کتابخانه نودهشتیا

1

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

نام کتاب  :بهشت گمشده ی میترا
نویسنده :آسایش
ژانر :عاشقانه ،اجتماعی

خالصه :داستان زندگی دختری به اسم میتراست ،دختر یکی یکدانه خانواده و فامیل ...با لجبازی های
کودکانه اش مسیر زندگیش دچار فراز و نشیب میشه ...با ورود شاهرخ به جمع خانواده  ،میترا از سرگذشت
عمه فروغ باخبر میشه ...امیرعلی داستان در همسایگی میترا زندگی می کنه با دنیایی کمی متفاوت از دنیای
میترا

سخنان نویسنده
هوای تازه
جلو خودم را نگاه کردم
درجمعیت تو را دیدم
میان گندم ها تو را دیدم
.زیر درختی تو را دیدم
در انتهای همه ی سفرهایم
در عمق همه ی عذاب هایم
در خم همه ی خنده ها
سر بر کرده از آب و از آتش،
تابستان و زمستان تو را دیدم
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در خانه ام تو را دیدم
در آغوش خود تو را دیدم
در رویاهای خود تو را دیدم
.دیگر ترکت نخواهم کرد
"شعر از اوژن گرندیل مشهور به "پل الوار

به زحمت خودم را به اتاقم رساندم  .صدای شاهرخ که با مامان صحبت می کرد خیلی ضعیف به گوشم می رسید  .خودم
را روی تخت انداختم  .با بی حالی و ضعف بدنی که داشتم تقریباً بیهوش شدم  .نمی دانم چه مدت درخواب بودم که با
نوازش دستی پلکهایم تکان خورد  .صدای آرامش درحالی که قلب و روحم را نوازش می داد مرا از عالم رویا بیرون
 .کشید  .نگاه خمارم در نگاه موّاج غم آلودش گره خورد
با لبخند تلخی گفت
باالخره بیدار شدی ؟
جوابش را ندادم  .خمیازه کشان با دستهای مشت کرده ام چشم هایم را مالیدم تا خواب کامالً از سرم بپرد  .کمی خودم
را باال کشیدم و تکیه ام را به لبه تخت دادم  .زیر چشمی نگاهش کردم  .مدام آه می کشید  .آه های پی در پی اش کالفه
ام کرده بود .بی طاقت لب به اعتراض گشودم
 .چیه ؟ چقدر آه می کشی
بدون آن که لحظه ای چشم از من بردارد غمگین گفت
باالخره کار خودت رو کردی ؟
متعجب نگاهش کردم  .هنوز گیج خواب بودم  ،متوجه منظورش نشدم باز با همان لبخند تلخ ادامه داد
 .خوبه  .تازگیا فراموشکار هم شدی
با کالفگی پرسیدم
میگی چی شده یا نه ؟
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دستش به سویم دراز شد و دستانم را گرفت  .از تماس دستش خون به بدنم دوید .گـُر گرفتم  .خواستم دستم را از
محاصره ی دستان تنومندش آزاد کنم اما او با سماجت دستانم را نگه داشت و این بار با تضرع گفت
چرا همچین شرطی گذاشتی ؟
تازه متوجه حرف هایش شدم  .حتماً شاهرخ با او صحبت کرده بود .اخمی روی پیشانی انداختم و با تلخی جواب دادم
 .چراش مهم نیست  .اگه واقعاً برات ارزش دارم به خواستم عمل کن
حصار دستانم باز شد  .دستهایش این بار موهای پرپشت و خوش حالتش را که کمی بلند شده بود چنگ زد  .نفسهای
بریده بریده اش نشان از بهم ریختگی اعصابش بود  .دوباره به حرف آمد .این بار لرزشی خفیف در صدای بمِ مردانه اش
موج می زد  .نگاه مواج و طوفانیش را در نگاهم که با تمام وجود سعی میکردم بی تفاوت باشد  ،دوخت و مستأصل گفت
 ...چیو می خوای ثابت کنی ؟ هان ؟ این طوری می خوای زجرم بدی
کاسه ی صبرم لبریز شده بود  .اگرهمین طور ادامه می داد  ،درهم می شکستم چشم هایم را بستم و ریه هایم را پر
کردم از عطر وجودش چشم گشودم و با جدیت گفتم
اگه من برات مهمم فردا صبح میریم محضر و همه چیز رو تموم می کنیم این حرف آخره منه
مرغ من یک پا داشت و او این موضوع را به خوبی می دانست  .بنابراین چاره ای جز موافقت نداشت  .از تخت پایین
آمدم تا او را بدرقه کنم اما او در یک حرکت غافلگیرانه در آغوشم کشید .همچون کسی که برای آخرین بار عزیزش را
درآغوش می گیرد .با همه ی تالشم نتوانستم از ریزش اشک هایم جلوگیری کنم  .با صدای ضربه ای که به در خورد
دستهایش شل شد  .با پشت دست اشکهایم را پاک کردم  .به سمت در اتاق رفتم و دستگیره ی در را چرخاندم .شاهرخ
بود بی حرف وارد اتاق شد  .رو به رویش ایستاد و با صدای گرفته ای پرسید
برای فردا آماده ای ؟
عصبی بود  .دستهای مشت کرده اش بالتکلیف در کنار بدن تنومندش آویزان بود .به جای جواب دادن به شاهرخ تنه ای
به او زد و از اتاق خارج شد  .به یکباره تنم یخ کرد  .انگار گرمای وجودم از وجود او بود که با رفتنش آتشفشان دلم
خاموش شد و جایش را سرمای کشنده گرفت  .شاهرخ هم که حال و روز خوبی نداشت با دیدن من در آن وضعیت
دستپاچه به طرفم آمد و با نگرانی آمیخته به خشم گفت
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با خودت چیکار می کنی میترا ؟ دستی دستی داری خودت رو از بین می بری  .مطمئن باش اون هم راضی نیست
تو این طور درد بکشی  .با دایی علی و بقیه هم صحبت کردم  .فردا صبح همه چی همون طور که تو می خوای میشه  .حاال
 .بهتره بریم پایین یه چیزی بخوری
همراه شاهرخ از اتاق خارج شدم  .مامان و باباعلی همراه عمه فروغ در سالن پذیرایی نشسته بودند  .مامان با دیدن من
 .سریع از جا بلند شد و به طرفم آمد  .آغوش گرمش را پذیرای تن خسته و بیمارم قرار داد
***
داخل محضر نشسته بودم و بی توجه به اطرافم غرق در عالم خودم لبخند میزدم  .همراه شاهرخ وارد شد و روی اولین
صندلی خالی نشست .شاهرخ اما نگاهی به دورتا دور سالن بیست متری محضر که تنها چند صندلی چوبی پذیرای
مهمانانش بود ،انداخت بعد با قدم های آرام به سمت من آمد و روی تنها صندلی خالی که کنار من بود نشست سرش را
کمی خم کرد و توی صورتم نگاهی انداخت بعد با تعجب گفت
!اولین باره که می بینم یه خانومی موقع طالق انقد خونسرد نشسته  .تازه لبخند هم می زنه
نگاهش کردم و هیچ نگفتم  .شاهرخ چه می دانست اگر ساعتی دیگر در آن مکان خفقان آور می ماندم حتماً غش می
کردم  .باورش برایم سخت بود اما در کمتر از یک ساعت همه چیز تمام شد و من به همراه باباعلی و شاهرخ از آن محیط
 .دلگیر و خفه کننده بیرون آمدیم
وقتی به خانه رسیدیم شاهرخ با لبخندی سعی در دلداریم داشت و امیدوارم می کرد وفرداهای بهتر را نوید می داد اما
مگر بدون او فردایی هم برای من وجود داشت ؟ تحمل ماندن در جمع را نداشتم برای همین یکراست به اتاقم رفتم .
