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پروانه ی عزیزم نمیدانم وقتی که نامه ام به دستت میرسد در چه اوضاع و شرایطی هستی اما خوب میدانم و مطمئنم 

که مرا به واسطهی پاسخ ندادن به نامه ها یت میبخشی زیرا نمیتوانم تصور کنم کسی که با صبوری بی حد در تمام 

می داده فرد بی گذشت و نا مهربانی است. راستش باید به  طول این سال ها بی آنکه پاسخی در یافت کند برایم نامه

حقیقتی اعتراف کنم که مطمئنم از خواندنش شادمان میشوی و اون این است که همیشه حق با تو بود تو از من با وفا 

یک تر بودی زیرا با آن که پاسخی دریافت نمیکردی باز هم نامه میدادی. بله ما به هم قول داده بودیم که برای 

دیگر نام بفرستیم و از احوال هم با خبر باشیم که البته من کوتاهی کردم و جدا متاسفم چرا که بی تقصیرم اگر به تو 

بگویم که نامه هایت را تازه پیدا کردم باورت میشود؟ نه حیرت نکن نامه های با صفای تو را در زیر زمین خانه پیدا 

 کردم و ساعت ها اشک ریختم . 

بی همتای من تو اشتباه میکنی من آن گونه که در آخرین نامه هایت نوشته بودی کالسم باال نرفته و میان اما دوست 

 تهرانی ها گم نشده ام.

آللبته در حالی که هشت سال نامه میدادی و جوابی دریافت نمیکردی حق داشتی در باره ام چنین قضاوت کنی ولی 

نامه های تورا هم ندیدم و متعسفانه باید بگویم آنها نامه هایت را از  باور کن در طهی این هشت سال من حتی روی

 من پنهان می کردند

. حاال باید اعتراف کنم اما چه فایده؟ ؟ خودشان به قدری گرفتارند که نمیتوانم با یاد آواری اشتباهاتشان نمک به 

 زخمشان بپاشم

 نرسیده . فقط از این تجب میکنم که چرا نامه های من به دستت

البته با توجه به اینکه من چند نامه بیشتر ندادم و پست کردنشان را به عهدهی کسه دیگری گذاشتم و با دیدن این 

 همه نامه از تو دیگر نباید تجب کنم زیرا هیچ باعید نیست که نامه های من پست نشده باشد. 

لبته نتونستند زیرا من تمام این سالها هرگز نتوانستم ظاهرا میخواستند ارتباط مرا با گذشته ام کامال قطع کنندکه ا

 گذشته را از یاد ببرم و هرگاه فرصتی دست میداد یاد آن روز ها را در ذهنم زنده میکردم

 . چقدر به یاد اوردان آن روز ها در حالی که درد غربت آزارم میداد آرامم میکرد

دوستشان میداشتم مثل رویای شیرینی بود که آرزو میکردم بی  یاد اون روز ها که با تو بودم همه ی چیز هایی که

 پایان باشد. 

در هر حال از تو به خاطر کوتاهی هایم پوزش می خواهم چرا که اگر اندازه ی تو با وفا بودم می باید باز هم نامه 

 میدادم حتی در حالی که تصور میکردم نامه نمیدهی یا فراموشم کرده یی. 

هایت نوشته بودی ازدواج کرده یی و یک فرزند داری پس بگذار به تو تبریک بگویم و به کسی که  در آخرین نامه

افتخار همسری یت را داشته بگویم گوهری نصیبش شده که در هفت دریا هم یافت نمیشود. سمبل وفاداری و 

اشته باشم باز هم تندیس عشق خوش به ساداتش چه اندوهی که من حتا نتوانستم در مراسم ازدواجت حضور د

 متاسفم. 
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پروانهی عزیز تر از جان اگر بخواهم آن چه را که در این هشت سال حادث شده را بنویسم در یک نامه یا حتا صد 

نامه هم نمی گنجد پس بهتر میدانم دفتر چه یه خاطراتم را برایت بفرستم تا در جریان نا گفته ها قرار بگیری. فقط 

 حراست کنی زیرا این دفترچه تنها چیز با ارزشی است که از گذشته برای من باقی مانده.  امیدوارم به خوبی آز آن

در پایان وقتی از خواب بر میخیزی با یاد من به آفتاب سالم کن و شب ها وقتی به آسمان پر ستاره شهرمان مینگری 

 بگیر. مهتاب را ببوس و هر آنچه که شهرمان را از دیگر نقاط متمایز کرده در آغوش

 قربانت لیال.

 خاطرات ثبت شده در دفتر: 

قادر به فراموش کردن آن شب به یادماندنی نیستم شبی که آن موتور سوار سنگدل به مادرم که از خرید نان به خانه 

ه باز می گشت بر خورد کرده و فرار نمود. شبی که من برای همیشه در این دنیایه پهناور تنها و بی اوناه شدم شبی ک

برای دومین بار در زندگی پانزده ساله ام آرزوی مرگ کردم. به یاد می آوارم که فقط هشت سال داشتم وقتی که 

 پدرم مورد. اکثر چگونه میشود وقتی هنوز از درد بی پدری فارغ نگشته ای درد بی مادری را به دل بگیری. ؟ 

دلچسبی بود برای شکستان طلسم تنهایی. کجاست تا  مادر! آه نه پناهگاه آمنی بود برای خستگی هایم, نه جادوی

ببیند نه روز هایی را پشت سر گذاشت ام. ؟ بارهسفر بی بازگشت ببندد؟ مگر نمی دانست چقدر به او وابسته ام و نه 

 اندازه از تنهایی میترسم؟ ؟ 

 

ره کرده به پا یم اشک ریخت و آن شب پروانه تا صبح در کنارم بود و در حالی که انگشتانه القرش در آنگشتانم گ

 تالش کرد دلداری ام بدهد: 

 

 الله. . . الله جون بسه, چقدر اشک میریزی؟ 

 

به راستی اگر او و مادرش در همسایگیه ما نبودند چه به روزم می آمد؟ ؟ چه میکردم با مصیبتی که بر سرم آمده 

ه ها, هم کالسی هایم, برخی از کاسب یه محال, هم بود؟ دیری نگزشت که خانه از کثرت عذادران پر شد. همسای

کاران پدرم و. . . . این قوم بی وفا. تا آن روز کجا بودند عمو ها و عمه هایم؟ کجا بودند دختر خاله ها و دایی ام انگار 

رنگ پدرم میان  از سال ها قبل فراموشمان کرده بودند انگار ما برایشان وجود نداشتیم. . . انگار حضور ما را با یاد کم

خارمان ها خاک چال کرده بودند. چه بی وفا بودند! من میدانم اگر از لنت خدا و شایعات همسایگان نمیترسیدند 

حتی در مراسم مادرم حضور نمی یافتند. دلم نمیخهد انقدر سیاه دل باشم اما دست خودم نیست چطور میتوانم 

دهم؟ چطور میتوانم عمه را از خودم بدانم و به زمزمه های پر از  همساییه دیوار به دیوارمان را به آن ها ترجیح

ت خاطر در آغوش عمو بمانم و برای یک لحظه هم که شده یاد گرم فراغتظاهرش دل ببندم؟ نه طور می تاوانم با 

ز دایی هیچ پدر را آر دل زنده کنم؟ یا چطور میتوانم به چهره دایی بنگارم و به مادر بیندیشم؟ مگر نه این که من ا

نمیدانم؟ مگر نه این که او سالها قبل از یادمان برده بود و ترجیح میداد هیچ یک از ما را نبیند؟ چه دنیا ی بی مهری! 

دنیا یی که خواهر و برادر به قدر صد دنیا از هم دور باشند و از یک دیگر جز وجود یک نام خانوادگی مشترک 

 رست مثل معادالت ریاضی که همیشه از حلشان نفرت داشتم.چیزی نداند, چه بی منطق و خشک است. د
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چقدر دلم میخواست مرا به حال خود بگذارند و چون همیشه ترکم کنند. درست مثل وقتی که مادرم زنده بود! اما 

 افسوس آنها ماندند. ماندند تا سرنوشت مرا بدست گیرند ماندند تا برایم تکلیف تعیین کننند و تصمیم بگیرند کجا

 بمانم.

در آن شب گرم تیر ماه که فقط هفت شب از فوت مادر میگذشت آن ها پس از سال ها زیر سقف آسمان در حیاط 

قدیمیه خانه مان گرد هم نشستند تا علی رغم میلشان در باری آیندهی من صحبت کنند در حالی که من در سیمایه 

دم. من و پروانه از روی پشت بام به آن ها خیر شده و در هیچ یک از آن ها گرایش و عالقه ای در باری خودما نمیدی

سکوت به سخنانشان گوش سپردیم. بزرگتر آن ها خان عمو بود که زیر چشمی به اشاره های عمه توجه داشت. عمه 

به دیوار تکیه داده بود و با باد بزن حصیری که در دست داشت خودش را بی وقفه باد میزد و به عمو زل زده بود و 

 مو که حتی در بعد ترین شرایط قلیان کشیدن ترکش نمیشدا با صدای قل قل غلیان سکوت جمع را میشکست. ع

هیچ وقت ناگاه خصمانیه دایی را فراموش نمیکنم طوری به خانوادیه پدرم نگاه میکرد انگار آن ها مسببه مرگ مادرم 

 عمه طاقت نیاورد و معترض گفت: و شرایط پیش آمده اند. نگاه هایش به قدری ماللت بار بود که 

 مشاله آقایه رستگار طوری به آدم نگاه میکنند که انگار. . . . . 

 دایی کالمش را قطع کرده و با تغیر گفت: 

 که انگار چی خانوم؟ بنده که هنوز حرفی نزدم. 

 عمه با لحنی کنایه آمیز گفت: 

 ما که میدونیم که باالخره تف سر باالست. عیب نداره جناب رستگار خودتون رو کنار بکشید اما 

 دایی که آشکارا رنجید بود گفت: 

 این چه حرفی سر کار خانوم؟ بعد حرفی زدم؟ گفتم باالخره الله از خون شماست پیش شما باشه بهتره. 

 عمه از بعد زدن خودش دست کشیده و گفت: 

 مرز خوااهرتون بوده؟ پس شما چی؟ نکنه واقعان فراموش کردید که اون خدا بیا 

 دایی گفت: 

 چرا کنایه مزنید خانوم؟ من میدونم که الله با شما راحت تره. 

 عمه اخم در هم کشید و گفت: 

 الله اصال حق اژار نظر نداره, این ما هستیم که باید براش برنامه ریزی کنیم, اون هنوز بچه است. 

 پروانه دستم را فشرد و گفت: آروم باش. 

 به دندان گرفته و آرام گفتم:  لب

 تورو خدا ببین انگار دارند درباری یک جسم بی جون حرف میزنند. 

 پروانه گفت: 

 تو غصه نخور اونا باالخره با هم کنار میان. 

 دست پروانه را فشرد و گفتم: 

ت دارم با عمه یا عمو برم اهواز. اما پروانه من نمیخوام از اینجا برم نه دوست دارم با دایی به تهران برم و نه دوس

 میخوام اینجا باشم پیش تو توی همین خونه, مادرم هم اینجاست. 

 پروانه با دیدگانی اشک بار به صورتم خیر شد و با آهنگی بغض آلود گفت: 
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. . . وقتی مادرم میگه تو باالخره میری چون نمیتونی تنها زندگی کنی. وقتی شنیدم داشتم دیوونه میشدم اما وقتی. 

 فکر میکنم چطور میخواهی تنها زندگی کنی ترجیح میدم که بری. 

سر به شانی پروانه گذاردم و در حالی که بی وقفه اشک میریختم به جمع اقوام خیر شدم. بحث عمه و دایی باال گرفته 

ا میچرخیدند. به راستی بود. انگار ماهی های توی حوض هم از سرو صدای آن ها ترسید بودند که با سرعت در ام شن

چطور میتوانستند شب هفت مادرم با یک دیگر مشاجره کنند؟ به یاد برادرم افتادم به یاد آن مهربان. سال ها قبل 

پس از فوت پدرم به بهانیه پیدا کردن کار در ژاپن ترک وطن گفته بود. اوایل نامه و پول میفرستاد اما رفته رفته از 

ری نمود. چقدر مادر در فراغ او اشک ریخت و من در آن لحظات سخت چقدر به حضورش فرستادن نامه نیز خود دا

نیاز داشتم. اگر او بود نیازی به آن همه قیل و قال نبود نیازی نابود که درباری نگاهداریم بحث کننند و مرا همچون 

یگفت رضا برادرم در ژاپن با توپه فوتبال به هم پاس دهند. یکی از دوستانش که به تازگی از ژاپن برگشت بود م

دختری ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده و سر بسته به او گفته قصد بازگشت ندارد. چقدر مادرم از شنیدن این 

 خبر شوک شد بیچاره با هر تلفنی که از او داشت تماس گرفت و به هر آدرسی که داشت نامه داد اما. . . . . . 

پذیرفت که باید فکر دیدا دوباریه او را به خواب ببرد یادش را, یاد آن چهره یه عاقبت پس از گذاشت دو سال 

 گندمی شوخ طبع را در قابی روی طاقچه یه کهنه یه اتاق محدود کند. 

او حتی در دیار غربت نفهمید که مادرمن از دنیا رفته و من که به حضورش نیاز مبرم داشتم هرچه کردم موفق نشدم 

ر قرار کنم و نمیدانم تا کی خواهم توانست سر کوفت های دیگران درباری او بشنوم و سکوت پیشه با او ارتباط ب

کنم. درباری برادری که میگفتند بی غیرت است و ذره ای عاطفه در قالبش برای ما وجود ندارد. چقدر شنیدن آن 

زنند. عمو داشت آن او سخن میگفت, سخنان و کنایه ها سخت بود, درست مثل نیشتری بود که بر قلب ماتم زده ام ب

 در حالی که صورتش کبود از خشم و چشمانش سرخ بود: 

پسریه لندهور سی سال از عمرش میگذره اندازی یک بچیه دو سال عاطفه و شعور نداره. انگار توی سینش به جای 

 قلب, سنگ گذاشتند. داداش ما دلش خوش بود پسر داره. 

 فت: دایی در حال کشیدن سیگار گ

 اون که رفته و کسی ازش خبر نداره, تکلیف این یکی چییه؟ باید در باری الله به توافق برسیم. 

 عمو پرسید: 

 شما فکر بهتری دارید آقای رستگار؟ 

 دایی گفت: 

یکی  نظر من اینه که اگه قرار یک روز خونه ی من باشه و یکروز خونه ی شما نمیشه, الله باید یک جا بمونه, خونه ی

 از ما. عمه خانوم که همون ابتدا رفع وظیفه فرمودند, میمونه بنده و شما.

 عمه در حال بعد زدن خودش در حالی که از نگاه کردن به دایی حذر داشت گفت: 

اگه من گفتم نمیتونم به اون دلیل نیست که خودم نخم بلکه به خاطر راحتی الله است. مسلما اون با حضور شوهر من 

 میشه, باز شما و عموش از خسشید اما. . . . . معذب 

 دایی با تمسخر گفت: 

خدا را شکر که عمه خانوم یک بهونیه مناسب پیدا کردند اینطوری ال اقل میتونند پرده بکشند به روی کوتاهی ها و 

 کم لتفیهاشون. 
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 عمه غرید: 

 ر مراسم خوااهرتون شرکت نکردند. خود شما چی کار کردید برای این بچه؟ خانوم و بچه هاتون حتی د

 دایی با خشمی آشکار گفت: 

 خواهش میکنم که وقتی حرفی برای گفتن ندارید دیگران را داخل موضوع نکنید. اگر اونا نیامدند بنا به میل من بود.

 گو این که ظاهرا اشتباه نکردم در غیر این صورت اونا هم مثل خودم بی حرمت میشدند. 

 فت: عمو کالف گ

آز شما به خاطر گفتن این حرفا تعجب میکنم آقای رستگار. نه سالمتی شما مهندسید و به قول خودتون تحصیل 

 کرده آی دی اگه ما بی سوادها همچین رفتاری آزمون سر بزانه میگن بی فرهنگیم اما شما چی که. . . 

 دایی گفت: 

این که اگه اداعای فرهنگ باشه خوااهرتون هیچ کس رو به این مسال هیچ ربطی به سواد و فرهنگ نداره آقا, گو 

اندازی خودشون قبول ندارند و وقتی تصمیم میگیرند حرفی بزنند کسی جلو درشون نیست. اگه قرار الل رو من با 

خودم ببرم پس دیگه این همه حرفو هدیسو کنایه برا چییه؟ گو اینکه منم خودم گرفتاریهای خاص خودمو دارم و 

 نتونم اونتور که باید نگهداریش کنم.  ممکنه

 عمو با لحن آرامتری گفت: 

خوب. . . الله باید منون هم باشه. شما ماشااله وضع مالیتون خوبه و مهمتر از همه تحصیل کرده آی دی پیشه شما 

 باشه خیال ما هم راحت تره. مگه نه خواهر؟ 

 یش بهتر از آن لحظه نبود گفت: عمه که سال ها منتظر بود نیش بزند و هیچ فرصتی بر

این نظر شماست داداش من یکی اگه تحصیل کرده هم بودم و وضع مالیم هم خوب بود بیرودرباسی الله رو با خودم 

نمیبردم. برا اینکه هرچی هم بگیم خوبه باز هم دستپروردیه پروین. نه اینکه فکر کنید دارم پشت سر اون خدا 

 میدونند که آب من و پروین با غم توی یک جوب نمیرفت.بیامرز حرف میزنم نه! همه 

 دایی که شنیدن حرف های عمه دور از تحملش بود گفت: 

 خجالت بکشید خانوم هاالم که مرده راهتش نمیزارید؟ 

 عمه که مثل لبو سرخ شده بود کمی صدایش را باال برد و گفت:

 دوازده ماه سراغی ازش نمیگرفتید؟ اگه آنقدر خوااهرتون بی عیب و نقص بود چرا سال به 

 دایی با لجاجت گفت: 

 آنشم به خودمون مربوطه! 

 عمو آرام گفت: 

 بس کنید بابا درو همسایه بشنوند چی میگن؟ 

 دایی گفت: 

به خوااهرتون بفرماید. بدبختی این جاست که من خواهر دیگه ای ندارم که سرپرستی الله رو به عهد بگیره, چرا که 

 قدیم گفتند خاله مثل مادر میمونه ولی افسوس که خواهر بزرگترمان سال ها قبل مرده.  از

 عمو که مایل بود به هر ترتیبی شده از زیر بار این مسولیت شانه خالی کند با مالیمت گفت: 
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نم که الله دختر خواهر شماست و من اگه بچه های کمتر داشتم حتمنم با خودم میبردمش پیش خودم ولی نه ک

خانوادیه پر جامعیتی دارم و یک باز نشسته بیشتر نیستم. اما شما هنوز جوانید و خوشبختانه دو تا بچه بیشتر ندارید و 

اینطور که شنیدم دختر خنمتون هم سنو سال الله است. اونا میتونند با هم کنار بیان, با نه بر این من موطمئنم 

 دردسری براتون نداره. . . . 

 سخت عصبی بود گفت: دایی که 

 بله اش کشک خالت. من الله رو با خودم میبارم اما دیگه نمیخوام شما رو ببینم. 

 عمو بی تفاوت گفت:

 هر طور سالحه. 

 دایی در ادامه گت: 

با شما هستم عمه خانوم میل ندارم چند سال بعد فیلتون یاد هدستون بیفته. جدا دلن برا خهرم میسوزه و متعاجبم 

 ور این همه سال شما رو تحمل کرده؟ چط

 عمه با کنایه گفت :

 من هم برای برادرم میسوزه که حاال آستخنهاش هم پودر شده. 

 دایی با لبخند تمسخر آمیزی گفت: 

میدونید خانوم؟ دل ما باید برا خودمون بسوزه که هازریم واسه مرده ها دلسوزی کنیم و زنده ها رو دستی دستی 

اره الله که فکر میکنه عام داره. اینو بدونید خانوم که حتی اگه وضع مالیتون هم خوب بود بنده شخصا بکشیم. بیچ

 اجازه نمیدادم که دختر خهرم بیاد زیر دست شما. 

 عمه که هر لحظه آمادیه انفجار بود گفت: 

 ه فقط برازندیه خودتون و بس. خالیق هرچه الیق. این دختر با همیه سرکشی هایی که از تایفیه رستگار به ارث برد

 دایی با خاشم از جا برخاست و محکم گفت: 

 البته که با خودم میبرمش. الله . . . . . الله. . . بیا آسبابهایت را جمع کن فردا صبح زود از اینجا میریم. 

************ 

م آرام باشیم ولی مگر میشد؟ اشک سرتاسر آن شب منو پروانه برای جداعی از یکدیگر اشک ریختیم و تالش کردی

 هایمان مثل سیل از دیدگانمان جاری بود و قالبمان مثل شیشه شکسته. پروانه التماس کرد: 

 الله نامه بده, منو از حال خودت بی خبر نزار. 

 و من قادر نبودم صحبت کنم با تکان سر تاید کرده و به سختی پرسیدم: 

 جوابمو میدی؟ 

د و دوباره گریست. شاید برای بی کسی و تنهایه من یا شاید برای تنهایه خودش. چقدر سخت بود دل پروانه تاید کر

کندن از یار رو دیار. از یکسو خداحافظی با شهری که در آن متولد شده بودم و از سوی دیگر خداحافظی با 

ارج شدم و رفتم تا زندگی تازه ای عزیزترین کسی که بعد از مادرم میشناختم. صبح زو با دایی از خانه پدری ام خ

آغاز کنم , آن هم در کنار کسانی که نمیشناختم. دایی چمدان لباشایم را در ماشین گذارد و در حالی که به شدت 

 کالف و عصبی بود گفت: 

 کاری نداری؟ چیزی را فراموش نکرده ای؟ 
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 سر به زیر افکند و گفتم: 

 نه دایی جون فقط. . . . . . 

 ستم خواسته ام را به زبان بیاورم. دایی پرسید: نتوان

 فقط چی؟ بگو چی میخواهی؟ 

 آرام گفتم: 

 نمیخواهم باعث زحماتتون باشم. 

 دایی بی تفاوت گفت: 

 این تعارف ها رو بریز دور و بگو چی میخوای؟ 

 از سردی رفتارش قلبم فرو ریخت, با این وجود گفتم: 

 ای همیشه از یزد برم یک بار دیگه برم سر خاک پدر و مادرم. میخواستم قبل از اینکه بر

دایی که مشغول پاک کردن شیشیه اتومبیلش بود ناگهان دست از کار کشید و به صورت من خیر شد و من که تاب 

 نگاهش را نداشتم سر به زیر افکند و سکوت کردم. با خود گفتم, اول کار عصبیش کردی. پس بالفاصله گفتم: 

 نمیخوام اسباب زحماتتون بشم. . . . من 

 دایی در حال روشن کردن اتومبیلش با لحنی سرد گفت: 

 خودم هم میخواستم همین کار رو بکنم. 

 متشکرم دایی جون. 

برای یک لحظه احساس کردم دوست داشتنی ترین و مهربان ترین دایی روی زمین را صاحب شدم. نیمرخش مربان 

آهنگ صدایش مثل مادر خواستنی بودو دلنشین. ما با هم بر سر مزار پدر مادرم رفتیم و من  بودو چشمانش گیرا. و

دیدم که دایی زیر لب زمزمه میکند. اما هرچه کردم نفهمیدم جز اینکه چشمانش اشک باران و نگاهش اندوهگین. 

ی نفهمیدم. همین قدر میدانستم راستش خیلی دلم میخواست دلیل اختالف دایی و مادر را بفهمم اما هیچگاه به درست

که مادرم و دایی از خیلی قبل زمانی که شاید من متولد نشده بودم با هم اختالف داشتند. البته مادر در گفتن وقایع 

گذشته کوتاهی میکرد و من گاهی به وضوح احساس میکردم مایل به گفتن خاطراتش نیست. اما زمانی هم پیش می 

 ت من درباری دایی قرار میگرفت با آنگاه مجبور میشد خیلی خالصه از دایی تعریف کند: آمد که در مهاسریه سو آال

دایی تو مرد تحصیل کرده و با سوادی است. دو تا بچه داره که یکی از اونا هم سن تو اه. اون مرد خوش قیافه و 

گاه رفت که پدرمون وضع مالی جذابی و هر دختری به داشتان چنین دایی افتخار میکنه. اون آر شرایطی به دانش

 خوبی نداشت و اون زمان هر کسی به تحصیلش ادامه نمیداد. 

تعاریف مادر هرگز فراتر از این نمیرفت و من که در عطش کنجکاوی میسوختم در راه فهمیدن حقایق ناکام 

 میماندم. 

ش آرام آرام گخای میخک سفید و سرخ را حاال پس از سال ها دایی در برابرم بر سر مزار مادر نشسته بود و با دستان

روی خاک سرد جا به جا میکرد. دلم میخواست بپرسم چرا؟ چرا میان شما با مادرم یک دریا فاصله بود؟ اما گویی 

زبانم به سقف دهانم چسبیده بود و چشمانم که سالها تشنیه دیدارش بود همانطور ثابت مانده و ذهنم مشغول این 

 میتواند به اندازی مادرم مهربان باشد؟  پرسش بود که آیا او
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نگاهش به صورتم خیر ماند نمیدانم چرا برای یک لحظه حس کردم پشت آن چهریه عبوس قلبی مهربان و روف 

 میطپد. از این اندیشه لبخند بر لبانم نقش بست. پرسید: 

 به چی میخندی؟ 

 آرام گفتم: 

 من به چیزی نمیخندم فقط خوش حالم. 

 چی؟ برای 

 به خاطر بودن در کنار دایی مهربان و دلسوزی مثل شما. 

 از جا برخاست و برای عوض کردن صحبت به سردی گفت: 

 باید راه بیفتیم وگر نه به گرما میخوریم. 

 او جلوتر از من به راه افتاد و من هم درست پشت سرش حرکت کردم. 

 زمزمه کرد: هنوز چند قدم از قبر مادرم دور نشده بودیم که 

 من نه مهربونم نه دلسوز. 

نمیتوانستم بفهمم چرا به چیزی تظاهر میکند که نیست. آیا این به آن معنا نبود که من درست فهمیده بودم؟ در هر 

حال آن روز برای همیشه از یزد خارج شدیم از آن شهر کویری و تفت از دیاری که به آن تعلق داشتم و با آن 

 گلویم را فشرد اما تالش کردم اشک نریزم.زیست بودم. بغض 

هردو در تمام طول راه ساکت بودیم و جز بنا به ضرورت سخن نمیگفتیم. مسیر طوالنی یزد تا تهران را دو روزه 

پیمودیم و دایی که عادات به رانندگی در شب نداشت به محض تاریک شدن هوا مقابل نزدیکترین هتل یا مسافرخانه 

 ب اول اقامتمان سر میز شام در حالی که سیگارش را روشن میکرد پرسید: توقف مینمودن. ش

 تو چی میل داری؟ 

 آرام گفتم: 

 هر چی شما بخورید راتش برام فرقی نمیکنه. 

 پس او به میل خودش درباری شام سفارش داد و آنگاه به من که در لباس مشکی الغر تر به نظر میرسیدم گفت: 

 ون فردا صبح زود راه می افتیم. امشب زودتر بخاب چ

حرف رفتن به وجودم اضطراب میریخت. گویی قرار بود میان کسانی قدم بگذارم که با من سخت بیگانه اند. هرچه 

تالش میکردم تصویری از آنان در ذهنم بسازم نه موفق بودم پس لحظه ها را تا رسیدن به تهران شماره کردم و تقال 

شبینانه تر بیندیشم. به دختر دایی که هم سنو سال خودم بود و ترجیح میدادم به مهربانیه نمودم به این موضوع خو

پروانه باشد, به زنداعی که احتماال تحصیل کرده و زیبا بود و پسرداعی که احتماال مثل برادرم میشد. کاش دایی از 

می پشت سر بگذارم, لحظه هایی سکوت رنج آوارش دست میکشید و کمکم میکرد تا آن لحظه های سخت را به آرا

که سازندیه آینده و زندگیم بودند, لحظه هایی که مرا به آدم دیگری مبدل میکردند و از من انسان متفاوتی 

میساختند. ای کاش دایی درباری خانواده اش سخن میگفت یا ال اقل راهنمایم میکرد چگونه باشم. گویی واکنش آنها 

 ترجیح میداد با بردنم آنها را غافلگیر کند اما چرا؟ چرا میان ما آن همه فاصله بود؟ برایش ذره ای اهمیت نداشت و 

آن شب از فرت اضطراب دچار دلپیچه شدم و تا صبح نخوابیدم انگار قرار بود عادامم کنند. وقتی به تهران رسیدیم 

د فروشگاه شدیم و من تازه فهمیدم دایی مقابل فروشگاه زیبایی توقف کرد و فرمان داد پیاده شوم آنگاه هردو وار



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از حریر آشنایی 

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

1 1  

 

مقصودش چیست. خیال داشت قبل از رفتن به خان به سرو ظاهرم صورت رضایت بخشی بدهد. او از فروشنده 

 پرسید: 

 لباس تیر و سنگین مناسب سن این دختر خانم دارید؟ 

 فروشند نگاهی دقیق به سراپام افکند و با لنخندی مشتری پسند گفت: 

 ریم شما ایشون رو به اتاق پرو راهنمایی کنید تا من چند دست لباس بدم خدمتتون. البته که دا

 وقتی با دایی به طرف اتاق پرو میرفتیم آرام گفتم: 

 واقعا احتیاجی به لباس ندارم دایی جون. 

 دایی به همان آرامی گفت: 

 ه. تو کاری به این کارا نداشته باش و هر کاری رو که من میگم انجام بد

 همین هنگام فروشنده چند دست لباس نزدمان آورده و گفت: 

 بفرماید اینا رو امتحان کنید قربان. 

 دایی دو دست از لباس های تیر را از فروشنده گرفته و گفت: 

 فقط اینا مناسبند بقییه را نمیخوام. 

 فروشنده با چرب زبانی گفت: 

 ولی این سه تا از بهترین کارهایه ماست. 

 دایی آرام گفت: 

 من بهتون گفتم تیر چون خانوم اعزادارند. 

 فروشنده با لحنی تاسف بار زمزمه کرد: 

 آه. . . خیلی متاسفم. 

لباشارا به تن کرده و از میان در به دایی که منتظر ایستاده بود خیر شدم. او نزدم آمده و با نگاهی رضایت بخش 

 گفت: 

 . خوبه, بذار همین تنت باشه

 اما دایی جون. . . 

 قرار شده تو به این کارها کاری نداشته باشی. 

 سر به زیر افکند و سکوت کردم. دایی چانه ام را باال گرفته و گفت: 

اینجا تهران دختر دلم نمیخواد از بقییه چیزی کمتر داشت باشی, ال اقل تا وقتی که تحت سرپرستی منی. میفهمی چی 

 میگم؟ 

 تاید کردم دایی در ادامه گفت:  با تکان سر

 دلن نمیخواد در این مورد با کسی حرف بزنی. 

باز هم تاید کردم و او پس از سااعتها لبخند زد, من هم آبخند زدم. درست ملس این بود که در موردی خاص به 

 توافق رسیده باشیم, او با اشاره به لباسی دیگر گفت: 

 رنگ قهوه ای موهات هماهنگ باشه. اینم میپسندی نه؟ فکر میکنم با 

 به صورتش لبخند زدم با لحن مالیمی در ادامه گفت: 
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 میدونی؟ من درباری سلیقهیه دختر های جوون چیزی نمیدونم چون برای دخترم مادرش خردی میکنه. 

 گفتم: 

 سلیقتون حرف نداره دایی جون. 

 او در حال مالیدن اللیه گوشش گفت: 

 ا از انتخابم راضی باشی. امیدوارم غالب

 همین توره که میگین. 

 او فرمان داد بچرخم من نیز اعطا اعت کردم زمزمه وار گفت: 

 با مادرت مثل سیبی هستی که از واست نصف کردن. 

حس کردم صدایش با بغضی پنهان میلرزد اما ترجیح دادم خود را به نفهمیدن بزنم, چرا که اندیشیدم به مادر یاد 

 تنهایم بود و این موضوع هم چیزی نبود که به راحتی از آن بگذارم. دایی چشم در چشمام گفت:  آور

میدونم که مرگ مادرت ضربی سختی بهت زده اما دوست دارم خودت رو برای زندگی جدیدی آماده کنی و با 

م و خیال ندارم در آنجامشون تقیراتی که پیش رو داری کنار بیای. بهتره بدونی از امروز در مقابالت وظایفی دار

 کوتاهی کنم. از امروز تورو مثل بچه هم میبینم و مایلم تو هم منو مثل پدرت بدونی. 

 اشکم سرازیر شد ولی با این وجود گفتم: 

امیدوارم کاری کنم که همیشه ازم راضی باشید دایی جون. راستش به خاطر به زحمت آنداختنتون شرمنده ام و 

 ازتون تشکر کنم.  نمیدونم چطوری

فکر میکنم احساساتش جریحه دار شد که برای اولین بار در طول آن چند روز به آغوشم کشید و من که به شدت 

 اندوهگین بودم او را سخت به خود فشردم و همانجا با خود عهد بستم هرگز اسباب ناراهتیش را فراهم نکنم.

تیم قابل مقایسه نبود. خانه بود با روکش سنگی به رنگ سفید و در طبقهی خانه دایی اصال با خانه ای که ما در یزد داش

مجازا پارکینگش با شیب مالیمی به زیر زمین ختم میشد با از همانجا به داخل ساختمان راه داشت. وقتی از اتومبیل 

 کرد:  دایی پیاده شدم در تاریکیه پارکینگ به اطرافم خیر شدم دایی چمدانم را بدست گرفت و زمزمه

 به خونه خوش اومدی. 

 زبانم بند آمده بود و قلبم به شدت میزد. دایی پرسید: 

 جریان چییه؟ 

 زمزمه کردم: 

 دایی جون من. . . من. . . 

 دستم را به دست گرفته و گفت: 

 راه بیفت توری نیست. 

 با شرمندگی گفتم: 

 بقییه روبرو بشم. من نمیتونم بعد از سالها با دست خالی با زنداعی و 

 دایی اخمی مصلحتی کرده و گفت: 

 برو دختر این نه حرفی؟ کی از تو توقع داره چیزی بگیری؟ 

 لب به دندان گرفته و سر به زیر افکندم. دایی آهسته گفت: 
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 درباری رویارویی با آنها هم نگران نباش. 

 ه گفت: در فزایه نیمه تاریک پپرکینگ به چهره اش خیر شدم در ادام

زندایت اونقدرها هم که به نظر میاد بعد اخالق نیست, فقط کافی دلشو به دست بیاری. اون ذاتا زن مهربون و 

باشواوریه اما خوب. . . . ممکنه به عنوان برخورد اول کمی جدی نشون بده. میدونی که من دارم تورو سرزد به خونه 

  میبارم پس طبیعی اگر کمی جا بوخره میفهمی که؟

 با لبخند گفتم: 

 متوجه هستم دایی جون, نگران من نباشید. 

نفس راحتی کشید و راه ورود به ساختمان را نشانم داد. نگرانیش کامال آشکار بود و من هم که آرامش میکردم حالی 

من که مردد  بهتر از او نداشتم, انگات در دلن توفانی بزرگ برپا بود. هردو مقابل در ورودی ساختمان ایستادیم و

بودم به صورت دایی زل زدم, او چشمکی صمیمی نثارم کرد و آنگاه چند ضربه به در زد. طولی نکشید که در باز شد 

و دایی با رویی گشاد سالم کرد, حدس زدم زنداعی باشد زیرا کمی آنترفتر بودم و کسی را که روبروی دایی ایستاده 

 شد دایی گفت:  بود نمیدیدم. قلبم فرو ریخت و دهانم خشک

 حالتون چطوره؟ 

 مخاطب دایی که من هنوز موفق به دیدارش نشده بودم با آنهگی گله ماند گفت: 

 هیچ معلومه کجایی؟ چرا خبری از خودت به ما نمیدادی؟ 

 دایی با لبخندی پر مهر گفت: 

 مهمون داریم نسرین نمیخی دعوتش کنی بیاد تو؟ 

با چشمانی کنجکاو به من خیر ماند. او زنی میان سال و نسبتا زیبا بود با دهانی خوش  زنداعی قدمی به جلو گذاشت و

ترکیب و قدی نسبتا بلند که تا وقتی در کنار دایی قرار نمیگرفت بلندی قدش جالب توجه نمیکرد. ریهیه اودکلنش 

لحظه آرزو کردم مورد قبولش مشامم را که تا آن لحظه جز بوی خاک و نام هوا حس نکرده بود نوازش کرد. در آن 

 واقع شوم. دایی به مالیمت گفت: 

 اعزیزم این الله خواهر زادهی من. 

آبروان زنداعی در هم گره خورد و با نگاهی تحقیر آمیز سراپایه مرا درنوردید. حس کردم پره های بینیش میلرزاند 

 ی صحبت کردن به او بدهم گفتم: و لبانش برای گفتن چیزی از هم باز شدند. پیش از آنکه مجالی برا

 سالم زنداعی از دیدنتون خوش حالم. 

پوست سپیدش به سرخی گراید و من مانده بودم برای روبوسی قدم پیش بگذارم یا همانطور منتظر بایستم. نمیدانم 

تمام عمر از  چرا فکر کردم با زل زدن به من خاطراتی را دنبال میکند که از یاد آوریشان معذب است خاطراتی که

 مرورشان گریخت و اکنون باالجبار بیننده شان شده. 

 دایی که همیه حواسش متوجه زنداعی بود به آرامی گفت: 

 میدونم که با دیدن الله غافلگیر شدی اما. . . . . 

 غافلگیر شدم؟ ! تو. . . . تو داری. . . . 

 دایی بال فاصله گفت: 

 ما با هم صحبت میکنیم. 
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 عی فریاد زد: زندا

 همین اآلن تو باید توضیح بدی. 

موی بر اندامم اینستاد. نه استقبال گرمی! هر چند که پس از سال ها خصومت و دوری نمیشد انتظاری بیش از این 

داشت. در چشمان زنداعی اشک موج میزد و در دیدگان دایی تاثر و اندوه. آن لحظه بود که فهمیدم چقدر سر بار و 

 نگاه زنداعی دوباره متوجه من شد. سر به زیر افکندم و لب به دندان گرفتم. او بی هیچ مالحظه ای گفت:  مزاحمم.

 اون باید برگرد. 

 دایی به آرامی گفت: 

 نسرین! تو سابقا انقدر سنگ دل نبودی! 

 زنداعی محکم گفت

 اونا سنگدلم کردند نگو که نمیدونی! 

 فته و با آهنگی خسته گفت: دایی شان های او را به دست گر

 ما هر دو از راه دوری اومدیم و من فوق آالعده خسته ام. 

 زنداعی گفت: 

 به هر حال اون باید برگرد و حرفهای تو هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. 

 دایی گفت: 

 من باید برات توضیح بدم. 

 ما قبل از رفتنت با هم صحبت کردیم. 

 بله اما. . . . 

 بال فاصله گفت:  زنداعی

 نگو که هرفامون رو از یاد بردی. 

 قضیه چیز دیگه ای. 

 زنداعی با پوزخند گفت: 

 بله میتونم حدس بزنم یعنی با وجود این چمدان حادثش کار مشکلی نیست. 

 دایی با حاالتی جدی گفت: 

 ارم. پس از سال ها زندگی آرایه چند شب که میتونم خواهرزاده ام رو به خونه بی

دهان زنداعی از صراحت دایی باز ماند. به نظرم انتظار شنیدن چنان حرفهایی را از زبان دایی نداشت. دایی خیلی 

 آهسته به نحوی که من به سختی متوجه شدم زمزمه کرد: 

 این برخورد اصال درست نیست اینطوری داری به اون نه درباره آن میگن دامن میزنی. 

  زنداعی معترض گفت:

 باید ال اقل به من خبر میدادی. 

. . . . . . . 
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 متاسفم همه چیزی خیلی سریع اتفاق افتاد حاال میری کنار تا ما بیایم تو؟ 

زن دایی با بی میلی کنار رفت و دایی از من خواست وارد خانه شوم. خان ای که پیش رویم بود خانه بزرگ و مجللی 

 شده بود و داللت بر حوصله و ابتکار کدبانویه خان داشت. دایی گفت:  بود که با سلیقه تمام تزین

 فهیم و فرشید کجان؟ 

 زن دایی در حالی که از نگاه کردن به دایی خود داری میکرد به سردی گفت: 

 با هم رفته اند کوه. 

 دایی چمدان مرا در کنار در ورودی گذاشت و در حال در آوردانه کتش گفت: 

 ن وجود تنهایی, کی میان؟ پس با ای

 زن دایی با اکراه گفت: 

 شاید طرف های عصر, صبح زود رفتند. 

 دایی خطاب به من که مثل مجسمه ایستاده بودم گفت: 

 همراه من بیا. 

 زن دایی که هنوز عصبی بود گفت: 

 ما هنوز با هم صحبت نکردیم. 

 دایی با آرامش گفت: 

 و برگردم. خودم هم فکر میکنم همین حاال با هم صحبت کنیم بهتر باشه. میرم الله رو باال بذارم 

دایی به چمدانم دست نزد و من که هنوز بال تکلیف بودم در این مورد چیزی نپرسیدم. او مرا به اتاقی راهنمایی کرد 

هار اتاق خواب مجازا ل پنجره اش رو به حیات با سفایه خانه باز میشد و من ضمن عبور از کریدور متوجه شدم که چ

 در طبقی باال وجود دارد. وقتی که وارد اتاق شدیم دایی آرام گفت: 

 تو همین جا اهتراهت کن تا من برگردم. 

 برای یک لحظه دلم به حالش سوخت چرا باید به خار من تا این اندازه تحقیر شود؟ آرام گفتم: 

 دایی جون. 

 روداده و گفتم: به طرفم برگشت به زحمت آب دهانم را ف

 دایی جون من خیلی متا صفم که

 . . . . ایی اخمی کرد و گفت: 

 هیس, قرار شد تو چیزی نگی.

دلم میخواست بگویم اجازه دهد از آنجا بروم اما او مهلت نداد چیزی بگویم. آرام از اتاق خارج شد و در را به رویام 

خت. روی تخت نشستم و پاهایم را کامال دراز کردم و تازه بست. هوایه متبوع اتاق رخوت دلچسبی به وجودم ری

متوجه محیط دورو ورم شدم آنجا اتاقی بود حدود دوازده متر, کامال نور گیر با کمدی که با درهایه شیشه ای بیشتر 

به کتاب خانه شباهت داشت و میزی که گوشی خشرنگی روی آن به چشم میخورد کف اتاق با قالیچیه زیبایی 

ه و پرده هایی به لطافت باران پجره را آراست بود. تا آن روز نمیدانستم دایی ثروت ماندی دارم البته در باره پوشید

اش شنید بودم اما آنچه میدیدم با آنچه شنید بودم تفاوت داشت. صدای بگو مگویه دایی و زنداعی مرا به خود آورد. 

 ته آن را گشودم زن دایی با لحنی کامال عصبی میگفت: با عجله از جا برخاست و به طرف در رفتم و خیلی آهس
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اون باید بره, میفهمی چی میگم شاهرخ؟ تو چطور میتونی بدون در نظر گرفتان خواستی من اونو به این خونه بیاری و 

 بگی میخوای کفالتش رو به عهد بگیری؟ مگه من مرده باشم. 

 دایی به آرامی گفت: 

 ای انجام این کار به کمک تو هم احتیاج دارم. این چه حرفی نسرین؟ من بر

 زن دایی با تمسخر و حیرت گفت: 

من؟ من در انجام این کار به تو کمک کنم؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ موندن اون به عنوان مهمونه چند روزه با این که 

چ اختیاری تو این خونه نداری اما برام خیلی سخته ولی ایرادی نداره اونم فقط به خاطره تو, چون نمیخوام فکر کنه هی

 برای همیشه امکان نداره حتی فکرش هم نکن. 

 دایی با لحنی کامال شمرده گفت: 

 نسرین چرا متوجه شرایطی که من دارم نیستی؟ 

نه شرایطی؟ آیا به کسی بدهکاری؟ یا کسی ازت طلب داره؟ این چه شرایطی که حتی به ما هم ترجیحش میدی؟ تو 

من یه دنیا گرفتاری دارم و نمیتونم مسولیته کسه دیگری رو هم به عهد بگیرم اونم دختر پروین! نه حتی  میدونی که

 فرش رو هم نکن.

 نسرین تو زن تحصیل کرده و با سوادی هستی و من نمیتونم تصور کنم که تو غیر منطقی باشی. 

 مشورت نکردی.  اگه به اژاره نظر میگی بی متقی هیچ ایرادی نداره تو حتی با من

عزیز من همچیز خیلی سریع اتفاق افتاد و من در شرایطی قرار گرفتم که باید این کارو میکردم. از اون گذشته 

 موطمئنم اگه تماس میگرفتم مثل حاال ساز مخالف میزدی پس بهتر دیدم غافل گیرت کنم. 

فکرشو بکن سر زده به خونت بیان و بگم  واقعا قافرگیرم کردی شاهرخ فکر میکنم شانس اوردم که سکته نکردم

یکی داره به جماعتون اضافه میشه. اونم کی؟ دختر خواهر تو که سالها چشم دیدن منو نداشته. تو چطور تونستی با 

 من چنین کاری بکنی؟ 

دست داشت از باالیه پله ها به پاین نگریستم, زن دایی روی مبل نشسته و دایی در حالی که داستان زن دایی را به 

 روی زمین مقابل زن دایی نشسته بود. دایی با مالتفت گفت: 

نسرین هنوزم میگم که هرتور تو بگی, اما موطمئنم میل تو به کوچیک شدن من نیست. من میدونم که سر زده 

 اومدنم کاره خونی نبوده اما بنا به شرایطی. . . . . . 

داری اون برای من چه شرایطی رو ایجاد میکنی؟ بار اصلی این اونقدر شرایط شرایط نکن, هیچ میدونی با نگاه

مسولیت میفته روی شان های من تو که یا در سفری یا صبح تا شب میری شرکت. آخه مگه خواهر تو چه به محبتی 

 به من کرد که دخترشو نگاه داری کنم؟ بت سال تمام پا به خونه ی من نگزاشت. 

ه خدتو ناراحت نکن. اون حاال از دنیا رفته و تنها دخترش به کمک تو احتیاج داره. خواهش میکنم با یاد آواری گذشت

اون چه که من در تو دیدم لتفو محبت بوده یعنی اونقدر بوده که من در تمام این سال ها هیچ خاال ای در زندگیم 

 حس نکردم, با ووجو این که با خهرم رفتو آمد نمیکردم و پدرم طردم کرده بود. 

بله ترد شدانه تو آیا اصال به یاد میاری چرا ترد شدی؟ به خاطره ازدواج با من! مگه من چی بودم؟ یا چی کم  آه

داشتم؟ فقط برای اینکه نتونستی با دختری که اونا میگن ازدواج کنی؟ یا برای اینکه من باهاشون تفاوت داشتم؟ 

خونه ی پدرت بودیم؟ من باردار بودم که مثل اسب از یادت نمیاد که همین خواهرت چی به روزم آورد تا وقتی که 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از حریر آشنایی 

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

1 6  

 

من کار میکشیدن و مثل آدمایه آنهده حجار اجازه نمیدادند از خونه خارج بشم و به کارم ادامه بدم. یادت نیست 

چقدر به خاطر جهیزیم سرکوفتم میکردند و وقتی تصمیم گرفتی مستقل بشی و از خونه ی پدرت بریم تردمون 

 کردن؟ 

. . . . تو این همرو چطوری میتونی فراموش کنی؟ چطوری میتونی از من بخای دختر خهرتو به فرزند خندگی آه. 

بپذیرم و برای همیشه با دیدنش اون خاطرات لعنتی رو تداعی کنم؟ فقط برای اینکه دیگران بگم تحصیل کرده و با 

مربوط میشه به احساس قلبی آدم و من هم آدمی  شعورم؟ اما شاهرخ اینا هیسی ربطی به سواد من نداره, بعضی چیزا

 نیستم که با خودم دو رنگ باشم نمیخوام به خودم دوروغ بگم حتی به خاطره تو. 

. . . . . . . . . . . 

 

بغض گلویم را فشرد، زندایی هم می گریست. انگار تازه داشتم متوجه می شدم چرا مادر هرگز درباره زندایی 

ی هم ساکت بود و به آرامی سیگار می کشید. دلم می خواست دایی گفته های زندایی را رد می صحبت نمی کرد؟ دای

کرد اما او در سکوت به صورت اشکالود همسرش چشم دوخت و هیچ نگفت آیا این به آن معنا نبود که هر آنچه 

مادرم آزرده خاطر بودند شنیده بودم حقیقت داشت؟ دلم نمی خواست زیر دین کسی باشم در حالی که تا آن حد از 

از گفت و گوی آنها متوجه شدم که زندایی هم معلم است اما نمی توانستم بفهمم چرا این دایی و رندایی تحصیل 

کرده این همه سال از خانواده طرد شدند؟ فقط به خاطر ازدواج با هم ؟ حس کردم دالیل بزرگترها کامأل غیر منطقی 

ود که باید علی رغم میلم بیشترین حق را به زندایی بدهم . برای چند از لحظه از خودم بوده و این دقیقا به آن معنا ب

بدم آمد و تالش کردم خود را به جای زندایی بگذارم . تنگنای سختی بود! مسلما زندایی سخت رنجیده بود که به من 

، در مجموع با آنکه باالی چهل  تسلیت و خوش آمد نگفت یا جتی به سالمم پاسخ نداد. از دور به صورتش خیره شدم

سال سن داشت اما زیبا بود. کسی بود که دایی به خاطرش همه نامالیمات روزگار را به جان خریده و باز هم می 

خرید . او با دیدگانی اشکبار به دایی خیره شد و گفت : تو میدونی که فورا می تونی متقاعدم کنی بنابرین داری سو 

 استفاده نکنی. 

دستمالی به دستش داده وگفت : نه این طور نیست ، من دارم از توتقاضا می کنم بهم کمک کنی . آن دختر که  دایی

نمی تونه تاوان بی مهری مادرش را بده . اگر باهاش همجین رفتاری بکنی با بقیه چه فرقی داری ؟ اون حاال کسی را 

و من میدونم که تو کسی نیستی که تر و خشک را با هم نداره و زندگی و آینده اش به لطف و گذشت تو بستگی داره 

 بسزونی . 

 !  کوجیکه چقدر دنیا که متعجبم این از ؟ شاهرخ دونی می –

بله عزیزم دنیا خیلی کوچیکه ، فکرش را بکن اگه فهیمه ما به جای الله بود چی می شد ؟ این اتفاق می تونست برا  -

 هر کسی بیافته 

 ر دست گزفتن اخساسات زنانه من به هدفت برسی تو نمی تونی با د _

بازم می گم اگه تو قبول نکنب مجبورم علی رغم میلم و به خاطر تو ببمرش جای دیگه و براش اتاق بگیرم ، اما من  -

 می خوام اون زیر نظر تو باشه و با روش تو زندگی کنه . 

یگه مدارس باز می شه و من نمی دونم چطوری می محض رضای خدا بس کن شاهرخ من خیلی گرفتارم ، سه ماه د -

 تونم به سه بچه محصل برسم؟ 
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 من هم کمکت می کنم.  -

  کردی؟ حاال تا که همانطور –

 از این به بعد فرق می کنه ،نمی خواهم مسولیتت را سنگین کنم .  -

 من هنوز درباره موندن اون به تو حرفی نزدم  -

 سر پا گوشم  -

 فه گفت : تو باید به من فرصت بدی ، تا با روحیات اون آشنا بشم . زندایی کال

  یاد می خوشت ازش مطمینم –

 تو چطور می تونی..... -

 .  دارد تفاوت مادرش با که کرد ثابت من به روز دو این طول در اون –

 . ببره را تو دل تونسته قبال پس –

 ی دونی دل من فقط پیش به یک نفره . نسرین لطفا مثل بچه ها حرف نزن ، تو که م -

 زندایی از جا برخاست و بنای قدم زدن نهاد. دایی پرسید : 

 خوب نظرت چیه؟ 

 من به شدت مستاصلم. 

