به محض جدا شدن از خانوادهاش و تشریح تمام

 اتفاقات برای دوستانش که بیصبرانه منتظر بازگشتش

 بودند، با شیدا تماس گرفت. او هم با دلواپسی منتظر

 عکسالعمل خانوادهی محمد بود و میخواست بداند نظر

 آنها در موردش چه بوده است. البته که ِ از شادی در

 کالمش، جواب کامال مشخص بود ولی شیدا سواالتی

 میپرسید که محبوبه به هر دلیلی از جواب دادنش طفره

 رفته بود و محمد مجبور شد از قول مادرش چیزهائی

بشنود بگوید که او دوست داشت ! 

 شیدا هم که غرق در خوشی بود، گفت: که نظر پدر و



 مادرش هم مثبته و به اشتباهشون اعتراف کردند و به این

 .وصلت امیدوار شدند

 حاال آنها روابطشان صمیمانه و عاشقانهتر از پیش شده

 بود، مخصوصا اینکه همهی دوستانشان هم در دانشگاه از

دلش درآورده بود عمال جمله مریم که شیدا با مهربانی از  

 آنها را نامزد میدانستند؛ کمکم رفت و آمد محمد هم به

 منزل آنها از سر گرفته شد. دیگر به راحتی با هم بیرون

 میرفتند، درس میخواندند، وقت میگذراندند و بسیار

 خوشحال بودند از اینکه، آزادانه و بدون دلواپسی میتوانند

 .به آینده امیدوار باشند

فهان جایی نبود که نرفته باشند و از آنجا خاطرهدر اص  

 نداشته باشند در خیلی از جاها شاهین و همکالسیهایشان

 هم حضور داشتند. اما آنها مثل دو کبوتر عاشق به آسمان

 پر میکشیدند و با حضورشان فضا را آکنده از شور و

 .شعف میکردند

متحاناتسال تحصیلی تقریبا به پایان رسیده بود و بعد از ا  

 قرار بود رسما مراسم بله برون با حضور فامیل انجام

 شود، هر دو خانواده در حال تدارک برای این مراسم بودند

 و میخواستند به بهترین نحو انجامش بدهند؛ چون هر دوی

 .آنها یکدانه بودند و آرزوهای زیادی برایشان داشتند

ز دیدندرسته که محبوبه در ظاهر نشان نمیداد ولی بعد ا  



 ابوالفضل متوجه شد که دیگر هیچ حس و کینهای نسبت به

 او ندارد، ولی برای اینکه مادرشوهر بودنش را به رخ آنها

 .بکشد سعی میکرد همین موضع را نگه دارد

 در آن خانه شور و غوغائی بهپا بود، ابوالفضل هیجانزده

 خواهرش را در آغوش گرفته بود و چشمهی اشکشان

ومه سراندرمیجوشید. معص  

ِِ پای برادرش را غرق بوسه  

 کرد و خدا را شکر میکرد که باالخره این کابوس به پایان

 رسید. وقتی دستان صادق دور شانهاش حلقه شد، تکتک

 سلولهایش در قالب تنش به تکاپو افتاده بود زیرا چنین

 روزی را حتی در خواب هم نمیدید چه برسد به حاال که

در خانهاش نشسته بودند« گوشتا گوش» اقوامش  . 

 آنها با سیلی از هدایا و گل و شیرینی که به زیبائی آراسته

 شده بود وارد شدند که زحمت خیلی از آنها را معصومه و

 میترا کشیده بودند. معصومه دلش میخواست کوتاهی

 مادرش را الاقل برای شیدا جبران کند و میترا هم چون

 محبوبه را میشناخت و میدانست که قلبا میخواهد برای

 .پسرش سنگ تمام بگذارد، دخالت کرد و دست بهکار شد

 زهرا از دیدن کادوهایی که برای دخترش آورده بودند

 خوشحال بود و احساس رضایت میکرد. گویی تمام این

 کارها برای او انجام شده بود و دیگر حسرتی در دل



از پذیرفته شدن بود و احساس پوچ نداشت. این نشانهای  

 .همیشگی را برایش از بین میبرد

 شیدا با لباس تافتهی مغز پستهایش که دامن آن با چینهای

 دوقلو تا ساق پایش را میپوشاند، با کفشی همرنگ لباسش

 که غرق در نگینهای درخشان بود، درست مانند جواهری

تدر جمع میدرخشید و هر بار که سینی چای را سم  

 کسی میگرفت، برق خیره کنندهی کفشها و حرکت

 چینهای دامنش موج خوشرنگی ایجاد میکرد که محمد را

 با خودش میبرد به دور دستها به آغوش طبیعت یا دل

 !... دریا، هر چه بود عطش بود و تمنا

 ابوالفضل و زهرا با اجازه از حاج اکبر، حاج اصغر و

حسن و صادقرا به م« ریش و قیچی » دائی مهدی،   

 .سپردند

هر گلی زدین به سر خودتون» شیدا دختر خودتونه ...،  -  

ما هم مطیع اوامر شمائیم« زدین ! 

 آنها طبق رسم و رسوماتشان، یک قطعه زمین با صدو

 چهل عدد سکه به نیت چهارده معصوم مهریهاش کردند و

 سپس با خواندن صیغهای بهم محرم شدند. محمد قبل از هر

ی بابت خواندن خطبه به شیدا داد و انگشترکاری سکها  

 سنگین و زیبائی را که سلیقهی میترا بود دستش کرد و

 بقیهی هدایا را که



 ِِ  

 شامل یک قواره پارچهی گیپور

 گرانقیمت، یک قواره چادری ابریشم با یک جفت صندل

 .خیلی شیک بود به او هدیه دادند

برایشمعصومه عاشقانه شیدا را در آغوش گرفته بود،   

 آرزوی خوشبختی میکرد و گردنبند قدیمی مادرش را به

 !گردن او آویخت

 و در نهایت قرار شد کارهایشان را نمنمک انجام دهند تا

 محسن کار ساختن خانهای که مهریهی شیدا بود را به پایان

 ببرد. تا آنموقع درس محمد هم تمام میشد و بعد از عقد و

ان عزیمت میکردعروسی، شیدا برای همیشه به کاش . 

 محمد تابستان را به بهانهی دانشگاه و البته بهخاطر شیدا در

 اصفهان ماند و بیشتر اوقاتش را با او و خانوادهاش

 میگذراند، محبوبه بسیار دلتنگش شده بود و نق میزد،

 محمد هم دلش برای آنها پر میکشید ولی مشکلش این بود

ان بروند، اما مادرشکه به شیدا قول داده بود با هم به کاش  

 هنوز اعالم آمادگی نکرده بود. پس تصمیم گرفت شیدا را

 !بیخبر با خودش ببرد

 :زهرا راضی نبود و مرتب به پرو پای شیدا میپیچید

 تو نباید قبول میکردی اوال که باید دعوتت کنند، دوما -

 درسته که شما بهم محرمین ولی ِ باید حد و حدود



 !خودتونو بفهمین

 مادر من ... چرا انقدر سخت میگیری؟ مگه ندیدی -

 !محمد گفت مادرم داره تدارک میبینه

 وهللا اگه قرار بود تدارک جنگم ببینه، تا حاال چند تا -

 .کشور و فتح کرده بود

 شیدا از خنده ریسه رفت، در واقع حق را به مادرش میداد

 :ولی گفت

ا آمادگیشوما که شرایط اونها رو نمیدونیم، شاید واقع -  

 !ندارند

 محمد از شیدا و خانوادهاش خجالت میکشید برای همین

 :دوباره به محبوبه زنگ زد

 مامان داره دیر میشهها باید زودتر دعوتشون کنیم، -

 !ناسالمتی شیدا دیگه عروسته، هنوز خونهی ما رو ندیده

 بوقتش میبینه اگ ِ ه دارم لفتش میدم، میخوام آبروتو حفظ -

 .کنم

ما اینجوری داری بیشتر آبرومو میبریا - ! 

 حاال محمد هم سرش توی حساب آمده بود و توقع داشت

 مادرش بهخاطر او هم که شده، دست بجنباند. ولی محبوبه

 بهدلیل نامعلومی از این کار طفره میرفت. معصومه هم

 دلش میخواست خانوادهی برادرش را دعوت کند اما

ا انجام دهد، پس فعال دستصالح نبود قبل از او این کار ر  



 نگه داشته بود! حتی میترا هم این را به محسن گوشزد کرد

 :ولی او جواب داد

 نمیدونم تو کلهش چی میگذره خودت که بهتر -

 میشناسیش، تا زمانی که نخواد به حرف هیچکس گوش

 !نمیده

*** 

 شیدا و محمد تازه از بیرون آمده بودند که لیال زنگ زد و

اصرار از آنها دعوت کرد غول صحبت شد و بابا زهرا مش  

 تا به انزلی بروند. زهرا در ابتدا بهانه آورد ولی محمد که

 از رفتن به کاشان منصرف شده بود و نمیدانست چهطور

 به شیدا بگوید، از این پیشنهاد استقبال کرد. زهرا هم که با

 رفتن آنها مخالف بود خوشحال شد و با محمد همراهی کرد

ار شد دسته جمعی به انزلی بروندو قر . 

 زهرا در آشپزخانه شامی درست میکرد، محمد و شیدا هم

 وسایل را در ماشین جابهجا میکردند که شاهین با موتور

 از بیرون آمد؛ شیدا به حالت قهر برایش پشت چشم نازک

 :کرد و محمد گفت

 !حیف شد که نمیای، بدون تو اصال خوش نمیگذره -

 آخه دیر بهم گفتین؛ من از قبل با دوستام برنامهریزی -

 .کرده بودم اگه بههمش میزدم خیلی ضایع بود

 آنها راهی طوالنی در پیش داشتند، بدون توقف حدود هشت



 ساعت تا انزلی فاصله بود ولی طبق معمول با شیرین

 زبانیها و شیطنتهای شیدا سرگرم شده بودند و با یکی

تند، تقریبا هشت شب رسیدند و لیال ودوبار توقفی که داش  

 .حامد را از چشمانتظاری در آوردند

 ابوالفضل از خستگی به بدنش پیچ و تاب میداد و خمیازه

 :میکشیدکه شیدا گفت

 !بابا ... چرا انقدر خمیازه میکشی خوابمون گرفت -

 .خستهم بابا جان ... دیشبم درست نخوابیدم -

بیرون، نیومدیم که بمونیمآخه االن من دوست دارم برم  -  

 !خونه

 بذار بابات خستگیش در بیاد، فردا هر جا که دلت -

 .خواست میبرتت

 :محمد پرسید

 اشکالی نداره ما بریم یه دوری بزنیم؟ -

 !برید بابا جون ... فقط مراقب باشید -

 آنها شاد و سرخوش از خانه بیرون زدند، انگار بال در

پرواز میکردند. هیچ غمی درآورده بودند و توی خیابانها   

 دل نداشتند و قلبشان ماالمال از عشقی بود که بههم

 :میورزیدند، شیدا با نگاهی شیطنتآمیز به محمد گفت

 !... خوشم اومد -

 چطور ...؟ -



 دیگه موی دماغمون نمیشن، از امشب تکلیفمون روشن -

 !شد

 ای شیطون، دوست داری تنهائی گردش کنیم؟ -

خاله فقط غیبت میکنند، بابا و عمو حامد آخه مامان و -  

 هم یا اخبار گوش میدند یا بحث سیاسی میکنند، این که

 !نشد مسافرت

 آنها در بلوار ساحلی دست در دست هم قدم میزدند و برای

 .آیندهای که در پیش رو داشتند نقشه میکشیدند

 از دستفروشان محلی کمی خنزر پنزر خریدند و با

ان را در هوای گرم و نمناک مرداد ماهخوردن بستنی کامش  

 شیرین کردند. شیدا با دیدن هر چیز کوچکی ذوق میکرد

میشد و این شادیهای کودکانه و« کیفش کوک» ِو  

 بی ِ آالیش او، لذت می

 ِِ  

 .محمد را غرق کرد

 آنها مدام در حال گشت و گذار و تفریح بودند، از طبیعت

 بکر روستاها گرفته تا پاساژها و کنار دریا، مخصوصا

 !مرداب انزلی که قشنگترین خاطرهها را برایشان رقم زد

 ابوالفضل میگفت: چه جونی داری بابا ... ٌ ، چرا گر

 !گرفتی ...، یه ذره آروم بشین

 :لیال در حمایت از شیدا جواب داد



ا روبذار تا جوونن خوش باشن ... االن وقت این کاره -  

 دارند، موقعی که گرفتار زندگی شدن دیگه از دل و

 !دماغ میفتن

 محمد لب

 ِِ  

 :زیر به شیدا گفت

 بهتره امشب و با خانوادهت بگذرونیم، میترسم عمو -

 !ابوالفضل ناراحت بشه

 شیدا اولش قبول کرد ولی با صحبتهای تکراری مادر و

 خالهش و شروع شدن اخبار و تحلیلهای سیاسی منطقه از

 .جانب پدرش و عمو حامد کالفه شد و حوصلهش سر رفت

 بفرما ... ٌ ! شما اگه کرهی ماهم برید بازم فرقی نمیکنه؛ -

 مثال اومدین حال و هواتونو عوض بشه، همه   ش چپیدین

ٌِ تو خونه و شروع کرد به غر زدن . 

 محمد جان بابا ... اینو بردار ببر بیرون، بلکه بذاره ما -

گوش بدیمیه اخبار راحت  ! 

 :او با هیجان به محمد گفت

 بیا بریم کنار ِ ساحل پشت خونهی خالهاینا، خیلی قشنگه -

 !آتیش روشن میکنیم و میشینیم

 آنها با هم به فضای باغ رفتند زیر نور ماه قدم میزدند و

 به آهنگ عاشقانهای که از گوشی شیدا پخش میشد دل



نبار مقداریسپرده بودند. ساختمان را دور زدند و از ا  

 آتشزنه و چوب برداشتند و کنار دریا آتش کوچکی درست

 .کردند

 بههم تکیه داده بودند، شیدا سرش را روی شانهی محمد

 گذاشته بود و در گوش یکدیگر زمزمههای عاشقانه ترنم

 میکردند، نفسهایشان به هم گره خورده بود و

 مدهوششان میکرد. هالهای از عشق و شور و مستی آنها

ا در بر گرفته بود و انگار در خالء، ِ عطر و طعم ناب ور  

 بینظیری را مزهمزه میکردند. در دنیای آنها عقربهها از

 کار افتاده بود، ٌب ِ عد زمان و مکان در هپروتی از نئشگی و

 خماری از یادشان رفته بود و درحالتی سکر آور از افیون

اعشق، عطش و آتش در وجودشان شعله میکشید. آنه  

 دیگر یکی شده بودند و ماالمال از هم، با پیوندی

 !ناگسستنی و مهری لبریز

ٌِ گوئی هرم نفسگیر عشق با بالهائی نامرئی، آنها را به  

 پرواز درآورده بود. و وقتی خود را در انبار یافتند، ترس

 :تمام وجود شیدا را گرفت که محمد به نرمی گفت

 عزیزم از چی میترسی ما بههم محرمیم؛ تا چند وقت -

 !دیگه هم عقد میکنیم

 شیدا با اینکه هنوز از آن اتفاق گیج بود و دلهره داشت،

 :پاسخ داد



 !... تا تو رو دارم از هیچی نمیترسم -

 صبح فردا در حال جمع و جور کردن وسایلشان بودند که

 :زهرا متوجه تغییر رفتار شیدا شد و پرسید

 چیزی شده، چرا انقدر آرومی ...؟ -

 حاال یه روزم که این آرومه تو انگولکش میکنی؟ -

 تو فکر برگشتنم، این چند روزه خیلی خوش گذشت، -

 !حیف که زود تموم شد

 خاله قربونت بره ...! اینجا خونهی خودته، هر وقت -

 . دوست داشتی بیا

ید وشیدا دستش را دور گردن لیال حلقه کرد؛ او را بوس  

 :گفت

 من بهترین خاطرههای زندگیمو کنار شما تجربه کردم، -

 !ازت ممنونم

 نیمههای شهریور بود و محمد هنوز برای دیدن خانوادهاش

 نرفته بود؛ به روی خودش نمیآورد ولی دلگیر بود و به

 بهانههای مختلف از رفتن به کاشان سر باز میزد. به امید

هد الاقل شیدا را بااینکه باالخره مادرش از او بخوا  

 .خودش ببرد

 :محبوبه هم مدام غر میزد و کج خلقی میکرد

 دیدی گفتم باید قید محمد و بزنیم، اینا گرفتنش تو -

 !مشتشون



 آخه خانم مقصری ...! نمیخوام تو کارهات دخالت کنم -

 ولی قبول کن که کوتاهی کردی، خوب اونم خجالت

ه دعوتشون کنیمیکشه تا حاال چند بار ازت خواسته ک  

 و تو سر کارش گذاشتی! تو موندن

 ِِ  

 وهللا همه تو کار ،

 !باالخره هر چیزی حساب کتابی داره

 اون بچهس نمیفهمه، تو چی میگی؟ من ِ آبرومو از سر -

 .راه نیاوردم که بهخاطر حرف این و اون به بادش بدم

 مهلت بدین موقعی که جلوی خانوادهی زنش سرافراز شد

اد دستمم ماچ میکنهمیفهمه و می ! 

 محسن که میدانست او قصد دارد جلوی ابوالفضل و زهرا

 کم نیاورد، ترجیح داد ادامه ندهد و طبق معمول بگذارد

 .هر کاری که میخواهد بکند

 منا و مژده هم دل ِ تنگ محمد بودند و برای مادرشان غصه

 میخوردند و از اینکه او به آنها سر نمیزد حسابی دلخور

 شده بودند؛ پس تصمیم گرفتند به هر نحوی شده او را به

 .خانه بکشند

 صبح پنجشنبه بود؛ محمد با رخوت الی چشمانش را باز

 کرد، تیزی نوری که از پنجره میتابید چشمهایش را گزید،

 سمت دیوار چرخید و چمباتمه پتو را روی سرش کشید؛ اما



 .هجوم دلتنگی خواب را از چشمانش میربود

ی شده بود، دلش برای خانه و خانوادهاش پر میکشیدهوائ  

 اما با مادرش لج کرده بود چون یکدندگی او را چیزی جز

 .بهانه نمیدانست و به خودش حق میداد ناراحت باشد

 هفتهها بود که با دالیل مختلف برای نرفتن به خانه خود را

و مجاب میکرد. بعدازظهر هم که قرار بود با شیدا  

مریم را برای تولدش غافلگیرکنند. برای همین دوستانشان،  

 تصمیم گرفت همچنان در رختخواب بماند و با افکارش

 .دست و پنجه نرم کند

 نزدیک ظهر

 ِِ  

 با اصرار شیدا از جا بلند شد، بیحوصله

 بهجای صبحانه، تکهای کیک در دهان گذاشت و

 شیرکاکائو را پشتش سرکشید. با صدای ویبرهی گوشی

داند و با دیدن اسم منا دستپاچه لقمهاش راسرش را برگر  

 .فرو داد و تلفنش را برداشت

 سالم داداش خوبی...، دلمون برات تنگ شده نمیخوای -

 بیای ببینیمت؟

 !چهطوری آتیشپاره ..،. مامان و بابا خوبند؟ -

 راستش مامان یهکم مریضاحواله، اصال واسه همین -

 !زنگ زدم



دگرگون شد و ِ غم عالم به با شنیدن این حرف محمد حالش  

 دلش نشست و زمانی خودش را یافت که در اتوبوس به

 سمت کاشان درحرکت بود. با شیدا تماس گرفت و بعد از

 گفتن ماجرا ازش خواست از بچهها و مریم عذرخواهی

 .کند

 !ببینم چی میشه، شاید منم نرفتم -

 چرا ... قهر کردی؟ -

 !نه ... همینجوری، حوصله ندارم -

 .عشقم ... غصه نخوریا، زود برمیگردم -

 !باشه عزیزم ِ نگران من نباش ..،. به همه سالم برسون -

 محمد از اینکه شیدا درکش میکرد خوشحال بود اما با

 :خودش میگفت

 کاش مادرم هم کمی انعطاف بهخرج میداد و االن منو -

 !...شیدا با هم میرفتیم؛ ولی افسوس

*** 

 محمد به محض رسیدن متوجه ِ رنگ تازهی در شد. با

 !اینکه کلید داشت ترجیح داد زنگ بزند

 محبوبه در صفحهی آیفون محمد را که دید دلش قنج رفت،

 :با خوشحالی در را باز کرد و به استقبالش شتافت

 قربون قدت برم مادر، باالخره اومدی؟ -

 !سالم ...، مامان بهتری؟ -



 چطور مگه؟ -

خه شنیدم حال نداریآ - ! 

 .من ...! نه وهللا، اتفاقا خیلیم خوبم -

 منا و مژده کجان ...؟ -

 !بیرونن االن دیگه پیداشون میشه -

 محمد که فهمید از آنها رودست خورده؛ شمارهی منا را

 :گرفت

 !بهبه ... خانوم خانوما، تشریف نمیآرید خونه -

از اینکهداداش اومدی ...؟ و در حالیکه میخندیدند  -  

 .کلکشون گرفته بود خوشحال بودند

 تورو خدا ...، به مامان نگیا؟ -

 !نه شیاطین، زودتر بیاید دلم براتون تنگ شده -

 محمد وقتی از سالمت مادرش مطمئن شد، به تغییراتی که

 .در خانه انجام شده بود نگاهی انداخت

 مامان چیکار کردی، واقعا اینهمه تغییر الزم بود؟ کال -

کردی« کنِفیکون» ٌونه رو خ ! 

 پسرم ... یه چیزایی آبروی آدمه که متاسفانه شما مردا -

 متوجهش نیستید. البته من از قبل خیال داشتم این کارها

 رو بکنم ولی فرصت نمیشد. حاال صبر کن مبل و

 !پردهها هم آماده بشه، تازه میفهمی مادرت چه کرده

کشیدید ولی با دستتون درد نکنه، مشخصه چهقدر زحمت -  



 .همهی اینها درکتون نمیکنم

 نبایدم درک کنی چون هنوز از زندگی چیزی نمیدونی، -

 وقتی که ازدواج کردی و خونه زندگیدار شدی اونوقت

 !سرت میاد تو حساب

 محمد کنار مادرش نشست، حسی آشنا به او قوت قلب

 میداد و از وجودش آرام میگرفت. خدا میداند که چهقدر

شده بود؛ نمیدانست از عطر تنش بود یا از دلتنگش  

 عشقش، که نیرو میگرفت و دلگرم میشد. سرش را روی

 :زانوان او گذاشت و دستانش را بوسید

 حق با شماست من از زندگی چیزی نمیدونم، فقط اینو -

 میدونم همونقدر که عاشق شیدام، عاشق شماهام هستم و

 .تنها آرزوم اینه که مجبور نباشم یکیتونو انتخاب کنم

 محبوبه که موهای پسرش را نوازش میکرد تحت تاثیر

 :قرار گرفت و بغض گلویش را فشرد

 بهت قول میدم هر کاری از دستم بربیاد برای -

 !خوشبختیت انجام بدم

*** 

 محسن از دیدن محمد و دخترها که با شوخی و شیطنت با

رفتند حظ میبرد. محبوبه هم سرخوش بینهم کلنجار می  

 آشپزخانه و هال در رفت و آمد بود، گاهی قاطی

 شوخیهایشان میشد و گاهی با تنقالت سرشان را گرم



 میکرد. خیلی وقت بود که دلش ِ ان برای این جو گرم و

 صمیمی لک زده بود، چون بدون محمد خانه صفایی

 نداشت. آن روزها

 ِِ  

بود، بچهها داشتندمثل برق و باد گذشته   

 بزرگ میشدند و کمکم هر کدام دنبال زندگیشان میرفتند؛

 .این واقعیتی بود که باید با آن کنار میآمدند

 محمد بهقدری از دیدن خانوادهاش هیجان داشت که پاک

 شیدا را فراموش کرده بود، آنها که لحظه به لحظه با هم

ودندتماس داشتند چند ساعتی میشد که از هم بیخبر ب . 

 محبوبه از آشپزخانه دخترها را صدا زد، محسن را هم

 برای خرید بیرون فرستاد، محمد که فرصت را مناسب دید

 به اتاقش رفت و روی تختش دراز کشید؛ ِ آرامش اتاق

 دنجش، رختخوابش و فضای خانه برایش دلپذیر بود، از

 این لذت کمکم چشمهایش گرم شد و داشت به خواب

ها مثل صاعقه بر سرش فرود آمدند و بامیرفت که دختر  

 .شلوغ بازی خواب را از سرش پراندند

 داداش پاشو دیگه ... واسه چی خوابیدی، مگه قرار نشد -

 بریم بیرون؟

 :محبوبه به آنها تشر زد

 ذلیل مردهها مگه االن از بیرون نیومدین، بذارین بچهم -



 !استراحت کنه

بیفته دیگه ما روآخه بچهت، چشمش که به شیدا جونش  -  

 .یادش میره، تا هست باید از موقعیت استفاده کنیم

 یکباره مغز محمد سوت کشید و به یاد شیدا افتاد، با تعجب

 از اینکه چهطور اینهمه وقت همدیگر را فراموش کرده

 بودند، گوشیش را برداشت. اما او بارها زنگ زده بود و با

گذاشته بود. ولی منا وِِ ابراز نگرانی از حال محبوبه، پیغام   

 ِِ  

 مژده بدون اطالع محمد صدای تلفنش را بسته بودند؛ چون

 !به زعم خودشان مزاحم نمیخواستند

 محمد عصبانی شد، بیشتر از خودش؛ چون اینهمه وقت

 شیدا را فراموش کرده بود. فورا باهاش تماس گرفت، وقتی

 صدای نگران و مضطرب شیدا را شنید، عذاب وجدان

 گرفت و قضیه را جوری توضیح داد که ناراحت نشود و

 :حرف را عوض کرد

 با بچهها ساعت چند قرار گذاشتین؟ -

 ! حوصله ندارم، شاید اصال نرفتم -

 چرا...؟ تو که عاشق این جنگولک بازیایی، به شاهین -

 .بگو ببردت

 !راستش حالم زیاد خوب نیست، فکر کنم فشارم افتاده -

د و با خودش گفتمحمد در دل خندی : 



 امان از دست این زنها ... نمیدونه ِ تازه فریب این حقهرو

آدم عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده نمیشه»خوردم،  !» 

 نکنه از دوری من فشارت افتاده؟

 همانموقع دخترها دوباره با سرو صدا به اتاق محمد هجوم

 آوردند، اعتراض میکردند که چرا حاضر نمیشود و

ردند تماسش را قطع کند. شیدا از توضیحاتوادارش ک  

 متناقض و شلوغ بازی دخترها متوجه شد که مسئلهی

 بیماری محبوبه صحت نداشته. با اینکه دلخور شده بود

 سعی کرد محمد را درک کند و او را با خانوادهاش راحت

 .بگذارد

*** 

 غذا آماده بود، محسن هم داشت ساالد درست میکرد که

. خیلی به آنها خوش گذشته بود و حسابیبچهها برگشتند  

 تفریح کرده بودند. دخترها هیجانزده از شلوغی و آب و

 هوای قمصر تعریف میکردند و یکریز از اینکه به باغ

 پرندگان رفتند، بستنی خوردند و خریدهایی که کرده بودند

 .حرف میزدند که فریاد محبوبه بلند شد

امو بکشیمجای این حرفها بیاین کمک کنین ش - ! 