باور جدایی از او برایم سخت و غیرقابل تحمل بود دیگر او را نداشتم ولی من  ...بدون او چگونه می توانستم این درد را
تحمل کنم ؟ با چند نفس عمیق سعی کردم تا کمی بر اعصاب به هم ریخته ام سرو سامان دهم  .با یادآوری حرف
شاهرخ لبخند کجی گوشه لبان خشکیده ام نشست  .پلک هایم روی هم افتاد باید کمی استراحت می کردم اما او مثل
همیشه پشت پلکهایم خیمه زده بود و با آن چشم های درشت که پر بود از التماس و تمنا در کمینم نشسته بود  .من یه
این نگاه های درمانده اش عادت نداشتم  .کالفه تر از قبل روی تختم نیم خیز شدم  .با دستان ناتوانم سرم را در آغوش
گرفتم و با تکانهای شدید خواستم او را از ذهنم بیرون کنم اما بی نتیجه بود مثل همیشه  ...دوباره روی تخت دراز
کشیدم  .نگاهم را به سقف دوختم  .باورم نمی شد به این زودی زندگی نو ظهورم فروپاشد  .من او را عاشقانه دوست
داشتم اما ...حاال باید به خاطر آینده ی او  ،از زندگیش خارج شوم  .یعنی بعدِ او می توانم به زندگی ادامه دهم ؟ اصأل
زنده می مانم که بخواهم به بعدش فکر کنم ؟ لبخند روی لبم کج تر شد  .آه بلندم همراه نفسم پرسروصدا از سینه ام
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بیرون خزید .سهم من از خوشبختی چه کم بود ؟!! حال نوزادی را دارم که هنوز از شیر مادر سیر نشده او را از آغوش
مادرش جدا می کنند  .وای که چقدر وحشتناک است این حس ناامنی !! دوباره صدای مامان توی گوشم زنگ می زند
میترا چرا با خودت این کارو می کنی ؟ عزیزم اون بنده خدا که اعتراضی نداره  .طفلی همه اینها رو مشیت الهی
 .می دونه  .اون وقت تو خودت تیشه برداشتی و می خوای ریشه زندگیت رو نابود کنی
دوباره آن چشمها !! این بار توی بیداری  .نگاهم به هر طرف می چرخد با آن نگاه تب دار و نمناکش مواجه می شوم .
چشم هایم را به شدت روی هم فشار میدهم شاید راه فراری بیابم  .خواب از چشمانم گریخته است  .فردا باید از این
شهر بروم ولی اصالً آمادگیش را ندارم  .بی او بودن آزارم می دهد  .با حسرت زیر لب زمزمه می کنم
تنها زمانی کوتاه در کنار یکدیگر بودیم
و پنداشتیم که عشق
هزاران سال می پاید  ( .یاکاموکی )
اشکها یم بی اختیار راه گونه ام را در پیش گرفته و روی گونه ام سرسره بازی راه انداخته اند  .خاطرات گذشته ام که
 .تنها مونس و دلخوشیه این شبهای غم گرفته ام است به ذهنم هجوم می آورند
***
.....
اصالً حوصله درس خواندن را نداشتم  .دوشنبه شب عمو واال همراه خاله مولود وامیرعلی شام مهمان ما بودند  .نمی دانم
چرا این همه کالفه بودم  .مدام زیر لب غر می زدم" نمی دونم مهمونیه وسط هفته چیه دیگه .خوب مامان ِ من صبر می
".کردی آخر هفته ریما هم می اومد دیگه
امیرعلی برخالف شاهرخ که پسر شوخطبعی بود  ،خیلی کم حرف و تودار بود  .تنها احساس من نسبت به امیرعلی از
بچگی تا االن فقط حس احترام آمیخته با ترس بود  ،مثل ترس از ناظم مدرسه  .از بس امیرعلی به نوع پوشش ریما
حساس بود من هم سعی میکردم در حضوراو دختری متین و باوقار ظاهرشوم ( بس که ریز و درشت بارم می کرد ،
جالب اینکه حرفها یش را فقط من میشنیدم نه کس دیگری  ،بس که موذی بود  .حاال اگر به ریما میگفتم داداشت
همچین حرفهایی به من زده شاخ درمیآورد  .نه اصالً باورش نمیشد بس که این بشر آب زیره کاه تشریف داشت
خودشو تو جمع خوب نشون میداد  .اون سامان بدبخت از سادگیش حرفها شو بلند بلند می گفت و منم همون
جورجوابش رو میدادم  ،اما این امیرعلی )...