  دارم پیشنهاد یک من–

 زندایی همانجا ایستاد و به صورت دایی چشم دوخت . دایی در ادامه کفت: 

 ه تا تو نظزت را بگی ، موافقی؟ اون یک مدت به صورت امتحانی اینجا باش-

 زندایی علی رغم میلش گفت: 

 فقط به خاطر تو ! 

 دایی با لبخندی رضایتمندانه گفت : 

 ازت مچکرم و بای د بگویم سخت متعجبم ! 

زندایی گفت: خودم هم به خاطر اعالم موافقتم حیرن زده ام ! ولی وقتی فکر می کنم در تمام این سالها هرگز ازم 

یزی درباره خانواده ات نخواستی حس می کنم اگر نپذیرم در حقت بی انصافی کردم .ولی این به آن معنا نیست که چ

 من وقایع گذشته را فراموش کردم. دایی به آرامی گفت:متوجه ام ، تو کامال حق داری. 

 .  کشیدی زحمت خیلی مان زندگی برای تو–

  خودت همینطور–

 رداشته و گفت: من هرگز همسر مستبدی نبودم ، اینطور نیست ؟ زندایی قدمی به جلو ب

 دایی شانه های او را به دست گرفته و گفق : دقیقا همینطور است . 

 . کنم سلب را اختیاراتت خواهم نمی پس–

  توست محبت نهایت این–

ختر شهرستانی و با فرهنگی زندایی روی مبل نشسته و گفت: ولی باید بدونی که داری چیکار می کنی ، اون یک د

 متفاوت ، تو فکر می نی با مجیطش کنار بیاد دایی با اطمینان خاطر گفت :با کمک تو بله 

 زندایی سریبا عالمت استیسال تکان داد و زمزمه کرد خدای من به ما رحم کن 
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 تونه بمونه. دایی بوسه ای بر دستان زندایی زد و گفت : پس می رم چمدانش را ببرم و بهش بگم می 

 با عجله به اتاقم رفتم و قبل از امدن دایی در را به روی خود بستم ،در حالی که بغضی سنگین آزارم می داد.

 وقتی دایی وارد اتاق شد هنوز بغض گلویم را میفشرد. او چمدانم را مقابل کمد دیواری گذاشت و گفت: 

ین به بعد توی همین اتاق زندگی میکنی, امیدوارم بتونی نظر زن بهتره حمام کنی تا خستگی از تنت بیرون بیاد. از ا

 دایی رو جالب کنی. 

 لبخندی کمرنگ زده و سر به زیر افکندم. دایی در ادامه گفت: 

یک حمام در طبقی پاین هست اما بهتره مثل بچه ها از حمام طبقی باال استفاده کنی. میدونی؟ زن دایت زن فوق 

 سیه. آالعده پاکیزه و هسا

 بله میدونم. 

 دایی با تعجب نگاهم کرد و در ادامه گفتم: 

 این از سر و ظاهر خونه پیداست دایی جون. 

 او لبخدی زد و گفت: 

 حمام پاین در اختیار زن دایی ته و حمام باال مال شما بچه ها. 

 آرام پرسیدم: 

 ایشون. . . . اجازه دادند که من اینجا بمونم؟ 

 ورتم خیر ماند, دوباره سر به زیر افکند و لب به دندان گرفتم. او در پاسخم خیلی آهسته گفت: دایی به ص

 من نمیدونم الله, واقعا نمیدونم. 

 

به صورت دوست داشتنی دایی که یاد آوار چهریه مادر بود نگریستم. او نزدیکتر آمد و شان هایم را به دست گرفته 

 و گفت: 

تی و حتما اون رو درک میکنی. اون زن خوب و مهربونیه اما. . . خوب. . . وقایع گذشته کمی تو دختر با شعوری هس

 آزرده خاطرش کرده. 

 نه خود آگاه پرسیدم: 

 مادرم مقصر بود؟ 

 دایی سکوت کرد و شان هایم را فشرد. با جسارتی بیش از قبل گفتم به من بگین دایی جون من دیگه بزرگ شدم. 

 گفت دیگه همه چی تموم شده گذشتها گذشته و مادرت. . . . حاال دیگه بین ما نیست.  دایی به نرمی

 پس یعنی مقصر بوده؟ 

 دایی با لبخندی تلخ گفت: 

 دیگه چه فایده ای داره که دباله مقصر باشیم اون دستش از دنیا کوتاه. 

 سر بر شانی دایی گذاشت و با آهنگی بغض آلود گفتم: 

 خیلی متا صفم. دایی جون من 

 دایی موهایم را نوازش کرده و با آهنگی حزن انگیز گفت: 

 چرا متا صفی به خاطر اختالف ما بزرگتر ها؟ 
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 من خیلی خوش حالم که خهرم هرگز در باری گذشته به تو چیزی ناگفته. . 

 اما من مایلم بدونم. 

 دایی چانه ام را باال گرفت و گفت: 

 بدونی دیگه حتی منم اونو بخشیدم. میمونه زن دایت که میدونم درکش میکنی. هیچ لزومی نداره که 

 با دیدگانی اشک بار پرسیدم حتما خیلی زجر کشیده؟ 

 دایی خیلی ساده گفت: 

 بله و فکر میکنم مقصر اصلی منم. 

 آرام گفت:  با حیرت به صورت خواستی دایی خیر ماندم او از من فاصله گرفته و مقابل پنجره ایستاد و

اگر همیشه آن اندازه خدار نبودم همسرم تا اون اندازه رنج نمیکشید. من با سکوتم بیش از همه مقصرم. خوب. . . . . 

مادرت و مادر بزرگت و پدر بزرگت البد فکر میکردند با اونا موافقم برای همین به فشارشون علیه اضافه میکردند و 

ض کردم براشون به قیمت سنگینی تموم شد اون قدر که برای همایش طردم طبیعتا وقتی به حرف آمدم و اعترا

 کردند. 

 با دهان باز به دایی مینگریستم که به طرفم برگشت و گفت: 

 تو هنوز خیلی بچه هستی بهت حق میدم اگه زن دایی رو درک نکنی. 

 میفهمم دایی و دوست دارم اسباب رزایتتون رو فراهم کنم. 

ر آمد و گفت اگه میخوای من همیشه ازت راضی باشم ساعی کن شرایطی رو که در این خونه حاکم را دایی نزدیکت

درک کنی من موطمئنم اونقدر طول نخواهد کشید که تو به عنوان عضوی از آ اعزایه خانواده پذیرفته بشی. و رمز 

ه ی خودت بدونی حاال بهتره حموم کنی. موفقییت هم اینه که فکر نکنی توی این خونه مهمونی بلکه اینجارو مثل خون

 و اگر خسته نیسیت بیای پاین. فکر میکنم نسرین میخواد باهات حرف بزانه. 

پس از رفتن دایی برای لحظاتی چند به فکر فورورفتم. آنگاه اسباب داخل چمدانم را در کمد جا به جا کرده و 

 مستقیما به حمام رفتم. 

بعد از ظهر گیزشته بود دایی و زن دایی مشغول تما شا کردن تلویزیون بودند با وقتی پاین آمدم ساعت از هفت 

دادن سالم آن دو رو متوجه خود کردم. زن دایی نگاهی به سرا پایم افکند و به سالمم پاسخ گفت. آنگاه به مبلی که 

دم. او با لحنی کامال سرد روبه روی خودش بود اشاره کرد که بنشینم و آن که زانو هایم به شدت ملرزید اطاعت کر

 گفت به خاطره اتفاقی که برای مادرت افتاد متا صفم. 

 

او حتی خدا بیامرز هم نگفت دلم برای مادرم سوخت, بیچاره چقدر زجر کشیده از یک سو خانوادیه پدرم و از یک 

 ه بعد روحش. سو خانوادیه خودش, آن هم از مردنش. ظاهرا تا چندی قبل جسمش در عذاب بود و از آن ب

سر به زیر و تشکر کردم او حتی به خاطر مرگ مادرم لباس تیر به تن نداشت و من که خبر از کینی میان آنها 

نداشتم به تلیخی اندیشیدم که چه عاملی موجب این همه فاصله میان آدم ها میشود؟ چه چیزی باعث میشود که آدم 

 ما طوالنی شده بود. دایی گفت من میرم چایی بیارم. ها تا این درجه از هم متنفر شوند. سکوت میان 

 ناخود آگاه گفتم اجازه بدین من بیارم دایی جون. 

 زن دایی بال فاصله گفت شما بنشینید. 
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دوباره روی مبل قرار گرفتم در حالی که قلبم به شدت میتپید. دایی از جا برخاست و خطاب به زن دایی گفت عزیزم 

 رسته؟ زن دایی با لنخندی که چال گونه هایش را عمیق تر میکرد گفت: تو کم رنگ میخوری د

 بله مثل همیشه. 

................... 

جمله زندایی نشان دهنده این بود که معموال دایی آوردن چایی را به عهده دارد و این در نظر من که دختر 

 چند سال داری ؟ شهرستلنی بودم کمی عجیب بود زندایی پس از رفتن دایی گفت : 

 مختصر گفتم :پانزده سال 

 پرسید: آیا همیشه عادت داری پات را با این شتاب تکان بدهی ؟

تازه متوجه لرزش پای راستم شدم ، آن حرکت ناشی از اضطراب بود تالش ردم آرا باشم پس آهسته گفتم: معذرت 

 می خواهم 

 تها کمی درشت تر .او با همان لحن سرد گفت: درست همسن فهیمه منی من

سر به زیر افکندم تا از نگاه خیره اش در امان باشم پرسید :پرا سرت را پایین می اندازی دختر جون ؟ وقتی کسی 

باهات حرف می زنه قوز نکن و تالش کن از روی ادب به صورتش نگاه کنی ، نه اینکه زل بزنی یا خیره بمانی ، 

 نگاهی مالیم و مودب.

همان ابتدا تیغ تیز خصومت به رویم کشید. آرام به صورت آرایش کرده اش نگریستم اما دیری  قلبم شکست ، از

نگذشت که موج اشک به روی تصویرش شیشه کشید چطور می توانست در حالی که فقط ده روز از مرگ مادرم می 

 گذشت درباره اخالفیات صحبت کند؟!

طور که خواسته بود درکش کنم . او سیگاری با فندک روی میز به یاد حرفهای دایی افتادم و تالش کردم که همان

روشن کرد و به کشیدنش مشغول شد و من که در حضورش معذب بودم آرزو ردم دایی هر چه زودتر به جمعمان 

باز گردد، اما او انگار مخصوصا در آشپزخانه معطل می کرد تا صجبتهای ما پایان گیرد . زندایی روی مبل جا به جا 

 و گفت : فکر می کنم اسمت الله است شد 

 معدب گفتم : بله درست است 

او سری به عالمت تایید تکان داده و گفت :بهتر بدونی الله که من بسیار سخت گیر و منظبط هستم و خوب می دانم 

ن که من که این برای دختر خانم های جوان چندان خوشایند نیست . تو این خونه هر کس یک وظیفه ای دارد و چنا

 بپذیرم که تو اینجا بمونی استثنا قایل نمی شم و حتما وظایفی بهت محول می کنم متوجه شدی؟

 آرام گفتم : بله 

او در ادامه گفت : خوبه . من میل ندارم دخترهای جوون شلخته و نا مرتب باشند که البته این تو سن شما زیاد دیده 

اید بوی نا مطبوع عرق بدهی ، بناباین برای جلو گیری از این مساله بهت می شه . وقتی از کنار من عبور می کنی نب

پیشنهاد می کنم بخصوص تو این روزها که هوا گرمتر است حداقل یک بار در روز حمام کنی ، لباس مرتب بپوشی ، 

 موهای شانه کرده داشته باشی و وقتی راه می ری متین و سنگین باشی .

 فت :و پای برهنه نباشی ، آنجا کنار در همیشه دمپایی هست می تونی به پا کنی .بعد با اشاره به پاهایم گ

قلبم به شدت می زد و مطمین نبودم که بتوانم از پس آن همه تقاضا بر آیم اما با این وجود تایید کردم زندایی در 

یری خانه به من کمک می کند ادامه گفت : ایجا روزهای تعطیل همه تا ساعت ده و نیم می خوابند و فهیمه در گردگ
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که فکر می کنم از این به بعد تو باید این وظیفه را به عهده بگیری . امیدوارم از من نرنجی که روز اول درباره 

 وظایفت صحبت می کنم البته به خودم حق می دهم چون دلم نمی خواهد فکرکنی تو این خونه مهمونی 

 با لبخند گفتم : متشکرم .

 پرسید : از چی تشکر می کنی؟او با جیرت 

 از اینکه من را از خودتان می دانید 

 زندایی به سردی گفت: من هنوز درباره موندنت چیزی نگفتم پس نمی تونی فکر کنی عضوی از خانواده مایی

 سر به زیر افکنده و از سری گفتارش اندوهگین شدم .

یمه و فرشیدهم پیداشون بشه و این فرصت خوبیه که با هم او بی توجه به سکوتم گفت : فکر میکنم دیگه باید فه

 آشنا بشید 

همسن هنگام دایی با سینه چایی وارد شد و در کنار زندایی قرار گرفت و گفت : امیدوارم خواهر زاده من تونسته 

 باشه نظر مساعدت را جلب کنه . 

 رطی که اینقدر پاهاش را نلرزونه!زندایی ضمن برداشتن چایی و قند گفت : من هم امیدوارم فقط به ش

 پاهایم به ارادهام نبودند . دایی پرسید: آیا پاهات ناراحتند ؟ شاید برای مسافت طوالنی باشه .

زندایی گفت : از تو تعجب می کنم شاهرخ ! این چه حرفیه ؟ مگه اون تمتم راه را پیاده آمده؟ یک دختر جوون تحت 

 ی عجیب و غریب جلب توجه کنه .هر شرایطی نبای با انجام کارها

 زندایی یک معلم تماتم عیار بود ه البته بیشتر به معل اخالق شباهت داشت 

برای چند لحظه حس کردم قصد دارد سالهای پر از رنجی را که پشت سر گذاشته با تحقیر کردن من تالفی کند اما 

وقتی نگاهش متوجه تلوزیون بو خیره شدم و بعد به خاطر چنان طرز فکری خود را سرزنش ردم و به چهره او 

 اندیشیدم که او خود یک مادر است نمی تواند دلسنگ باشد.

........ 

 

  
 

نیم ساعت به همین منوال گذاشت تا اینکه بچه ها یه دایی از راه رسیدند و اولین اعالمت ورودشان صدایه خندیه 

 بچها گردن کشی. فهمیمه با دیدن پدرش گفت:  فرشید بود. زنداعی از جا برخاست و دایی به طرف

 پدر چه قدر از دیدنتون خوش حالم. 

 زن دایی معترض گفت: 

 فهیمه تو هنوز حتی به پدر سالم هم نکردی! . 

فهیمه به دایی سالم داد و ناگهان متوجه حضور من شد و لبخند بر لبانش خشکید. اون دختر زیبایی بود بی گمان 

ا به ارث برده بود. من که نگاه اورا متوجه خود دیدم از جا برخاستم و با خوش رویی سالم کردم. او وجاهت مادرش ر

به سالمم پاسخ گفت و نگاهش را به مادرش دخت تا شاید پاسخ سوالش را از او بگیرد. همین هنگام فرشید از راه 

ق وجودم رسوخ کرد. آهسته سر به زیر رسید و پس از بوسیدن پدرش متوجه من شد. نگاهش ملس نگاه دایی تا عم

 سالم دادم و او پس از دادن پاسخم پرسید: 

 ایشون کیند؟ 
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 دایی خواست مرا معرفی کند که زن دایی پیش دستی کرد و با لحنی شمرد گفت: 

 این اللست بچه ها دختر عمتون که به تازگی فوت کرده. 

 درش بال فاصله گفت: هردو جا خوردند. فهیمه خواست چیزی بگوید که ما

خیل خوب بچه ها بهتره لباساتونو عوض کنید و هردو حمام کنید اون وقت فرصت دارید که با دختر اعمتون بیشتر 

 آشنا بشید. 

 فهیمه گفت: 

 ولی مادر شما که گفتید. . . . 

 زن دایی با عجله گفت: 

 گفتم اول حمام. 

ره روی مبل قرار گرفتم و خدا رو شکر کردم که زن دایی زن مقتدر و با پس از رفتن آنها نفس راحتی کشیده و دوبا

سالبتیست و این به آن معنا بود که جدیت و سخت گیریش فقط متوجه من نیست. چند لحظه بعد زن دایی برای تهیه 

نمیبرم شام به آشپسزخانه رفت و دایی به بهانهیه خوردن آب همراهش نمود. هیچگاه آن لحظات سخت را از یاد 

لحظاتی که مانده بودم چه کنم همانطور آنجا بنشینم یا به اتاقم بروم و یا برای کمک به زن دایی راهی آشپز خانه 

شوم. به راستی چقدر احساس غربت میکردم. صدای تشکر دایی را شنیدم و صدای سرد زن دایی را که در پاسخش 

 گفت : 

 تالش کردم عادالنه رفتار کنم. 

شرایطی که من پای بدان خان گذاشت نهادم توقع زیادی بود. حضور من همان اندازه عجیب بود که وجود البته در 

 خورشید در شبی سیاه. 

ساعتی بعد بچه ها با ظاهری آراست نزدم آمدن و من وقتی خوب دقت کردم دیدم فرشید به دایی شبیه است و فهیم 

یمه تحقیر کنند و ویرانگر. او چند لحظه بعد نزد مادرش رفت و من به مادرش. نگاه فرشید کنجکاو بود اما نگاه فه

 شنیدم که پرسید: 

 او اینجا نه کار میکنه؟ 

 که البته دایی با لحنی آمرانه گفت: 

 بهتره مودب باشی فهیمه. 

 فرشید برای چند لحظه با من تنها بود از فرصت بهره برد و گفت: 

 اسمت چیست؟ 

 آرام پاسخ دادم: 

 الله. 

 دوباره زانوانم شروع به لرزیدن نمود. او دوباره پرسید: 

 چند سالته الله خانوم؟ 

 مودب گفتم: 

 پانزده سال. 

 اوه. . . پس همسن فهیمه ای. 
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 بله. 

 او که از پاسخ های کوتاه من خسته شده بود پرسید: 

 . . .  همیشه آنقدر کم حرفی؟ البته اگه کم حرف باشی بعد نیست اما.

 همین هنگام دایی نزدمان آمده و پرسید: 

 از کوهپیمایی لذت بردی؟ 

 فرشید با لبخندی دلنشین گفت: 

 بله پدر البته با فهیمه کمی سخت بود ولی. . . . 

 همین هنگام فهیمه نزدمان آمد و گفت: 

 نرسم.  نخیر هیچم سخت نبود, تو از روی بعد جنسی تند تند میرفتی باال که من بهت

 زن دایی از آشپز خانه گفت: 

 بهتره کمی مودب باشی فهیمه. 

 فهیمه معترض گفت: 

 من از دفعه دیگه با فرشید نمیرم کوه شما باید اجازه بدین با دوستام برم. 

 

 زن دایی محکم گفت: 

 تو تا وقتی دیپلم نگرفتی تنها جایی نمیری. 

 دایی با صدای بلند گفت:فرشید بعد از زدن چشمکی دوستانه به 

 من چی مادر؟ من که امسال دیپلم میگیرم. 

 زن دایی گفت: 

 این شرط شامل تو هم میشه. 

فهیمه با نگاهی تحقیر کنند به من در کنار دایی قرار گرفت و دایی دسر بر شان اش گذاشت و او را محکم به خود 

 نزدیکتر ساخت. فهیم از فرصت بهره بر و آرام گفت: 

 پدر, مادر میگه اون ممکن برای همیشه پیش ما بمونه, این حقیقت داره؟ 

 سر به زیر افکندم تا دایی هگام دادن پاسخ معذب نباشد. دایی گفت: 

 بله احتمالش زیاد. 

 فهیمه آرام گفت: 

 اما آخه برای چی؟ 

 دایی پاسخ داد: 

 برای اینکه تنهاست میدونی که عمه ات فوت کرده. 

 اره قلبم به هم فشرد شد به راستی چقدر تنها بودم انگار میان یک دنیا آدم هم احساس غربت میکردم.دوب

 

*********** 
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آنشب سر میز شام اجساس دسپاچگی می کردم و نمی دانم چرا فکر می کردم همه نگاهها متوجه من است، 

دم به رویم خیره بود انصافا دسپخت زندایی عالی بخصوص نگاه پسر شوخ طبع دایی که هر بار سر باال غذای می کر

بود. اما این من بودم که ناخود آگاه با غذای پیش رویم بازی می کردم دایی آرام پرسید : نکنه این غذا را دوست 

 نداری؟

 فبل از این که پاسخ بدم زندایی گفت : بی اشتهایی در شرایطی که آن داره طبیعیه بهتر بهش فشار نیاریم .

در تایید صجبت های زندایی گفتم: بله زندایی درست می گویند، دایی جون امیدوارم من را به خاطر بی اش تهایی ام 

 ببخشید وگرنه دسپخت زندایی جرف نداره باور کنید توی عمرم خورشتی به این خوشمزه ای نخورده ام 

 فهیمه با بدجنسی پرسید: حتی خورشت های مادرت ؟

گاه کردند و من در سکوت سر به زیر افکندم . او حق نداشت در حضور جمع تحقیرم کند. انگار همه به یکدیگر ن

 دایی متوجه حاالت روحیم بود که گفت:

 من .....فکر می کنم اگه بری استراحت کنی بهتر باشه

لرزان گفتم  بغض گلویم می فشرد پس بی هیچ حرفی از سر میز بر خاستم و در حال مرتب کردن صندلیم با آهنگی

: 

 از بابت پذیرایتون متشکرم ، اگر اجازه بدید می رم باال .

دایی با تکان دادن سر تایید کرد و بقیه چیزی نگفتند . وقتی باال رفتم و مقابل درم ایستادم ناخودآگاه وسوسه شدم 

 حرفهای آنها را بشنوم . دایی به فهیمه با لحنی مالمت بار گفت :

 بزنی دخترم ، او به خاطر مادرش دلشکسته است . تو باید مودب حرف

زندایی به سردی گفت : امیدوارم فکر نکنی دارم از فهیمه جانبداری می کنم شاهرخ اما این دختر خیلی نازنازی و 

 گند دماغ است .

 تیغ است . فرشید با لحنی شوخ گفت: خوب.... از گند دماغی اون هم که بگذریم زبون دختر خانم شما برنده تر از

دایی با لحنی اندوهبار گفت: بچه ها بهتره بحث نکنید ، راستش من .... اصال دلم نمی خواهد اگه قراره با ما زندگی 

 کنه با هم ستیزه کنید . دلم می خواد همه اون را به عنوان یکی از اعضا این خانواده بپذیرند . 

ه الالش نذاری . درسته که مادرش مرده اما اوضاع می تونست بد تر زندایی گفت : خیلی بهتره که تو هم اینقدر لیلی ب

 از این باشه ، اگه تو بهش لطف نمی کردی و اینم بدون ما هم اگر قبولش کنیم فقط به خاطر تو است.

 فهیمه معترض گفت: من چطور می تونم اون را به عنوان یکی از اعضا خانواده قبول کنم در حالی که مادرم در گذشته

 اینقدر رنج کشیده ؟

 دایی با مالیمت گفت:

دخترم حوادث گذشته هیچ ارتباطی با الله نداره ، اون ماجراها ماله وفتی است که حتی تو و الله متولد نشده بودید. 

 نسرین از تو هم خواهش می کنم با گفتن خاطراتت احساسات بچه ها را بدست نگیری .

ز آلود سخن می گفت ناگهان جدی و محکم گفت: پدر ، اگر چه همیشه نظرتون فرشید که تا آن لحظه با آهنگی طن

 برام مهم و مهترمانه بوده اما باید بگم در این مورد بخصوص به خاطر مادرم موافق نیستم .

 دایی گفت : اما بچه ها اگر میل شما بسته به میل مادرتونه باید بگم که من قبال با مادرتون صحبت کردم 

 گفت: فرشید 
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 امیدوارم فکر نکنید پسر بچه ننه ای هستم اما در این مورد نظر من نظر مادر است .

اشکهایم به روی گونه هایم روان شد و حس کردم بیش از آن قادر به تحمل بی مهری نیستم آهسته وارد اتاقم شدم 

مادرم و دیگران سرزنش و تحقیر و روی تخت دراز کشیدم و بی صدا گریستم . چرا؟ چرا باید به خاطر اشتباهات 

 می شدم چه دنیای نا مهربانی !

آنقدر طول نکشید که دانستم فهیمه مثل من سال اول دبیرستان است و فرشید سال آینده دیپلمش را خواهر گرفت. 

همیشه  آنها دو هفتعییه اول حتی اجازه نمیدادند که دست به سیاه و سفید بزنم اما وقتی زن دایی پذیرفت که برای

در کنارشان باشم اوضاع تفاوت کرد. دیگر روز های بلند تابتان در نظرم دیر نمیگوذاشت زیرا آنقدر کار برای انجام 

دادن وجود داشت که انگار پایان نداشت. من همانطور که زن دایی خواسته بود مسول گردگیری و نظافت شدم و 

اکثر اوقات گله میکرد که کارش از من سنگین تر است و من  فهیم مسولیت شستن ظرفها را به عهد گرفت که البته

 که عهد کرده بودم رضایت تک تک آنها را جالب کنم به یاریش میشتافتم و البته این از نظر دایی دور نبود. 

 

فرشید به کالس خطاطی میرفت و گاهی برای مادرش خرید میکرد و زنداعی هم به پختو پز سرگرم بود و نصف 

ا صرف آراستنش میشد. آنها در کل خانوادیه پر جبو جوش و اعجیبی بودند و روابطشان هنوز با من سرد روزش ر

بود و فهیم که با من هم سن بود بر اعکسه تصور عمو, از هیچ گونه بی توجهی و بیهترامی در حق من کوتاهی نمیکرد 

ی که هنوز خودم نمیدانستم چیست به من و گاهی آنقدر حساسیت به خرج میداد که مطمئن میشدم بنا به دالیل

حسادت میکند. او به هیچ عنوان گرایشی به مصاحبت با من نداشت حتی مقایی که هر دو در خان تنها بودیم. رفتار 

فرشید هم بهتر از اون نبود . حتی به یاد می آوارم که یکی از بعد از ظهر های گرم تابستان که خسته از انجام وظایفم 

تم با رتیلی پالستیکی که به یک نخ وصل بود به حده مرگ مرا ترساند. هنوز آن روزا را به خاطر دارم, قلبم باال میرف

به قدری تند میزد که حس کردم اعن غریب قفس یه سینه ام خواهد شکافت, من همان جا روی پیچ پله ها نشستم و 

دلم میخواست به اتاقم بروم و های های بگریم اما  بی صدا گریستم و او با بیرهمیه تمام به ترس بیموردم میخندید.

پاهایم توان راه رفتن نداشتند. گویی به هر پایان وزنی سنگینی آویخت بودند که مان حرکاتم میشد. فرشید که با 

 صدایه خنده هایش فهیم و مادرش را خبر کرده بود در حضور آنها گفت: 

 فکر نمیکردم انقدر اعصابت ضیف باشه. 

 ست صورتم را پوشاندم و همان طور بیصدا گریستم. زن دایی پرسید: با د

 کارت تمام شده؟ 

 به سختی پاسخ دادم بله. او که به لودگیهایه فرشید عادت داشت بی توجه به احوال من گفت: 

 میتونی به جای اینکه رو پله ها ولو بشی بری به اتاقت. 

چیزی دلبستن. آزیتهایه فرشید به اینجا ختم نمیشد, او سر زده به اتاقم می نه درد تاریکی بود تنهایی با بیهوده به 

آمد و گاهی که پاین بودم وسایلم را پنهان میکرد. یکی از دفعاتی که سر به سرم گذاشت زن دایی برای خرید از 

چه جتجو کردم خان خارج شده و ما سه نفر تنها شدیم. من پس از شستن حیاط تا استراحت و مطالعه کنم اما هر

اثری از کتابم ندیدم. آن کتاب حدی پروانه بود رمانی مهیج و خاندانی که ال اقل برای مدتی سر گرمم میکرد. برای 

یک لحظه فکرم متوجه شد اما خیلی زود منصرف شدم زیرا فهیم حتی از جلویه در اتاقم عبور نمیکرد نه برسد به 

د فرشید با شوخیهایه بی پایانش افتادم بی حوصله لب تخت نشستم و به اینکه قدم به آنجا بگذارد. ناگهان به یا
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بیرون خیر شدم و اندیشیدم او نباید تا این حد سر به سر من بگذارد. در همین هنگام در اتاق با عجله باز شد و 

 جدیت پرسیدم: فرشید به درون آمد, در چشمانش شیطنت و بازیگوشی می رقصید. سر به افکندم و برای اولین بار با 

 کاری داشتید؟ 

 فرشید که انتظار چنین برخوردی نداشت جا خورد اما خودش را نباخت و گفت: 

 دنبال چیزی میگردی؟ 

 در حالی که به شدت عصبی بودم به زحمت گفتم: 

 بله. 

 فرشید کتاب را پشت سرش پنهان کرده بود نشانم داده و گفتم: 

 هستید این نیست؟ تصادفا اون چیزی که دنبالش 

 از جا بر خواستم تا آن را بگیرم که او دستش را پس کشید و گفت: 

 کتاب جالبیه! 

 تالش کردم خونسرد باشم پس آهسته و با صدایی لرزان گفتم: 

 لطفا اونو بده به من. 

 او با شیطنت گفت: 

 شرط داره. 

 د: به چشمانش خیر شدم از لذت ادامیه بازی میدرخشید. پرسی

 نمیخوای شرطشو بدونی؟ 

 سکوت کردم. او در ادامه گفت: 

 فکر نمیکنی خوندن این کتابا کمی برات زود باشه؟ رمان عشقی اونم در حالی که. . . . . 

 بال فاصله گفتم: 

 خواهش میکنم به من پسش بده. 

 فرشید با بدجنسی گفت: 

 ه که کمی گریه کنی. گفتم که یه شرط داره, شرطش هم خیلی ساد است این

نه خود آگاه بغض گلویم را فشدر . عجب پسر شروری دیدن گریه من براش لذت بخش بود. به سختی از ریزش 

 اشکم جلو گیری کردم زیرا مایل نبودم به هدفش برسد. او به خاطر کم حرفی من گله ماند بود گفت: 

 یه نمیکنه. تو انگار شوخی هم سرت نمیشه. تو که وضعت از فهیمه هم خرابتر باز اون برا هرچیزی گر

بله فهیم فرق داشت چرا که او به قدر من خود دار نبود و با کوچک ترین چیزی که بر خالف میلش بود مبارزه 

میکرد اما من. . . . سکوت پیشه میکردم و رنج میکشیدم , درست مثل فوالدی که هر لحظه به خاطره مصاحبت با 

پخته تر میشود. آن روز فرشید با دیدن سکوت من کتابم را پس داد و خنده کنان اتاقم را ترک آتش آب دیده تر با 

 کرد.

**************** 
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دایی در حضور بقییه با من محبت نمیکرد و البته من هم انتظاری نداشتم اما هرچه برای فهیم و فرشید میخرید برای 

خانواده باشم. کفشایه یک مدل, کیف های یک مدل, جوراب های من هم میخرید, درست مثل اینکه فرزند سومه 

یک مدل و لباس های یک مدل که البته فهیمه همیشه اصرار داشت مال او با مال من تفاوت داشت باشد و دایی 

ن نمیپزیرفت. یکی از دفعاتی که با دایی و فهیمه از خرید باز گشتیم, فهیمه که اوضا ئ بر وق مرادش نبود گریه کنا

 به اتاقش رفت و مادرش که طاقت گریه اورا نداشت با لحنی گالیه آمیز به دایی گفت: 

 من نمیفهمم این نه اسراری که تو لباس های الله و فهیمه را مثل هم بخری. 

 دایی که توجهی به بهانه های فهیمه نداشت گفت: 

ق میکنه به نظر من فهیمه فقط بهانه میگیره من حتی وسایل اونا شاید از لحاظ مدل مثل هم باشه اما از لحاظ رنگ فر

 به الله گفتم مدل لباشا را فهیمه انتخاب کنه و البته همشون به سلیقیه فهیمه تهیه شده. 

 زن دایی گفت: 

 مقصود فهیمه اینه چرا برای الله یک جور دیگر نمیگیری؟ 

ش رفته و گفت اگه خیال کردی با این کارها میتونی دایی بی توجه مقابل تلویزیون نشست و زنداعی با سماجت نزد

 اونا رو ملس دو تا خواهر به مردم نشون بدی سخت در اشتباهی. 

من آرام باال رفته و وارد اتاقم شدم و نایلون های خریدم را روی تخت گذاشتم. کار فهیمه و صحبت های زن دایی 

ایل کرد, انگار قلب فهیمه از یخ بود و حرارت اعشقو همیه شوق و ذوقی را که از خریدشان کسب کرده بودم ز

محبت من راه به جایی نداشت. بی چاره دایی, راستش دلم برای او بیشتر از خودم میسوزد. او ریس یک شرکت 

معتبر بود و اوضا ئ مالی خوبی داشت اما هیچ عملی از جانب او فهیمه را خوش حال نمیکرد , برایش هدیه های گران 

خرید و تالش میکرد به میل او رفتار کند اما گویی مشکل ال ینهل فهیمه من بودم. رفته رفته رفتار او بر قیمت می

عملکرد زن دایی نیز تا سیر داشت و هقدر من برای جالب رضایتش تالش میکردم ثمر نمیداد, او معتقد بود با 

عاتی که به خاطر ناراحتی فهیمه عصبانی بود در شیرین زبانی قلب دایی را روبودم و دورو و بدجنسم. حتی یکی از دف

حضور دایی گفت که به مادرم بدردم و من که طاقت شنیدن چنین حرفهایی را نداشتم با عجله به اتاقم رفتم و آن 

 شب بی آنکه شام بخورم خوابیدم. 

ولین بار با آنها تنها میشدم از فردایه آن روز دایی برای انجام معامله ای پر سود به اروپا سفر کرد. و من که برای ا

صبح آن روز عهد کردم صبور تر باشم در حالی که تا آن روز هم غیر از این نبوده. آن روز زودتر از هر روز از 

خواب برخاستم و برای تهویه صبحانه به آشپز خان رفتم. ستی بعد همه از خواب بر خواستند و زن دایی که انتظار 

 به سالمم پاسخ داد و دیدن وسایل صبحانه گفت:  دیدنم را نداشت به سردی

 لوزومی نداره خارج از وظایف عمل کنی. 

 من آرام و مودب گفتم: 

 خواستم شما بیشتر استراحت کنی. 

 او پشت میز آشپز خان نشدت و گفت: 

 بشین. 

 خواستم بهانه ای بیاورم که دوباره گفت: 

 بشین. 
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 کندم. او به عقب تکیه داده و با لحنی سر زنش بار گفت: مقابلش نشسته و سر به زیر اف

 رفتار دیشبت دور از ادب بود. 

 مختصر گفتم معذرت میخوام. 

 او تکه نانی برداشت با گفت: 

من نمیدونم تو چه مقصودی از انجام این کار ها در سر داری اما باید بدونی من حواسم کامال جمع. چند سال پیش 

 ست با زرنگی زندگی منو تباه کند اما من نزاشتم. مادرت هم میخوا

 بغض گلویم را فشرد اما سکوت کردم. زن دایی گفت: 

اگر دایی تو مرد احساساتی و ارومیه در عوض من اعاقالنه فکر میکنم پس ساعی نکن با مظلوم نمایی و تظاهر به 

 معصومیت اوضا ئ رو به نفع خودت تغییر بدی. 

 که ظاهرا تا آن لحظه به گفتو گوی ما گوش سپرد بود در ادامه یه هرفهایه مادرش گفت:  همین هنگام فهیمه

تو باید بدونی که داشتن سر پناهت را مدیون مادرمی, اگر مادرم قبول نمیکرد باید از تنهایی میمردی. چون هیچ 

 کس به یک سر بار احتیاج ندارد. 

هیچ تالشی نکردم و همان طور سر به زیر اشک ریختم. و زن دایی بی  اشک از دیدگانم روان شد اما برای زدودنشان

 حوصله گفت: 

وای خدایه من دوباره شورو شد! تو تا کی میخوای با کوچکترین حرفی آبغوره بگیری؟ فهیمه که حرف بدی نزد, من 

ت را به عهد گرفتم و زن دایی خوبیم که با وجود برادرت که ظاهرا اون طرف دنیا به خوش گزرونی مشغول مسولیت

مثل بچه ها بهت میرسم اونم با آن همه مسا یلی که در گذشته تحمل کردم. هیچ شده یک بار از مادرت گله کنم یا 

آزارو اذیت هاشو بگم؟ پس میبینی که اونقدر ها بی گیزشت نیستم اشک من همان طور بیوقفه میبارید و قدرت 

 نم فشردم که طعم گرم خون به دهانم خزید. حرف زدن نداشتم و آنقدر لبم را به دندا

************************ 

چندی بعد وقتی که دایی از سفر باز گشت من تا حدودی به کنایه های دیگران عادات کرده بودم اما هنوز از 

بی نصیب شنیدنشان دست خوش اندوه میشدم. دایی برای همیه آ اعزایه خانواده هدیه آورده بود که البته من هم 

نماندم, ولی وقتی دایی هدیه ام را در برابرم نهاد در قبولش مردد بودم زیرا حوادث اخیر به شدت بعد بینم کرده بود 

 که مبادا سبابه ناراهتیه کسی شوم. دایی پرسید: 

 چییه آیا هدیه ات را دوست نداری؟ 

 سر به زیر افکندم و گفتم: 

 . البته که دوست دارم, ازتون ممنونم

 پس چی؟ جریان چییه؟ چرا برش نمیداری؟ 

 فهیمه آرام به مادرش گفت: 

 باز دوباره میخواد خودشو شیرین کنه. دایی نگاه سرزنش بار نثار فهیمه نمود و آنگاه به من نگریست, آرام گفتم: 

 دایی جون واقعا نیازی نبود برای من هدیه بخری, همین که به یادم بودید ممنون. 

 با لنخندی کم رنگ گفت: دایی 

 من طی هر سفر برای خانواده ام هدیه میارم, این بار هم مثل هر بار. 
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 سر به زیر افکند و گفتم: 

 ولی من اعزایه خنوادتون فرق دارم. 

 دایی نگاهی شماتت بار متوجه بقییه نمود ولی قبل از آنکه گفتم: 

 ه نداره. دایی این حرف دل خودمه و هیچ ارتباطی به بقیی

 دایی با نگاهی تا صف بار بر من خیر ماند و گفت: 

 تو چرا باید اینطور فکر کنی؟ آیا ما در محبت به تو کوتاهی کردیم؟ 

نه خود آگاه نگاهم به زن دایی افتاد , او نگاهش را از من برگرفت و به اعگب تکیه داد. دایی که احساس میکرد 

 د خستگی ناشی از سفر گفت: حرف هایی برای گفتن دارم با وجو

 الله مایلم همین حاال خیلی خصوصی باهات حرف بزنم. 

 خواستم شانه خالی کنم اما نگاه آمرانه دایی نگذاشت.

 

  
 

پس به اتاقم رفته و به انتظار دایی نشستم. از همانجا شنیدم که دایی مثل همیشه جانبداریم میکرد و زن دایی و فهیمه 

 ن میگفتند: ور عالیهم سخ

 اگه تو همیشه این اندازه از او جانبداری کنی در اصل به من بیحرمتی کردی شاهرخ. 

 این نه حرفی نسرین؟ اون هیچکس رو توی دنیا نداره. 

تا وقتی تو هستی که سرپوش به اشتباهاتش بگذاری دیگه نه احتیاجی به دیگران داره؟ اون دختر عصبی لوس و 

 حملش کرد و من جدا به خاطر قبول کفالتش تا سف میخورم. بیجنبست که نمیشه ت

 تو به همین زودی پشیمون شدی؟ از تو تعجب میکنم! 

 اون دقیقا به مادرش برده و رگ خواب تورو خوب بالد. 

 نسرین خواهش میکنم بس کن و کمی منصف باش. 

 گالیه های اون گوش میکنی. منصف باشم؟ ! تو حتی با عقاید ما اهمیت نمیدی و فقط به حرفها و 

 اون فقط پانزده سالشه و تو نباید تا این حد روی اون حساسیت نشون بدی. 

 تو در گذشته هم همینو میگفتی. 

 لطفا اینقدر گذشته رو پیش نکش. 

 میدونم چون دچار عذاب وجدان میشی. 

 حاال حس میکنم خودم مقصر بودم.  بله عذاب وجدان میشم , چون اون موقع نمیدونستم چطور باید عمل کنم

متا سفم, تو حال هم نمیدونی چه طور باید عمل کنی. تو هنوز هم روی هر کسی که به هر نحوی که به خانوادت 

 مربوطه حساسی .

 فرشید گفت: 

 پدر شما نباید به خاطر اون مادرم رو ناراحت کنید. 

 دایی گفت: 

 پس بهتره برید تو اوتاقتون.  این مساله به شما بچها مربوط نمیشه.
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 فرشید گفت: 

 اما خود شما همیشه میگفتید مشکالت خنواد رو باید با هم فکری هم حالشون کرد. 

 فهیمه گفت: 

 از وقتی که اون پا به این خونه گذاشت آرامش ما را بهم ریخته و شما هم که ازش دفاع میکنید. 

بزرگ و خاله ها و دایی جمشید نرفتیم چون اون اینجاستوا هیچ ضرورتی نداره ما اآلن هفتها است که به خونه ی مادر 

 با خودمون ببریمش. 

اشکم سرازیر شد, دیگه طاقت شنیدن آن سخنان خالی از محبت را نداشتم. پس با دست گوش هایم را پوشاندم و 

یدانم گفتو گوی آنها نه مدت به طول چشمهایم را به روی همه چیز بستم حتی به روی عکس مادرم که مقابلم بود. نم

انجامید اما زمانی به خود آمدم که دایی کنارم نشسته بود و موهایم را نوازش میکرد. با دیدنش با شدتی هرچه بیشتر 

 گریستم و او که خود متا سر از من بود آرام گفت: 

 گریه سبکت میکنه. 

 ن بگذارم و بیوقفه بگریم. او با آهنگی آرام بخش گفت: دلم شان های گرمش را میطلبید, شان هایی که سر بر آ

 تو باید دختر با شهامت و شجاع ای باشی و با مشکالت به جنگی میان. 

 میان گریه گفتم: 

 متا سفم دایی جون, متا سفم. 

 پرسید: 

 برای چی متا سفی؟ 

 با لحنی بغض آلود گفتم: 

 رست کردم. حق با بقیست من با آمدنم آسایش را از شما گرفتم. به خاطره همیه دردسر هایی که برای شما د

 دایی با اخمی ساختگی گفت: 

 ترجیح میدم درباریه افکارت حرف نزنی. 

 چرا دایی جون؟ شما چرا به من محبت میکنید؟ 

سارت بیشتری دایی حلقی دستانش را تنگتر کرد و مرا به خود فشرد و من که او را با همیه وجود حس میکردم با ج

 گفتم : 

 از اینکه مزاحم دیگران باشم به شدت متنفرم. 

 دایی زم زمه کرد: 

 تو مزاحم کسی نیستی. فقط باید کمی صبور باشی, اینو که قبال هم بهت گفتم. 

 سر از شان اش برداشتم و در حالی که به عکس مادرم مینگریستم گفتم: 

 بار در باره اش میشنوم مادرم, خواهر شما.  اما دایی جون اون کسی که من روزی چند

 دایی دست زیر چانه ام گذاشت و گفت مگه بقویه چی میگن؟ 

 لب به دندان گرفتم, با گفتن حرفهایه آنها فقط اوضاع را خراب تر میکردم. دایی از سکوتم بهره برد و گفت: 

 است. فکر میکردم هرفهایه منو جدی گرفتی. تو باید صبر داشت باشی, زمان بهترین مرهم برای زخم های کهنه 

 در حال پاک کردن اشک هایم گفتم: 
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 میدونم دایی که خیلی کم حوصله هستم اما . . . . . 

 دایی مانعم شد و گفت: 

بله هستی, البته اونا هم کار درستی نمیکنند اما خوب. . . . . به هر حال شرایطی است که به وجود آمده و باید 

 کنی.  درکشون

 من برای شما ناراحتم دایی, نمیخوام بخاطر من ناراحت باشید. 

 دایی با لبخند گرمی گفت: 

 اگر ناراحتیه من برات مهمه تالش کن صبور تا و محکم تر باشی. 

 سر به زیر افکند و گفتم: 

 میخوام ازتون خواهش بکنم دایی جون. 

 دایی چانه ام را باال گرفته و گفت: 

 میخوای تقاضایی بکنی سرت رو باال بگیر رو حرف بزن این بهت شهامت میده. وقتی 

 دوباره دیدگانم پر از اشک شد. برزخ سختی بود. به سختی آب دهانم را فورو داده و گفتم: 

 میخوام زحماتم را از دوش شما باردارم. 

 ر گفتم: آبرو های دایی در هم گره خورد و با حیرت به صورتم چشم دوخت وازه ت

 اگه ایرادی نداره مستقل زندگی کنم و. . . . 

دایی انگشت اشاره اش را روی بینیم گذاشت و به سکوت دعوتم کرد و من چون تاب اندوهش را نداشتم اطاعت 

 کردم. او با لحنی سخت آزرد گفت: 

ه؟ تو نباید انقدر حساس و نازک این حرفا رو از کجا یاد گرفتی دختر؟ میخواهی مادرت تو اون دنیا باز خواستم کن

دل باشی. همیشه که اوضاع به این صورت نمیمونه باال خره یک روزی همه چی درست میشه. نسرین درباری تو 

اشتباه میکنه پس چرا خالفشو ثابت نمیکنی؟ تو باید به اون فرصت بدی تورو اون طور که هستی بشناس, البته این 

لبها هم در برابر محبت نرم میشن من دارم تالش میکنم تو در آسایش باشی و تو زمان میبره. اما حتی سخترین غا

 تالش منو نادیده میگیری.

 

گریم شدت گرفت, خدایا آن همه اشک از کجا می آمد؟ انگار یک دریا در چشمانم خفته بود با صدایی لرزان از 

حرفی از اتاقم خارج شد در حالی که در چهریه دایی تشکر کردم وا اون که حس کرد به تنهایی نیاز دارم بی هیچ 

 خودش تا ثر و ترحم موج میزد.

 

********* 

 

زن دایی فرزند سوم خوانواده تحصیل کرده بود که با دایی در دانشگاه آشنا شده و ازدواج می کند که این ازدواج با 

و مادرم هم نیز به این نارضایتی دامن می  نا رضایتی پدربزرگ و مادربزرگم همراه بوده که ظاهرا حمایت های خاله

زده ، چرا که قرار بوده دایی با یک دختر یکی از سرشناسان فامیل که از قبل در نظر گرفته بودند ازدواج کند که 

البته دایی مخافلت کرده و تفاوت سنی زیادشان را بهانه می کرده .شبی که با دایی منزل تنها بودم در جریان این 

ار گرفتم. آنشب زندایی و بقیه برای دیدن مادربزرگ بچه ها از خانه خارج شده بودندکه من پس از اصرار حقایق قر
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فراوان دایی را وادار به گفتن حقیقت کردم وچون توصیحات خالصه دایی پاسخ گویی کنجکاوی ایم نبود پرسیدم 

استگاری کردند و شما با هم ازدواج کردید دایی جون اگر مادربزرگ و پدربزرگ خدا بیامرز زندایی را برایتان خو

 دیگه دلیل ناراحتی زندایی چیه؟

 دایی به عقب تکیه داده و با به یاد آوردن گذشته با لبخندی تلخ گفت:

مشکالت ما تازه بعد از اینکه ازدواج کردیم شروع شد. من دانشجوی بی پولی بودم که باید برای مدتی پیش پدر و 

 م و هنوز یک سال از درسم باقی بود .مادرم زندگی می کرد

 با تعجب پرسیدم : یعنی توی یزد؟!

دایی تایید کرد اما من همچنان ناباور بودم ، باور نداشتم روزگاری زندایی با آن همه کبکبه و صالبت با دایی در یک 

یعنی شما و زندایی خانه آن هم با حضور پدربزرگ و مادربزرگ در یزد زندگی کرده باشد. با تحیر پرسیدم : 

 زندگیتان را در یزد آغاز کردید؟ پس چرا حاال اینجایید ؟

دایی به چهره کنجکاوم خیره ماند و من که تازه متوجه شدم چه پرسیدم با شرمساری لب به دندان گرفته و سکوت 

 کردم. دایی با لبخندی صمیمی نیشگونی از گونه ام گرفته و گفت:

 خوای تا آخر جریان را بدونی ؟ای دختره شیطون ، پس می 

 آرام گفتم: 

 به خاطر فضولیم معذرت می خواهم.

 دایی آهی کشید و گفت: 

نه معذرت نخواه ، این حقه تو است که حقیقت را بدانی بخصوص حاال که ما توی خونه زندگی می کنیم و البته فکر 

 می کنم آنغدر بزرگ شدی که حرفم را بفهمی.

 یشتر به دهان دایی چشم دوختم . دایی پک عمیقی به سیگارش زد و گفت:با دقتی هر جه ب

من با زندایی در دانشگاه شهرمان آشنا شدم اون جغرافیا می خواند و من مهندسی مواد . ما خیلی زودتر از اینکه 

کنه . آخه اون  درسمان به پایان برسه همدیگر را پیدا کردیم من که بهش عالقه مند شده بودم بهش گفتم برام صبر

اهله تهران بود و پدر و مادرش هر دو تحصیل کرده بودند ، همینطور دو خواهر بزرگتر از خودش . همیشه آرزو 

داشتم زندگی و همسرم متفاوت باشه. برا همین وقتبی که به بقیه کفتم می خوام با نسزین ازدواج کنم قیامتی به پا 

ز کوره در رفت چون جلوتر یکی دخترهای سرشناس قامیل را برام شد که نگو و نپرس. قبل از همه آقاجون ا

 خواستگاری کرده بود .

 شما هم می دونستید؟

نه اون موقع رسم نبود پسرها اظهار نظر کنند. دخترها هم همینطور. مادر و خاله ات هم به میل آقاجون ازدواج 

م بنابراین ساز مخالف زدم . حتی صراحتا گفتم که می کردند . اما من مثل آنها نبودم که مطابق میل پدر ازدواج کن

خواهم با زنداییت ازدواج کنم .آبرو پدرم در خطر بود و مادرم به خاطر از دست دادن یک دانه پسرش نگران و 

مضطرب. بنابرین آنها قبول کردند نسرین را برای من خواستگاری کنند . اما شرطشون این بود که نسرین در یزد 

ه و زندایی ات با اینکه در تهران بزرگ شده بود پذیرفت در یزد و در کنار پدر و مادرم با من زندگی کند زندگی کن

و این تازه آغاز مشکالت بود . او به عنوان اولین زن تحصیل کرده در فامیل به خاطر تفاوت های فردی اش نتوانست 

، اما با این وجود تالش می کرد موجبات رضایت آنها را در قلب پدرم جا باز کند و مادرم را از خودش راضی نگه داره
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فراهم کند که البته خواسته های انها فراتر از توانایی نسرین بود. آنها می خواستند از نسرین آدم متفاوتی بسازند بیا 

نش ، به عبارتی دوباره به میل خودشون تربیتش کنند. از لباسهاش ایراد می گرفتند ، از حرف زدنش ، راه رفت

 خندیدنش ، آشپزی و برخوردش با من.... آه خدای من !

 دایی از جا برخاسته و مقابل پنجره ایستاد و در ادامه گفت :

حتی یادآوری آن روزها عذابم می ده ، به یاد آوردن این حقیقت که من میان عزیزترین کسانم مانده بودم و نمی 

.... آنها مقصودشان این نبود که واقعا زنداییت را آزار بدهند اما دانستم چه کنم . خیلی تلخ و گزنده است . خوب

ناخودآگاه باعث این مساله می شدند و چون زندایی با خودشون خیلی تفاوت داشت و دلیلشان این بود که توی یک 

خطاطی بود خانواده دیگر بزرگ شده بود که فرهنگش با آنها زمین تا آسمان متفاوت بود . او دختر یک استاد موفق 

که حتی خواب چنین زندگی را نمی دید. زندگی تا آن درجه متفاوت بازندگی گذشته اش که البته پس از گذشت 

چند ماه از زنگی مشترکمان به این نتیجه رسید. وقتی پدرش را با پدر من که کاسبی قدیمی و بی سواد بود مقایسه 

خودش اجازه داده بود درس بخواند و زن مستقلی باشد و  می کرد دریافت این واقیعیت رنجش می دهد ، چون پدر

پدر من با شدت با رفتن او بر سر کار مخالف بود .چه روزگار سختی بود ، نسرین ساعتها به خاطر مدرک خاک 

گرفته اش بر سر طاقچه اشک می ریخت و من حتی قدرت حرف زدن نداشتم که البته تا من اعتراض می کردم بقیه 

 تند که خودت خواستی .جبهه می گرف

 مادرم چی اون با زندایی چطور بود ؟

 دایی به طرفم بر گشت و گفت : دوست ندارم با یادآوری اون ناراحتت کنم 

 با لبخندی تلخ گفتم :

 این همه را پرسیدم تا این را بدونم دایی جون .