 !بابا ... چند وقته اینارو بیرون نبردی -

 وهللا من هر هفته میبرمشون، ولی اینا با ما بهشون -

 !خوش نمیگذره



 حاال تازه تنبیهشون کردم، وگرنه بیشتر بهشون خوش -

 .میگذشت

 محسن با خنده گفت : باز چه دسته گلی به آب دادن؟ -

- 
 ِِ  

سته بودند. شیدابدون اینکه بهم بگن صدای گوشیمو ب  

 .صد بار زنگ زده بود داشت از نگرانی سکته میکرد

 عجب وروجکهائین این دوتا، وای به حال شیدا با این -

 !دو تا خواهر شوهر

 محبوبه حرفهای پسرش را نشنیده گرفت و در دل به

 دخترانش آفرین گفت؛ آنها به حرف پدرشان خندیدند و

 نگاه شیطنتآمیزی به محمد کردند. میز شام آماده بود،

 همگی دور هم نشسته بودند و به غذاهای جور واجوری

 !که محبوبه درست کرده بود نگاه میکردند

 دستت درد نکنه مامان ... چند مدل غذا درست کردی، -

 !مگه من مهمونم؟

 آخه بری که دیگه معلوم نیست کی بیای، گفتم غذاهای -

القهتو درست کنم؛ اول چی برات بکشم؟مورد ع  

 . ... فعال یه کوچولو باقالی پلو -

 !... نوش جونت عزیزم -

 :در هماناثنا تلفن زنگ خورد، محسن گفت



 کیه زنگ می -

 ِِ  

 گوشی خوره؟

 منه -

 ِِ  

 ! محمد از سر میز بلند شد و گفت: مال

 محبوبه با نگاه بهش فهماند که بیاید و بنشیند؛ ولی محمد

زده بود بعد از چند لحظه با اضطراب از شخص خشکش  

 :پشت تلفن پرسید

 یعنی چی ... االن چیکار کنم ...؟ باشه همین االن راه -

 !میفتم

 :آنها نگران از سر میز بلند شدند و پرسیدند اتفاقی افتاده

 !آره ... شیدا حالش بهم خورده بردنش بیمارستان -

 !تو کجا ...؟ بشین شامتو بخور -

باید زودتر برم خودمو بهش برسونم. بهم گفتها من -  ...، 

 !ولی من فکر کردم داره خودشو لوس میکنه

 مادر اینهمه غذا برات درست کردم، الاقل یه لقمه -

 .بخور

 !ببخشید مامان نمیتونم از گلوم پائین نمیره -

 محسن گفت: پس ماشینو ببر؛ اینموقع سر جاده اتوبوس -

 !سخت گیر میاد



سرعت از آنها خداحافظی کرد و از در بیرونمحمد به  

 .رفت

 دخترها سگرمههایشان در هم رفته بود؛ محبوبه

 :اشکریزان دنبالش دوید و گفت

 محمدجان همین روزا زنگ میزنم به زهرا خانوم -

 دعوتشون میکنم، دفعهی بعد شیدارم با خودت بیار الاقل

 سیر ببین

 ِِ  

 !یه دل مت

 :لبخند رضایتمندی روی صورت محمد نقش بست و گفت

 میدونستم که فرشتهای ... سر مادرش را بوسید و با او -

 !خداحافظی کرد

 منا با کج خلقی گفت: دختره باالخره کار خودشو کرد، -

 !خدا شانس بده

*** 

 محمد نگران سمت اصفهان پیش می ِ رفت و از قضاوت

 :بیجایش عذاب وجدان گرفته بود

 طفلک حالش بد بود و من اهمیت ندادم، چقدر بچهگانه -

 !رفتار کردم

 دوباره به ابوالفضل زنگ زد و سراغ شیدا را گرفت. او

 :با اینکه لحن صدایش مضطرب بود گفت



 !خدارو شکر بهتره میتونی االن بهش زنگ بزنی -

 :محمد بالفاصله تماس گرفت

 !الو ... شیدا جان -

انی گفتاو با صدای مالیم و لرز : 

 !جانم ... محمد، کجائی؟ -

 !تو راهم عزیزم دارم میام پیشت، بهتری؟ -

 !آره... ٌ سرمم که تموم شد، میریم خونه -

 محمد از این که مجبور شد خانوادهاش را سر میز شام

 .ترک کند و زحمات مادرش را نادیده بگیرد ناراحت بود

حالولی از اینکه داشت با دست پر برمیگشت قلبا خوش  

 بود و امیدوار؛ برای اینکه میتوانست این کارش را به

 !زودی جبران کند

 خانوادهاش آرام سر میز نشسته بودند و بدون اینکه از

 مزهی غذا لذت ببرند آن را میبلعیدند، محبوبه بغض

 گلویش را گرفته بود و به زور لقمههایش را فرو میداد؛

رش ِ سرمحسن هم حال بهتری نداشت ولی بهخاطر همس  

 :صحبت را باز کرد

 خوب شد به محمد گفتی دعوتشون میکنی؛ اینجوری -

 !خیالش راحت میشه

 .آره ... وگرنه بچهمو ازم میگیرن؛ من طاقتشو ندارم -

 خیلی خودمو نگه داشتم که چیزی نگفتم فکر کن ..!. بعد



 از اینهمه وقت که اومده دختره نذاشت یه لقمه غذا از

چه ِ م گشنه از سر سفره پا شد رفتگلوش پائین بره! ب . 

دل کجا خوشه»محبوبه جان ... غصه نخور؛ میگن -  ... 

خوش»ما هم از این بهبعد باید « اونجا که یار باشه  

فقط همین« باشیم به خوشی اون ! 

 محمد تقریبا دو ساعت رانندگی کرده بود و نیم ساعت

 دیگر تا اصفهان راه داشت. عصبی شده بود، احساس

 میکرد راه طوالنی شده و هر چه سریعتر میرود

 نمیرسد. حدس میزد شیدا تا حاال دیگر ترخیص شده

 باشد؛ قصد داشت تماس بگیرد تا مطمئن شود که موبایلش

 :زنگ خورد و با دیدن اسم شیدا بالفاصله جواب داد

 ..!. الو شیدا جان -

 .!.. محمد ... الو، محمد -

دیگر نتوانست او را بگیردتماس یکباره قطع شد و شیدا   

 :چون تلفنش خاموش شده بود. کالفه گفت

 حتما دوباره شارژش تموم شده، حریفش نمیشم که تا -

 باطریش خالی نکرده بزنتش به شارژ؛ الاقل خدا کنه

 عقلش برسه و دیگه بیمارستان نره، یکراست بیاد

 !خونه

اجاده شلوغ بود و محمد بیقرار، آرزو میکرد بال داشت ت  

 پرواز کند. چنان شتابان پیش میرفت و سبقت میگرفت که



 هیچ چیز جلودارش نبود. غافل از اینکه چند صد متر

 جلوتر کاپوت یکی از ماشینها با سرعت باد باز شده و

 جلوی دید راننده را کامال گرفته، او ناگزیر با فالشر و

 حرکت دست به ماشینهای پشت سر عالمت میداد تا

ا کنار جاده برساند؛ رانندگانی که شاهدآهسته خودش ر  

 ماجرا بودند سرعتشان را کم کردند و با عالمت دادن به

 یکدیگر او را به سمت راست هدایت میکردند که همان

 لحظه تلفن محمد زنگ خورد و او بدون اینکه ترمز بگیرد

 با سرعت سرسامآورش با اتومبیل جلوئی برخورد کرد و

پشت سر هم یکی بعد از دیگری به همبعد از آن، ماشینها ِ   

 .کوبیدند و تصادف بزرگی را در جاده بوجود آوردند

*** 

 شیدا چشم بهراه در اتاقش نشسته بود، ابوالفضل و زهرا

 .هم پایین انتظار میکشیدند ولی از محمد خبری نبود

 محسن هم چندین بار با پسرش تماس گرفته بود ولی

اپسی گفتفایدهای نداشت، محبوبه با دلو : 

 یعنی نباید یه زنگ بزنه بگه رسیدم؛ تو الاقل یه زنگ به -

 !ابوالفضل بزن

 :با اینکه محسن حق به او میداد گفت

 محمد بچهی عاقلیه، نتونسته که زنگ نزده! احتماال هنوز -

 .بیمارستانن، به وقتش خودش تماس میگیره



 اما ابوالفضل نگران بود و هر چه به خودش دلداری

قانع نمیشد، چون میدانست اگر او سر راه میداد  

 بیمارستان هم رفته باشد تا االن دیگر باید رسیده بود؛

 هزارو یک جور فکر و خیال میکرد، خواست به محسن

 زنگ بزند ولی پشیمان شد. تصمیم گرفت قدری دیگر

 صبر کند، آنشب به اندازهی کافی حرص خورده بودند و

در دل با خودش گفت تحمل تشنج دیگری را نداشتند. : 

 نکنه رفته خوابگاه؟ ولی غیر ممکنه ...؛ شایدم ماشینش -

 !خراب شده

 او تا فکر ناخوشایندی به ذهنش میرسید آن را از خود دور

 میکرد. شیدا طبقهی باال در اتاقش داشت از استرس پرپر

 میزد و ابوالفضل پایین مضطرب دنبال چاره میگشت که

 :شاهین گفت

 بهتر نیست با پلیس راه تماس بگیریم، اگه خدای نکرده -

 .تو جاده تصادف شده باشه اونا اطالع دارند

شماره، با چشمان ابوالفضل برقی زد و سریع با پیدا کردن  

 پلیس راه تماس گرفت و در جواب شنید که تصادف

 زنجیرهای بزرگی در جاده اتفاق افتاده که باعث ترافیک

شنیدن این حرف کمی امیدوار شد و ازسنگینی شده؛ او با   

 .خدا خواست محمد در ترافیک گیر کرده باشد

*** 



ِِ حدود یک شب بود که خانه  

 ِِ  

 تلفن زنگ خورد، محسن از جا

 !کنده شد

 !الو ... بفرمائید -

 شبتون بهخیر، آقای محسن نصرآبادی؟ -

 !بله خودم هستم -

فمن از پلیس راه تماس میگیرم، ماشین شما تصاد -  

 !کرده، لطفا در اسرع وقت خودتونو به اصفهان برسونید

 !پسرم ... پسرم کجاست؟ -

 ولی تماس قطع شده بود و محسن وحشتزده با بهت به

 .گوشی تلفن که بوق اشغال میزد نگاه میکرد

 محبوبه با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود پرسید: چی

 !شده؟

 .ولی محسن مات و مبهوت نگاهش میکرد

 محبوبه فریاد کشید: چه بالئی سرمون اومده ...؟ -

 !... نمیدونم ... محمد -

 محبوبه جیغی کشید و از حال رفت. دخترا گیج و منگ از

ِِ اتاق بیرون دویدند و با حال نزار پدر و مادرشان روبرو  

 شدند، آنها هم از استرس میلرزیدند و تنها چیزی که به

ادق تماس بگیرند. اوعقلشان رسید این بود که با دائی ص  



 سراسیمه خودش را به آنها رساند و سمت اصفهان حرکت

 .کردند

 :معصومه هقهق کنان به میترا زنگ زد و گفت

 محمد تصادف کرده، معلوم نیست چه بالئی سرش -

 !اومده؛ دارم سکته میکنم

 میترا پاهایش سست شد و قلبش لرزید، با صدایی که انگار

ِِ از ته حلقش در میآمد گفت : 

 سریع حاضر شو، داداش مسعود و برمیدارم، میایم -

 !دنبالت

 محبوبه در حیاط بیمارستان روی زمین غلت میزد و از

 شدت دردی که سینهاش را میدرید، لباسش را به تن تکه

 تکه کرده بود. خراشهائی که منا و مژده به صورت

میداد، و کمر محسنانداخته بودند گواه از سوز جگرشان   

 .که از ِ شدت رنج و اندوه خم شده بود

 معصومه و میترا بیرمق با رنگ و روئی پریده و تالشی

 مذبوحانه، سعی در آرام کردنشان داشتند و موفق

 نمیشدند؛ زیرا این درد ... درد بی درمان بود، داغ اوالد

 عزیز و جگرگوشهی آدم که چون گلولهی آتش دل را !...

ند و تا ابد جایش باقی میماندمیسوزا . 

ِِ مسعود برادر کوچک محسن دنبال کارهای اداری بود و  

 ِِ  



 صادق در کنار او که خمیده و بینفس، چمباتمه اشک

 میریخت به دیوار تکیه داده بود و بغضآلود به

 .دوردستها نگاه میکرد

*** 

 ابوالفضل از شدت استرس قلب درد گرفته بود و دیگر

جا بلند شد و سوئیچش را برداشت؛ طاقت نداشت، از  

 :زهرا پرسید

 کجا میخوای بری؟ -

 !میرم تو جاده بلکه پیداش کنم -

 آخه رفتنت دردی رو دوا نمیکنه، این موقع شب کجا -

 میخوای دنبالش بگردی؟

دست رو دست بذارم» چیکار کنم نمیتونم بشینم  - .» 

 !صبر کن باالخره راه باز میشه، خودشو میرسونه -

 زهرا ... میترسم خودش جزو تصادفیا باشه، این بچه -

ِِ دست تنها کاری ازش ساخته نیست . 

خدا نکنه« نفوس بد میزنی» چرا  - . 

دلم مثه سیر و سرکه داره» دست خودم نیست  -  

 «!میجوشه

 بابا ... جای اینکه بری یه بار دیگه به پلیس راه زنگ -

 .بزن

اعت پیش راه بازابوالفضل بعد از اینکه مطلع شد یک س  



 شده و از ترافیک جادهای خبری نیست، کالفه و چشم به

 راه در خیابان انتظار میکشید. لحظاتی سخت و جانفرسا

 که به نظرش اندازهی یک قرن میآمد، باالخره ناامید و

 مستاصل با محسن تماس گرفت. وقتی که او گوشی را بر

 نداشت به منزلشان زنگ زد ولی باز هم کسی جواب نداد،

 گویی قلبش از جا کنده شد. زهرا که دنبالش به خیابان آمده

 !بود ترس را در چشمانش میدید

 !مطمئنم اتفاقی افتاده، گوشی رو برنمیدارند -

 زهرا ملتمسانه نگاهش میکرد، ابوالفضل نمیدانست چه

دیگر کار نمیکرد؛باید بکند بوضوح میلرزید و مغزش   

 یکباره گویی چیزی به یاد آورده باشد به گوشیش نگاهی

 .انداخت و شمارهی صادق را گرفت

 از شنیدههایش زبانش بند آمده بود و خشکش زد! یک آن

 احساس کرد روح از بدنش جدا شده و جسمش کامال تهی

 گشته، تهی از قلب، تهی از مغز؛ شده بود چون کوهی از

ائی قادر به آب کردنش نبودیخ که هیچ گرم . 

 زهرا با دیدن غم شگرفی که در چشمانش هویدا شد و بر

 چهرهاش ماسید، عمق فاجعه را فهمید و دو دستی بر

 سرش کوبید. دیگر قادر نبود روی پاهایش بایستد، انگار

 زیر بار سنگینی له میشد و اشک چون رودی خروشان

ر دهاناز صورتش پایین میریخت، به سختی زبانش د  



 :چرخید و با لکنت گفت

- 
 ِِ  

 !... دختر... سیاه بختم

*** 

 ابوالفضل دستش روی قلبش بود و به پهنای صورت اشک

 میریخت. زهرا با نگاهی به زیر، با انگشت سبابه روی

 گلهای قالی طرح نامعلومی میکشید و زیر لب از آیندهی

 .تلخی که برای دخترش رقم خورده بود شکوه میکرد

ی اشک، متبلور از کنار لبهایش به زیر چانهدانهها  

 می ٌسرید و شوریش را احساس میکرد ِ . ناخودآگاه به یاد

 اولین باری که محمد به منزلشان آمده بود افتاد و در دل

 :گفت

 دستم بشکنه، اگه اونشب کاسه ِ ی گلمرغی رو برای نرم -

 کردن دل ابوالفضل بیرون نیاورده بودم، االن محمد زنده

 !بود

 در آن لحظه اگرهای بیهوده بودند

 ِِ  

 همه درگیر . اگر و

 ایکاشها، مثل خوره به جانشان افتاده بود؛ گاهی خودشان

 را مقصر میدانستند و گاهی تقصیر را بر گردن دیگری



 .میانداختند

 :ابوالفضل هم افسوس میخورد و با خودش میگفت

 !... ای کاش هرگز ندیده بودمش -

انش تحمل این رنج را نداشت به اتاقششاهین که قلب جو  

 پناه برده بود و شیدای مریض احوال در بیخبری بهسر

 :میبرد که زهرا با اشک و ناله گفت

- 
ِِ ِ پاشو بریم بیمارستان پیششون ! 

 پس شیدا چی ...؟ -

 فعال بهتره چیزی ندونه تا ببینیم چه خاکی به سرمون -

 !بریزیم

 آنها وقتی به بیمارستان رسیدند با صحنهی بدی مواجه

 شدند. محبوبه روی زمین افتاده بود و با ناله پسرش را

 صدا میکرد که

 ِِ  

 با دیدن آنها به زحمت خود را از جا کند و

 :سمتشان حمله برد و از ته دل فریاد کشید

 کشتینش ... بچهمو کشتین ...، بیانصافا حتی نذاشتین -

بینمش! بچهمو گشنه از سر سفره بلندیک دل سیر ب  

 کردین و کشوندینش به قتلگاه! نمیبخشمتون به اون

 دخترتم بگو ...؛ خیر نمیبینیه ...! بالی جون پسرم



 !... شدید، خدا سزاتونو بده

 معصومه که دلش دریای خون بود سعی در آرام کردنش

 داشت. ابوالفضل و زهرا هم ضجه میزدند به ِ خاطر جوانی

دست رفتهی محمد، بهخاطراز   

 ِِ  

 شور بختی شیدا و بهخاطر

ِِ آتش دل محبوبه که هیچ آبی قادر به خاموش کردنش نبود . 

 ابوالفضل سمت محسن رفت و دست در گردنش انداخت

 ولی او با چشمانی غریب و گلوئی متورم، مات نگاهش

 :میکرد. گوئی نمیشناختش! میترا جلو آمد و گفت

رجید، االن حال طبیعی ندارن بهترهپسر عمو ... لطفا ن -  

 فعال برید؛ میدونم این مصیبت برای شما هم سنگینه

ِِ ولی شرایط سختیه و نمیشه انتظار برخورد منطقی  

 داشت! میفهمید که چی میگم؟

 !بله میترا جان میفهمم، پس منو بیخبر نگذار -

 !... چشم پسر عمو -

بود، بهسختیآنها که از شدت اندوه رمقی برایشان نمانده   

 خود را به ماشین رساندند ک ِ ه از پشت سر معصومه به آنها

 رسید. با چشمهای ورم کرده و بینی قرمز، سر ابوالفضل

 :و زهرا را در آغوش گرفته بود و زار میزد

 الهی بمیرم برای داغ دلتون، الهی بمیرم برای دل شیدا -



زاین چه سرنوشتی بود؛ برادر دیدی داشت همه چی ...  

 !، این چه حکمتیه ... درست میشد اما هیهات

 در راه برگشت فقط سکوت بود و سکوت؛ آنها از

 چگونگی مواجه شدن با شیدا هراس داشتند و بهخاطر

 آیندهی نامعلومش نگران بودند که چیزی در ذهن زهرا

 جرقه زد؛ تنها کسی که میتوانست کمکشان کند فقط لیال

 !بود

*** 

 شیدا دیگر ناامید شده بود زیرا بنا به گفتهی ابوالفضل

 تصورش بر این بود که ماشین محمد خراب شده و پدرش

 برای کمک به او رفته، به همین خاطر هر از گاهی که

 احساس بهبود میکرد با گوشی محسن تماس میگرفت تا

 خبری بگیرد ولی او در حال خودش نبود و به صدای

داد که مژگان با کالفگی گفتزنگ تلفن اهمیت نمی : 

 بابا گوشیت زنگ میخوره اگه جواب نمیدی لطفا -

 !خاموشش کن

 .باز هم محسن بیاعتنا پاسخش را نداد

 منا گوشی را از جیب پدرش درآورد ِ و با دیدن اسم شیدا

 .شرارههای آتش در وجودش زبانه کشید

 !الو ...، الو عمو محسن -

یکرد و فریاد میکشیدمنا در آنطرف زار زار گریه م : 



 قاتل ... جادوگر...، کشتیش ...، بدبختمون کردی؛ -

 !راحت شدی؟

 !حرفهای منا در گوش شیدا میپیچید؛ قاتل ...، یعنی چی؟

 حیران به مکالمهی یکطرفه با منا فکر کرد و ازچیزی که

 در ذهنش گذشت لرزه بر اندامش افتاد. قلبش داشت از

فهمیده بود، ٌ محمد مرده؟ دهانش بیرون میزد آیا درست ! 

 با نعرهای از ته دل مثل دیوانهها با سر و پای برهنه از

 پلهها سرازیر شد. شاهین هراسان از اتاقش بیرون دوید و

 با دیدن حال پریشان او خواست جلویش را بگیرد که

 .ابوالفضل و زهرا از راه رسیدند

نه،مامان ... بابا، راسته محمد مرده؟ همهش تقصیر م -  

 من کشتمش ...! از ته دل ضجه میزد و شیون میکشید

 شاهین سرش را به دیوار تکیه داده بود و اشک میریخت،

 زهرا شیدا را محکم در آغوش گرفته بود، نوازشش میکرد

 و دلداریش میداد؛ بیفایدهترین کاری که در آن لحظه از

 .دستش برمیآمد

دادن عزیز ودنیا برای شیدا دیگر تمام شده بود، از دست   

 داغی بر دل مانده ع

 ِِ  

 ، نابودی شقی آتشین و آرزوهای بر باد

 رفته، آیندهی تلخی که هیچ چیز قادر به شیرین کردنش نبود



 و نقشی از حسرت که مثل لکهای سمج تا ابد روی قلبش

 !باقی میماند و تیزی چنگالش روح او را میخراشید

ستدر آن لحظات فقط آرزوی مرگ میکرد و میخوا  

 عشقش را ببیند، برایش زجر بکشد و روحش را به او پیوند

 دهد. شرایط بدی داشت، التماسهای ابوالفضل و زهرا هم

 در کنترل رفتارهای لجام گسیختهاش اثری نمیگذاشت و

 .فقط محمد را میخواست

 پدر و مادرش هر بار تصمیم گرفتند او را به کاشان ببرند

 معصومه و میترا منصرفشان کردند چون خانوادهی محمد،

 شیدا را باعث مرگش میدانستند و چیزی جز تحقیر و تنفر

 .در انتظارش نبود

 زهرا ناگزیر با لیال تماس گرفت و خواست سریع خودش

 را برساند تا شیدا از نظر روحی و جسمی آسیب کمتری

 .ببیند

*** 

تدفین، ِ در مسجد بعد از ِ ترخیص پیکر محمد و مراسم  

 ابوالفضل ختم باشکوهی برگزار شد، دسته دسته مردم وارد

 میشدند و جای سوزن انداختن نبود. درصحن بانوان

 صدای زارو شیون همه جا را پر کرده بود و سمت آقایان،

 .پیر و جوان نوحهخوانی و سینه زنی میکردند

کاشانابوالفضل و زهرا همراه با لیال و حامد، شیدا را به   



 آورده بودند. چون باید در این مراسم شرکت میکرد، با

 اینکه میدانستند احتماال رفتار مناسبی با او نمیشود. تنها

 !چیزی که برای شیدا اهمیت نداشت

 محبوبه همانطور که با شنیدن صدای نوحه به سر و

 سینهی خود میکوفت، برای پسر رشید و تازه دامادش، قیه

شیدا همراه مادرش و لیال وارد شد؛ میکشید و کل میزد!  

 با دیدن عکس محمد روی ترمهی پهن شدهی میان مسجد،

 ضجهی سوزناکی زد. سرگشته و حیران، تلوتلو خوران از

 بین جمعیت رد میشد؛ بهقدری از خود بیخود بود که

 هیچکدام از ناسزاها را نمیشنید، خودش را کنار ط ِ اق ِ شال

را در آغوش گرفت و ازترمه انداخت و عکس محمد   

 .صمیم قلب اشک میریخت

 منا و مژده از دیدن شیدا تحریک شده بودند، به سمتش

 .حمله کردند و عکس محمد را از آغوشش بیرون کشیدند

 :زار میزدند و التماس میکردند که بیرونش کنید

 !... با چه روئی اومدی اینجا ...؟ تو باعث مرگش شدی -

د، از اینکه سایهی شومش برشیدا از خودش بیزار بو  

 زندگی آنها افتاده بود احساس گناه میکرد و خودش را

 مستحق هر مجازاتی میدانست. مجنونوار در میان

 .جمعیت بهم فشرده راه میرفت و همه را نگاه میکرد

 زهرا و لیال از دور شاهد این صحنه بودند و کاری از



مد کهدستشان برنمیآمد. فقط اشک میریختند، برای مح  

 پرپر شده بود، برای جگر سوختهی خانوادهاش و برای

 !شیدا که مظلومانه مورد هجمه قرار گرفته بود

 معصومه از میان جمعیت خودش را به شیدا رساند و با

 :همهمهای که برپا شده بود، او را به بیرون هدایت کرد

 کاشکی عمهت میمرد و این روزهارو نمیدید؛ گفتم اگه -

 !... بیاین اذیت میشین

 سمت آقایان اوضاع آرامتر بود، البته که ابوالفضل و حامد

 هم کم و بیش متوجه پچپچهها شده بودند. هنگامی که از

 بیرون صدایشان زدند با دیدن خانمها فهمیدند که استقبال

 خوبی از آنها نشده. ابوالفضل سوئیچ را به حامد داد و

مان هم لحظهای خیرهخودش نزد محسن برگشت، در چش  

 :شدند و با هم گریستند

 !محسن ...، باید یه چیزی بهت بگم -

 .هیچی نگو ...، این بزرگترین لطفیه که بهم میکنی -

 !... محسن -

 .!.. لطفا ...، فقط برو -

 :ابوالفضل مکثی کرد و با بغض گفت

 !پس حاللم کن -

د. شیداآنها با حالی نزار و اندوهی گران به اصفهان برگشتن  

 اصال حال خوبی نداشت، وسواسگونه خودش را سرزنش



 !میکرد و آزار میداد

 اما لیال یک لحظه تنهایش نمیگذاشت چه ِ با س ٌرم و

 داروهای تقویتی تا سر پا نگهش دارد چه با صحبت کردن

 و مرهم گذاشتن به روح زخم خوردهاش، ولی شیدا مدام

 :تکرار میکرد

نزده بودم این اتفاق نمیافتاد،اگه اون لحظه بهش زنگ  -  

 !همش تقصیر منه

 شیدا جان میدونم ناراحتی، طبیعیه ولی این اگر و -

 مگرها همهش بیهودهست، بدون اذن خداوند حتی یک

 برگ هم از درخت نمیفته. خدا رحمت کنه خانوم جونو

 اینطور وقتها میگفت: از عزرائیل پرسیدند نمیترسی

 این ِ همه نفرین پشت سرته؟

 گفت: نه ...! این همه مرگ و میر و عزا ...؛ تا حاال

 دیدی کسی حرفی از من بزنه؟! هیچکس نمیگه اجلش

 :سر اومده بود و عزراییل جونشو گرفت. فقط میگن

 مریض بود، تصادف کرد، تو جنگ کشته شد، زلزله

 .اومد، سیل اومد و هزار و یکجور بهانهی دیگه

میا با اینکه بیسواداالن که فکرشو میکنم میبینم قدی  

 !بودند چقدر حکمت سرشون میشد

 تمام حوادث زندگی با مجموعهای از اتفاقات کوچیک که

 زنجیروار بهم وصلند پیش میاد، یک آن جائی هستی که



 نباید باشی! حتی یک درنگ، یک نگاه، یک تصمیم،

 یک اشتباه و در نهایت اتفاقی که میفته و هیچوقت یک

ست. پس خودتو سرزنش نکننفر در اون دخیل نی ! 