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با صدای زنگ در دست ازافکارم کشیدم وبه استقبال مهمانها رفتم  .امیرعلی با بابا دست داد و روبوسی کرد و سال نو را
 .به یکدیگر تبریک گفتند
خاله مولود بعد از سالم و احوال پرسی با مامان که چند دقیقه ای طول کشید نگاهی به داخل سالن انداخت و تا خواست
دوباره حرفی بزند عمو واال با خنده رو به مامان و خاله گفت
 .خانوما نمیخواید بشینید؟ بعد صحبت کنید
مامان با شرمند گی سرش را تکان داد و گفت
 .اِی وای ببخشید  .سرپا نگهتون داشتم  .بفرمایید بشینید
به جمع ملحق شدم  .یک سالم کلی دادم و خوشامد گفتم ودر تنها جای خالی که از بخت من نزدیک امیرعلی بود نشستم
 .می خواستم خودم را مشغول نشان دهم تا از دست سؤال وجوابهای امیر نجات پیدا کنم اما بی نتیجه بود مامان و خاله
مولود که روی کاناپه دونفره نشسته و سر در گوش هم آرام صحبت می کردند  .بابا وعمو هم در مورد وضع آب و هوا
ومسائل روزسر حرف را باز کرده بودند.امیرعلی هم ظاهراً چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون و برنامه ی شبکه خبر را
دنبال می کرد  .نگاهش به صفحه تلویزیون بود که شنیدم
 .امیدوارم امسال کنکور موفق بشی
طوری این جمله را گفت مثل اینکه سال قبل توی کنکور رد شده بودم .یعنی حواسش نبود من به خاطر تصادف از کنکور
جا ماندم  .توی دلم گفتم"هنوز نیومده شروع کرده به حرص دادن من " نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 .چیـــــــه با کنایه حرف میزنی
با همان پوزخند گوشه لبش گفت
آخه شنیدم سرت شلوغ بوده وقت درس خوندن نداشتی
دوباره توی دلم حرف زدم "پس بگو ریما بی بی سی گزارش داده  ".با بد جنسی لبخندی زدم و با آب و تاب جواب
دادم
 .اون که بـــــــــله  .نمیدونی  ،امسال بهترین عید نوروز رو داشتم
اصالً انتظار چنین جوابی را از من نداشت چون رنگ چهرهاش به وضوح تغییر کرد  .زیرلب گفت
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 .فـِـکر می کردم امسال عید حوصله ات سر بره
دیگر حرفی نزد و به گفتگوی بابا علی وعمو واال گوش سپرد  .من هم به ناچار برخاستم و به آشپزخانه رفتم  .بعد از شام
هم هر چه سعی کردم دوباره سر صحبت با امیرعلی را باز کنم نشد  .معلوم بود از دستم خیلی ناراحت شده است  .با بی
تفاوتی شانه ای باال انداختم و با خود گفتم " پسره از خود راضی  .فــِکر کرده چون اون نبوده نباید عید به من خوش
میگذ شت  ".ماشین ظرفشویی که باباعلی زحمت خریدش را کشیده بود مرا از شستن ظرف ها معاف کرد  .وارد
پذیرایی شدم  .باباعلی و عمو واال دوباره مشغول گفتگو راجع به مسائل روز بودند .مامان و خاله مولود هم از اتفاقات عید
صحبت می کردند .امیرعلی طبق معمول با شبکه خبر مشغول بود  .حوصله ام سر رفت برای همین رفتم حیاط و روی
تاب نشستم و کمی خودم را تاب دادم .عمه فروغ همراه شاهرخ به تهران رفته بود  .به یاد داستان زندگی عمه افتادم و
زیر لب گفتم
 .وقتی برگشت ازش می خوام تا داستان زندگیشو برام بگه
از کی می خوای چیو برات بگه ؟
با شنیدن صدا جیغ خفه ای کشیدم  .سرم را بلند کردم  .امیرعلی بود که متعجب این سؤال را پرسید  .خواستم جواب
سرباال بدهم اما تا دهان باز کردم مثل شاگردی که به معلمش جواب پس می دهد  ،گفتم
عمه فروغ قراره داستان زندگیش رو برام تعریف کنه با خودم گفتم وقتی برگشت ازش بخوام داستانش رو برام
 .بگه
خودم را روی تاب کمی کنار کشیدم تا امیرعلی بنشیند  .او هم با کمی فاصله کنارم نشست  .بعد از لحظاتی سکوت
امیرعلی نفس پرصدایی کشید .حس کردم می خواهد چیزی بگوید  .باالخره زبان باز کرد و از بین دندانهایش کلماتی را
جویده جویده تحویلم داد
شاهرخ  ،پسر عمه فروغت از اول تعطیالت این جا بود؟
متعجب از لحن صدایش با تردید جواب دادم
آره  .چند روز قبل از عید اومد و بعد از ظهر سیزده به در هم همراه عمه برگشت تهران
دوباره برای لحظاتی سکوت شد  .امیرعلی خودش را روی تاب کج کرد تا مرا بهتر زیر نظر بگیرد  .لحن بازجوها را به
خود گرفته بود
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.این پسرعمه ات چه جور آدمیه ؟ خیلی دوست داشتم ببینمش اما به خاطر مأموریتم نتونستم
زیر نگاه خیره اش نمی دانستم چه جوابی بدهم  ،که دوباره پرسید
تو این چند وقته هیچ شناختی ازش پیدا نکردی ؟
نمی دانم چرا هول ودستپاچه شده بودم  .شاید به این دلیل بود که منظور امیرعلی را از این سؤاالت درک نمی کردم .