 دایی آهسته گفت :

ی ازدواج کرده بود کمی بیشتر از سنش نشان می داد. یادمه وقتی او تقریبا با نسرین همسن بود اما در سیزده سالگ

 من ازدواج کردم برادرت نزدیک هشت سالش بود.

 با تحیر پرسیدم:

 سیزده سالگی ازدواج کرده بود؟ یعنی دو سال از حاال من کوچکتر بود.

به دنیا آورد. خوب طبیعی بود  بله مادرت خیلی سختی کشید و من خوب به خاطر دارم که با چه مرارتی برادرت را

 که زن دایت حساسیت نشون میداد. 

 چرا زندایی از مادرم انقدر کینه به دل داره؟ 

 دایی که آشکارا از دادن توضیح طفره میرفت دستپاچه گفت: 

 من. . . . من به درستی نمیدونم, آخه این جریانات مال بیست سال قبله. 

 ملتسمانه گفتم: 

 م دایی جون, شاید اینطوری بتونم به زندایی کمک کنم مادرمو ببخش. خواهش میکن

 دایی مقابلم نشست و با دیدگانی اشک بار به صورتم نگریست و آرام گفت: 
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عزیزم, تو خیلی خوبی. اما فقط اونا مقصر نبودند, من هم به خاطره سکوتم مقصر بودم چون فکر میکردم اگر زن ها 

م مشکلشونو با هم حال میکنند. من. . . . من هیچوقت عالقه ای به حال این مشکل نشون را به حال خودشون بذار

 ندادم. شاید اگر گاهی به هر دو طرف معترض میشدم این قدر از هم فاصله نداشتیم. 

 دست دایی را فشرده و گفتم: 

خونه گذاشتم شنیدم که زن دایی از دایی جون دوست ندارم فکر کنی فعال گوش می ایستم اما روز اولی که پا به این 

 مادرم بهتون گله میکرد. اون چی کار کرده بود ؟ 

 دایی لب به دندان گرفت و از جا بر خواست و من با چشمانی مشتاق و کنجکاو دنبالش کردم, تا اینکه گفت: 

به یزد آوردند با خواهر  خاله و مادرت هر دو از مادر بزرگ حمایت میکردند و نادرت روزی که جهیزی یه نسرین را

های نسرین بگو مگو کرد تا به اصطالح گربه را دم حجله سر بزند و به نفع من کارد کند, اما من موطمئنم حتی 

فکرش را هم نمیکرد این مساله ریشی کینه ای بیست سال شود. نسرین از همان موقع از مادرت دلگیر شد و از اون 

مساله بود به هر ترتیبی که تونست در زندگیمون دخالت کرد. نسرین فکر  فاصله گرفت و مادرت که متوجه این

 میکنه اون باعث شده بود که پدر بزرگ بهش اجازه ی کار بیرون از منزل نده و بچه یه آولشو سقط کنه. 

 با شگفتی پرسیدم این حقیقت داره دایی جون؟ 

 دایی دستی موهایه میان موهایش کشیدو گفت: 

 یی جون و ترجیح هم میدم ندونم. نمیدونم دا

 با آهنگی لرزان پرسیدم: 

 اون ماجرا چطور اتفاق افتاد؟ ماجرایه سقط بچه! 

 دایی مقابلم نشست و گفت: 

نسرین سر بچهیه آولمون بار دار بود و هم به خاطره شب عید فعالیت میکردند, اما اون بیشتر استراحت میکرد تا 

اره که این در نظر دیگران خوش آیند نبود. اونا میگفتند قدیمیا با ووجود بار داری و حضور بچیه سالمی را به دنیا بی

چند بچیه قد و نیم قد صبح تا غروب تقال میکردند اون وقت زن تو چطور میتونه با وجود این همه کار استراحت کنه؟ 

به حیاط رفت با همیه قوا سر گرم شستن مادرت و نسرین با هم بگو مگو کردند و نسرین با خودش با بقییه لج کرد 

 پرده ها و قالیچه ها شد. 

 کسی مانعش نشد؟ 

نه چون هیچکس حتی فکرش رو هم نمیکرد که این اتفاق بیوفته. زن های شهر ما همه عادات به پرکاری داشتند که 

ما خوردگی سخت به خاطر البته نسین ضیف تر از آن بود که نشان میداد. اون همون شب بیمار شد و عالوه بر سر

بلن کرد اشیا سنگین بچه اش را از دست داد و این به روحیه اش ضربی سختی زد چون بچه یه اولش بود. من هم آن 

شب با خانواده و مادرت مشاجره کردم و پدرم که انتظار چنین بر خوردی رو نداشت دستور داد تی همان هفته از 

ای اجاره کنم اما پدرم قبول نکرد و گفت باید هرچه زودتر خونه رو تخلیه خونش برم. من مهلت خواستم تا خونه 

کنم و این در حالی بود خ نسرین در بیمارستان بستری بود و من هم پسندازی نداشتم. به خاله ات که در شیراز بود 

ه بودم و راه به جایی نداشتم تا رو انداختم اما اونم بعد از شنیدن ماجرا حق را به آقا جون و بقییه داد. یکه و تنها ماند

اینکه مجبور شدم به پدر زن دایی که در تهران بود تلفن کنم. اونا بعد شنیدن ماجرا با عجله به یزد آمدند و با دیدن 

 اوضاع به احوال ما فورا به فکر چاره افتادند و باال خره مارا راهی تهران کردند. 
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 به یزد نرفتید؟ با دیدگانی اشک بار پرسیدم از اون سال 

 دایی با تا سر گفت: 

چرا, پنج یا شش بار, اما تنها. چند بار برای دیدن مادرم که پدرم که پدرم با آبرو ریزی بیرونم کرد و یک بار به 

 خاطره فوت پدرم و پدرت. بار دیگه به خاطره فوت مادرم و آخرین بار به خاطره مادرت. 

 شدت اشک میریختم گفتم: با لحنی بغض آلود در حالی که به 

 دایی بیچاره من, نمیدونستم چه زجری میکشید. 

 دایی نزدم آمده و هردو سخر یکدیگر را سخت در آغوش فشردیم. زم ذمه کردم: 

 به خاطره مادرم متا سفم, مطعنم خودش هم بود. 

 دایی مرا ساختار در آغوش گرفت و دیده بر هم فشرد. به سختی گفتم: 

نم اشتباهاتشو جبران کنم میدونم خودش را همین ازم میخواد. چون هر شب با چشمانی پر از تمنا به تالش میک

 خوابم میاد و تالش میکنه چیزی بگه اما قادر نیست. 

**************** 

م, دیگر در لحاضات سخت تنهایی و به هنگام شنیدن سخنان کنایه آمیز خنوادهی دایی تا آن درجه اندوهگین نمیشد

چرا که یاد گفته های آرام بخش دایی, آن یادگار عزیز بر خیشتن داریم می افزود. در حالی که تالش میکردم بر 

خود مثالت باشم و سکوت کنم. دلم میخواست حتی برای چند لحظه با در نظر گرفتن خود به جای زن دایی درکش 

ه در حق او ستم کرده یا شاید میخواستم با سبرو کنم. نمیدانم, شاید دلم نمیخاست باور کنم که مادر در گذشت

سکوت اشتباهاتش رو جبران کنم. اشتباهتی که در نظر زن دایی نه بخشودنی و در نظر من آنقدر کوچک بود که 

 ارزش آن همه فاصله و جداعی را نداشت. 

ا فرشید. . . . او به نظر در موضع فهیمه همچنان خسمان و خالی از احترام بود و موضع زن دایی متفاوت و سرد, ام

محال خود کمی به عقب نشسته بود که البته شاید به دلیل آن بود که برخی از آ اعمال و برخوردهایه مادرش و فهیمه 

کامال غیر متقی با عمدی مینمود. او که در گذشته بی نهایت سر به سرم میگزاشت تالش میکرد از فاصلیه موجود به 

در باری آ اعمال فهیمه و مادرش احتمال هر گونه رنجش با سو تفاهم را به حد اقل برسانن.  کاهد و با دادن توضیح

هرگز از روز هارو از یاد نمیبرم, روز هایی که ثانی اش بسان ده سال مگزشت. روز هایی که محبت و احترام را به 

باز گستی را نداشته باشند. روز هایی که دیدی وظیفه مینگریستند و در عمل چنان رفتار میکردند که انتظار هیچ گونه 

با زبان نگاه کنایه میزدند و تالش میکردند حضورم را نادیده بگیرند. هر گز از یاد نمیبرم روزی که مادر با خواهر 

بزرگ زن دایی به آنجا آمدند تا از زن دایی که به شدت سر ما خورده بود اعیادت کنند, مرا که برای نخستین بار 

یکردن تا چه اندازه تحقیر کردند. از روز من سرگرم تهیه سوپ بودم که صدایه زنگ در به خودم آورد, مالقات م

 خواستم در را باز کنم که فهیمه به سردی گفت: 

 بهتره تو در رو باز نکنی, چون مادر بزرگ و خاله مانند.

............. 

 

اه با آنها روبه رو می شدم.فهیمه در را گشود و با رویی گشوده قلبم فروریخت ، زیرا اولین باری بود که طی آن دو م

به استقبالشان رفت و من که مردد بودم بمانم یا بروم عاقبت به آشپزخانه رفتم تا به کارم ادامه بدهم. صدای خوش 
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ز طرفی اگر آمد گویی فهیمه و احوال پرسی گرم مهمانان به گوش می رسید. نه تاب رویارویی با آنها را نداشتم. ا

برای خوش آمدگویی نزد مهمانان نمی رفتم مسل ما زندایی دلگیر می شد و ناراحتی او سرآغاز مشکلی جدی می 

گردید که البته این چیزی بود که من به شدت از انجامش پرهیز می کردم .پس چند فنجان جای ریختم و دی حالی 

ج شدم مهمانان سه نفر بودن. زنی سالخورده که به راحتی که سعی می کردم خونسرد و مودب باشم از آشپزخانه خار

می توان حدث زد مادر زندایی است ، زنی میانسال کمی بزرگتر از زندایی به نظر می رسید و بی گمان خاله فهیمه بود 

ر و .... پسری جوان و خوش قیافه که از نحوه حرف زدنش با زندایی پیدا بود پسرخاله فهیمه است . سینی چای د

دستم می لرزید پس آنرا محکم تر به دست گرفته و در حال نزدیک شدن به آنها سالم کردم. نگاه هر سه آنها از 

 سر کنجکاوی به سمت من چرخید ، زندایی که روی کاناپه دراز کشیده بود گفت:

 الله.....لطفا پس از چایی ، کمی میوه بیاور .

 زندایی گفتم :مطیعانه در حال تعارف کردن جای به مادر 

 چشم.

 نگاه مادربزرگ فهیمه سر و پایم را درنوردید و آنگاه در حال برداشتن چای به زندایی گفت :

 پس این دختره پروینه!

 از آهنگ سرد و پرمنعایش دلم لرزید و به یاد گفته های دایی افتادم . خاله فهیمه در حال برداشتن چای گفت:

 به مادرش شبیه است . 

آشکارا در دستم می لرزید به سمت پسر جوان چرخیدم که با نگاهی موشکافانه متوجه ام بود. او خیلی آرام در  سینی

حال برداشتن چایی تشکر کرد و من که مترصد فرصتی برای ترکشان بودم بالفاصله پس گذاشتن چای زندایی و 

توجه نکنم اما مگر می شد؟ مادر زندایی از فهیمه به آشپزخانه رفتم و تالش کردم به صحبتهایشان درباره خودم 

 فهیمه پرسید روابطش با تو چطوره مادرچون؟

 فهیمه پاسخ داد: غیر از مواقعی که خودش را برای بابا لوس می کند می شه تحملش کرد .

 زندایی در ادامه گفته فهیمه گفت:

 .اگر نتونه با بچه ها کنار بیاد باید برگرده به همونجایی که بود 

 انگار می خواستند بچه بترسانند .مادبزرگ فهیمه آهسته تر گفت:

اما تو با پذیرفتنش اشتباه بزرگی مرتکب شدی نسرین . باالخره گرگ زاده هم گرگ می شود و هر چی هم بگی 

 اون دختر ،دست پرورده همون مادره .شاید اذیت و آزارش را از یاد بردی؟

 زندایی گفت:

 یادم نرفته ام چکار باید می کردم ؟ این خواسته شاهرخ بود و من نتونستم ردش کنم . نه مادر، هنوز از

 مادربزرگ فهیمه گفت:

 یک روزی می فهمی اشتباه کردی که دیگه خیلی دیره .

 خاله فهیمه گفت:

 مادر چه حرفهایی می زنید؟ تا حاال که مشکلی پیش نیامده.

 مادربزرگ فهیمه گفت :

 وبه، باید دید آخر شاهنام چی می شه؟همیشه اولش خ
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 فهیمه با لحنی شوخ گفت:

 آخر شاهنامه که می گن خوشه مادربزرگ.

همه به گفته فهیمه خندیدند و بغض گلوی مرا که در حال شستن میوه ها بودم فشرد اما تالش کردم نگریم . همین 

 هنگام زندایی برای بردن میوه ها صدایم کرد :

 الله ؟ مگه میوه شستن اینقدر معطلی داره؟چی کار می کنی 

با عجله هر جه بیشتر میوه ها را در ظرف چیده و به سالن برگشتم ، اما به دلیل لرزش دست و تمرد اعصاب مقداری 

 از میوه ها به زمین ریخت. زندایی فریاد زد:

 این چه وضعیه؟ مگه فلجی؟

 آهسته در حال جمع کردن میوه ها گفتم :

 می خواهم ، نمی دانم چطور شد.معذرت 

 زندایی با عصابینیت گفت:

نمی دونی ؟ باید از خودت خجالت بکشی ، دیگه بچه که نیستی پانزده سالته. نمی فهمی که نباید ظرف میوه را اینقدر 

 پر کنی؟

پایش بود به طرفم دستانم می لرزید و عرق شرم بر پیشانی ام نشسته بود.پسر جوان خم شد و سیبی را که در مقابل 

 گرفت. زندایی گفت:

 تو زحمت نکش خاله جون ، بذار خود دست پاچلفتی اش جمع کنه .

 فهیمه با لحنی تحقیر آمیز گفت:

 همه کارهات همینطوریه زبون ، فقط زبون درازی داری و گرنه کار بلد نیستی .

اده بودم اما آنها چنان رفتار می کردم که لب به دندان فشردم و سکوت کردم . ظاهرا من عضوی از اعضای خانو

 گویی کلفت آن خانه ام . همین هنگام فرشید به جمع مهمانان پیوست و به من در حال جمع آوری میوه ها گفت :

 الله اگه ممکنه برای من یک فنجان چایی بیار .

 زندایی گفت:

 بذار خرابکاریهاش را درست کنه بعد.

 رام گفت:فرشید با لحنی مالیم و آ

 مادر ، اتفاقه دیگه ، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد . شما چرا خودتون رو ناراحت می کنید؟

 پسرخاله فهیمه گفت:

 درسته خاله جون پیشامده دیگه ، آسمون به زمین نیومده .

 فهیمه با آهنگی معترض گفت:

 فقط باعث دردسره.تو که در جریان نیستی برای چی از اون دفاع می کنی کامی ؟! اون 

ناکهان احساس کردم دیگر قادر به سکوت نیستم پس به طرف فهیمه برگشتم . در حالی که تالش می کردم آرام و 

 مودب باشم گفتم :

 فهیمه جون چی باعث می شه که تو دیگران را در جمع تحقیر کنی ؟

 را نداشت با عصبانیت گفت: پوست فهیمه به سرخی گرایید و زندایی که ابدا انتظار چنان برخوردی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از حریر آشنایی 

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

3 8  

 

 آنقدر بی جنبه ای که با کمی حمایت گستاخ میشی ؟

 مودبانه گفتم:

 زندایی از شما معذرت می خوام اما من و فهیمه همسنیم و من فکر می کنم اون نباید در جمع منو تحقیر کنه.

 زندایی خشمگین گفت:

تره بدونی فهیمه صاحب این خونه ست و تو حق نداری بهش بی اونچه که تو فکر می کنی برای من اهمیتی نداره . به

 احترامی کنی.

 فهیمه با دیدگانی اشکبار به فرشید گفت:

 همش تقصیر تو است ، تو چه برادری هستی که با دفاع کردنت از اون اجازه می دی به من بی احترامی کنه ؟ 

 قبل از اینکه فرشید چیزی بگوید به آرامی گفتم :

 ه چی باعث شده فکر کنی من دشمنتم ؟ مگه از من چه بعدی دیدی ؟ فهیم

 فهیمه با لحنی نفرت بار میان گریه گفت:

 حق با مادرمه ، تو به مادرت شبیهی ، مثل اون خودپسند و حسود 

 با دیدگانی اشک آلود گفتم :

 فهیمه نفرتت تو را به کجا کشانده ؟ تو نباید پشت سره مرده بدگویی کنی .

 زندایی فریاد زد:

 الله زود برو به اتاقت تا بعد از اومدن شاهرخ تکلیفت را معلوم کنم .

 فهیمه به مادرش گفت:

 دیگه یا جای من تو این خونه است یا جای اون 

 پرسیدم: مگه من چی گفتم فهیمه جون؟

 زندایی تکرار کرد : برو باال و از جلوی چشم من دور شو

 

  
 

 بغض آلود معذرت خواستم و با عجله باال رفتم در حالی که شنیدم مادر زن دایی گفت: با آهنگی 

 بفرماید, نگفتم! ؟ مشکل اینه که شما همیشه دیر به حرف من میرسید. 

 خاله فهیمه گفت: 

 زیاد خودتو ناراحت نکن نسرین جون, اونا هردوشون بچه اند.

 زن دایی فریاد زد: 

 ر وقتی تصمیم بگیره حرف بزانه مثل یک زن شصت سال حرف میزنه؟ بچه اند خواهر؟ چطو

 خاله فهیمه گفت: 

 تو باید نسبت به مشاجرات اونا بی توجه باشی. 

بیتوجه باشم خواهر؟ تا دخترم هم مثل خودم زجر بکش؟ از تو حیرت میکنم خواهر که هنوز آنقدر به اونا خوش 

 ر تحقیرت کردند؟ بینی. یادت رفته که اول زندگی ما چقد

 خاله فهیمه گفت: 
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اون جریانات مال خیلی قبله و من ترجیح میدم فراموششون کنم. تو نباید انقدر قلبتو تاریک کنی, اون فقط یک دختر 

 بچه است. 

در خلوت اتاقم بیوقفه اشک ریختم و تا آمدن دایی در اتاق ماندم. فهیمه و زن دایی به محض آمدن دایی شروع به 

 ایات از من کردند و زنداعی که با آب و تاب سخن میگفت برای در دست گرفتن احساسات دایی گفت: شک

 اون امروز آبروی منو جلویه خانوادم برد و امشب شبیست که باید تکلیف منو معلوم کنی. 

 ن آتش فتنه گفت: فرشید که در جریان اتفاقات آن روز بود اما نمیتوانست به نفع من سخن بگوید برای خاموش کرد

 مادر بس کن تورو خدا! آخه مساله به این کوچیکی نه اهمیتی داره که در باره اش حرف بزنی؟ 

 دایی که آهنگ صدایش به شدت خسته بود بی حوصله گفت: 

 حاال الله کجاست؟ 

 از بعد از ظهر تا حاال تو اتاقش. 

 دایی گفت: 

 میرم باهاش حرف بزنم. 

 ط از من بدگوعی کرده و از اشتباهات خودشان چیزی ناگفته بود معترض گفت: زن دایی که فق

 حرف زدن با اون نه فایده ای داره؟ اون وصله یه ما نیست و من دیگه از دستش کالف شدم. 

 دایی محکم گفت: 

ودت هم نمیدونی چرا فکر میکنی من بازیچه یه تو ام نسرین؟ مگه در باری یک چیز چند بار تصمیم میگیرند؟ تو خ

چی میخواهی, یک بار میگی بره بعد میگی بمونه. اون که داره تالش میکنه باب میل تو باشه , دیگه چی میخواهی؟ 

 وقتی میتونی بهش ریاست کنی دیگه از چی ناراحتی؟ 

 زن دایی فریاد زد: 

 یعنی ماعتقدی که من دارم تالفی میکنم. 

؟ در تمام این دو ماه آب خوش از گلوم پایی نرفته, چرا؟ چون تا از راه اگه تو جای من بودی چی فکر میکردی

میرسم باید به گالیه های شما گوش کنم. تو گفتی به خاطر من سرپرستی خواهر زاده ام رو میپذیری اما در تمام این 

 مدت فقط منو عذاب دادی. 

 

هنگام باال آمدن از پله ها شکسته شد. تاب رویا سکوتی سخت بر جمع آنان حاکم شد که با صدای قدم های دایی در 

رویی با او را هم نداشتم, وقتی که آنقدر رنج میکشید و مردد بود. او در زده و وارد اتاقم شد و من نه خود آگاه از جا 

برخاستم و در حالی که چشمانم از فرط گری میسوخت و زانووانم میلرزید. او لب تختم نشست و اشاره کرد من هم 

 بنشینم. وقتی به صورتش نگرسیتم حس کردم لبریز از مالمت و سرزنش است, پس آهسته گفتم: 

 سرزنشم کن دایی جون. 

 او سری به اعالمت تا صف تکان داده و پرسید: 

 درباری امروز چی داری بگی؟ 

 سر به زیر افکند و سکوت کردم. او در ادامه گفت: 

 باز هم مثل همیشه فقط متاسفی؟ 
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آرزو کردم که ای کاش به فهیم چیزی ناگفته بودم و مثل همیشه سکوت میکردم. دایی که از سکوتم بهره برد با 

 آهنگی خسته گفت: 

خیال میکردم به غولت عمل میکنی و شرایط رو آنطور که هست درک میکنی. فکر میکردم دختر عاقل و داناعی 

 رت پرهیز میکنی, اما انگار اشتباه میکردم. هستی و از دردسر آفرینی برای دایی خسته و رنجو

 دلم به حالش سوخت و اشکم سرازیر شد. دایی به طرف پنجره رفت تا گریه ام را نبیند. آرام گفتم: 

 معذرت میخوام دایی جون. 

 دایی بی آنکه به طرفم برگردد گفت: 

 میدونی انسان پیروز به کی میگن؟ 

 وال خودش گفت: سکوت کردم, پس او در پاسخ به س

کسی که بتونه وقتی عصبانی و رنجیدست آروم باشه و سکوت کنه. الله حرف زدن خیلی راحت اما سکوت از انسان 

 آدم کاملی میسازه. 

 آشخیم را از گونه زدود و به سخنان گوهر بار دایی با دقت بیشتری گوش سپردم. او در ادامه گفت: 

 داشت باشه و پایه های ایمانش قوی باشه با چند تا حرف سقوط نمیکنه. اگر آدم توی قلبش به چیزی ایمان 

خواستم ماجرا را آنطور که بود بگویم اما منصرف شدم زیرا او به اندازی خوسش گرفتاری و مشکل داشت, پس 

 گفتم: 

ازرم از زن دایی و دایی جون من فکر میکنم به نظر خودم کار اشتباهی نکردم که سرزنش بشم اما اگه شما بخواهید ه

 فهیمه عذر خواهی کنم. 

 دایی به طرفم برگشت و با لنخندی محزون به صورتم خیر شد. گفتم: 

 دایی جون من فهیمه را مثل خهرم دوست دارم و اصال دلم نمیخواد شما و زن دایی رو برنجونم. 

 دایی گفت: 

 دایی هم پایین.  اینطوری از هم کینه به دل نمیگیرید. فهیمه توی اتاقش, زن

پس از رفتن دایی از اتاقم خارج شدم و به طرف اتاق فهیمه رفتم اما قبل از آنکه در بزنم فرشید از اتاقش خارج شده 

 و گفت: 

 من امروز شاهد همه چی بودم. 

 سر به زیر آفکندم, او در ادامه گفت: 

 تو بیتقسیری, پس نیازی نیست عذر خواهی کنی. 

ف و گرفته اش خیر شدم و باز هم سکوت کردم. او منتظر ایستاد و من که در انجام تصمیمم جدی به صورت متاس

بودم به در اتاق فهیمه ضربه زدم و چون پاسخی نشنیدم وارد اتاق شدم. او روی تختش دراز کشیده بود و با دیدنم 

 جا خورد و به سردی پرسید: 

 اینجا چی میخواهی؟ 

 گفتم:  نزدیکش شده و با آرامش

 فهیمه جون امیدوارم از من دلگیر نشده باشی چون من دوستت دارم. 

 فهیمه محکم گفت: 
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 اما من ازت بدم میاد, میفهمی؟ 

 سر به زیر افکند و پرسیدم: 

 آخه چرا فهیمه جون؟ مگه من چه بدی کردم؟ 

 او با تقلید از رفتار من گفت: 

ت بکشی و از ما ممنون باشی. چطور میتونی انقدر مادرمو رنج بدی؟ آیا من نه بدی کردم؟ تو باید از خودت خجال

بدی های مادرت کافی نبوده که تو داری اعدامش میدی؟ تو باید بدونی که پدرم فقط از روی ترحم تورو اینجا اورده 

 و ما هیچ وظیفه ای نداریم که بهت محبت کنیم. علی رغم میلم گفتم: 

 د انقدر نمک ناشناس باشم. در هر حال ازت معذرت میخوام که ناراهتت کردم. بله حق با توست, من نبای

 فهیمه از من رو برگرفت و ده سردی گفت: 

 چرا از من عذر میخواهی؟ تو باید از مادرم معذرت خواهی کنی که انقدر بهش مدیونی. 

 با آهنگی بغض آلود پرسیدم: 

 منو میبخشی؟  آیا این تورو آروم میکنه؟ منظورم اینه که

 او در حال لمس پیراهنش گفت: 

 من هیچ وقت نمیتونم تورو ببخشم, پس کاری باهام نداشته باش. هاالم برو بیرون.

 

نمیدونم عقدی حقارت بود یا اندوه آوارگی که قلبم رو بهم میفشرد. بی هیچ کالم دیگری از اتاق خارج شده و در را 

 آهسته پشت سر خود بستم.

 

********* 

 

دیری نگزشت که دانستم در آن خانه باید شنوند ای بی چون او چرا باشم و هرگز نخهم نوانست به قال دختر دایی و 

زن دایی نفو کنم. انگار گذر زمان از قلب آنان سنگی خارا و نفوذ ناپذیر ساخته بود. پدر خدا بیامرزم همیشه با 

ان موجودی با قلب آهنی و سخت میسازد, و من که در گذشته قادر به برادرم میگفت, کینه اگر طوالنی شود از انس

درک معنی واقاعی این جمله نبودم تی آن روژایه سخت حس میکردم حق با اوست زیرا در نگاه زن دایی و فهیمه, 

شان می آن نگاه های سرد و بیروح نه محبتی برای خودم میدیدم و توجه و احترامی. گویی روز به روز بیشتر از نذر

 افتادم. 

اواخر شهریور ماه دایی من و فهیم را در دبیرستانی که او سال گذشته در آن تحصیل کرده بود ثبت نام نمود که البته 

این موضو در نظر فهیمه عملی ناخوشایند بود و من که تی آن مدت با خصوصیات روحی و اخالقی او آشنا شده بودم 

تانی دیگر ثبت نام کند که البته او نپذیرفت و تا کید کرد دربایه عقیده ام با هیچکد از دایی تقاضا کردم مرا در دبیرس

صحبت نکنم. دایی برای هدویمان لوازم مدرسه خرید و پس از دوندگیه زیاد موفق شد هردو نفر مارا در یک کالس 

هرگز آن روز های رنج آور را ثبت نام کند چرا که تصور میکرد با اینکار به ما کمک میکند به هم نزدیکتر شویم. 

فراموش نمیکنم, روز هایی که فهیمه در مدرسه تحقیرم میکرد و از هیچ بعد گویی نزد بچه ها کوتاهی نمیکرد و 

درباره ام به گفتن شایعات بی اساس که سبب فاسلهی من با بچه های دیگر میشد . انگار که با اهزارات او هیچ کس 

و همه با نواهعی مصاحبت با من میگرختند. دو ماه پس از شروع سال تنهایه تنها بودم  میلی به معاشرت با من نداشت
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گویی سرنوشتم در تنهایی و ندوه رقم خورده بود. در خانه تنها, در مدرسه تنها, در دنیا تنها و حتی در رویا های 

ال نه چیز آواره و سرگردانم, گویی در شبانه ام تنها در داشتی دور افتاده و ناشناس میدویدم. حتی نمیدانستم به دنب

 پی چیزی بودم که ورای مکان و زمان واقعیات بود. 

زنگ هایه تفریح زیر سایه درختی می ایستادم که نامش را درخت هم راز گذاشت بودم و در دل برایش از خوش 

ود. آری مونث و سنگ صبور بختی ها و نامهربانی ها میگفتم, از روز های سختی که پشت سر گذاشت و پیش رویام ب

من درختی تناور و سبز بود که بی هیچ ترسی نزدش به حقایق عتراف میکردم و برای لحظاتی چند به شان های 

آمنش تکیه میدادم بی آنکه دل نگران باشم برای کسی افشایه راز کند و یا به ضررم چیزی بگوید. زیر همان درخت 

س دیگری تحصیل میکرد و درست همسنو سال خودم بود. دختری با موها و بود که با شهته آشنا شدم. او در کال

چشم های خرمایی و پوستی گندمی, دختری که چندان زیبا نبود اما به لحاظ سیرت از خیلی دختر های مدرسه زیباتر 

خیلی ها حتی  و دلنشین تر مینمود. او در شرایطی به مصاحبت با من عالقه نشان داد که همه بی احترامم میکردند و

جواب سالمم را نمیدادند. روز آشنایمان هوا ابری بود و من طبق معمول زیر درخت همراز ایستاده بودم که او نزدم 

 آمده و کنارم ایستاد و در حال باز کردن نایلون تغذیه اش گفت: 

 اشکالی نداره اینجا بیستم؟ آخه هوا ابری. 

 من با دسپاچگی گفتم: 

 که اشکالی نداره. نه, نه, البته 

 او با لبخند گفت: 

 آخه میبینم که اکثرا تنها زیرش می ایستی. 

 باز هم دلیل نمیشه که خود خواه باشم و بگم اینجا مال مانه. 

 او نایلون میوه را به طرفم گرفت و گفت: 

 ناقابل. 

 دستش را رد کرده و گفتم: 

 ممنونم. میل ندارم. 

 کرده, و سبب شد تاعرفش را بپذیرم. آنگاه با نگاهی دقیق به دارا پایم گفت: اما او باز هم اصرار 

 تو. . . اونطور که شایع کردن نیستی. 

 به صورتش خیر ماندم و چیزی نگفتم. او که حس کرد چیز بدی گفته برای اینکه رفع ناراحتی کند گفت: 

 مقصودم اینه که تو خیلی هم خوبی. 

 با لبخند پرسیدم: 

 چطور با همین چند دقیقه فهمیدی که من چه جور آدمی ام؟ 

 او با لبخندی عذر خواه گفت: 

 من؟ من بیجا بکنم درباری کسی که نمیشناسم قضاوت کنم. من فقط میخواستم بگم اونا اشتباه میکنند. 

 از کجا معلوم که اشتباه میکنند؟ 

 او سر به زیر افکند و آرام گفت: 

 کس مثل من فهیمه رو نمیشناسه.  برای اینکه هیچ
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 آبرووانم نه خود آگاه در هم گره خورد, آرام پرسیدم: 

 تو. . . تو فهیمه رو میشناسی؟ 

 او سری به اعالمت تاید تکان داده و گفت: 

 بله, سال قبل با هم توی یک کالس بودیم, عالوه بر اون هاالم توی یک محله ایم. 

 پرسیدم: 

 در یک کوچه ساکنیم؟ یعنی ما با هم 

 او پس از تاید گفته ام با نگاهی به آسمان گفت: 

 داره بارن میگیره, مزاحمتون نباشم؟ 

 نه نه, به هیچ وجه. امیدوارم من مزاهمتون نباشم. 

 او در پاسخم گفت: 

 میدونید؟ شاید فکر کنید من دیوونه ام ولی دوست دارم ست ها زیر بارون راه برم. 

 ین فکری نمیکنم چون خودم هم دوست دارم زیر بارون قدم بزنم. ابدا چن

 دستش را پیش آورده و با صمیمیت گفت: 

 اسم من شهره است. 

 دستش را فشرده و گفتم: 

 اسم من هم الله است. 

 شهره گفت: 

 میدونستم. 

 با شگفتی پرسیدم: 

 میدونستی؟ 

 خنده ای کرد و گفت: 

 یچی پوشیده نمیمونه. آره, تا فهیمه هست ه

 از روی کنجکاوی پرسیدم: 

 اون. . . درباره ی من چی به بچه ها گفته؟ 

 چه اهمیتی داره که اون چی گفته؟ مهم اینه که من باور نمیکنم. 

 مصرانه گفتم: 

 لطفا بگو, من باید بدونم بچه ها چی در باره ام فکر میکنند. 

 باشه میگم, اما قول بده. . . 

 فاصله گفتم: بال

 خیالت راحت باشه من آدم دهن لقی نیستم. 

خوب. . . . اینکه تو آدم عصبی و دورویی هستی و اینکه پدرش تورو از سر ترحم به خونش اورده و اینکه مادرت چی 

 به روز مادرش اورده و. . . . . 

 زم زمه کردم: 
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 دیگه کافیه، دیگه بقیشو نگو. 

 لب به دندان فشرد و چیزی نگفتم. شهره گفت:  بغض گلویم را فشرد اما

 معذرت میخوام اما خودت اصرار داشتی بشنوی. 

 با آهنگ لرزانی گفتم: 

 من نمی فهمم اون چرا انقدر با من دشمنی میکنه؟

 فهیمه همین طوری, اون وقتی نتونه کسی رو تحمل کنه باهاش لجبازی میکنه و دربارش قصه میسازه. 

 که اگه تورو ببینه که با من حرف میزنی از دستت برنجه؟  فکر نمیکنی

 سرشو باال انداخت و گفت: 

 برنجه, چی کار کنم؟ اون خودخواه ترین موجودی که تو عمرم دیدم. 

 تو نباید در باری دختر دایی من همچین حرفی بزنی. 

 ون من بی دلیل نگفتم. اگر انتظار داری که در باره ی حرفام معذرت بخوام سخت در اشتباهی, چ

 خیلی وقت میشناسیش؟ 

 در حدود پنج سال با هم همکالس بودیم. 

 متعجب گفتم: 

 پنج سال با هم هم کالس بودید؟ پس چرا با هم صمیمی تر نیستید؟ 

 چون با هم قهریم. 

 چرا؟ سر چی؟ 

ها چند بار جلو رفتم تا آشتی کنم اما اون چه میدونم سر چرتو پرت, سر خودخواهی های اون. البته من به اصرار بچه 

 روی خوش نشون نداد. ببینم از تو برای چی بدش میاد؟ 

 آهی کشیدم و گفتم: 

 ای کاش میدونستم. باور کن خیلی تالش کردم بهش نزدیک بشم اما. . . . 

در مهندس و مادر معلمش بله میدونم, بهت روی خوش نشون نداد. میدونی؟ اون دختر از خود متشکریه که فقط به پ

مینازه, اما یکی نیست بهش بگه از فضل پدر تو را چه حاصل؟ واال من که پدر و مادرم سواد آنچنانی ندارند از او 

 درس خوان ترم.

 مگه درسش ضعیفه؟ 

 شهره که از بی اطالعی من شگفت زده شده بود گفت: 

ه اندازه اون معلم خصوصی بگیره ریاضی دان میشه. ضعیفه؟ افتضاح! جبرو هندسش که محشره. به خدا هرکس ب

خبرش رو دارم که پارسال سر امتحان جبرو هندسه بیشتر از ده روز معلم خصوصی داشت, تازه غیر از کمک های 

 پدر وا مادرش, میدونی اونا تحصیل کردن. 

 با شگفتی پرسیدم: 

 آخه اون چرا باید در درس ریاضی انقدر ضیف باشه؟ 

 نکه سر به هوا و بازی گوشه. برا ای

 ساکت به صورتش چشم دوختم و او که مرا منتظر دید گفت: 
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دل به درس نمیده و فکر های بیخود میکنه, اصال من سر همین باهاش حرفام شد. تو چجور دختر عمه ای هستی که 

 چیزی در باره اش نمیدونی؟ 

 سر به زیر افکند و گفتم: 

 دیم پس طبیعی که اونو نشناسم. خوب نگفتی که اختالف شما سر چییه؟ ما سال ها از هم دور بو

 فراموشش کن. 

 هرتور مایلی. 

 شهره به طرفم برگشت و گفت: 

 راستش نمیدونم میتونم رو راز داریت حساب کنم یا نه؟ 

 با لبخند گفتم: 

 تو که با او قهری پس چرا برمال شدن رازش برات مهمه؟ 

  iتر لجباز و کله شقیه اما فوق العاده سادست, اونقدر که من فکر میکنم برا همین به دردسر می افته.میدونی؟ اون دخ

 متعجب گفتم: 

 سر از حرفات در نمیارم. 

 شهره به درخت تکیه داده و گفت: 

چند  راستش موضوع برمیگرده به سال قبل. اون در ریاضیات ضیف بود و مادرش از من تقاضا کرد کمکش کنم و

ساعت در بعد از ظهر برای دوریه ریاضیات به خونشون برم طی آمد و رفتم متوجه شدم به صورت تلفنی با پسر 

ناشناسی در ارتباط. البته من خیلی اتفاقی در جریان این مساله قرار گرفتم و اون که از برمال شدن رازش میترسید 

این کار اکثر به عاقبت نداره اما اون زیر بار نرفت,  التماس کرد به کسی چیزی نگم. من نصیحتش کردم و گفتم

اونقدر که باهم جرو بحثمون شد و اون که به پسره دل باخته بود تو روی من ایستاد و گفت چون بهش حسادت 

میکنم اینطوری حرف میزنم. بهش گفتم فهیمه خانم دوست آن است که بگریاند اما اون با خود خواهی گفت چون 

حسادت میکنی حرف های احمقانه میزنی. از فردایه آن روز من دیگه به خونشون نرفتم و اونم که  به زیبایی من

سخت از من رنجیده بود باهام قهر کرد. چند بار برای سالم و احوال پرسی جلو رفتم اما اون در حضور بچه ها بی 

 بی میشم. حرمتم کرد و پشت سرم دروغ های شاخ داری گفت که هنوز از یاد آوریشون عص

در حالی که شهره در باری فهیمه حرف میزد من با دهان باز به صورتش زل زده بودم و حتی پلک هم نمیزدم. به 

 سختی پرسیدم: 

 حاال چی؟ نمیدونی با پسر چی کار کرد, یا خبر نداری هنوز باهاش رابطه داره یا نه؟ 

 شهره گفت: 

دمایی فقط مرد حرفن اما در عمل اونقدر ضعیفند که نمیشه روشون نه چون باهاش قهرم. اما قدر مسلم همچین آ

 حساب کرد. 

 تو اونو در این شرایطی رها کردی و. . . 

 شهره متعجب گفت: 

پس انتظار داشتی چی کار کنم؟ چند بار با اینکه بهم توهین کرده بود جلو رفتم اما اون محلم نذاشت و جلو بچه ها 

 تحقیرم کرد. 
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 م: آرام گفت

 معذرت میخوام من نگفتم کوتاهی کردی بلکه منظورم این بود که باید آگاهش میکردی. 

 او با لبخندی تلخ گفت: 

 میدونی؟ این از خصوصیات آدم های ساده است که وقتی به چیزی ایمان بیارن به هیچی توجه نمیکنن. 

 دایی و زن دایم چی؟ میدونستند؟ 

 شهره گفت: 

نی دختر؟ معلوم که نمیدونستن, کودوم پدر و مادری که بدون بچش داره میره تو چاه و عقبش چه حرفهایی میز

 نکشه؟ ازت خواهش میکنم حرفامو جایی باز گو نکنی حتی به خود فهیمه. 

از دور به دختر دایم که با دوستانش سر گرم گفتو گو بود خیر شدم و با ناباوری به آنچه درباری او شنید بودن 

 یدم.اندیش

********************* 

 

امتحانات ثلث دوم نزدیک بود ومن و شهره با جدیتی هر چه تمام تر درس می خواندیم و با اینکه در دو کالس جدا 

از هم بودیم در ساعات تفریح به یکدیگر در رفع اشکال درسی کمک می کردیم و این در حالی بود که روز به روز 

دیم که البته این از چشم فهیمه دور نبود . او که دل به درس نمی داد در ساعاتی که من به یکدیگر نزدیک تر می ش

در اتاقم به مطالعه سرگرم بودم عمدا نوار موسیقی گوش می داد و صدای صبط را تا جایی که سبب آزارم می شد 

ساعی و کوشایی بود که با جدیتی بلند می کرد ، آنقدر که فرشید معترض شده و چند بار به او تذکر داد. او هم جوان 

هر چه تمام تر برای گرفتن دیپلم تالش می کرد . یکی از روزهای سرد بهمن ماه که من در خانه تنها بودم تلفن 

زنگ زد. آنروز زندایی و بچه ها به دیدن برادر زندایی رفته بودند که به تازگی صاحب فرزند شده بود، پس به ناچار 

 ودبانه گفتم : گوشی را برداشته و م

 بله بفرمایید؟

اما کسی پاسخ نداد پس دوباره جمله ام را تکرار کردم و تماس گیرنده باز هم سکوت کرد .خواستم گوشی را روی 

 تلفن بگذارم که مردی جوان گفت:

 فهیمه؟

 قلبم فرو ریخت و ناخود آگاه به یاد حرفهای شهره افتادم با آهنگی لرزان پرسیدم : شما؟

 جوان پرسید: فهیمه خودتی؟ مرد

 به سردی گفتم :

 نخیر اشتباه گرفتید .

 مگه منزل رستگار نیست؟

فورا گوشی را گذاشتم در حالی که به شدت می لرزیدم. آرام روی مبل نشسته و به فکر فرو رفتم ، اما هنوز افکارم را 

د که انگار خودم مرتکب اشتباه شده بودم تلفن متمرکز نکرده بودم که تلفن دوباره زنگ زد ، زانوان طوری می لرزی

باز هم زنگ می زد اما من بی اعتنا بودم ، ظاهرا طرف آدم سمج و بیکاری بود.با دستی لرزان گوشی را از روی تلفن 

 برداشته و در سکوت گوش سپردم. دوباره همان مرد چوان بود. 
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 الو...........الو....

 با قاطعیت گفتم:

 نشید آقا.لطفا مزاحم 

 پرسید: شما کی هستید؟

 من پرسیدم: شما کی هستید؟!

 خونسرد گفت :

 با فهیمه کار دارم .

 اشتباه گرفتید ، ما همچین کسی نداریم.

 من تا دیروز با همین شماره تماس می گرفتم حاال می گید اشتباه گرفتم؟

هی تازه شده زیرا آن مرد صراحتا به تماس ها قلبم فرو ریخت چرا که مطمین شدم فهیمه دوباره گرفتار اشتبا

 مکررش اشاره کرد . برای یک لحظه دلم به حالش سوخت که تا آن درجه ساده بود پس با عصبانیت گفتم :

 چرا دست از سرش بر نمی دارید؟

 مرد جوان که ابدا انتظار چنان برخوردی را نداشت گفت:

 شما کی هستید؟ زبون فهیمه؟

 شمنش نیستم .هر کی هستم د

 مر چوان با تمسخر گفت:

 فهیمه نگفته بود وکیل وصی داره.

 ناخود آگاه گفتم :

 من خواهرش ام و بهتون اخطار می کنم اگه یکبار دیگه مزاحم بشید ...

 مر جوان با عجله گفت:

 خواهرش؟ اما اونکه گفته بود خواهر نداره!

 با عصبانیت گفتم:

 ونه اخطارهام را جدی بگیرید.هر کسی که هستم به نفعت

 او با لحنی تمسخر آمیز گفت:

 او خودش راضیه شما جوش می زنید ؟ من بهش عالقه دارم.

 اون امتحان داره و باید به درسش برسه و شما اگر واقعا بهش عالقه داشته باشید دست از سرش بر می دارید.

 م .او داشت صحبت می کرد که من گوشی را روی تلفن کوبید

************** 

 دلم برای ساده لوحی فهیمه می سوخت فردای اونروز ماجرا را مو به مو برای شهره بازگو کردم و در ادامه گفتم :

 می دونی اصال از این نمی ترسم که فهیمه باهام دعوا کنه بلکه از این می ترسم که این سادگی کار دستش بده .

 شهره گفت:

 له، باقی به شعور خودش بستگی داره .تو تالشت را کردی ال

 متاسف گفتم:
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 من نمی فهمم اون چی تو زندگیش کم داره که می ره سراغ این کارها ؟

 اون خودش دختر بدی نیست بلکه اون دوستانش هستند که روی اون تاثیر بدی دارند .

لم نداره . خنده داره ، اما احساس خیلی دلم می خواد بهش کمک کنم اما افسوس که اون حتی برای حرف زدن قبو

 می کنم از وقتی فهمیده ثلث اول شاگرد اول شدم بیشتر گذشته باهام لج می کنه .

 شهره گفت:

 باید هم بهت حسادت کنه .

 آرام گفتم:

 تو را خدا دربارش اینطور حرف نزن . اون نمی تونه ذاتا دختر بدی باشه . 

 هستی اما من موندم چطور با اون زیر یک سقف سر می کنی ؟تو جدا دختر مهربون و خوش قلبی 

 گفتم:

 دقیقا به همین خاطره که می گم اون ذاتا دختر بدی نیست باور نمی کنی شهره خیلی نگرانشم . 

تو نگران خودت باش ، اون دیگه آب از سرش گذشته . تو فکر می کنی دختری که هر روز دل به یک مرد ببنده می 

 عاقلی باشه و به قول خانوم شیمی در آینده مادر و همسر ایده آلی باشه؟تونه آدم 

دلم برای دایی و زندایی می سوزه که از صبح تا شب برای رفاه ما تالش می کنند ، یقیننا اگر دایی بفهمه از غصه 

 سکته می کنه . خدا آخر و عاقبتش را بخیر کنه .

 

  
 

را به مدرسه میبرد , فهیمه با بیرون از خانه در ارتباط است! البته حدثش ساده حیران بودم که چطور وقتی دایی ما

بود, احتماال به بهانیه رفتن خانه دوستانش از خانه خارج میشد. دوروز پس از برخورد تلفنی من با جوان ناشناس, در 

ته بود وارد اتاقم شد. با اتاقم نشسته و درس میخواندم که فهیمه سر زده و عصبی در حالی که صورتش گل انداخ

 دیدنش از جا برخاست و با لبخندی لرزان گفتم: 

 سالم فهیمه جون برگشتی؟ 

او در اتاقم را پشت سر خودش بست و خشمگن جلو آمد و بی مقدمه به گوشم سیلی سختی نواخت. سیلی او به 

ه صورت لکه لکه شده اش از فرط قدری سنگین بود که گوشم سوت کشید اما حتی کالمی اعتراض نکردم و تنها ب

 خاشم خیر ماندم. او که انتظار دیگری از من داشت با دیدن سکوتم عصبی تر از قبل گفت: 

 تو به چه حقی به خود اجازه میدی توی کار های من دخالت کنی؟ جواب بده. 

 در حالی که صدایم میلرزید پرسیدم: 

 من چه دخالتی کردم؟ 

 د: فهیمه خشمگین فریاد ز

بله باید هم حاشا کنی. چون تو یک احمق یک دوروغ گوی پست و عقد ای بیشتر نیستی که به من مثل سگ حسادت 

 میکنی. 

 گفتم: 

 این حرفها چییه فهیمه؟ ! من چی کار کردم که خودم بیخبرم؟ 
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 با تمسخر گفت: 

بود تلفن را برداری و به کسی که با من کار  چی کار کردی؟ بگو چه کاری مونده که انجام بدی! کی به تو اجازه داده

 داشت بی احترامی کنی؟ فکر کردی اینجا دهات خودتونه. 

 در حالی که تالش میکردم آرام باشم گفتم: 

 داری از کدوم روز حرف میزنی؟ 

 میدی؟ از دوروز پیش, وقتی که ما به خونه ی دایی جمشید رفته بودیم. تو به چه حقی به تلفن های من جواب 

 اون روز کسی خونه نبود و من که فکر میکردم شما تلفن زدید مجبور شدم گوشی رو بردارم. 

 فهیمه با خشم پرسید: 

خوب. . . . بعد؟ کی به تو اجازه داد با دوست من آنطور بی آدبانه حرف بزنی؟ تو آبروی منو بردی و من باید به 

 احمقی خجالت بکشم. خاطره داشتن چنین دختر عمه یه شهرستانی و 

 به او نزدیک تر شده و با صمیمیت اما آرام گفتم: 

 فهیمه جون من کاری رو کردم که فکر کردم به صالحته. 

 او دست مرا از روی شانی خودش پس زده و با نفرات گفت: 

 الزم نکرده, کارهایه من هیچ ربطی به تو نداره. 

 من باز هم با آهنگی مهربان گفتم: 

مه جون هرچی دوست داری به من بگی بگو, اما به خودت بد نکن و گول این آدم های متظاهر را نخور. به خدا فهی

حیف تو هست با این همه زیبایی با وجاهت. تو مثل گلی خوشبو و قشنگی که نباید اجازه داد هرکس از راه میرسه از 

 شاخه بچیندش. 

 فهیمه با عصبانیت گفت: 

زت بهم میخوره تو بی کالس ترین کسی هستی که تو عمرم دیدم, البته به اضافه یه اون شهره دیگه حالم داره ا

 احمق. 

 فهیمه جون ما بد خواهت نیستیم. 

 فهیمه گفت: 

 نیستی؟ تو آبروی منو جلو دوستم بردی. 

 باید چی کار میکردم؟ 

 باید میگفتی من خونه نیستم بعد هم به من اطالع میدادی نادون. 

 گفتم: 

یعنی در حقت بد کنم؟ باشه اگه اسم کار منو جهالت میزاری اشکالی نداره اما به خودت بد نکن. نزار زندگی رو که 

 توش هیچی کم نداری با دست خودت تباه کنی. 

دیگه داری گنده تر از دهنت حرف میزنی. خوب گوش کن ببین چی میگم, اگه فقط یک بار دیگه به تلفن های من 

سر باال بدی من می دونم و تو. در ضمن وای به حالت اگه فقط به پدر و مادرم اشاره کنی, اون وقت برات قصه  جواب

 ای سر هم میکنم که با پای خودت از این خونه که نه از این شهر بری. 
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فشرد, او پس از کشیدن خط و نشان به اتاقش رفت و صدای ضبطش را تا سر حد ممکن زیاد کرد. بغض گلویم را 

چطور توانستم خودم را تا آن درجه پیش چشمش تحقیر کنم؟ بی صدا اشک میریختم که در زدند, با آهنگ لرزانی 

اجازه به ورود دادم. فرشید بود, از دیدنش جا خوردم اما با عجله اشک هایم را از گونه زدودم و به چهره اش خیر 

 شدم. او در را پشت سر خودش بست و گفت: 

 د دقیقه وقتت را بگیرم؟ میتونم چن

 دست پاچه گفتم: 

بله خواهش می کنم او بی آنکه دعوتش کنم روی صندلی کنار تختم نشست و بی مقدمه پرسید سر چی بحث 

 میکردید؟ قلبم از ترس فرو ریخت. او از سکوتم بهره برده و گفت: 

 از حرفهایی که شنیدم میتونم حدس بزنم اما مطمئن نیستم. 