 بعد از مدتی وقتیکه شیدا کمی روبراه شد، لیال او را با

 خود به انزلی برد تا از نظر روحی التیام پیدا کند، چون

 وجب به وجب آنجا شیدا را بهیاد محمد میانداخت. در

 ضمن ترجیح داد بهجای ویالی خودش او را در منزل عمو

 اصغر و خاله طاهره مستقر کند، مبادا خاطرات در آن خانه

 برایش زنده شود، کار بود

ِِ در ضمن ساعاتی هم که سر  

 !دیگر نگرانی نداشت؛ چون آنها از او مراقبت میکردند

*** 

 یک ِ سال پر از نشیب و فراز با تمام سختیها برایشان

 گذشت! شیدا گاه با اصرار و نصایح لیال آرام میگرفت و

 مانند یک دختر عاقل و بالغ رفتار میکرد، گاهی هم

 خاطرات محمد در دل و جانش قوت میگرفت و تاب

 نمیآورد؛ یکباره در غمی عظیم غوطهور میشد و دوباره

 لیال را به چالش میکشید. به هر روی گذشت و حاال

 .زمانش فرا رسیده بود که از این مرحله نیز بگذرد

اج اکبر و طیبه به انزلی رفتند؛ابوالفضل و زهرا باتفاق ح  

 شیدا عوض شده بود از آن دختر شاد و شنگول و پر



 انرژی دیگر اثری نبود. خندههای از ته دل و شیطنتهای

 شیرینش به سکوت و آرامشی عمیق بدل شده بود، در

 خلسهای فرو رفته بود که برای بیرون آمدن از آن مقاومت

 .میکرد

میداد تا رهایش کنند و در گاهی به فریب، آنها را بازی  

 .دنیای خودش غرق شود؛ ولی همه دستش را خوانده بودند

 آنموقع بود که حاج اکبر و طیبه تصمیم گرفتند او را به

 مسافرت ببرند، بلکه بتوانند روحیهی شکستهاش را بند

 .بزنند و از این مرداب نجاتش بدهند

شیدا دچاراما غافل از اینکه مسئله به این سادگیها نبود،   

 سوگی حل نشده بود که آنها بهاجبار میخواستند بدون گذار

 از این مرحله به زندگی عادی برش گردانند. ولی مگر

 ممکن بود! حتی به او اجازه نداده بودند برای عشقش

 عزاداری کند. سر مزارش برود، برایش گل ببرد،کنارش

هبنشیند، اشک بریزد ِ و گله کند که چرا تنهایش گذاشت . 

 واقعا چهطور میتوانست جوری به زندگی ادامه دهد که

 !انگار هیچ اتفاقی نیفتاده

 ابوالفضل و زهرا هنوز در انزلی بودند که حاج اکبر و

ِِ طیبه همراه شیدا به اصفهان برگشتند و بعد از چند روز  

 بهاتفاق عازم سفر شدند. آنها تمام سعیشان را میکردند تا

هی شهرها یک به یک توقفبه او خوش بگذرد، در هم  



 میکردند، از جاهای تفریحی و تاریخی و زیارتیش دیدن

 میکردند و برای غذا خوردن به بهترین رستورانها

 میرفتند. اما شیدا فقط جسمش آنجا بود و اختیار روحش را

 نداشت. گاهی دلش برای تالش آنها میسوخت، میفهمید که

را به آب وچهقدر دوستش دارند و بهخاطرش، خودشان   

 .آتش میزنند ولی چه کند که دست خودش نبود

 تنها جائی که به دلش مینشست و ِ با خیال راحت یک دل

 سیر اشک میریخت، حرم امام رضا بود. با دیدن گنبد و

 گلدستهها غم غریبی بهدلش مینشست و بعد از وارد شدن

 !به آنجا از ته دل زار میزد و با امام رضا ِ درد دل میکرد

ر طول اقامتشان در مشهد، پدربزرگش هر روز بعد ازد  

 زیارت آنها را برای تفریح به جاهای مختلف میبرد. اما

 شیدا دلش میخواست فقط در حرم بماند تا با عجز و البه

 غمهایش را سبک کند و از بار گناهی که بر دوشش

 !سنگینی میکرد رهایی یابد

 حاج اکبر در مشهد دوست قدیمی و با صفائی داشت که از

 گذشته با هم کار میکردند و هر وقت راهشان به هم

 میافتاد یکدیگر را مالقات میکردند. هنگامی که حاج

 توکل متوجه شد رفیقش به همراه خانواده به مشهد آمده،

 آنها را برای شام دعوت کرد. ولی شیدا که حوصلهی

دیدن غریبهها را نداشت گفتمیهمانی رفتن و  : 



 !لطفا شما برید، من ترجیح میدم توی هتل بمونم -

 وقتی طیبه با اصرار نتوانست شیدا را راضی کند، حاج

 اکبر هم صالح ندید او را تنها بگذارند، پس قصد کرد به

 رفیقش زنگ بزند و بهانهای بیاورد. اما شیدا میدانست با

؛ او اگر سرشاین کار پدربزرگش را سبک میکند  

یک لحظه حال» میرفت حرفش نمیرفت، آدمی نبود که   

او تمام اعتبارش را مدیون همین« باشد و یک لحظه قال  

 .خوش قولیش بود؛ پس دلش نیامد با آبروی او بازی کند

 علیرغم اصرار خانواده، شیدا هنوز تیره میپوشید و

 عزادار بود. با اینکه خیلی الغر شده بود با پیراهن

استهی مشکی بلندش و شال سیاهی که صورتش را قابر  

 گرفته بود در عین سادگی به تندیس جذابی میمانست که

 نگاهها را به خود جلب میکرد ِ . اما غم پنهان چشمانش که

 در صورت تکیده و الغرش میدرخشید، قلب آدم را

 !میدرید و به درد میآورد

*** 

نشین مشهدحاج توکل در یکی از مناطق قدیمی و اصیل  

 زندگی میکرد. درخانهای بزرگ که از معماری زیبایی

ِِ برخوردار بود و هوای دلپذیری که آن را مرهون پارک  

 .کوهسنگی بود

 اکرم خانم همسرحاجی با دیدن شیدا و حال و روزش



 کنجکاو شده بود که طیبه خیلی مختصر، توضیح داد که

فنوهاش شیرینی خوردهی پسری بوده که در یک تصاد  

 جانش را از دست داده و او از نظر روحی بههم ریخته و

 :افسرده شده. اکرم خانم هم غصهدار شد و با افسوس گفت

 چه میشه کرد، دست تقدیره، باید راضی بود به رضای -

 ! خدا

 .بله دیگه ...! قسمت اینجوری بوده -

 ماشاهللا هم جوونه هم خوش بره رو، انشاهلل عاقبت -

 !بهخیر باشه

ر کوچک حاج توکل و همسرش هم که در طبقهی باالپس  

 زندگی میکردند به جمعشان پیوستند. تٌکتم، عروس آقای

 توکل چند سالی از شیدا بزرگتر بود ولی با دیدنش

 !ناخودآگاه مجذوبش شد و باب همزبانی را با او گشود

 او زن جوان و با طراوتی بود اهل تربت جام که خو و

 چهرهی ترکمنی کامال در سیمایش هویدا بود. تکتم با

 همسرش در دانشگاه آشنا شده بود؛ او با دوتار نوازی و

ِِ دو بیتی خوانیش که برخاسته از دل آئین و رسومات  

 !هزاران سالهاشان بود؛ هادی را والهی خود کرده بود

 آنها سر میز شام نشسته بودند و از خوردن غذا و

م لذت میبردند که زنگ در به صدا درهم ِ صحبتی با ه  

 !آمد؛ هادی با تعجب در را باز کرد



 تو کجا اینجا کجا ...؟ -

 !... سالم دائی -

 یکباره حاج توکل و همسرش از شنیدن صدای نوهاشان

 :از جا پریدند و به استقبالش رفتند

 !پسرم ... تنهائی، چهطور بیخبر؟ -

رفتم پای پروازببخشید ... یهوئی شد، از طرف شرکت  -  

 .سوار شدم

 خوش اومدی عزیزم، قربون قدت برم مادر، مامانت -

 چطوره همگی حالشون خوبه؟

 !خدارو شکر، مهمون دارید؟ -

 آره آقاجون، غریبه نیستن ... به موقع رسیدی بیا تا غذا -

 !از دهن نیفتاده

 میالد وارد سالن شد به میهمانها سالم داد و احوالپرسی

کل گفتکرد، حاج تو : 

 !این شازده، نوهی دختریمه -

 !ماشاهللا ...، خدا حفظش کنه -

 دختربزرگم شوهرش تهرانیه به محض اینکه عروسی -

 !کردن، ب رش داشتن با خودشون بردن، االن سی ساله

 !مهم اینه که خوشبخت باشن، جاش فرقی نمیکنه -

 !اونکه بله ...، شوهرشم خوبه الحمدهلل -

ق چنگالی را که از آشپزخانه آورده بودتکتم بشقاب و قاش  



 :جلوی میالد گذاشت، تعارفش کرد و پرسید

 !اومدی ماموریت ...؟ -

 بله ...! قراره یه قطعهی مهم از مشهد برای شرکت -

 فرستاده بشه که قبلش باید تائید میشد و خیلی اتفاقی

 .قرعه به نام من افتاد

اشیپس انگار قسمت بوده امشب تو هم اینجا ب - ! 

 میالد همانطور که شام میخورد چهرهی معصوم و

 محزون شیدا نظرش را جلب کرد. به طرز غریبی

 افکارش درگیر چشمان درشت و کمرنگ او شده بود که

 غمی به بزرگی دریا در آن موج میزد. بدون آن که

 خودش متوجه باشد، ذره ذره در

 ِِ  

 سکون ِ آن نگاه عمیق و

 مردابوار

 ِِ  

 !در حال غرق شدن بود

 اندوهی ملموس، سادگی بیدریغ و زیبائی محجوب، شیدا

 را در چشم میالد متمایز میکرد. اما چیزی که بیشتر

 تعجبش را برمیانگیخت این بود که به اطرافش اعتنائی

 نداشت در عالم دیگری سیر میکرد و هر گاه تعارفی به

 .او میشد یکباره به خودش میآمد



کتم با دوتارش شروع به نواختن کرد،بعد از شام ت  

 انگشتان ظریف و ماهرش زخمه بر ساز میزد و نوای

 شورانگیزش زخمه بر جان! و اما هادی که با دوبیتیهای

 عاشقانه و هجری و عارفانه او را همراهی میکرد و

 .برایشان لحظاتی خاص و دالنگیز رقم میزدند

 شیدا محو در آوای خوش نوای س

 ِِ  

به دستاناز و خیره   

 هنرمند تکتم، سحر شده بود؛ جوششی غریب در سینهاش

 غلیان میکرد و بیاختیار اشک از گوشهی چشمانش به

 پائین میخزید. انگار زخمهها بر دل ریشش چنگ میزد

 .و درد از ضمیرش فوران میکرد

 حتی میالد که بارها شاهد این منظره بود حاال در این

بر دل و جانشلحظه، این نوای عشق جور دیگری   

 !مینشست

 همه در سکوتی عمیق فرو رفته بودند و مکنونات قلبیشان

 فضا را آکنده کرده بود و نیروئی به تکتم میداد که با تمام

 وجود حسش میکرد، جان میگرفت و از صمیم قلب

 مینواخت تا به عمق وجودشان رسوخ کند. هنگامی که

گلگون وآخرین زخمه را زد سرش را باال آورد، صورتش   

 چشمانش خیس از اشک بود و با نگاهی از سر ِمهر به



 !شیدا فهماند که امشب برای دل او نواخته است

 شیدا روز به روز آرامتر میشد، پدرش سعی داشت به

 دانشگاه برش گرداند ولی او امتناع میکرد. نمیتوانست

 آن محیط و دوستان مشترکش با محمد را تحمل کند، پس

همهی آنها قطع رابطه کرده بود و در انزوا از آن حادثه با  

 .بهسر میبرد

 بعد از مرگ محمد، زندگی آنها هم زیرو رو شده بود و

 شادی از آن خانه رخت بربسته بود. اندوه از در و دیوار

 میبارید و بهشدت افسرده بودند؛ ولی از همه بدتر شیدا

 .بود و آیندهی نامعلومش که آن را به تباهی میکشید

الفضل و زهرا حاضر بودند هر کاری انجام دهند تاابو  

 ِِ  

 امید به زندگی شیدا برگردد و از این درد رهایی یابد. و

 در نهایت با تصمیمی نامطمئن به

 ِِ  

 عنوان تیر آخر، کودکی

 را به فرزندی گرفتند بلکه با حضورش، شادی و نشاط را

 .به آن ماتمکده برگرداند

 شیدا در ابتدا حسی غریب و ناآشنا داشت ولی رفته رفته

 دیوانهوار عاشق کودک شده بود و بیشتر وقتش را با او

 میگذراند؛ مخصوصا اینکه نامش را هم محمد گذاشته



 بودند. حاال دیگر آن پسر بچه مهمترین انگیزهی

 .زندگیشان شده بود و همگی به او عشق میورزیدند

وباره زندگی را به آن خانهدرواقع محمد کوچولو د  

 .بازگردانده بود

*** 

 مدتی از م

 ِِ  

 یهمانی منزل حاج توکل میگذشت، ولی آن

 دختر چشم کهربائی چنان طوق مهری بر گردن میالد

 افکنده بود که گوئی طلسم شده! چشمهایش را که برهم

 مینهاد تصویر زیبای شیدا در ذهنش نقش میبست و قلبش

در خواب و بیداری رهایش نمیکرد بهشدت میتپید. یاد او  

 و نمیتوانست فراموشش کند. دلش میخواست حجم

 اندوهش را دریابد و درکش کند و با عشقی بیدریغ به یک

 زندگی خوشحال برش گرداند. پس برای ِ آرام کردن دل نا

 آرامش، تصمیم گرفت با هادی و تکتم مشورت کند و از

گفت آنها کمک بخواهد. اما هادی در جوابش : 

 تو فقط یکبار این دخترو دیدی چهطور فکر میکنی -

 عاشقش شدی؟

 چون از اون روز حتی یک لحظه هم از جلوی چشمام -

 کنار نرفته، مدام تصویرش توی ذهنم مجسم میشه و



 نگاهش دلمو آتیش میزنه؛ شب تا صبح خوابشو میبینم

 و با دیدن اشکاش ناخودآگاه از خواب میپرم و قلبم تیر

همیکش ! 

 میالد ... مبادا ترحم و با عشق اشتباه گرفته باشی، تو -

 جوونی و بیتجربه، مطمئنی که میتونی اونهارو از هم

 تشخیص بدی؟

 بله مطمئنم، اگه ترحم بود تو این مدت حتما متوجه شده -

 !بودم ولی من واقعا دوستش دارم؛ اینو از ته دل میگم

آشنام،در هر حال چون با طبیعت عشق و عاشقی  -  

 میدونم که االن نمیتونم از این کار منعت کنم؛ فقط لطفا

 !کورکورانه از احساست پیروی نکن

 میدونی ... فکر میکنم اونشب من اتفاقی اونجا نبودم، -

 این خودش یه نشونهست. کار خدا بود تا شیدا رو پیدا

 !کنم

 تکتم گفت: منم به این مسئله اعتقاد دارم، ولی شیدا با غم -

گینی دست و پنجه نرم میکنه؛ آیا میتونی با اینسن  

 مسئله کنار بیای؟

 شنیدم ٌهرم گرمای عشق سنگ رو هم آب میکنه، قول -

 میدم انقدر مهر و محبت نثارش کنم که مثل موم نرم بشه

 !و خاطرات تلخ گذشتهشو فراموش کنه

 حرفات به نظرم یه کم شعاریه و دلیلش خام بودنته، چون -



 در مواجه شدن ب ِ ا واقعیات زندگی و مشکالتش، کمکم آدم

دل»خسته و انگیزههاش کمرنگ میشه. ازدواج که فقط   

نیست، درسته که عالقه ستون« دادن و قلوه گرفتن  

 اصلی زندگیه، ولی گاهی مشکالت چنان گره کوری به

 زندگیت میزنه که هیچ عشقی قادر به باز کردنش

 !نیست

ت جمع باشه، آتیش تند عشق و عطشمیالد ... حواس -  

 رسیدن به معشوق در خیال، چشم آدمو کور میکنه و

 منطقشو منفعل؛ ولی بعد از رسیدن به هم، زمانی که

 شعلههای عشق فروکش کرد و با ح

 ِِ  

 قایق زندگی روبرو

 شدی اگه صبر و تحمل نداشته باشی، کم میاری و به

 !بنبست میخوری

میگین؛ ولی من خودمو خوبقبول دارم ... شما درست  -  

 !میشناسم از پسش برمیام

*** 

 میالد به توصیهی هادی و با هماهنگی، به بهانهی

 سفرکاری به اصفهان و دیدن حاج اکبر رفت و با استقبال

 گرم او مواجه شد. حاجاکبر حتی ِ به حرمت ِ رفیق قدیمش

 .اجازه نداد میالد به هتل برود و او را با خود به خانه برد



 این رفت و آمدها از طریق هادی، آخر هفتهها ادامه پیدا

 کرد و میالد توانست با خوشاخالقیش و رفاقت با شاهین،

 خودش را بین آنها بگنجاند. طبق معمول او هم تحت تاثیر

 صمیمیت و خونگرمی آنها قرار گرفته بود و در جمع با

 .دیدن شیدا گل از گلش میشکفت و چشمانش برق میزد

شیدا هم دیگر آن دختر چند ماه پیش نبود، لباس عزاالبته   

 را از تن به در کرده بود و آبی زیر پوستش رفته بود و

 .مانند گلی زیبا در میان خانواده میدرخشید

 اولین کسی که متوجه نگاههای میالد شد، طیبه بود و

 :بالفاصله آن را با زهرا در میان گذاشت

ط نکنم این پسره خاطرخدا کنه حدسم درست باشه؛ ِ غل -  

 !شیدا رو میخواد

 خدا از دهنت بشنوه، ولی مگه شیدا قبول میکنه؟ -

 نذار بفهمه تا بوقتش، اگه واقعا شیدا رو بخواد شانس

 !آوردیم

 میالد هم در ابتدا مانند دیگران از دیدن محمد کوچولو

 حیرت کرده بود و شیفتهی مهربانی آنها شده بود. در آن

  وجود داشت که میالد را جلب خودشجمع، صمیمیتی ِ

 .میکرد و در میانشان حس خوبی داشت

 معموال وقتی که میالد آنجا بود شاهین هم ِ منزل

 پدربزرگش میماند. کلی با هم رفیق شده بودند و بهاتفاق



 بیرون میرفتند و گردش میکردند؛ تا روزی که زهرا

 زنگ زد و گفت برای ناهار منتظرشان است. شاهین

 مادرش را درک نمی

 ِِ  

 تعجب کرده بود و دلیل این کار کرد،

 آنها میتوانستند بهراحتی مثل همیشه بیرون غذایشان را

 بخورند! پس خیلی سرسری موضوع را با میالد در میان

 .گذاشت و گفت که میتوانم به مادرم بگویم نمیرویم

 :او که از این دعوت در پوست خود نمیگنجید جواب داد

ن فرقی نمیکنه ولی بندهخدا زحمت کشیده،برای م -  

 !میترسم بیادبی باشه

*** 

 زهرا میز را برای ناهار میچید و شیدا در حال خواباندن

 محمد کوچولو بود که آنها از راه رسیدند. میالد انتظار

 دیدن چنین خانهی باسلیقهای را نداشت، ولی با وجود شیدا

 .چیز دیگری نظرش را جلب نمیکرد

اشاره از دخترش خواست از میهمانشان پذیرائی زهرا با  

 کند و به بهانهای شاهین را صدا زد! اما شیدا اصال توجهی

 به میالد نمیکرد و انگار نمیدیدش، حتی نگاههای سنگین

 او را روی خودش نمیفهمید. ولی مادرش از دور مراقب

 .بود ِ و سر شاهین را گرم میکرد



 صحبت را باز کرد

 ِِ  

صت را غنیمت شمرد سرمیالد که فر  

 :و گفت

 شیدا خانم ... خیلی خوشحالم از اینکه سر حال -

 !میبینمتون

 .ممنون -

 !شنیدم دانشجوئین -

 .بله، ولی فعال مرخصی گرفتم -

 .حیفه ...! اگه برگردید دانشگاه برای روحیهتون بهتره -

 !انشاهلل، تا ببینیم چی میشه -

میشدند و یکدیگر را این اولین باری بود که آنها همکالم  

 رو در رو میدیدند. میالد به هدفش نزدیک شده بود، دیده

 شدن تا به مرور جایی در دلش باز کند. اما قادر به پنهان

 کردن احساسش نبود و به عناوین مختلف شیدا را مخاطب

 قرار میداد و با او صحبت میکرد، حتی شاهین هم متوجه

زهرا که سعی درشد و دیگ غیرتش به جوش آمد. ولی   

 کنترلش داشت با حقایقی که آیندهی شیدا را به خطر

 میانداخت توجیهش کرد. اما او همچنان مخالف بود و در

 نهایت وقتی حریف مادرش نشد، ترجیح داد نقشی در آن

 .ماجرا نداشته باشد و خودش را از این بازی بیرون بکشد



 مامان به عواقب این کار فکر کردی؟ شیدا به اندازهی -

 !کافی ضربه خورده بذار تو حال خودش باشه

 من که نمیخوام به زور این کارو بکنم پسره خودش -

 خواهونه در ضمن نمیشه که خواهرت یک عمر عزای

 شوهر ناکامش و بگیره،

ِِ اونم حق زندگی داره . 

زوده، اون هنوز درسته ... ولی منظورم اینه که االن -  

 !آمادگیشو نداره

 اتفاقا االن وقتشه ِ که هنوز بره رو داره، چند وقت دیگه -

 که ترشیده شد باید بشینیم زن مرده و زن طالق داده با

 .دو سه تا بچه بیان سراغش

 !... اصال درکتون نمیکنم -

من خودم« موش ن دوون»اشکالی نداره ...، تو فقط  -  

 !میدونم چیکار کنم

 پس لطفا پای منو وسط نکشین؛ چون نمیتونم کس -

 !دیگهای رو کنار شیدا ببینم

 یعنی چی ...؟ -

 یعنی اینکه خودت میدونی با داماد آیندهت! اگه مهمون -

 !نبود همین االن نسخهشو میپیچیدم

*** 

 طیبه خانم که تا حدودی از احساس میالد با خبر شده بود



ست بیشتر هوای حاجگوشی را دست حاج اکبر داد و خوا  

 توکل را داشته باشد. او آینده

ِِ هم به خاطر ی شیدا سعی  

 میکرد ارتباط خود را با قدیمی

 ِِ  

 رفیق و پسرش هادی که

ِِ حاال اکثر کارهای پدرش را انجام میداد مستحکمتر کند . 

 اما در این میان ابوالفضل و شاهین نگران بودند و از این

که در مقابل« نمیرسیدبوی خوشی به مشامشان »ماجرا   

 استداللهای زهرا و طیبه، همواره مجبور به کوتاه آمدن

 .بودند

 حاال دیگر شیدا هم متوجه عالقهی میالد به خودش شده

 بود و مانند شاهین بهعمد از او دوری میکرد. ولی

 برعکس زهرا، با توجه و محبت بیش از اندازه دل به دلش

دیک شدن به پدربزرگشمیداد؛ حاج اکبر و طیبه هم با نز  

 .و هادی او را دلگرم نگه میداشتند

 جمعه بعدازظهر بود و میالد قصد برگشتن به تهران

 داشت؛ اما زهرا که خودش را به هر دری میزد زودتر

مزهی دهانش»تکلیفش روشن شود، دنبال فرصت بود تا  » 

 را بفهمد که در آخرین لحظه، حین خداحافظی گویی چیزی

 به یاد آورده باشد از میالد خواست در مسیرش او را تا



 جایی برساند. زهرا به محض سوار شدن تصمیم گرفت از

 ابتدا سمت و سوی صحبتش را به شیدا بکشاند و زودتر به

 نتیجه برسد پس با مقدمه چینی و حرفهایی که وسط

 کشید، بار سنگینی از دو ِش میالد برداشت و در نهایت

 :گفت

د جان من یه سنی ازم گذشته، جای مادرتم خودمممیال -  

 بچهی جوون دارم، از چشمات میخونم تو دلت چی

 !میگذره

نگاهش را از» میالد که تا بناگوش قرمز شده بود با شرم   

و گفت« او دزدید : 

 !ببخشید ولی من قصد بدی ندارم -

 میدونم ...! تو پسر خوبی هستی اما مسئ ِ له خود شیداست -

د راضی بشهکه بای . 