شاید به خاطر لحن صدایش بود  .برای همین سؤالش را با سؤال جواب دادم و پرسیدم
چیو می خوای بدونی ؟
شانه ای باال انداخت و بی تفاوت جواب داد
هیچی  .همین جوری  .فقط می خواستم بشناسمش  .خب خودش که اینجا نیست ببینم چه جور آدمیه گفتم از تو
 .بپرسم که متأسفانه تو هم تو شناخت آدما زیاد وارد نیستی  .باید بیشتر دقت کنی
با خودم گفتم " این االن منظورش از این حرف چی بود که گفت من بلد نیستم آدمارو بشناسم  .یعنی چی ؟ " هر
منظوری که از حرفهایش داشت باعث دلخوریم شد  .برای همین با ناراحتی قیافه ی حق به جانبی گرفتم و گفتم
 .اتفاقاً به اندازه ای که الزم باشه می تونم آدما رو بشناسم
امیرعلی نقطه ضعف مرا فهمیده بود  .می دانست در مواردی که حاضر به جواب دادن نیستم چگونه مرا وادار به حرف
زدن کند  .با لبخندی که چهره ی مردانه اش را زیباتر می کرد گفت
 .خب میشنوم
بعد دست به سینه منتظر چشم به دهان من دوخت  .صدایم را با تک سرفه ای صاف کردم و گفتم
 ...خب شاهرخ یه پسر امروزیه  .شوخ و بزله گو درعین حال خیلی هم بامرامه
مکث کردم  .می خواستم عکس العملش را ببینم ولی چهره خوان خوبی نبودم بنابراین پرسیدم
خب جناب امیرخان کنجکاویتون برطرف شد ؟
متفکر سرش را تکان داد و زمزمه کرد
 .امروزی  ،شوخ و ...این هایی که گفتی معنیش از نظر من و تو یکی نیست
با اخم پرسیدم
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! منظورت چیه ؟
او هم اخم را زینت بخش چهره ی جدی و استخوانیش کرد
 .بگذریم  .می ترسم یه چی بگم بازم مثل اون موقع ها قهر بکنی
نمی دانم تحت تأثیر همنشینی با شاهرخ بود یا چیز دیگر یک لحظه موقعیتم را فراموش کردم و بی حواس با مشت
ضربه ای به بازوی امیرعلی زدم و گفتم
اِ امیر  .من کی قهر کردم ؟
امیرعلی مبهوت از حرکت من با نگاه توبیخ گرش مرا وادار به توضیح نمود با لبخندی شرمگین گفتم
 ....ببخشید  .حواسم نبود یه لحظه فکر کردم شاهرخی
عذر بدتر از گناه که می گویند یعنی همین جواب من .با چشم غره ای حرفم را برید  .طوفانی پشت نگاهش خیمه زد و
زیر لب به زور کلمات را بیرون ریخت
پس با شاهرخ خان بزله گو از این جور شوخی هام می کنی ؟
با عصبانیت از روی تاب برخاست طوری که من تعادلم را از دست دادم واگر میله تاب را نگرفته بودم با سر به زمین
شنی باغچه برخورد می کردم  .با خودم گفتم " وای از دست من  .این طور مواقع هستش که میگن لعنت به زبانی که بی
"  .موقع باز شود
به دنبال امیرعلی دویدم و صدایش زدم
 .وایسا امیرعلی  .تو داری اشتباه می کنی  .یه لحظه صبر کن توضیح بدم قضیه اون طور که تو فکر می کنی نیست
 .اما امیرعلی آن قدر عصبانی بود که صدای مرا نمی شنید

***
دوهفته ای از ماجرای مهمانی می گذشت و من بی خبر از امیرعلی بودم  .عمه فروغ یکی دو روز بعد از تهران برگشته
بود  .پی فرصتی بودم تا عمه داستانش را برایم تعریف کند  .تست زنی خسته ام کرده بود  .از طرفی بی خواب شده بودم
 .هر کاری کردم تا خواب را مهمان چشم هایم کنم نشد  .به عادت شبهای بیخوابی از تخت پایین آمدم و رفتم روی
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بالکن ایستادم  .آسمان با ستاره هایش در حال خودنمایی بود  .با شنیدن صدایی سرم را از نرده بالکن آویزان کردم و با
دیدن عمه فروغ  ،ذوق زده از اینکه تنها شب زنده دار خانه نیستم با خوشحالی صدایش زدم
عمه
عمه سرش را بلند کرد و مرا آویزان از نرده دید  .با حرکت دست به نشانه سکوت آرام گفت
هیس  .یواشتردختر االن همه رو بیدار می کنی  .چرا نخوابیدی ؟
مانند عمه تـُن صدایم را پایین آوردم وآهسته نالیدم
 .خوابم نمی بره
خودم را لوس کردم و ادامه دادم
 .عمـــــــــــــه  .میشه بیام پیشت
عمه فروغ با صدایی شبیه پچ پچ گفت
 .آره عمه چرا نمی شه  .فقط آروم و بی سرو صدا از پله ها بیا پایین
با ذوق بچگانه ای آرام و کش دار گفتم
.چـــــــــــــــــــشم  .اطاعت امــــــــــــر
پاورچین پاورچین از خانه بیرون آمدم  .نگاهی به پله ها کردم  .با خودم گفتم " من هرجوری از پله ها پایین برم سرو
صدا تولید میشه  .خــــــــــــب بهترین راه چیه ؟ نرده ".سوار بر نرده سُر خوردم و رفتم پایین  .اووه چه حال خوبی به
آدم دست می ده  .وارد حیاط شدم و کنار عمه روی تاب کنار باغچه نشستم  .مامان و باباعلی هر دوعاشق گل و گیاهند .
دورتادور حیاط را با درختچه های زیبایی تزیین کرده اند .درکنار تاب سفید رنگ فواره آبی به شکل دلفین زیبایی کار
شده بود از دهانش آب بیرون می ریخت  .کمی آن طرفتر نیز چند صنلی و میز فلزی توری شکل همرنگ تاب لمیده
 .بودند
بی حرف محو تماشای آسمان شب بودیم  .نفس عمیقی کشیدم و اکسیژن هوا را یک جا بلعیدم  .سرم را به طرف عمه
فروغ چرخاندم  .آرام و کشدار گفتم
!عمــــــــــه
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و به همان صورت جواب شنیدم
جان عمه
 .میشه حاال که هر دوتامون تنهاییم برام از زندگی گذشتتون بگین
عمه نفسش را با آه بیرون داد و گفت
چی می خوای بدونی عمه ؟
......اینکه شما چه جوری با عمو شهاب آشنا شدین ؟چرا از هم جدا شدین ؟چرا از شاهرخ دور افتادین؟ چرا
عمه در حالیکه دستش را به نشانه ایست جلوی رویم گرفته بود گفت
خب خب آرومتر  .سوزن زبونت رو چرا گیر کرده همش چرا چرا می کنی؟
دستهایش را گرفتم و گردنم را به نشانه التماس کج کردم
.عمه یادتونه قول دادین که برام تعریف کنین  .حاال بگید دیگه
عمه سکوت کرد  .انگاردیگر صدای مرا نمی شنید  .خیره به جایی در آسمان بی انتها چشم دوخته بود  .بعد از مکثی
طوالنی به حرف آمد و گفت
تازه دیپلم گرفته بودم  .اون سال تو کنکور قبول نشده بودم  .برای قبولی تو کنکور سال بعد از حاج بابا خواستم
اجازه بده تو کالسای تقویتی شرکت کنم  .یه موسسه بزرگ بود که برای پشت کنکوری ها کالس داشتند .توی سالن
زمان استراحت بین دو کالس  ،مشغول گپ زدن با چند تا از دخترا بودیم که سرو کله اش پیدا شد .دو سه تا از دخترا با
دیدنش جیغ خفه ای کشیدن  .یکی از مدرسینی بود که تو اونجا تدریس می کرد اما من باهاش کالسی نداشتم و
هرازگاهی تو سالن زمان استراحت می دیدمش  .انصافاً چهره ی زیبایی داشت .شبیه آرتیسای سینما بود .وقتی نگاهت
تو نگاهش گره می خورد انگاری با چشم هاش داره هیپنوتیزمت می کنه  .اوایل اصال ًتوجهی بهش نداشتم  .یعنی سعی
می کردم تا نگاهش نکنم  .ولی هر بار که اتفاقی نگاهم با نگاهش تالقی می کرد لبخندی مهربون روانه ام می کرد  .کم
کم حرکت سر هم به نشانه سالم به لبخندهاش اضافه شد  .برام جای سؤال بود ولی نمی تونستم این موضوع رو با کسی