 جمع آوری کتاب هایم گفتم: در حال 

 چه حدسی؟ 

 فرشید تکرار کرد: 

 سر چی با هم بحث میکردید الله؟ 

 به صورتش نگریستم, کالفه و عصبی بود. بی توجه گفتم: 

 میدونی که فال گوش ایستادن کار نا بخشودنی و زشتی هست؟ 

 فرشید گفت: 

 به من درس اخالق نده الله, جوابمو بده. 

 تادم و گفتم: صاف ایس

 بار اولی نیست که باهم بحثمون میشه. 

 این بار سر چی بود؟ 

 خواستم حقیقت را فاش کنم اما دلم برای فهیمه و عواقبی که پیش رو داشت سوخت پس به دروغ گفتم:

 خصوصی بود.

 .من غریبه ام؟ 

 سر به زیر افکند و سکوت کردم, او مقابلم ایستاد و با جدیت گفت: 

 برادرشم.  من

 گفتم: 

 احتیاجی نیست چیزی رو بگی که خودم میدونم. 

 خواستم روی برگردانم که بازویم را به دست گرفته و مانعم شد از او فاصله گرفته و گفتم: 

 نمیدانم چرا در باری چیزی پا فشاری میکنی که نمیدونی چییه؟

 فرشید به طرف در رفت و گفت: 

ازش جانب داری کنی, اما اینو بدون اگه دست از پا خطا کنه تو هم به خاطر سکوتت  بسیار خوب, پس میخواهی

 مقصری. حیف که من نمیتونم بی دلیل با مدرک حرفی را ثابت کنم وگر نه. . . . . 

 سر به زیر افکند و لب به دندان گرفتم. فرشید در را گشود و برای آخرین مرتبه به طرفم برگشت و آهسته گفت: 
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 ه ناراحتت کردم عذر میخوام. اگ

 گویا این نخستین جرقیه تفاهم میان من و او بود. 

**************** 

بهار با همه سر سبزی و لطافتش از راه رسیده بود اما من حتی در اوج خرسندی غم آشنایی را در خلوت کده یه قلبم 

از دست دادن عزیز ترین کسانم. غم مادر, آن یار  حفظ میکردم. غم تنهایی و غربت, غم دوری از شهر با دیار و غم

صمیمی و غم دوری از پروانه که همچو خواهر دوستش میداشتم. گاهی آنچنان از او تعریف میکردم که شهره 

 آرزومیکرد مثل او باشد.

چرا دایی به خاطر عید آن سال برای من و فهیمه و فرشید خردی مفصلی کرد و فمیه طبق معمول معترض شد که 

لباس هایمان شبیه هم است. راستش گاهی به جای دایی از دستش عصبانی و کالفه میشدم اما به سختی خود را 

کنترل کرده و بر خشمم لگام میزدم, زیرا دلم نمیخاست اولین عیدی را که در کنارشان حضور دارم به خاطر آمال 

نزل ماندم و بقییه برای دیدو بازدید از خانه خارج شدند. کودکانه یه فهیمه زایل کنم. عید آن سال من به تنهایی در م

البته دایی اصرار داشت با آنها همراه شوم اما من نمیپذیرفتم زیرا حس میکردم زن دایی به جهت حضور من معذب و 

ناراحت است که البته حدسم کامال درست بود زیرا در حالی که دایی به خاطر نیامدن من نگران بود زن دایی 

 قااعدش میکرد کار درستی میکنم. مت

ظهر روز سوم عید زن دایی پس از گفتو گوی تلفنی با خواهر بزرگش به بقییه گفت خواهرش از آنها برای ناهار 

همان روز دعوت کرده و بچه ها که عالقه خاصی به خاله بزرگشان داشتند از اون دعوت استقبال کردند اما دایی که 

 ن بود به زن دایی گفت : مثل همیشه برای من نگرا

 عزیزم تو با بچه ها برو, من میمونم. 

 زن دایی اخم کرده و گفت: 

 یعنی چه؟ خواهرم همه ما را دعوت کرده, اون وقت تو میگی نمیای؟ 

 دایی گفت: 

تو خونه میدونی که الله تنهاست و به نظر من اصال صالح نیست توی این روز هایی که شهر به خاطر تعطیالت خلوت 

 تنها بمونه. پس. . . . . 

 زن دایی بی حوصله در حال بر انداز کردن من گفت: 

 نیامدن اون به خودش مربوطه اما تو باید بیای چون ما از اونا کوچیکتریم. 

 دایی با آرامش گفت: 

ن هم تلفنی آزشون اگه منظورت به خاطر دید و بازدید عید, من خودم طی همین چند روز به دیدنشون میرم و اآل

 عذر خواهی میکنم. 

 زن دایی معترض پرسید: 

 یعنی تو حاضری به خاطر یک بچه فامیل منو بی احترام کنی؟ 

 من که اوضاع را نا مساعد دیدم بال فاصله گفتم: 

آمدنتون دایی لطفا نگران من نباشید, چون من اصال نمیترسم و از اون گذشته تنهایی رو دوست داری و میتونم تا 

 مطالعه کنم. 
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 نه دختر جون, این کار اصال به صالح نیست. 

 زن دایی که حضور دایی را در آن مهمانی ضروری میدید با بی میلی گفت: 

 خیلی خوب شاهرخ, خواهر زادتم میتونه بیاد. دیگه چه بهانه ای داری؟ 

 از لطفتون ممنونم زن دایی اما من واقعا نمیتونم بییام. 

 ایی گفت: زن د

 تو همیشه با تفاوت هات با عث میشی دایت فکر کنه من مقصرم. 

 دایی گفت: 

 خواهش میکنم شروع نکن نسرین. این بچه امانات, چطور میتونی در برابرش بی توجه باشی؟ 

 زن دایی که همیشه از حمایت های دایی میرنجید کالف پرسید: 

شاهرخ. وقتی اون دلش نخواد رفتو آمد کنه مقصر منم؟ من که دارم میگم  من بی توجه ام؟ جدا که خیلی بی انصافی

 با ما بیاد. 

 آرام گفتم: 

 دایی جون خواهش میکنم با بقییه برید و نگران من نباشید. 

 اما آخه تو. . . . 

 بال فاصله گفتم: 

 نگران نباشید دایی جون همه چیز روبه راه. 

 فرشید گفت: 

 د از خونه خاله بهش تلفن کنید. پدر شما میتونی

گفته اون رو من و فهیمه تا یید کردیم دایی که مستاسل بود با بی میلی از جا برخاست و برای پوشیدن لباسش به 

 اتاقش رفت.

 

*********************** 

 

فت. آن روز اولین نیم ساعت بعد همگی خانه را ترک کرده و به مهمانی رفتند و خانه در خلوت و سکوت فورو ر

روزی بود که من در خانه میماندم و شاید هم بهترین روزی که در طول ماه های گذشته داشتم. آن روز ناهار 

سادهای خوردم و پس از شستن ظرفها برای آنکه سکوت و خلوت خانه وهم آور و کسل کننده نباشد موسیقی آرامی 

تلفن زد تا از احوالم جویا شود و من که او را به حد پرستش گذاشته و سرگرم مطالعه شدم. دو ساعت بعد دایی 

دوست میداشتم تالش کردم چنان آسود خاطرش کنم که با فراغت خیال به مهمانی اش بپزردازد زیرا معتقد بودم 

ود حضورم نباید سبب تغییر در برنامیه زندگی آنان شود. آن قدر مطالعه در پناه نوایه دل انگیز موسیقی لذت بخش ب

که نفهمیدم چه گونه پلک هایم سنگین شده و خوابم برد, وقتی به خود آمدم که کسی زنگ خانه را میفشرد. 

سراسیمه از جا بر خواسته و به طرف آیفن رفتم اما ناگهان به یاد آوردم که دایی و بقییه کلید دارند و هرگز زنگ 

ر بود, دیگر مطمئن شدم آنان نیستند پس با دستی لرزان نمیزنند. نگاهم به ساعت خیره ماند نزدیک چهار بعد از ظه

 گوشی آیفن را به دست گرفته و با صدایی مرتعش پرسیدم: 

 بله؟
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 صدایی نیمه آشنا گفت: 

 الله خانوم. . . . . لطفا باز کنید. 

وردم قلبم فرو ریخت. تالش کردم از صدا تشخیص بدهم با چه کسی صحبت میکنم اما هرچه به خود فشار آ

 نتوانستم, پس پرسیدم شما؟ 

 او گفت: 

 من. . . . کامی هستم پسر خاله فهیمه. میشه در رو باز کنید؟ 

نفس راحتی کشیده و تازه با کمی دقت او را بجا آوردم. نا خود آگاه کلید در باز کن را زده و در باز کردم اما دیری 

 کند؟ مگه دایی و بقییه خونه آنها مهمان نیستن؟ نگذ شت که با تعجب اندیشیدم, او این جا چه کار می

صدایه گام های اورا به وضوح شنیدم, نگاهی به سرا پایه خود افکند و در را گشودم و با دیدنش سالم دادم. او سالمم 

را به گرمی پاسخ گفت و به سبب حضور نا به هنگامش معذرت خواست. اندیشیدم شاید زن دایی او را پی چیزی 

است پس به داخل دعوتش کرده و خود کنار ایستادم. او با دعوت من وارد خانه شد و مجددا پوزش خواست.  فرستاد

راستش قلبم مثل قلب خرگوشی نا آرام می طپید و دلشوره لحظه ای آرامم نمی گذاشت, برای لحظاتی کوتاه از 

زن دایی درباری خانواده اش خط بطالن بر دعوت او به خانه پشیمان شدم اما بعد با به یاد آوردن حساسیت و تعصب 

 این اندیشه کشیدم. 

کامی پسری بیستو دو سه ساله که از لحاظ سرو ظاهر بسیار آراسته و مرتب می نمود و چهره اش بی نهایت به 

مادرش شباهت داشت, پوستی سفید و آبرووانی بیرنگ با چشمانی به رنگ قهوه ای روشن و لب و بینی به ظرافت 

ن. تن صدایش کشیده و مودب و تالشش در انتخاب کلماتی پر معنا و دلچسب, تحسین بر انگیز و ستودنی. او یک ز

که منتظر بود به نشستن تعارفش کنم سر به زیر ایستاده بود و من که با دلشوره دستو پنجه نرم میکردم به او خیر 

چنان پرشتاب سپری میشدند آن روز سر جای خود مانده و حواسم جای دیگر بود. انگار لحظاتی که تا روز قبل آن

 ایستاده بودند. او که مرا بدان حال او وضع دید به نشستن دعوتم نمود و خود در حال نشستن گفت: 

 معذرت میخوام که با حضورم معذبتون کردم اما تالش میکنم زیاد وقتتون رو نگیرم. 

 م. او با لبخند گفت: به صورتش خیر ماندم و تالش کردم متوجه مقصودش شو

 خیال ندارید بنشینید خانوم؟ آخه اینطوری در حالی که من نشستم و شما ایستادید نمیشه گفتو گو کرد. 

 روبه رویش نشسته و به سختی پرسیدم مگر شما تشریف نیاوردید که احتماال کاری برای زن دایی انجام دهید؟ . 

 کامی با آرامش گفت: 

 بت با شما خطر اومدن به اینجا را به جون خریدم. نخیر , من برای صح

 متعجب گفتم: 

 خطر؟ ولی. . . . مگه بقییه از حضور شما در اینجا خبر ندارند؟ 

 کامی گفت: 

نخیر, من از غیبت خاله و شوهر خاله ام استفاده کردم و اومدم اینجا تا با شما صحبت کنم. چون مطمئنم تا قبل از 

 بر نمیگردند. ساعت شش به خونه 

دوباره قلبم با شتاب طپید, بی رمق و نه توان به عقب تکیه دادم, و کوشش کردم آرام باشم. گویی زبانم به سقف 

 دهانم چسبیده بود گوشم زنگ میزد و چشمانم سیاهی میرفت اما به سختی پرسیدم: 
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 من, نمیتونم بفهمم شما چی کار میتونید با من داشت باشید؟ ! 

 حال و روزم از رنگو رویم پیدا بود که با لحنی تا سف بار گفت: انگار 

 اگه میدونستم ناراحتتون میکنم هرگز مزاحم نمیشدم. 

 جمله اش قدری از التهاب درونم کاست و به من شهامت بخشید او در ادامه گفت: 

باهاتون صحبت کنم. اآلن هم لطفا درباری من فکر های نا به جا نکنید چون به هیچ صورت دیگه ای نمیتونستم 

اونقدر وقت کمه که ترجیح میدم سریعتر برم سر اصل مطلب, چون احتمال داره اونا هر لحظه تصمیم بگیرن زود تر 

 به خونه برگردند که البته این برای هیچ یک از ما صورت خوشی نداره. 

 ماندی شهامتم پرسیدم:  او نیز به اندازی من مستا صل بود پس آب دهانم را فرو داده و با ته

 شما میخواهید در باری چی صحبت کنید؟ 

 او سر به زیر افکند و گفت: 

راستش را بخواهید روی اومدنتون خیلی حساب میکردم و اونقدر مطمئن بودم که سرتاسر دیشب فکر میکردم اگر 

م, اما حاال میبینم با دیدنتون همه چیز از خاله دعوت مادرم را بپذیرد و شما هم بیاید چی باید بگم و از کجا شوروع کن

یادم رفته و شدم مثل پسر بچه یه ترسویی که قدرت حرف زدن نداره. خوب. . . . شاید فکر کنید برای دادن 

پیشنهادم هردو خیلی جوانیم اما من دلیل قانع کنند ای دارم اون اینه که شما شایستگیش و دارید. میدونید؟ روز اولی 

حس کردم چیزی که توی باورم گم کرده بودم را پیدا کردم. من سال دوم رشته یه زبان انگیلیسی که دیدمتون 

دانشگاه تهرانم, مادرم زن خوبیه و پدرم مثل همه پدر های دنیا خوب او زحمت کش. نمیدونم میدونید یا نه که تنها 

 فرزند خانواده هستم و. . . . 

 با آهنگ لرزان پرسیدم: 

 م, من مقصودتونو از این حرفا نمیفهمم. معذرت میخوا

 او لبخندی لرزان پرسید: 

 مقصودم؟ مگه با توضیحاتم نتونستید حدس بزنید؟ 

 خواهش میکنم دیگه ادامه ندید. 

 او بالفاصله پرسید: 

 چرا؟ من فقط میخوام ازتون قول بگیرم. 

 درباره ی چی؟ 

 ادامه گفتم:  او با دهانی باز به صورتم خیر ماند و من در

 ما هنوز هردو جوانیم و از اون گذشته درس میخونیم. 

 او با آهنگی لرزان گفت: 

 فقط یک قول برای آینده کافی که منو دل گرم کنه. از جا برخاسته و پشت به او گفتم : 

 رباره ی اونو ندارم. لطفا از این جا برید. شما دارید درباره ی موضوعی حرف میزنید که من حتی آمادگی فکر کردن د

 او با قاطعییت گفت: 

البته انتظار داشتم مخالفت کنید چون اگر نمیکردید حدسم در بارتون غلط بود. اما الله خانوم چی میشه اگه فقط 

 بهش فکر کنید؟ 
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 محکم گفتم: 

قولی میتونم درباری آینده بهتون متا سفم آقا, من نه میتونم و نه میخوام به این مساله فکر کنم. آخه. . . . آخه من چه 

 بدم در حالی که هیچی از فردا نمیدونم و حتی شما رو نمیشناسم. 

 کامی گفت: 

 اگر درباره ی دیدگاه خانواده ها نگرانید باید بگم. . . . . 

 بالفاصله گفتم: 

رایطی که من حتی در جمعشون نه آقا, نه, هرچند که این مساله هم از اهمیت فوق آلعاده ای برخوردار, اونم در ش

 پذیرفته نشدم. البته این به اون معنا نیست که بقییه بد هستند بلکه این منم که در جمع فعلی جا نیفتادم.

 کامی با لحنی صمیمی و آرام گفت: 

 شاید من شایستگی این رو ندارم که در باری شما جدی فکر کنم. 

 همان طور پشت به او گفتم: سری به عالمت نفی گفته هاش تکان داده و 

 من کیم که در باره ی بد و خوب بودن آدم ها قضاوت کنم در حالی که خودم لبریز از اشتباهم؟ 

هرچی میگذره انگار به صحت انتخابم بیشتر ایمان میارم و شاید توقع زیادی بود که میخواستم برای دو سال آینده 

 دین که دلگرمم کنه. که هردو فارغ آلتحصیل میشیم به من قولی ب

 گفتم: 

توقع شما زیاد نیست, من آمادگی و لیاقت فکر کردن موضوعی را ندارم. در هر حال اگه ناراحت شدید معذرت 

 میخوام. 

 پس از گفتن این جمله به طرف پله ها رفتم که صدایم کرد: 

 الله خانوم! 

پیشانی اش میدرخشید. سر به زیر افکند و آرام و نا خود آگاه به طرفش برگشتم, و دانه های درشت عراق بر 

 شمرده گفت:

این منم که باید معذرت بخوام و به خاطر تمام مسایلی که پشت سر میذارید ابراز تا سف کنم, چون میدونم که روز 

 های سختی رو تجربه میکنی. 

 با لبخندی تلخ گفتم: 

رازیم و همیشه خدا را به خاطر همه چیز هایی که بهم داده شکر از توجهتون ممنونم اما باید بگم که من از زندگیم 

 میکنم و از خونواده یه دایی هم به خاطر صبر و حوصله ای که درباره ی من به خرج میدن ممنونم. 

او بی هیچ کالم دیگری به طرف در و قبل از خروج از خانه خداحافظی نمود, در حالی که ذهن من مثل دریایی متالطم 

 روش بود.در خ

دو سال دیگر مثل باد سپری شد و من و فهمیه موفق به اخذ دیپلم شدیم و فرشید که در تمام این دو سال برای قبولی 

کنکور تالش کرده بود به آرزوی دیرین اش رسید و دایی که در پوست خودش نمیگنجید به مناسبات قبولی فرشید 

یه آن مهمانی را به خاطر دارم زیرا طی همان مهمانی بود که ترتیب جشن مفصلی را داد. هنوز لحظه به لحظیه 

سرنوشت من به سمت دیگری تغییر نمود و ابر های تیره تنهایی و نا امیدی از برابر خورشید امیدواری کنار رفت و 

 بار دیگر آسمان دل من با تشعشعی گرم مقابل آینده دیده گشود. 
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هایم را پوشیدم زیرا برای اولین بار در طی آن مدت در جمع اقوام زن آن شب به سفارش دایی یکی از بهتری لباس

 دایی قرار میگرفتم. راستش وقتی از باالیه پله ها به جمعیت حاضر در پذیرایی نگریستم قلبم به تپش افتاد. 

د. ترسم از مدعوین شامل اقوام زن دایی, دوستان فرشید و دایی, جمعی از دوستان فهیمه و همکاران زن دایی بودن

این بود که مبادا اسباب سرشکستگی دایی و خانواده اش شوم. همان طور روی پله یه سوم ایستاده بودم که صدایه 

 آشنا به خودم آورد: 

 الله خانوم! 

 به طرف صدا برگشتم, خواهر زاده زن دایی بود. با دیدنش لبخندی لرزان زده و گفتم: 

 سالم آقا کامی. 

 گرم به سالمم پاسخ گفت و آنگاه پرسید:  کامی با آهنگی

 شما چرا نمیاید بین مهمان ها؟ ! 

 دسپاچه گفتم: 

 راستش. . . . . رفته بودم به اتاقم تا. . . . . 

 مانده بودم نه بگویم که کامی به یاریم شتافت و با لحنی شوخ گفت: 

 شما هنوز هم مثل گذشته خجالتی و کم حرفید الله خانوم. 

چشمان قهوه ای و کشیده اش خیر ماندم و سکوت کردم. از روزی که درباری پیشنهادش پاسخ رد شنیده بود پا  به

به خانه یه دایی نگزاشته بود و به بهانه های مختلف از آمدن به آنجا طفره میرفت, در حالی که همه از غیبتش در 

نی راضی را تحمل میکردم که هیچ کس از آن خبر مهمانی ها حیرت زده بودند. همه غیر از من که در قلبم سنگی

 نداشت . برای لحظاتی چند به چشمان هم خیره ماندیم تا اینکه او در شکستن سکوت پیش قدم شد و گفت: 

 نمیتونستم در جشن فرشید شرکت نکنم. 

 آرام گفتم: 

 کار خوبی کردید که اومدید. 

 م عهد کردم دیگه پا به اینجا نذارم و حاال. . . . . پس از آخرین باری که به این جا اومدم با خود

 فکر میکنم حضور من در این خونه سبب شده بود چنین قولی به خودتون بدید. 

 او در حالی که لبخند کمرنگی به لب داشت گفت: 

 خدای من شما چی میگین؟ فکر میکردم با حضورم غافل گیرتون میکنم. 

 خانوادیه خالتون رو غافل گیر کردید.  فکر میکنم بیش از من خاله و

وقتی مرا نامید قلبم فرو ریخت و نا خوداگاه به اطرافم نگریستم تا مطمئن شوم کسی به ما توجه ندارد, که 

 خوشبختانه همه سرگرم شادی و پای کوبی بودند. کامی هنوز داشت به آرامی سخن میگفت: 

 ما رو هیجان زده کنه الله خانوم. حس میکنم به هیچی تو این دنیا قادر نیست ش

 آرام گفتم: 

 شما اشتباه میکنید, من امشب به خاطر فرشید بی نهایت خوش حالم. 

 متعجبم که خدا چطور تونسته این همه خوبی رو یک جا به شما عطا کنه؟!

 رین. فهیمه و فرشید درست مثل خواهر و برادر منند, پس موفقیتشون هم برام ارزشمند و شادی آف
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 ای کاش عشقو عالقه کسی هم که دو سال تمام به یادتون زندگی کرده براتون با ارزش محسوب میشد. 

 معذرت میخوام من باید برم پیش مهمونا. 

وقتی از اون فاصله گرفتم حتی به پشت سرم برنگشتم, انگار میترسیدم دست خوش احساسات شوم. کامی پسر 

 نجیبی بود اما من به هزاران دلیل نمیتوانستم به محبتش پاسخ مثبت دهم. خوب و سنگین و تحصیل کرده و 

محبوبیت او در فامیل همان شب بیشتر از گذشته عیان شد چرا که به چشم خود دیدم چگونه دخترها تالش میکنند 

ور بیرونم توجهش را جالب کنند. سرگرم پذیرایی از مهمان ها بودم که صدایه فرشید آزگرداب افکار جور وا ج

 کشید: 

 الله چند لحظه بیا اینجا, میخوام به دوستام معرفیت کنم. 

وقتی به طرفش برگشتم نا خوداگاه چشمام به چشم زن دایی افتاد که ظاهرا از عمل فرشید نا خرسند بود. برای به 

 دست آوردن دل زن دایی به عنوان بهانه گفتم: 

 فرشید اآلن نمیتونم , باشه بعد. 

 ید دستم را کشیده و گفت: فرش

 بیا ببینم, چقدر خودتو قایم میکنی. 

علی رغم میلم با اون همراه شدم تا به دوستانش معرفی شوم. در حالی که به طرف دیگر سالن پذیرایی میرفتیم 

 فرشید گفت: 

 میدونستی تو امشب بی نهایت زیبا تر شدی؟ 

 از محبتت سپاس گذارم. 

 دازم میکرد گفت: او در حالی که بران

 اینو برای تعارف نگفتم. 

 پرسیدم: 

 حاال چه لزومی داره منو به دوستات معرفی کنی؟ 

 با لبخندی پر معنا گفت: 

 مگه نه اینکه تو یکی از آعضای خونواده مایی؟ 

 اما این کارت به قیمت رنجش زن دایی تموم شد. 

 اون همیشه از هر کار تو میرنجه. 

 پشت سر مادرت اینطور قضاوت کنی. تو نباید 

 اما تو خودت هم میدونی و من نمیفهمم چرا باید انکار کنی؟ ! 

 من اصال اعتراضی ندارم, حتی اگر مورد بی مهری زن دایی قرار بگیرم. 

 ای کاش یک تار موی تو تو سر فهیمه بود. 

 اشاره به من گفت: خواستم چیزی بگویم که به جمع دوستانش نزدیک شدیم و فرشید با 

 اینم دختر عمه منه, الله. 

 آهسته سر فرود آورده و خوشامد گفتم. یکی از دوستانش گفت: 

 فرشید همیشه ازتون تعریف میکرد. 
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 با شگفتی به صورت فرشید نگریستم و او سر به زیر افکند. یکی دیگر از دوستان فرشید گفت: 

 ق داره. البته آقا دیگه امروز کالسش با ما فر

 گفتم: 

 فرشید به قدری افتاده و متواضعه که هیچ پیشرفتی قادر نیست عوضش کنه. 

حاال نوبت فرشید بود که به صورتم زل بزند گویی هر یک از ما عقیده اش را درباره دیگری در حضور جمع باز گو 

ه بود و با صدایی لرزان به شوخی کرد, درست مثل اینکه شهامت اعتراف نداشته باشی. دستش در دستهایم عرق کرد

 دوستانش پا سخ میگفت. از بقییه عذر خواهی کرده و گفتم: 

امیدوارم از خودتون پذیرایی کنید و شب خوبی را در پیش داشته باشید. فرشید من دیگه باید برم و از مهمونا 

 پذیرایی کنم. 

ن عقاید فرشید درباره خودم آن هم از زبان دیگران گیج او بی هیچ کالمی با نگاه دنبالم کرد و من که هنوز از شنید

بودم برای چند لحظه به تراس رو به حیاط رفتم. نسیم شبانه فرح بخش بود و من به خاطره لرزش زانوانم روی مبلی 

که کنارم بود نشستم. هنوز هم با به یاد آوردن احساس آن شب دچار تحول میشوم. انگار گمشده ای بودم که به 

د رسیده بود و چه قدر عجیب بود که دلم میخواست گری کنم. برای لحظاتی چند دیده بر هم نهادم و تالش مقص

کردم بفهمم فرشید از چه زمان درباره ام آنگونه فکر میکرده. تالش کردم عقیده اش را به شادی فعلی ربط دهم اما 

میگفت که رد پایی کم رنگ در قلبم به جا  نتوانستم, گویی حسی نا شناخته از محبتی گنگ و غریبانه ای سخن

داشت. چهریه دوستش را هنگام گفتن عقیده فرشید تجسم کردم, نه! او نیز سر شوخی یا قصد دست انداختن 

 نداشت. آنقدر درگیر افکار جور وا جور بودم که متوجه حضور زن دایی نشدم, او با لحنی کنایه آمیز گفت: 

 همون تو سالن هست اون وقت تو نشستی اینجا و حمام مهتاب میگیری؟ جدا که دیوانه ای اون همه م

 مثل فنر از جا پریدم و ضمن عذر خواهی گفتم: 

 چند لحظه حواسم پرت شد. 

زن دایی که به خاطر قبولی فرشید بی نهایت خوش حال بود و نمیخواست به خاطر چیزی پیش پا افتاده ای زایلش 

 کند کالفه اما آرام گفت: 

حواس پرتی در یک همچین شبی یکم غیر طبیعی به نظر میاد ضمن این که در مورد تو اصال بعید نیست. زود باش 

 برو تا همه را متوجه خودت نکردی, همین اآلن داییت داشت سراغتو میگرفت. 

 پرسیدم: 

 دایی با من کاری داشتند؟ 

 زن دایی با لحنی تمسخر آمیز گفت: 

 دست باالت گرفتند اونم میخواد به دوستاش معرفیت کنه. آره, حاال که خیلی

............ 

 

منو زن دایی با هم به جمع مهمان ها پیوستیم در حالی که من به خاطر سخنان زن دایی به شدت دل شکسته بودم و 

 تالش میکردم آثار آن را به صورتم منتقل نکنم. دایی نزدم آمده و آرام پرسید: 

 الله؟ چرا رنگت پریده؟ جریان چییه 
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 با لبخندی صمیمی گفتم: 

 چیزی نیست دایی جون, کمی سر درد دارم. 

 شاید هم خسته ای, تو برای این مهمونی خیلی زحمت کشیدی. 

 فورا گفتم: 

 نه دایی جون, اصال خسته نیستم خیلی هم خوش حالم. 

 دایی با محبتی آشکار گفت: 

  امیدوارم احساس غربت نکنی.

 این چه حرفی دایی جون؟ 

 دایی سرش را به گوشم نزدیک ساخته و با آهنگی شوخ طبع گفت: 

 راستش رو بخوای ما هردو در این جمع بیگانه ایم. 

به جمله دایی خندیدم. انگار بیش از گذشته به او نزدیک بودم و این از دید زن دایی دور نبود زیرا به نظر میرسید 

یان من و دایی کاسته میشد و به فاصله میان من و آن دو افزوده میشد. دایی مرا به دوستان خودش هر قدر از فاصله م

معرفی کرد و از من خواست برای گزیر از تنهایی شامم را در کنار دختر یکی از دوستانش که همسن و سال خودم 

متانت کنار پدر و مادرش نشسته بود و بود صرف کنم. او دختر خوش مشرب و نسبتا زیبایی بود که در نهایت وقار و 

من برای آنکه باب گفتو گو را باز کنم و به خوردن شیرینی دعوتش کنم. او ضمن برداشتن شیرینی با لبخندی گیرا 

 گفت: 

 از لطفتون ممنونم الله خانوم. 

 به لبخندش با لبخندی پاسخ دادم و گفتم: 

 را نمیشناسم. ظاهرا همه منو میشناساند و این منم که کسی 

 دختر جوان گفت: 

 شاید دلیلش اینه که هر بار دایی تون به منزل ما آمدند باهاشون همراه نشدید. 

 سر به زیر افکنده و گفتم: 

 راستش من زیاد به مهمونی نمیرم. 

 او با لبخندی پر معنا گفت: 

 دیگه چه بهانه ای داری؟ حاال که دیگه دیپلم گرفتی. 

 صیبته, از این به بعد برا کنکور باید درس بخونم. تازه اول م

 دختر جوان گفت: 

 خوب پس مثل همیدیگه ایم. 

 شما هم برای کنکور آمده میشین؟ 

 او تایید کرد و در ادامه گفت: 

 خوش به حال فرشید, دیگه راحت شد. 

 ر چشمانش میدرخشد, گفتم:به چشمانش نگریستم, متوجه فرشید بود. نمیدانم چرا حس کردم برق عجیبی د

 اونم خیلی زحمت کشید من شاهد بودم. 
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 او به خودش آمده ؟ ببخشید متوجه نشدم. 

 با لبخند گفتم: 

 گفتم فرشید هم طی این دو سال زحمت کشید, من شاهد بودم. 

 اون جوون با استعداد و فعالیه. 

 در تایید حرفهایش گفتم: 

 بله حق با شماست. 

 وجه فرشید بود که گفت: نگاهم مت

 آه, معذرت میخوام من فراموش کردم خودم رو معرفی کنم, اسم من یلداست. 

 چه اسم قشنگی. 

 این اسم رو برای این انتخاب کردن چون درست شب یلدا به دنیا اومدم. 

 چقدر جالب. !

 او برای پاسخ به محبتم گفت: 

ر من اسم آدم ها باید به خوددشون بیاد, مثال فهیمه اصال برازندیه اسم شما هم قشنگه درست مثل خودتون. به نظ

 اسمش نیست. 

 خداوندا چقدر فهیمه شاکی داشت. با محبت گفتم: 

 شما نباید در باره اش این طور قضاوت کنید. 

 یلدا گفت: 

 من به خاطر چیزی که گفتم ازت معذرت میخوام اما عین واقعیت. 

ورو فهیم و دانا اما اون. . . خدای من باید اسمش چیز دیگه ای میبود, هر چیزی غیر از این. فهیمه یعنی آدم با شع

میدونی من از آقا و خانوم رستگار حیرت میکنم که دختری تا این درجه لوس و از خود راضی تربیت کردند. من که 

 هر کاری میکنم نمیتونم دوستش داشت باشم. 

 , اون دختر مهربون و خوش قلیبیه.  لطفا در موردش پیشداوری نکنید

 یلدا با شگفتی گفت: 

 از شما تعجب میکنم الله خانوم که پس از این همه مدت متوجه اخالق زشت اون نشدید. 

 در حالی که به فهیمه مینگریستم گفتم: 

 به نظر من اون فقط با نشاط و سر زنده است. 

در حال پیدا کردن خوبی های دیگران هستید. در هر حال من نمیتونم شاید متوجه نکات منفی اون نمیشین که دایم 

بفهمم چطور تونستید تا حاال با اون کنار بیاید چون مطمئنم او به اندازی کافی که میگین خوب نیست و اصال شک 

 دارم در وجودش خوبی وجود داشت باشه. 

 مگه شما چیزی ازش دیدید؟ 

 داد و گفت:  او سری به عالمت نا رضایتی تکان

 اآلن چند ساله که باهاش قهرم. 

 به یاد شهره افتادم, چطور هر کسی که فهیمه را میشناخت با او قهر بود. پرسیدم: 
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 آخه برای چی؟ 

سر همون لوس بازی ها و خودخواهی هاش. اآلن در حدود هفت سال که حتی باهاش هم کالم نشدم . آیا شما تا حاال 

در گفتو گو به قدری بی جنبه و غیر منطقی رفتار میکنه که حتی یک بچه یه دو ساله هم باهاش بحث نکردید؟ 

 میفهمه. 

 امیدوارم فکر نکنید که آدم کنجکاو و فضولی هستم اما چطور این اتفاق افتاد؟ 

 یلدا در هنگام پوست کندن خیار گفت: 

مه حرفم شد. اگه بگم سر چی شاید باورتون نشه , سر هیچی, ما با خانوادیه دایی شما به سفر رفته بودیم که با فهی

 یک توپ والیبال که تو رودخونه افتاد. 

 میان خنده گفتم: 

 سر یک توپ؟ واقعیت داره؟ 

 یلدا با حاالتی جدی گفت: 

 معلومه که واقعیت داره چون ما اون موقع هشت نه سال بیشتر سن نداشتیم . 

 میکنه که. . . . .  خوب گاهی آدم توی کودکی کارهایی

 یلدا بالفاصله گفت: 

نه الله خانوم, درسته این اتفاق در عالم بچگی رخ داد اما فهیمه ترجیح داد فراموشش نکنه. من بار ها جلو رفتم اما با 

 سردی رفتار او مواجه شدم, برای همین به خاطر اینکه انقدر تحقیر شدم از خودم دلگیرم. 

 به خونه هم میرید اما با هم قهرید؟ آخه حیف نیست شما که 

 یلدا بی تفاوت گفت: 

 اینو باید به فهیمه گفت. میدونی دلم براش میسوزه. 

 برای چی؟ 

به خاطر اینکه با این رفتار و حرکاتش دیری نمیگذره که تنها بشه, اون داره همرو از دست میده. من مطمئنم که شما 

 دید ابراز نکنید. هم از دستش ناراحتید ولی ترجیح می

 من اطمینان دارم اون در آینده تبدیل به زنی پخته و کار آمد میشه. 

 یلدا در حالت تعارف کردن گفت: 

 اگر چه بعید میدونم اما امیدوارم. به خاطر خودش, چون اون آدمیه که فکر میکنه هیچ عیب و نقصی نداره. 

*********************** 

 

  
 

شام بودیم که خاله, شوهر خاله و دختر خاله یه زن دایی از راه رسیدند. آن ها سه ماه قبل از اروپا پس در حال صرف 

از سال ها زندگی به ایران برگشت بودند و از هر حیث با بقییه تفاوت داشتند یا ال اقل تالش میکردند متفاوت باشند. 

فاخر گام بر میداشت که گویی متوجه حضور کسی نبود اما دخترشان لباس فوق العاده راحتی پوشیده بود و چنان با ت

با این وصف بسیار مورد توجه زن دایی و فهیمه بود. زن دایی به محض ورودشان با دست پاچه گی جلو رفت و خوش 

آمد گرمی گفت و اضافه نمود از بعد از ظهر منتظرشان بوده و اگر حدس میزد برای شام میرساند چنینو چنان 
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ن ها بی توجه به محبت زن دایی گفتند شام خورده اند و فقط برای ادای تبریک در جشن حاضر شده اند, میکرد. آ

آنگاه باالی مجلس نشستند. زن دایی که هنوز دست پاچه بود فرشید و دایی را نزدشان برده و با اشاره چشمو آبرو 

 از من خواست به نحوی شایسته از آنان پذیرایی کنم. 

بودم که زن دایی عالقه و احترام خاصی برای خانوادیه خاله اش قایل است اما نمیدانستم تا آن درجه راستش شنید 

نسبت به آنان حساس است. او کنار خاله اش قرار گرفت و چند کلمه با دختر خاله اش که هم سن و سال من و فهیمه 

یرایی دانستم نامش پانیز است. او لب و بود خوشو بش کرد که البته جز سردی یا غرور چیزی ندید و من حین پذ

دهان کوچکی داشت و صورتی ریز نقش که معایب چهره اش کمتر جلب توجه میکرد و چنان آرایشی کرده بود که 

هر کس در نگاه اول در تشخیص سنش اشتباه میکرد. وقتی در آشپز خانه سرگرم آماده کردن ظرف های بستنی 

 خ و عصبی بود و فکش با فشار دندان ها تکان میخورد پرسیدم :بودم, فرشید نزدم آمد, صورتش سر

 جریان چییه؟ 

 فرشید روی نزدیک ترین صندلی به در قرار گرفت و ارام گفت: 

 چیز مهمی نیست. 

 با لحنی شوخ گفتم: 

 شما بفرماید بیرون اینجا جای شما نیست. 

 با آهنگی معترض گفت: 

 در امانم.  ظاهرا اینجا فقط از دست مامان

به طرفش برگشتم, کامال جدی و عصبی بود. خواستم درباری ناراحتیش سوال کنم که زن دایی وارد آشپز خانه شد و 

 بی مقدمه از فرشید پرسید: 

 تو اینجا چی کار میکنی؟ 

 مادر لطفا کمی راحتم بذارید. 

 زن دایی گفت: 

 ببری؟  تو یک دفعه چت شد؟ میخوای آبروی منو جلویه خالم

 فرشید کالفه گفت: 

 دلیلی نداره من هم به اندازه شما خودمو جلوشون کوچیک کنم مگه کین؟ 

 زن دایی به آرامش دعوتش کرد و گفت: 

 اونا سال به سال هم خونه ی ما نمیان و حاال هم به خاطر تو آمدند اینطوری میکنی؟ 

 فرشید بی توجه به وضعیت روحیه زن دایی گفت: 

نمیومدن مهمونی ما برگزار نمیشد؟ شما طوری به اونا احترام میزارید انگار که از ما طلبکارند چطور به خودتون  اگه

اجازه دادید منو جلوشون کوچیک کنید مادر؟ پانیز از من کوچیک تره اما شما توری منو جلوش کوچیک کردید که 

 انگار. . . . 

 زن دایی گفت: 

 مثل نینی کوچولو ها حسادت کنی.  از تو جدا بعید فرشید که

 فرشید با لبخندی تمسخر آمیز گفت: 
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بس کنید مادر, حسادت کودومه من از شما به عنوان یک زن تحصیل کرده تعجب میکنم که شخصیت آدمها رو به 

 چند سال زندگی در اروپا و ثروتی بی حساب و کتاب میدونید . 

اما حاال ازت میخوام به سالن برگردیم و بیشتر از این اسباب کنجکاوی  ما بعدا در این مورد حرف میزنیم فرشید

 بقییه رو فراهم نکنی. 

 همین هنگام فهیمه به جمع ما پیوست با لحنی معترض به مادرش گفت: 

دیدی لباسشو مادر؟ باید قول بدید یه لباس مثل لباس پانیز برام بخرید. ازش پرسیدم از کجا تهیش کرده گفت از 

 وپا. ار

 زن دایی گفت: 

 باشه دخترم, حاال برو پیش پانیز تا تنها نباشه. 

 فهیمه گفت: 

 وقتی از در وارد شد همه متوجه اش شدند, اون وقت من به عنوان خواهر فرشید باید این لباسو به تن داشت باشم. 

 فرشید گفت: 

 . اگه لباسی مثل لباس اون به تن داشتی مهمونی رو بهم میریختم

 فهیمه گفت: 

 مگه چشه؟ 

 فرشید گفت: 

 چش نیست؟ آبرو برای من جلویه دوستام نذاشته. فکر کرده اینجا کجاست؟ فرانک فورت؟ 

 زن دایی گفت: 

 واقعا که به پدرت بردی فرشید. اون ها سالها در اروپا زندگی کردند و هنوز به فرهنگ اینجا عادات نکردند . 

 ادرش مخالف بود گفت: فرشید که با عقیده م

 اما اینجا ایرانه مادر نه اروپا. 

فرشید واقعا عوض شده بود و من از خودم متعجب بودم که تا آن روز متوجه تغییراتش نشده بودم. جمع ما فقط 

 دایی را کم داشت که او نیز وارد آشپز خانه شد و پس از نگاه موشکافانه از زن دایی پرسید: 

 یرون؟ پس چرا نمیاین ب

 زن دایی با آهنگی گالیه آمیز گفت: 

نمیدونم, از پسرت بپرس. انگار نییت کرده آبروی منو ببره. من یک کالم به خالم گفتم فرشید کوچیک شماست آقا 

 میگه برا چی منو کوچیک کردی؟ 

 دایی آرام گفت: 

 ه. خانوم جون فرشید حق داره اون که دیگه بچه نیست, برای خودش شخصیت دار

 اگه تو انقدر حمایتش نکنی گستاخی نمیکنه. اونا فامیل منند و خیلی برام محترمند. 

 فرشید گفت: 

 مادر من کی به اقوام شما بی احترامی کردم؟ 

 زن دایی گفت: 
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 همین حاال, خیال میکنی ما در حالی که در آشپز خانه جلسه گرفتیم اونا چی فکر میکنن؟ 

 دایی به فرشید گفت: 

 حق با مادرت فرشید این درست نیست. 

 زن دایی که سخت عصبانی بود با دیدن من که به آنها زل زده بودم گفت: 

 تو چرا ماتت برده؟ چرا عجله نمیکنی؟ 

 سپس دایی او را از آشپز خانه بیرون فرستاد و به فهیمه گفت:

 تو هم بهتر بری پیش مادرت تا منم با فرشید بیام. 

 تن فهیمه دایی به من که سرگرم تزیین بستنی بودم گفت: پس از رف

 امیدوارم از زن دایی به دل نگیری الله, اون سخت هیجان زده است. 

 فرشید گفت: 

 مادر عادت داره ناراحتیشو سر کسی دیگه خالی کنه. 

 به طرفش برگشت و با لبخند گفتم طوری نیست ایشون حق دارند کالفه باشند. 

 فرشید گفت: دایی به 

پاشو پسرم اونا بد یا خوب امشب مهمون ما هستند و به خاطر تو اومدند پس تو به خاطره مادرت هم که شده باید 

 مودب و صبور باشی. 

اما پدر من از این خونواده اصال خوشم نمیاد و نمیتونم بفهمم مادرچرا باید تا این اندازه به اونا احترام بزاره؟ به 

دختریه لوسو ننر. من وقتی اونو میبینم میگم صد رحمت به فهیمه. اون حتی به من یک تبریک خشکو خصوص به اون 

 خالی هم نگفت و در پاسخ به سالم و خوشامد گویی برام به زحمت سر تکون داد. 

 دایی دست فرشید را به دست گرفته و در حال بلند کردنش گفت:

پوچ خراب کنی؟ ما باهم به سالن برمیگردیم و تو تالش میکنی در حیف نیست یک چنین شبی را به خاطره هیچو 

 برابرشون کامال خونسرد و آروم باشی.

 

فرشید علی رغم میلش از جا برخاست و با دایی از آشپز خان خارج شد, در حالی که من در دل شهامت و طرز 

 فکرش رو میستودم.

 

******** 

 

که مهمانان پس از ادای تشکر و خداحافظی خانه را ترک کردند. دایی که به  ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود

 شدت خسته بود در حال شل کردن گره کرواتش گفت: 

 بچه ها بهتره همگی برین استراحت کنیم. 

 زن دایی که کفشش به شدت پایه ظریفش را مجروح کرده بود نالید: 

 کنیم و بخوابیم؟ چی میگی شاهرخ؟ خونه را در همین وضعیت رها 

 دایی گفت: 

 تو فکر بهتری داری؟ در حالی که نمیتونی حتی روی پاهات بیستی؟ 
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 من که به اندازه بقیه خسته بودم گفتم: 

 شما بهتر استراحت کنید زن دایی, من به کار ها میرسم. 

 دایی معترض گفت: 

 ا صبح با کمک هم به کار ها رسیدگی میکنیم. وقتی گفتم همه شامل تو هم میشه الله. همگی میخوابیم و فرد

 فهیمه بی توجه به گفتو گوی ما راه پله را در پیش گرفته و گفت: 

 شب بخیر مامان, شب بخیر بابا. 

 فرشید با لحنی شوخ گفت: 

 اینو نگا کن, انگار از خدا خواسته بود. 

 به گفته فرشید لبخند زده و گفتم: 

 احت کنید, همگی از صبح تا حاال ایستاده بودید. بهتر شما هم برید استر

 فرشید گفت: 

 توام همینطور, بهتر بیشتر از این به خودت فشار نیاری. 

 مطمئن باش هروقت خسته بشم میرم میخابم. 

 دایی اخمی مصلحتی کرده و گفت: 

 الزم نیست برای انجام دادن کارها عجله کنی دختر فردا هم روز خداست. 

 ایی پشت چشمی برای دایی نازک کرده و خطاب به من گفت: زن د

 الله میدونم که تو اهل تعارف نیستی, پس اگه خسته ای احتیاج نیست که بیدار بمونی. 

 با لبخند گفتم: 

 نه خسته نیستم و فکر نمیکنم به این زودی خوابم ببره, شما برید استراحت کنید. 

در حال باال رفتن از پله ها شب بخیر گفت. و ما همگی پاسخ دادیم, آنگاه دایی  زن دایی به زحمت از جا برخاست و

 با آهنگی مغلوب گفت: 

 آخرش کار خودتو کردی نه؟ 

دایی جون همونطور که زن دایی گفتن اهل تعارف نیستم خواهش میکنم نگران نباشید و با خاطری آسوده استراحت 

 کنید. 

 فرشید با لحنی صادقانه گفت: 

 تو امشب بیشتر از همیشه زحمت کشیدی الله, ازت ممنونم. 

 متقابال گفتم: 

 من کاری نکردم فرشید, تو باید از دایی و زن دایی تشکر کنی. شاید نتونی تصوو کنی چقدر از موفقیتت خوش حالم. 

 دایی گفت: 

 خوب بچه ها بهتر تعارفتونو بذارین برا فردا چون من خیلی خواستم. 

 بفرماید دایی جون, تو هم همینطور فرشید.  شما

 فرشید پس از نگاه سپاسگزار در حال باال رفتن از پله ها گفت:

 شب بخیر. 
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دایی و من به شب بخیرش پاسخ گفتیم اما نمیدانم چرا صدایم بی آنکه خودم بفهمم لرزید. پس از رفتن فرشید, 

 دایی دست بر شانه ام گذاشت و با عطوفت گفت: 

 س میکنم قبل از خواب به یکی از اون چایی های محشرت احتیاج دارم الله امکانش هست؟ ح

 مطیعانه گفتم: 

 البته که هست دایی جون, اآلن براتون میارم. 

 ترجیح میدم تو آشپز خانه بخورم. 

ز صندلی های آشپز خانه قلبم از شادی اینکه برای چند لحظه با دایی پس از مدت ها تنها بودم لرزید. او روی یکی ا

نشست و به حرکات من در هنگام ریختن چای خیره شد و من که زیر نگاهش احساس عجیبی داشتم برای شکستن 

 سکوت میانمان گفتم: 

 کمی سرد شده دایی جون اما هنوز قابل خوردن. 

 دایی در حال گرفتن فنجان با آهنگی خسته و پر محبت گفت: 

 خودت چی نمیخوری؟ دستت درد نکنه دخترم. 

 با لبخندی صمیمی گفتم: 

 نه دایی جون شما بفرماید, تا من هم با اجازتون به کارام برسم. 

 دایی در حال ریختن قند در فنجانش گفت: 

 میتونستی مثل بقییه استراحت کنی, الزم نبود انقدر عجله کنی.

 من در حال مرتب کردن میز آشپزخانه گفتم: 

 ر بهم ریخت ست نمیتونم بخوابم دایی جون. تا خونه انقد

 دایی گفت: 

 چه دختر مسول و فداکاری هستی, خوش به حال مردی که تو قرار همسرش بشی. 

 با نگاهی شرمسار به دایی نگریستم و گفتم: 

 چه حرفهایی میزنید دایی جون, گمونم از دستم خسته شدید. 

 دایی به عقب تکیه داده و گفت: 

 زم, من هیچوقت از تو خسته نمیشم. فقط میخواستم بدونی از حاال به همسر آینده ات غبطه میخورم. نه عزی

 در حالی که خودتون همسر به این خوبی دارید نباید از این حرف ها بزنید. 

 دایی با عطوفت گفت: 

 از خدا میخوام اونقدر بهم فرصت بده تا سرو سامان گرفتن تورو هم ببینم. 

 از کار کشیده و گفتم: دست 

 چه حرفهایی میزنید دایی جون؟ شما هنوز خیلی جوانید. 

 عمر دست خداست الله جون و من از مردن هراسی ندارم فقط برای تو نگرانم, میترسم اونطور که باید باشم نباشم. 

 ن. امشب چه حرفهایی میزنید دایی جون! به گمانم چایی خوردن بهانه ای بود که رنجم بدی

 دایی فنجان خالی یش را روی میز گذاشت و گفت: 

 امیدوارم اینطور نباشه, چون بعد از اون همه زحمتی که از صبح متحمل شدی بی انصافی. 
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 دایی جون من همیشه و تا اخر عمر از شما ممنونم, همینطور از زندایی. 

 دایی گفت: 

 راستی خیلی وقت که ازت نپرسیدم اوضاع چطوره؟ 

 مه چیز روبه راه دایی جون. ه

 داری تظاهر میکنی یا. . . . . 

 نه دایی جون, همه با من مهربونند. فکر میکنم در گذشته هم خودم مقصر بودم که آنقدر از بقییه فاصله میگرفتم. 

 دایی با لبخند گفت: 

 خوش حالم که خودتو از ما میدونی. 

 در حال برداشتن فنجان گفتم: 

 ی میل دارید دایی جون؟ چیز دیگر

 دایی از جا برخاست و گفت: 

 نه دایی جون. میخوای بیدار بمونم تا به کارات برسی؟ 

 نه دایی شما با خیال راحت برید استراحت کنید. 

 دایی با مهربانی گفت: 

 شب بخیر. 

ته بود که صدای دایی به خودم متقابال به شب بخیرش پاسخ گفتم و دوباره سرگرم کار شدم. هنوز چند ثانیه نگذش

 آورد: 

 الله؟ 

 به طرفش برگشت و گفتم: 

 بله دایی جان؟ چیزی میخواستید؟ 

 برای کنکور که تالش میکنی, هان؟ 

 بله دایی جون, من در گذشته به مادرم قول دادم, چطور؟ 

 دایی با لبخندی رضایتبخش گفت: 

 تی در جریانم بذار. خوبه, ادامه بده و اگه به کمک احتیاج داش

 چشم دایی جون, ازتون ممنونم. 

************************ 

یک ساعت پس از رفتن دایی موفق شدم ظروف روی میز هارا جمع آوری کرده و به شستنشان مشغول شوم . انگار 

توجه حضور فرشید وقتی کار میکردم وجدانم آسوده بود و احساس بیهودگی نمیکردم. آنقدر سرگرم کار بودم که م

 نشدم و وقتی به خود اومدم که او آهسته به در آشپزخانه زد و ساکت ایستاده بود. حیرت زده پرسیدم: 

 تو هنوز بیداری؟ 

 فرشید گفت: 

 امیدوارم با حضورم تورو نترسونده باشم. 

 در حالی که قلبم بشدت میزد گفتم: 
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 نداختم بیدارت کردم. نه نترسیدم, شاید با سرو صدایی که به راه ا

 او با لبخند گفت: 

 نه ابدا. میتونم بیام تو؟ 

 به چیزی احتیاج داری؟ 

 او در حال نشستن روی صندلی مقابل میز گفت: 

 اگه میشه کمی آب به من بده. 