 !اگه شما اجازه بدین من راضیش میکنم -

 خانوادهت چی با اونها صحبت کردی؟ -

 نه ...، چون میخواستم از شیدا مطمئن بشم بعد مطرح -

 !کنم

 تو که مشکل اونو می ٌ دونی، شش د ِ نگ دلت راضیه؟ -

- 
 ِِ  

 دل من شیدا رو با تمام مشکالتش میخواد، قول میدم



 .خوشبختش کنم

*** 

 هنگامی که زهرا خیالش از میالد راحت شد و او را تا این

 حد جدی دید، مسئله را با شیدا در میان گذاشت و چنان

 بحث و جدالی بینشان صورت گرفت که ابوالفضل با

 اینکه خودش مخالف بود، مجبور به میانجیگری شد و با

 گفت و گویی صمیمانه به او اطمینان داد تا زمانی که

اجباری در کار نیست. امانخواهد هیچ  : 

 دخترم ... تجربه ثابت کرده که نمیشه تا آخر عمر تنها -

 بود، تو هم از این قاعده مستثنی نیستی. االن ناراحتی

 بهت حق میدم؛ احساس میکنی دنیا به آخر رسیده و

 نمیتونی ِ کس دیگهای رو توی زندگیت قبول کنی ولی

زندگی حاال اینطور نیست. تو تازه اول راهی و این  

 .حاالها ادامه داره، پس لطفا به کام خودت زهرش نکن

 ما ترسمون از اینه موقعی به خودت بیای که دیگه دیر

 شده باشه؛ حاال که یه آدم مطمئن پیدا شده چرا این شانسو

 !به خودت نمیدی، امتحانش که ضرری نداره

 شاهین با عصبانیت رو به آنها غرشی کرد و چون تاب

 نیاورد از خانه

ِِ بیرون رفت و چنان در آهنی حیاط را بهم  

 کوبید که دیوارها به لرزه درآمد. شیدا هم حیرتزده به



 ابوالفضل خیره شده بود و متعجب به حرفهایش گوش

 میداد، زیرا او هم در ابتدا مخالف بود ولی حاال با

 .درماندگی ازش میخواست به خودش شانس دوباره بدهد

یش نمیشنید و برعکس چشمهایش باز شدهدیگر گوشها  

 بود؛ به چهرهی شکسته و تارهای سفید موهای پدرش که تا

 بهحال به آن توجهی نکرده بود نگاه میکرد و تازه متوجه

 ِِ  

 عمق غمی که فروغ چشمانش را کدر کرده بود میشد؛ با

 خودش فکر کرد چهطور تا حاال اینهمه درد و شکستگی

دم. یعنی اینقدر خودخواهم که بایدرا در سیمایش ندیده بو  

 نرمش عاجزانهی کالمش مرا به خود بیاورد تا رنجی را

 :که میکشد بفهمم

 من مسبب تمام اینمشکالتم، طالع نحسم زندگی همه رو -

 سیاه کرده و گریبانشونو گرفته، پدر و مادرم دارند از

 غصه دق میکنند؛ تمام   هم   و غمشون آیندهی منه و هر

زشون خواستم برام انجام دادند. ولی حاال منکاری ا  

 ...! خود خواهانه

ٌِ اما خب مگه چه گناهی کردم، جرمم چیه که باید  

 اینطوری تنبیه بشم؟ االن به این دلی که مثل سنگه،

 !چهطور کسی رو راه بدم ... خدایا خودت کمکم کن

 زهرا



 ِِ  

 که شوریدگی دخترش را با گوشت و پوست لمس

، خواست«به زبان گرفتش» ش و مهربانیمیکرد با نواز  

 تا زمانی که میالد به اصفهان برمیگردد خوب فکر کند و

 .بهخاطر خودش و آنها هم که شده عاقالنه تصمیم بگیرد

مثل مرغ پر»شیدا روزهای پر مخاطرهای را میگذراند،   

بود و آرزو میکرد میالد هرگز به آنجا برنگردد« کنده . 

 زهرا یک

 ِِ  

ش حرف میزد و نصیحتشریز زیرگوش  

 میکرد؛ شیدا سرسام گرفته بود. احساس گناه رهایش

 نمیکرد، با خود میاندیشید همینطور که به محمد خیانت

 میکند با نادیده گرفتن خانوادهاش، دارد آنها را هم از بین

 میبرد. در مخمصهای افتاده بود که راه گریزی نداشت،

نجار میرفت؛درمانده و منزجر از شرایط با خودش کل  

 چون حس میکرد با هر حرکتش در این باتالق متعفن به

 .انحطاط کشیده خواهد شد

*** 

 این دفعه آمدن میالد با همیشه فرق داشت. استرس

 وجودش را فرا گرفته بود و میترسید، چون نیتش کامال

 .مشخص شده بود و حاال همه چیز بستگی به شیدا داشت



 اما وقتی فضا را مساعد دید امیدوار شد و تمام سعیش را

 بر این گذاشت تا نظر مثبت همه مخصوصا او را به خود

 .جلب کند

 میالد واقعا پسر مهربان و با احساسی بود و بعد از مدتی

 توانست با عشق و لطافت، ذره ذره دل شیدا را نرم کند و

دوباره حسی را که فکر میکرد هرگز به سراغش نمیآید،  

 .در دلش جوانه بزند

 او هنگامی که مست از عشق بود و خوشحال از به دست

 آوردن معشوق با مخالفت خانوادهاش مواجه شد؛ چون در

 واقع از نظر آنها شیدا دختر غمگین و افسردهای بود که

 احتمال داشت این نامرادی، زندگی آیندهاش را تحت تاثیر

فت و با کمک گرفتن ازقرار دهد. ولی میالد زیر بار نر  

 دائی هادی و پدربزرگش آنها را راضی کرد و به هر حال

 .این ازدواج صورت گرفت

 فصل چهارم

 ابوالفضل دل تو دلش نبود و نمیدانست آنها در چه

 وضعیتی هستند، بیشتر نگران سالمتی شیدا بود؛ ولی وقتی

 رسید و اوضاع را آرام دید خیالش راحت شد. شیدا در

وابیده بود و استراحت میکرد، ولی میالد با اینکهاتاقش خ  

 ِِ  

 .خسته بود انتظار ابوالفضل را میکشید



 پسرم ما رو ببخش میدونم که قصور کردیم، ولی واقعا -

 فرصت نشد در مورد اتفاقات گذشته مفصل صحبت کنیم

 !و برات توضیح بدیم

 :میالد با چهرهای آرام و مطمئن گفت

انتخاب کردم و به خودم قول دادممن با آگاهی شیدا رو  -  

 پای تمام مشکالتش بایستم، سرحرفمم بودم و هستم، ولی

 متاسفانه تا حاال هیچکس با من همکاری نکرده. االن هم

 اگر شما اینجائید دلیلش اینه که برای همسر و بچهم واقعا

 نگرانم، تا ندونم چه اتفاقی برای شیدا افتاده، چهطور

 !میتونم کمکش کنم

 حق با توئه ...! خیال نکنی چیزائی که میخوام بگم -

 توجیه اشتباهات ماست، نه ...! وقتی خودت بچهدار

 شدی میفهمی که پدر و مادر بهخاطر خوشبختی بچهش

 هر کاری میکنه، اما من معتقدم ما نه تنها به شیدا لطف

 !نکردیم بلکه در حقش ظلم هم کردیم

ابوالفضل که غم میالد در سکوت با شگفتی، به حرفهای  

 و اندوه در آن موج میزد؛ ِ گوش جان سپرده بود. شیدا هم

 که

 ِِ  

 آمدن پدرش را فهمید؛ نشست. تکیه ِ اش را به در بستهی

 اتاق داد و با شنیدن قصهی تلخ زندگیش، اشک میریخت و



 !دلش به حال خودش میسوخت

 ابوالفضل مجبور شد در بارهی گذشتهی ناخوشایندش و در

اتفاقاتی که سرانجام تلخ شیدا را رقم زده بود دوبارهمورد ِ   

 صحبت کند؛ گذشتهای که دست از سرش برنمیداشت و

 :زندگی دخترش را تباه کرده بود. او در ادامه توضیح داد

 در واقع اونا راحتترین راه رو انتخاب کردند، نادیده -

 گرفتن اشتباهات خودشون و مقصر دونستن شیدا، کسی

 دلی

 ِِ  

 رو که راحت بتونن دق شونو سرش خالی کنن و

 اونو قاتل پسرشون بدونن. حتی بهش اجازه ندادند براش

 سوگواری کنه، سر خاکش بره و باهاش وداع کنه. ما هم

 از ترس این که شرایط روحیش بدتر نشه، فقط باهاش

 حرف میزدیم تا از مجازات کردن خودش دست برداره

ینکه لیال بهخاطر عوضو بدونه که مقصر نیست. تا ا  

 !شدن روحیهش اونو با خودش به انزلی برد

 شیدا از آن برهه چیزی مانند رویا به ذهنش میرسید،

 روزهایی که بیجان و بیرمق روی تخت افتاده بود و با

 اشک سپری میشد. ساعاتی که فقط چشم ِ به سقف سفید

 !اتاق میدوخت و آرزوهای از دست رفتهاش را میشمرد

خاله لیال، مادربزرگش و زنعمو طاهره دورهاش مادرش،  



 کرده بودند و نمیگذاشتند گریه کند. آنها با نصیحت و

 خوراندن دمنوشهای گیاهی، سعی در آرام کردنش داشتند

 و با

 ِِ  

 اصرار شیدا برای رفتن

 ِِ  

 سر مزار محمد، مخالفت

 میکردند و دالیلی برایش میآوردند که اصال برایش

 .اهمیتی نداشت

*** 

 زنعمو طاهره و لیال در مدت اقامتش در انزلی مثل پروانه

 دورش میچرخیدند و برایش سنگ تمام گذاشتند. حاج

 اصغر و عمو حامد هم همینطور، همیشه حاضر به یراق

 آماده برای سرویس دادن بودند؛ پدر و مادرش هم مرتب

 .به آنجا میرفتند و از او مراقبت میکردند

د و میفهمید که خانوادهاش در آنشیدا دختر قدرشناسی بو  

 ایام، چهقدر برایش زحمت کشیدند تا بتواند آن لحظات

 بحرانی و روزهای سخت را سپری کند. و حتی حاال که

 باز هم راحتشان نمیگذاشت و هم ِ چنان درگیر مشکالتش

 بودند ولی دست خودش نبود، ناگهان مانند رودی خروشان

 !یکباره طغیان میکرد



افکار جور واجور در ذهنش میچرخید همینطورکه  

 احساس ضعف شدیدی کرد، بیهوا بلند شد و از اتاق

 بیرون رفت. بدون آنکه توجهی به اطراف داشته باشد

 وارد آشپزخانه شد، از یخچال شیشهی مربا را برداشت و

 درش را باز کرد و انگشتش را درست مانند بچهگی در آن

کردفرو برد و با ولع شروع به خوردن  . 

 ابوالفضل که متوجهش شد، صحبتش با میالد را قطع کرد

 :و پرسید

 بابا جان گشنته ...، چرا با انگشت؟ -

 شیدا وقتی به سمتش چرخید لبهای متورمش، رنگ آلبالو

 شده بود و برق میزد. میالد به ساعتش نگاه کرد و فهمید

 ِِ  

 متوجه گذر زمان نشده؛ سریع از جا بلند شد و به آشپزخانه

 :رفت

 تمام دست و صورتت مربائی شده، گرسنهای؟ -

 .خیلی .!.. ضعف دارم -

 تو برو پیش پدرت من یه چیزائی آماده میکنم میارم؛ -

 .حتما اونم گرسنهست

ِِ شیدا از شرم سرش را به زیر انداخته بود و طاقت نگاه  

 .کردن در چشمهای پدرش را نداشت

هببخشید بابا ... نمیخواستم اینجوری بش - ! 



 .اشکالی نداره دخترم، باالخره باید این اتفاق میافتاد -

 ...! ولی ... شما که -

 ولی نداره بابا جون این اشتباهیه که خودمون کردیم، -

 .خودمونم باید حلش کنیم؛ تو فکرتو درگیر نکن

 ابوالفضل بهخاطر ِ سرنوشت دخترش عذاب وجدان داشت،

نبود، داغ محمد بربا خود میاندیشید اگر اینقدرخودخواه   

 ِِ  

 دل خانوادهاش نمینشست و دخترش اینگونه گرفتار

 .نمیشد و تقاص اشتباه او را پس نمیداد

*** 

 میالد سفارش غذا داده بود و در آشپزخانه میپلکید؛

 احتیاج به تنهائی داشت. برگهای کاهو را با وسواس تک

 به تک برمیداشت، خرد میکرد و در ظرف میریخت؛

در گذشتهای نهچندان دور سیر میکرد. بهاما خیالش   

 محمد و شیدا، عشق آتشینشان و اتفاق هولناکی که افتاده

 بود؛ شنیدن این وقایع برایش غیر قابل تحمل بود و ذهن

 خستهاش را درگیر میکرد. هرگز فکرش را هم نمیکرد

 داستانی که از مادر بزرگش شنیده بود، ماجرای چنین

 .عشق سوزانی بوده باشد

 شعلههای حسادت در قلبش زبانه میکشید اما، در عینحال

 دلش برای شیدا میسوخت، حاال



 ِِ  

 دلیل پریشانی روح

 سرگردان و بیقرارش را میفهمید. مسئلهی بغرنجی که

 اینهمه آزارشان میداد و مانع خوشبختیشان میشد، فقط

 !محمد بود

 رغیبی که وجود نداشت و خیالش هر از گاهی در وجود

ول میکرد و او را تا سر حد جنون میکشاندشیدا حل . 

 میالد به خوبی میدانست که ناکامی، عشق را جاودانه

 میکند و شانسش در مقابل آن اندک است، پس چه باید

 میکرد؟

 آیا امکان داشت با بهدنیا آمدن فرزندشان، خاطرات گذشته

 در یادش رنگ ببازد و به زندگی جدیدش دل ببندد؟ وقتی

 به ضربهای که شیدا خورده بود فکر میکرد، ذهنش

 مشوش و احساسش جریحهدارمیشد، زیرا دیگر میدانست

 قلب شیدا، کامال به او تعلق ندارد و نمیتواند بهراحتی

 جای خود را در آن باز کند. این همان معمائی بود که

 بارها از حل کردنش عاجز شده بود و اکنون سنگینی نگاه

 محمد را

 ِِ  

د مدعی گستاخی روی زندگیش حس میکردمانن . 

 زهرا ِ همراه مادرش برای کامل کردن سیسمونی و چیدن



 اتاق بچه به تهران آمده بودند؛ همه چیز عالی و بینقص

 بود و با ذوق و شوق فراوان انجام شده بود. اما هنوز اسم

 خاصی برای بچه در نظر نگرفته بودند زیرا شیدا برای

شان نمیداد و این را بهعهدهی میالدنامگذاری حساسیتی ن  

 گذاشته بود. ولی آنشب که دور هم جمع بودند از پدر

 میالد خواست تا اسم فرزندشان را انتخاب کند. آقای نادری

 که از پیشنهاد عروسش بسیار خرسند شده بود؛ سرش را

 :بوسید و گفت

 دخترم ازت ممنونم که حرمت نگه داشتی، ولی ِ این حق -

اسم پسرتو انتخاب کنی خودته که ! 

 پدر جون خواهش میکنم ...، دلم میخواد شما اینکارو -

 .انجام بدید

 این حرکت شیدا برای میالد بسیار خوشایند بود و مقابل

 :خانوادهاش احساس سربلندیکرد

 بابا جان ... ما تعارف نمیکنیم، دوست داریم شما اسم -

 !بچهمونو انتخاب کنید

سم که از شادی درونش نشأت میگرفت،او با چهره ِ ای متب  

 :گفت

 حقیقتش از قبل بهش فکر کرده بودم ...، به نظرم -

 !شهریار براش اسم برازندهای باشه

 همگی از این ِ انتخاب بهجا استقبال کردند و نام کودک با



 شادی و میمنت مشخص شد. ماه آخر شیدا

 ِِ  

 بارداری با

الد بهسرعتتوجه ِ زیاده از حد خانواده و ِ شخص می  

 میگذشت، بهقدری که گاهی معذب میشد اما راه گریزی

 نبود. بعضی اوقات با خودش خلوت میکرد و به اتاق

 فرزندش پناه میبرد، آرام شکمش را نوازش میداد و

 :حرف میزد

 عزیزم ... تو تنها سنگ صبورم هستی، آخه فقط با تو -

 میتونم درد و دل کنم، برات خیلی خوشحالم که پدری

 مثل میالد داری، اون عاشقته ولی شاید من نتونم مادر

 !خوبی برات باشم

 خیلی خستهم، غمی رو دوشمه به اندازهی یک کوه،

 میگن وقتی تو بیای همه چیز درست میشه! امیدوارم؛

 چون دوستت دارم. دلم میخواد زودتر در آغوش

 بگیرمت، بزرگت کنم و مراقبت باشم تا هیچ وقت عاشق

وقتی دچار شدی کارت با کرا ِ م و الکاتبین،نشی. چون   

 عاشقی داد،

 ِِ  

 محمد که جونشو سر پدرت هم که با

 سرگشتگیهای من درگیره و عذاب میکشه، اینم که حال



 !خودمه

 ِِ  

 و روز

 ِِ  

 او درکمدها و کشوها را باز میکرد، لباسهائی که مادرش

 با سلیقه انتخاب کرده بود، اسباببازیها، کالسکه،

و تمام چیزهائی که با عشق مهیا شده بود راِ  روروک   

 میدید ولی سوزش این زخم قدیمی حتی در شادترین

 اوقات رهایش نمیکرد و لذت آن لحظه، جایش را به غم و

 .اندوه میداد

*** 

 ِِ  

 شیدا در اتاق خصوصی بیمارستان که از قبل با گل و

 بادکنکهای آبی و سفید تزئین شده بود از دیدن فرزندش

ذت بود. همه دوغرق ل  

ر ِِ  

 گهوارهی چرخداری که تورهای

 کتان پلیسه و روبان اطلسی آبی رنگی آن را پوشانده بود،

 حلقه زده بودند. شهریار نوزاد قشنگی بود، رسیده و کامل؛

 لپ

 ِِ  



 های صورتی کرک دارش، لبهای قرمز و خیسش که

 لبهی باالئی آن رو به بیرون و لبهای پاینش متمایل به

در صورت گرد و سفیدش خودنمائی میکرد داخل بود . 

 موهای طالئی کمپشتش، رنگ موهای شیدا بود و دماغ

 کوچولویش ِ شمایل میالد را داشت؛ هر چه بود معجزهی

 زندگی بود. موجودی کوچک که فرشتهوار به آغوش

 .خانوادهای پٌرمهر پا نهاده بود

 میالد با در آغوش گرفتن

ِِ پدر نوهاش اشک شادی در  

انش جوشید و از هدیهای که عروسش به خانواده دادهچشم  

 بود ابراز شادمانی میکرد. به دنیا آمدن شهریار برایش

 معنا و مفهوم بقا داشت، تولدی دیگر از ساللهی او که

 .فصل زندگیش را عوض میکرد و روزگارش بهار میشد

 شیدا منقلب بود، حسی وصف ناپذیر در وجودش موج

 میزد و اشکی که نمیدانست از سر شوق است یا

 بیقراری گونههایش را خیس کرده بود. وقتی برای اولین

 بار فرزندش را در آغوش گرفت حال عجیبی داشت،

 موجود ظریف و زیبائی که با دهان کوچکش شیرهی جانش

 را میمکید و عشق را درش شعلهور میساخت. میالد از

گلویش را گرفت ودیدن این صحنهی با شکوه بغض   

 بیاختیار به سمتشان کشیده شد، بوسهای به پیشانی



 همسرش زد و با انگشت صورت لطیف فرزندش را

 :نوازش کرد

 !... شیدا جان ازت ممنونم -

 او با لبخندی به پهنای صورت جوابش را داد و چشم به

 ِِ  

 شهریار کوچکش دوخت که با آمدنش، دل همه را شاد کرده

 .بود

*** 

الد و ابوالفضل جلوی در انتظارشان را میکشیدند،پدر می  

 به محض رسیدن گوسفندی را قربانی کردند و اسفند در

 آتش ریختند. آنجا پر بود از گل و شیرینی؛ طیبه کاچی

 درست میکرد، مادر میالد دل و جگر گوسفند را به سیخ

 میکشید و زهرا به شیدا و نوزادش میرسید. تلفنها مدام

مادر و بچه با گفتن تبریک جویای حال زنگ میزدند و  

 میشدند. شیدا داشت حسی را تجربه میکرد که برایش

 بسیارخوشایند بود، مادر شدن و اهمیتش را انگار تازه

 .میفهمید

 رشته

 ِِ  

 ای نامرئی مهر شهریار را محکم به دلش پیوند داده

 بود و به عشق او نفس میکشید. حتی به مادرش اجازه



فرزندش بزند؛ به هیچکس اعتماد نمیکردنمیداد دست به   

 و وسواس عجیبی بهخرج میداد. فامیل و دوست و آشنا هر

 روز با هدایائی ارزنده به دیدن مادر و بچه میآمدند. زمان

 برای شیدا بهسرعت میگذشت و روز به روز رشد کردن

 .فرزندش را میدید و وابستگیش به او بیشتر میشد

ته بودند و مادر میالد بیش ازخانوادهاش به شهرشان برگش  

 گذشته به آنها سر می ِ زد تا کمک حال شیدا باشد. او عشق

ِِ و حمایت آنها را از صمیم قلب درک میکرد و باور داشت  

 فرزندش از پشتوانهی محکمی برخوردار است. کامال

 سرگرم زندگی و بچهاش شده بود و میالد از اینکه او فیلش

مان بود و به یاد گفتههای زهرایاد هندوستان نکرده، شاد  

 .میافتاد: که ِ گذشت زمان همه چیز را حل میکند

 شهریار روز به روز شیرینتر میشد و همه را مجذوب

 خود میکرد، مخصوصا پدربزرگش که دیوانهوار عاشقش

 بود و اکثر مواقع با او وقت میگذراند. شیدا دیگر وقت

فرزندش سر خاراندن نداشت و خودش را کامال ِ وقف  

 کرده بود، فقط گهگاهی با خانوادهاش تماس تصویری

 داشت و عکس و فیلم برایشان میفرستاد تا دل تنگیشان

 .را فرو نشاند

 اما ابوالفضل و زهرا که چند ماهی میشد شیدا را از

 نزدیک ندیده بودند و از حال و روزش خبر نداشتند تاب



 نیاوردند و به تهران آمدند. او از دیدن پدر و مادرش،

 همچنین محمد کوچولو که قبال تمام دلخوشیش بود و بیشتر

 .اوقاتش را با او میگذراند خوشحال بود

 ابوالفضل و زهرا هم ِ بعد از دیدن حال شیدا که سرحال و

 سرخوش به فرزندش میرسید و زندگیش روی روال افتاده

میکردند، حاال دیگر خاطرشان جمع بود احساس آرامش  

 شده بود و از شیرینی نوهی چون قندشان لذت میبردند. اما

 محمد با دیدن شهریار و توجه زیادی که به او میشد،

 .هیجانزده سمتش حمله میبرد و کنترلش سخت شده بود

 میالد که

 ِِ  

 :نگران فرزندش بود، گفت

 ..!. این وروجک حسودی میکنهها -

تا حاال کوچولوتر از خودش ندیده، تعجبآخه بچهم  -  

 !کرده

 پدر و مادر میالد که به احترام خانوادهی عروسشان به

 ِِ  

 منزل آنها آمده بودند، دل توی دلشان نبود و خون خونشان

 :را میخورد که آقای نادری به شوخی گفت

 دخترم بیشتر مراقب باش، میدونی که شهریار تنها -

ِِ ولیعهد ماست ! 



چرا انقدر شما پسر دوستی، وهللا خدا قهرش آقا ... -  

 !میگیره پسر و دختر جفتشون عزیزن

 آخه خانم ... االن مثال اگه میالد نبود، کی نسلمونو ادامه -

 میداد و اسم خاندان و زنده نگه میداشت. حاال هم با

 وجود پسرشه که اثری از ما باقی میمونه و نسلمون

 !ادامه پیدا میکنه

ا مگه اسم و رسم دخترهای عمو بهخاطرببخشید باب -  

 موفقیتهاشون زبون

ِِ کم سر هاست! به نظر من مانا شدن  

 ربطی به مونث و مذکر بودن نداره؛ بلکه به افتخاراتیه

 که اون آدم کسب میکنه. در ضمن تا حاال چند تا مدرسه

 و درمانگاه خیریه به ِ اسم پدرشون ساختند و ثواب این

براش خریدند. اما اگه یه پسر ناخلفدنیا و اون دنیا رو   

 داشت نهتنها آبروشو میبرد بلکه تمام اموالشم به باد

 !میداد

 حق با میالده ... یه دختر خوب، بهتر از ده تا پسر نااهله -

 .و میتونه با افتخار برای خانوادهش احترام کسب کنه

 ولی با تمام این نقلها، ِ پسر که زنجیروار یک نسل و به -

 نسل بعدی متصل میکنه! از خدا میخوام که چند تا

 !صالحشو بهتون بده

 ابوالفضل که تحت تاثیر حرفهای آقای نادری قرار گرفته



 بود، ناخودآگاه محسن را بهیاد آورد و تنها پسرش را که

 از دست داده بود؛ قلبش بهدرد آمد و بغض گلویش را

 .فشرد

نظرها را به محمد کوچولو هم که سعی داشت در آن میان  

 خود جلب کند، با شیطنت و شیرینکاریهایش حسابی

 شلوغ کرده بود که ابوالفضل در آغوشش گرفت و از جمع

 :عذرخواهی کرد

 !میبرمش بیرون، ولی زود برمیگردم -

 شیداکه

 ِِ  

 متوجه دگرگونی حال پدرش شد همراهش رفت و

 :پرسید

 بابا ... کجا میری؟ -

 !برو ژاکتشو بیار تنش کنم -

 واسه چی ... کجا میخوای بریش؟ -

 !بچهمو ببرم بیرون، خسته شد بسکه حرص خورد -

 زهرا که به آنها ملحق شده بود گوشهی لبش را گزید و

 :آرام پشت دستش زد و گفت

 !زشته مرد، اینا به خاطر ما اومدن این چه کاریه؟ -

 اومدن که اومدن ...، مردک هی نسلم ... نسلم میکنه، -

یناسوره میترسه نسلش منقرض بشهانگار دا ! 