مطرح کنم  .برام عجیب بود که بین اون همه دختر خوشگل من توجهش رو جلب کرده باشم  .منی که حتی جواب نگاه و
لبخند هاش رو خیلی سرد می دادم  .اون روز هم طبق عادت هر روز تو سالن نشسته بودیم  .مشغول خوردن نوشیدنی
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بودیم که اون هم همراه یکی از دوستاش اومد رو به روی ما نشست  .وقتی سرم رو بلند کردم چشمم به نگاه خندونش
افتاد .با حرکت سر بهم سالم کرد .یکی از دخترای کالس که متوجه نگاه های پسر مغرور به من شده بود با طعنه گفت
خدا بده شانس  .ببین این همه ما بال بال زدیم یه نگا محض دل خوشکنک به ما نکرد اون وقت ببین این فروغ از «
»دماغ فیل افتاده رو چه جور تحویل می گیره
یکی از دخترا به شوخی زد پس کله اش و جواب داد
» .دختر اگه یه خورده سیاست داشتی االن برا تو هم سالم که سهله تعظیم می کرد «
اکرم دختری که معترض بود با تعجب پرسید
» !!چطـــــــــور؟ «
نیلوفر همون دختری که جواب اکرم رو داد  ،ژستی گرفت  ،انگار پشت تریبون ایستاده وسخنرانی می کنه  ،جواب داد
» خـــــب این آقا از اونجایی که خیلی برا دخترا قیافه می گیرن ملقب به شازده قیفی هستن درسته ؟ «
همگی با خنده حرف نیلوفر رو تأیید کردیم که ادامه داد
» فروغ هم که خود من  ،اولین روزی که دیدمش چی بهتون گفتم ؟ «
اکرم با اخمی ساختگی جواب داد
» همون که االن گفتم «
نیلوفر بشکنی زد و گفت
» آباری کال  .حاال گرفتی ؟ «
اکرم با عشوه و صدای کش دار لحن خنده داری پیدا کرده بود  .در حالی که گوشه روسریش را دور انگشت کوچکش
می پیچاند گفت
» گرفتم  .چه جورم گرفتم  .از فردا منو با یه خروار قیافه می بینید « ok .
همگی به این حرف اکرم که با لحن بامزه ای ادا شد  ،بلند خندیدیم  .همون طور که می خندیدم سرمو بلند کردم که با
اخمش غافلگیر شدم  .تعجب کردم  .اما به روی خودم نیاوردم  .زمان شروع کالس بعدی بود بچه ها سریع بلند شدن تا
قبل از استاد به کالس برسیم  .من هم تا خواستم بلند بشم کیفم کج شد و چون زیپش باز بود وسایلم پخش زمین شد .
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بچه ها متوجه من نشدند و به طرف کالس رفتند  .چمپاتمه نشستم روی زمین و مشغول جمع کردن وسایلم شدم که
چشمم به یک جفت کفش واکس خورده ی شیک افتاد  .سرم رو آروم بلند کردم  .لبخندی تحویلم داد و کنارم نشست و
شروع به جمع کردن برگه های پخش شده روی زمین کرد  .برگه ها رو از دستش گرفتم و با تشکری کوتاه ازش جدا
شدم و به سمت کالس راه افتادم که برای اولین بار با من همکالم شد  .آروم کنارم قدم بر داشت .با لحن کنجکاوی که
سعی در پنهان کردنش داشت اما ناموفق بود  ،گفت
» می تونم بپرسم گروه شما به چی اون طور بلند خندیدند ؟ «
از کنجکاویش خنده ام گرفته بود اما لبخندمو به زور جمع کردم و همراه آب دهنم قورت دادم و حق به جانب پرسیدم
»چطور ؟ «
ناخوداگاه نگاهم به طرفش کشیده شد  .چهارشونه و قدبلند باچهره ای دوست داشتنی که سبیل نازک و قیطونیش
جذابیتش رو بیشتر کرده بود کالفه به نظر می رسید  .لب باالییش رو به دندون گرفته بود  .برای همین ادامه دادم
»!!خنده ی دخترها شما رو این طور بهم ریخته ؟ «
با سؤالم از حرکت ایستاد  .من هم به ناچار ایستادم  .نگاهش رو به چشم های منتظر جوابم دوخت  .تاب نگاهش رو
نداشتم یعنی شرم بهم اجازه نمی داد اون طور به چشم های یه مرد نگاه کنم بنابراین سرم رو پایین انداختم و نگاهم رو
به زمین دوختم  .سنگینی نگاهش رو حس می کردم  .صدای آرومش به گوشم رسید که می گفت
» .خانوم معتمد می تونم از شما یه درخواستی بکنم ؟ قبلش به خاطر حرفی که می زنم  ،از شما پوزش می خوام «
من همون طور هاج و واج مونده بودم  .نگاهم بی اراده از زمین کنده شد و باال اومد و تو نگاهش گره خورد  .کلمات بی
اختیار از زبونم جاری شد و آروم گفتم
»چه در خواستی ؟ «
لبخندی محو صورتشو پوشوند و گفت
»  .بی ادبی منو ببخشید ولی سعی کنید از این به بعد تو مکان های عمومی مثل اینجا با صدای بلند نخندید «
انتظار شنیدن هر چیزی رو داشتم به جز حرفایی که شنیده بودم  .از درون گـُر گرفتم  .عصبانی شده بودم  .با خودم
گفتم " چطور به خودش اجازه می ده تو کارهای من دخالت کنه  " .تو دلم با خودم کلنجار می رفتم که آیا جواب
گستاخیش رو بدم یا نه که دوباره صداش تو گوشم پیچید
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معذرت می خوام قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم اما باید موضوعی رو بهتون گوشزد کنم  .به خاطر داشته باشین «
»  ...صدای خنده های شما دلهای بیمار رو وسوسه می کنه و چه بسا
»  .فروغ کجا موندی  .بیا دیگه کالس یه ساعته شروع شده «
با صدای نیلوفرکه سرشو از کالس بیرون اورده بود حرفش نا تموم موند  .منم بی حرف  ،با قدم های بلند خودمو به
کالس رسوندم  .نیلوفر با نیش باز ازم استقبال کرد  .با اجازه ای گفتم و رفتم سر جام نشستم  .نیلوفر با لبخند معنی
داری کنارم نشست و آرام در گوشم گفت
»  .مبارک باشه «
پوزخندی تحویلش دادم و آروم ولی با غیظ گفتم
»  .مبارک صاحبش باشه «
سقلمه ای به پهلویم زد و پرسید
»چیزی شده ؟ «
کالفه از سماجت بی موقع نیلوفر حرصی جواب دادم
»  .نعـــــــه  .چقد پیله ای تو «
استاد نادری درحالی که مشغول نوشتن مطلبی روی تخته سیاه بود  ،بلند گفت
».خانوم نیلوفر بعد از کالس به کنجکاویت ادامه بده  .فعالً حواست به تخته باشه «
بچه های کالس با حرف استاد به سمت ما چرخیدند و به خنده افتادند  .پوفی کشیدم و مشغول نوشتن شدم  .بعد از پایان
کالس نیلوفر با لبخند کش داری نگاهم کرد  .چشم هاش رو ریز کرد و گفت
»نمی خوای بگی چی بهت می گفت ؟ «
با یادآوری حرفهای او  ،دوباره عصبی شدم  .نفس عمیقی کشیدم و چشم هامو بستم  .خواستم برای نیلوفر ماجرا رو
تعریف کنم تا دست از سرم برداره اما از این کار منصرف شدم و در جوابش گفتم
»  .چیز خاصی که به درد تو بخوره نگفت «
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کیفم رو روی دوشم جابه جا کردم و از کالس بیرون رفتم  .جلوی در آموزشگاه ایستاده بود .سنگینیه نگاهش روحس
میکردم  .با اخم از کنارش رد شدم  .دو هفته ای از این ماجرا گذشت تا جایی که می شد از نگاه کردن بهش و چشم تو
چشم شدن باهاش پرهیز می کردم  .اما همچنان سنگینی نگاهش رو حس می کردم ولی نگاهم رو به زنجیر می کشیدم
تا اسیر اون چشم های افسونگرش نشم  .باالخره بعد از مدتها موش و گربه بازی پا پیش گذاشت و حرف دلش رو زد .