 به طرف یخچال رفته و لیوانی را از آب پرکردم و مقابلش نهادم. او در حال برداشتن لیوان گفت: 

 به که خوابم نمیبره. عجی

 بله, چون حاال دیگه باید با خیال راحت بخوابی. 

 خوب البته شاید به اضطراب عادت کردم. 

 هردو به این گفته خندیدیم. فرشید با نگاهی به اطرافش گفت: 

آه و ناله می چقدر با سرعت کار میکنی, شرط میبندم اگه مامان و فهیمه قرار بود اینجا رو مرتب کنند تا سه روز 

 کردند. 

 باز که داری چغلی میکنی فرشید خان! 

 فرشید با لبخندی شیطنت آمیز گفت: 

بنده جرات ندارم در حضور شما چغلی کنم. هر چند هیچ کس نمیتونه با وجود وکیل مدافعیی مثل تو از اونا حرف 

 بزنه. 

 ا روی بینی اش گذاشت و آهسته گفت: از لحن شیطنت بار فرشید خنده ام گرفت, او انگشت اشاره اش ر

 هیس, مادرم خیلی خواب سبک است. 

 پرسیدم: 

 چرا نمیری بخوابی؟ 

 فرشید به عقب تکیه داده و گفت: 

 خوابم نمی امد با خودم گفتم بییام کمکت. 

 تو برای چند روز از کار کردن معافی. 

 این قانون رو کی وضع کرده؟ 

 با لبخند گفتم: 

 من.

 متبسم گفت: 

 خوب پس یکدفعه بگو جور کش منی. 

 برای تو ایرادی نمیبینم. 

لبخند بر لبش خشکید و مستقیم به چشمانم خیر شد, درست مثل مواقعی که جدی بود. برای گریز از نگاه 

 مستقیمش پشت به او کرده و سرگرم کار شدم. او لیوان خالی آب را نزدم آورده و آهسته گفتم: 

 فت ممنونم, دیگه چیزی نمونده. از لط
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 پرسید: 

 قبل از من پدر پیشت بود؟ 

 بله, کمی بیشتر از یک ساعت قبل. 

 به کابینت ها تکیه داده و گفت: 

 متوجه شدم اما مخصوصا دیر تر آمدم که او خوابید باشد. 

آوردنش به همه شهامتش نیاز  به صورت ظریفش نگریستم کامال جدی بود و آمادیه گفتن مطلبی که برای به زبان

داشت. اسکاچ در دستم میلرزید و از این میترسیدم که به سبب لرزش دستانم تولید سر و صدا کنم. فرشید با 

 آهنگی صمیمی گفت: 

 باید به خاطر زحماتت ازت قدر دانی کنم الله, تو بی نهایت مهربون و فداکاری. 

 با لبخندی لرزان گفتم: 

 جام ندادم فرشید. من کار مهمی ان

 فرشید سر به زیر افکند و گفت: 

 هیچ کس به اندازه تو با خلوص زحمت نمیکشید. 

 موفقییت تو برای همه ما با ارزش و شادی آفرین. 

 شیر آب را بسته و در سکوتی پر معنا گفت: 

 الله من. . . . من باید درباره چیزی اعتراف کنم. 

 اهی ماجرایی تازه میداد مثل کسی که از حقیقتی نا ملموس بگریزد بال فاصله گفتم: قلبم فروریخت, گویی دلم گو

 من. . . . . من میتونم بهت آرام بخشی بدم تا راحت تر بخوابی. 

 فرشید چانه ام را به طرف خودش چرخاند و گفت: 

 هیچ آرام بخشی قادر نیست به من آرامش بده اال تو. 

 سکوتم بهره برد و گفت:  زبانم بند آمده بود. از

 الله, من بهت عالقه دارم خیلی بیشتر از اونچه که تصورش رو بکنی. خیلی بیشتر از اینکه میگی مثل برادرتم. 

 به زحمت گفتم: 

 فرشید! 

 او ادامه داد: 

تن دارم اما نمیدونم نمیدونم از کی؟ اما میدونم و مطمئنم که دیگه بدون تونمیتونم زندگی بکنم. خیلی حرفها برای گف

 از کجا شروع کنم. 

شاید فکر میکنی که چرا امشب رو برای گفتن حرفام انتخاب کردم؟ در جواب باید بگم که خیلی دوست دارم حرف 

 بزنم اما شهامت نداشتم حاالم ندارم. نمیدونم, شایدم دارم خواب میبینم! 

 چشم دوختم. روی از فرشید بر گرفته و به انبوه ظرفهای پیش رویم 

 فرشید گفت: 
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میدونم که باور نمیکنی اگر بگم تمام این مدت با یاد تو درس میخوندم, یاد تو باعث میشد با پشت کار بیشتری برای 

آیندم قدم بردارم. این که بتونم ازت جواب مثبت بگیرم و در آینده خوشبختت کنم منتهایه آرزوم بود. درست مثل 

 در قلبم داشت باشم. اینکه هم زمان دو آرزو 

 از فرشید فاصله گرفتم و روی صندلی آشپزخانه نشستم, گویی میترسیدم رسوا شوم. او نیز نزدم آمده و گفت:

 باور کن الله این یک تصمیم انی و عجوالنه نیست, مدت هاست که دارم بهش فکر میکنم. 

 با صدایی لرزان گفتم: 

 لطفا برو فرشید, برو. 

 د و گفت: دستم را فشر

 چرا الله؟ آخه چرا؟ 

 صورتم را پوشاند و آهسته گفتم: 

 دیگه در بارش حرف نزن, خواهش میکنم. 

 فرشید با سماجت گفت: 

 آخه برا چی؟ از من بدت میاد؟ 

 با آهنگی بغض آلود گفتم: 

 لطفا اینطور درباره خودت قضاوت نکن, تو آدم متواضع و مهربونی هستی. 

 ز گریم متاثر شده بود پرسید: فرشید که ا

 پس جریان چییه؟ چرا نمیخوای بهترین شب زندگی منو زیبا تر کنی؟ 

لب به دندان گرفته و سکوت کردم. او از جا برخاست و به دیوار پشت سرش تکیه داد, دستهایش را در جیبهایش 

 فرو برده و آرام گفت: 

 میتونم حدس بزنم. 

شک نگریستم. به نظر میرسید دستانش را مشت کرده و به سختی تالش میکنم چیزی به سرا پایش از پشت موج ا

 نگوید. 

 زم زمه کردم: 

 فرشید! 

 او آهسته گفت: 

 البته تو حق داری مردد باشی, چون از ناحیه مادرم و فهمیه هیچ محبتی ندیدی و هنوز میترسی. 

 به دروغ گفتم: 

 اینطور نیست. 

درست میگم, تو از اونا بیم داری اما عزیز من تو با من و در کنار من زندگی میکنی, پس نباید  خودت هم میدونی که

 نگران باشی. تازه, گذاشت زمان اونارو نرم تر میکنه به خصوص اگر بفهمند که من دوستت دارم. 

 بال فاصله گفتم: 

 نه! 
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اگه تو قبول کنی مساله تا پایان تحصیالتم مسکوت  چی نه؟ من که حاال در این مورد با اونا حرف نمیزنم, میخوام

 باشه. من یه حلقه برات میخرم و دور از چشم دیگران باهم نامزد میشیم بعد. . . . . 

 نه, نه! حتی حرفش رو هم نزن, این عملی نیست. 

 فرشید کنارم قرار گرفته و گفت: 

 چرا؟ به من اعتماد نداری؟ 

 کالفه گفتم: 

 د یا هرچیز دیگری نیست. صحبت من سر ارزش هاست سرعقیده بزرگتر ها. مساله اعتما

 فرشید اخم کرده و معترض گفت: 

 آخه برای چه عقاید قلبیم رو فدای عقاید دیگران کنم؟ الله من انسانم و قدرت تصمیم گیری دارم. 

هم باشی باید برای ازدواج رضایت بعضی چیزا ربطی به قدرت تصمیم گیری نداره. تو اگر قوی ترین مرد روی زمین 

 پدر و مادرتو جلب کنی. 

 فرشید قاطعانه گفت: 

 این کاررا میکنم. 

 با لبخندی تلخ گفتم: 

 بس کن ترو خدا فرشید, ما مثل دو خط موازی به هم نمیرسیم. 

 اما من میدونم در کنار تو خوش بختم. 

 ی کم سن و سالیم, شاید بعدا نظر تو برای ازدواج با من عوض شد. برای آینده نمیشه تضمینی داد. ما هنوز هردو خیل

 فرشید که آشکارا رنجیده بود گفت: 

 تورو نمیدونم اما من تصمیمم رو گرفتم. درباره سن و سالم باید بگم که به زودی وارد بیس و دوسالگی میشم. 

 اگر پاسخ من منفی باشه چی؟ 

 : فرشید مکثی کرده و کامال جدی گفت

 اونوقت خونم میفته گردنت. 

از حالت چهره اش لبخند بر لبانم نقش بست مثل مجنون کوچکی بود که میخواست سر آغاز قصه ای تازه باشد با 

 همان لبخند گفتم: 

 برو بخواب فرشید, تو به استراحت احتیاج داری. 

 فرشید گفت: 

 من منتظر شنیدن جوابم. 

ر ماندم و هیچ نگفتم. فرشید از جا بر خواست و به ساعت روی دیوار نگریست, مستاصل به صورت خسته اش خی

 نزدیک دو بامداد بود. از مقابل من گذاشت و به طرف در رفت و آهسته گفت: 

 حق داری اگر کمی فرصت بخواهی, اما اینو بدون که من منتظرم. شب بخیر. 

 .او رفت و رایحه حضورش مثل رویای نیمه شب گیجم نمود
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ساعت از چهار صبح گذشته بود که خسته به بستر رفتم, باید بالفاصله خوابم میبرد اما اعترافات فرشید نمیگذاشت. 

انگار هنوز مبهوت و گیج و ناباور بودم. درونم آتشی شعله میکشید که حرارتش سوزان و غیر قابل تحمل بود. گویی 

ر گذشته شده بودم, اعمالی که هر یک معنای تازه ای میداد و دریچه تازه متوجه اعمال و حرکات و حرفهای فرشید د

ای به روی عشق و عالقه و محبت قلبی او نسبت به من بود. سر میز صبحانه نگاه فرشید را متوجه خود دیدم, نگاهی 

جمع کردن که لبریز از حسرت و سرزنش بود. برای آنکه رسوا نشوم به بهانه ریختن چای از جا برخاستم و سرگرم 

 فنجان ها شدم. زن دایی گفت:

 برای من کمرنگ بریز الله. 

 دایی با محبت گفت: 

 بخاطر زحمات دیشب ازت ممنونیم. 

 با لبخندی صمیمی گفتم: 

 من کار مهمی انجام ندادم. 

 فهیمه پشت چشمی نازک کرده و گفت: 

 خدا شانس بده. 

 فرشید با تمسخر گفت: 

 یادمون رفت از شما تشکر کنیم. باالخره شما هم بعد از آن همه رقص و پایکوبی خسته بودید.  آه بله, ببخشید که

 زن دایی با آهنگی معترض گفت: 

 مودب باش فرشید, تو هنوز یاد نگرفتی جلوی دیگران به خواهرت بی احترامی نکنی؟ 

دی زورکی بر لب آورده و با سینی فنجان ها به نگاهم با نگاه دایی تصادف نمود. هنوز برای آنها بیگانه بودم, لبخن

 طرف ظرفشویی رفتم. خواستم آنهارا بشورم که فرشید از جا برخاست و گفت: 

 تو بشین الله, هنوز صبحانه ات را کامل نخورده ای, من چای میریزم. 

 خواستم چیزی بگویم که با صمیمیت گفت: 

 نگران نباش, بلدم. 

 دایی گفت: 

 الله جان, فرشیدمیتونه این کارو انجام بده. بیا بشین 

 زن دایی با رنجشی آشکار گفت: 

 چی شده که کار کن شدی فرشید؟ ! 

 فرشید چشمکی دوستانه به من و دایی زده و گفت: 

 باالخره باید یاد بگیرم مادر, تا اخر عمرم که نمیتونم بشینم و آماده بخورم. 

 زن دایی به طرفش برگشت و گفت: 

 حرفهای تازه میزنی! 

 فرشید با آهنگی بی ریا گفت: 

الله خستست مادر, دیشب تا نزدیک صبح کار کرده. تازه من صبحانه ام را خوردم اما اون هنوز صبحانه اش را تموم 

 نکرده. 
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 فهیمه گفت: 

 خوبه که همه تو این خونه شدن وکیل مدافع الله. 

 فرشید به شوخی گفت: 

 لستان نبود. حسود نبود گ

به صورتش نگریستم, او نیز متوجه من بود. گویی در نگاهش برق داشتن راضی مشترک میدرخشید, اگر همانطور 

پیش می رفت مسلما اسباب شک بقیه را فراهم میکرد. با آنگشتان لرزانم قاشق چایی خوری را در فنجانم چرخاندم 

 روشن کردن پیپش گفت:  و نگاهم را به رومیزی قدیمی دوختم. دایی در حال

 بچه ها براتون خبر خوبی دارم. 

 نگاه ها متوجه دایی شد, او به عقب تکیه داد و گفت: 

 اگه موافق باشیم به مدت یک هفته میریم سفر. 

 فهیمه فریادی از شادی کشید و زن دایی که رضایت در سیمایش موج میزد گفت: 

 خونوادت برسی؟ چی شده که دلت اومده برای چند روز به 

 از خیلی قبل در فکرش بودم منتها کارهای شرکت سنگین بود و نمیتونستم بی توجه باشم. 

 فرشید گفت: 

 فکر کنم تا امروز نگفتید که سورپریز باشه, درسته؟ 

 دایی با لبخند گفت: 

 اشه. بله, البته فکر کنم برای تو هم بعد از گذروندن اون روز های خسته کننده مناسب ب

 فرشید گفت: 

 این بهترین چیزی که میتونه خستگی دو سال رو از تنم خارج کنه. 

 دایی از من که تا آن لحظه ساکت بودم پرسید: 

 تو چی میگی الله؟ 

 زن دایی پشت چشمی نازک کرده و به فهیمه چشم دوخت. آرام گفتم: 

 دوست ندارم مزاحمتون باشم. 

 داد: فرشید به جای دایی پاسخ 

 این چه حرفی الله! انگار هنوز بعد از این همه مدت احساس غربت میکنی. 

 بالفاصله گفتم: 

 نه اصال اینطور نیست. اما من. . . . . 

 دایی گفت: 

 بهانه نیار که نمیپذیرم. این سفر برای همه الزمه. 

 فهیمه پرسید: 

 کی حرکت میکنیم بابا؟ 

 بهتر. زمانش با شما, هرچه زودتر 

 زن دایی گفت: 
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 امروز جمعه ست, فکر کنم دوشبه حرکت کنیم بهتر باشه. 

 دایی گفت: 

 خوبه, دوشبه تا جمعه هفته بعد چطوره؟ 

 فهیمه گفت: 

 عالیه. 

 سپس زن دایی گفت: 

 حاال کجا میریم شاهرخ؟ 

 حرکت میکنیم. خوش حال نیستی الله؟  معلومه دیگه شمال. از حاال به فکر اسباب سفر باشید که دوشنبه صبح زود

 بالفاصله گفتم: 

 چرا دایی جون, خیلی. 

 فهیمه با قصد تحقیر کردنم پرسید: 

 اصال تاحاال رفتی شمال؟ 

 بی ریا گفتم: 

 نه. 

 فهیمه ناباور پرسید: 

 واقعا؟ ! 

 وقتی تایید کردم زن دایی گفت: 

 . پس با این حساب باید خیلی بهت خوشبگذره

سر به زیر افکندم و به یاد شهر خودمان افتادم, به یاد آن شهر کویری و داغ. هیچ نمیدانستم تا آن درجه برایش 

 دلتنگم. فرشید با سینی چای سر میز نشست, انگار به دلیل اندوهم پی برده بود که گفت: 

 پدر یک بار هم بریم زاد گاه شما یزد. 

د, راستش قلب خودم هم لرزید. دایی خواست چیزی بگوید که فرشید در ادامه حس کردم رنگ از رخ زن دایی پری

 گفت: 

 باید شهر دیدنی و جالبی باشه. 

 زن دایی با تغیر گفت: 

 آخه اون جا چه چیزی جالبی داره؟ 

 فرشید با بدجنسی گفت: 

چیزای جالب و دیدنی داره؟ از شما حیرت میکنم مادر که چهار گوشه ایران رو دیدید ولی نمیدونید یزد چه 

 بخصوص که توی همون شهر درس خوندید و با پدرم ازدواج کردید. 

 فهیمه به حمایت از مادرش گفت: 

 هروقت دلت خواست اونجا رو ببینی تنها برو. 

 دایی برای خاتمه دادن به اون بحث گفت: 

 کافیه بچه ها, لطفا سر مسایلی به این کوچیکی بحث نکنید. 
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یل کوچک؟ صحبت از زادگاهمان مسله کوچکی بود؟ بغض گلویم را فشرد, بی گمان میدانست تا چه اندازه مسا

 دلتنگم. زن دایی گفت: 

 زود باشید که خیلی کار داریم. فهیمه تو باید خونه رو جارو کنی. 

 فهیمه معترض گفت: 

 چرا من؟ 

 گفتم: 

 زن دایی اگه اجازه بدین من اینکارو کنم. 

 حتیاجی نیست, تو باید به من در جابجایی ظرف ها و پختن ناهار کمک کنی. فرشید تو هم باید با پدرت بری خرید. ا

 فرشید با آهنگی شوخ گفت: 

 فکر میکردم در مرخصی بسر می بارم. 

 زن دایی گفت: 

 به خاطر خودت میگم چون مطمئنم از بیکاری کم حوصله میشی. 

 فرشید گفت: 

 ربان, شما لیست بدین باقی با من. پدر شما هم نیازی نیست بیاید فقط کافیه سویچ رو به من بدین. اطاعت ق

 دایی گفت: 

 خیلی هم خوبه, چون من هم چند تا کار نیمه تمام دارم باید انجام بدم.

 

********************** 

 

پاکت نامه ای افتاد که یک شاخه گل سرخ کنارش آن شب وقتی خسته خسته به خانه رفتم زیر نور مهتاب نگاهم به 

بود . آهسته کلید آبژور را فشردم و پشت میزم قرار گرفتم . نامه عطر و بوی آشنایی داشت. با آنگشتان لرزان 

درش را گشودم و نامه را از داخلش بیرون کشیدم, دستخط فرشید بود. قلبم به شدت میتپید پس برای لحظاتی چند 

 شردم تا شهامت از دست رفته را باز یابم اما وقتی شروع به خواندن کردم همه وجودم لرزید: دیده بر هم ف

 الله عزیز 

بیگمان وقتی نامه ام را ببینی حیرت خواهی کرد, چرا هرگز چنین عملی از من سر نزده. از من! پسری که میگویند نه 

گویند قلبش همچو آهنی سرد و نفوذ ناپذیر است و احساسی در قلبش است و نه عشقی و نه عالقه ای. کسی که می

روحش آزاد از هرگونه قید و بند. آه که چه تصورات پوچ و کودکانه ای درباره ام در ذهن دیگران شکل حقیقت به 

خود گرفته است. اگر باور نداری در برابر پنجره بایست تا متوجه شوی به سبب بیقراری و تشویش همچنان بیدارم و 

ن پرستاره چشم دوخته ام تا شاید تصویر تو را میان آنان بیابم. تصویر آن چهره مهربان و دوست داشتنی و به آسما

 بی ریا, چیزی که تا ابد در ذهنم باقی خواهد بود. 

الله کاش سخنانم را جدی میگرفتی و باور میکردی به حد پرستش دوستت دارم. نمیتوانم بگویم از چه زمان به عالقه 

بردم اما به یاد می اورم که نخستین بار جرقه مهر تو چگونه قلب و روح جوانم را به آتش کشید. روزی که ام پی 

خودت را مجبور کردی در اوج بیگناهی از فهیمه و مادرم عذرخواهی کنی. آری, من گفت و گوی تو و پدرم را شنیدم 

ه تو نه تنها دختر ضیف و ترسو نیستی, بلکه و پس از آن به شهامت و گذشتت آفرین گفتم. آن روز باور کردم ک
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فردی با شهامت و فداکاری. کسی که با شجاعت تمام از غرور و حق خود به خاطر آسایش و آرامش دیگران گذشت. 

از آن به بعد در رفتار و حرکاتت دقیق تر شدم, همیشه پاک بودی و بیریا, درست به پاکی و زاللی آب. شاید باور 

هر روزی که میگذشت به عالقه ام افزوده میشد, به خصوص که بارها و بار ها محکت زدم و جز  نکنی اگر بگویم

صداقت چیزی ندیدم. اکنون به درجه ای رسیدم که نمیخواهم و نمیتوانم بر عشق و عالقه ام سرپوش بگذارم. بگذار 

انم که هنوز در باورم تردید هرچه میخواهد بشود. اخر در کدامین قاموس دوست داشتن جرم است؟ میدانم, مید

داری اما الله عزیزم به من اعتماد کن و مخواه آواره دیاری شوم که مقصدش نا معلوم است. من, مهمانی نا خوانده ام 

 که تا جان در بدن دارد بر در قلبت خواهد کوفت شاید پذیرای همیشگی اش شوی. 

 ))فرشید((

نامه داخلش, آن را به قلبم فشردم. خداوندا! اشک شوق میریختم, اشک  پاکت نامه را برداشتم و پس از قرار دادن

شکر, اشک سپاس به خاطر آن همه توجه. موجی بودم تشنه محبت و عشق, زخم خورده ای که با جرعه ای مهر جانی 

دریچه تازه دوباره میگرفت. گویی دنیا با همه عظمتش زیر پاهایم بود. باور کردنی نبود, اعترافات عاشقانه فرشید 

ای به رویم گشود بود. تالش کردم میان اشک شوق بیندیشم و سخنان او را ارزیابی کنم اما احساس غربت مانعم 

میشد, احساسی که میگفت او را دوست میدارم. او را از دیرباز دوست میدارم. احساسی که هرگز باورش نکرده بودم 

که میل مادر فرشید و عقیده فهیمه را تحت آلشعاع قرار میداد. و یا شجاعت به زبان آوردنش را نداشتم. احساسی 

همانطور که مات و مبهوت ایستاده بودم آهسته در زدند. نگاهم به در دوخته شد و لرزشی غریب بر وجودم حاکم 

و  گردید ولی قبل از آنکه اجازه ورود بدهم در باز شد و من در پناه نور کمرنگ آباژور او را دیدم. نگاهش داغ

 آتشین بود و رایحه حضورش. . . . . . 

قدم به درون گذارد و در را پشت سرش بست, گویی نمیدانست چه به روزم آورده. لب به دندان گرفته و سر به زیر 

 افکندم, درست مثل این بود که برای نخستین بار در برابر هم قرار میگرفتیم. او آرام گفت: 

 ه, به یک کلمه محبت آمیز. من به تبسمی دلخوشم, به یک نگا

 به صورتش خیره شدم, چشمانش با برق عجیبی میدرخشید. خواستم بگویم نه که در ادامه گفت: 

 پس با جوابت دلشادم کن, همون جوابی که من منتظرشم. 

 زم زمه کردم: 

 فرشید, تو با این کارها باعث میشی که دربارمون فکر های نا به جا کنند. 

 مشی دور از باور گفت: او با آرا

 همه خوابند, پس الزم نیست نگران باشی. من هم اگه نامه نوشتم به این دلیل بود که شجاعت حرف زدن نداشتم. 

 پشت به او کرده و گفتم: 

 کارهایه بچه گانه میکنی فرشید. 

 با آهنگی شوخ گفت: 

اعتراف کردم و حاالم منتظر شنیدن پاسخم. الله, به  بله حق با توست, من با صداقت یک پسر بچه به مکنونات قلبیم

 من نگاه کن. 

به طرفش برگشته و به صورتش خیره شدم, در نگاهش عشق و التماس موج میزد. نه! قادر نبودم او را برنجانم, پس 

 با لحنی محبت آمیز گفتم: 
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 ش نمیدونیم؟ فرشید ما داریم درباره چی حرف میزنیم؟ درباره آینده؟ چیزی که هیچی از

 فرشید آرام گفت: 

 الله حاشیه رفتن چه فایده ای داره؟ من به وضوح به منظورم اشاره کردم, آیا میخوای یک بار دیگه تکرارش کنم؟ 

 زم زمه کردم: 

 فرشید! 

 فرشید قدمی به جلو برداشت و صادقانه گفت: 

 و گذشتی. به من بگو الله, بگو چرا مردد و دو دلی؟ در برابر تو احتیاجی به غرورم ندارم, چون تو آسوه تواضع 

 با آهنگی لرزان گفتم: 

 به من فرصت بده فرشید. 

 ملتسمانه گفت: 

 امیدوارم طوالنی نباشه. 

 سکوت من ادامه داشت, او به طرف در رفت و پس از مکثی کوتاه گفت: 

 شب بخیر. 

 فاصله صدایش کردم: انگار قراربود برای همیشه از دستش بدهم که بال

 فرشید! 

به طرفم برگشت و نگاهش تا عمق وجودم رسوخ نمود, نگاهی که برق انتظار از آن میجهید. لبانم برای گفتن چیزی 

 لرزید اما گفته ها از ذهنم پر کشیدند پس به ناچار گفتم: 

 شب بخیر.

 

  
 

خسته ام باشد. دایی به توصیه همسرش خانه ای  هیچگاه تصور نمیکردم آوای دریا تا آن درجه آرام بخش جان

ساحلی اجاره نمود تا روز های به یاد ماندنی سفر را در آن سپری کنیم. صبح با صدای امواج برمی خواستیم و شب 

 نیز با آوای امواج به خواب میرفتیم. یکی از آن لحظات دایی پرسید: 

 الله به تو خوش میگذره؟ 

 از صمیم قلب گفتم: 

 له دایی جون ازتون ممنونم. ب

فقط گاهی یاد و نگاه های پر معنای فرشید بر دل جوان و شوریده ام بذر تشویش می پاشید. آن نگاه های دزدانه و 

داغ که شور عشق را در وجودم زنده میکرد و یاد آور لحظات پر خاطره مشترکمان بود. عصر روز دوم در حالی که به 

وب خورشید بودم فرشید نزدم آمد و کنارم روی ماسه های داغ قرار گرفت و به تقلید از تنهایی سرگرم تماشای غر

 من به انداختن سنگ در دل دریا مشغول شد. برای شکستن سکوتمان پرسدیم:

 دایی و بقیه خونه اند؟ 

 او خیلی مختصر گفت: 

 نه, رفتن بازار خرید کنند. 
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بل از آنکه باب گفت و گو باز شود خواستم از جا بلند شوم که مچ دستم را قلبم به خاطر تنها بودن با او لرزید. ق

 گرفت و پرسید: 

 کجا؟ 

 در حالی که تالش میکردم خونسرد باشم با آهنگی لرزان گفتم: 

 میرم مقدمات شام را اماده کنم. 

 او چشم در چشمم گفت: 

 شین لطفا. شام دیر نمیشه. من هم میتونستم با اونا برم اما به خاطر تو نرفتم, پس ب

 خواستم چیزی بگویم که مانعم شده و معترض گفت: 

 تو از من فرار میکنی؟ 

 تو اشتباه میکنی فرشید! 

 با لبخندی تمسخر آمیز گفت: 

 درباره چی؟ اینکه تو یک ترسو بیشتر نیستی یا درباره خودم؟ 

 فرشید! 

 ارم میبینم که آشکارا از تنها بودن با من فرار میکنی. الله من شاید ساده باشم اما احمق نیستم. د

 تو اشتباه میکنی فرشید, درباره همه چیز. من همیشه تورو مثل یک برادر. . . . . . 

 آه. . . . بس کن الله, ال اقل تالش نکن بعد از شنیدن حقایق از زبون من به اخالقیات اشاره کنی. 

 با لحنی رقت برانگیز پرسیدم: 

 میخوای ناراحتم کنی فرشید؟ 

 او با لبخندی ناباور در حال اشاره به خودش گفت: 

 من؟ من ناراحتت کنم! آخه چطور میتونم؟ این تویی که میخوای منو برنجونی و کاری کنی که سر به بیابون بذارم. 

 نگاه از او برگرفته و به غروب خونین خورشید چشم دوختم. او در ادامه گفت: 

فکر میکردم کسی هستی که طاقت اندوه دیگران رو نداری؟ انگار رنج کشیدن من برات مهم نیست. هرروزی  چطور

 که میگذره به خودم میگم فردا پاسخ میدی, اما افسوس که تو سنگدلی. 

 با آهنگو بغض آلود در خلوت ساحل فریاد زدم: 

 که تمام عمر از داشتنشون شانه خالی کردم؟  لطفا بس کن فرشید, تا کی میخوای به من صفاتی رو نسبت بدی

 با دیدگانی اشکبار به طرفش برگشت و گفتم: 

 به خدا من نه سنگدلم نه میخوام رنجت بدم, من فقط میخوام برای خودم زندگی کنم. 

 یعنی فکر میکنی در کنار من رنج میکشی؟ 

 کالفه گفتم: 

 ما حرفهای همدیگرو نمی فهمیم فرشید. 

 د عاجزانه گفت: فرشی
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چطور؟ من دارم تالش میکنم بفهمم در وجود تو چی میگذره, این تویی که دایم از من فاصله میگیری و به نوعی فرار 

میکنی. خوب حرف بزن تا به قول خودت مقصودتو بفهمم. مگه در طول این دوسال از من اشتباهی سر زده یا باعث 

 رنجشت شدم؟ 

 بی ریا گفتم: 

 هرگز. 

 پس چی؟ این حق منه که دلیل تردیدت رو بپرسم. 

 در به زیر افکنده و در حال به هم زدن ماسه ها گفتم: 

 هیچکس مقصر نیست, این منم که هنوز با خودم کنار نیومدم. 

 درباره چی؟ 

 درباره همه چیز, درباره گذشته. درباره مادرم درباره مادرت و. . . . . . 

 او میان صحبتم گفت: 

 اینا چه ارتباطی به ما داره؟ 

 محکم گفتم: 

خیلی مربوطه فرشید, ما بچه های اونایم, بچه های کسانی که سالها به دالیل مرموزی از هم دست کشیدند رنج بی 

خبری و تنهایی رو به جون خریدند. من باید بدونم این دشمنی ریش در کدوم خاک داشته مادرم تا چه اندازه مقصر 

 بوده. 

 فرشید آرام گفت: 

 فکر میکردم پدرم برات گفته یا مادرت. 

 با لبخندی تلخ گفتم: 

 بله اما حس میکنم هیچکدوم از این دالیل اونقدر ارزش نداشته که آن همه سال کینه به دل بگیرند. 

 فرشید دست بر شانه ام گذارد و گفت: 

ایل بی اهمیت و کوچک میکنند که حتی ارزش فکر کردن بعضی ها اینطوری اند دیگه الله. زندگیشون رو فدای مس

 نداره. 

 چشم در چشم فرشید گفتم: 

 اما ظاهرا گناه مادر من اونقدر بزرگ بوده که مادرت حتی حاضر نیست به من کوچکترین توجهی کنه. 

 فرشید زم زمه کرد: 

 الله! 

 بال فاصله گفتم: 

 لی. این حقیقت منو خیلی رنج میده فرشید, خی

 فرشید با لبخندی پر معنا گفت: 

 به همین دلیل دغدغه خاطر داری؟ 

 احساس عذاب وجدان میکنم چون دست مادرم از دنیا کوتاه و من مایل نیستم کسی ازش دلگیر باشه. 

 فرشید زم زمه کرد: 
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 تو خیلی خوبی الله. 

 با آهنگی بغض آلود گفتم: 

 م دلگیره چطور میتونم با قبول پیشنهاد تو بیشتر دلگیرش کنم؟ وقتی زن دایی تا آن درجه از مادر

 اونو به من بسپار. ای کاش مادرم می فهید که تو چقدر خوبی. 

 دوس ندارم تمام عمر به من به چشم یک سربار نگاه کنند. 

 فرشید رنجیده گفت: 

 این چه حرفیه دختر؟ من دارم بهت التماس میکنم با من ازدواج کنی! 

 زم زمه کردم: 

 اما بقیه این فکرو نمیکنن. 

 فرشید کالفه گفت: 

خیال میکردم در نظرت آدم مستقل و با اراده ایم. بذار بقیه هرچی دوس دارن بگن, بذار بگن عقل منو دزدیدی, چه 

 اهمیتی داره؟ 

 معترض گفتم: 

 برای من مهمه, به خصوص عقیده دایی و زن دایی. 

 ز حاال میدونی. جواب مادرمو که ا

 برای همینم دوس ندارم با دلخوری اون قبول کنم. 

 فرشید با شادی ال ینوصفی گفت: 

 پس. . . . . یعنی قبول میکنی؟ صورتم گر گرفت اما به سختی گفتم: 

همه خواهش میکنم خودتو کنترل کن فرشید. من با چه کسی بهتر از تو میتونم ازدواج کنم؟ تو پسر دایی منی و از 

مهمتر فامیل نزدیک منی, اما آیا فکر نمیکنی برای فکر کردن به ازدواج هردومان کمی جوانیم؟ تو تازه در دانشگاه 

 قبول شدی و من هم تازه اول راهم. 

 فرشید که در پوست خودش نمی گنجید گفت: 

کوت نگاه میداریم تا درس صبر میکنیم الله, مهم این بود که به من قول دادی. ما این راز رو برای مدتی مس

 هردومون سبک تر بشه. اما آیا قولت محکم و واقعیه؟ 

 تو چطور؟ 

 فرشید با لبخندی گفت: 

 برای اینکه بهت ثابت کنم به عهدم پای بندم حلقه به دستت میکنم. 

 قولی که با زبون داده بشه برای من با ارزش تر از کوه طالست. 

رخشید و دستانش به نرمی دستانم را می فشرد. حس میکردم یک دنیا حرف نا چشمانش از برق اشک شوق مید

 گفته دارم اما زبانم بند آمده بود. قبل از آنکه تالش کنم چیزی بگویم با آهنگ آرام و آهسته ای گفت: 

 غصه گذشته ها رو نخور الله همه چیز درست میشه. 

 ش آشک هایم زدود و در ادامه گفت: نا خود آگاه اشکم سرازیر شد, او با دستان لرزان

 من نمیذارم و نمیخوام که قربانی گذشته بشی. تازه احساس میکنم تو برای جبران گذشته خیلی تالش کردی. 
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 میان گریه گفتم: 

 فرشید نمیتونم بفهمم چطور میشه که قلب آدما از سنگ میشه؟

 با لبخند گفت: 

آدما با هم فرق دارند, درست مثل من و مادرم که باهم متفاوتیم و تو نباید برای دونستنش به خودت فشار نیار چون 

 منو به خاطر نامهربونیهای اون از خودت محروم کنی. بهت قول میدم خودم همه کوتاهی هارو جبران میکنم. 

م برد آن غروب گریه ام شدت گرفت. به خدا آن نهایت خوشبختی بود, هیچگاه از یاد نمی برم, هیچگاه از یاد نخواه

 پر خاطره را که برای هردو یمان مبدل به اوقاتی پر رمز و راز و فراموش ناشدنی گردید. . . . . 

**************** 

سه روز بعد وقتی به تهران باز گشتیم فرشید به عهدش وفا نمود و از من خواست برای خرید حلقه همراهیش کنم. 

زود تر از من از خانه به بهانه دیدن یکی از دوستانش خارج شد و من نیم آن روز هرگز فراموش نمیکنم, فرشید 

ساعت بعد به بهانه خرید جزوه خانه را ترک کردم. جدا که چه بازی گناه آلودی بود, حس میکردم در و دیوار خانه 

کجا میرم با  مالمتم میکنند و نگاه های زن دایی کنجکاو و مرموز است. آنقدر دست پاچه بودم که وقتی پرسید

آهنگی که لرزشش محسوس بود پاسخ گفتم. باید هم احساس عذاب میکردم چرا که برای اولین بار بود به او دروغ 

 میگفتم آن هم برای کاری که عاقبتش نا معلوم بود. 

ردن آنرا فرشید چند کوچه پاین تر ایستاده و به ماشین دایی تکیه داده بود. شب گذشته پس از اصرار فراوان قول ب

از دایی گرفته بود و من انگار روی ابرها راه میرفتم و با فرشید کیلومتر ها فاصله داشتم چرا که هرقدر گام برمی 

داشتم از او دور بودم. نمیدانم شاید هم اضطرابی که در آن دست و پا میزدم باعث بروز چنین حسی شده بود. از 

کالفه بود که البته پس از آن همه معطلی طبیعی می نمود. او که در  همان فاصله به سیمای فرشید خیر شدم , گویی

 لباسهای اسپرتش دو چندان زیبا به نظر میرسید با اخمی مصلحتی گفت: 

 ای بابا خسته شدم از بس انتظار کشیدم. 

 گفتم: 

 معذرت میخوام. 

 او در حال سوار شدن گفت: 

 نمی شد کمی زودتر از خونه خارج بشی؟ 

 ی صندلی اتومبیل قرار گرفته و در حال بستن در گفتم: رو

 واقعا نمیشد. 

 او اتومبیل را روشن کرده و با آهنگی طنزالود گفت: 

 واسه خرید حلقیه نامزدی که انقدر انتظار کشیدم وای به حال خرید عروسی. 

 کرده و پرسید:  صورتم گل انداخت و به مناظر بیرون چشم دوختم. فرشید ظبط اتومبیل را روشن

 کجا برویم؟ 

 آرام گفتم: 

 فکر میکردم مقصدمون معلومه. ! 

 من یک جارو در نظر دارم اما میخواستم عقیده تورو بدونم. 
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فقط هر کاری که قرار بکنیم باید خیلی زود به اخر برسه وگرنه زن دایی به خاطر تاخیرم ناراحت میشه. قبل از اینکه 

 سفارش کرد زودتر برگردم. از خونه بیام بیرون 

 فرشید با لحنی شوخ پرسید: 

 ببینم کارهای مادرم کی با تو تموم میشه؟ 

 زم زمه کردم: 

 فرشید, مادرته! 

 او خشمش را بر سر دنده اتومبیل خالی کرده و با حاالتی عصبی گفت: 

 ده؟ نمیتونم بفهمم چرا مادرم تا این درجه تورو مورد بی مهری خودش قرار می

 قرار شد همه چیز رو به زمان واگذار کنیم یادت رفته؟ 

 فرشید با لحنی از سر اجبار گفت: 

 حق با توست. عجیبه که گاهی حرفهای خودم یادم میره. 

 برای خارج کردنش از آن حالت گفتم: 

 . آخه تو از اون دسته آدمایی هستی که خوب بلدن دیگران رو پند بدن اما خودشون. . . . 

 او خنده بلندی سر داد و در ادامه صحبتم گفتم: 

 اما خودشون بلد نیستن عمل کنن, هان؟ 

 هردو خندیدیم. فرشید با وسواس مقابل گالری مجللی توقف نمود و کامال جدی گفت: 

 الله, ازت یک تقاضا دارم. 

 به چشمانش خیر شدم. با لبخندی پر معنا گفت: 

 ی برداری و فکر چیزای دیگرو نکنی. اینکه هرکدوم رو پسندید

 گفتم: 

 ولی اینکه حلقی ازدواجمان نیست. 

 مکث کوتاهی کرده و گفت: 

 بله اما از حلقه ازدواج مهم تره. 

 سر به زیر افکنده و گفتم: 

 داری ارزشش رو با پول میسنجی؟ 

 چانه ام را باال گرفته و با آهنگی بی ریا گفت: 

 امزدی میگن چی؟ میدونی به حلقی ن

 سکوتم وادارش نمود ادامه دهد: 

 میگم حلقه تعلق! یک دختر و پسر اولین بار توسط این حلق به هم مربوط میشن, پس میبینی خیلی مهمه. 

 گفتم: 

 اما من دوست دارم حلقه هم مثل قلب تو ساده و بی نقش باشه اونقدر که همون سادگیش باعث بشه به یاد تو بیفتم. 

 ا نگاهی شورید بر اندازم کرده و زمزمه نمود: ب

 مثل آب پاکی, مثل چشمه زالل, خدا کنه الیق زندگی در کنارت باشم و بتونم خوش بختت کنم. 
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 هردو از اتومبیل پیاده شده و وارد گالری شدیم. آن روز یکی از آخرین روز های شهریور ماه بود.

یگر گذاشت. دیگر آنقدر به یکدیگر عالقمند شده بودیم که از هرفرصتی برای از نامزدی مخفیانه و ساده ما دو ماه د

تنها بودن استفاده میکردیم, گویی یک روح در دو جسم بودیم. فرشید هدایای زیبایی برایم میخرید و در آماده 

دنیا را طور دیگری شدن برای کنکور کمکم میکرد. باور کردنی نبود اما از وقتی که حلقیه فرشید به دستم رفته بود 

میدیدم و دیگر ناامیدی را به خلوتم راه نمی دادم. فرشید می گفت به او اعتماد کنم و کول بار سنگین اندوه و تنهایی 

ام را با او شریک شوم. میگفت برایش درد و دل کنم و هرگز مکنونات قلبی ام را از او پوشده مدارم. او پسر مهربان 

که با صمیمیت ریشه دارش حس محبت و اعتمادم را به خود جالب نمود. البته روابط  و رفیق یک رنگی بود, کسی

صمیمی ما که تالش می کردیم در جمع بروزش ندهیم از دید بقیه دور نبود, حتی چند بار بر اثر موشکافی زن دایی تا 

. اعتراف میکنم که لب پرتگاه شکست پیش رفتیم که خوشبختانه با سرعت عمل و زیرکی فرشید به خیر گذاشت

 همیشه ترس نا شناخته ای آزارم میداد, ترس رسوا شدن و بدتر از آن ترس ناکامی در دستیابی به اهدافمان. 

فرشید مثل گذشته عالقه ای برای همراهی با خانواده اش از خود نشان نمی داد و هرچه عشق در سینه داشت بی 

مرغ عشق بودیم که مخفیانه و دور از چشم دیگران شبها تا پاسی از شب چون و چرا خالصانه نثارم میکرد. ما مثل دو 

گذشته باهم به گفت و گو و در و دل می نشستیم و برای آینده نقشه های رنگارنگ می کشیدیم. فرشید برای بچه 

هایمان اسم انتخاب میکرد و من از خوش بختی سخن میگفتم, در حالی که آنگشتانمان در هم گره خورده و 

نگاهایمان از برق پیروزی می درخشید. آه خداوندا, چه شب های بی انتهایی بود, انگار نه از سرما, نه از برمال شدن 

رازمان و نه از آینده می ترسیدیم. یک جفت کبوتر عاشق بودیم که به شوق پرواز موانع پر خطر را از یاد برده 

و گوش به بیرون می سپردم تا صدای قدم هایش را بشنوم, بودیم. من هر روز غروب در اتاق چشم به ساعت دوخته 

قدم های شتاب زده و خسته ای که برایم کامال آشنا بود. او راس ساعت هفت از دانشگاه به خانه باز می گشت و پس 

از احوال پرسی با مادرش برای گذاشتن کیف و وسایلش راه پله ها را در پیش می گرفت و آنگاه خیلی آرام به در 

تاقم ضربه میزد و داخل می شد. گویی همه وجودم او را فریاد می کرد, وقتی که آهسته سالم میداد و به صورت ا

 رنگ پریده ام خیر می شد و می پرسید: چه خبر؟ 

آری دیگر اندوه بی کسی آزارم نمی داد و عجیبتر آنکه مثل گذشته از وضعیتم گله مند نبودم, گویی سهم من از دنیا 

ود که دیگر صاحبش بودم. ما بیرون از خانه با آزادی بیشتر یکدیگر را مالقات می کردیم به خصوص که فرشید ب

دایی مرا در کالس کنکور ثبت نام کرده بود و فرشید می توانست در راه بازگشت به خانه مرا همراهی کند, در حالی 

ا سماجت از دایی خواسته بود که او را در منطقه که سخت شوریده و هیجان زده بود و من شکر گذار از اینکه فهیمه ب

دیگری ثبت نام کند تا با دوستانش ارتباط نزدیک تری داشته باشد. آن روز ها روز هایی بود که مایل بودم با فرشید 

 عزیزم تنها باشم, در حالی که تمام مدت افسوس می خوردم چرا تنها سه روز در هفته کالس دارم؟ 

روی نیمکت مرطوب از باران می نشتیم و با حرارت مطبوع محبت گرم می شدیم. فرشید می  ما در سرمای پارک

گفت: ما خونه داریم اما باید بیرون از خونه باهم صحبت کنیم و من می گفتم: همین که در کنار توام خوشحال و 

همم رقیب دارم سکته می خوشبختم. فرشید میگفت: اونقدر درباره تو حساسم که به گمانم اگر روزی برسد که بف

کنم, و من که هیچ چیز را از او پوشیده نمی داشتم درباره کامی صحبت کردم. هیچ گاه آن روز را از یاد نمی برم, 

قیافه اش به قدری دیدنی شده بود که ناخوداگاه لبخند زدم. جدا که مردها چقدر حساس اند, او با چشمانی گرد شده 

  از فرط حیرت و ناباوری گفت:
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 داری شوخی میکنی؟ 

 آرام گفتم: 

 نه جدی میگم. 

 رنجیده گفت: 

 پس چطور زودتر نگفتی؟ 

 حاال ام نمی خواستم بگم. نمیدونم, فکر کردم اگه بهت نگم و بعدا بفهمی ناراحت میشی یا شایدم از دهانم در رفت. 

 ناباور پرسید: 

 ل داشتی به من نگی؟ یعنی واقعا از دهنت در رفت؟ یعنی. . . . . . خیا

 با لبخندی پر معنا گفتم: 

مگه من تا حاال چیزی رو ازت پنهون کردم؟ تازه, تو چرا باید ناراحت بشی؟ واسه یه دختر ممکنه ده ها بلکه بیشتر 

 خواستگار بیاد. . . . . . 

 محکم گفت: 

 اما نه برای تو. 

 چطور؟ 

 اخم کرده و گفت: 

 داری, به من.  چون تو فقط به من تعلق

 مگه من چیزی غیر از گفتم. 

 او به روبرو خیر شده و عصبی گفت: 

 عجب مارمولکی این کامی! تمام این مدت مثل بچه خوب میومد و میرفت و کسی چیزی نفهمید. 

 چرا باید خودت رو ناراحت کنی فرشید؟ من که به هر حال به اون جواب مثبت نمیدادم. 

 و گفت: به صورتم خیر شده 

 اگرم میدادی خوشبخت نمیشدی. 

 بی منظور گفتم: 

 اما به نظر من پسر بدی نیست. 

 فرشید با صورتی بر افروخته گفت: 

 واقعا؟ ! 

 لب به دندان گرفته و در حال فشردن دستش گفتم: 

 معذرت میخوام فرشید جان, واقع مقصودی نداشتم. فقط. . . . .

 ن روز در او ندیده بودم گفت: محکم و با حالتی که تا آ

 واقعا که! 

هردو برای چند لحظه سکوت کردیم و در حالی که غالبا از حسادت او نسبت به خودم شادمان بودم برای چند ثانیه 

خودم را به جای او گذاشتم و حس کردم شاید به اندازه او هم طاقت نداشته باشم چرا که در نظرم فرشید همه 

 ق داشت. زم زمه وار گفتم: وجودش به من تعل
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 فرشید هیچکس حتی یک تار موی توهم نمیشه. 

 او روی از من برگرفت و پس از مکث کوتاهی گفت: 

 خیال نکن دارم مثل بچه ها حسادت میکنم. 

 اگر بدونم چنین حسی درباره ام داری بال درمیارم. این آرزوی هر زنیه. 

 او سر به زیر افکند و گفت: 

 سر خالی منه و ما مثل دو برادر باهم بزرگ شدیم پس هیچ کسی به خوبی من اونو نمیشناسه. کامی پ

 اصال بیا درباره اش حرف نزنیم. 

 فرشید گفت: 

 اتفاقا حاال که به اینجا رسید باید اعترافی بکنم. 

 متعجب پرسیدم: 

 چه اعترافی؟ 

 فرشید صادقانه به صورتم چشم دوخت و گفت: 

 چرا وقتی از زبونت شنیدم کامی قبل از من از تو خواستگاری کرده عصبانی شدم؟  میدونی

 نه, هرچند که فکر میکنم باید طبیعی باشه. 

 او لبخند تلخی زده و گفت: 

 حاال بله, اما عصبانیت من از بابت دیگه ای بود. 

 پرسیدم: 

 تو از چی عصبانی بودی؟ شاید از من؟ 

 فرشید گفت: 

 دم. از خو

 او به چشمان متعجب من چشم دوخت و با لبخندی تلخ در ادامه گفت: 

از خودم برای اینکه خیلی زودتر و بیشتر از کامی تورو می شناختم اما دیرتر از او کشفت کردم, یا شاید کشف کرده 

 بودم و جرات بیانش رو نداشتم. 

 زم زمه کردم: 

 فرشید! 

  او به سکوت دعوتم کرده و گفت:

بله, از اینکه خیلی کودنم و دیر به هرچیزی میرسم شرمسارم. میدونی؟ حاال که خوب فکر میکنم حس میکنم باید 

 همون وقتی که کامی از تو تعریف میکرد می فهمیدم. 

 پرسیدم: 

 اون از من تعریف میکرد؟ 

 بله, در مهمونی قبولی من. 

 درباره من. . . . چی می گفت؟ 

 ندی افتخار آمیز گفت: فرشید با لبخ
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 می گفت تو دختر مبهوت کننده ای هستی. میدونی؟ این جامع ترین تعریفی که میشه درباره تو ارایه داد. 

 کمی به فکر فرورفتم که خیلی زود با صدای فرشید به خود آمدم: 

 تو یک خبر نه چندان خوب به من دادی اما من میخوام یک خبر خوب بهت بدم. 

  پرسیدم:

 اون چه خبریه؟ 

 فرشید با نگاهی شیطنت آمیز گفت: 

 حدس بزن. 

 گفتم: 

 نمیدونم مقصودت چیه؟ 

 فرشید گفت: 

 دوشنبه هفته دیگه تولد دختر دایی منه. 

 خوب, تو که میدونی من منزل اقوام مادرت نمیرم پس این چه نفعی برای من داره؟ 

 فرشید آرام پشت دستم زد و گفت: 

 برای هردومونه, چون در اون جشن مردها دعوت ندارن و من میتونم در خونه کنار تو باشم.  نفعش

 لبخند زدم. پرسید: 

 خوش حال نشدی؟ 

 چرا, منتهی داشتم فکر میکردم تو با کوچکترین چیزی خوش حال میشی. 

 فرشید با حالتی جدی گفت: 

. به نظر تو هر لحظه ای که ما در کنار هم سپری میکنیم شادی من از هرچیزی که منو به تو مربوط کنه خوشال میشم

 آفرین نیست؟ 

واقعا شادی آفرین بود اما افسوس که اخر شب با خبری که زن دایی در جمع اعالم کرد به رنگ تلخ اندوه نشست. او 

 اخر همان هفته از خاله و شوهر خاله و دختر خاله پر افاده اش دعوت کرده بود. 

************همیشه همه لحظات باهم بودنمان با ترس و تردید سپری میشد و از طرفی نمی *******

توانستیم نسبت به هم بی تفاوت باشیم. فرشید از اینکه مادرش در حق من نامهربانی نموده و تحقیرم میکرد رنج 

یکردم او موقعیتهای بهتری میکشید و من نیز به جهت اندوه و بال تکلیفی اون اندوهگین میشدم چرا که احساس م

 برای ازدواج دارد و در کنار من خوشبخت نخواهد شد. 

مضحک بود اما من حتی از تصور عصبانیت و مخالفت زن دایی مضطرب میشدم, فکر اینکه او روزی به حقیقت پی 

نی که تا آن خواهد برد لحظه ای آرامم نمی گذاشت و ترجیح می دادم حق آلمقدور در چشمانش خیر نشوم. چشما

حد دقیق و تیز بین بود و هیچ حقیقتی از آن پنهان نمی ماند. گاهی که درباره ترسم با فرشید صحبت میکردم 

لبخندی زده و میگفت: مادرم زن خوش قلب و مهربونیه. اما من حس میکردم آن را به جهت آرامش من به زبان 

 میاورد و خودش هم به اندازه من مضطرب و دودل است. 
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یکی از دفعاتی که باهم به گفت تو گو سرگرم بودیم فهیمه سرزد وارد اتاق فرشید شد و با چشمانی کنجکاو و 

مشکوک به هردویمان خیر ماند. قلب من به تندی میزد و فرشید همان طور مات و مبهوت سر جایش خشکش زده 

 بود. فهیمه با تمسخر پرسید: 

 چی شد؟ ما غریبه بودیم؟ 

 کرد به خودش مسلط شده و سخن بگوید که فهیمه در ادامه گفت:  فرشید تالش

 بله هردو میفرمودید. 