 زهرا با خندهای زیر جولکی گفت خدا مرگم بده، بهشون -

 !... برمیخورهها

 بر بخوره ...، یادت رفته که این بچه هم دست ما امانته؟ -

 .میبرم یهذره حال و هواش عوض بشه

 شیدا و زهرا بهتزده از عکسالعمل ابوالفضل به سالن

 :برگشتند، میالد گفت

در جون کجا رفت؟پ -  

 !وروجک و برد بیرون تا کمتر شهریار و اذیت کنه -

 ولی جالبهها در آینده این بچهها دوستای خوبی برای هم -

 میشن، نه شیدا ...؟

 !... اوهووم -

 آنها چند روزی را ِ کنار فرزندشان گذراندند و دلتنگیشان

 را سبک کردند تا

 ِِ  

 زمان وداع فرا رسید؛ لحظهای که با

 توجه به اتفاقات گذشته از آن ترس داشتند. اما به محض

 اینکه سایهی غم بر چهرهی او نشست شهریار بیدار شد و

 شیدا را به خودش آورد؛ او با عجله آنها را ِ بوسید و تا دم

 در بدرقه کرد. سپس با خیال راحت مشغول فرزندش شد و

 خیلی از رفتن آنها نگذشته بود که همه چیز را بهدست

 فراموشی سپرد و دوباره دنیایش مملو از عشق به شهریار



 .شد

 میالد در این چند ماه اخیر، تازه طعم زندگی واقعی را

 میچشید. اکنون خانوادهی کوچکی که همیشه آرزویش را

 داشت شهریار

 ِِ  

 از صدقه سر به دست آورده بود و زندگیش

 روال عادی خود را طی میکرد. زیرا وجود فرزندشان با

ور گرم و دلچسبش، ذهن پریشان و مشوش شیدا راحض  

 سرو سامان میداد و به آرامش میرساند. خوشبختانه

 دیگر از تنشها، خوابگردی رفتار

ِِ ها و عدم تعادل ش هم  

 خبری نبود؛ زیرا این انگیزهی قوی به آشفتگی روحش

 نظم بخشیده بود و او را به مادری مهربان و همسری

 .ایدهآل بدل کرده بود

 میالد از شوق برگشتن به خانه از دختر گل ِ فروش وسط

 خیابان، شاخه گلی قرمز خرید محصور در استوانهای

 شیشهای تا به شیدا هدیه دهد. اما ناخودآگاه دلش برای این

 :گل زیبا و اسیر به درد آمد ِ و به یاد شیدا زیر لب خواند

 زندگی رویا نیست

 زندگی زیباییست

ی از بار، زدن پیوندیمیتوان بر درختی ته  



 میتوان در دل این مزرعهی خشک وتهی بذری ریخت

 میتوان، از میان فاصلهها را برداشت

 دل من با دل تو

 هر دو بیزار از این فاصلههاست

 «حمید مصدق»

*** 

 نیمههای شب میالد از تنشهای شیدا بیدار شد و فهمید که

 خواب میبیند. آرام صدایش زد و او هراسان از خواب

 پرید، خیس عرق شده بود و بهسختی نفس میکشید. میالد

 :برایش آب آورد و سعی کرد   آرامش کند

 خواب بد دیدی؟ -

 !آه ... کابوس میدیدم، خوب شد بیدارم کردی -

 چی دیدی که انقدر هراسون بودی؟ -

 !... ولش کن خواب بدی بود، فقط صبح صدقه بده -

شهریار بود بهبه ساعت نگاه کرد نزدیک بیدار شدن   

 بهانهی بچه به اتاقش رفت و در سکوت، خوابی را که

 :دیده بود مرور میکرد، دلش لرزید و با خودش گفت

 !تعبیرش چی میتونه باشه -

 از آن شب بهبعد دوباره افکارش موریانهوار روحش را

 می  جوید و یارای رهائی جستن از آن را نداشت. دریای

 دلش طوفانی شده بود و آرام نمیگرفت، اندوهی بزرگ بر



 شانههایش سنگینی میکرد و قلب مجروحش تیر میکشید؛

ِِ در مصاف با خودش به سکوت چنگ میزد و آرامشی  

 .غریب او را در بر گرفته بود

 دیگر نوازشها و خندههای از ته دل برای شهریار، جایش

ه بر لب دادهرا به نگاهی پر از حسرت و لبخندی ماسید  

 بود. اغلب خیره تماشایش میکرد و در دل اشک

 میریخت، دستهای کوچکش را میبوسید و میبوئید، به

 چشمهای گرد و براقش، چالههای قشنگ لپش و لثههایی

 صورتی که موقع خندیدن نمایان میشد نگاهی عمیق

 میکرد؛ گوئی میخواست آنها را بهخوبی در دل و جانش

 .حک کند

شیدا دوباره میالد را سردرگم کرده بود و بهیادرفتارهای   

 اتفاقات گذشته میانداخت؛ او خوب میدانست این سکوت،

 آرامش قبل از طوفان است. هر چه تالش میکرد بفهمد

 درون شیدا چه میگذرد موفق نمیشد، او با محبتی

 اغراقآمیز و مالیمتی بیش از حد سعی درعادی نشان

ی تیز میالد احساس خطردادن اوضاع داشت؛ ولی شامه  

 .میکرد

 برای همین مخفیانه از پدر و مادرش تقاضا کرد بیشتر

 مراقب همسر و فرزندش باشند و خواست فعال سوالی

 نپرسند تا زمانش فرا برسد و خودش توضیح دهد. آقای



 نادری و همسرش مرتب به آنها سر میزدند و شیدا این را

یگذاشت و هیچبه حساب عالقهی وافرشان به شهریار م  

 اعتراضی نداشت، برعکس خوشحال هم بود. زیرا با

 سپردن کودکش به آنها با خیال راحت در دنیای خودش

 .غوطه میخورد و شرایطش را سبک سنگین میکرد

 پدر و مادر میالد به همان اندازه که از خواستهی پسرشان

 متعجب بودند، لذت هم میبردند. مخصوصا اینکه شیدا

ت خوب میالد آنها را در رابطه با تربیتبهخاطر تربی  

 فرزندش مختار گذاشته بود که از این حس مطلوب کامال

 رضایت داشتند؛ مسئلهای که برخالف آنها میالد را نگران

 !میکرد

 شیدا در آشپزخانه سرش را گرم کرده بود که از صدای

 شور و

 ِِ  

 هیجان آنها که برای اولین بار شاهد سینهخیز رفتن

بودند خودش را به اتاق رساند و از اینهمه شوق،شهریار   

 .اشک از چشمانش جاری شد و با مهر به آنها نگاه کرد

با عشق گفت« گل از گلش شکفته بود» مادر میالد که  : 

 گریه نکن عزیزم ِ ، منبعد از این لحظههای شیرین زیاد -

 !میبینی

 برای شهریارم خوشحالم ...، خدا رو شکر که خانوادهای -



 !مثل شما داره

*** 

 قلب شیدا مبدل به میدان جنگی شده بود که عقلش برای هر

 طرف شمشیر میزد، جز تباهی چیزی نصیبش نمیشد و

 بازی روزگار، در هر حال شکست را برایش رقم زده بود

 و این بیچارگی حالش را خرابتر میکرد. از همه بدتر

زیرا اینکه نمیتوانست دردش را به لیال و مادرش بگوید  

 درکش نمیکردند. در این سردرگمی مدام گیج میزد که

 یکآن به یاد شاهین افتاد، برادری که در سالهای

 نوجوانی پشتش درآمده بود و تکیهگاهش شده بود. پس حاال

 هم میتوانست مخاطب درد دلهایش باشد؛ از این جهت که

 .بیشتر میفهمیدش و شنوندهی عاقلی بود

ثابت کرد که چهقدر بزرگ شده وبا اولین تماس، شاهین   

 قابل اعتماد است. چون برایش نسخه نپیچید و نصیحتش

 نکرد، فقط چشماندازی از آینده را مقابلش روشن ساخت تا

 بتواند بهتر تصمیم بگیرد. همچنین به او اطمینان داد به

 خواستهاش احترام خواهدگذاشت و برای احقاقش کمکش

 .خواهد کرد

نست هیچکس جز شیدا نمیتواند بهشاهین بهخوبی میدا  

 خودش کمک کند تا از این عذاب جانکاه رهائی یابد. همه

 سعی در خوشبخت کردنش داشتند، اما او اکنون مستاصل



 بر سر دوراهی مانده بود و باید انتخابی سخت میکرد. در

 .این سالها فقط رنج کشیده بود و بیش از این تحمل نداشت

و همواره دنبال راه چاره بود او برایش غصه می ِ خورد . 

 گاهی احساس میکرد زودتر از همسن و سالهایش بزرگ

 شده، ِ زیرا غم شیدا روی شانههایش سنگینی میکرد و

 .رنجی که پدر و مادرش در خفا میکشیدند عذابش میداد

 آنها دیگر خانوادهای معمولی نبودند، هر لحظه را با

همیشه منتظراسترس و نگرانی پشت سر میگذاشتند و   

 بودند؛ مبادا اتفاقی بیفتد و آرامش نسبیشان را در هم

 .بریزد

 با خودش فکر میکرد: بزرگ شدن به سن نیست به رنج

 است. این نامالیمات است که انسان را محکم میکند و به

 بلوغ میرساند، اما با تصمیمها و انتخابهای درست به

چارهایتکامل میرسد. شیدا راه سختی در پیش دارد،   

 نیست باید در آتش مشکالت ذوب شود. تا پتک بر سرش

 فرود نیاید آبدیده نمیشود؛ جسم و روحش که سوهان

 خورد، صیقل پیدا میکند و درخشان میشود. او باید از

 این آالم عبور کند و مجروح شود، من مرهمش خواهم شد

 تا روزی که ِ مانند چشمهای زالل دوباره جاری شود و

و آینه بدرخشدهمچون آب  ! 

 فصل پنجم



 اوایل اسفند ماه بود؛ شبگذشته تا صبح برف بارید و همه

 جا را سفید پوش کرد. انعکاس بارقههای طالئی خورشید

 دست نوازشش را روی شاخههای درختان میکشید و ِ پوش

 برف

 ِِ  

 آب دار را کمکم ذوب میکرد و با قطرههای آن در

 جائی که گرمای لطیف آفتاب به آن نمیرسید، بلورهای

 .یخی درست میکرد

 میالد که به بدنش کش و قوس میداد از پنجره به

 ماشینهائی که رد میشدند و به اطراف آب میپاشیدند

 .نگاه کرد، از این هوا متنفر بود

 !برفش که برف نیست، فقط کثافتکاریه -

شدبازم خدارو شکر، الاقل هوا تمیز  - . 

همین آش و همین کاسه» چه فایده، فردا دوباره  - »! 

 !لیست خرید یادت نره، فردا جمعهست -

 بعد از رفتن میالد، شیدا با وسواس به کارهایش رسیدگی

 کرد؛ حالش خوب بود زیرا دیگر میدانست از زندگی چه

 میخواهد. به اندازهی کافی در سکوتش به تفکر پرداخته

رنج و شادیش گالویز شده بود، بود و تا عمق جان، با  

 بارها کمر خم کرده و دوباره سرپا ایستاده بود تا بتواند

 .زمزمههای اطراف ذهنش را خاموش کند



 او تا کنون دختری بود متاثر از دلسوزیهای مادرانه و

 مصلحتجویانه که به خاطر افکار درهم و پریشانش تن به

مدیون برادرشآنها داده بود. اما حاال این حال خوب را   

 بود، که به تفکر، تعمق و تعقلی که در آن دست و پا

 .میزد، جهت داده بود

 شیدا میز شام را به زیبائی چید، یک دسته گلنرگس

 درگلدان خودنمائی میکرد و شمعهائی که در اطرافش

 روشن بود فضا را گرم وگیرا کرده بود. بعد از اینکه

ذاشت به اتاقغذای مورد عالقهی همسرش را سر میز گ  

 .رفت، فرزندش را در آغوش گرفت و با میالد همراه شد

 بهبه ... شیدا خانم چهطور انقدر زحمت کشیدی؟ -

 !همچین میگی انگار تا حاال غذا درست نکرده بودم -

 منظورم اینه که نکنه مناسبتیه من فراموش کردم، آخه -

 !خیلی گاز دادی

شام رمانتیکبیمزه ...، هوس کرده بودم امشب یه  -  

 !بخوریم

 .خیلی هم عالی ...، بهتر از این نمیشه -

 میالد از دیدن همسر و فرزندش ِکیف میکرد و گاهی با

 چنگال، تکهای الزانیا در دهان شیدا میگذاشت، هنگامی

 که آخرین بٌرش غذایش را فرو داد، گفت: باقی سوپش و

 .من بهش میدم تو شامتو بخور



پرد، میالد همینطور که غذایششیدا شهریار را به او س  

 .را میداد با او بازی میکرد و شهریار از ته دل میخندید

 اما غذا در دهان شیدا طعمی نداشت و بیشتر با آن بازی

 میکرد، نفسش تنگ آمده بود و آه میکشید، با عشق و

 حسرت، و لبخندی ماسیده بر لب نگاهشان میکرد و دلش

 .برای آنها میتپید

*** 

 ساعت سه نیمهشب بود، زمان بیدار شدن شهریار؛ شیدا

 آرام دست میالد را که دور کمرش حلقه بود باز کرد و به

 آشپزخانه رفت. مدتی بود به او شیر کمکی میداد، شیشه

 را در دهانش گذاشت؛ وقتی سیر شد و خوابش برد،

 سراندر پایش را غرق بوسه کرد. یکی از لباسهایش را

مانی اشکبار برای آخرین بار به میالدبرداشت و با چش  

 :که معجزهی زندگیش بود، نگاه کرد و زیر لب گفت

 منو ببخش...، تو خیلی خوب بودی ولی من لیاقت -

 !اینهمه خوبی رو نداشتم

 سپس نامهی بلند باالئی که از قبل برایش نوشته بود را

 روی میز آشپزخانه گذاشت و چمدانش را که در اتاق

ان کرده بود برداشت و از منزل خارج شدمیهمان پنه . 

 شاهین توی ماشین منتظرش بود و به محض سوار شدن،

 :دوباره از او پرسید



 برای آخرین بار سوال میکنم، از تصمیمی که گرفتی -

 مطمئنی؟

 !... کامال -

 این کار شاید عواقب سختی در پیش داشته باشه، تحملشو -

 !داری؟

ز سرم گذشته، هیچ اتفاقی بدترشاهین ... من دیگه آب ا -  

 از شرایط االنم نیست. خیالت راحت، من برای روبرو

 !شدن با همه چیز آمادهم

 او سرش را بهحالت تایید تکان داد و به سمت آیندهی

 نامعلوم خواهرش حرکت کرد. هر دو ساکت به جاده زل

 زده بودند و به چند ساعت آینده فکر میکردند. شیدا بارها

آن لحظات را با خودش مرور کرده بود؛ به شوکهو بارها   

 شدن میالد و خانوادهاش، به فرزند دلبندش و آبروی از

 دست رفتهی پدر و مادرش ولی هربار به این نتیجه

مرگ یکبار و شیون هم یکبار»میرسیدکه  »! 

 هوا گرگ و میش بود که به کاشان رسیدند، شاهین طبق

 قولش او را مزار محمد

 ِِ  

یدا برای اولین بار بودسر برد. ش  

 که

 ِِ  



 کنار آرامگاهش

 ِِ  

 روی زمین یخ زده نشست، دستش را

 روی عکس حک شدهی او به روی سنگ کشید و از ته

 دل زار زد. حرفهائی را که هزاران بار رو به آسمان در

 دلش فریاد زده بود، اکنون زیر لب نجوا میکرد تا به

 :گوشش برسد

 محمد ... باالخره اومدم ...! تاب نگاه غمبارتو -

 نیاوردم، تاب قهرکردنتو، رو برگردوندنتو؛ بهخدا

 دست من نبود. نمیگذاشتند بیام پیشت و باهات حرف

و تنها« رفیق نیمه راه شدی» بزنم، ازت گله کنم که   

 !ولم کردی، اصال به حرفم گوش نمیدادند

شکسته منموقتی به خوابم اومدی و فهمیدم دلت   

 شکستم و داغون شدم؛ اما با دوباره دیدنت ناگهان پر

 شدم از سکوت؛ سکوتی که ذهنمو از صداهای مزاحم

 پاک کرد تا ندای درونمو بشنوم، با آرامش تصمیم

 !بگیرم و در نهایت این ِ زندگی پر از دروغ و رها کنم

 محمد ... این مدت گذشت ولی سخت گذشت ...، با

ب، حتی در شیرینترین لحظاتدآلشوبه با عذا ! 

 داشتم ذره ذره به فراموش کردنت و فریب دادن خودم

 عادت میکردم. ازت ممنونم که به دادم رسیدی و بهم



 !یادآوری کردی؛ مطمئن باش ناامیدت نمیکنم

 همیشه توی خیالم وقتی ِ سرمزارت میاومدم چه

 غوغائی بر پا میکردم؛ اما االن حس میکنم فقط باید

اللیت بگیرم، از تو ... و از خیلیهای دیگهازت ح ! 

 میالد با صدای گریهی شهریار از خواب پرید و با دیدن

 .جای خالی شیدا، پتو را روی سرش کشید و دوباره خوابید

 ولی او آرام نمیگرفت و هر لحظه که میگذشت صدای

 .گریهاش بیشتر میشد و به سرفه افتاده بود

شده، چرا بچه آروم نمیگیره؟شیدا ... شیدا جان ... چی  -  

 وقتی از شیدا جوابی نشنید بهسختی خودش را از

 رختخواب کند و به اتاق بچه رفت، شهریار از فرط گریه

 ِِ  

 .آببینیش راه افتاده بود و توی تختش غلت میزد

 !... چی شده بابا جان چرا گریه میکنی؟ شیدا ... شیدا -

تر شده بودشهریار از دیدن و شنیدن صدای پدرش آرام  

 ولی از آنجایی که انتظار این بیاعتنایی را نداشت هنوز

 دلخور بود و البالی نفس نفس زدنهایش نق میزد. میالد

 او را در آغوش گرفت و بهدنبال شیدا به آشپزخانه و

 دستشوئی سرک کشید ولی اثری از او نبود. ناگهان از

روترس اینکه دوباره در خواب راه افتاده باشد قلبش ف  

 ریخت؛ مدتها بود که خوابگردی نمیکرد، مخصوصا



 از زمانی که بچه دار شده بودند. انواع و اقسام فکرها به

 ذهنش رسید و هراسان سمت در رفت، کلید خانه که

 قفل بود

 ِِ  

 همیشه توی روی در نبود. میالد خودش قبل از

 !... خواب در را قفل کرده بود؛ پس شیدا کلید را برداشته

وری سراغ کمد او رفت و با نبودن وسایلش متوجهبا نابا  

 !شد شیدا، با هوشیاری کامل خانه را ترک کرده

 از غیبت عجیب و ناگهانیش یکه خورده بود. به شب

 گذشته فکرکرد و شام مفصلی که تدارک دیده بود به نگاه

 پر از عشقش و شب رمانتیکی که با او گذرانده بود؛ یعنی

 همهی آنها فریب بود یا یکجور خداحافظی! با دلشوره و

 امید به اینکه اشتباه میکند، گوشی شیدا را گرفت اما

 خاموش بود که این دلواپسیش را بیشتر میکرد؛ سر در گم

 .هر چه فکر میکرد به نتیجهای نمیرسید

 شهریار ناآرام و بیقرار مدام گریه میکرد، میالد کالفه

ت چه باید بکند که تصمیم گرفتشده بود و نمیدانس  

 بهخودش مسلط شود و فعال شیدا را فراموش کند. در ابتدا

 پسرش را ترو خشک کرد و با گرم کردن شیری که شیدا

 دوشیده بود و در یخچال گذاشته بود سیرش کرد. او هم

 بعد از آنهمه گریه و بیتابی خسته و هالک در آغوش



میالد پریشان خیال را پدرش به ِ خواب عمیقی فرو ِ رفت و  

 .به حال خود واگذاشت

 او دوباره و سهباره با شیدا تماس گرفت ولی فایدهای

 نداشت چون از قصد تلفنش را خاموش کرده بود. میالد که

 از قبل دگرگونیش را متوجه شده بود حس خوبی نسبت به

 این اتفاق نداشت و دیگر پنهانکاری جواب نمیداد چون

ود. پس اولین کاری که کرد با مادرشپای شهریار وسط ب  

 .تماس گرفت و سپس به ابوالفضل اطالع داد

 پدر و مادر میالد به خاطر نوهی کوچکشان با سرعت

 خود را به آنجا رساندند. اما ابوالفضل موضوع را جدی

 نگرفت و از او خواست آرامشش را حفظ کند. چون معتقد

میرود، پس بابود شیدا بهخاطر فرزندش بیخبر از خانه ن  

 :اطمینان گفت

 نگران نباش ... من دخترمو خوب میشناسم، هرجا باشه -

 !االن پیداش میشه

 او هم در عین ناامیدی آرزو میکرد حق با ابوالفضل باشد،

 اما طولی نکشید که مادرش نامهی شیدا را پیدا کرد و با

 .چشمانی پر از ترس آن را به او داد

 میالد

 ِِ  

نامه میلرزید و بهت و خشمدستان با خواندن   



 رفتهرفته در چهرهاش نمایان میشد؛ از چشمانش شرر

 میبارید و ِ از درد خنجری که از پشت خورده بود به خود

 میپیچید. ناگهان غرشی کرد، نامه را به گوشهای انداخت

 و با شتاب سمت در حمله برد که پدر و مادرش با التماس

 .جلوی رفتنش را گرفتند

نج و دلشکسته به پیدا شدن تکههای پازلمیالد متش  

 سردرگمیهایش فکر میکرد. شیدا با گفتن حقایق آنها را

 سرجای خودش قرار داده بود و آن تصویر نازیبا را

 برایش مجسم میکرد. از عصبانیت شقیقهاش تیر میکشید

 .و بهخاطر فریبی که خورده بود احساس حماقت میکرد

یرفت و چنگ بهحال بدی داشت، توی اتاق راه م  

 :موهایش میکشید

 آخه چرا ... چرا با من اینکارو کرد؟ مگه عاشقش نبودم -

 مگه نگفته بودم همهجوره پاش وایسادم، پس چرا بهم ...

 دروغ گفت، چرا اینهمه وقت بازیم داد. چهطور دلش

 اومد؟

 یعنی وقتی من براش میمردم، اون و خانوادهش به ریشم

 میخندیدند، به حماقتم به سادگیم؟! یعنی انقدر خودخواه

 !بود که شهریارم جا گذاشت و رفت

 پدر و مادرش ساکت و اندوهگین نشسته بودند و برایش

 غصه میخوردند ولی کاری ازدستشان برنمیآمد. آنها



 گفتنیها را گفته بودند و قبال جدلهایشان را کرده بودند،

مانیش را به رخش بکشند؛ یاحاال دیگر سودی نداشت نافر  

 با نصیحت و دلداری آرام و به آینده امیدوارش کنند. فقط

 زمان بود که آتش درونش را فرو مینشاند تا به خودش

 !بیاید و تصمیم درست را بگیرد

 صدای بهه

ِِ م خوردن درحیاط، ابوالفضل و زهرا را متعجب  

نهاکرد و با حیرت شاهد وارد شدن شاهین و شیدا شدند. آ  

 با دیدن پسرشان که فکر میکردند در اتاقش خواب است و

 .چمدان خواهرش را در دست داشت، بند دلشان پاره شد

 زهرا خودش را روی مبل انداخت و ابوالفضل با لکنت

 :پرسید

 شما دو تا ...، شیدا ... اینجا چیکار میکنی؟ -

 !لطفا اجازه بدین براتون توضیح بدم -

شوهرت داره دیوونه میشه، چی میگی دختر ...؟ -  

 !دربهدر دنبالت میگرده

 .نگران نباشید، تا االن دیگه همه چیزو فهمیده -

 چرا بچهتو با خودت نیاوردی، معلوم هست چیکار -

 میکنی؟

 !بله بابا ... من تصمیم خودمو گرفتم، دیگه برنمیگردم -

 دیوونه شدی...، میفهمی داری چی میگی؟ مگه زندگی -



به همین راحتی ول کردی اومدی؛ تو دربچهبازیه،   

 مقابل شوهر و بچهت مسئولی! همینجوری سرت و

 انداختی پائین و زدی بیرون؟ کی راه افتادی که االن

 !رسیدی

 !شیدا رو من آوردم ... اون برای همیشه اومده -

 تو خیلی بیجا کردی، با اجازهی کی؟ -

کنید چرا فکر میکنید باید مجوز همه چیزو شما صادر - ! 

 ابوالفضل برای اولین بار از کوره در رفت و سمت شاهین

 :حمله برد که شیدا خودش را حائلش کرد و گفت

 !تصمیمم جدیه و هیچ چیز نظرمو عوض نمیکنه -

 وقتی زهرا با شنیدن این حرف از حال رفت، مسیر

 صحبتشان عوض شد. شیدا با اصرار، ِ آب قند بهخورد

 .مادرش میداد و به نرمی اشکهایش را پاک میکرد

 وقتی که زهرا خودش را جمعوجور کرد و سوالهای از

 هم گسیختهی پدرش پایان گرفت، او به آرامی شروع به

 صحبت کرد و از تصمیم قاطعانهاش گفت و تقاضا کرد به

 خواستهاش احترام بگذارند. ولی زهرا گلولهی آتش شده

 :بود

چوب حراج به» ِ ما چیکار کردی ...؟ تو میدونی با  -  

، من از سرت نمیگذرم! پدربزرگت،«آبرومون زدی  

به« سکهی یه پول کردی» پدرت، لیال، من...، همهرو   



 !خاطر خودخواهی خودت

 مامان چرا به فکر همه هستی غیر از من؟ تا کی باید این -

 بار سنگینو به دوش میکشیدم، دیگه توانشو نداشتم، این

وجدان داشت نابودم میکرد، چرا نمیفهمید؟ ازعذاب   

 اینهمه پنهانکاری خسته شدم، حالم از خودم بههم

 !میخوره

ِِ شاهین که کنار چمدان شیدا روی پله نشسته بود گفت : 

 مامان ... بابا...، خواهش میکنم اجازه بدین خودش -

 برای زندگیش تصمیم بگیره، اون دیگه بچه نیست. شما

تون برمیاومد براش انجام دادید ولیهر کاری از دست  

 خوشحال نبود؛ بذارید کاریو که فکر میکنه درسته انجام

 بده. بجای اینکه نگران حرف مردم باشید به

 ِِ  

 صالح

 بچهتون فکر کنید، مردم یه مدت حرف میزنند و بعد

 یادشون میره؛ اما این شیداست که باید یه عمر با عذاب

 !وجدان دست و پنجه نرم کنه

اونوقت« ... کار بیخ پیدا کرد چی»اگه شکایت کردند و  -  

 باید چه خاکی به سرمون بریزیم؟

 من پای اشتباهاتم میایستم. دروغ گفتم ... فریب دادم یا -

 هر خطایی که کردم، تقاصشو پس میدم! ولی دیگه



 .حاضر نیستم حتی یک لحظه با نیرنگ زندگی کنم

*** 

 ِِ  

ا میشنید و فکر میکرد،ابوالفضل ب   گو مگوی آنها ر  

 موضوع خیلی پیچیده بود. آنها میبایست جوابگوی خیلی

 .از مسائل باشند؛ حتی پای لیال هم گیر بود

 تو از عواقب کاری که انجام دادی اطالع داری؟ -

 بله اطالع دارم ...! خیلی هم در موردش فکر کردم، به -

اقتشوشما به خودم به میالد و بچهم، ولی بیشتر از این ط  

 نداشتم! بابا ... من از شما درس گرفتم؛ خودت همیشه

بار کج هیچوقت»، «دروغگو دشمن خداست» میگفتی  

و صداقت و درستی مهمترین اصل« به منزل نمیرسه  

 در زندگیه! اما من داشتم درست برخالف باورهائی که

 مثل خون توی رگهام جریان داشت عمل میکردم و

 بهطرز نفرتانگیزی، آدمی مثل میالدو که وجودش پر

 از عشق و مهربونی بود فریب میدادم. من چهطور

 میتونستم در آینده به بچهم درس راستی و درستی بدم

 !در صورتی که خودم زندگیمو با دروغ ساختم

 روزی که شما به تهران اومدی و ماجرای محمد و برای

ام حقیقت رو بگیمیالد تعریف کردی، منتظر بودم تم  

 ولی نگفتی...! بارها تصمیم گرفتم از سیر تا پیازو بگمو



 خودمو خالص کنم؛ اما نشد. تازه فهمیدم هر چی از

 نگفتن حقیقت بگذره،گفتنش سختتر میشه و چاهی که

 درش فرو میری عمیقتر؛ پس لطفا به تصمیمی که

 !گرفتم احترام بگذارید و حمایتم کنید

کر کرد چهقدر دخترش بزرگ شده وابوالفضل با خودش ف  

 در دل با تمام مشکالتی که برایشان بوجود آورده بود

 تحسینش میکرد. مطمئن بود اگر زمان کافی به او داده

 بودند تا خودش را احیا کند، بهترین تصمیم را برای

لقمهای» آیندهاش میگرفت. اما مادر و مادربزرگش چنان  

و دچار« گیر کرده بودبرایش گرفته بودند که در گلویش   

 .سرگشتگی و پریشانی مضاعفش کرده بود

 باشه ... ما اشتباه کردیم، ولی درست کردن این ماجرا -

 هم به این سادگیها نیست. من کنارتم هر کاری هم از

 دستم بربیاد برات انجام میدم ولی بدون که این وسط تو

 !از همه بیشتر آسیب میبینی

را معطوف شد که با عجز و البهبعد از آن نگاهها سمت زه  

 به بخت سیاه دخترش لعنت میفرستاد و افکار لجام

 .گسیختهاش هر لحظه ذهنش را به سوئی میکشید

 میدونم بهنظر شما من اشتباه کردم، ولی هر مادری بود -

 بهخاطر بچهش این کارو میکرد. دختر من حقش نبود

 !اینجوری سیاهبخت بشه و این بالها سرش بیاد



 شاهین با افسوس گفت: اگه کسی با من اینکارو کرده -

 بود بازم همینو میگفتی؟ آدما معموال فقط شعار میدن،

چند»ولی نوبت به خودشون که میرسه معلوم میشه   

درحقیقت ما استادیم در قضاوت کردن«. مرده حالجند  

 !دیگران و همیشه کارای خودمونو توجیه میکنیم

گوش نمیداد وسط حرفش زهرا که اصال به حرفهای او  

 :پرید

 خدای من آبروی پدر و مادرم، لیال ... شغلش، همه در -

 !خطره! بچهم شهریار اون چه بالئی سرش میاد

 خانم توکل کن بخدا ...، اون بچه هم خداش بزرگه، پدر -

 !داره خانوادهش هم مثل کوه پشتشن

 !این چه حرفیه، بچه مادر میخواد -

 زهرا با نگاه معنی

 ِِ  

 دار ابوالفضل ساکت شد و با غمهای

 درونش خلوت کرد. شاهین چمدان خواهرش را به اتاقش

 برد تا استراحت کند، ِ روح و جسم خودش هم خسته بود و

 میدانست که روزهای ناگواری در پیش دارند؛ هیچکدام

 اشتهائی نداشتند و به اتاقشان رفتند. اما محمد کوچولو که

، خوردن و خوابیدن وتمام دغدغهی دنیای کوچکش  

 اسباببازیهایش بود، زهرا را که در گرداب رنجش فرو



 میرفت به خود آورد تا از جا بکند و به یاد بیاورد که مادر

 .در هر حالی باید به فکر خانوادهاش باشد

 شیدا روی تختش نشسته بود، بغضی نفسگیر گلویش را

 میفشرد، هنگامی که شیر از سینهاش رگ کرد و لباسش

 .خیس شد، دیگر نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد

 صورتش را در بالشت فرو برده بود و زار میزد تا کسی

 صدای شکستنش را نشنود؛ ولی شاهین در اتاق مجاور،

 ضجههای خفهاش را میشنید و پا به پای خواهرش در

 .سکوت اشک میریخت

 آنها در انتظاری جانکاه بهسر میبردند و هر لحظه منتظر

کنشی از طرف میالد بودند. گذشت این ساعات بهوا  

 اندازهی سالها برایشان طول کشیده بود و حاال دیگر او

ِِ جواب تلفنش را نمیداد. هر چه فکر میکردند روی زنگ  

 زدن به پدر و مادر میالد را هم نداشتند و از بیخبری

 خون خونشان را میخورد. حتی زمانی که محمد پر کشید

د، تا این حد دچار استیصال نشده بودندو داغدارشان کر . 