زمان استراحت بین دوکالس برای کاربانکی که مادرم ازم خواسته بود بیرون رفته بودم ،کمی کارم طول کشید  ،وقتی به
آموزشگاه رسیدم تقریباً ده دقیقه ای از وقت کالس گذشته بود  .سرم پایین بود و بدون توجه به تأخیرم با قدم های
آهسته به سمت کالس می رفتم که یک جفت کفش مشکی براق سد راهم شد  .به ناچار سرم رو باال گرفتم و با دیدنش
ناخوداگاه یک قدم عقب رفتم  .لبخند تلخی کنج لبش نشست .خواستم بی توجه از کنارش رد بشم اما پیش دستی کرد
و با لبخندی که کمی از تلخیش کم شده بود خیلی سریع گفت
» خانوم معتمد می تونم بعد از کالس وقتتون رو بگیرم ؟ «
با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم
» در چه مورد ؟ «
کمی این پا و اون پا کرد و جواب داد
» عرض می کنم خدمتتون  .بعد از کالس همین جا خوبه ؟«
من که نمی دونستم در چه موردی می خواد حرف بزنه یعنی اصالً چیزی به ذهنم نمی رسید  ،به جز معذرت خواهی به
خاطر رفتار چند وقت پیشش  ،با اشاره سر موافقت کردم و راهی کالس شدم  .با تدریس عالی آقای امجد استاد ریاضی
گذشت زمان رو اصالً حس نمی کردم  .با شوخی های بامزه ای که می کرد کالس خشک ریاضی رو به کالسی پر نشاط
مبدل کرده بود  .هر چند دقیقه یک بار شلیک خنده ی بچه ها فضای کالس رو پر می کرد  .وقتی زنگ کالس خورد ،
خودم رو مشغول نوشتن نشون دادم تا همه ی بچه ها از کالس برن بیرون  .نمی دونم چرا نمی خواستم منو با اون ببینن
و بازار شایعه گرم بشه  .فارغ از همه جا آخرین نفر از کالس بیرون اومدم  .به دیوار سالن تکیه داده بود و تو فکر بود .
به طرفش رفتم و سالم دادم .اصالً حواسش نبود  .دوباره سالم دادم تازه به خودش اومد  .به نظرم کمی دستپاچه بود .
جوابم رو داد
»  .اگه اشکالی نداره برسونمتون ؟ تو مسیر هم حرفم رو بزنم «
باز متوجه منظورش نشدم  .بی تفاوت شونه ای باال انداختم و خیلی خونسرد جواب دادم
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»  .نه چه اشکالی  .خواهش می کنم  .اما فکر نکنم مسیرمون یکی باشه «
از این که دعوتش رو قبول کردم خیلی خوشحال شد و با لبخندی خواستنی جواب داد
» .حاال شما بفرمایید سوار شید «
هردو سوار شدیم  .ماشین رو روشن کرد و راه افتاد  .چند دقیقه ای به سکوت گذشت  .کنجکاو بودم بدونم با من چه
کاری ممکنه داشته باشه .شاید کمی گستاخی به نظر می رسید اما کنجکاوی امونمو بریده بود  .برای همین کمی به
سمتش متمایل شدم و پرسیدم
» نمی خواین حرفی بزنین ؟ گویا با من کار مهمی داشتین ؟ «
دستپاچه بود  .لبهاشو را با زبونش تر کرد  ،بعد دستی به موهاش کشید .باالخره کلی سرخ و سفید شد تا به حرف اومد و
بی مقدمه گفت
» ...می خوام بیام خواستگاری«
با شنیدن حرفش هول شدم آب دهانم پرید توی گلوم و به سرفه افتادم  .هر چیزی به ذهنم رسیده بود غیر از این مورد
 ،باورش برام سخت بود  .بدون مقدمه و حاشیه  ،اصل مطلب رو گفته بود .شوکه بودم  .دهنم خشک شده بود  .تا حاال تو
چنین موقعیتی قرار نگرفته بودم  .مدام خودم رو لعنت می کردم که چرا سوار ماشینش شدم  .سکوت من که طوالنی شد
دوباره به حرف اومد و این بار با جرأت بیشتری گفت
»اجازه میدی با خونوادم بیام خواستگاریت؟«
به زحمت زبون باز کردم و بریده بریده گفتم
»....من....من  ....واقعاً غافلگیر شدم انتظار هر چیزی رو داشتم اال «
متوجه منظورم شد  .لبخندی عمیق چهره ی مردانه اش رو پر کرد .نگاه گرمش تمام بدنم رو داغ کرد  .من که تا قبل از
خواستگاری عادی روی صندلی نشسته بودم حاال کالفه و عصبی بودم اما او برخالف لحظات قبل خیلی راحت پرسید
»چرا ؟ اشکالش چیه ؟«
با سؤالش دستپاچه شده بودم و نمی دونستم چه جوابی بدهم  .دوباره به خودم لعنت فرستادم که چرا سوار ماشینش
شدم  .نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم  .دیگه توان نگاه کردن به صورتش رو نداشتم  .به هر جون کندنی بود جواب
دادم
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»!!!آخه این جوری بی مقدمه  .اصالً من و شما هیچ شناختی از هم نداریم چطوری آخه یهویی ؟ «
در حالی که نگاهش بین مسیر روبه رو و من در حرکت بود خنده کوتاهی کرد و دوباره دستی به موهاش کشید  .انگار
عادتش بود  .بعد خیلی خونسرد گفت
یهویی نیست من و شما االن نزدیک چند ماهه هر روز همدیگرو می بینیم  .من می خوام خوب فکراتو بکنی «
» .فردا بهم جواب بدی
از تعجب دهنم باز مونده بود  .چند ماهی که تو سالن هرازگاهی اون هم بیشتر شبیه رهگذرهای تو خیابون همدیگرو
دیدن مگه شناخت میاره ؟ اونجوری اگه چندسال هم همدیگرو ببینیم بازم هیچ شناختی حاصل نمی شد  .تازه از اون