 فرشید عصبی گفت: 

 تو هنوز یاد نگرفتی که در نزده وارد اتاق کسی نشی؟ 

 فهیمه با اشاره به من گفت: 

 چطور ایشون به شما نزدیکتر از منند؟ 

 من قصد رفتن کردم که فهیمه گفت: 

 له خانوم؟ مزاحم شدم؟ چی شد ال

 فرشید اخم در هم کشیده و گفت: 

 این مزخرفات چیه؟ اون فقط آمده بود از من یک سوال ریاضی بپرسه. 

 فهیمه گفت: 

 نمیبینم دستش جزوه یا کتاب باشه. 

 فرشید با سرعت عملی بی سابقه گفت: 

 قبال از من پرسیده بود و حاال آمده بود جوابشو بگیره. 

 مه پوز خندی زده و سر و پای مرا بر انداز نمود. فرشید با عصبانیت گفت: فهی

 مگه من باید برای انجام هر کاری تورو در جریان بذارم؟ اصال کی به تو گفته فضولی کنی؟ 

 فهیمه با تمسخر گفت: 

 اصوال فضولها آدمهای مفید و جالب توجهی هستند. 

 فرشید با جدیت گفت: 

ید اوقات فراغتم کمی به مکالمه های مشکوک تلفنی سرکار دقت کنم و قرارهای بیرون از خونتون رو واقعا؟ پس با

 کنترل کنم. 

 فهیمه خشمگین دست به کمرش زده و تهدید کرد: 

 فرشید اون روی منو باال نیاری ها, میدونی که خیلی حرفا برای زدن دارم. 

 فرشید تکرار کرد: 

 منم همینطور. 

 با لبخندی کنایه آمیز گفت: فهیمه 

 جدا؟ پس چه برادر بی غیرتی بودی که سکوت کردی. مگه این که زیر نیم کاسه خودت هم کاسه ای باشه. 

 فرشید با عصبانیت از جا برخاست تا با فهیمه درگیر شود که ناگهان من مقابلش ایستاده و ملتمسانه گفتم: 

 لطفا خونسرد باش فرشید, اون خواهرته. 
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 فهیمه گفت: 

 برو کنار ببینم می خواد چه غلطی بکنه. 

 فرشید دوباره خیز برداشت که حضور من مانعش گردید. فهیمه گفت: 

 اگه فقط جرات داری دست رو من بلند کن. 

 آهسته از فرشید تقاضا کردم آرام باشد. فرشید فریاد زد: 

 گمشو از این اتاق بیرون. 

 ت سرش بود نشست و گفت: فهیمه روی صندلی که پش

 من دلم میخواد اینجا بشینم. 

 انگار خیال داشت جنجال به پا کند, پس به فرشید گفتم: 

 فرشید تو برو بیرون. فهیمه جون عصبانیه. 

 فرشید عصبی فریاد زد: 

 اینجا اتاق منه, اون وقت من باید برم بیرون. 

 گفتم: 

 لطفا برو فرشید خواهش میکنم. 

ید به دیدگان لبریز از التماس من خیره ماند و بالجبار اتاقش را ترک کرد. پس اون من نیز پس از نگاهی عمیق فرش

به فهیمه به طرف در رفتم که با صدای فهیمه بر جا میخکوب شدم. آهنگ صدایش تمسخر آمیز و لبریز از نفرت 

 بود.

این خونه پا گذاشتی همه چیز رو متحول کردی, حتی نمیدونم چطور اما مطمعنم همش زیر سر توست. از وقتی به 

 روابط من و فرشید رو اما مطمعن باش باالخره رسوات میکنم حتی اگه چند سال طول بکشه. 

با همه وجودم لرزیدم و لب زیرینم را به شدت به دندان فشردم. آن لحظه دلم میخواست همه هستیم را بدهم و 

م بفهمم. او از مقابل من عبور کرده و از اتاق فرشید خارج شد در حالیکه برق دلیل نفرت فهیمه را نسبت به خود

 حقارت از چشمانش می جهید.

  
 

یکی از بدترین شبهایه طی آن مدت را پشت سر گذاشتم شبی بود که مادر فرشید, خاله و شوهر خاله و دختر خاله 

ر می گذشت انگار هر دقیقه اش بسان یک سال و هر اش را برای شام به آنجا دعوت کرد. خدایا! چقدر آن شب دی

ساعتش بسان یک عمر بود و من همان شب صدبار مردم و زنده شدم. نمیدانم, شاید حس زنانه ام با حسادتی پنهان 

شده بود. مگر نه این که من در خفا نامزد فرشید بودم؟ به خدا سوگند اگر هر آزگاهی نگاهی پر معنا و لبخندی پر 

 فرشید در یافت نمی کردم می مردم. مهر از 

خانواده خاله زن دایی موجوداتی بی قید و آزاد و مدعی فرهنگ اروپا بودند آن شب تا ساعتی پس از نیمه شب 

ماندند و بی وقفه از سالهایی که در غربت گذرانده بودند تعریف می کردند. خاله زن دایی جز برای رفتن به دست 

همسرش که مردی فربه و کم مو بود برای انجام هرکاری چشم به دهان همسرش دوخته شویی از جا بر نخاست و 

بود, دهانی که لبانش با رژ لبی پرنگ آرایش شده و بوی تند سیگارش از فاصله نزدیک احساس می شد. خاله زن 

وب خود کرده بود دایی در حالی که بی وقفه سیگار می کشید صحبت می کرد و بیش از همه زن دایی و فهیمه را مجذ
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چرا که کسالت در سیمای دایی و فرشید به خوبی مشهود بود ولی از آنجایی که به عنوان میزبان ملزم به رعایت ادب 

بودند بالجبار در تایید صحبتهای آنان سر تکان داده و لبخند می زدند. اما دخترشان! او که به گفته مادرش هم سن و 

ای برای مصاحبت هرچند کوتاه نسبت به فهیمه نشان نداد و مثل مجسمه کنار سال من و فهیمه بود حتی عالقه 

مادرش نشسته و گاهی اظهار نظر میکرد. وقتی برای آوردن چای به آشپزخانه رفتم, فرشید به بهانه خوردن آب 

 نزدم آمده و مثل کسی که برای حرف زدن فرصت اندکی داشت باشد با عجله و آهسته گفت: 

 د رحمت به روسای بلند پایه کشور! همچین اروپا اروپا می کنند که انگار مادرزاد اهل اونجا اند. واه واه, ص

 با لبخند گفتم: 

 هیس, مادرت ناراحت میشه. 

 فرشید بی توجه گفت: 

 خوب بشه, چی کار کنم؟ دیگه خسته شدم از بس سر تکان دادم و الکی خندیدم. 

 واجب. اونا مهمونن فرشید, احترامشون 

 آرام گفت: 

عجب مهمونای پر رویی هم هستن. ندیدی؟ دختر با کمال پرویی به تو گفت خانم یک لیوان آب به من بدین. رفتند 

 باالی اتاق نشستند و فقط دستور میدن و از خودشون تعریف میکنن.

 گفتم: 

 من که اعتراضی ندارم. 

 فرشید گفت: 

  تو واقعا با واژه اعتراض آشنایی؟

 همین هنگام زن دایی وارد آشپز خانه شد و با نگاهی کنجکاو و لحنی عصبی گفت: 

 رفتی چایی بکاری دختر؟ پس این چایی ها چی شد؟ 

 مودب گفتم: 

 اآلن . . . . . اآلن میارم, منتظر بودم دم بکشه. 

 زن دایی رو به فرشید کرده و گفت: 

 شه! تو چی؟ البد اومدی کمک کنی زودتر دم بک

 فرشید با خونسردی بعیدی گفت: 

 اشکالی داره مادر؟ 

 زن دایی گفت: 

 برو بیرون زشته! 

 فرشید به کابینت ها تکیه داده و گفت: 

 آخه به من چی کار دارند؟ 

 میدونی که خاله من خیلی حساسه. 

 فرشید آرام گفت: 

 آخه مادر, من تا کی باید مثل مجسمه بشینم؟ 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از حریر آشنایی 

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

9 1  

 

 لحنی پرخاش جویانه گفت:  زن دایی با

 مقصر خودتی, دختر دو سه بار سعی کرد سر صحبت رو باهات باز کنه ولی روی خوش نشون ندادی. 

 یکی از فنجانها از دستم رها شده و ترک برداشت. زن دایی که متوجه احوال من نبود, محکم ولی آرام گفت: 

 حواست کجاست دختر؟ 

 با عجله گفتم: 

 دفعه دستم لرزید. ببخشید یک 

 زن دایی گفت: 

 آخرش سرویس چینی منو ناقص میکنی. 

 فرشید برای آنکه ذهن مادرش را از من منحرف کند با زیرکی گفت: 

 مادر یک فنجان بی مقدار تو این شرایط چه ارزشی داره؟ ! 

 زن دایی رو به او کرده و گفت: 

 برو بیرون بشین و اونقدر قیافه نگیر. 

 مادر جون من کی قیافه گرفتم؟ من که به هر سوالی که دختر خالتون پرسید جواب دادم.  آخه

 اون طوری که تو جواب دادی به درد خودت می خورد. انگار عصا قورت داده بودی. 

 فرشید گفت: 

 می فرمایید با دختر مردم چه جوری باید حرف میزدم؟ 

ره؟ دختره از سه سالگی اروپا بوده چشم و دلش سیره. نکنه هل برت خوبه, خوبه, دختر مردم! خیال کردی چه خب

 داشته؟ اگه می بینی کمی راحت و خودمونیه به خاطر تاثیر فرهنگ غربیه. 

 فرشید با تمسخر گفت: 

 پس چطور با شما و فهیمه راحت و خودمونی نیست؟ 

 زن دایی گفت: 

 اونم تقصیر فهیمه است که قیافه میگیره. 

 د متعجب گفت: فرشی

 چی شد؟ شما حتی اونو به فهیمه ترجیح میدین؟ اگه فهیمه بفهمه. . . . . . . 

 زن دایی گفت: 

 حرف مفت نزن. 

 فرشید بی توجه به من که داستانم می لرزید گفت: 

ره, خوب درباره لباس پوشیدنش چی میگین؟ به خدا مادر اگه فرهنگ داشتن به پوشیدن لباس های لخت و ناجو

 پس حیوونا از ما با فرهنگ ترن چون اصال لباس نمی پوشند. 

 در حالی که پشتم به آنها بود لبخند زدم چرا که عقاید اون ستودنی بود. 

 زن دایی که سخت رنجیده بود گفت: 

 خجالت بکش فرشید, دیگه هرچی دوست داری میگی؟ 

 فرشید در حال نگاه کردن به دستانش گفت: 
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 یده ام را گفتم. من فقط عق

 زن دایی برای اولین بار گفت: 

 غلط کردی عقیده ات رو برای خودت نگاه دار و برو پیش مهمونا. 

برای چند لحظه فکر کردم فرشید برخورد محکم تری خواهد کرد اما او با آرامشی ساختگی از آشپز خانه خارج شده 

 نی بود مرا کنار زده و گفت: و به جمع مهمانها پیوست و زن دایی که به شدت عصبا

 برو کنار ببینم دختریه بی عرضه, یک ساعته داره چایی میریزه. 

 ********************وقتی شام خوردیم, پانیز دختر خاله زن دایی در نهایت صراحت رو به فرشید گفت: 

اروپایی و ایرانی هست. میشه به آقا فرشید مادرتون میگفت کتاب خونه بزرگی دارید که در اون تعدادی رمان های 

 من نشون بدین؟ 

قلبم فرو ریخت و جان از بدنم رخت بر بست. زیر چشمی به فرشید نگریستم, او هم رنگ به رو نداشت و نمی دانم 

چرا حس کردم از نگریستن به من طفره میرود. به صورت آرایش کرده پانیز نگرسیتم, نسبتا دختر زیبایی بود, ال 

زیبا که توجه زن دایی و فهیمه را که همیشه به ظاهر افراد توجه داشتند جلب کرده بود. نگاه زن دایی  اقل آنقدر

برای پانیز لبریز از عالقه و تحسین و برای فرشید مملو از التماس و خواهش بود. فرشید خواست چیزی بگوید که 

 خاله زن دایی گفت: 

 رمان عالقه داره. می دونید فرشید خان, دختر من بی نهایت به 

 فرشید به زحمت در حالی که سر به زیر داشت گفت: 

از ایشون تعجب میکنم که سال ها در اروپا زندگی کردند و رمان های اروپایی مورد عالقشون رو در ایران جست و 

 جو می کنند. 

 پانیز با مالحتی آشکار گفت: 

 شاید برای اینکه ترجمه شده اند. 

 چشمش گفت: فرشید چشم در 

 مگه شما زبان نمیدونید؟ ! 

 پانیز بالفاصله پاسخ داد: 

 نه زبان فرانسه, اما انگلیسی رو خوب حرف میزنم همین طور آلمانی رو. 

 فرشید به عقب تکیه داده و گفت: 

 خوب باید بگم میان رمان های من فرانسه وجود نداره. 

 زن دایی پا درمیانی کرده و گفت: 

 ل خیلی خوبه اگه کتاب خونه ات رو به پانیز نشون بدی, مطمئنم براش جالبه. در هرحا

با پای راستم پای چپم را فشردم و زبانم را میان دندانهایم قرار دادم و برای چند لحظه آرزو کردم که ای کاش به 

 ید بر خاست و پرسید: زیبایی پانیز بودم بلکه توجه زن دایی رو به خودم جالب میکردم. پانیز زود تر از فرش

 باید بریم باال, نه؟ 

 زن دایی گفت: 

 بله عزیزم. فرشید؟ 
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 پانیز بی توجه به اکراه فرشید گفت: 

 من عاشق اینطور خونه هام. 

 زن دایی خوشحال از اینکه توجه او جلب شده گفت: 

 خونه خودته عزیزم. 

 گفت:  دیگر آشکارا می لرزیدم. پانیز رو به فرشید کرده و

 آقا فرشید من آماده ام. 

فرشید با اکراه از جا برخاست و من که با همه وجودم متوجه اش بودم دسته مبل را فشردم و به صورت گندمی اش 

زل زدم. حاال او نیز متوجه من بود, به گمانم می خواست بفهمد در نگاهم سرزنش و شماتت هست یا نه؟ نمی دانم 

اجازه میخواست. نا خود آگاه گوشه لبم با تبسمی اجباری لرزید ولی آن هم فقط یک لحظه شاید با زبان بی زبانی 

کوتاه بود. چه جمع شادی بودند که به احوال ما کوچک ترین توجهی نداشتند. فرشید راه پله ها را در پیش گرفت و 

سواالت پانیز پاسخ می گفت. به با گام های لرزانی که فقط من احساسش می کردم باال رفت, در حالیکه اجبارا به 

فهیمه نگریستم به این امید که نارضایتی را در چهره اش ببینم اما او نیز شادمان بود. بله فقط حضور من در کنار 

فرشید گناهی نا بخشودنی محسوب میشد. بغض گلویم را فشرد و حریر اشک مقابل دیدگانم را پوشاند. فهیمه زم 

 زمه کرد: 

 هم میان, این طور نیست؟ مادر چقدر به 

فکر قرار گرفتن عشقم با دختری بیگانه در محیطی در بسته بر عذابم می افزود. 

******************ترجیح دادم بقیه ساعات آن شب را در آشپز خانه بگذرانم, ساعاتی که دیر گذر و رنج 

ستش دردل از فرشید گله مند بودم, از او که آور بود, به خصوص نیم ساعتی که فرشید و پانیز در کنار هم بودند. را

 با اکراه با دخترک همراه شد و برای دیدن کتاب خانه آن همه معطل کرد. 

آن شب تمام دقایقی را که آن دو در کنار هم بودند در آشپز خانه اشک ریختم و برای فاش نشدن رازمان لب به 

زن دایی فرمان داد برای آن دو میوه ببرم. خدایا! چه کاری می دندان گرفتم. زمانی که اندوهم به حد اعال رسید که 

توانست از این سخت تر باشد؟ وقتی ظرف میوه را از زن دایی گرفتم نا خود آگاه نگاهم به فهیمه افتاد که با تمسخر 

 لبخند میزد و چشم به آنگشتان لرزانم دوخته بود. زن دایی گفت: 

 راشون ببر. آزشون بپرس اگه چایی هم میخوان ب

پس از گفتن چشم از پله ها باال رفتم, انگار ضربان قلبم کند تر از همیشه شده بود و نفسم سنگینی میکرد بنا بر این 

مقابل در اتاق فرشید ایستادم تا نفسی تازه کنم ولی صدای خنده پانیز جان از تنم ربود. برای لحظاتی کوتاه بغض 

وظیفه ای که بر دوش داشتم به سختی بر خود غلبه کردم, با دست راست چند ضربه گلویم را فشرد اما به یاد آوردن 

به در زدم و با اجازه فرشید وارد اتاق شدم. خدایا چه میدیدم؟ قلبم از دیدن آن صحنه آکنده از غصه شد, پانیز روی 

شته و مستانه می خندید. دسته مبلی که فرشید روی آن نشسته بود, قرار گرفته بود و دستش را روی تاج مبل گذا

دستم لرزید و مقداری از میوه ها نقش زمین شد, فرشید با عجله از جا برخاست و ضمن گرفتن ظرف میوه نگاه عذر 

 خواهش را به چشمان غم زده ام دوخت. خم شدم تا میوه هارا جمع کنم اما مانعم شد و گفت: 

 زحمت نکش. 
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ز آنکه چیزی بگویم پشت به او کرده و در را گشودم تا از آنجا خارج شوم. لبانم برای گفتن چیزی لرزید اما قبل ا

 فرشید گفت: 

 الله؟ ! 

 به طرفش برگشت و با آهنگی سرزنش بار پرسیدم: 

 بله, چیزی می خواستید؟ ! 

 پانیز به جای او گفت: 

 بله من می خوام, اگه ممکنه کمی آب برای من بیاورید. 

قلب من سوزان تر بود. بی آنکه حرفی بزنم از اتاق خارج شده و قبل از آنکه اسیر احساسات  انگار عطش او از آتش

 شوم در را بروی چهره مستاسل فرشید بستم و همانطور ایستادم. صدای پانیز آمد که گفت: 

 می فرمودید آقا فرشید. 

ا نبودم, دلم می خواست کر بودم و اشکم برای چندمین بار طی آن ساعات رنج آور جاری شد. دلم می خواست آنج

 نمی شنیدم یا کور بودم و نمی دیدم. زم زمه کردم: 

خدایا این چه سرنوشتی؟ این چه تقدیر گنگیه؟ چرا هیچ وقت اوضاع مطابق خواست من نیست؟ مگه من موجود بی 

 مواجه میشم؟  پناه و بیکسی نیستم که محتاج توجه توست؟ پس چرا قدم در هر راهی میگذارم با ناکامی

نگاه بی رمقم به ساعت مقابلم افتاد, چیزی به نیمه شب نمانده بود. با خود گفتم بادا باد, هر چی میخواد بشه. باید به 

 اتاقم برم, به تنهایی نیاز دارم. ********************با صدای زن دایی به خود آمدم که می گفت: 

 خانواده دارن میرن. الله. . . الله بیا پایین, خاله جون و 

گویی جان در بدن نداشتم. به زحمت از جا بر خواستم و به خود در آینه نگریستم, چشمانم پف کرده و لبانم سرخ 

سرخ بود. میدانستم چهره ام سوال بر انگیز شده اما مهم نبود. آن لحظه هیچ چیز به اندازه اندوهی که در قلبم 

 دیدنم پرسید: نشسته بود مهم نبود. دایی به محض 

 تو این همه مدت کجا بودی دخترم؟ 

 به زحمت لبخند زده و گفتم: 

 در اتاقم دایی جون. معذرت میخوام کمی سر درد داشتم رفتم تا با کسالتم بقیه رو کسل نکنم. 

 دایی آرام پرسید: 

 چرا صورتت پف کرده؟ 

 مربوط به سردردم, نگران نباشید دایی جون. 

 بقیه مهمان ها را تا جلو در بدرقه کردم آنگاه بی آنکه به کسی بنگرم گفتم:  من به اتفاق

 از همه عذر میخوام که میرم به اتاقم, چون حالم خوب نیست. 

 حتی به فرشید هم نگاه نکردم انگار میترسیدم. دایی گفت: 

یکنی حالت زیاد خوش نیست برو دخترم, تو امشب خیلی خسته شدی به خصوص که ظرفهارو هم شستی. اگر فکر م

 بریم دکتر؟ 

 نه دایی جون با کمی استراحت روبراه میشم. 

 شب بخیر عجوالنه ای گفتم و به اتاقم رفتم. از آنجا که شنیدم دایی گفت: 
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 هیچ وقت این بچه رو انقدر کسل ندیده بودم حتی وقتی که مریض بود. 

 زن دایی گفت: 

 حاال خدا کنه تو کنکور قبول بشه پس از این همه هزینه و زحمت. میتونه مربوط به درساش باشه. 

به در تکیه داده و همانجا نشستم. کنکور! کنکور چه اهمیتی داشت وقتی که من تا آن حد احساس اندوه میکردم؟ 

ابد تنها وقتی که کاخ آرزوهایم ویران شده و بغضی سنگین به خاطر تنهایی و بی کسی رنجم میداد؟ دلم میخواست تا 

 باشم و بر درد خود بگریم, پس کلید برق را فشرده و در تاریکی اتاق اشک ریختم.

گریه بی صدای من تا دو ساعت پس از نیمه شب ادامه داشت. چقدر سخت است که دلت از غصه لبریز باشد و 

یی عقده ام پایانی نداشت. فریادت را در گلو خفه کنی. بالشم را در آغوش گرفته و از اعماق وجودم می گرسیتم, گو

 دلم دستان گرم فرشید را می خواست, نگاهش را, صدایش را و لبخند خسته ای که به آینده دلگرمم کند. 

به او می اندیشیدم که در زد, آهسته وکوتاه. نگاهم به در بود اما پاهایم توان حرکت نداشتند. او که انتظار را بیهوده 

ریکی اتاق گذارد. آه, انگار دوباره به دستش آورده بودم. او در را آرام پشت سر خودش دید در را گشود و قدم به تا

بست و با گام های شمرده ای جلو آمد مقابل تختم در تاریکی نشست و در پرتو مهتاب به چشمان اشکبارم خیره 

 شد. خواست آباژور کنار تختم را روشن کند که مانعش شدم و آرام گفتم: 

 ه رو بیدار کنی؟ می خوای بقی

 دستانم را در میان دستانش گرفت و در تاریکی اتاق سر به زیر افکند و گفت: 

 شایدم تاریکی بهتر باشه چون تاب نگاه کردن به صورتت رو ندارم. 

نا خود آگاه علی رغم همه رنجشی که به دل داشتم داستان سر و لرزانش را فشردم و در سکوت اشک ریختم. 

 قلبم بود عشقی پاک با بی ریا بود. فرشید گفت:  عشقی که در

 هرچی بگی و فکر کنی حق داری اما فقط سکوت نکن. سکوت متهم کنندست. 

 دستانش را بیشتر فشردم. فرشید با آهنگی بغض آلود گفت: 

 هرچیزی رو که با گفتنش آروم میشی بگو, اصال. . . . . اصال بزن, به صورتم سیلی بزن. 

 م مقابل صورتم را پوشاندم و همچنان اشک ریختم. او که حالی بهتر از من نداشت گفت: با دستان

 الله با من حرف بزن, سرزنشم کن وگرنه فریاد میزنم. 

 زم زمه کردم: 

 بس کن فرشید. 

 او مصرانه گفت: 

 نگاهم باهات حرف میزنه, فقط کافی نگاهم کنی. 

 آرام گفتم: 

 از اینجا برو فرشید. 

 فرشید دستانم را در دست گرفته و گفت: 

 گفتم هر کاری دوست داری بکنی بکن فقط منو از خودت محروم نکن. من. . . . من بی تو میمیرم. 

تصویر پانیز و صدای بلند خنده اش به اعصابم خط کشید. سری به عالمت تاسف و نا باوری تکان داده و لب به دندان 

 ت: گرفتم. فرشید ملتمسانه گف
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 خواهش میکنم انقدر بی رحم نباش الله. 

 معترض گفتم: 

 من؟ من بی رحمم؟ 

 او بال فاصله گفت: 

نه من بی رحمم, اصال من احمق و ترسو و بی دست و پا و نفهمم. خودمم نفهمیدم چطور با او همراه شدم, همه چیز 

گم؟ باور کن عذر بد تر از گناه نیست. خدا خیلی سریع اتفاق افتاد, خودت که شاهد بودی. آه! من چی دارم می

 شاهده تمام مدت به تو فکر میکردم و عصبی بودم ولی. . . . . 

 بس کن فرشید. 

 او لجوجانه گفت: 

نه بس نیست, باید قبول کنی من بی تقصیرم. به جان الله از وقتی به بستر رفتم به سقف زل زدم, حاالم مطمئن نبودم 

 ه تا صبح شب زنده داری میکردم. که بیدار باشی وگرن

 گفتم: 

 اخر چطور میتونم بخوابم؟ 

 فرشید گفت: 

 تو حق داری الله اما کمی هم به من حق بده. 

 اگر این حق همش مال تو. 

 او دستم را فشرد و گفت: 

 خواهش میکنم انقدر خودخوری نکن برات خوب نیست. 

 رنجیده گفتم: 

 قبت خوبی نداره. من فکر میکنم کار ما عا

 او محکم گفت: 

 این چه حرفی الله؟ به همین زودی از من خسته شدی؟ ! 

 گفتم: 

 خواهش میکنم منطقی باش فرشید. زن دایی منو نمی خواد. 

خوب نخواد, مگه قرار تو با اون زندگی کنی؟ تو نامزد منی, فراموش کردی؟ مسله امشب هم یک اتفاق پیش بینی 

 نا هم رفتند تا خدا میدونه کی بیان. اصال اونا لقمه ما نیستند. نشده بود, او

 اما مادرت غیر از این فکر میکنه. 

 عصبی گفت: 

همش مادرم, مادرم. به خدا شب ها هم با فکر اون می خوابم, از بس تو حساسیت به خرج میدی و ضیف عمل میکنی. 

 الله, تو قرار با من زندگی کنی نه با مادرم. 

 تم:گف

 تو وقت عمل ضیف تر از وقت حرف زدنی. همین امشب! چطور نتونستی در برابر خواسته اونا مقاومت کنی؟ 

 الله اگه نمی شناختمت میگفتم آدم بی منطقی هستی. مگه خودت شاهد نبودی چطور گیر افتادم. 
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 باز هم اشک ریختم. پرسید: 

 . حاال مگه چی شده؟ مهم اینه که قلب من پیش توست

 نا خودگاه به دستش چنگ انداخته و پرسیدم: 

 اگه نقشه از قبل تعیین شده باشه چی؟ 

 فرشید زیر لب خندید و گفت: 

 تو پاک خل شدی الله. این چه حرفیه؟ یعنی من انقدر برات مهمم؟ 

 میدونی که هستی. 

 او بوسه ای بر دستانم زده و گفت: 

 بخواب, فردا کالس داری. 

 خواب ندارم.  میلی به

 با آهنگی پر محبت گفت: 

 من اینجا میمونم تا خوابت ببره. الله برای همه چیز معذرت میخوام. 

چقدر خوب بود که تصویرش, تصویر خود حقیقی اش مقابلم بود. حضورش مثل مسکنی بود که قبل از خواب احتیاج 

 داشتم, آرام بخش و تسکین دهنده. مهربان و صمیمی. 

****************خیلی زود روز تنهایی ما فرا رسید, روزی که زن دایی و فهیمه به جهت شرکت ******

در جشن تولد دختر دایی فرشید از خانه خارج شدند. وقتی می رفتند فرشید نبود و دایی هم تا دیر وقت در شرکت 

 حضور داشت. زن دایی سفارشات الزم را تحویلم داد در انتها گفت: 

 بگو احتیاجی نیست بیاد دنبالمون چون احتماال شب رو هم اونجا میمونیم.  به داییت

فروغ شادی در دلم درخشید . قطعا فرشید هم خوشحال میشد. من آنها را تا جلو در بدرقه کردم و آنگاه داخل خانه 

گفتن داشت. شام برگشتم و به تصویر خود در آینه خیره شدم. چرا فرشید از راه میرسید و یک دنیا حرف برای 

شب را آماده کردم و سرگرم چیدن میوه در ظرف شدم. آنقدر در فکر بودم که متوجه حضورش نشدم, وقتی به خود 

آمدم که جلو در آشپز خانه ایستاده بود و نگاهم میکرد. از دیدنش جا خوردم, دسته گلی را که پشت سرش پنهان 

 کرده بود در برابرم گرفته و گفت: 

 بانوی بی همتای قلبم.  تقدیدم به

 در حال گرفتن دسته گل تشکر کرده و گفتم: 

 ببخش که متوجه آمدنت نشدم. 

 او در حال در آوردن کتش گفت: 

 بله, دیگه تحویل نمیگیری. 

 در حال گرفتن کیفش گفتم: 

 داشتم میوه می چیدم. 

 اخمی مصلحتی کرده و گفت: 

 اال. چرا تو زحمت کشیدی؟ خودم می برم ب

 گفتم: 
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 تا تو لباست را عوض کنی چایی میریزم. 

 در حال باال رفتن از پله ها گفت: 

 چی از این بهتر؟ ! 

به باال رفتنش لبخند زدم و آهی بی صدا کشیدم و اندیشیدم, چی میشد اگه به این زودیها همسرش میشدم؟ انگار به 

ت فرسنگ ها فاصله داشت. برای هردومان چای ریختم و گلهای رویای دور از باوری می اندیشیدم که تا ساحل حقیق

را که فرشید خریده بود در گلدان آب قرار دادم و به جابجا کردنشان سرگرم شدم. همین هنگام فرشید نزدم آمده 

 و گفت: 

 چطوره؟ میپسندی؟ 

 سلیقه ات حرف نداره. 

 دستی میان موهایش کشیده و گفت: 

 این بار الله خریدم. 

 اما اگه مادرت پرسید به چه مناسبت چی بگیم؟ 

 او بی تفاوت گفت: 

 مگه برای گل آوردن به خونه باید دنبال مناسبت گشت؟ 

 به حال مادرت خیلی تیزبینه. 

 فرشید در حال برداشتن پرتغال گفت: 

 اما نه دقیقتر از من! 

 فتن روی مبل گفت: او همگام با من از آشپز خانه خارج شده و در حال قرار گر

 بله, فکرش رو میکردم. اگه پرسید این گل مال کیه, میگیم مال عروس خانم. 

 فرشید دستم انداختی؟ 

 فرشید در حال برداشتن فنجان چای گفت: 

 نه, جدی می گم. باال خره مادرم باید یک روزی بفهمه. 

 من که حرفهای او را جدی گرفته بودم گفتم: 

 قول دادی تا اخر تحصیالتمون موضوع مسکوت باشه. اما تو به من 

 او قیافیه جدی به خود گرفته و گفت: 

 خوب حاال نظرم عوض شده, چون عجله دارم. 

 رنگ از رخم پرید, او به حالت بهت زده من خندید و گفت: 

 بابا شوخی کردم, چرا اینطوری شدی؟ یعنی انقدر زندگی در کنار من وحشت آوره؟ 

 لبخند گفتم: میان 

 فرشید دیگه هیچوقت با من از این شوخی ها نکن. 

 او با حالتی شوخ گفت: 

چشم, سعی میکنم صورت واقعی بهش بدم. راستی شام چی داریم؟ به به, امشب دست پخت خودته. فهیمه برای یاد 

 گرفتن آشپزی مارو کرده موش آزمایشگاهی. 
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 پشت سر خواهرت حرف نزن. 

 تحسین بر انگیز گفت:  او با آهنگی

 به به, آفرین به این زن برادر خوب. 

صورتم گلگون شد, اما از آنجایی که نزدیک فرشید نشسته بودم چانه ام را باال گرفته و با جدیت به چشمانم خیره 

 شد. با صدایی مرتعش پرسیدم: 

 چی شده؟ 

 او با لبخندی عاشقانه گفت: 

 کنم. اونطوری که دوس دارم. هیچی, فقط میخواستم سیر نگات

 برای گریز نگاهش گفتم: 

 میخوام برات میوه پوست بکنم. 

 با آهنگی شوریده و نگاهی صمیمی گفت: 

 برای انجامش فرصت زیادی داری. 

 با لبخند گفتم: 

 تو هم همینطور. 

 پرسید: 

 چی؟ میوه پوست کندن؟ 

 . . . . . . نه, نگاه کردن. اونقدر منو میبینی که. . . 

 بال فاصله گفتم: 

که چی؟ نه الله, نه من از بودن در کنار تو سیر نمی شم چون تو انقدر خوبی, اونقدر خوبی که در وصف نمی گنجه. 

حاال دیگه همه فکر و خیالم رو به خودت اختصاص دادی, خیالی شیرین که حتی توی رویاهای شبانه ام هم با منه. من 

 ی که لباس سفید پوشیدی با افتخار قدم می زنم و در پوست خودم نیستم. در کنار تو در حال

 ناگهان صدای خشمگین, عصبی و هیجان زده فریاد کرد: 

 مگه من مرده باشم. 

هردو از جا برخاستیم و من که هنوز از تاثیر سخنان فرشید گیج بودم برای یک لحظه تعادلم را از دست دادم و با 

م. خدایا نه! به چشمانم ایمان نداشتم. آرزو کردم خواب باشم, اما. . . . . زن دایی لرزان و کمک فرشید ایستاد

 پریشان و عصبی و فهیمه منتظر و خاموش, هردو ایستاده بودند.

  
 

 زن دایی با لحنی نفرت بار گفت: 

 تو برو توی اتاقت تا تکلیفت رو معلوم کنم. 

ار از قبل تصمیم گرفته بودند غافلگیرمان کنند. صدای فرشید می آمد و صدای نفهمیدم چطور به اتاقم رفتم. انگ

فریاد زن دایی, به نظر فهیمه زهرش را ریخته و از آن وضعیت خرسند بود که با آهنگی پیروز بر سر فرشید فریاد 

 میزد. سرم گیج میرفت و چشمانم سویی نداشت. زن دایی فریاد میزد: 
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هنوز دست چپ و راستش رو تشخیص نداده حرفهای گنده می زنه. بچه جون تو اگه زن  چشم و دل ما روشن! آقا

میخوای چرا به من نمیگی؟ من اگه بدونم تو فکر های تازه داری مساله رو جدی میگیرم. نه اینکه خودت هر بی سر 

 و پا و بی اصالتی رو نشون کنی و . . . . . . . 

 فرشید فریاد زد: 

 مادر! 

 که کنترل خشمش را از دست داده بود گفت:  زن دایی

آره, درست میگم. تو هنوز خیلی جوونی و تفاوت خوب و بعد رو نمی فهمی. تو نمیدونی اونا چه به روز مادرت 

 آوردن و. . . . . 

 فرشید گفت: 

 بس کنید مادر, من ال اقل صد بار این قصه رو شنیدم ولی نمی فهمم چه ربطی به الله داره؟ 

 زن دایی کالفه گفت: 

بله ربط داره. مگه نشنیدی میگن عاقبت گرگزاده گرگ شود؟ تو میخوای فتنه چند سال قبل رو زنده کنی و خودت 

 نمی فهمی.

 فرشید عصبی گفت: 

 دیگه کافیه مادر, فتنه کدومه؟ اون ذاتا دختر خوب و نجیب و مهربونیه. 

ا زمزمه عاشقانه عقل از سرت ربوده. من نمیدونم اون به تو چی گفته خوب گوش کن پسر, تو اونقدر جوونی که دو ت

و با چه وعده ای خامت کرده اما حواست رو جمع کن چون عشق های تند زود به خاکستر می شینه. اون وصله ما 

 نیست. 

 فرشید معترض گفت: 

 مگه ما کی هستیم؟ 

بیشتره. من اگه قبول کردم او با ما زندگی کنه به اون معنا هر کسی که هستیم شان و منزلتمون از اون دختره دهاتی 

 نیست که وصله ما باشه. آخه اینو چطوری حالیت کنم؟ 

 فرشید مصرانه گفت: 

من سر از حرفهای شما در نمی یارم, شما مثل بزرگان قدیم مصر حرف میزنید, انگار نه انگار زنی تحصیل کرده و 

 ون آدم هارو طبقه بندی می کنید, حاال معیارتون چیه؟ نمیدونم! روشن فکرید. دارین به میل خودت

 زن دایی فریاد زد: 

دیگه کم کم داری عصبانیم میکنی پسر. فکر کنم تصمیم داری کاری کنی که امشب اون دختره آب زیر کاه رو 

 بندازم بیرون. 

 فرشید گفت: 

از فکر من که نمی تونید بیرونش کنید. من دوستش دارم شما اگه بر فرض اونو بندازید بیرون چی حل میشه؟ دیگه 

 و بهش عالقه مندم. 

 فهیمه با تمسخر گفت: 

 واه واه! دوستش دارم! حاال خوبه که تحفه نیست. 
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 فرشید که مطمئن بود نقشه آمدن آن ها توسط فهیمه طرح شده عصبانی گفت: 

 ای دخالت کنی منم برای تو قشقرق به پا میکنم. این جریان هیچ ربطی به تو نداره فهیمه و چنانچه بخو

 فهیمه تظاهر به نفهمیدن کرده و گفت: 

 چه قشقرقی؟ تو درباره چی حرف میزنی؟ 

 فرشید گفت: 

 درباره اون بی سرو پاهایی که باهاشون در ارتباطی. 

 فهیمه فریاد زد: 

میزنی؟ مامان شما چیزی نمی گین؟ چطور سکوت  حاال کارت به اونجا رسیده که برای سبک کردن اشتباهات تهمت

می کنید که اون هر آباطلی که دوس داره بگه؟ تو خیال کردی من اون دختره تازه به دوران رسیده دهایتی ام که تو 

 رو دید دست و پاشو گم کرد؟ 

 فرشید با فهیمه بگو مگو میکرد که زن دایی فریاد زد: 

 و حق نداری درباره خواهرت حرفهای نا به جا بزنی فقط برای این که نگرانته. بسه دیگه, با هردوتونم. فرشید ت

 فرشید با آهنگی بلند و کالفه گفت: 

 من احتیاجی ندارم که کسی نگرانم باشه. 

 زن دایی گفت: 

 تو آدم خود خواه و بی تجربه ای هستی که من خودمومسول آیندت میدونم. 

بهتر خودتون رو وقف من نکنید. اگر از من بپرسید می گم فهیمه تو این سن بیشتر به من دیگه بچه نیستم مادر, پس 

 شما احتیاج داره. 

 زن دایی از در دلسوزی وارد شده و گفت: 

یک بچه در هر سنی برای پدر و مادرش بیشتر از یه بچه نیست. من مطمئنم تو با انتخابی درست در آینده خوشبخت 

  و سعادتمند خواهی شد.

 فرشید بی پروا گفت: 

 مادر من قبال انتخابم رو کردم. الله دختر خوب و فداکاریه و من مطمئنم می تونه در آینده همسر و مادر خوبی باشه. 

 زن دایی غرید: 

 خدایا پاک عقلشو از دست داده. 

ضطراب و ترسم بیشتر از به در چنگ انداختم و ناخن انگشت اشاره ام شکست ولی به دردش توجه نکردم چرا که ا

 آن بود که به چیز دیگری توجه کنم. فرشید گفت: 

 مادر شاید از دستم ناراحت بشی اما بهتر بدونی الله نامزد منه.

 زن دایی و فهیمه هم زمان گفتند: 

 چی؟ ! 

 فرشید بال فاصله برای روشن شدن قضیه گفت: 

 اشتیم تا تموم شدن درسامون صبر کنیم. بله مادر, من و اون از خیلی قبل با هم قرار گذ

 زن دایی پرسید: 
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 شما چی کار کردین؟ 

 فرشید گفت: 

 فکر میکنم مقصودمو واضح و روشن گفتم. 

 زن دایی خشمگین گفت: 

 چه غلط ها! بذار ببینم! آهان پس این دختره اون قدر ها هم که نشون میده ساده و بی دست و پا نیست. 

 فهیمه گفت: 

 چقدر موذی که تاحاال بروز نداده. 

 فرشید گفت: 

 کجا میرین مادر؟ 

 زن دایی گفت: 

 می رم با خود آب زیر کاهش حرف بزنم. تو حتما شوخی میکنی یا شاید اغفالت کرده. 

 صبر کن مادر, اون به این کار راضی نبود من اصرار کردم. 

 زن دایی گفت: 

 تو چی کار کردی؟ ! 

 من ازش خواستم قبول کنه.  بله مادر,

 زن دایی ناباور فریاد زد: 

 مگه تحفه بود که اصرار کردی؟ پسر تو پاک خل شدی!

 

........ 

 

 فرشید مصمم گفت :

مادر جون آن دختر پاک و بی آالیشی است که قادر هر مردی را خوشبخت کنه. شما اگر خواهان سعادت من باشید 

 مخالفت نمی کنید . 

 یی گفت : زندا

نکنه مغزت را شستشو داده؟ هان ؟ این حرفها چیه که میزنی ؟ میگی می خوای با آن ازدواج کنی ، مگه اینکه از روی 

 جنازه من رد شی. 

 فرشید گفت: 

 این کار را نمی کنم مادر اما با الله ازدواج میکنم .

 زندایی که کالفه و عصبی شده بود تهدید کرد :

 خانه بیرون می کنم ....نه ....نه....این کار را نمیکنم خودم از این خنه برا همیشه می رم . هردوتون را از

 فرشید نالید: 

 مادر!

بی مادر ! اگر قرار باشه که آن را به همسری قبول کنی و خواسته های مرا نا دیده بگیری پس من هم آبرو و 

این خانه می رم . تو بمون و اون دختره شهرستونی احمق . می دونی  موقیعت خانواده را نا دیده می گیرم و با فهیمه از
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اینا همش تقصیر پدرتونه ، اگه اون از همون روز اول به اینجا نمی آورد اینطوری نمی شد . اما هنوز دیر نشده من 

یستی که بدونی نمی زارم روزهای تلخ گذشته دوباره تکرار بشه چون براشون تاوان سنگینی پرداختم . تو یک مادر ن

 آرزوی یک مادر خوشبختی و سعادت فرزندش است افسوس که تو فکر می نی من دشمنتم .

 این چه حرفی است مادر؟ من خیلی هم به شما عالقه بندم .

 زندایی با آهنگی تمسخر آمیز گفت: 

مخالفم . هر چند با اگر عالقه بند بودی بدون مشورت من انگشتر به دست دختری نمی کردی که می دونستی من 

سماجتی که تو پیشه کردی حس می کنم قضیه باید از این پیچیده تر باشد . شما هر دو فرصت های زیادی برای 

 بودن با هم داشتید، شاید هم ....

 فرشید گفت: 

 مادر هیج اتفاقی بین ما نیفتاده .

 انتظار داری حرفت را باور کنم ؟

 فرشید عصبی گفت:

 های ما حاصلی نداره .انگار صحبت 

 بعله ، شاید پدرت بهتر زبون تو را بفهمه . حاال جا داری می ری ؟ 

 می رم بیرون هوا بخورم . 

 زندایی گفت :

 برو اما بدون عقیده من غیر ممکنه که عوض بشه .

 فرشید گفت:

 خوبه بدونید مال من هم همینطور .

آواری سنگین بر سرم بود . آرام روی تخت نشستم و به غروب صدای بر هم خوردن در مثل صدای فرود آمدن 

خورشید خیره شدم ، بغض گلویم را می فشرد و استیصال بر روح و روانم دست می کشید . همین هنگام در با خشم 

باز شد و زندایی به درون آمد ، صورتش از فرط خشم لکه لکه شده و لبانش می لرزید . در حالی که دسته گل 

 فرشد را در دست می فشرد گفت :  اهدایی

 آرزو ازدواج با فرشید را باید با خودت به گور ببری . 

از سردی کالمش لرزیدم اما همانطور در سکوت ایستادم و سر به زیر افکندم . او دسته گل را با عصبانیتی بی سابقه 

را به هم کوفت . خم شده و گل های آسیب مقابل پاهایم پرت کرد و پس از نگاهی نفرت بار از اتاقم خارج شد و در 

 دیده را جمع کردم و روی میز گذاشتم . نه نمی توانستم به خاطر خودم خوشبختی خانواده را فدا کنم.

*********** 

آن شب حتی برای خوردن شام هم از اتاق خارج نشدم و جالب اینکه کسی هم برای صدا کردن زدنم باال نیامد انگار 

بسان خاکستر زیر آتشی بود . همه از آن می گریختن . گوش به در اتاقم فشردم بلکه صدایی سکوت آن شب 

بشنوم اما آنچه شنیدم صدای برخورد قاشق و چنگال بر ظروف چینی بود و صدای برنده زندایی که به فهیمه برای 

یی را در جریان ماجرا قرار داده آوردن اسباب میز فرمان می داد . البته زندایی همون روز عصر به صورت تلفننی دا

بود . شاید برای اینکه فرشید هنوز به خانه بر نگشته بود . آرام لبه تختم نشستم و به آسمان پر ستاره خیره شدم . 
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دلم شور می زد و نمی دانم طبق کدامین احساس تصور می کردم باز نخواهد گشت . در اندیشه های متفاوتی دست و 

زنگ به خودم آورد ، ناخودآگاه از جا بر خواسته و به طرف در رفتم و اندیشیدم ، که می تواند پا می زدم که صدای 

باشد . فرشید که کلید دارد ! سوالم چندان بی پاسخ نماند چرا که صدای تصورهای کودکانه ام خط بطالن کشید . من 

ا به در نزدیک تر کردم . دایی با لحنی که از خیلی قبل منتظرش بودم به امید فهمیدن عکس العمل دیگران گوشم ر

 مرموز گفت : 

 کجا بودی ؟ 

 فرشید گفت:

 رفته بودم هوا خوری .

 دایی پرسید :

 تا این وقت شب؟ 

 فرشید کالفه گفت:

 من که بچه نیستم .

 دایی با آهنگی محکم و آمرانه گفت:

 .وقتی باهات حرف می زنم روبه روم بایست و به صورتم نگاه کن 

 داشتم می رفتم باال لباسم را عوض کنم .

 دایی گفت :

 تا صحبتم تموم نشده جایی نمی ری .

 فرشید معترض گفت: 

 من بچه نیستم پدر اما شما گاهی مثل بچه ها باهام رفتار می کنید. 

 دایی با لحنی عتاب آلود گفت:

 ینطور بچگانه رفتار می کنی .تا وقتی تو خونه منی بچه محسوب می شی یا القل تا وقتی که ا

قلبم از لحن دایی فرو ریخت ، هرگز ندیده بودم دایی با صدای بلند فریاد بزند . ازسرشب که خانه آمده بود منتظر 

بودم به اتاقم آمده و چیزی بگوید اما نه تنها نیامد بلکه با سکوتش رنجم داده و به سرزمین افار جورواجورم کشانده 

اینکه بخواهد بد ترین تنبیه را برایم در نظر گرفته و دق دلش را بر سر فرشید خالی کند. فرشید  بود . درست مثل

 آرام گفت:

 من خسته ام پدر.

 دایی گفت : 

 ومن هم کلی حرف برای زدن دارم .

 فرشید گفت :

 اگر مادرم ....

 دایی محکم گفت:

 ثل یک مرد حرف بزنی و رفتار کنی ؟به مادرت مربوط نیست . تو کی می خواهی یاد بگیری م

 برای لحظاتی کوتاه سکوتی سخت میانشان حاکم شد که با صدای دایی شکسته شد
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 بگیر بشین.

 

عجیب بود که صدای زندایی نمی آمد ، هر چند بعد از ظهر آن چه را که دلش می خواست به صورت تلفنی به دایی 

 گفته بود . دایی با آهنگ آرام پرسید :

 ظاهرا می خواهی درباره چیزی با من صحبت کنی؟

 فرشید گفت:

 من قبال هر چی را که باید بگم به مادر گفتم که مطمینا تا حاال به شما گفته.

 دایی با حوصله گفت:

 خوب من می خواهم دوباره بشنوم ، اونم از زبون خودت.

 :قلبم فرو ریخت . فرشید با شهامتی که درخور تحسین بود گفت

 چشم پدر ، اما اجازه بدبد سره یک فرصت مناسب تر بگم وقتی که با هم تنهاییم .

 دایی تاکید کرد همین حاال.

 فرشید مکثی کرده و گفت:

 ما خیال نداشتیم تا قبل از تموم شدن درساهامون به شما بگیم .

 دایی گفت:

 ما یعنی کی؟

 دل کردیم و .....من و الله. ما بین خودمون قول و قراری رد و ب

 دایی محکم گفت:

 شما هر دوتون بیخود کردید .

لرزه بر اندامم افتاد و از حد هیجان سکسه کردم . فرشید هم ساکت بود ، گویا به اندازه من جا خورده بود .دایی در 

 ادامه گفت:

 از کی تا حاال در مسالی به این مهمی کوچکترها به تنهایی تصمیم می گیرند .

 ید گفت:فرش

 اما آخه مادر .....

 دایی گفت:

 باز که گفتی مادر؟ ذات عمل شما اشتباه بوده ، تو میگی مادرت قبول نمی کرد باید با من مشورت می کردی .

 فرشید گفت :

 اما پدر ما با هم نامزدیم .

نی با احساس ازدواج کرد و این نامزدی از نظر چه کسی رسمیت داره ؟ پسر تو هنوز بچه ای که فکر می کنی می تو

زندگی کرد . اگر تو آدم کاملی بودی اگر حتی الله پیشنهاد چنین کاری را می داد قبول نمی کردی . تو هنوز اون 

 اندازه لیاقت نداری که مسولیت کس دیگری را به عهده بگیری .

 فرشید معترض گفت:

 پدر !!
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 دایی با جدیت گفت:

 ، کمی جدی باش .زندگی خاله بازی نیست پسر 

 فرشید با سماجت گفت:

 اما پدر من درباره الله کامال جدی ام .

 زندایی که تا آن لحظه ساکت بود گفت:

 شاهرخ ، ببین چی می گه !

 فرشید بی توجه به اعتراض مادرش گفت:

اال که متوجه شدید علنا می بله پدر ، من کامال جدی ام و می خواهم با اون ازدواج کنم . می خواستم دیرتر بگم اما ح

گم که می خواهم همسرم باشه ، پدر شما گفتید برای ازدواج باید لیاقت و آمادگی داشت و من احساس می کنم 

 آماده ام .

 زندایی گفت:

 اگر قصد ازدواج داری ما می تونیم کمک کنیم اما نه با الله .

 فرشید گفت :

نمی نهمم و نمی خوام بفهمم اما همین قدر بگم که من فقط با اون ازدواج می مادر دلیل مخالفت شما را درباره الله 

 کنم . 

 زندایی گفت :

 انگار خون من تو رگهات نیست ولی بدون این عشق نیست فرشید ، یک عالقه کوره ، یک عادت ریشه داره .

 فرشید اعتراف کرد:

نم انتخابم درسته .پدر ، الله دختر خوب و فداکار رو اوایل فکر می کردم همینطوره اما حاال مدتهاست که مطمب

مهربونیه و با همه دخترهای که من می شناسم فرق داره . اون کسی که من در کنارش احساس خوشبختی می کنم ، 

 پس خواهش می کنم موافقت کنید .

 دایی که تا آن لحظه ساکت بود گفت:

 اینطور که پیداست تصمیمت را گرفتی .

 فریاد زد :زندایی 

 شاهرخ ! 

 دایی با همون آرامش گفت:

هر جوونی حق داره شریک زندگی اش را خودش انتخاب کنه ، هر چند که من فکر می کنم برای تو کمی زوده اما 

 چنان که خودت احساس آمادگی می کنی حرفی ندارم .