 خورشید داشت غروب میکرد، سایههای درختان بلند و

 کشیده شده بودند و نسیم خنک شبانگاهی میوزید. اما میالد

 هنوز با بلوز آستین کوتاهش در بالکن نشسته بود و به

 بالئی که چون آوار برسرش فرود آمده بود میاندیشید و

ن حجم از فریب له می ِ شد. این کارداشت زیر سنگینی ای  



 شیدا برایش به کابوس وحشتناکی میمانست که تمام گذشته

 و آیندهاش را به نابودی میکشاند. زیرا زمانی او به خودش

 ایمان داشت و بهخاطر دختر مورد عالقهاش مقابل همه

 ایستاده بود و قلبش را دو دستی تقدیمش کرده بود، اما او

دلش را شکست و قلبش را لگدمال کرددر کمال بیرحمی   

 .و رفت

 مادرش نگران بود و میخواست برایش لباس گرم ببرد که

 :همسرش گفت

 !راحتش بذار، اون االن به تنهائی نیاز داره -

 آخه هوا سرده مریض میشه، بچهم داره غصه میخوره -

!... 

 فعال چارهای جز غصه خوردن نیست. چند دقیقه صبر -

ش داخلکن خودم میارم . 

 مادرش نشست و با انگشتانش اشکهای روی گونهاش را

 :پاک کرد و گفت

 اون دیگه تا آخر عمرش به هیچ زنی نمیتونه اعتماد -

 !کنه

 میالد غرق در خودش بود و از یادآوری مشکالتی که با

 شیدا داشت، سینهاش تنگ میگرفت و از ناراحتی سرش

 را میان دستانش میفشرد. با اینکه مدتی بود دگرگونی

 حالش را میفهمید، هرگز فکرش را هم نمیکرد به این



 :شکل ترکش کند

 شیدا ... نابودم کردی! منکه گفته بودم با تمام مشکالتت -

 دوست دارم، چهطور دلت اومد با زندگیمون اینکارو

کردیبکنی. تو نه تنها به ما، حتی به خودت هم خیانت  ! 

 بهم گفتی حاللم کن ... ولی چهجوری؟

 وقتی ازت میخواستم هر چی هست بهم بگی و

 بهخاطرت انقدر عذاب میکشیدم، اعتنا نمیکردی و

 عوضش به نصایح مادرت و لیال گوش میدادی. تو

 خیلی وقت داشتی برای گفتن حقیقت؛ ولی بدترین زمانو

چیانتخاب کردی. نمیدونم در آینده جواب شهریارو   

 !میخوای بدی؛ آیا اون حاللت میکنه یا نه؟

*** 

 هفتهی سوم اسفند بود، روزهای شلوغ و پرکاری که همه

 را درگیر خودش میکرد؛ زندگی در جریان بود و طبیعت

 در حال برانگیختن زمین و آسمان. دلها به همراه درختان

 داشتند از خواب زمستانی برمیخاستند و

 ِِ  

 از شور بهار

ندشکوفه میزد . 

 اما دنیای ویران آنها چون زمهریر سرد بود و دلشان از

 .سرما و سکونی که در وجودشان موج میزد یخ بسته بود



 نه یارای فکر کردن داشتند و نه حرکت، به مجسمههائی

 بدل شده بودند که فقط به یک نقطه خیره میشدند و کامال

 .دست از خود شسته بودند

یه کاری بکن! ولی او چه زهرا بارها گفته بود: مرد ...  

 میکرد، وقتی حتی روی زنگ زدن به آنها را نداشت و

دستش در حنا» نمیدانست چه بگوید و از کجا شروع کند.  

و کاری ازش برنمیآمد، جز اینکه منتظر« مانده بود  

 عکسالعمل میالد و خانوادهاش باشد. اما آقای نادری معتقد

حتیاج به زمانبود این ماجرا مسئلهی بغرنجیست که ا  

 دارد و نباید تصمیم عجوالنه گرفت. فقط برای کمک

 کردن به پسرش از رئیس اداره که دوست قدیمیش بود،

 مرخصی بلند مدتی گرفت تا بتواند خودش را برای زندگی

 .جدیدش مهیا کند

 در اصفهان هیچکس غیر از حاج اکبر و طیبه از اتفاقی که

خودش را حبس کرده بودافتاده بود خبر نداشت، چون شیدا   

 و از خانه بیرون نمیرفت. زهرا هم که هرسال از اوایل

 اسفند برای استقبال از نوروز به تکاپو میافتاد، دست و

 دلش به کار نمیرفت و با دیدن شور و اشتیاق دیگران

 :میگفت

 !مردم ِ چه دل خوشی دارند -

تا در»از مادرش هم خواسته بود فعال چیزی به لیال نگوید   



، چون واقعا مشخص نبود چه پیش خواهد«برزخ نیفتد  

 .آمد

 میالد و خانوادهاش هم شرایط مشابهی داشتند، آنها که هر

 سال نوروز را در مشهد بهسر میبردند تصمیم گرفتند

ندامسال در خانه بمانند. ولی هادی و تکتم متقاعدشان کرد  

 !که به این سفر نیاز دارند

 ابوالفضل سخت با خودش درگیر بود و به فکر چاره! ولی

 راهی که آنها به غلط رفته بودند، جای هیچ بازگشتی

 نداشت. با خودش بارها و بارها همه چیز را مرور کرده

 بود، فقط یک معجزه میتوانست زندگی دخترش را نجات

 !دهد

ریده بود، حتی ازشیدا از همهچیز و همهکس دل ب  

 خاطراتش و در خلسهی وهم انگیزی فرو رفته بود که

 خانوادهاش را ترساند و آنها را واداشت با مشورت دکتر،

ِِ به کمک قرص آرامبخش او را از این ِ حالت رکود خارج  

 کنند. ولی شیدا همکاری نمیکرد و زیر بار نمیرفت،

ش رادلش میخواست تا ابد رنج بکشد و تقاص اشتباهات  

 بدهد که با دیدن اشکهای پدرش و التماسهایی که به او

 .میکرد، قلبش به درد آمد و رضایت داد

 میالد به روزهای گذشته فکر میکرد، روزهائی که ترس

 و اضطراب بیشتر از اوقات خوشش بود و چگونه همه را



 به شیدا

 ِِ  

 عشق به جان خریده بود. اما حاال احساس حماقت،

رهایش نمیکرد و خودش را شکست و سرخوردگی  

 عشق بی

 ِِ  

 قربانی حد و حصرش میدانست. او با دیدن

 فرزندش که ثمرهی عشق نافرجامش بود، دلش هزار پاره

 میشد و هیچگاه چنین سرانجامی برای شهریارش تصور

 .نمیکرد

 آنها بار سفر بسته بودند و سمت فرودگاه میرفتند که

به اولین خاطرات میالد دوباره جان گرفت و ذهنش  

 سفرش با شیدا کشیده شد. آنجا بود که فهمید سایهی گذشته

 هرگز رهایش نخواهد کرد و تا ابد در دل و جانش باقی

 میماند. اما دلش نمیخواست جا بزند و کوتاه بیاید، پس با

 عزمی جزم برای جنگیدن با آنها آماده شد زیرا به اندازهی

 .کافی تاوان داده بود

ی سال بود، شب چهارشنبه سوری؛ ازآخرین سهشنبه ِ   

 بعدازظهر صدای تیر وترقه و فشفشه در تمام شهر بیداد

 میکرد. ابوالفضل در بالکن که غار تنهائیش بود، چای

 .میخورد و یاد گذشتهها در خاطرش قوت میگرفت



 آنوقتها همه چیز طعم و مزهی دیگری داشت؛ زندگیها،

 رسم و رسومات و بازیها، دوباره محسن به یادش

تازگیها از خودش تعجب«. رفیق گرمابه و گلستانش»آمد  

 میکرد، دلش نازک شده بود و با کوچکترین چیزی

 بغض گلویش را میفشرد؛

 ِِ  

 آسمان دلش ابری میشد و نمنم

 میبارید! ِ در آن غروب پر از غوغا که صدا به صدا

سکوت غمباری فرو رفته بود نمیرسید خانه ِ ی آنها در . 

 شیدا و شاهین در اتاقشان گوشهی خلوت گرفته بودند و

ِِ زهرا مشغول محمد کوچولو بود. بهقدری همه در خود  

 غوطه میخوردند که کسی حواسش به او نبود. برای همین

 سیر اشک ریخت

 ِِ  

 یک دل ، به اندازهی تمام عمرش؛ برای

ن لحظه دلشحسرتها ، ناکامیها و غصههایش. در آ  

 میخواست حتی برای زمین خوردنهای کودکیش هم

 اشک بریزد تا این بغض نفسگیر سر باز کند، سبک شود

 .و از حجم دردش بکاهد

 زهرا بیصدا از پشت پنجره تماشایش میکرد، اندوه و

 اشک او دلش را تکه تکه میکرد و بیشتر نمک به زخمش



ردانهاشمیپاشید، ولی وارد خلوتش نشد مبادا غرور م  

 ت رک بردارد. خانه را زنگاری از غم گرفته بود که نهتنها

 زهرا، هیچکس قادر به زدودنش نبود. ابوالفضل به

 سیگارش آتش زد و به گوشیش خیره شد؛ از کاری که

 میخواست بکند مطمئن نبود ولی باالخره باید از یکجا

 :شروع میکرد. پس پیامی با این مضمون فرستاد

طلب مهمیه که باید با شما در میون بذارم،سالم ...، م -  

 !هر وقت صالح دونستید به من خبر بدید

 او اولین قدم را برداشته بود و دیگر راه بازگشتی نداشت،

 .چون بالفاصله پیامش دیده شد ولی جوابی دریافت نکرد

 البته توقعش را هم نداشت ولی میدانست برای کنجکاوی

آمد. ابوالفضل در مورد هم که شده حتما سراغش خواهند  

 !تماسش با هیچکس صحبت نکرد تا نتیجه مشخص شود

 حدود یازده شب بود که تلفن ابوالفضل زنگ خورد، فورا

 خود را به حیاط رساند،

ِِ بعد از سالم و احوالپرسی  

 :مختصر و سرسنگینی که باهاش شد گفت

 حتما باید ببینمت -

 ِِ  

 !، موضوع خیلی مهمیه

یگه هیچ چیز برای من اهمیت ندارهتوی این دنیا د - ! 



 ولی شما یه امانتی دست من دارید، مطمئنم که براتون -

 !مهمه

، من و«بامبولی سوار کردی» ابوالفضل ... دوباره چه  -  

؛ دست...«این بند نافو ببر » محبوبه دیگه طاقت نداریم،  

 !از سر ما بردار

 اگه یادت باشه یه ِ بار دم در مسجد خواستم باهات حرف -

 بزنم نذاشتی ِ ، این بار دومه، بعدها ازم گله نکنی و مدعی

ِِ نشی، من دینمو ادا کردم ...؛ والسالم  ! 

 محسن گیج شده بود و منظور ابوالفضل را نمیفهمید،

 برای همین قراری با هم گذاشتند تا در اولین فرصت

د و در مورد این مسئله صحبت کنند. دریکدیگر را ببینن  

 ضمن ابوالفضل از محسن خواست تا محبوبه را هم در

 جریان بگذارد و با او سر قرار بیاید. وقتی محبوبه جریان

 :را شنید جواب داد

 فقط محمد باهاش قرار -

 ِِ  

 مزار

 ِِ  

 سر میذاری، میخوام بیاد

کببینه که چهطور پسر نازنینمو کردند زیر خروارها خا  

 بعدم خوش و خرم دخترشونو عروس کردنو فرستادن



 تهرون! میخوام قسمش بدم به ارواح مردههاش که دست

 ِِ  

 از سر ما و بچهمون برداره، وای به روزش اگه

 !مزخرف گفته باشه

 نه ... ! فکر نمیکنم؛ من خوب میشناسمش، از لحن -

 !صداش فهمیدم که دروغ نمیگه

وهر کرده، دیگه چی ازآخه چیکار داره، دخترشم که ش -  

 .جونمون میخواد

 نمیدونم وهللا ...، از یه امانتی حرف میزد که از محمد -

 !دستشون مونده

 پسفردا پنجشنبه ِ ی آخرسال؛ توی دارالسالم باهاش قرار -

 !بذار

 خ -

ِِ زشته خانوم سر اک، بذار بگم بیاد خونه ! 

دامهنه !!... و همین ِ طور که نم چشمانش را میگرفت ا -  

 :داد

 انگار توی این دنیا فقط بچه ِ ی من جونشو از سر راه

 !آورده بود، خدا از سرشون نگذره

 حاج توکل و اکرم خانم با ِ دیدن میالد رنگ از رخسارشان

 پرید، تا حاال او را به این پریشانی ندیده بودند. با موهای

 !درهم و ژولیده، ریشهای نامرتب و چشمانی گود افتاده



حوصلهی گفت و شنودهای تکراری آنها را نداشت او که  

 فوری از خانه بیرون زد. جای جای آن شهر برایش

 خاطره بود که یادآوری آنها به جای حالوت

 ِِ  

 ، تلخی

 گزندهای داشت که برای خالصی از دستشان به حرم پناه

 برد. دعای

 ِِ  

 در صحن نشسته بود و دل به دل روح نوازی

 که پخش میشد داده بود و با خدای خودش راز و نیاز

 میکرد. زیرا خوب میدانست که دیگر هیچ معجزهای

 قادر به عوض کردن زندگیش نخواهد بود؛ برای همین

 .فقط آرامش طلب میکرد ت ِ ا راه درست را پیدا کند

 دیر وقت بود که به خانه برگشت و پدر بزرگش را چشم

 !انتظار دید

.. هنوز نخوابیدی؟آقا جون . -  

 اوال که دیر کردی دلواپست بودم! دوما میخواستم تنهائی -

 .باهات حرف بزنم

 :میالد شرمنده سرش را پائین انداخت

 فکر میکنید حرفی هم برای گفتن مونده باشه؟ -

 بله پسر جون ... ِ حرف که زیاده، من قریب پنجاه ساله -



قسم که حاج اکبرو میشناسم، حاضر بودم رو سرش  

 بخورم ولی این که چرا مسئله به این مهمی رو از ما

 ..!. پنهون کرده؛ نمیدونم

 آقا جون، اون قدیما بود که میشد رو سر کسی قسم -

 !خورد؛ االن دیگه به چشمهاتونم نمیتونید اعتماد کنید

 تو االن زخم خوردهای ... طبیعیه که به همه بدبین باشی -

یهای عجیبی داره و هرگزولی اینو بدون که زندگی باز  

 نمیشه پیش بینیش کرد؛ فقط زود قضاوت نکن و

 بیگدار به آب نزن. آدم عاقل اونیه که با تصمیم درست

 !مشکالتشو مدیریت کنه

 شما داری از حاجاکبر طرفداری میکنی؟ -

 اصال موضوع طرفداری نیست؛ ِ حرف من اینه که در -

تشرایط سخت باید عاقالنهترین تصمیمو گرف ! 

 به نظر شما کار عاقالنه اینه که ببخشمش و دروغ به این -

 بزرگیو نادیده بگیرم؟

 این زندگی و سرنوشت توئه ...، هیچکسم غیر از خودت -

 نمیتونه براش حکم کنه؛ چه ببخشی چه نبخشی فرقی به

 حالت نداره. این ضربه قسمتی از زندگی توئه و تا آخر

 عمر باهاته، درونتو دریاب

حال ، با خودت روِِ پس   

 راست باش و کاری رو انجام بده که طاقتشو داشته



 !باشی

 نزدیک ظهر بود ولی میالد هنوز از رختخواب بیرون

 نیامده بود، تقهای به در خورد و هادی وارد اتاق شد و پتو

 سر

 ِِ  

 .را از روی ش کشید

 !بلند شو دیگه حوصلهمو سر بردی -

 او لبخند کمرنگی تحویلش داد، ِ سر جایش نیمخیز شد و با

 چشمانی بیفروغ نگاهش کرد. هادی با اینکه چهرهی

 درهم و محزون میالد ناراحتش میکرد به روی خودش

 نیاورد و با شوخی و لودهگری از اتاق بیرون کشیدش تا

 .کمی حال و هوایش را عوض کند

یاد مذهبی،تکتم که اهل تسنن بود و خانوادهاش اع  

 مخصوصا عید فطر و قربان برایشان تقدم بیشتری داشت،

 معموال روزهای ابتدائی نوروز را در کنار خانوادهی

 .همسرش میگذراند، سپس به دیدن پدر و مادرش میرفت

 ولی امسال

 ِِ  

 قرار گذاشتند کنار میالد بمانند و یک لحظه

 .تنهایش نگذارند

میالد فرق داشت. اوشیدا شرایطش از زمین تا آسمان با   



 خودش را گناهکار میدانست و عذاب وجدان همواره

 آزارش میداد؛ بهخاطر رها کردن فرزندش، فریب دادن

 ِِ  

 ... مردی به زاللی آب و از هم پاشیدن زندگیش. و محمد

 که خودش را باعث مرگ او میدانست؛ حتی بهخاطر

 نزدیکانش که سالها از دست او ِ آب خوش از گلویشان

ئین نرفته بودپا ! 

 .تمام اینها گریبانش را میگرفت و احساس خفگی میکرد

 دلش برای آن روزها تنگ شده بود، زمانیکه ماالمال از

 شادی و نشاط بود. آن وقتها دنیا را جور دیگری میدید

 و به امید روزی نشسته بود که شاهزادهی قصهها با اسب

یسفیدش بیاید و تا آخر عمرکنارش بهخوبی و خوش  

 زندگیکند. ولی حاال با خود میاندیشید، زندگی افسانهی

 تلخیست که کریهترین چهرهاش را برای او رو کرده و به

 .بدترین شکل برایش رقم خورده است

 میالد در کنار هادی و تکتم روحیهاش بهتر شده بود؛ آنها

 علیرغم فامیلی، دوستان خوب و روشنی بودند که

یش نمیشدند و بیطرفانهقبولشان داشت. زیرا پاِپ    

 شنوندهی درد و دلهایش بودند، او بارها از تکتم خواسته

 بود بهعنوان یک زن، دیدگاه و

 ِِ  



 دلیل عمل ِ کرد شیدا را

 برایش توصیف کند تا شاید قانع شود ولی باز هم در نهایت

 نمیتوانست حرکت او را درک کند تا این که تکتم مجبور

 :شد به یادش آورد

ز آسیب روحی شیدا اطالع داشتی و عاشقشکه تو ا -  

 !شدی، اگه یادت باشه اولش حتی عشقتو قبول نمیکرد

 بله !... من عاشقش شدم به تمام وعدههامم عمل کردم، -

 .ولی اونها از پشت بهم خنجر زدند

 درسته ... اشتباه بزرگی کردند، ولی به نظرم باید حساب -

 اونو از خانوادهش جدا کنی؛ چون در شرایطی نبود که

 !بتونه درست فکر کنه

 ولی من این امکانو بهش دادم، شیدا برای توضیح وقت -

 زیادی داشت. بارها و بارها التماسش کردم و گفتم برای

 ِِ  

 حل مشکالتش میتونه روی من حساب کنه و به هیچ

وادهشوجه تنهاش نمیگذارم؛ اما اون فقط به حرف خان  

 .گوش داد

 نمیتونم قضاوتش کنم ...، معموال آدمها توی شرایط -

 خاص رفتارهای عجیبی از خودشون نشون میدن؛ باید

 !خیلی قوی باشند تا بتونند درست تصمیم بگیرند

 االن دقیقا منم همین وضعو دارم، هیچکس تصورشم -



 !نمیکنه تو چه برزخی گیر کردم

جوری عاشق میشه، روحشببین دائی ...، آدمی که این -  

محصول باغ عشق» لطیفه و طبعش بلند، ولی بدون که   

به قول صائب«. ِ چیزی جز غنچههای رنج نیست  

 :تبریزی

 جگر شیر نداری سفر عشق مرو که در این راه بسی»

 «خون جگر باید خورد

 پس ِ حاال که حق انتخاب داری، سعی کن جوونمرد

ر آینده بیفته برندهیباشی. اینجوری هر اتفاقی هم که د  

 !میدون توئی

 میالد با شنیدن حرفهای آنها به فکر رفته بود و

 احساساتش را زیرو رو میکرد، بلکه تارهای مالل انگیز

 .تنیده در روح وجانش را بروبد و برای همیشه دور بریزد

 اما همان روح لطیف و طبع بلند، اکنون زخمی بود و

نست کسی را که به همیناحتیاج به التیام داشت. نمیتوا  

 راحتی به زندگیش، عشقش و حتی پسرش پشت کرده بود

 !را ببخشد. حداقل حاال وقتش نبود

 ابوالفضل آرام و قرار نداشت، چند دقیقهای مینشست به

 گوشهای خیره میشد و یکباره برمیخاست، دستش را به

 پشتش میزد و راه میرفت. زهرا با دیدن پریشانیش

 :کنجکاو پرسید



 چیزی شده، کی بود زنگ زد؟ -

 !صبر کن ...، میگم بهت -

 !بگو ببینم چه خاکی تو سرمون شده دوباره؟ -

 !فعال هیچی ...، با محسن حرف زدم -

 خاک بر سرم، اون از کجا پیداش شد؟ -

 !خودم بهش پیام دادم، گفتم قرار بذاره همدیگهرو ببینیم -

 :زهرا دو دستی بر سرش کوفت و با اشک و آه گفت

 .باالخره از چیزی که میترسیدم به سرم اومد -

هیچوقت ماه پشت ابر نمیمونه» خانم یادت باشه،  - »! 

*** 

 محسن تمام تالشش را کرده بود ولی محبوبه راضی

 نمیشد، نزدیک ظهر بود که زنگ زد و برخالف میلش، با

 اکراه برای فردا مزار

 ِِ  

 .سر قرار گذاشت

 ِِ  

 برق آه در چشمان ابوالفضل میدرخشید و در وجودش

 غوغا میکرد، شرارههای آتش در سینهاش زبانه میکشید و

میسوخت و» قلبش را میسوزاند؛ اما خموشانه فقط   

سنگین و استوار از پلهها باال رفت، تقهای به«. میساخت  

 معمول



 ِِ  

کرد در زد و طبق جوابی نشنید؛ آرام در را باز . 

 شیدا از پنجره جوری به حیاط زل زده بود که گویی به

 شکوفههای درختان و گلهای غنچهکرده نگاه میکند؛ ولی

 » او در واقع چیزی جز سیاهی نمیدید و در دنیای خودش

سفیل و سرگردان بود« ِ  . 

 .بدون این ِ که سرش را برگرداند حضور پدرش را حس کرد

ر تلخی ماسیده، آمیختهبویش را میشناخت ... رایحهی عط  

 با ته ماندهی بوی سیگار، شمیم خوش و مط عشق

 ِِ  

 بوع که

 هیچ عطری به پایش نمیرسید؛ ِ بوی خوش پدر ... امید و

 !تکیهگاهی امن

 بابا ... امروز چندشنبهست؟ -

 !چهارشنبه دخترم -

 فردا برای محمد خیرات بدیم؟ -

بده به من، بایدآره بابا جان حتما ... ! چند دقیقه حواستو  -  

 .باهات صحبت کنم

 با نگاهی که از سردیش استخوان یخ میزد، سمت پدرش

 برگشت؛ ابوالفضل

 ِِ  



 زبان در دهانش سنگین شد و بهسختی

 .حرکتش داد

 !...با محسن قرار گذاشتم -

 مردمک چشم شیدا از استرس به تکاپو افتاد و بیجهت

 میچرخید ِ ، رنگ از رخسار زردش پرید و مثل گچ سفید

قالب تهی میکرد» شد، از نگرانی داشت  .» 