گذشته شنیده بودم برای جواب خواستگاری حداقل یه هفته ای به طرف مقابل برای فک کردن وقت میدن اما اون فقط
تا فردا فرصت داده بود چقد عجول بود .برای همین با شنیدن حرفش فریاد زدم
»!!فردا؟ «
با صدای فریادم هول شد  ،کم مونده بود از پشت به ماشین جلویی بزنه .ماشین رو کنار خیابون کشید و متوقف شد  .به
سمتم چرخید و خنده نمکینی تحویلم داد که همون کار خودشو کرد و دل و دینمو یه جا برد  .تو دلم ولوله ای به پا شده
بود بیا و ببین دوباره دستش رفت سمت موهاش  .نگاهش تو نگاهم گره خورد  .از شرم سرم رو پایین انداختم .دوباره
گـُر گرفتم  .احساس های ضد ونقیض به ذهن و قلبم هجوم اوردن  .نمی دونستم چی کار باید بکنم که صداش رو شنیدم
شما فعالً فردا به من جواب میدین که کــِی مامانم رو بفرستم خونتون برای امر خیر  .بعد سر فرصت به جواب بـــله «
»ای که می خواین بدین فکر می کنین
دوباره خندید  .چشماش هم خندید  .از شرم لپام گل انداخته بود  .تا برسیم سرمو باال نگرفتم  .اونم دیگه حرفی نزد .
انگاری فهمیده بود من احتیاجی به فـِکر کردن ندارم و جوابم مثبته چون وقتی ماشین رو نگه داشت گفت
»رسیدیم عروس خانوم پیاده نمی شید ؟ «
سرم رو بلند کردم  .درست سر خیابونمون نگه داشته بود  .دوباره هول شدم  .دستپاچه پرسیدم
شما آدرس خونمون رو از کجا می دونید ؟ چرا اینجا نگه داشتید ؟ اگه یکی منو تو ماشین شما ببینه خیلی بد میشه که«
».
یه ریز حرف می زدم  .با اشاره دست منو دعوت به سکوت کرد و گفت
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»خب آدرس خونتون رو با تعقیب کردنتون پیدا کردم  .کار خیلی سختی نبود «
و با انگشت اشاره اش در خونمونو نشون داد و گفت
»اون در سفید بزرگه هم خونتونه  .می خواین بگم چند تا خواهرو برادرین ؟ «
به جز تعقیب کردنم معلوم بود تحقیقات محلی کاملی هم داشته .دستپاچه دستامو تکون دادم و گفتم
» .نه نه نمی خواد  .ببخشید من باید زودتر برم تا کسی منو ندیده «
از حرکات من لبخندی روی صورتش نشسته بود .فرصت حرف دیگه رو بهش ندادم  .سریع از ماشین پیاده شدم و به
سرعت به سمت خونه راه افتادم  .وقتی پشت در خونه رسیدم زنگ در رو زدم  .سولماز در حیاط رو باز کرد  .قبل از
اینکه داخل خونه بشم برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم  ،هنوز تو ماشین سر خیابون نشسته بود و منو نگاه می کرد .
برام دستی تکون داد و با زدن بوق کوتاهی حرکت کرد و رفت .نگاهم به طرف الناز چرخید که دا می زد
» سولماز بدو بیا دیگه  .نوبت منه «
طبق معمول داشتن تو حیاط لی لی بازی می کردن  .حیاط خونمون خیلی بزرگ بود  .حاج بابا گوشه سمت چپ حیاط
باغچه بزرگی درست کرده بود و توش سبزی کاری می کرد  .کنار باغچه برای دوقلوهابه جای گچ با رنگ سفید لی لی
کشیده بود تا هروقت دلشون خواست لی لی بازی کنن  .در ضمن به دستور حاج بابا تو انتهای ایون دوتا قالب فلزی تو
سقف جوش داده بودن که ازش طناب ضخیمی آویزون کرده بودن  ،مامان هم براشون با پشم گوسفند تشکچه ای
درست کرده بود تا روی اون راحت تاب بازی بکنن .البته به اسم دوقلوها بود اماگاهی اوقات منم سوارش می شدم  .حتی
علی و رضا هم تاب سواری می کردن  .مامان تو ایون بساط عصرونه رو پهن کرده بود  .گوشه ایون همیشه با فرش
دستباف قدیمی مفروش بود که سماور و قوری چای همیشه زینت بخش اون بود .مامان همیشه نزدیک غروب حیاط رو
آب پاشی می کرد که صفای خاصی به حیاط و باغچه پر گل و سبزه می داد .اون شب تا صبح نخوابیدم  .همه ی حواسم به
اتفاق عصر بود  .اصالً روم نمی شد با مامان راجع به این قضیه حرف بزنم  .چطور می تونستم بدون سرخ و سفید شدن تو
چشمهای مهربونش نگاه کنم و بگم قراره برام خواستگار بیاد ؟ منی که خواستگارها رو بدون لحظه ای فکر کردن در
موردشون جواب رد می دادم  .صبح زود مامان بیدارم کرد و گفت که باید خونه رو حسابی برق بندازم  .اون روز کالس
نداشتم بنابراین به جای خوندن درسها افتادم به جون خونه و یه خونه تکونی اساسی انجام دادیم  .سالن پذیرایی تقریباً
بزرگ بود و کف اون تماماً با فرش های دستباف پوشیده شده بود و وقت زیادی برای جاروبرقی کشیدن می برد  .بعد
هم دستمال کشیدن بوفه سه لنگه فندقی که پر بود از ظرف های کریستال و دکوری  .سالن پذیرایی با سه پنجره بزرگ
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رو به حیاط نورگیر و دلباز بود  .مامان با پرده های زرشکی ترکیب جالبی با مبل های سلطنتی به همون رنگ به وجود
اورده بود و البته با فرش های الکی رنگ  .آخرین کارم پاک کردن شیشه ها بود که باالخره اون هم تموم شد .