 زندایی گفت:

 شاهرخ هیچ معلومه چی می گی ؟

 :دایی خطاب به زندایی گفت

بدترین کار در دنیا شکستن دل عشاق است . فرشید می گه به الله عالقه داره و می خواهد باهاش ازدواج کنه پس ما 

 چرا باید مخالفت کنیم ؟
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 فهیمه پرسید:

 مقصودتون چیه بابا؟

 دایی گفت :

 من باید با الله صحبت کنم .

 زد : از چشمانم بی آنکه بخواهم اشک می ریخت . زندایی فریاد

 پس مثل اینکه من زیادیم .

 دایی گفت :

 نسرین !!

 زندایی با چشمی اشکبار گفت : 

 من همین امشب اینجا را ترک می کنم .

 دایی گفت:

 نسرین ، تو چت شده ؟ 

 زندایی با آهنگی بغض آلود گفت :

رت از آسایشت گذشتم و این شاهرخ مزد هم محبتها و زحمتهایی که برای خواهرزادت کشیدم ، من به خاط

سرپرستی اون را قبول کردم اونوقت تو ... چطور می تونی با همه اون مسایبی که در گذشته کشیدم دستش را در 

 دسته پسرم بذاری ؟ بله ، من از اینجا می رم ، اما اینبار دیگه بر نمی گردم .

 فرشید گفت : 

 شما چتون شده مادر ؟ 

 زندایی میان گریه گفت:

 و پدرت اون را به من و خواسته هام ترجیح می دید پس چرا من خواستم را به شما ترجیح ندم؟ تو

 دایی با قاطعیت گفت:

 نسرین فکر آبرو خانواده را بکن . 

 زندایی گفت : آبرو خانواده با همین وصلت از بین می ره ، دیگه الزم نیست نگران بشی . فهیمه برو حاضر شو .

 دایی گفت:

 رش چی؟آخ

 زندایی گفت:

 آخرش اینه که اگر مجبور بشم برای همیشه از زندگیت خارج می شم شاهرخ .

سکوتی سنگین بر فضای خانه حاکم شد. نه ، دیگر نمی توانستم بایستم و تحمل کنم ، من نیامده بودم که زندگی 

تی باشم؟ اشکهایم را زدودم و در را گشودم دایی را تباه کنم . مگر نه اینکه سوگند خورده بودم پیام آور صلح و دوس

. انگار خودم نبودم که راه می رفتم ، رباتی بود که با قلبی آهنین گام بر می داشت ، حتی صدای گامهایم اعصابم را 

می آزرد . اول از همه فهیمه متوجه ام گردید اما من توجهی ب نگاههای کینه توزانه اش نداشتم ، گویی نگاهش 

که به قلبم می نشست . دایی به محض دیدنم یکه خورد اما او هم چیزی نگفت ، فقط فرشید برخاست و دو خاری بود 
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قدم به سمتم آمد . چقدر چشمانش خسته بود . اندیشیدم باید براب رهایی کمکم کنم . لبان فرشید برای گفتن 

 چیزی لرزید ولی چیزی بگوید گفتم :

 وافق نیستم فرشید .من در این تصمیم یک جانبه باهات م

 دایی با سردرگمی به صورتم خیره شد و زندایی حیرت زده به هردویمان چشم دوخت . فرشید گفت :

 الله ! تو حالت خوبه ؟ 

 به دروغ گفتم :

 هیچوقت به این خوبی نبودم .

 فرشید پرسید :

 پس منظورت چیه؟ ما باهم حرف زدیم ، بهم قول دادیم . 

 اوت گفتم :با آهنگی بی تف

من موافق نیستم یعنی از اول هم نبودم منتها اصرار تو باعث شد قبول کنم . می دونی ؟ عجوالنه تصمیم گرفتم و حاال 

 که مدت زیادی است فکر کردم پشیمون شدم .

 فرشید ناباور زمه کرد الله!

 بی وقفه قبل از اینکه پشیمان شوم گفتم :

 یلی جوانیم .من فکر می کنم ما هر دو هنوز خ

 فرشید ملتمسانه گفت :

 صبر می کنیم ، هر قدر که الزم باشه صبر می کنیم . 

 با سنگ دلی گفتم :

 تفاوتی نمی کنه ما برای هم ساخته نشدیم . 

 دایی بهت زده گفت :

 الله تو ...

 من عقیده ام را ابراز کنم . دایی جون حقیقت همینه که از می شنوید انگار حرفهای شما و زندایی بهانه ای شد که

 فرشید معترض گفت:

 من می دونم که دروغ می گی . تو به خاطر مادرم.....

 بالفاصله گفتم:

 لطفا کمی منطقی باش فرشید ، صحبت های زندایی هیچ ربطی به تصمیمات من نداره .

 فرشید گفت :

 اما امروز ....

 گفتم :

 باره با تو حرف بزنم اما فرصت نشد .من امروز می خواستم خودم در این 

 فرشید ناباورانه گفت:

 تو دروغ گوی خوبی نیستی الله .

 دایی خواست چیزی بگوید که من پیشدستی کرده و گفتم :
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 از همگی عذر می خوام که زودتر به اتاق می رم .

 دایی گفت :

 فرشید می گفت که تو .......

د می فهمه که ما وقتی خوشبختیم که همچنان دختر عمه و پسر دایی باقی بمانیم . گفتم : مطمینا فرشید هم خیلی زو

 شب بخیر . 

گاهمایم لرزان و شتاب زده بود ، گویی از شراره های آتش می گریختم که به طرفم زبانه می کشید . بغض گلویم را 

، برای همیشه . عاشقی بودم که با دست می فشرد اما خوب می دانستم از آن پس باید در گلو خفه اش کنم ، تا ابد 

 خود برا قلب رنجورش گوری عمیق حفر می کرد و به ناله هایش توجه نداشت .

 

  
 

فرشید نیمه های همان شب وقتی همه خواب بودند به اتاقم آمد در حالی که صورتش خسته و رنجیده و لبریز از 

به قدری روشن بود که نیازی به سخن گفتن نداشت . به محض سوال بود و چرایی که به پیشانی اش نقش بسته بود 

دیدنش سری به عالمت تاسف تکان داده و همانطور که از سرشب گریسته بودم اشک ریختم و انیشیدم : عشق یعنی 

ر خویشتن داری نه انجام وظیفه . در راه عشق ایثار باید. فرشید مقابل پاهایم نشسته و به دیدگان مرطوبم خیره شد د

حالی که چشمان خودش نیز از برق اشک می درخشید . تاب نگاهش را نداشتم پس دیده بر هم فشرده و همچنان 

 در سکوت گریستم . او که صدایش به وضوح میلرزید آرام زمزمه کرد : 

 چرا الله ؟ چرا؟!

 . او در ادامه گفت :لب بر هم فشردم تا چیزی نگویم و از صمیم قلب آرزو کردم که تحت احساسم قرار نگیرم

مگه ما به هم قول ندادیم؟ مگه تو نگفتی می تونم روی قولت حساب کنم ؟ پس برای چی درست وقتی به حمایتت 

 احتیاج داشتم عقب نشینی کردی ؟ 

 صورتم را با دستانم پوشاندم و بی صدا گریستم . او دستانم را به دست گرفته و گفت:

 ی . بگو چرا الله ؟ بگو شوخی کرد

 با آهنگی لرزان گفتم :

 بهتره واقع بین باشی فرشید .

 او رنجیده گفت:

 تو هم همینطور . من به تو عالقه دارم و پای همه چیزش ایستادم . فکر می کردم با شهامت تر از اینها باشی .

 آرام گفتم :

 بعضی مواقع گذشت هم نوعی شهامته . 

 فرشید ناباور پرسید:

گذری ؟ از من ؟! تو به این میگی گذشت ؟ الله تو نمی تونی در نهایت خودخواهی به خاطر دیگران منو  تو از چی می

 نادیده بگیری .

 محکم گفتم :

 من نمی تونم فرشید.
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 پس قول و قرارمون چی می شه؟

 می تونی فراموشش کنی .

 با لبخندی تلخ گفت:

 به خدا خیلی خودخواه و سنگ دلی .

 ساس رنج تیر کشید اما سکوت کردم . فرشید آرام گفت:قلبم از اح

چطور ؟ چطور می تونی عشقی را که ادعا می کردی ریشه در همه وجودت داره یک شبه بیرون بریزی ؟ تو اصال به 

 من عالقه داشتی ؟ من که باور نمی کنم عشق واقعی انقدر زود رنگ ببازه .

 رنجم می داد گفت:به سکوتم ادامه دادم . او با سماجتی که 

آخه من چطور می تونم با کسی که تمام مدت احساس هراس می کنه و نمی خواد تکیه گاهش باشم زندگی کنم ؟ 

چطور می تونم کسی را به همسری انتخاب کنم که با کوچکترین حادثه ای احساساتش رنگ می بازند ؟ تو حتی 

اجازه دادی دیگران برات تعیین تکلیف کنند و ار تو برده بی  کوچکترین مقاومتی نکردی و اونقدر بی اراده بودی که

 چون و چرایی در برابر خواستههای خودشون بسازند .

 میان گریه گفتم: 

آره هر چی می گی درسته . می خوای بگی من لیقت همسریت را ندارم ، خب بگو ! من نمی تونم زندگیم رو روی 

 ستون نفرت و بی اعتمادی بنا کنم .

 شید با تمسخر گفت:فر

تو حتی نمی تونی خودت را خوشبخت کنی وای به احوال شریک زندگیت . تو فقط یه دنیا اومدی که دستور بشنوی و 

 اطاعت کنی ، درست همون طور که امشب رفتار کردی.

 سخنانش بسان پتک بزرگی بود که محکم بر فرق سرم فرود می آمد.

و به این راحتی از قلبت بیرون کنی پس چرا اصال قبول کردی حلقه به دستت کنم فقط تعجب می کنم اگه قرار بود من

و امشب به خاطرت هزارتا حرف بشنوم ؟ فکر می کنی اونا درباره من و تو چی فکر می کنند ، دلشون برای موجود 

کسی مثل تو که  احمق و بدبختی مثل من می سوزه که به خاطر تو تا جایی که نباید خودش را کوچیک کرد . برای

 حتی طاقت ذره ای سختی و فشار رو نداشت .

سکوتم عذابش می داد و من به آن راضی نبودم ولی بالجبار لب بر هم می فشردم و به سخنانش گوش می سپردم. 

انگار غرورش تا جایی که نباید جریحه دار شده بود . وقتی از جا برخاست در چشمانش نه عالقه ای بود نه عشقی ، 

یچ جز سرزنشی تلخ که بر دلشکستگیم دامن می زد . نمی دانم ، شاید منتظر بود چیزی از زبانم بشنود، چیزی یا ه

مطلبی که بر عقایدش خط بطالن کشیده و بر دردش تسکین دهد و او را از سرزمین دوری که آرزو می کرد 

یک کلمه یا جمله ای که بیانگر اندوه و تاسف و سزرمین رویا و خواب باشد بیرون آورد . اما من هیچ نگفتم ، نه حتی 

سردرگمی ام باشد ، تنها از پشت موج اشک نگاهش کردم . او به طرف در رفت و آن را گشود و برای آخرین بار 

نگاهم کرد . احساس کردم شانه هایش افتاده و گامهایش خسته اند . او به نرمی یک رویا از اتاقم خارج شد . دانستم 

 ت دادنش مثل تاولی چرکی و درمان ناپذیر بر دلم خواهد ماند.غم از دس

*************** 
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زندایی زن زرنگ و باهوشی بود ، چرا که بالفاصله پس از آن ماجرا برای منحرف کردن ذهن فرشید و برای آنکه به 

کرد . حضور او به مثابه  من نشان دهد عالقه فرشید نسبت به من را جدی نگرفته پای دخترخاله اش را به خانه باز

خنجری تیزی بود که تا دسته بر قلب من می نشست . آن روزها ، روزهایی بود که فرشید به سختی از من رنجیده 

بود و حتی به چشمانم نگاه هم نمی کرد . راستش به خاطر رفتار دایی بیش از هرکس متعجب بودم ، او کوچکترین 

ل کسانی بود که از چیزی خبر ندارند . البته از جهاتی به خاطر این موضوع اشاره ای به موضوع ننمود رفتارش مث

خرسند بودم چرا که تاب مقابله با دایی و حرف زدن درباره آن مساله را نداشتم . بخصوص که رفتار زندایی از ان 

ش از هر زمان پس سردتر از همیشه بود و فهیمه حتی جواب سالمم را نمی داد . آن روزها روزهایی بود که بی

 دیگری احساس تنهایی می کردم و از خدا طلب صبر و کمک می نمودم .

زندایی اغلب ترتیبی میداد که پانیذ و فرشید تنها باشند و گاه در حالی که از قبل هماهنگ کرده بود به نحوی وانمود 

راستش از پانیذ متعجب بودم که با  می نمود که پانیذ سرزده آمده تا مثال از فرشید در زمینه ریاضیات کمک بگیرد .

آن همه موقعیت تن به خواسته زندایی داده و دل به فرشید بسته بود ! او به خواست زندایی برای فرشید چایی می 

برد و به بهانه های مختلف در کنارش می ماند و با او هم صحبت می شد در حالی که من در تمام آن لحظات سخت 

ی کردم نقاب خونسردی و آرامش را بر چهره حفظ کنم . فرشید هم نسبت به گذشته عذاب می کشیدم و تالش م

کم حرف و گوشه گیر شده و اغلب ساعاتش در خانه و اتاقش می گذراند . او حتی نسبت به محبت و توجه زندایی 

آخر رسیده بود و زندگی بی اعتنا بود و ار مصاحبت با دایی می گریخت . نمی دانم ، شاید برای او هم مثل من دنیا به 

را چون زنده بود دوست می داشت . گاهی دلم می خواست به خلوتش را یافته و به مکونات قلبی ام اعتراف کنم و 

آن دخترک مغرور و از خود راضی را پس زده و به صورت بزک زده اش چنگ بزنم . اما افسوس ، افسوس که قادر 

خوشبختی دیگران را فدا کنم . چقدر صدای فرشید بر اعصاب متشنجم  نبودم به بهانه دست یافتن به خواست خود

سوهان می کشید . او بی پروا می خندید و به بهانه های مختلف به خلوت فرشید قدم می گذاشت و عجیب آنکه 

تاوانی فرشید اعتراضی نداشت . گاهی فکر می کردم او مخصوصا چنین می کند تا بدین وسیله مرا تنبیه کند . اما آیا 

 که پس می دادم کافی نبود ؟ درد و رنج و تنهای ؟!!

او مثل مترسکی شده بود که به اراده مادرش حرکت می کرد . به میل زندایی با پانیذ برای گردش از خانه خارچ می 

شد و بی هیچ اعتراضی می ایستاد تا آن دخترک لوس و از خود متشکر به بازویش تکیه کند . به پر حرفی های 

طوالنی اش گوش می سپرد و آوای بلند خنده اش را با صبر و حوصله تحمل می کرد ودر برابر دستوراتی که به من 

می داد و بی احترامی هایی که مرتکب می شد خاموش و بی اعتنا بود . احتماال منتظر بود ببیند صبر و حوصله من تا 

با داروی صبر بر حوادث روزگار غلبه کرده و به جنگ کی ادامه دارد . نم دانست از درون چی می کشم و چگونه 

احساساتم میروم . احساسات بی آالیشی که برای نخستین بار بی هیچ چشم داشتی صرف خودش کردم و نام و یاد او 

 را بر آینه زالل قلبم نشاندم .

یران کردند ، به خصوص که اواخر زمستان بود که زندایی زمزمه ازدواج آن دو را سر داد . انگار دنیا بر سرم و

فرشید در پاسخ مادرش چیزی نگفت و چشم به سنگفرش سالن دوخت . او حتی وقتی فهیمه به اراز احساساتش 

 مشغول بود سکوت کرد:

 مادر مراسم اصلی را تو باغ پدر پانیذ برگزار می کنیم ، عالی می شه .
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م چون اون موقع هوا برای برگزاری مراسم اونم توی باغ پس باید تاریخ برگزاری مراسم را به بعد عید موکول کنی

 مناسبتره. نظر تو چیه فرشید ؟

 فرشید درست مثل آدم آهنی بود که قلب در سینه نداشت . فهیمه گفت :

 معلومه که راضیه مادر ، دیگه چی از این بهتر . اونا زوج جذاب و دوست داشتنی ای میشن .

 باید دید نظر پانیذ چیه ؟

 ددرصد اونم موافقه . مگه نمی بینید چطور دور و بر فرشید می پلکه ؟ص

اینجور دخترها را نمی شه شناخت . اونا مثل بعضی دخترا به مردها فقط برای ازدواج توجه نمی کنند . اون سالها در 

 اروپا زندگی کرده پس طرز فکرش با ما فرق داره.

 ش را به فرشید می ده مادر؟شما فکر می کنید خاله تون یکی یدونه دختر

امیدوارم قبول کنه چون فکر می کنم هیچکس نمی تونه به اندازه اون فرشید را خوشبخت کنه . به شرطی که فرشید 

 هم از پوست خودش خارج شه و برای جلب نظر مادرزن آینده اش تالش کنه .

من می اندیشدم چگونه می تواند تا آن اندازه  او همچنان به سنگفرش سالن خیره مانده بود ، حتی پلک هم نمی زد و

 بی تفاوت باشد ؟ انگار تصمیم گرفته بود در مقابل زندگی خودش هم نقش فردی بی تفاوت را بازی کند .

*********** 

زندایی عالوه بر زکاوت دارای مدیریت خوبی در امر برنامه ریزی بود ، اما آنچه اسباب حیرت گردید این بود که 

ذ همان بار اول به خواستگاری فرشید پاسخ مثبت داد . شب نامزدی آنها دایی بعد پس از مدت ها نزدم آمد ، در پانی

حالی که من به شدت دلشکسته و اندوهگین بودم . آن شب یکی از آخرین شبهای سرد اسفندماه بود ، برف سنگینی 

انی اش دو چندان آراسته به نظر می رسید و بوی می بارید و رنگ آسمان به سرخی می زد . او در لباس فاخر مهم

اودکلنش شامه نواز بود . به احترامش از جا برخاستم و آرام سالم دادم ، او روی صندلی مقابلم نشست و به کتاب 

 پیش رویم چشم دوخت و گفت :

 چطور هنوز حاضر نشدی ؟!

 با آهنگی گرفته گفتم :

 من با اجازه شما خونه می مونم .

 ه پرسشگر و نافذش لرزش نا محسوسی بر وجودم ریخت ، سر به زیر افکنده و برای متقاعد کردنش گفتم :نگا

 چیزی به کنکور نمانده و من هنوز .....

 او بالفاصله گفت:

 برای درس خوندن فرصت زیاده و من مطمینم امشب حتی نمی تونی یک لغت را در ذهنت جا بدی.

 . دایی کتاب پیش رویم را بسته و کفت : قلبم از احساس گناه لرزید

 برو حاضر شو . هنوز فرصت داری .

 دایی جون من واقعا نمی تونم بیام .

 آرام گفت :

 می دونم کنکور فقط بهانه ای است برای نیامدن . اما چرا ؟

 به چشمان کنجکاو مشکی رنگش خیره شدم و گفتم :
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 چی چرا دایی جون ؟

 مقابل پنجره رفت و به رقص آرام برفها خیره شد و گفت :دایی از جا برخاست 

 اگه انقدر در عذابی چرا علی رغم میلت به فرشید جواب رد دادی ؟

 یکه ای خوردم و به او که پشتش به من بود با شهامت خیره شدم . دایی از سکوتم بهره برد و گفت :

 به سعادت خودت ترجیح دادی الله؟ می دونم شما بهم عالقه مندید ، اما چرا میل دیگران را

 حرارت داغی تمام وجودم را فرا گرفت ، خوستم چیزی بگویم که دایی به طرفم برگشته و گفت :

 الله هنوز دیر نشده و تو می تونی ....

 گفتم :

 نه دایی جون شما اشتباه می کنید .

 به چشمانم خیره شد و گفت :

گه اما نگاهش نه! نگاه تو چیز دیگه ای می گه . اما الله تو داری اشتباه می کنی ، زبان آدم شاید بتونه راحت دروغ ب

زمان همه چیز را برای زندایی و بقیه معلوم می کنه .پس به فکر خواست قلبیت باش و مطمین باش فرشید با من در 

 این مورد صحبت نکرده . من.....

 عجوالنه گفتم :

 کنید. دایی جون شما دارید اشتباه می 

 لحن سرد و عجوالنه ام او را وادار به سکوت نمود . قدمی پیش گذاشتم و در حال مرتب کردن یقه اش گفتم :

 داره دیرتون می شه دای جون.

 او نیز به سردی من گفت:

 اگه واقعا راست می گی چرا با نیامدنت به تولید شایعات کمک می کنی ؟

 خیره ماندم و او با صمیمیت گفت :به صورت مهربان و دوست داشتنی اش 

 عدم حضور تو امشب باعث می شه بقیه فکرهای نا به جا بکنند.

 سر به زیر افکندم . چانه ام را با دست با گرفت و چشم در چشمم گفت :

 خدا کنه فرشید مقصودت را از این فداکاری فهمیده باشه .

 با آهنگی بغض آلود گفتم:

 ایی جون ؟دیگه چه فرقی می کنه د

 او نیز با لحنی رنجدیده گفت:

 دوس ندارم مثل مادرش فکرهای نا به جا بکنه یا تصور کنه آدم ضعیفی هستی .

 پرسیدم :

 شما چی ؟ شما فکر نمی کنید آدم ضعیفی ام ؟

 موهایم را نوازش کرده و گفت :

 ونم .هیچوقت . می دونی همیشه شهامت و عزت نفست رو تحسین کردم . ازت ممن

 بر او ببخشایید 

 بر او که گاهگاه 
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 پیوند دردناک وجودش را 

 با آبهای راکد 

 و حفرههای خالی از یاد می برد 

 و ابلهانه می پندارد 

 که حق زیستن دارد 

 بر او ببخشایید 

 بر خشم بی تفاوت یک تصویر

 که آرزوی دوردست تحرک 

 در دیدگان کاغذیش آب می شود 

 بخشایید بر او ب

 بر او که از درون متالشیست 

 اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می سوزد 

 و گیسوان بیهده اش 

 نومیدوار از نفوذ نفس های عشق می لرزند.

 ای ساکنان سرزمین ساده خوشبختی 

 ای همدمان پنجره های گشوده در باران

 بر او ببخشاید 

 بر او ببخشایید 

 حسور است زیرا که م

 زیرا که ریشه های هستی بار آور شما

 در خاکهای غربت او نقب می زنند

 قلب زودبارور او را 

 با ضربههای موذی حسرت

در کنج سینه اش متورم می سازندبیست و دوم اردیبهشت آن سال را هرگز از یاد نمی برم . روزی که فرشید بنا به 

شست و با او پیوند زناشویی بست. آن روز یکی از بدترین روزهای عمرم بود میل مادرش کنار پانیذ سر سفره عقد ن

، به خصوص که بنا به اصرار دایی و زندایی با فرشید برای آوردن عروسی از آرایشگاه همراه شدم . فرشید در لباس 

ه با سلیقه تزیین شده بود دامادی بی نهایت برازنده و زیبا شده بود و فوق آلعاده عصبی بود . او پشت اتومبیل دایی ک

قرار گرفت و من که بغض گلویم را می فشرد عقب نشستم و تالش کردم به مناظر بیرون خیره شوم تا از نگاه 

سرزنش بار او در امان باشم . در حالیکه من سخت هیجان زده بودم او با خشمی آشکار پا بر پدال گاز می فشرد و 

نه به من می نگریست و ابروانش در هم گره می خورد . وقتی به حد کافی از خانه هر چند لحظه یکبار ناامیدوار از آی

 دور شدیم بی مقدمه با لحنی خشمگین گفت :

 خیالت راحت شد ؟ همینو می خواستی نه ؟ 
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با چه آهنگی سرزنش باری محاکمه ام می کرد . لب به دندان گرفته و از پشت پرده اشک به دسته گلی که در دست 

 م خیره شدم ، او با عصابانیت دنده عوض کرد و گفت:داشت

 واقعا که آدم متفاوتی هستی .

قطره اشکی از چشمانم به روی گلها چکید ، سر به زیر افکندم تا گریه ام را نبیند . او بی توجه به احوالم در ادامه پس 

 از مکث کوتاهی گفت :

دی و هم مرا . حاال من باید در کنار دختری بشینم ..... که تو اونقدر خودخواهی الله که هم خودت را بدبخت کر

 هیچی ازش نمی دونم و تو ....

 محکم و میان گریه گفتم :

 بسه دیگه فرشید .

 فریاد زد :

 نه نیست ، چیه ؟ احساس عذاب وجدان می کنی ؟ باید اینا همیشه به یاد داشته باشی که با قلب من چه کردی.

 فتم :برای آرامش خودم گ

 تو هم بدمیل نبودی .

 عصبی گفت :

من ؟ چطور می تونی به خاطر کوتاهی خودت من را سرزنش کنی ؟ انتظار داشتی وقتی خودت بریدی و دوختی با 

بقیه چیکار کنم ؟ به نظر تو اگه مقاومت می کردم با آب پاکی که ریختی روی دستم اوضاع تغییر می کرد ؟ آخه تو 

ابل پدر و مادرم درست در جهت مخالف من حرف بزنی ؟ بله ، حاال بایدم منو سرزنش کنی چون چطور تونستی در مق

دیگه کار از کار گذشته . همتون با هم تصمیم گرفتین منو بیچاره کنید . اما آخه مگه من چه گناهی کرده بودم ؟ تو 

 . خونه ما هر کس ساز خودش را می زنه غیر از تو که با ساز دیگران هماهنگی

 اشک از گونه زدوده و با آهنگی بغض آلود گفتم :

 حاال مگه چی شده ؟ پانیذ دختر خوبیه ، الاقل زندایی دوستش داره . 

 او سری به عالمت تاسف تکان داده و با تمسخر گفت :

م و هم با تو تو قصد کردی نمک به زخم من بپاشی پس بپاش . اما اینو بدون که من هم با اینکار هم با خودم لج کرد

 و بقیه.

 ناباور زمزمه کردم :

 فرشید !

 عصبی گفت :

چیه ؟ باور نداری ؟ بله نباید هم داشته باشی چون تمام این مدت از پشت نقاب آرامش و بی تفاوتی نگاهم کردی و 

 چیزی نگفتی .

 گفتم : 

 فرشید من ...

 بالفاصله گفت :
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رم خواب می بینم ، اصال نمی تونم باور کنم اینجا تو این ماشین بزک شده شده دیگه چیزی نگو الله ، هیچی . انگار دا

 و توی این جاده غریب در حالیکه فرسنگها با تو فاصله دارم چه می کنم و کجا می رم .

 ناخودآگاه گفتم :

 داریم می ریم دنبال همسرت ، اون با فهیمه منتظر ماست .

 زمزمه کرد :

 چه احمقی بودم من . 

 فرشید تو نباید اینطوری حرف بزنی . انگار حالت خوب نیست .

 تایید کرد :

 آره ، حالم خوش نیست .

 سپس با آهنگی غریب گفت :

 الله .... بیا برگردیم ، برگردیم و دوباره با هم شروع می کنیم .

. گویی شک شده بود . با لبخندی قلبم فرو ریخت ، حتی فکر انجام این کار هراس غریبی به وجودم می ریخت و او...

 لرزان گفتم :

 این حرفها چیه فرشید ؟ چی داری می گی ؟ فکر می کنم به شدت خسته ای !!

 او مصصمم گفت :

 من کامال خوبم و چدی می گم . بیا این بازی کودکانه را تمام کنیم . 

 محکم گفتم :

تد و همسرت بی صبرانه در آرایشگاه انتظار حضورت را می دیگه کافیه فرشید . تو خونه کلی آدم منتظر تو همسرن

 کشه ، اونوقت تو ...

انگار حرفهای من حریر آشیانی که در ذهنش بنا کرده بود را از هم درید و واقعیت مثل کابوسی تلخ در برابرش 

 نقش بست . چقدر چشمانش خسته و بی فروغ بود.

و بوق زده و تبریک گفتند . خدایا چه روزی بود ، گویی زمین و زمان  دو ماشین در حال عبور از کنارمان عبور کرد

 دست به دست هم داده بودند تا قلب مرا از سینه بیرون بکشند . زمزمه کردم :

 بهش عالقه مند میشی فرشید ، بهش عادت می کنی . زمان مرهم خوبیه.

ن داده و هیچ نگفت . چطور تصور می کردم حس کردم اشک در چشمانم حلقه زده ، او سری به عالمت تاسف تکا

زمان فراموشی می آورد ، مگر خودم توانسته بودم ذره ای از غصه و حسرتم را به طوفان فراموشی بسپارم ؟! رنج 

 کشیده بودم ، فریاد زده و به ندای دلم بی اعتنایی کرده بودم تا شاید فراموشش کنم اما...

برای آخرین بار از آینه به من نگریست . از اتومبیل پیاده شدم و در سمت او باز  فرشید مقابل آرایشگاه توقف کرد و

کردم و دسته گلی را که برای پانیذ خریده بود به طرفش گرفتم . آنقدر طول نکشید که گروه فیلمبرداری هم 

 رسیدند . زمزمه کردم :

 باید زنگ بزنی و بری داخل .

 که فیلمبردار گفت : او مستاصل هنوز سر جایش نشسته بود

 آقا داماد ما حاضریم .
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عزمش را جزم کرد و از اتومبیل پیاد شد و به طرف در رفت . روی از او برگرفتم تا فکر نکند که متوجه اش هستم . 

طولی نکشید که عروس در حالی که فهیمه سمت چپش ایستاده و فرشید سمت راستش از آرایشگاه خارج شد و 

گردید . فرشید در جلو را گشود و به او در سوار شدن کمک کرد ، آنگاه من و فهیمه هم سوار  جنبشی غریب ایجاد

 شدیم . فیلمبردار که مرد جوان و خوش برخورد بو گفت :

 آقا داماد حیف نیست در چنین روزی اخم کنید ؟ لبخند بزنید . 

 پانیذ که زیبایش دو چندان شده بود با آهنگی دلفریب گفت :

 د جان لبخند بزن ، این فیلم یک عمر برامون می مونه.فرشی

جمله او و تصور یک عمر همراهی فرشید به جانم آتش کشید و وادارم کرد همچو او واقعیت را بپذیرم . می دانستم 

در قلب او چه می گذرد . می دانستم به خاطر قرار گرفتن در چنان شرایطی پیش از من رنج می کشد ، اما چاره چه 

 ود ؟ برای بریدن آخرین ریسمان ارتباطی مان با آهنگی لرزان گفتم :ب

 اجازه بدید اولین نفری باشم که به هر دوتون تبریک می گم . امیدوارم خوشبخت بشین .

فرشید یکه خورد اما خیلی زود به خودش مسلط گردید . از آن پس همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ، آنها سر سفره 

و به دست یکدیگر حلقه کردند . بازو به بازوی هم از میان مهمانها گذشتند و به آنها خوشامد گفتند . با  عقد نشسته

هم رقصیدند و با هم شام خوردند و در انتها با هم رفتند تا زندگی مشترکشان را آغاز کنند . فرشید گاهی به زور 

اما در تمام لحظات غم سنگینی در چشمانش موج می  لبخند می زد و در پاسخ به صحبت های پانیذ سر تکان می داد

زد که فقط من متوجه اش بودم ، بخصوص وقتی با مدعوین خداحافظی می کرد تا با همسرش زندگی تازه ای را آغاز 

 کند محسوس تر بود .

نیست ، زیرا  خدایا چه شبی بود ، انگار به سپیده راه نداشت . همان شب فهمیدم عالقه و توجه فرشید کمتر از من

درست وقتی که پسرخاله اش پس از مدتها نزدم آمد تا کالمی به سخن بگوید با حساسیت دور از باروری به ما ملحق 

 شد . آن شب در حال پذیرایی از مهمانها بودم که کامی نزدم آمده و ضمن دادن سالم و پرسیدن احوالم گفت :

 بهتون تبریک می گم الله خانوم .

 پرسیدم :

 به من برای چی ؟

 با لبخند گفت :

 ظاهرا یکی از اعضا خانواده فرشید محسوب میشین .

 در حال تحسین شعورش گفتم :

 لطفا از خودتون پذیرایی کنید آقا کامی .

 با نگاهی شیفته گفت :

 ازتون ممنونم . ما احتیاجی به تعارف نداریم . 

 گفتم :

 ممنونم که کار من سبکتر می کنید .

 او در حال نگریستن به فرشید گفت :

 ازدواج اون توی این سن کم برام عجیبه . 
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 با لبخند گفتم :

 اما به نظر من دیگه وقتش بود .

 کامی با نگاهی متعجب گفت :

 پس قاعدتا اگر به حساب شما باشه برای من کمی دیر شده .

 به خودم اجازه احضار نظر در این باره را نمی دم .

ن هنگام فرشید متوجه ما شد و لبخند بر لبش خشکید . خواستم از کامی عذرخواهی کرده و فاصله بگیرم که همی

فرشید نمی دانم به چه بهانه ای از جا برخاست و آرام به طرفمان آمد . دلم می خواست به نوعی کامی را متوجه او 

 کنم اما سرگرم حرف زدن بود :

 خوشایندی اما...خب البته ازدواج اتفاق خوب و 

 فرشید که تقریبا پشت سرش ایستاده بود میان صحبتش آمده و با حساسیتی عجیب گفت :

 بله حق با توه به شرطی که کسی به پاش رو از گیلیمش درازتر نکنه .

 کامی مقصودش را نفهمیده بود به طرفش برگشت و ضمن فشردن دستش گفت :

 چند لحظه در خدمتون باشیم .چه عجب عروس خانوم اجازه داد برای 

 فرشید در حال نگریستن به من گفت :

 و اگه مهمونها اجازه بدن من هم چند لحظه در خدمت دختر عمه ام باشم . 

 کامی ابروی چپش باال داده و سردرگم گفت : 

 خب ....من....

 خواستم چیزی بگویم که فرشید گفت :

 وام با من و همسرم چندتا عکش بگیره .راستش از سرشب هنوز فرصت نشده ازش بخ

 کامی گفت :

 خب البته ایشون اونقدر سرگرم پذیرایی بودند که تو متوجه شون نبودی .

 فرشید گفت : 

 اما ظاهرا تو چشمان دقیقی داری !

 کامی در حال سرکشیدن نوشیدنی اش گفت :

 البته اگه اراده بکنم همینطوره .

ه های فرشید نبود ، شاید حتی فکرش را هم نمی کرد دامادی شب عروسیش به جای اینکه بیچاره کامی متوجه کنای

همه حساسیتش را مصروف همسرش کنه از دخترعمه اش حمایت کرده و عکس العمل نشان دهد . راستش برای 

صورتش گلگون شده خود من هم عجیب ودوراز باور بود . او کامی را به بهانه ای از سر باز کرد و آنگاه در حالی که 

 بود گفت :

 دیگه هیچوفت ، هیچوقت اینکار را با من نکن .

 متعجب گفتم :

 کدوم کار ؟ تو درباره چی حرف می زنی ؟!

 او عرق پیشانی اش را سترده و عصبی گفت :
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 من میرم ، تو هم برای اینکه دیگران فکرهای نابه جا نکنند بیا اونجا تا چندتا عکس بگیریم .

می خواست بگویم دیگر برای حساسیت های تو خیلی دیر است ، اما شادی بیرحمانه ای که تسکین دهنده حسد دلم 

 ریشه دارم بود مانعم گردید.

  
 

وقتی فرشید ترکمان کرد فروغ بی رمق امید در قلبم به خاموشی نشست . من آن سال به سبب بحرانهای روحی 

قبولی در آزمون کنکور نشدم ، از آن پس عهد کردم با پشتکار بیشتری  سختس که پشت سر گذاشته بودم موفق به

درس بخوانم تا به هدف مهم زندگی ام که همانا قبولی در کنکور بود دست یابم .هرچند که کنایه های زندایی بر 

ودم . روح مغشوش وحساسم ضربات سختی فرود می آورد و من در آن خانه پس از رفتن فرشید تنهاتر از همیشه ب

 بخصوص که فهیمه هم در کنکور آن سال مردود شده بود و این بهانه ای بود تا بیشتر از همیشه باهم باشیم.

البته فرشید و همسرش گاهی به دیدنمان می آمدند ولی خیلی زود به میل پانیذ می رفتند و این در حالی بود که 

ار فرشید هم به نوعی از روبه رو شدن با من می گریخت از زندایی ناراحت می شد و آشکارا بدان اشاره می کرد. انگ

این رو نسبت به رفتن عالقه نشان میداد. خبر نداشت تصمیم داشتم یادش را در دلم تا به ابد بایگانی کرده و 

خاطراتش را به فراموشی بسپارم ، زیرا آنقدر دوستش داشتم که می خواستم خوشبخت باشد و نسبت به همسرش 

مهربان بماند . این تاوان کمی برای عشق پاکی که از خود رانده بودم نبود . صیقل دادن روح و وجود با  وفادار و

 خنجر کند صبر.

کم کم مبدل به انسان صبور و خویشتن داری شدم که حتی حضور فرشید دستخوش احساساتش نمی شد و یادآوری 

و می رفت اما دیگر حکم کسی را داشت که فقط می خاطرات گذشته بازیچه هیجانش نمی نمود . فرشید می آمد 

شناختمش . اگر چه در چشمان ناامیدش هنوز برق عشق و محبت می درخشید و از رفتار آرام و خونسردم در عجب 

بود و چون گذشته هنگام مواجه شدن با من دستپاچه می شد . وقتی فقط سه ماه از ازدواجشان می گذشت بار دیگر 

فتاد . آن روز فهیمه با مادرش برای عیادت مادربزرگش از خانه خارج شده و من تنها بودم که تلفن اتفاق تازه ای ا

 زنگ زد گوشی را برداشتم و گفتم :

 بله؟

 مخاطبم گفت :

 سالم الله .

قلبم فروریخت . فرشید بود . پس از مدتها نخستین باری بود که با هم صحبت می کردیم . گوشی در دستم خیس از 

 عرق شد و زبانم بند آمد ، به زحمت گفتم :

 سالم فرشید . حالت چطوره ؟

 صدایش خسته و لرزان بود.

 خوبم ، تو چطوری ؟

 علی رغم قولی که به خودم داده بودم تمام وجودم از هیجان و سردرگمی می لرزید . به زحمت گفتم:

 پانیذ چطوره؟

 با آهنگی مهربان گفت:

 ادرش.خوبه ، رفته خونه م
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 به شوخی گفتم : 

 پس تنها بودی که تلفن زدی .

 انگار از شوخی ام رنجید که گفت:

 تو همیشه درباره من نامهربان بودی.

 گفتم : فقط شوخی کردم .

 آرام گفت:

 اما من کامال جدی گفتم .

 برای عوض کردن مسیر گفتگو گفتم :

 خونه نیستند. حتما با مادرت می خواهی صحبت کنی اما باید بگم

 خونسرد گفت : می دونم

 ناخودآگاه پرسیدم :

 می دونستی ! از کجا؟!

 با آهنگی لرزان گفت:

 چندبار تماس گرفتم خودت برداشتی ، بنابراین مطمین شدم تنهایی.

 قلبم به تندی می زد مانده بودم چه بگویم که خودش در ادامه گفت:

 چرا ساکتی ؟ نمی خوای چیزی بگی ؟

 با لحنی سردرگم گفتم :

 من چی باید بگم ؟ این تو هستی که تماس گرفتی . پس اون تو بودی که در فواصل کم تماس می گرفتی ؟

 به سردی گفت : بله

 پس برای چی قطع می کردی ؟!

 برای اینکه مطمین بشم تنهایی.

 با خنده ای از سر ناباوری گفتم :

ه چرا می خوای با من تنها صحبت کنی ؟ خودت می دونی اینکار درست نیست چی میگی فرشید ؟ من نمی فهمم ! آخ

. 

 معترض گفت:

 حرفم نباید بزنم ؟

 برای آنکه متقاعدش کنم علی رغم میلم گفتم:

 فرشید تو دیگه صاحب زن و زندگی هستی و نباید مثل بچه ها رفتار کنی .

 محکم گفت:

 من تماس نگرفتم که نصیحتم کنی .

 ا همان صالبت گفتم :من ب
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پس چی؟ زنگ زدی چی از من بشنوی ؟ فرشید تو دیگه ازدواج کردی . آیا دوست داری تماسمون را قطع کنم ؟ 

دوست دارس چیزی بگم که برنجی ؟ تو باید همسرت را دوست داشته باسی و بهش وفادار بمونی، تو به اون تعلق 

 داری .

 با آهنگی درمانده گفت :

 ونم به این بازی ابلهانه ادامه بدم . دیگه نمی تونم نقش یک شوهر خوشبخت را ایفا کنم .دیگه نمی ت

 محکم گفتم :

حرفهای زشتی می زنی فرشید ، همه را نشنیده می گیرم . یک مر هیچوقت نباید از همسرش نزد یک زن دیگر 

 بدگوی کنه .

 او بی توجه به حرفهایم با آهنگی لرزان گفت :

 ه شدم الله . آخه تا کی می تونم دوام بیارم ؟دیگه خست

 برای آنکه از ناحیه ی من نااید شود گفتم : 

 این مسایل به خودت مربوطه . پس نباید درباره اشون با من صحبت کنی .

 بی توجه گفت :

 پس به کی بگم ؟ با گفتنشون پیش تو احساس آرامش می کنم .

 فرشید ! تو نباید.....

 گفت:بالفاصله 

 دیگه جونم به لبم رسیده . فکر نکنم دووم بیارم .

 به دفاع از پانیذ گفتم :

 او زن خوب و زیباییه و به تو خیلی عالقه داره .

 سربسته گفت :

 تو هم چیز را نمی دونی . اون ...

 محکم گفتم :

 که بتونی مرد یک زندگی باشی. و لزومی هم نداره بدونم فرشید . خیلی متاسفم فکر می کردم اونقدر بالغ شدی

 کالفه گفتم :

شعار نده الله . چون در وضیعت من نیستی که بدونی از چی رنج می کشم . تو این سه ماه اونقدر ضربه خوردم که 

 دیگه از پا دراومدم .

 اما شما خوشبختید .همه این را می دوند .

 زمزمه کرد :

 نه من سرپوش بر چه مشکالتی در زندگی ام می ذارم.چون کسی چیزی نمی دونه . هیچکس نمی دو

چرند نگو فرشید . مگه زندگی تو مشکلی هم داره ؟دایی داره تمام مخارج زندگی تو را پرداخت می کنه ، تا تو 

 راحت درس بخنی و زندگی کنی . پس دیگه چی می گی؟

 با لحنی لرزان گفت :

 دردی تو سینه امه که نمی تونم بگم .
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 الش نکن بگی .پس ت

 فریاد زد: ازش متنفرم .

 میدونستم عاشق همسرش نیست اما باور نداشتم ازش متنفر باشه. ناباور گفتم :

 فرشید!!

 همانطور بلند گفت :

 به خودش هم گفتم .

 فرشید چی میگی ؟ چطور تونستی بهش بگب ازش متنفری ؟ آخه برای چی ؟

 درمانده گفت :

 ورش را از زندگی ام کم کنه .بهش گفتم تا شاید گ

 فکر کردم شاید به خاطر من چنین کرده ، پس با خشمی آشکار گفتم :

 اگر به خاطر من .....

 فریاد زد : 

 فقط به خاطر تو نیست .

 سکوت کردم و ناباورانه به سخنانش گوش کردم .

تم قسم خوردم مرد زندگی باشم و بهش اوایل به خاطر تو ناراحت بودم اما وقتی باهاش زیر یک سقف قرار گرف

 وفادار بمونم .

 ناخودآگاه گفتم :

پس چی ؟ چرا حاال آزارش می دی ؟ به خدا اگر چنین حرفی را به من زده بودی حتی ثانیه ای در زندگیت نمی 

 موندم . اون قطعا خیلی به تو عالقه داره که تاحاال تحملت کرده.

 با آهنگی خسته گفت :

 بمونه تا زجرم بده .می خواد 

 فرشید همسرته .

 با لحنی تمسخر آمیز گفت :

داریم همدیگه را تحمل می کنیم و هر دو این را می دونیم ، البته فقط به خاطر پدر و مادرامون . من میدونم اگر پدر 

 و مادر بفهمند سکته می کنند.

م همینطور فکر می کنم . آخه شما همش سه ماهی که همین طوره ، دایی و زندایی تصور می کنند شما خوشبختید ، من

 زندگیتون را شروع کردید .

 با آهنگی رنچیده گفت :

 اما تمام این سه ماه را در جنگ و منازعه گذروندیم .

 من احساس می کنم تو باید باگذشت باشی.

 با لحنی اندوهگین گفت :

 دونی . نمی تونی درباره ام اینطور قضاوت کنی چون چیزی نمی
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آخه هنوز اونقدر از زندگین نگذشته که بشه فهمید کی مقصره . حاال بهتره به جای نق زدن کمی فکر کنی و منصف 

 باشی و تالش کنی همسرت را درک کنی و دیگه هم دور از چشم اون به من تلفن نکنی .

 ملتمسانه گفت :

 حداقل این را از من نخواه ، بذار گاهی تلفن کنم .

 درست نیست فرشید .ولی 

 قول می دم چیزی درباره خودمون نگم ، خواهش می کنم .

 گفتم : مثل دو تا دوست .

 گفت : قول می دم .

 

انصاف نبود همه چیز را یکباره از او دریغ کنم . وانگهی فکر کردم اگر گاهی باهم تلفنی صحبت کنیم ایرادی نداشته 

 نش سخت به خود مشغولم کرده بود.باشد، پس پذیرفتم ، در حالی که سخنا

 

سال بعد در کنکور سراسری با تالش و پشتکار در رشته پرستاری دانشگاه کرمان قبول شدم.ان روز در پوست خود 

نبودم،هرچند از شنیدن این خبر فقط دایی و زن دایی خوشحال شدند که البته خوشحاله زن دایی فقط از ان جهت بود 

از دستم خالص می شد.اما فهیمه به نظر می امد از موفقیتم ناشاد است چرا که حتی به تبریکی که برای مدتی طوالنی 

خشک و خالی هم بسنده نکرد.عکس العمل پانیذ هم بهتر از او نبود زیرا به محض شنیدن خبر گفت که ابن شغل 

انی نمود و مخصوصا در حضور هیچ چیز به جز دردسر به همراه ندارد.ولی بر عکس فرشید از صمیم قلب اظهار شادم

فهیمه و پانیذ به این نکته که شغل بسیار مقدس و خوبی برگزیدم اشاره نمود که البته عقیده اش با برخورد پانیذ و 

فهیمه روبه رو شد.فرشید که همچنان به صورت تلفنی با من در ارتباط بود دوشب پس از فهمیدن خبر قبولیم 

ستقبال از خواهر زن دایی که از سفر خارج بر می گشت به فرودگاه رفته بودند،طی هنگامی که دایی و بقیه برای ا

 گفت و گوی تلفنی پرسید :

 حاال واقعا می خوای بری کرمان؟

 انگار در قبول این حقیقت ناباور و نگران بود.با شادی که کوششی برای پنهان کردنش نمی کردم گفتم:

 واسه رسیدن به ارزوم زحمت می کشم. خب مغلومه که میرم ،دوساله که دارم

 با اهنگی مخزون گفت:

 پس دوباره دوران تنهایی من شروع شد.

 با لحنی سرزنش بار گفتم:

بس کن فرشید،این منم که باید از تنهایی گله مند باشم.تو اینجا همه رو داری ،دایی،زن دایی،همسرت،فهیمه.متنفرم 

 از اینکه انقدر به من وابسته باشی.

 بی تفاوت گفت:

 حاال که شدم و البته اعتراضی ندارم.از همین حاال موندم که با دلتنگیم چه کنم.

 من که قرار نیست برم و دیگه بر نگردم.

 با لحنی بی ریا و صادق گفت:

 توی اون خونه اونقدر روزگار سختی رو گذروندی که من مطمئنم از دوری ما دلتنگ نمیشی.
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 فرشید.نباید از طرف من صحبت کنی.تو اشتباه می کنی 

 خنده تلخی کرده و گفت:

 می دونی که درست می گم،ما در طول این چند سال هیچ کار مثبتی برات انجام ندادیم و این موفقیت حق تو بود.

 من این موفقیت را مدیون دایی ام،هرچند که تو هم با حرفهای امید بخشت خیلی کمکم کردی.

 وتی پرمعنا میانمان حاکم شد که توسط فرشید شکسته گردید:برای چند لحظه سک

 الله منو از خودت بی خبر نگذار اگه به هرچی احتیاج داشتی به من خبر بده.قول می دی؟

 متاثر از محبت و توجهش گفتم:

 قول می دهم.تو هم مراقب خودت باش و به زندگی خوش بین تر باش.

 نی به خود می گرفت بر زبان او جاری شد:ناگهان فکری در سر من تصویر نگرا

الله،یعنی ما دوباره گرد هم جمع خواهیم شد؟مصائب زیادی را پشت سر گذاشته بودم و از این بابت مطمئن نبودم 

 ولی الجرم گفتم:

 بله فرشید،بله.

رمینال همراهی ام کردند و من به کرمان رفتم در حالی که اینده ای مبهم در انتظارم بود.روز رفتن فرشید و دایی تا ت

 شگفتا که در چشمان هر سه مان برق اشک می درخشید،هر یک به دلیلی.دایی زمزمه کرد:

 مراقب خودت باش دختر جون.

او چیزی نگفت.نگاهش گویا بود،گویای یک دنیا حرف نگفته.نگاهش را به خاطر -اشک هایم بر گونه چکید،و فرشید

 ظه از هم فاصله گرفتیم.تا ان زمان نمی دانستم که هنوز دوستش دارم.سپردم حتی وقتی که لحظه به لح

 

  
 

 تا به کی باید رفت

 از دیاری به دیاری دیگر

 نتوانم،نتوانم جستن

 هر زمان عشقی و یاری دیگر

 کاش ما هردو پرستو بودیم

 که همه عمر سفر می کردیم

 از بهاری به بهاری دیگر 

می فرستاد و برای مطلع شدن از احوالم تلفن میزد اما وقتی یک سال از حضورم در کرمان دایی گاهی برایم پول 

گذاشت دانستم نباید چشم به راه نامه ای از زن دایی یا فهیمه باشم. البته فرشید هم گاهی تلفن میزد اما چون مدت 

ه و گرفته بود و از نبودم اژار مکالمه کوتاه بود چیز به خصوصی نمی گفت در حالی که آهنگ کالمش همواره خست

دلتنگی می کرد. اطراف میکنم تحصیل در کرمان دورن سازندگی بود, دورانی که دانستم استقالل و عاتماد به نفس 

 بزرگترین موهبتیست که ممکن است خدا به انسان عطا کند. 

ای نقدی دایی سر باز زدم و در دیگر دلم نمی خواست چون گذشته سر بار باشم بنابراین کم کم از پذیرفتن کمکه

کنار تحصیل به کار مشغول شدم. البته در خوابگاهی که حضور داشتم اکثر دانشجو ها از بضاعت مالی خوبی 
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برخوردار نبودند و مثل من برای ادامیه تحصیل کار میکردند. نمی دانم شاید هم اعتماد به نفس آنها شرمنده ام نمود 

 بیستم. و تشویقم کرد روی پایه خود

در آنجا با دوستان زیادی آشنا شدم, دوستانی که وقت کمک مثل خواهری وظیفه شناس عمل می کردند و نمی 

گذشتند احساس تنهایی و اندوه کنم, هرچند اوقاتی پیش می امد که در تاریکی شب به گذشته فکر میکردم. به از 

یی و فهیمه. در خلوت ساکتم گاه پس از به یاد آوردن دست دادن مادر و خاطراتم با فرشید, به دایی و حتی زن دا

گذشته به نقاط ضعف خوب پی می بردم و خود را به واسطه رفتار کودکانه سرزنش میکردم و گاه به صبر و شکیبایی 

 خود آفرین می گفتم. 