 !فردا یه سر میرم کاشان باهاشون صحبت میکنم -

 چی میخوای بگی؟ -

 !هنوز نمیدونم، باید ببینم چی پیش میاد -

 !منم باهات میام -

ودمنه دخترم .،.. معلوم نیست چه اتفاقی میفته، بذار خ -  

 !حلش کنم

 لطفا ...! اجازه بدین هر چیزی رو خراب کردم خودم -

 .درستش کنم

 !میترسم اذیت بشی، اونها داغدارند شاید ناراحتت کنند -

 .تحمل میکنم؛ بخاطر محمد تحمل میکنم -

 :زهرا که از تصمیم او مطلع شد، مخالفت کرد و گفت

، یهشیدا ... تو رو که ببینند داغ دلشون تازه میشه -  

 !کاری نکن سر لج بیفتن

 اما او قاطعانه سر حرفش ایستاده بود؛ میخواست مسئولیت

 کارهایش را بپذیرد و اشتباهاتش را جبران کند. بلکه از



 .بار گناهانش بکاهد و وجدانش آرام بگیرد

 پنجشنبهی آخر سال بود، محسن مزار محمد را با گالب

ا و خرماشست و غرق گل کرد. سینیهای حلوا و باقلو  

 دست به دست میگشت و بین غریب و آشنا که برای

 قبور آمده بودند

 ِِ  

 زیارت اهل خیرات میشد، محبوبه که

، مانند شمع«جگرش کباب بود»هنوز از داغ فرزند   

 .میسوخت و آب میشد

 ابوالفضل و شیدا مصمم از ماشین پیاده شدند و با تاج گل

دیکشانزیبائی سمت آنها حرکت کردند. وقتی که نز  

 رسیدند

 ِِ  

 ، دسته گل کوچکی را که با غنچههای رز قرمز و

 شکوفههای سفید تزئین شده بود، دست محمد کوچولو دادند

 .و سمت آنها فرستادندش

 محسن آرام ایستاده بود و فاتحه میخواند، محبوبه که دیگر

 اشکهایش خشک شده بود با دلی رمنده و بیقرار، زیر

رد و انتظار میکشید کهلب با پسرش درد و دل میک  

 پاهای کوچکی مقابلش ایستاد. وقتی سرش را باال آورد

 پسربچهای دید که دستهگلی را به سویش دراز کرده؛ از



ِِ دیدن چشم ِ ها و لبخند ملیح و کودکانهاش، بارقههای امید 
 در

 دلش شکفتن گرفت و صورتش گلگون شد. حس میکرد

و خون را حبابهای کوچکی در فضای سینهاش میغلتد  

 با شدت به سمت سرش می ٌسراند، تمام وجودش آتش شده

 .بود و حیرتزده به کودک مینگریست

 محسن پاهایش سست شده بود و یارای ایستادن نداشت،

 ناخودآگاه مقابل کودک زانو زد و از شباهت فوقالعادهاش

 به محمد، قلبش فرو ریخت. دستان ِ کوچک پسر بچه خسته

 شده بود و اصرار داشت گل را به محبوبه بدهد؛ محسن با

 مهربانی آن را از دستش گرفت و متحیر به ابوالفضل و

 !شیدا نگاه کرد

 دیگر مثل روز روشن بود و احتیاج به توضیح نداشت؛

 ِِ  

 امانتی پسرشان روبرویشان ایستاده بود و جای هیچ شک

 !و شبههای باقی نمیگذاشت

ش گرفته بود و سخت گریهمحسن کودک را در آغو  

 میکرد، حتی تنش هم بوی محمد را میداد. او خودش را

 به زور از آغوش محسن بیرون کشید و با تعجب نگاهش

 میکرد. شیدا و ابوالفضل هم بغضشان ترکید و اشک از

 گونههایشان جاری شد؛ منا و مژده از دیدن این صحنه



کنند مات و مبهوت مانده بودند و نمیتوانستند باور . 

 محبوبه که از شدت هیجان شوکه شده بود یکباره فریاد

 کشید و ولولهای برپا شد، فامیل و دوست و آشنا که با دیدن

 ابوالفضل و دخترش در آنجا کنجکاو شده بودند به آن

 سمت هجوم آوردند. کودک از این بلوا ترسید و در آغوش

 .ابوالفضل جای گرفت

د و ذره ذره شربتکمی آب به صورت محبوبه پاشیدن  

 گالب به خوردش دادند، اما به محض اینکه جان به تنش

 آمد از جا کنده شد و محمد را از ابوالفضل قاپید و تنگ در

 !آغوش گرفت. میبوئیدش، میبوسیدش و گریه میکرد

 دخترها هم دورهاش کرده بودند و مانند کسی که شفا

 !میدهد لمسش میکردند و اشک میریختند

ینکه بچهی خونگرم و خوش اخالقی بود ازمحمد با ا  

 رفتار عجیب آنها ترسید و گریه سر داد. شیدا برای آرام

 :کردنش به آنها نزدیک شد ولی محبوبه بچه را پس کشید

 !نه .،.. یهبار ازم گرفتیش دیگه اجازه نمیدم -

 ابوالفضل به دخترش اشاره کرد ساکت بماند، محسن هم که

ن داد زد کهوحشت بچه را دید، سرشا : 

 آروم باشین ... دارین اذیتش میکنین؛ سپس محمد -

 کوچولو را از آغوش محبوبه بیرون کشید و به شیدا

 !سپرد



 آنها که انتظار چنین موهبتی را نداشتند بهقدری ذوقزده

 بودند که فرق میان خنده و گریهشان مشخص نبود. شیدا

ودکهم دیگر با خیال راحت کنار مزار محمد نشست و ک  

 .را روی پایش نشاند

 محمد جان... سالم، امانتیتو آوردم؛ حق با تو بود و -

 .بهسختی بغضش را فرو داد

 هنوز طولی نکشیده بود که خبرها به سرعت برق و باد

 پیچید و میترا خودش را به آنها رساند؛ چون میدانست

 محبوبه اینطور مواقع دست و پایش را گم میکند. او

 دخترها را واداشت، سریع همه چیز را جمع کنند تا زودتر

 به خانه برگردند و از محسن خواست ابوالفضل و شیدا را

 به منزل دعوت کند چون آنجا جای مناسبی برای حرف

 .زدن نبود

 شیدا حس مبهمی به جانش افتاده بود، یکباره به تصمیمش

 شک کرد و دلشوره گرفت؛

گرِِ چه برسر فرزندش میآمد ا  

 از آنها جدایش میکردند، آسیب نمیدید؟ تمام این مشقتها

 را بهخاطر پسرش به جان خریده بود. پسری که وادارش

 کرده بودند انکارش کند و دنبال زندگیش برود. اما مگر

 میشد ناکامش

 ِِ  



 یادگار عشق را نادیده بگیرد! تمام

 سردرگمیها، خوابگردیها و پریشانیهایش، بهخاطر

عشقی بود که محمد از خود به یادگار گذاشته میوهی شیرین  

 .بود و او نمیتوانست به حال خودش رهایش کند

*** 

 شیدا اکنون فکر میکرد تنها تصمیم درستی که در زندگیش

 گرفته، حفظ کردن محمد و مقابله با خانوادهاش برای

 .سپردن او، به لیال برای فرزند خواندگی بوده است

ناامید شده بودند قصد داشتند کودکیآنها که از بچهدار شدن   

 را به فرزندی بگیرند که بارداری شیدا را به فال نیک

 گرفتند و با ِ مشورت ابوالفضل و زهرا، تصمیم بر آن شد

 که به محض بهدنیا آمدن نوزاد، لیال برگهی والدت را به

 نام خودش و حامد صادر، و وارد سیستم کند. این کار به

بچهای که اسم پدرش در شناسنامهینفع همه بود؛ چون   

 شیدا نبود و خانوادهای که حتی عروسشان را به رسمیت

 نمیشناختند چه سرنوشتی در انتظارش بود. بعد از آن

 فاجعه در مقابل آنها چه عکسالعملی از خود نشان

 میدادند؛ هیچ چیز قابل پیشبینی نبود جز فنا شدن زندگی

 .شیدا

دیگر هراسی برای پذیرفتن لیال و حامد هم در اینصورت  

 فرزندی که از خانوادهاش بیاطالع بودند نداشتند. زیرا



 میدانستند که برای بزرگ کردن یک کودک، تربیت

 .بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه ژنتیک هم نقش بهسزایی دارد

 !پس چه کسی بهتر از فرزند شیدا و محمد

 اما او در رویا و احساسش به این باور رسیده بود که

 محمد درش حلول کرده و این مسئله برایش انکار ناپذیر

 بود. شیدا به فرزندش که پارهی تن محمد بود، عشق

 .میورزید و به خاطر او به تمام نصایح آنها گوش میداد

 با اشکهایش، دردهایش، غم و اندوهش میجنگید و

 بهسختی ایستادگی میکرد تا او را در بطن خود نیازارد و

داشته باشد و در نهایت اینکه با اصرارفرزندش آرامش   

 .آنها به انزلی رفته بود

 غافل از اینکه لیال از قبل همه چیز را توسط دوستان

 مورد اعتمادش که از شرایط آنها اطالع داشتند، هماهنگ

 کرده بود تا هنگام بهدنیا آمدن نوزاد در مطب، مشکلی

 .برایشان ایجاد نشود

*** 

 شیدا از درد به خودش میپیچید، لیال و دوستش به ِ اتفاق

 دستیاری که به آنها کمک میکرد به او رسیدگی

 میکردند. زهرا، زنعمو طاهره و ابوالفضل در مطب

 .انتظار میکشیدند و حامد بیرون توی ماشین منتظر بود

 باالخره نوزاد متولد شد و با اطالع از صحت و سالمت



فس راحتی کشیدند. شیدا از آن دردمادر و بچه همگی ن  

 جانکاه خالص شده بود و استراحت میکرد، پرستار هم

 در حال شستشوی نوزاد و لباس پوشاندش بود تا طاهره و

 حامد او را نزد پزشک کودکان ببرند و سالمتیش مورد

 :تایید قرار بگیرد که شیدا گفت

 !خاله ... بچهم کو، میخوام ببینمش -

، دیر نمیشهصبر کن عزیزم - . 

 ولی من برای دیدنش لحظهشماری میکردم دیگه طاقت -

 ..!.ندارم، لطفا بیارید ببینمش

 آنها از همان ابتدا جوری برنامهریزی کرده بودند که شیدا

 نوزاد را نبیند، تا مهرش به دلش نیفتد و جدا کردنش از او

 آسانتر باشد؛ اما شیدا داشت اصرار میکرد و لیال بهانه

د تا در آخر گفتمیآور : 

 عزیزم من صالحتو میخوام، به نفعته که االن بچهرو -

 !نبینی

 شیدا متعجب از لیال دلیل میخواست و او مانده بود در

 :جواب چه بگوید که زهرا به کمکش آمد

 دخترم ... تو هنوز خیلی جوونی، باید به فکر آیندهت -

 .باشی، االن با این بچهی بیپدر میخوای چهکار کنی

 اصال فکر کردی چرا نبردیمت بیمارستان؟ چون اونجا

 ازت مدرک می ِ خوان، مستقیم وصلند به ثبتاحوال، بگیم



 پدرش کیه ...! مطمئن باش این کار هم به نفع توئه هم

 بچهت. االن هیچکس از شرایط تو خبر نداره، اما با افشا

 شدنش معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارت باشه. چه

شت سرت بزنند و آبرومونو ببرند؛ شایدمحرفهایی پ  

 اصال خانوادهی محمد بیان و بچهرو ازت بگیرن. وقتی

 حامد و لیال اونو روی چشماشون میذارنو بزرگش

ریسک کنیم. اینجوری الاقل هم این میکنن، چرا باید  

 بچه توی خانوادهی میمونه؛ هم تو دورا دور میبینیش و

مد هم به آرزوشونازش خبر داری. در ضمن لیال و حا  

 !میرسند

 شیدا که تازه فهمیده بود آنها چه نقشهای برایش کشیدهاند،

 زار و شیون سر داده بود و با التماس پسرش را طلب

 .میکرد. ولی حامد و طاهره بچه را با خود برده بودند

 شیدا با عجز و البه، از پدر و مادرش میخواست که این

 کار را با او نکنند؛ در آن لحظه حس میکرد آنها نهتنها

 فرزندش، بلکه تمام وجودش را با خود بردهاند. از

 ضجههایش سنگ

 ِِ  

 دل آب میشد و به درد میآمد؛ همه

 اشک میریختند و از قانع کردنش عاجز مانده بودند که

 ابوالفضل ِ دیگر طاقت غصههای دخترش را که اینهمه



ای بلند شدن نداشت را نیاورد و گفتدرد کشیده بود و ن : 

 بابا جان گریه نکن، من این بچهرو به هیچکس نمیدم، اگه -

 راضی باشی اسمشو میزنم تو شناسنامهی خودم،

 اینجوری دیگه همیشه با خودمونه و ازت جدا نمیشه،

 تازه فامیلیشم میشه نصرآبادی...! یادته محمدم

 نصرآبادی بود؟

چشمان شیدا درخشید و گفت یکباره برق رضایت در - : 

 !اسمش هم بذاریم محمد ... میشه محمد نصرآبادی

 انگار دوباره بهدنیا اومده و خودم بزرگش میکنم. و از

 .این خیال به وجد آمد

 ابوالفضل نفس راحتی کشید و همینطور که سر دخترش

 :را میبوسید با لبخند گفت

 !خداروشکر ... حاال دیگه سه تا بچه دارم -

ال با وجود اینکه به مقصودش نرسیده بود صالح ولی  

 سالمتی شیدا، از همه چیز برایش مهمتر بود. پس رسما

 نام ابوالفضل و زهرا را بهعنوان والدین نوزاد، ثبت کرد

 و بهراحتی بدون طی کردن مراحل قانونی نام محمد در

 .شناسنامهی آنها درج شد

ی میشدند،همگی در منزل محسن نشسته بودند و پذیرائ  

 محبوبه هنوز سردرگم و پریشان بود. ِ کودک که همه چیز

 آنجا برایش تازگی داشت به همه جا سرک میکشید، با



 زبان کودکانهاش آنها را سرگرم کرده بود و قند در دلشان

 .آب میکرد

 محبوبه سراغ آلبومهایش رفت، عکس بچگی محمد را پیدا

م پدرش را رویکرد و به آنها نشان داد و از اینکه نا  

 کودک گذاشته بودند بسیار شادمان بود. محمد که عادت

 داشت بعدازظهرها بخوابد خود را به گردن شیدا آویخته

 بود و بیقراری میکرد. ابوالفضل نمیدانست چه باید

 بکند، چون هنوز صحبتی بینشان ردو بدل نشده بود و تمام

که چند ساعت گذشته با شوق و سرگشتگی سپری شده بود  

 مسلما باید به آنها حق میداد. اما میترا حواسش جمع بود و

 :ناآرامی محمد را که دید گفت

 !مثل اینکه محمد جان خسته شده، کالفهست -

 معموال بچهی خوش اخالقیه، چون بعدازظهر نخوابیده -

 .بیتابی میکنه

 محبوبه بلند شد و از شیدا اتاقی

 ِِ  

 خواست همراهش برود، در

 راباز کرد و او را داخل برد. محسن و دخترها با تعجب

 .بههم نگاه کردند چون او کسی را به آنجا راه نمیداد

 اینجا ات ِ محمد -

 ِِ  



 !اق ...، همین جا بخوابونش

 او از بیرون به در تکیه داده بود، بیصدا اشک میریخت

 و افسوس میخورد، اگر دست جنبانده بود و لجاجت نکرده

پسرش هم کنارشان بودبود، االن  ! 

 شیدا هم اشک مانند چشمهای جوشان از چشمانش فوران

 .میکرد و به جایجای اتاق محمد با حسرت مینگریست

 چهقدر انتظار کشیده بود که روزی با او در این اتاق

 بنشیند، سر بر روی شانهاش بگذارد تا نوازشش کند و از

فرزندش آیندهی روشنشان بگوید. ولی حاال بدون او، با  

 . آنجا حضور داشت و روبروی عکسش ایستاده بود

 محمدم... عزیزم، من اینجام با پسرمون ...! همهی -

 پلهای پشت سرمو خراب کردم به خاطر تو ... لطفا

 خودت کمکم کن. دلم نمیخواد بچهمون آسیب ببینه و

 !برام پشیمونی بهبار بیاره

وابکودک در آرامش اتاق، سر بر شانهی شیدا بهخ  

 رفتهبود، او بالشت را از روی تخت برداشت و کودکش را

 خوش

 ِِ  

 روی فرش الکی ِ نقشی که دست بافت ِ خود محبوبه

 .بود و محمد بارها از آن برایش تعریف کرده بود خواباند

 خودش هم کنارش دراز کشید تا در سکوت با محمد و



 .یادش خلوت کند که صدای پدرش را شنید

تان متوجه شدیم، اصال به همین خاطرما هم تو بیمارس -  

 به محمد زنگ زدیم که ایکاش نمیزدیم. االنم اسمش

 توی شناسنامهی خودمه؛ ولی شیدا معتقد بود که این

 حقتونه، باید بدونید پسرتون از خودش یادگاری بجا

 گذاشته. حتی اگه مایل باشید میتونید ازش تست ژنتیک

 !هم بگیرید

ارها نیست، جار میزنه که ایناصال احتیاج به این ک -  

 بچهی ِ محمد، اما ای کاش زودتر از اینها به ما

 !میگفتین

 آخه تو حتی حاضر نشدی به حرف من گوش کنی، البته -

 که تو اون شرایط نه شما حال مساعدی داشتید و نه ما،

 .مخصوصا شیدا که نابود شده بود

 سال شوهر کرد -

ِِ پس برای همین سر ، نه ...؟ ! 

 حق داری دختر دائی! اون کار یه اشتباه بزرگ بود، که -

 شیدا هیچ

 ِِ  

 نقشی درش نداشت. توی همون اوضاع آشفته

 و نابسامان، شخص مطمئنی پیدا شد که احساس کردیم

 میتونه زندگی شیدا رو نجات بده، اما نشد؛ یعنی خودش



 نخواست که بشه. اون آیندهشو، زندگیشو، بچهی

 نوزادشو بهخاطر محمد رها کرد و برگشت خونه،

 درواقع خودش رو فدا کرد و االن هیچ راه برگشتی

 !نداره

 در این فاصله معصومه هم به جمع آنها پیوسته بود و از

 برادرش پرسید، حاال چی میشه؟

 نمیدونم ،... همه چیزو سپردیم بهخدا ! فقط اینو میدونم -

، نه دختر منکه این زاجرات نه حق محمد بود ! 

 میترا ادامه داد: حاال از این حرفها گذشته تکلیف چیه؟ -

 هر تصمیمی بگیرید ما اطاعت میکنیم، فقط ازتون -

 !میخوام به بچه هم فکر کنید تا کمتر اذیت بشه

 این موضوع کوچیکی نیست که بشه توی چند دقیقه در -

 موردش حرف زد، ِ به قول شما اولویت در اینه که بچه

آسیب کمتری ببینه ِِ  ! 

 :محبوبه میان حرفشان پرید و گفت

 میدونید کارهایی که کردین غیر قانونیه؟! ولی من به -

 !هیچکدومش کاری ندارم، فقط پسرمو میخوام

 ابوالفضل حرفی برای گفتن نداشت، بنابراین سرش را

 .پائین انداخت تا شرم و نگرانی را در چشمهایش نخوانند

رگشت و کنار پدرش نشست، آنها درشیدا به میانشان ب  

 مورد مسائل مختلف صحبت میکردند، هر از گاهی که



 سوال و جوابها،

 ِِ  

 حول او و پسرش میگشت، حالش

 .دگرگون میشد رنگش میپرید و نفسش میگرفت

 محبوبه با این حال آشنائی داشت و عمق استرس و نگرانی

 را در وجودش درک میکرد. او مادر بود و خودش هم

تر داشت، دلش بحال شیدا سوخت. دختری که پسرش،دخ  

 دیوانهوار عاشقش بود و حاال کمکم حس میکرد کینهای از

 .او ندارد

 همانموقع محمد که سیر خواب شده بود از اتاق بیرون آمد

 و با دیدن اینهمه آدم که مشتاقانه نگاهش میکردند لبخندی

رینزد و در پاسخ به ابراز عالقهی آنها، شروع به شی  

 کاری کرد تا بیشتر مورد تشویق قرار بگیرد. همگی از

 بازی که درآورده بود میخندیدند و ذوق میکردند، محمد

 یکباره ساکت شد، تکتک به همه نگاه کرد و رو به

 :محبوبه گفت

 .مامانی ... ب هب ه! و دندانهای ریزش را به او نشان داد -

 گوئی خدا عرش را به محبوبه داده، ِ او خود محمد بود با

 تمام عادات کودکی، آمده بود تا ِ دل سوختهی مادرش را

 التیام بخشد. محبوبه با خودش فکر کرد، نکند رفتن در

 تق



 ِِ  

 دیر محمد بوده و خداوند باعث شده این یادگاری را

 توسط شیدا برای ما از خودش بجا بگذارد. از اینکه

ک بین جمع او را انتخاب کرده بود، حس خوبیکود  

 داشت، قلبش مانند موم نرم شده بود و وجودش ماالمال از

 امید. درآن ساعات محمد رابطهی عجیبی با تکتکشان

 برقرارکرده بود؛ مخصوصا وقتی که محبوبه غذا را در

 دهانش میگذاشت به چشمانش خیره میشد و گل لبخند

فضل و شیدا را حیرتزدهروی لبانش مینشست و ابوال  

 !میکرد

 محسن با دیدن محمد کوچولو و حرکاتش شوکه شده بود،

 نو باید محمد را بزرگ می

 ِِ  

 انگار دوباره و از سر کردند با

 همان رفتارها و خصوصیات، حسی مثل شوق سینهاش را

 چنگ میزد و به خونی که دوباره در رگهای زندگیش

میاندیشید که درجاری میشد فکر میکرد و به چارهای   

نه سیخ بسوزد نه کباب»این میان  !» 

 هنگام رفتن فرا رسیده بود، ابوالفضل کمی دست دست

 :کرد و رو به محسن گفت

 .بهتره کمکم زحمتو کم کنیم -



 :محبوبه سراسیمه جلو آمد

 !... بچهمو میخواین ببرین؟ منکه هنوز درست ندیدمش -

ند، پادرمیانیمیترا که احساس کرد همه مستاصل ماندها  

 کرد و پیشنهاد داد بهزودی یکدیگر را دوباره مالقات

 .کنند و برای این مسئله یک فکر اساسی بکنند

 :در راه برگشت، شیدا نگران و دلواپس پرسید

 بابا ...، اگه بخوان محمدو ازمون بگیرن چیکار کنیم؟ -

 توکل بخدا ،... اونها هم بهفکر بچهشون هستند، کاری -

اذیت بشه نمیکنند ! 

 ولی بعید میدونم محبوبه خانم کوتاه بیاد، ندیدی برای -

 محمد چیکار میکرد؟

 باید درکش کرد اون یه مادره؛ تو چی ... به رفتار محمد -

 نسبت به اونها توجه کردی؟

 آره ... خیلی برام عجیب بود، مخصوصا نسبت به -

 !مادربزرگش

لش مثل سیرودیر وقت بود که به اصفهان رسیدند، زهرا د  

 سرکه میجوشید، با دیدن محمد که چه معصومانه و از

 :همه جا بیخبر در خواب ناز بود، بغضش ترکید

 خدایا خودت کمک کن، اگه بچهمو ازمون بگیرن همه از -

 !غصه میمیرم

 پدر و دختر روز خسته کننده و پٌر استرسی را پشت سر



 گذاشته بودند، اما با اینحال شیدا از کاری که کرده بود

 احساس رضایت داشت؛ چون برق امید را در دل خانوادهی

 .محمد روشن کرده بود

 زهرا هم بیتابانه منتظر شنیدن عکسالعمل آنها بود و

 ابوالفضل برای این ِ که دل پریشانش را آرام کند با حوصله

ِِ جواب سوالهایش را میداد و گفت : 

 در نهایت منطقی برخورد کردند، دلم روشنه باید امیدوار -

 !باشیم

ِِ صبح روز بعد تلفن ابوالفضل زنگ خورد، محسن ِ تماس  

 تصویری گرفته بود و بیصبرانه صحبت کردن

 ِِ  

 شوق با

 نوهاش را داشت. او گوشی را دست محمد داد و گفت: بیا

ابابائی رو ببین ...! آنها با عشق و محبت، کودک ر  

 نوازش میکردند و محمد هم ذوقزده عکسالعمل نشان

 :میداد. سپس محسن از ابوالفضل تشکر کرد و گفت

 به شیدا هم بگو ازت ممنونیم؛ از دیروز حال غریبی -

 داریم، انگار غصه از دلمون پ ر کشیده و جاشو با اشتیاق

 عوض کرده، ما ارزش این از خود گذشتگی رو

 !... میدونیم و مدیونشیم

 باران بهاری با شوق به شهر آمده بود تا غمها و کینههای



 ه بسته را بشوید

 ِِ  

کبر و با خود ببرد. در دلها شکوفههای ِِ  

 امید جوانه میزد و آنها را به طرب وامیداشت، به شادی

 به شیرینی و زیبائیهای زندگی؛ هالههای غم زدوده شده

 .بود و سفرههای هفت سین با عشق چیده میشد

ر هم نشسته بودند و دعای تحویل سال راهمگی دو  

 میخواندند، عید آنسال برای محسن و خانوادهاش رنگ و

 بوی دیگری داشت چون کنار محمد لحظههای شیرینی را

 سپری میکردند. حاال دیگر همهی فامیل از وجودش خبر

 !داشتند و خواهان دیدنش بودند

 پس از گذشت سالها ابوالفضل بهاتفاق خانوادهاش در

 منزل محسن، کنار سفرهی هفتسین نشسته بودند و بعد از

 تحویل سال، همراه آنها به دیدن فامیل رفتند. این برایش

 مثل رویا بود آرزوئی که همیشه با خود در سر

 .میپروراند، و حاال با ِ وجود نوهاش تحقق یافته بود

 حاال دیگر اقوام خودشان هم حقیقت را میدانستند و دلیل

دید آنها به محمد کوچولو را فهمیده بودند. حاجعالقهی ش  

 اکبر چند روزی بود که حال خوبی نداشت و با خودش در

 تعارض بود، مانده بود چهطور خبط و خطایش را توجیه

 کند. او که سالها ذره ذره آبرو کسب کرده بود، با یک



و اعتبارش زیر« تشت رسوائیش از بام افتاد»لغزش   

 سوال رفت. یک عمر با خدا معامله کرده بود، روی سرش

 قسم میخورند و حرفش اعتبارش بود. اما حاال که دو دوتا

 چهارتا میکرد، میفهمید که چقدر متزلزل بوده و خود را

 فریب میداده. اگر میخواست با خودش روراست باشد

 زیادی به خودش غره شده بود، غافل از اینکه از حرف تا

ه بسیار است. قضاوت و تصمیم برای دیگرانعمل فاصل  

 به راحت ِ آب خوردن

ی ِِ  

 است، به خودت که رسیدی اگر وا

 ندادی مردی ...! اما او وا داده بود؛ نتوانسته بود از این

 آزمایش سربلند بیرون بیاید، با قلبی آکنده و نادم در مقابل

 خداوند

ِِ مدام در حال استغفار بود و تقاضای عفو میکرد . 

 لیال و حامد که برای تعطیالت نوروز به اصفهان آمده

 بودند وقتی به ماجرا پی بردند و از وخامت امر مطلع

 شدند، تصمیم گرفتند با وکیل مشورت کنند. چون اگر میالد

 از آنها شکایت میکرد و ثابت میشد که لیال چه تخلفی

 .انجام داده، اتفاقات غیر قابل جبرانی برایش پیش میآمد

*** 

 از روزی که شیدا خانه را ترک کرد، میالد غیر از چند



 تماسی که در ابتدا با او و در نهایت با ابوالفضل گرفته

 بود، دیگر هیچ عکسالعملی از خود نشان نداد. که این

 بیخبری بهشدت او را میترساند چون به حال خودش رها

 شده بود و در بالتکلیفی بهسر میبرد. درست است که یکی

وز اول تلفنش خاموش بود، ولی او میتوانست مثلدو ر  

 بارهای قبل به خانه زنگ بزند یا دوباره با ابوالفضل تماس

 بگیرد؛ در هر حال این کممحلی و سکوت برای شیدا

 .عذابآور شده بود

 با اینکه میالد و خانوادهاش به یٌمن بهار دور هم جمع

با یک بودند، امسالشان با سالهای پیش فرق داشت؛ آنها  

 ناباوری و دلواپسی که موذیانه از درون آزارشان میداد

 دست و پنجه نرم میکردند. میالد بهشدت کالفه بود و به

 شیدا فکر میکرد اما نمیتوانست ببخشدش، بارها و بارها

حاللم»نامهاش را خوانده بود و هر بار که به جملهی   

میرسید قلبش خروشان میشد و در خیال با او« کن  

گو میکردگفت : 

 چهطور حاللت کنم با اینهمه دروغ!... چهجوری دلت -

 اومد هر بالیی خواستی سر منو اون بچهی معصوم

 آوردی و با یه حاللم کن، ول کردی و رفتی؟ پس تکلیف

 روح زخمی من چی میشه، زجرایی که کشیدم! ظلمی

 که به شهریار و اون طفل معصومی که رهاش کردی و



..،. جواب اینها رو چهجوری اومدی توی زندگی من  

سنگی توی چاه انداختی که» میخوای بدی؟ تو چنان   

 !«هیچ عاقلی نمیتونه درش بیاره

 هنوز وقتی یاد بیقراریها، افسردگیها و

 خوابگردیهات میفتم تن و بدنم میلرزه. چهقدر عذاب

 کشیدم، چهقدر خواهش کردم که مشکلتو بهم بگی، ولی

 نگفتی ...گذاشتی تا زجر بکشم. اگه بهم اعتماد کرده

 بودی االن همه چیز فرق داشت؛ من برای محمدم پدری

 میکردم، ِ اونو زیر ِ پرو بال خودم میگرفتم و بچههامونو

 با هم بزرگ میکردیم. ولی تو به من اعتماد نکردی؛

 اونقدری که من دوستت داشتم، دوستم نداشتی و ِ زندگی

و آتیش زدی. پس بدون به این سادگیهامن و بچهم  

حاللت نمیکنم»نیست  !» 

 محسن و خانوادهاش

 ِِ  

 در کنار محمد روحیهی مضاعفی

 گرفته بودند و بیشتر وقتشان را با او میگذراندند. آنها که

 نمیخواستند با خودخواهی آزارش دهند، تصمیم گرفتند با

تا خانوادهی ابوالفضل ارتباط صمیمانهتری برقرار کنند  

 محمد رفتهرفته به آنها خو بگیرد و همینطورکه بزرگ و

 بزرگتر میشود و قوهی ادراکش بیشتر، او را با حقیقت



 .آشنا کنند

 در مورد شناسنامه هم حساسیتی بهخرج ندادند چون در هر

 حال اسم و فامیلش محمد نصرآبادی بود، و اگر اقدامی

ترجیحمیکردند دچار پیچیدگیهای قانونی میشدند. پس   

 دادند فعال وارد آن مقوله نشوند تا زمانی که خودش بزرگ

 .شود و تصمیم بگیرد

 اما خانوادهی شیدا در برزخ بودند با سرنوشتی نامعلوم،

 هیچکدام نمیدانستند چه پیش خواهد آمد. اگر میالد از آنها

 شکایت میکرد عواقبش دامان خیلیها را میگرفت، از

ا رد کردن اسم ابوالفضل وجمله لیال و دوستانش؛ که ب  

 زهرا بهعنوان والدین نوزاد و جا زدن شیدا بهعنوان دختر

 .باکره در جرم دخیل بودند

*** 

 شیدا

 ِِ  

 حال دلش بد بود برای دیدن شهریار لهله میزد و

 خون میگریست، موجود بیگناهی که بهخاطر بیمباالتیش

رایبه این دنیا آورده بود و بیرحمانه ترکش کرده بود و ب  

 میالد که با تمام عشقی که نثارش میکرد، فریبش داده بود؛

ِِ گناه او خیلی بزرگ بود، بزرگ و نابخشودنی ! 

 به



 ِِ  

 خاطر وفاداری به عشق محمد، شیدا از همه چیز و

 همهکس گذشته بود، زیرا میدانست به هیچوجه نمیتواند

 فراموشش کند و تا ابد در قلبش باقی میماند و برای همیشه

هاش روی زندگی او سنگینی میکند. پس از میالد هیچسای  

 !توقعی نداشت، فقط آرزو میکرد درکش کند و ببخشدش

 ابوالفضل و زهرا طبق قراری که با محسن داشتند به

 کاشان رفته بودند، آنها خیلی هم از این بابت ناراحت

 نبودند، برعکس ابوالفضل تازه به گذشته چنگ انداخته بود

 و زهرا با خانوادهی همسرش که شناخت درستی از آنها

 نداشت آشنا میشد. او تازه فهمیده بود که در طول این

 سالها اگر کدورتی در میان نبود آنها بسیار هم با محبت و

 مهربان بودند، مخصوصا معصومه که از صمیم قلب به

 آنها عشق میورزید. حاال زهرا هم کمبودی را که همیشه

کرد و حسرتش را داشت، با این ارتباط جدیداحساس می  

 .تجربه میکرد و از این احساس خرسند بود

*** 

 شیدا

 ِِ  

اتاقش را خاموش کرد و روی تخت دراز کشید، برق  

 از پنجره به آسمان صافی که درخشش ستارهها و تابش



 نور ماه، آن را به ِ رنگ سورمهای خوشرنگی در آورده

یمی مالیم، برگهای درختانبود نگاه میکرد. با وزیدن نس  

 حرکات موزونشان را آغاز کرده بودند که ناخودآگاه او را

 به یاد شبی انداختند که در خواب راه افتاده بود و میالد با

 عشق و هراسی که در چشمانش موج میزد، سعی در قانع

 .کردنش داشت؛ تا اجازه دهد مشکلش را حل کند

ی که خورده بودبه زجری که او کشیده بود و غصههائ  

 فکر میکرد، به گذشت و مهربانیش! میدانست که اگر

 حقیقت را میگفت، میالد بهقدری دلش بزرگ بود که

 محمد را بپذیرد و آب از آب تکان نخورد. ولی آخرش که

 محسن و محبوبه

ِِ چه؟ حق چه میشد، با عذاب وجدانش چه  

 میکرد؟

ه میشدچارهای نبود، باید ریشهی این دروغ از بیخ کند . 

 اما فعال نگران آبروی پدربزرگش، پدر و مادرش و آیندهی

 شغلی لیال بود که همگی بستگی به تصمیم میالد داشت و

 خودش را بهخاطر آن مالمت میکرد. با غصه رویش را

 از پنجره گرداند، احساس درماندگی میکرد، افکارش به

 هر سو چنگ میانداخت و راحتش نمیگذاشت. مثل

تازه محمد را از دست داده بود و نمیدانست روزهایی که  

 چه باید بکند یا زمانی که پدربزرگ و مادر بزرگش او را



 بهزور به مشهد برده بودند تا مصیبتهایش را فراموش

 کند که به یاد تٌکتم افتاد. حقیقتا تنها کسی که با شخصیت

 مستقل و منطقیش، میتوانست بیطرفانه حرفهایش را

اشد به روی آتش دردهایشگوش کند و آبی ب ! 

 بدون آنکه متوجه ساعت باشد شمارهاش را گرفت و

 نفسش برای شنیدن صدای او به شماره افتاد. تکتم برای

 اینکه میالد و هادی راحت باشند آنها را تنها گذاشته بود و

 در اتاقش کتاب میخواند که با دیدن شمارهی شیدا

دخوشحال شد و بالفاصله تلفنش را جواب دا : 

 سالم .،.. نمیخواستم مزاحمت بشم، ولی باید باهات -

 !صحبت کنم

 !چه خوب شد زنگ زدی نگرانت بودم، میالدم اینجاست -

 حدس میزدم، شهریار حالش خوبه؟ -

 واقعا درکت نمیکنم دختر ،... این چه کاری بود -

 کردی؟

 !باالخره این موضوع یه روزی برمال میشد -

 شیدا ... میالد عاشقت بود، تو با این کار زندگی جفتتونو -

 !خراب کردی

 میدونم ... گناهکارم! ولی هیچکس نمیتونه حتی فکرشم -

 بکنه که من چی کشیدم و چی ازم گذشته. اون موقع

ِِ تسلیم تصمیم دیگران بودم، مجال فکر کردن نداشتم و در  



اومت کنم؛برابر اصرارهای میالد و خانوادهم نتونستم مق  

 واقعا نمی خو

ِِ فهمیدم چه بالئی سر دم و میالد میارم. ازش  

 خواستم حاللم کنه، نه اینکه ببخشه! کاری که باهاش

 کردم بخشودنی نیست، اون آدم خوبیه و من تا آخر عمر

 مدیونشم، خیلی تالش کرد تا به زندگی برم گردونه، ولی

 !من لیاقتشو نداشتم

د میالد حالش خوب نیست، الاقلشیدا ... پاشو بیا مشه -  

 !این لطف و در حقش بکن

 .شهامتشو ندارم، نمیتونم باهاش روبرو بشم -

 اینو بهش بدهکاری، باید باهاش روبرو بشی تا حرفاشو -

 .بزنه و خودشو خالی کنه وگرنه دلش از غصه میترکه

 نمیخوام گولت بزنم و امیدوارت کنم که با اومدنت شاید

، برعکس میخوام بهت بگم بایدهمه چیز حل بشه  

 خودتو برای

 ِِ  

 شنیدن بدترین حرفها آماده کنی تا هر

 اتفاقی هم که افتاد، طاقتشو داشته باشی. میدونم سخته

 !ولی در عوض هر دوتون از این برزخ بیرون میاین

 شیدا با اولین وسیلهای که پیدا کرد، عازم مشهد شد و به

،محض جاگیر شدن، ِ به پیشنهاد هتل  



ِِ تکتم با تاکسی سمت  

 روستای عنبران حرکت کرد. یکی از ییالقهای عطرآگین

 و خوش منظرهی اطراف مشهد، که در آنجا با میالد

 خاطرات قشنگی داشت. چند روزی از ماهعسلشان را در

 باغچهی جمع و جور هادی در آن روستا گذرانده بودند و

را حفظ از طبیعت بکر و خانهای که تکتم ِ شکل روستاییش  

 .کرده بود، لذت میبردند

 این قرار با برنامهریزی هادی و تکتم گذاشته شد بلکه با

 هم روبرو شوند، حرفهایشان را بزنند و از جهنمی که

 .برای خود ساخته بودند رهائی پیدا کنند

 شیدا میدانست قبل از آنها میرسد و گآلغا در انتظارش

 است. کل راه در این فکر بود که میالد با دیدنش چه

 عکسالعملی نشان میدهد، ولی دیگر آب از سرش گذشته

 !بود

 به محض وارد شدن به روستا، شیشه را پایین داد تا شمیم

 عطر شکوفههای بهاری، روحش را جال دهد و طبیعت

 زیبای آنجا را در ذهنش حک کند. شاید این آخرین باری

ش را به آنجا میگذاشتبود که پای . 

 :هنگامی که گآلغا در را برایش باز کرد گفت

 خانم ... من همه چیزو آماده کردم، بازم اگه کاری -

 !داشتین خبرم کنین



 شیدا عاشق این خانهی روستائی بود؛ خانهای پر از سادگی

 و مملو از انرژی، آنجا چنان آرامشی به او میبخشید که

حهاز هر حسی رها میشد. رای  

ِِ ی دلپذیر گیاهان هم هوا را  

 آکنده کرده بود و شیدا را به وجد میآورد که با خودش

 :فکر کرد

 یادش بهخیر... میالد میگفت چه اسم با مسمایی برای -

عنبران»این روستا انتخاب کردند؛  !» 

 آن روزها برایش چنان دور و دستنیافتنی مینمود که

. ناخودآگاهیکباره اندوهگین شد و احساس خفگی کرد  

 سمت حیاط رفت و چند نفس عمیق کشید؛ خلوت و سکوت

 آنجا مجذوبش کرده بود. با پاهای برهنه قدم برداشت،

 خنکای خاک به جسم و روحش رخنه کرد و آرامشی

 بیوصف درونش را فرا گرفت، بیاختیار بر زمین نشست

 و با حالتی غریب به روبرو خیره شد. خودش را فراموش

یگر هیچ حسی نداشت گویی ارتباطش با دنیایکرده بود، د  

 بیرون قطع شده بود و در خلسهای عمیق فرو میرفت، اما

 .خاک چون مادری مهربان او را در آغوش گرفته بود

 باد

 ِِ  

 دستان گیسوانش را نوازش میداد و ذره ذره غم را از



 .وجودش میزدود و با حسی خوشایند تطهیرش مینمود

مقابل چشمانش عبور کرد وناگهان پردهای کدر از   

 تصویری روشن ِ پیش چشمانش درخشید. انگار خودش بود

 سبک چون پر، آزاد و رها مانند حریری در باد میرقصید

 .و پرواز میکرد

 هنگامی که بارقههای زرین خورشید چشمانش را گزید،

ٌِ در حالی خودش را جست که روی زمین خوابیده بود. به  

با اینکه نمیدانست چه اتفاقینرمی از جایش بلند شد،   

 برایش افتاده خوشحال بود و سبکبال، گوئی دردهایش

 ِِ  

 بار

 سفر بسته بودند و طوفان، کوله غ

 ِِ  

 بار مهایی را که بر دوش

 .میکشید به دوردستها فرستاده بود

*** 

 آنها میالد را به اصرار آورده بودند چون نمیخواست با

 آمدنش به آنجا با یادآوری ِ خاطرات شیرینش این تلخکامی

 را فراموش کند؛ ولی تکتم متقاعدش کرده بود تا در این

 .سفر کوتاه همراهیشان کند

 شیدا صدایشان را شنید که از ماشین پیاده شدند و از



 پلههای سنگی کوچه باال آمدند. تکتم در را باز کرد و پشت

ند، او با آرامشی غریب کهسرش هادی و میالد داخل شد  

 در ظاهرش کامال هویدا بود انتظارشان را میکشید. میالد

 که با دیدنش غافلگیر شده بود کیسهای را که در دست

 داشت پرت کرد و از در خارج شد؛ هادی بالفاصله

 .دنبالش دوید تا به هر زبانی شده ب رش گرداند

لطیف فضاتکتم متعجب از خونسردی بی ِ حد ِ شیدا برای ت  

 او را در آغوش گرفت؛ تنها کاری که در آن لحظه به

 ذهنش میرسید. ولی ِ برعکس ظاهرش، گرما

 ِِ  

 ی بدن او

 داشت تکتم را در خودش ذوب میکرد و قلب و روحش را

 درمینوردید. نه ...! این شیدای همیشگی نبود، دختر

ِِ مستاصل و پریشان چند روز پیش؛ چه بر سرش آمده بود  

ین فرصت کوتاه چنین شکیبا و مصمم مقابلشکه در ا  

 !ایستاده بود

 تکتم ِ در حال ِ زیرو رو کردن احساساتش بود، با اینکه

 قبول داشت شیدا اشتباه کرده؛ او را قربانی فرهنگ و رسم

ِِ و رسومات دست و پاگیر جامعه میدانست که به کتمان  

 حقیقت مجبورشان کرده بود. هر چه بیشتر به وضعیت

فکر میکرد، بیشتر مطمئن میشد که این جامعه از شیدا  



 .نظر فرهنگی بیمار است

*** 

 میالد روی طاقچهی پنجره نیمخیز نشسته بود، به پائین

 نگاه میکرد و مدام لب زیرینش را میگزید. ٌ شیدا به مخده

 تکیه داده بود و با شرابه ِ های رنگینی که کار دست تکتم

ود میالد موج میزد و بابود ور میرفت. بیقراری در وج  

 حالتی عصبی پاهایش را تکان میداد، در چهرهی

 تکیدهاش چشمانش درشتتر به نظر میرسید، استخوان

 گونه و فکش بیرون زده بود و قیافهاش را خشنتر نشان

 میداد. دیگر از میالد عاشق و مهربان خبری نبود، چون

 .ببری گرسنه به خودش میپیچید و منتظر حمله بود

امش شیدا عصبیش میکرد و در دل با خودش حرفآر  

 :میزد

 !اون عادتشه در سکوت رنج بکشه -

 شیدا یکباره نگاهش را روی میالد متمرکز کرد، جوری

 که او احساس کرد فکرش را خوانده و معذب شد. اما شیدا

 :به نرمی پرسید

 نمیخوای چیزی بگی؟ -

 همین یک کلمه کافی بود تا میالد، سیال ِب غم و دردی را

 که کشیده بود به سمتش روانه کند. او بهوضوح میلرزید

 و نعره میکشید و از عصبانیت رگ گردنش بیرون زده



 بود. هر چه را میگفت حقیقت بود و شیدا بهتر از او

 !میدانست ولی حرفی برای گفتن نداشت

برای میالد عذابآور بود. شیداآرامش او با آن نگاه خالی   

 از جایش بلند شد و از پارچ روی میز، در لیوانی بلورین

 آب ریخت و به سمتش دراز کرد، اما رفتارش به حرکات

 موزونی میمانست که به میالد دهن کجی میکند. او از

 شدت خشم لیوان را ِ با پشت دست به سمت دیوار پرت

یش را میشنیدند و ازکرد. هادی و تکتم در حیاط فریادها  

 صدای شکستن لیوان هر دو از جا پریدند ولی هادی

 :خودش را کنترل کرد و گفت

 !نگران نباش، بذار خودشونو خالی کنند -

 بالئی سر خودشون نیارن؟ -

 .نترس ...، اتفاقی نمیفته -

 !آخ که شما مردا چهقدر بیخیالین -

شکست...تا از یه وقتائی الزمه، باید فریاد کشید...، باید -  

 اندوه کاسته بشه؛

 ِِ  

 بار وگرنه تبدیل به تلنباری از درد

 میشه و آدمو نابود میکنه! اون اگه االن خشمشو بیرون

 نریزه، هیچوقت به آرامش نمیرسه و نمیتونه درست

 !زندگی کنه



 هادی ...! دیگه صداشون نمیاد، نکنه چیزی شده؟ -

که برگشت او چند قدمی بیشتر سمت پنجره نرفته بود : 

 .نگفتم !... آروم شدند دارن حرف میزنند -

 ...! خدارو شکر -

 شیدا بیصدا مشغول جمع کردن خرده شیشهها شد، رنگ

 و رویش پریده بود ولی چیزی نمیگفت. میالد از خودش

 تعجب میکرد؛ انگار آدم دیگری شده بود. او که دلش

میتینمیآمد یک قطره اشک شیدا را ببیند، دیگر برایش اه  

 .نداشت و با او غریبه شده بود

 !برای چی اومدی، به چه حقی؟ -

 !اومدم باهات صحبت کنم -

 مگه جای حرفی هم باقی گذاشتی؟ -

 بله ...، یه توضیح بهت بدهکارم، انتظار هم ندارم باور -

 کنی، ولی بدون در تمام لحظههائی که کنارت بودم

ماحساس و عالقهم بهت واقعی بود، هیچوقت دل  

 !نمیخواست بهت دروغ بگم؛ امیدوارم درکم کنی

 !االن با این توضیح، انتظار داری ببخشمت؟ -

 !... نه .،.. انتظار بخشش ندارم، فقط شهریار -

 اسم شهریارو نیار که اصال صالحیتشو نداری، حتی -

 !فکرشم نکن

 !... ولی من مادرشم -



 مادری که نصف شب بچهی شیرخورهشو ول میکنه به -

 امان خدا و میره، بهنظرت حق مادری داره؟! حداقل اگه

 با خودت برده بودیش میگفتم من به  درک ولی بچهشو

 دوست داره، اما با این کارت ثابت کردی که هنوز در

 رویایی و با عشق مردهت زندگی میکنی. تو انقدر

 خودخواهی که حتی به بچهی اونم رحم نکردی، به پدر

خودت جداش کردی؛ حاالو مادرت سپردیش و از   

 !چهطور دم از مادر بودن میزنی

 داری در حقم بیانصافی میکنی، نمیدونستم انقدر -

 !تلخی

 تو تلخم کردی، قلبمو جوری شکستی که تا ابد جای -

 !زخمش باقی میمونه

 خودت بهتر از هر کسی میدونی که توی چه شرایطی -

 !بودم، ولی قبوله من بد کردم، تو حالل کن

د زهرخندی زد و گفتمیال : 

 حاللت کنم ... به همین راحتی؟! مگر نه اینکه هر -

 گناهی یه مجازاتی داره، تو هم حاال حاالها باید تاوان

 پس بدی. بابت دلشکستن، دروغ گفتن، خراب کردن

 زندگی آدمی که هرگز مثل سابق نمیشه و نمیتونه به

 هیچکس اعتماد کنه. بچهای رو که به حال خودش رها

 !کردی و قراره بیمادر بزرگ بشه



 میالد با سنگدلی تمام خودش را محق میدانست که

 آوارهای ویرانه شیدا

 ِِ  

 ی عشقش را بر سر خراب کند و

 عذابش دهد تا کمی از اندوهش بکاهد و خودش را سبک

 کند. شیدا که دیگر فهمیده بود خط زندگیش با میالد به

گفته باشد پرسید پایان رسیده برای اینکه کالم آخر را : 

 چیکار کنم تا تو آروم بگیری؟ -

 هیچی ...! برو دنبال زندگیت؛ دیگه نه سراغ من بیا و نه -

 !شهریار، جوری که انگار اصال وجود نداشتی

 شیدا با اینکه آرام بود دوباره رنگش پرید، میالد احساس

 کرد ضربهای را که میخواسته به او زده؛ حقارتی که

بود احساس کند، حاال داشت جایش را به شیدا باعث شده  

 قدرت میداد و راحت میتوانست تحقیرش کند، پس با

 :حالتی سرد و بیروح، سرسری نگاهی به او انداخت

 قصد داشتم از تو و خانوادهت شکایت کنم و آبروتونو -

 .طوری ببرم که دیگه نتونید توی اون شهر سر بلند کنید

 ولی متاسفانه تو مادر بچهی منی، و بیآبرویی تو لکهی

 ننگیه برای شهریار؛ به همین خاطر تا آخر عمرت

 !مدیونشی

 لطفا مراقب حرفهائی که میزنی باش، میدونم سعی -



 داری منو بشکنی ولی بهت اجازه نمیدم بهم بیاحترامی

 کنی. بهقول خودت هر اتفاقی هم که بیفته یه روزی

مادر بچهت، پس به احترام خودت هم کهعشقت بودم و   

 !شده به من توهین نکن

 گفتی باید تاوان بدم، درسته...! منم به جبران اشتباهاتم از

 شهریار گذشتم و سپردمش به تو و خانوادهت. االن هم

 !برای هر مجازاتی که خوشحالت میکنه آمادهم

 میالد پشتش را به شیدا کرده بود تا اشکهایش را نبیند،

سختی بغضش را فرو داد و دستهایش را لبهی طاقچهبه  

 :حائل تنش کرد تا لرزشش مشخص نشود

 گذشتهت تا جائی که حضور نداشتم به خودت مربوطه؛ -

 سادهتر اینکه نه کاری با تو دارم نه با خانوادهت،

 بهشرطیکه دیگه نبینمت! طالقت نمیدم، حق دیدن

وسایلتو جمع شهریارو هم نداری؛ تا ما مشهدیم از تهران  

 !کن و برو دنبال زندگیت

 شیدا بیش از این تأمل نکرد، نوری را که

 ِِ  

 آن دستان

 نامرئی با مهربانی در ذهنش کاشته بود، پشتش را گرم

 میکرد و دلش را روشن میساخت. پس با اراده و مصمم

 با یک خداحافظی از در خارج شد. میالد رویش را



انند کسی که عزیزی ازبرگرداند و با دیدن جای خالیش، م  

 دست داده به پهنای صورت اشک میریخت و عطر بهجا

 .ماندهاش را با ولع بو میکشید

 .هادی و تکتم که رفتنش را فهمیدند کمی بعد داخل شدند

 میالد آرامتر شده بود، پلکهای متورم و چشمان قرمزش

 گواه از فوران آتش درونش میداد و آه سردش، دودی بود

رهای وجودش برمیخاست. آری ...، او کوهکه از خاکست  

 آتشفشانی بود که گدازههای درونش  غلیان کرده بود و همه

 چیز را ِ سر راهش سوزانده بود. و حاال در آرامشی

 جانفرسا، خرابه

 ِِ  

 باالی سر های زندگیش اندوهگین نشسته

 .بود

 هادی کنارش خیمه زد و بازوانش را دور شانهی او

وانهای میالد را زیر دستانش حسانداخت، وقتی استخ  

 کرد، غم به دلش سرازیر شد. میالد درمانده زیر لب نجوا

 :کرد

 !... رفت دنبال زندگیش -

 تکتم با اندوه دوتارش را برداشت؛ بهترین همدمی که در

 این اوقات پناهش بود. چون جان در آغوشش گرفت و با

 چنان شوری که از روح پریشانش برمیخاست بر تارهای



 ساز زخمه میزد، گوئی میخواست شکوه کند و صدای

 .نالههایش را به هفت آسمان برساند

*** 

 شیدا ماالمال از بیوزنی بود، در هپروت بیهدف در

 کوچهها پرسه میزد. هوای بهاری دلش برای او سخت

 گرفته بود و میخواست بجایش ببارد شاید غصههایش را

یتم قدمهای شیداآب کند. آسمان نمنم، باریدن گرفت و ر  

 تندتر شد، ناگه صدائی در اعماق وجودش طنین انداخت،

 گویی نوای دوتار تکتم بود که در سرش میپیچد و

 ذرههای وجودش را به زندگی پیوند میداد. باران که

 شدیدتر بارید او آرامتر گام برداشت تا قطرات درشت

 باران جسم و روحش را بپاالید. در انتهای کوچه و در

یان گلهای رونده و بوی باران که شمیم روحنوازش هرٌِ م  

 کسی را از خود بیخود میکرد افسون شده بود. محکم

 چون درختی که ریشه در زمین دوانده ایستاد، دستهایش

 :را باز کرد سرش را باال گرفت و مرثیه سر داد

 ببار ای آسمان ... تندتر ببار! پاک و زاللم کن، ِ غسل -

امروز در آغوشم گرفت و دلم به صبرم بده؛ زمینت  

 نورت روشن شد، تو هم ببارو تطهیرم کن، میدانم که

 !... فرزند توام، مرا وا نخواهی گذاشت

 او که در اوج جوانی سختترین نامالیمات را تجربه کرده



 بود ِ ، رخت ِ اندوه و کوله بار غمش را همانجا سپرد و نرم

ه امید آیندهایچون پرنیان به ِ لفاف زندگی برگشت؛ ب  

 .!.. روشن و شروعی دوباره

 پایان

 
 