دیگران متوجه انگار هرچه می گذشت پخته تر میشدم و تالش می کردم عاقل تر باشم. دوست داشتم خودم پیش از 

تحوالتم گردم, تحوالتی که رو به بهتر شدن و تکاملم بود, به دور ریختن حسد , فرو دادن خاشم, تکیه بر صبر, 

تواضع و فروتنی, گذشت و انسانیت و دوست داشتن انسان ها به دور از معایب و امتیاز هایشان دروسی بود که در 

 با بهایی گزاف گرد آوردم و به هیچ نفروختم.  کنار درس دانشگاه فرا گرفتم. اندوخته ای که

یکی از روز های گرم خرداد ماه دایی برای دیدنم به کرمان آمد. خدایا چقدر پیر شده بود اما لبخند و نگاهش هنوز 

مهربان و دوست داشتنی بود و کالمش گله مند که چرا به دیدنش نمی روم. آن روز به خواست او به رستورانی در 

ر رفتیم تا پس از مدتها با هم ناهار بخوریم. وقتی روبه روی هم قرار گرفتیم دایی در حال بر انداز کردنم سطح شه

 گفت: 

 دیگه یک خانوم درست و حسابی شدی. 

 با لبخندی گرم گفتم: 

 ممنونم دایی جون, به هرجا برسم فراموش نمی کنم که مدیون شما هستم. 

 دایی برای دومین بار پرسید: 

 پس برای چی به دیدنمون نمی آیی؟ 

 سر به زیر افکنده و سکوت کردم. دایی با آهنگی خسته گفت: 

 میدونم همیشه تو اون خونه به تو سخت می گذاشت اما. . . . 

 فورا گفتم: 

این حرف ها رو نزنید دایی جون چون اصال اینطور نیست. راستش خودم هم دلتنگ بودم ولی چون کار میکنم 

 یتونم یک روز نرم و یک روز برم. نم

یعنی انقدر گرفتاری که حتی دوروز نمیتونی به دیدنمون بیای؟ به هر حال هر کارمندی می تونه تقاضای چند روز 

 مرخصی کنه. 

 چشم سعی میکنم در اولین فرصت به تهران بیام. اما آخه. . . من. . . دوست ندارم مزاحمتون باشم. 

 دایی رنجیده گفت: 

 انگار خیلی با ما فاصله گرفتی. نکنه به خاطر رفتار فهیمه و همسرم ناراحتی؟ 

 نه دایی جون دلم براشون تنگ شده. 

 دایی در حال خوردن نوشابه گفت: 
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اگر هم ناراحت باشی حق داری. اونا دفعه قبل که برای مرخصی به تهران اومدی رفتار خوبی باهات نکردند اما تو 

بگیری. می دونی؟ شاید بی انصافی باشه اگه بگم دلم واسه فهیمه می سوزه. اون روی تو حساس شده, نباید به دل 

 البته من هم بی تقصیر نیستم شاید اگر موفقییت تورو در درس و دانشگاه به رخش نمی کشیدم . . . . 

 دایی جون شما نباید باهاش چنین رفتاری بکنید چون همه چیز دانشگاه نیست. 

 ی گفت: دای

 بله حق با توست, اما آخه من دوست داشتم بچه هام هردو تحصیالت عالیه داشته باشند. 

 خوب هنوز دیر نشده شاید سال بعد. . 

 نه فکر نمی کنم, اون داره ازدواج می کنه . من برای دادن این خبر اومدم. 

 با شادی آشکاری گفتم: 

 ر اینقدر بی خبر؟ !راست میگین دایی جون؟ خداوندا! کی؟ چطو

 دایی که اصال شادمان نبود به سردی گفت: 

 دو هفته دیگه. اومدم دنبالت تا بریم تهران. 

 ولی دایی جون درسته که درسام تموم شده اما همونطور که گفتم سر کار میرم. 

 دایی پرسید: 

 یعنی نمی خوای در عروسی دختر داییت شرکت کنی؟ 

 تهی اگر بذارید دو سه روز قبل از عروسی میام. معلومه که میخوام, من

 دایی سیگاری روشن کرده و گفت: 

 با اینکه مایلم حاال بیای اما دوست ندارم به کارت لطمه بخوره.

 متشکرم دایی جون, راستش این کارو به سختی به دست اوردم پس دلم نمی خواد از دستش بدم. 

 د: دایی لبخندی تلخ به لب آورده و پرسی

 خوب نگفتی در شرکتی که به کار مشغولی راضی هستی یا نه؟

 گفتم: 

 خدا را شکر. . . . شما نگفتید چرا انقدر گرفته آید؟ شاید. . . از دست من ناراحت شدید. 

 دایی یکه ای خورد که از چشم من پوشیده نماند اما با آهنگی آرام گفت: 

 . من؟ نه! اینطور نیست, تو اشتباه میکنی

 دستش را فشرده و گفتم: 

دایی جون امیدوارم فکر نکنید دختر فضول و بی ادبی هستم اما اونقدر در کنارتون بودم که بفهمم ناراحتید. هر چند 

 در شرایطی که فهیمه داره ازدواج می کنه کمی عجیب ولی. . . 

 صدای غمزده ای گفت:  هردو سکوت کردیم, دایی آتش سیگارش را در جا سیگاری خاموش کرده و با

 تمام عمر جون کندم تا بچه هام سعادتمند بشن اما. . . . . 

 با نگرانی پرسیدم: 

 مگه چی شده دایی جون؟ اتفاقی افتاده؟ 
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دایی سیگار دیگری روشن نمود و به عقب تکیه داد. هرگز ندیده بودم در فاصله کم دو تا سیگار بکشد. او پس از 

 ارش گفت: بیرون دادن دود سیگ

 آیا از فرشید خبر داری؟ 

 گفتم: 

 گاهی تلفن میزنه, برای اون اتفاقی افتاده دایی جون؟ 

 دایی با دیدگانی محزون به صورت نگرانم چشم دوخت و پرسید: 

 براش نگرانی؟ 

 در حالی که به شدت مضطرب بودم گفتم: 

 کنید؟  خوب معلوم دایی جون, برای همه شما. چرا روشن صحبت نمی

 دایی گفت: 

 خیال می کردم ال اقل درباره فرشید بدونی, اون به تو خیلی نزدیک بود. 

 سر به زیر افکنده و عرق شرم از پیشانی زدودم. دایی در ادامه گفت: 

 نمی دونم چطور نباید قسمت می شد تو عروسم باشی؟ ! 

 گفتم: 

 پانیذ هم دختر خوب و مهربونیه. 

 دی تمسخر آمیز و آهنگی تلخ گفت: دایی با لبخن

 کاش ال اقل به خاطر فرشید اینطور بود. تو واقعا چیزی نمی دونستی؟ 

 دیگر انکار فایده ای نداشت, سر به زیر آفکنده و گفتم: 

 خیلی کم. 

 خوبه که ال اقل فرشید برای یکی درد و دل می کرده. از کی میدونی؟ 

 کردم یک سو تفاهم خونوادگیه.  از خیلی قبل, البته من تصور می

 دایی پرسید: 

 پس چرا از من پنهان کردی؟ 

 برای اینکه تصور نمی کردم اینقدر جدی باشه, در ضمن فرشید ازم خواسته بود بهتون چیزی نگم. 

 دایی با به یاد آوردن فرشید گفت: 

 می دونی دخترم, من در حقش کوتاهی کردم. 

 دستش را فشرده و گفتم: 

 این چه حرفی دایی جون؟ شما برای هیچ یک از اونا کوتاهی نکردید. 

 دایی که سخت احساس عذاب وجدان می کرد گفت: 

کاش بیشتر بهش دقت می کردم. تو اونو به خوبی من میشناسی الله, پسر حساسیه و من به خوبی میتونم حدس بزنم 

 که ازدواج نا موفق چقدر به روحیش لطمه زده. 

 دم: پرسی

 مشکلشون چیه؟ 
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 همسرش زن آزاد و بی قید و بندی. 

 بهتر نیست زن دایی باهاش صحبت کنه. 

 دایی با لبخندی تلخ گفت: 

 زن دایی؟ ! با هم کارد و پنیرند. 

 متعجب گفتم: 

 اونا که. . . . . . 

 دایی بالفاصله گفت: 

کینه جو شدند. تو که غریبه نیستی, دختره یک بار در حضور اون مال اون موقع بود دایی جون, حاال مبدل به دشمنی 

همگی ما با نسرین درگیر شد و احترام رو تموم کرد. اون دختر فوق آلعاده بی ادب و بد دهن و بی نزاکتیه و جالب 

 اینکه پدر و مادرش هم حمایتش می کنند. باورت نمیشه فهیمه باهاش جرات هم کالم شدن هم نداره. 

 فتم: ناباور گ

 آخه چطور ممکنه؟ ! اون که پیرو فرهنگ و . . . . . 

 دایی گفت: 

اون فقط مثل طاووس مغروره و دایم ادعا می کنه وگرنه هیچی نیست. من خودم بارها خواستم باهاش صحبت کنم 

 ولی با رفتار زشت و الفاظ بی معنی عذرم رو خواست. 

 آخه حرفش چیه؟ 

 فت: دایی آهی بی صدا کشید و گ

 نمی دونم فرشید بهش گفته طالق بگیره, می گه طالق هم نمی خوام. 

دختره بی چشم و رو در حضور فرشید با مرد های فامیل بگو بخند و شوخی می کنه و همه ترس من از اینه که فرشید 

 کار دست خودش بده. اگه ببینیش نمی شناسیش, از بس شکسته شده. 

 : در حالی که نگران بودم گفتم

 فرشید پسر عاقلی دایی جون. 

 دایی سری به عالمت تایید تکان داد و گفت: 

بله خودم هم به همین نتیجه رسیدم, چون اگر من بودم تاحاال دوام نمی آوردم. جالب این جاست که زن داییت 

و می گه درباره  خودش این تحفه رو برای فرشید انتخاب کرد و حاال خودش پشیمون شده و به سر فرشید غر میزنه

 رفتارش بهش تذکر بده. خالصه زندگیمون از وقتی که رفتی مبدل به جهنم شده. 

 فرشید چه می کنه؟ 

 دایی که سخت عصبی بود گفت: 

 چند بار خواست درسش رو رها کنه اما من نذاشتم و گفتم فقط یک ترم دیگه باقی مونده, صبور باش. 

 زاده بی مهری ام که از احوالتون بی خبرم. خیلی متاسفم دایی جون, چه خواهر

 دایی گفت: 

 تو هم به اندازه خودت گرفتاری و باید من رو ببخشی که ناراحتت کردم. 

 تعجب می کنم که فرشید به من چیزی نگفت. 
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 من ازش می خواستم که چیزی نگه, چون مشغول امتحاناتت بودی. در حال حاضر برای فهیمه نگرانم. 

 پرسیدم: متعجب 

 فهیمه؟ ! برای چی؟ 

اونم داره کار اشتباهی می کنه و انتخابش غلطه. داره کسی رو به همسری قبول می کنه که از نظر من صالحیت اداره 

زندگی رو نداره. اول مخالفت کردم تا فراموشش کنه اما روزگارم رو سیاه کرد, اعتصاب غذا کرد, خودش رو تو 

ح گریه کرد و خالصه اون قدر که مریض شد و کارش به بیمارستان کشید, اونوقت هم اتاقش حبس کرد, شب تا صب

نسرین اومد وسط و شروع کرد مالمت کردنم. راستش ازدواج نا موفق فرشید باعث شد برای این یکی چشمام رو باز 

 ی عذابم میده؟ تر کنم ولی مگه به حرفام گوش می کنند؟ نمی دونم چه گناهی به درگاه خدا کردم که اینطور

 دستش رو نوازش کرده و گفتم: 

 اینقدر غصه نخورید دایی جون. 

 دایی کالفه گفت: 

 گاهی به خودم می گم نتونستم بچه های خوبی تربیت کنم. 

 برای دلداری اش گفتم: 

 شما نباید خودتون رو سرزنش کنید. درباره فهیمه هم خدا بزرگه. 

 نه. پسره آدم ال اوبالی و بی مسولیتیه. مطمئنم که داره اشتباه می ک

 نباید در باره افراد پیش داوری کرد, امید به خدا , ایشاال خوشبخت میشن. حاال داماد رو کی معرفی کرده؟ 

 دایی گفت: 

 باعث خجالت خودمه, میگه خودش دوستش داره. مقصر مادرش که در رفتن به مهمانی ها آزادش گذاشت. 

از زن دایی و فهیمه داشتم با شنیدن آنچه که دایی گفت فراموشم شد و دلم برای دایی سوخت.  تمام دلخوری که

راستش از فکر کردن به فرشید و ازاینده ای که فرارویش بود می گریختم, نمی دانم شاید هم خودم را مقصر می 

ت. پس از رفتن او تصمیم گرفتم در دانستم. دایی همان روز اثر به تهران بازگشت و مرا در دریای اندوه تنها گذاش

 اولین فرصت به فرشید تلفن کنم و جویای حالش شوم. آن شب با این اندیشه به خواب رفتم.

در گورستانی خلوت و نا آشنا بودم و هراسان و بی هدف گام بر می داشتم. آسمان از انبوه کالغان به سیاهی میزد و 

ردرگم پیش می رفتم ناگهان در گودالی عمیق افتادم و خروار ها خاک بر باران بی وقفه می بارید, همان طور که س

سر و رویم فرود آمد. هر قدر تالش کردم فریاد بزنم نتوانستم, همه جا تاریکی بود و سیاهی . نفسم سنگین بود و 

مرگ نمی گذاشت. قادر نبودم تکانی هرچند کوچک به خودم بدهم. دلم می خواست بمیرم , نه! زنده بمانم, اما سفیر 

 صدایی گفت: 

 داره خواب می بینه. 

 اندیشیدم نه, اما ایکاش خواب باشم. 

 دستی دستم را فشرد , تالش کردم دیده بگشایم اما پلک هایم سنگین بود. گفت: 

 یک کم آب, آب بیارید. 

 دیگری گفت: 

 از بس کار می کنه مال خستگیه. 
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که سال ها برهوت و تشنگی را تجربه کرده باشد خشک و تشنه بود. به سختی بله, خسته بودم و لبانم مثل کسی 

 دیده گشودم و اشرف, یکی از هم اتاقی هایم را دیدم. او با لبخندی طنز آلود گفت: 

 ساعت خواب, کجا بودی که دلت نمی آمد بیدار شی؟ 

 زم زمه کردم: 

 پیش عزرایل. 

 از دوستانم لیوانی آب به دستم داد و گفت: او و بقییه خندیدند و نرگس یکی دیگر 

 بفرماید, نطلبیده مراده. 

 همه وجودم خیس از عرق بود, لیوان آب را سر کشیدم و به چهره های متعجب بچه ها خیر شدم. اشرف گفت: 

 بدبخت آخرش خود رو می کشی. آخه این همه کار می کنی که چی؟ 

 محبوبه گفت: 

یه تیکه پارچه سیاه میندازه رو صورتش و می خوابه فکر نمی کنه که ممکنه خفه بشه. حاال خوبه مال اینا نیست, خانوم 

 خودش داره پرستار میشه! 

 به سختی گفتم: 

 خوب چی کار کنم وقتی چراغ روشن خوابم نمی باره. 

 محبوبه گفت: 

 خوب ما باید چی کار کنیم؟ باالخره باید درس بخونیم دیگه. 

 صمیمی گفتم:  با لبخندی

 من که اعتراضی ندارم. همیشه شعبون یه دفعه هم رمضون, همیشه من مزاحم شما میشم چند روز هم شما. 

 نرگس که حال و حوصله بیشتری برای شوخی داشت گفت: 

 جان نرگس خواب چی می دیدی؟ صورتت مثل گچ سفید شده بود و لبات به کبودی میزد من که گفتم مردی. 

 گفتم:  به شوخی

 من تا تو رو نکشم نمی میرم. حاال ساعت چنده؟ 

 نرگس گفت: 

 بگیر بخواب بابا تازه ساعت دو و نیمه. 

 دوباره سر بر بالش گذاشت و گفتم: 

 پس شب به خیر. 

وردن وقتی پارچه تیره را رو صورتم کشیدم بچه ها دوباره خندیدند, خودم هم خندیدم اما دیری نپاید که با به یاد آ

دایی و حرفهای دیروزش کسل شدم. بی گمان کابوسم با نگرانی هایی که در دل داشتم بی ارتباط نبود. آن شب تا 

صبح بیدار بودم و مثل مرغ سر کنده از این شانه به آن شانه غلتیدم. عاقبت تصمیم گرفتم در اولین فرصت به 

 مخابرات رفته و با فرشید تماس بگیرم. 

****************** 

فرصتی که دنبالش بودم خیلی زود مهیا شد و من توانستم پس از مدت ها با فرشید تماس بگیرم. وقتی اسمم را از 

 پشت بلندگو اعالم کردند قلبم از فرط هیجان لرزید و با دستی نا توان گوشی را به گوشم نزدیک کردم. و گفتم: 
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 آلو. . . آلو. . . 

 صدا, صدای فرشید بود: 

 . . بفرماید. آلو

 سالم فرشید, منم الله. 

 الله تویی؟ 

 صدایش همچون من می لرزید. 

 الله تو کجایی؟ حالت خوبه؟ 

 بغض گلویم را فشرد و به سختی سخن گفتم: 

 خوبی فرشید؟ همسرت چطوره؟ 

 سکوت کرد, به گمانم می گریست. برای آنکه سکوتمان آزاردهنده نباشد گفتم: 

 ود اینجا. دایی آمده ب

 می دونستم. 

 احوالت رو از اون پرسیدم, احوال همه رو. 

 دیگه ما رو ترک کردی. 

 نه به خدا, خیلی گرفتارم. 

 دیدی که به همین زودی قولت فراموشت شد؟ ! 

 باور کن خیلی گرفتارم. 

 همه گرفتاریم. 

 با آهنگی تاسف بار گفتم: 

 لب می گم. چرا چیزی به من نگفتی؟ می دونم و متاسفم, اینو از صمیم ق

 تو از کجا فهمیدی؟ 

 دایی گفت. 

 نباید ناراحتت می کرد. 

 اون خیلی نگرانته. 

 از همه بدم میاد, از همه اونایی که ایستادند و بدبختی منو تماشا کردند. 

 مقصودت منم هستم؟ 

 سکوت کرد, انگار سخت رنجید بود. 

 پانیذ چطوره؟ 

 کر که خونه نیست, رفته خونه مادرش. شب و روز دعا میکنم دیگه بر نگرده. خدا رو ش

 فرشید تو باید صبور باشی و تحمل کنی, به خاطر پدر و مادرت. 

 با لحنی تمسخر آمیز گفت: 

 بله من باید بسوزم و بسازم تا تا آبروی اونا تامین بشه. 

 باور کن دایی خیلی برات ناراحاته.
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 , اما چه فایده؟باور می کنم

 

 سعی کن به همسرت محبت کنی و توجهش رو به خودت جالب کنی. زن ها با کمی محبت نرم میشند. 

 ازش متنفرم. 

 پس نباید از رفتاراش شگفت زده بشی. 

 هر راهی رو که بگی امتحان کردم, اون زن لجوج و احمق و بی قید و خود سری. 

 به هر حال همسرته. 

 یل متاسفم. بهتره از خودت بگی. به همین دل

 گویا مایل نبود درباره او حرف بزنیم. 

 حالم خوبه. 

 خوب خدا رو شکر, درسهات چطوره؟ 

 خوبه, اوضاع روبه راه, مال تو چطوره؟ 

 دیگه چیزی نمونده. 

 باید پشتکارت رو تحسین کنم. 

 خودت اداره می کنی. منم مال تورو, پدرم برام گفته که مدت هاست که زندگیت رو 

دایی خیلی برام زحمت کشیده دیگه وقتش که بارم رو از دوشش بردارم. راستی شنیدم فهیمه داره ازدواج میکنه, 

 تبریک میگم. 

 ممنونم, اما پدر معتقد که انتخابش درست نیست. 

 یک پدر همیشه نگران سعادت بچه هاشه. راستی تو هنوز پدر نشدی؟ 

 تفاق هرگز برام نیفته. امیدوارم این ا

 به زودی می تونی , می دونی که عروسی فهیمه نزدیکه. 

 ای کاش می تونستم بیام کرمان. 

 قلبم برایش پر کشید, در پاسخ به محبتش گفتم: 

 از لطفت ممنونم. 

 چیزی نگفت, فکر کردم ارتباطمان قطع شده پس بلندتر گفتم: 

 . آلو. . . فرشید. . . . آلو. . . 

 سر و صدای مبهمی می شنیدم, تکرار کردم: 

 آلو. . . فرشید. . . صدامو میشنوی؟ 

 در تقالی صدای فرشید بودم که زنی با لحن اهانت بار فریاد زد:

 پاتو از زندگی من بکش بیرون زنیکیه کثافات بی اصل و نسب. فهمیدی چی گفتم؟ 

نداشتم. سر و صدای فرشید را می شنیدم و خیس از عراق شده همه وجودم لرزید حتی توان گذاشتن گوشی رو هم 

 بودم, دلم می خواست گریه کنم اما بغضم نمی شکست. همین هنگام فرشید مضطرب و نگران گفت: 

 آلو الله؟ . . . الله؟ گوشی دستته؟ 
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و برای چند لحظه اشکم سرازیر شد بی گمان همسرش از راه رسیده بود. با دستی لرزان گوشی تلفن را گذاشتم 

همان جا نشستم. به راستی به خاطر انجام آن کار پشیمان بودم. اندیشیدم اصال چطور توانستم چنین کاری بکنم؟ 

 شاید اگر من هم بودم ناراحت می شدم. آنقدر حالم بعد بود که با صدای زنی که به شیشه میزد به خود آمدم: 

 خانوم چی کار می کنی؟ پا شو بیا بیرون. 

به سختی از جا بر خواستم اما تلو تلو می خوردم و سرم کیج می رفت. نمی دانم چطور هزینه مکالمه را پرداخت 

 کردم و از مخابرات خارج شدم, انگار مثل پسری کم وزن و سبک شده بودم. 

ال ********************اواخر پاییز چندی پس از عروسی فهیمه, فرشید به کرمان آمد. آن روز در ح

گفت و گو با دوستانم بودم که جلو در دانشگاه با او روبه رو شدم. نرگس که تیز تر از دوستان دیگرم بود مسیر 

 نگاهم را دنبال کرده و با لحنی پر معنا گفت: 

 بچه ها فکر کنم باید بریم دنبال نخود سیاه. 

 دستپاچه گفتم: 

 چی میگی نرگس؟ 

 حرفات رو فهمیدی؟  تو چی میگی؟ اصال چند جملیه اخر

 خون گرمی به صورتم دوید. اشرف گفت: 

 کیه الله؟ 

 آهسته گفتم: 

 پسر داییم. 

 اشرف سرک کشید و گفت: 

 انگار بی چاره داره دنبالت می گرده, برو جلو. 

 اما آخه. . . 

 نرگس به جلو هلم داد و گفت: 

 اما آخه چی؟ برو دیگه, ما هم میریم خونه. 

یم لرزان و ناتوان بود. وقتی به چند قدمی اش رسیدم متوجه ام شد. هردو برای لحظاتی چند به هم خیره گام ها

 شدیم تا اینکه او برای شکستن سکوت پیش قدم شد. 

 سالم الله. 

 سالم, از دیدنت غافلگیر شدم. چرا قبال خبر ندادی که میای؟ 

 شانه باال انداخته و با آهنگی طنزالود گفت: 

 اینطوری بهتره! 

 هردو لبخند زدیم. پرسید: 

 میشه بریم یه جای خلوت تر؟ 

 با به یاد آوردن موقعیتمان گفتم: 

 بله, خواهش می کنم. 

 در حال قدم زدن گفت: 
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 دیگه حسابی کرمانی شدی. 

 بله, تا حدودی شهر رو می شناسم. 

 اوضاع روبه راه؟ 

 متشکرم. 

 و گفتم: رستورانی را نشان داده 

 می تونیم بریم اونجا, قطعا باید گرسنه باشی. 

وقتی پس از مدت ها روبه روی هم قرار گرفتیم من توانستم دقیقتر نگاهش کنم دانستم چقدر شکسته شده. او که 

 مرا متوجه خودش دید گفت: 

 چییه؟ خیلی فرق کردم؟ 

 غم عمیقی را یدک می کشید.  هردو فرق کرده بودیم. اما او خسته و گرفته بود و لبخندش

 همه فرق می کنیم. 

 نمی خوای بگی پیر شدم؟ 

 برای عوض کردن مسیر گفت و گو گفتم: 

 چطور شد آمدی کرمان؟ 

 شاید هم می خوای بگی برای چی آمدی کرمان, هان؟ 

 به یاد آخرین گفت و گویمان افتادم و با سردی گفتم: 

 جایی که دوست داری بری. چرا باید بپرسم؟ تو مختاری هر 

 فرصت نشد به خاطر رفتار همسرم عذر بخوام. 

 ببین. . . 

 نه تو ببین! رفتار اون زشت و زننده بود و من مطمئنم ناراحت شدی. 

 تو مجبور نیسی درباره رفتار همسرت توضیح بدی, اون حق داشت. 

 دیدی گفتم ناراحت شدی. 

 کالفه اما آرام گفتم: 

ون تورو دوست داره اگه غیر از این بود درباره ات حساسیت نشون نمی داد. اما من نمی فهمم برای چی تو فرشید ا

 نمی تونی بهش وفادار بمونی و دوستش داشت باشی؟ 

 ما هیچ کدوم به هم عالقه نداریم. 

 می خوای حرفت رو باور کنم؟ 

 اون همیشه دنبال بهانه می گرده. 

 یدی. تو هم که خوب دستش م

 آرام گفت: 

 دیگه جونم رو به لبم رسونده. 

 چرا انقدر ازش متنفری؟ چرا پا روی حساسیتاش میزاری؟ 

 تو هم از اون دفاع می کنی؟ 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از حریر آشنایی 

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

1 3 4  

 

من اصال قصد دفاع از کسی رو ندارم, فقط احساس می کنم تو عمدا رنجش می دی. مثال چرا باید به تنهایی بیای 

 باه که تلفن زدن اون روز من. دیدن من؟ کار تو همونقدر اشت

بسه الله, بسه. چرا ما باید بعد از مدت ها دوری درباره اون حرف بزنیم؟ و تو چرا باید انقدر نه مهربانانه قضاوت 

 کنی؟ 

 اشک در چشمانم جمع شد, اون پس از مکس کوتاهی گفت: 

 ما داریم از هم جدا می شیم. 

 باشم.  سر به زیر افکندم و تالش کردم آرام

 باالخره موافقت کرد دست از سر زندگی من برداره. 

 میان گریه گفتم: 

 انتظار داری به خاطر دادن این خبر جایزه بهت بدم؟ 

 فرشید ناباورانه زم زمه کرد: 

 الله! تو چت شده؟ 

, پس به امید من من چم شده یا تو؟ اگه خیال کردی اونو طالق بدی من باهات ازدواج می کنم سخت در اشتباهی

 نباش. 

 الله! این چه کاری که با من و خودت می کنی؟ من این همه راه اومدم که. . . . 

 می خواستی نیای. 

 با دهان باز نگاهم کرد و هیچ نگفت. از سکوتش بهره برده و گفتم: 

بی گناه رو می شکنی.  نفرین به من اگه باعث بر هم خوردن یک زندگی باشم. فرشید تو به خاطر من دل دختری

 چطور نمی تونی عالقه ات را پای اون زن بریزی؟ لعنتی یه کم بهش محبت کن. 

تو چی داری میگی الله؟ اختالفات ما هیچ ارتباطی به تو نداره. اون اونقدر بعد رفتار و بیشرم که حتی مادرم از بابت 

 شتیم. جدایمون خوش حال شد. ما از شب اول زندگیمون با هم مشکل دا

 متاسفم فرشید, جدا متاسفم. تو اونو به خاطر مادرت انتخاب کردی و حاالم به خاطر مادرت میخوای طالقش بدی. 

 نه اینطور نیست, من از خیلی قبل تصمیم چنین کاری رو داشتم. ال اقل تو می دونی. 

 از جا بر خواستم و گفتم: 

 ه مادرت وابسته هستی نمی تونی هیچ زنی رو خوش بخت کنی. من فقط اینو می دونم که تو تا وقتی اینقدر ب

فرشید خواست چیزی بگوید که من از پشت میز خارج شده و رستوران را ترک کردم. می دانستم رفتار نا شایستی 

نسبت به او پس از آن سفر طوالنی مرتکب شدم اما کاری را کردم که حس می کردم درست است , زیرا دلم نمی 

 ندگی کسی به خاطر من برهم بریزد.خواست ز

 

  
 

زمان به سرعت باد گذشت و من موفق به اخذ لیسانس در رشته پرستاری شدم. البته طی آن سال ها موقعیت های 

بسیار خوبی برای ازدواج به من پیشنهاد شد, از جمله یکی از اساتیدمان, برادر مدیر عامل شرکتی که در آن مشغول 

کی از دانشجویان دانشگاه, اما من درباره هیچ یک به صورت جدی فکر نکردم و به همه آنان پاسخ به کار بودم و ی
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رد دادم. نمیدانم دنبال چه بودم, همینقدر می دانستم که دیر یا زود باید ازدواج کنم و مثل همه دختر ها در بخت به 

نبود. چند روز قبل از جشن اهدا لوح قبولی به زندگی مشترک دل ببندم ولی دلیل امتناعم حتی برای خودم هم معلوم 

دایی تلفن زدم و از او برای شرکت در جشن دعوت کردم و او که صدایش بی نهایت خسته و گرفته بود قول داد به 

 کرمان سفر کند اما درست روز مراسم نامه ای سفارشی از او به دستم رسید که نوشته بود: 

 الله عزیزم سالم

امه درست روز برگزاریی مراسم به دستت می رسد بنابر این این روز بزرگ را به تو تبریک می گویم و احتماال این ن

متاسفم که نمی توانم در شادی این موفقییت با تو سهیم باشم. دختر خوبم, در مدتی که از خانه دور بودی اتفاقات 

وهگینم صالح ندیدم با حضورم تو را هم بسیاری افتاده که همه ما را غرق اندوه ساخته و من که به شدت آند

اندوهگین سازم و از طرفی اصال آمادگی شرکت در این مجلس را نداشتم لذا چون نمی توانستم تلفنی به تو بگویم 

 نامه نوشته و بدین وسیله عذر خواهی میکنم. 

 قربانت دایی شاهرخ

تظار داشتم دایی را ببینم. نرگس که محرم رازم بود دلشوره به جانم افتاد و نشاط آن روزم به اندوه نشست زیرا ان

 پرسید: 

 طوری شده؟ 

 اشکم سرازیر شد و چون نمی توانستم چیزی بگویم نامه را مقابلش گذاردم. او نامه را با عجل خند و آنگاه گفت: 

ره تو نباید انقدر مثل بچه می مونی, خوب بیچاره گرفتار تو نامه که نوشته. هر کس برای خودش کلی گرفتاری دا

 خود خواه باشی. 

 اشک از گونه زدود و با آهنگی بغض آلود گفتم: 

 نه ناراحت نیستم. 

 نرگس با لحنی طنز آلود گفت: 

 بله, معلومه. اگر از من میشنوی بالفاصله بعد از برگزاریی مراسم برو تهران. 

 معترض گفتم: 

 چی میگی برا خودت. ؟ 

 و با تجربه ای بود گفت: نرگس که دختر دانا 

 جدی میگم, این نامه رنگ و بوی خاصی داره, داییت نوشته همگی بیش از گذشته بهت احتیاج داریم. 

 من دیگه نمی خوام به اون خونه برگردم. 

 پس می خوای چه غلطی بکنی؟ 

 میرم یزد شهر خودمون. 

 نرگس سری به عالمت تاسف تکان داد و گفت: 

ک احمق درست و حسابی هستی, یک قدر نشناس. به قول خودت بعد از اون همه زحمت میخوای تشکر به خدا تو ی

نکرده بری؟ تو درباره هیچی که به اونا مدیون نباشی درباره لباس و خوراک و جای خوابت به اونا مدیونی, حتی به 

ن و نشدند. بلند شو بی خودی زانو غم همون زن داییت. اونا میتونستن نزارند تو درس بخونی, می تونستن مانعت بش

 بغل نگیر, داداش من هم نمیاد. 
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******************پس برگزاریی مراسم با نرگس به ایستگاه رفتم , اما اعتراف میکنم پاهایم میلی به 

جمعه بود و رفتن نداشتند. وقتی به خانه رسیدم برای لحظاتی مردد ایستادم تا اینکه باالخره زنگ را فشردم. آن روز 

خیابان در خلوت غریبی دست و پا می زد. آرزو کردم خانه نباشند که ناگهان در باز شد و من وارد خانه شدم و تازه 

دانستم که برای همه دلتنگم. همین هنگام دایی مقابلم ظاهر شد, خدایا چقدر موهایش سپید شده بود! با دیدن من 

 در آمدم. او موهایم را نوازش نمود و آهسته گفت:  آغوش گشود و من که دلتنگش بودم به پرواز

 خوش آمدی. 

انگار منتظرم بود. در دل خدا را به خاطر گوش دادن به هرفهای نرگس شکر کردم و بر دست دایی بوسه زدم. او مرا 

 در حالی دستش بر شانه ام بود داخل خانه برد و زن دایی را صدا زد: 

 نسرین, الله آمده. 

 رویی با زن دایی میترسیدم با این حال گفتم: از رویا

 خونه اند؟ 

 دایی گفت: 

 بله, فکر می کنم تو اتاقش باشه. 

 اتاقش؟ ! از زن دایی در آن ساعت روز باید بود. دایی گفت: 

 میرم صداش کنم. 

 مانعش شده و گفتم: 

 من میرم دیدنشون. 

خبر نداشتم در سکوت از پله ها باال رفتم. دایی با اجل نزدم باال  چهره دایی به اندوه نشست و من که از هیچ چیز

 آمده و گفت: 

 ساکت رو بده به من, می برم به اتاقت. 

 خودم این کارو انجام میدم دایی جون. 

 او در حال گرفتن ساکم گفت: 

 تو برو پیش زن داییت. 

شدم و درست مقابل اتاقشان پشت در بسته ایستادم. دایی در با نگاهی سپاسگزار با او در باال رفتن از پله ها همراه 

 حال باز کردن در اتاقی که روزگاری به من تعلق داشت گفت: 

 اتاقت رو دست نخورده نگاه داشتیم, مطمئن بودم بر میگردی. 

 پرسیدم:

 شما با من نمی آید؟ 

 با آهنگی مهربان گفت: 

 تو برو میام پیشت. 

ربه زدم و منتظر ایستادم اما خبری نشد, چند لحظه بعد دایی نزدم آمد و چون مرا منتظر دید با شجاعت بر در ض

 پرسید: 

 چرا نرفتی داخل؟ 
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 احتماال دارن استراحت میکنند. 

 دایی در حال باز کردن در گفت: 

 نه, دنبالم بیا. 

وردم, زیرا تا آن روز هرگز او را بدان وقتی در مشترک اتاق آن ها باز شد از دیدن زن دایی در آن وضعیت جا خ

حال و روز ندیده بودم. موهای شانه نشده, لباس نا مرتب, صورتی پریده رنگ و لبانی به رنگ کمرنگ گل های 

شمعدانی و . . . خاموش! او روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و به بیرون نگاه میکرد. آرام سالم دادم, به طرفم 

 چیزی اندوهگین بود.برگشت. به نظرم از 

 

.......... 

 

 از دایی در حال نگریستن به او پرسیدم: 

 زن دایی کسالت دارند؟ 

 دایی با آهنگی بغض آلود گفت: 

 قلبش شکسته. 

از آهنگی گرفته اش منقلب شدم و نا خود آگاه به طرف زن دایی رفتم و مقابل پاهایش نشستم. چقدر افسرده و الغر 

ش کردم آهنگ صدایش را به یاد بیاورم ولی قادر به باور نبودم , او آن زنی نبود که میشناختم و آن شده بود. تال

صدای آمرانه و صالبت ریشه داری که در ذهنم بود نمی توانست متعلق به آن زن رنجور باشد. آرام دستش را 

 فشردم و زم زمه کردم : 

 چطورین زن دایی؟ 

 اشک من نیز. آهسته گفت:  اشک بر گونه هایش روان شد,

 باالخره آمدی؟ 

انگار از خیلی قبل چشم انتظارم بود . دستانش را از هم گشود و برای اولین بار طی آن سال های سخت در آغوشم 

گرفت. چه حرکت بعید و دور از باوری بود چه آغوش دلچسبی داشت . حاال هر دو اشک می ریختیم, با صدای بلند 

ه ای. چطور آنقدر به او عالقه داشتم و نمی دانستم؟ چطور آنقدر به او نزدیک بودم و نمی دیدم؟ به و بی هیچ مالحظ

 من گفت: 

 بوی فهیمه را می دهم. 

اما چرا؟ مگر فهیمه نبود؟ به طرف دایی برگشتم, او نیز می گریست. دلم برای آن دختر شرور هم تنگ شده بود 

 بود که دایی سری به عالمات تاسف تکان داد. بلند گفتم:  انگار اسم او بر پیشانیم نقش بسته

 چی به سرش اومده؟ 

دایی از اتاق خارج شد, من هم به دنبال او. از احوال آن زن بدبخت و ظاهر دایی پیدا بود که چیزی حادث شده, 

 ملتمسانه پرسیدم: 

 چی شده دایی جون؟ 

 او با آهنگی لرزان گفت: 
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ده ای و خسته ای, پس بهتره به اتاقت بری. درست به یاد اولین روزی که به آن خانه پا گذاشته تو تازه از راه رسی

 بودم افتادم و اندیشیدم حال و هوای آنجا زمین تا آسمان فرق کرده. دلم گواهی بدی می داد مسرانه پرسیدم: 

 تا نگین هیچ کجا نمی رم. بگین فهیمه کجاست؟ مگه خونه خودش نیست؟ 

 در اتاق زن دایی را بست و دست بر شانه ام گذارد و با آهنگی صمیمی گفت:  دایی

 بیا بریم پایین تا برات بگم, اینجا ممکن زن داییت ناراحت بشه. 

 گفتم: 

 دایی جون حال زن دایی خوب نیست. 

 دایی با رنجشی آشکار گفت: 

 حالش خیلی وقته که این طوریه. 

 معترض گفتم: 

 تر خبرم نکردید؟ اون به دکتر احتیاج داره.  پس چرا زود

 دایی شانه ام را فشرد و گفت: 

 دکتر هر روز میاد خونه و ویزیتش می کنه و معتقد که به زودی خوب میشه. 

 در حال پایین رفتن از پله ها پرسیدم: 

 چرا این طوری شد؟ 

 دایی مختصر گفت: 

 برات میگم دخترم. 

یک ساعت آنچه را که در طول آن مدت واقع شده بود برایم باز گو کرد. برایم گفت که  آن روز دایی ظرف مدت

فهیمه به خاطره ازدواجی نا موفق و فرار شوهرش از ایران مبتال به جنون شده و در یکی از آسایش گاه های تهران 

همه قصه غصه مادری بود بستری است. همین طور فرشید از همسرش جدا شده و با آنها زندگی می کند. آری, آن 

که رنجش قادر بود کوهی را هم از پا در آورد. من تمام آن یک ساعت اشک ریختم و دست دایی را فشردم و در 

حالی که تصمیم داشتم ترکشان کنم منصرف شده و تصمیم گرفتم برای مدتی طوالنی نزدشان بمانم, ال اقل تا وقتی 

طبیعی باز گردد. آن روز پس از رفتن دکتر به توصیه او مسکنی قوی به زن که زن دایی به خود مسلط شده و به حال 

دایی تزریق کردم و انقدر بر بالینش ماندم تا بخواب رود. جدا که موجود ضعیف و شکننده ای شده بود مثل دختر 

رار بچه ای هراسان دست مرا در دست گرفت و تا وقتی پلک هایش سنگین شدند به چشمانم خیر مانده و تک

کرد,ترکمان نکن. هنگامی که زن دایی کامال به خواب رفت آرام از اتاق خارج شده و در را بستم و به آن تکیه دادم و 

با ناباوری به سقف خیر شدم. آنقدر اندوهگین بودم که متوجه حضور فرشید در راه رو نشدم و با صدای او تازه به 

 خود آمدم. 

 سالم الله. 

هم به صورتش زل زدم از آخرین باری که او را می دیدم نزدیک دو سال می گذاشت , او نیز به بی آن که پاسخی بد

 نوبه خود از بین رفته بود و صورتش به راستی به صورت مردی بیست و نه سال نمی ماند. 

 مادرم رو دیدی؟ 

 گویی می پرسید دیدی چه شد؟ 
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 با تکان سر تاید کردم, در ادامه گفت: 

 کشیده.  خیلی رنج

 آرام گفتم: 

 پیداست. 

 ما براش بچه های خوبی نبودیم. 

 سر به زیر افکندم و هیچ نگفتم. او در اتاقش را گشود و گفت: 

 خیلی خوبه که تو اینجایی. 

منتظر نماند چیزی از من بشنود, وارد اتاقش شد و در را پشت سر خودش بست. چقدر همگی در عذاب بودند, باید 

سامان می دادم. دایی روبه رو تلویزیون نشسته بود و به ظاهر فیلم نگاه میکرد, از پله ها پایین رفته و پس  به خانه

 مدت ها وارد آشپز خانه شدم. در حال وارسی یخچال بودم که دایی نزدم آمد و گفت: 

 میرم از بیرون خرید کنم. 

 به طرفش برگشته و گفتم: 

 دیگه شام حاضره.  الزم نیست دایی جون, یک ساعت

 دایی گفت: 

 اما آخه تو خسته ای. 

 اینطور نیست, آشپزی را دوست دارم. شما برین استراحت کنین. 

 پس اگه کمکی از من بر میاد بگو. 

هیچی دایی جون, کار به خصوصی ندارم. در حال پیمانه کردن برنج بودم که دایی آهسته صدایم کرد. به صورت 

 و گفتم: مهربانش نگریست 

 بله دایی جون! 

 میخوام یه چیزی ازت بپرسم. 

 بپرسید دایی جون. 

 دایی در حال نگرسیتن به من پرسید: 

 تو می تونی همه چیز رو فراموش کنی؟ 

 متعجب به صورتش خیره ماندم. واضح تر گفت: 

 می تونی گذشته ها رو فراموش کنی؟ و نسرین رو ببخشی؟ 

 تم: با لبخندی صمیمی گف

 مگه من از دست کسی ناراحت بودم؟ 

 به من راست بگو, می تونی فراموش کنی؟ 

 به یاد صحبت یکی از اساتیدمان افتاده و گفتم: 

دایی جون حوادث گذشته هر قدر هم که باد باشند به مرور زمان کم رنگ می شن. اون قدر کم رنگ که بعدا با به 

 میت بودند. یاد آوردنشون فکر می کنیم چه بی اه

 دایی با لبخندی پر معنا گفت: 
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 جات همیشه تو خونه خالی بود. 

****************فردای آن روز به اتفاق دایی و فرشید به دیدن فهیمه رفتم و قبل از آنکه وارد اتاق او 

 شویم دایی گفت: 

 می خوام قولی بدی الله. 

 چه قولی دایی جون؟ 

 نگیری, اون در حالتی طبیعی نیست. بالبخندی گرم گفتم:  اینکه اگه چیزی گفت به دل

 دایی جون خودتون میگیم بیمار پس دیگه چرا باید ناراحت بشم؟ 

 فرشید گفت: 

 اون به ما حرف های نا به جا میزنه. 

 گفتم: 

 دست خودش نیست, نباید بهش خورده گرفت. 

 دیدنم خنده پر سر و صدا کرده و گفت:  من زود تر از آنها وارد اتاق فهیمه شدم. اوبه محض

 باالخره اومدی؟ دسته گلی که خریده بودم برایش در گلدان قرار دادم و با مهربانی سالم دادم. 

 سالم فهیمه جون. 

 اون مدتی به صورتم خیره ماند آنگاه فریاد زد: 

 اشت اینطور شد . خودش, این مقصره, تقصیر اینه. از وقتی این بد قدم پا به زندگیمون گذ

دایی و فرشید تالش کردند آرامش کنند اما قادر نبودند , من هم علی رغم قولی که داده بودم می لرزیدم. او فریاد 

 میزد و آنچه بد و بی راه بود نثارم می کرد. با دست صورتم را پوشاندم و کوشش کردم آرام باشم.

و به صورتشان چنگ میکشید. موجود بیچاره تا سر حد مرگ زجر  فهیمه به فرشید و دایی هم بد و بی راه می گفت

کشیده بود. در راه باز گشت دایی گفت که چگونه شوهر به ظاهرعاشقش قالبی و عیاش از آب در آمده و با زن 

دیگری از ایران فرار کرده, هرچند از خیلی قبل احتمال سقوط فهیمه وجود داشت و من می ترسیدم عاقبت به دام 

ود پلیدی بیوفتد. آن شب پس از مدت ها به اصرار از زن دایی تقاضا کردم پایین آمده و با ما شام بخورد . دلم موج

میخواست یک بار دیگر دور هم جمع شویم و به یاد گذشته لحظاتی را در کنار هم بگذرانیم, هرچند که زن دایی 

ن پس از شام زن دایی را تا اتاقش همراهی کردم و روحیه مناسبی نداشت و فرشید و دایی به شدت محزون بودند. م

بعد از تزریق مسکنی قوی به روی پشت بام رفتم. دلم هوای خنک میخواست, دلم زل زدن به آسمان پر ستاره 

میخواست. دلم, مثل وقتی که بچه بودم آرزو ماه می کرد, آرزو باال رفتن از نردبان خیال و چیدن عطر ستاره های 

. همان جا نشستم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم و به آسمان خیره ماندم . دلم هوای مادر را کرده نورانی آسمان

بود هوای آن شانه های پر مهر و گرم را که وقتی خسته بودم پناه گاه امنی بود. چطور ؟ چطور وقتی که روز های 

هربانی ها پایان یافته و خورشید صمیمیت سختی به پایان رسیده بود احساس دلتنگی می کردم؟ مگر نه اینکه نه م

 طلوع کرده بود؟ مگر نه اینکه این طلوع به غروبی راه نداشت و آبدی بود؟ زمزمه کردم: 

 ای خدا! . . . . . 

 صدایی پاسخ داد چرا آه میکشی الله؟ 

 به رو به رو نگریستم فرشید بود که در تاریکی به خیالم قدم نهاد بود. گفتم: 
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 یدم. آه نکش

 به همین زودی از دستمون خسته شدی؟ 

 به سنگ فرش پشت بام چشم دوخته و گفتم: 

 خودت میدونی که اینطور نیست. 

 میزاری کنارت بشینم؟ 

 بله, بشین. 

او کنارم قرار گرفته و سیگاری بر لب گذاشت و روشنش نمود . اولین باری بود که میان انگشتانش سیگار میدیدم. 

 پرسیدم: 

 سیگار می کشی؟ ! ! 

 فندکش را خاموش کرده و گفت: 

 گاهی! اگه دودش ناراحتت می کنه. . . . 

 نه نه فقط تعجب کردم. 

 چرا از این همه جا پشت بام را انتخاب کردی؟ 

 همینطوری. 

 همیشه خودت با کارات شگفت انگیز بوده. 

  صمیمیتمان به من اجازه داد از زندگی خصوصیش بپرسم:

 چرا همسرت را طالق دادی؟ 

 فکر می کردم می دونی. 

 چرا آخرین راه را انتخاب کردی؟ ال اقل به خاطر مادرت. . . 

 همیشه طالق آخرین راه نیست, گاهی میتونه بهترین راه باش. 

 چرا با اون عجله؟ ! 

 تقریبا دیر هم شده بود. 

ای هیچ پرسشی باقی نمی گذاشت. او مقابل نرده های پشت بام سر به زیر افکندم, لحنش به قدری سرد بود که ج

 ایستاد و گفت: 

 الله می خواستم یه چیزی ازت بپرسم: 

 قلبم فرو ریخت. بی گمان حدسم به واقعیت نزدیک بود. 

 با من ازدواج می کنی؟ 

 چی؟ ! ! 

 به طرفم بر گشت, دیگر به نظرم پسر بچه نبود. با لبخند گفت:

 یرت کردی رو پشت بام مطرح کردم؟ چییه؟ ح

 من. . . 

 غافلگیر کردن تو خیلی دیدنی و جالبه. 

 بهتر بدونی من حال و حوصله شوخی ندارم. 
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 منم جدیم, در واقع هیچ وقت اینقدر جدی نبودم. 

 از جا بر خواستم و به طرف در رفتم که بازویم را محکم به دست گرفت. نالیدم: 

 ی دستم را میشکنی. داری استخوان ها

 شاید مجبور بشی اینطوری به حرفام جدی فکر کنی. 

 تو دیوونه ای! 

 تو هم همینطور. میون ستاره ها دنبال چی میگردی؟ 

 یک گمشده. 

 احتمال داره اون گمشده تصادفا من باشم؟ 

 خندیدم, او نیز خندید. گفتم: 

 من دو تا سوال دارم. 

 . به هردو شون جواب میدم

 باید رو راست باشی. 

 مجبورم باشم چون تو مثل یک کتاب منو میخونی. 

 جدی باش فرشید. 

 هردو در کمال جدیت روبه روی هم ایستادیم. پرسیدم: 

 چرا من فرشید؟ 

 با لبخندی پر معنا گفت: 

 برای اینکه ما هم زمان همیدگرو خواستیم. 

 این دروغه. 

 شیم. قرار شد با هم رو راست با

 حاال سوال دومت. 

 مکثی کوتاه کرده و پرسیدم: 

 چرا همسرتو طالق دادی؟ 

 با دست صورتش را پوشاند. 

 گفتم: 

 معذرت میخوام اما من احساس عذاب وجدان می کنم, همش فکر میکنم به خاطر من زندگیت از هم پاشید. 

 او پشت به من کرد و گفت: 

 اصال اینطور نیست. 

 فتم: متعجب گ

 نیست؟ یعنی میخوای بگی واقعا باهاش تفاهم نداشتی؟ 

 از اون مهم تر. 

 من نباید بدونم؟ 

 چرا فقط تو, به عنوان کسی که میخواد با من زندگی کنه حق داری بدونی. اما. . . . واقعا نمیدونم چطور باید بگم. 
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 رخش را میدیدم. حیرت زده به او از پشت سر خیر شدم و ساکت ماندم. حاال نیم 

 اون زن پاک و نجیبی نبود. 

 فرشید! ! 

 من همون شب اول زندگیمون فهمیدم. 

 پس چرا نگفتی؟ 

 دیگه خیلی دیر شده و آبروی پدر و مادر در خطر بود و دلیل دیگش این بود که دوست نداشتم احمق به نظر بییام. 

 پدر و مادر خودش چی؟ 

 آبروی او قبال توسط کسی لکه دار شده.  ظاهرا اونا هم نمی دونستند

 چطور؟ 

من بعد از بحث و درگیری, همون شب فهمیدم وقتی پانز ده ساله بوده توسط مردی اروپایی در یک مهمونی به 

 دردسر افتاده. 

 چطور پدر و مادرش نمیدونستن؟ 

آساس تردید و شبه بود. دیگه نمیتونستم میگفت از اونا مخفی کرده. بله الله, بنای زندگی ما از همون شب اول بر 

بهش اعتماد کنم, به خصوص که زن فوق آلعاده بی قیدی بود. راستش حتی نمی خواستم ازش بچه ای داشت باشم 

 بنابر این بهش نزدیک هم نمی شدم. 

 پس این اونو آزار می داد؟ ! 

 بله خودش میدونست ازش متنفرم و دارم تحملش میکنم. 

 ؟ حاال کجاست

 رفته به همون خراب شده ای که توش بزرگ شده. 

 در تاریکی پشت بام به طرفم بر گشت و در حالی که صدایش می لرزید گفت: 

 الله من زندگی زنا شویی سختی را پشت سر گذاشتم. 

 دایی و زن دایی می دونن؟ 

 هیچ کس غیر از تو. 

 من باید فکر کنم فرشید. 

گی من قبال باهاش صحبت کردم. راستش را بخوای او خودش در لفافه ازم خواست با تو اگر به خاطره مادرم می

 ازدواج کنم. 

 نه به خاطر اون نیست. راستش طی این دو روز اونقدر اخبار غیر مترقبه شنیدم که شوک شدم. 

 کی به من جواب میدی؟ 

 با لبخند گفتم: 

 فردا, یا شاید پس فردا. 

 ار گفت: او با صمیمیتی آشک

 این حق توست. 
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وقتی از او جدا شدم مطمئن بودم که پاسخم , مثبت است و اگر فرصت خواستم تنها برای آن بود تا به خود مسلط 

 شوم. همیشه همین طور است, خوشبختی وقتی به سراغت می آید که منتظرش نیستی 

 

  
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «

 
برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 

 

 

 وب های مرتبط
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