بعدازظهر که شد خونه از تمیزی برق می زد  .از گرسنگی ضعف داشتم برای همین هول هولکی ناهار خوردم و رفتم
حموم تا دوش بگیرم  .وقتی از حموم بیرون اومدم مامان با عجله دستم و گرفت و کشوند سمت اتاقم و گفت
» .بدو برو زود موهاتو خشک کن یه دست لباس خوب هم بپوش االن مهمونا می رسن «
با گوشه حوله قطرات آبی که روی صورتم روان بود رو گرفتم و بی خیال پرسیدم
»مهمون ؟!! االن چه وقت مهمونه ؟ «
مامان با خنده جواب داد
امر خیره  .دیروز غروبی زنگ زدن اجازه خواستن امروز بیان  .مثل این که خیلی عجله دارن  .حاج باباتم گفت بذار «
»  .بیان  ،بلکم قسمت شد
متعجب پرسیدم
» .آخه کیه بی خبر ؟ من نمیام پایین خودتون یه جوری جوابشون کنین .مثل بقیه بگین من می خوام درس بخونم «
مامان با آرامش همیشگیش با لبخند مهربونی گونه ام رو نوازش کرد و جواب داد
»  .همچین بی خبرم نیست«
مامان مکثی کرد و بعد ادامه داد
»  .به هر حال هر جور میلته .حاج باباتم گفت اگه فروغ مایل نبود اجبارش نکن  .باشه پس بچسب به درست «
آهی کشید و همونطور که گونمو نوازش می کرد گفت
ولی دخترم حواست باشه ها .همه ی خواستگاراتو چشم بسته داری رد می کنی شاید یکی از همینا نیمه گمشدت باشه «
» .عزیز من
در جواب حرفای مامان خندیدم و رفتم تو اتاقم تا درس بخونم اما دریغ از یه کلمه که یاد بگیرم  .برخالف خواستگاری
های قبلی که اصالً برام مهم نبود  ،این بار یه حسی بهم می گفت که سرنوشتم به این خواستگاری ربط داره  .شاید هم به
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خاطر حرفای مامان بود که این حس بهم دست داده بود  .آروم از اتاق بیرون رفتم و گوشه ی پاگرد گوش وایستادم .
صدای خانوم مسنی به گوشم رسید که داشت از پسرش تعریف می کرد
» ....ببینین حاج خانوم این عکس پسرمه  .باشه پیشتون «
خیلی کنجکاو بودم  .با خودم گفتم " نکنه اون  ....عجب پسر عجولیه .یعنی به همین زودی مامانشوفرستاده
" !!خواستگاری؟! قبل از این که من جواب بدم ؟
به بهونه آب خوردن آروم و بی سر و صدا خودمو به آشپزخونه رسوندم  .آشپزخونه با یه در از نشیمن جدا می شد و از
سالن دید نداشت  .مامان داشت تو استکانهای دسته دار کریستال که خیلی براش عزیز بود چای می ریخت  ،تا من رو
دید با لبخند مادرانه ای گفت
» .چه به موقع اومدی دخترم  .بیا بیا این سینی چای رو بردار ببر برا مهمونا «
خودم رو معترض نشون دادم و با اخم ساختگی رو پیشونیم گفتم
» .اِ مامان ! من که گفتم نمیام «
مامان لبخند شیطونی تحویلم داد و چیزی نگفت  .به سمت یخچال رفتم و بطری آب رو برداشتم  .داشتم تو لیوان آب
می ریختم  ،ولی همه ی حواسم به سالن پذیرایی بود  .اصالًمتوجه نبودم که لیوان پر شده و داره سرریز می شه .مامان
سریع اومد و بطری رو از دستم گرفت  .با لبخند مهربونش و البته شوخ گفت
»  .بهتره برای مهمونات چای ببری «
با اخم خودمو مسلح کردم و طلبکار گفتم
» اِ مامان ! یعنی چی که میگی مهمونات ؟ «
مامان با همان لبخند سینی چای را به دستم داد  .روسری رو روی سرم مرتب کرد  .بعد نگاهی به لباسها م انداخت .
بلوز و دامن یشمی پوشیده بودم از جنس حریر با روسری از همون جنس با درجه رنگ روشنتر  .لبخند رضایت بخشی
صورتشو پر کرد  ،در حالی که منو به طرف سالن پذیرایی هل می داد گفت
 » .خب راست میگم مامان برا دیدن من که نیومدن اومدن تو رو ببینن  .زود باش تا چایی از دهن نیفتاده ببرش «
راستش برای اولین بار بود که برای خواستگار چایی می بردم  .شانس اورده بودم مامان و خواهرش تنهایی اومده بودن
 .به قول مامان اومده بودن دختر پسند کنن  .از اضطراب نمی تونستم سینی رو درست دستم بگیرم  .استکان ها داخل
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سینی از یه طرف به طرف دیگه سر می خوردند .تمام بدنم گــُر گرفته بود  .احساس می کردم در حال سوختنم و از
صورتم بخار بلند میشه اما یه کمی ته دلم ذوق داشتم چون تو این جور مواقع لپام صورتی میشد و این باعث قشنگی
بیشتر چهره ام میشد  .با صدای آرومی سالم دادم و با پاهایی لرزان به سمت مادرش رفتم  .اصالً به چهره هاشون نگاه
نمی کردم  .سینی رو مقابلش گرفتم و خیلی آهسته که فکر نکنم اصالً صدامو شنید گفتم
» بفرمایید «
یه لحظه سرمو بلند کردم  ،مادرش تا جایی که ممکن بود چشم هاشو گشاد کرده بود تا منو بهتر ببینه  .استکان چای رو
برداشت و با لبخند دلنشینی گفت
» دستت درد نکنه عروس گلم «
لحن مهربونش به دلم نشست  .قوت قلبی گرفتم و سینی چای را جلوی خواهرش گرفتم  .خواهرش اما زیر لبی
تشکری کرد و استکان چای رو برداشت  .در آخر برای مامان چای تعارف کردم  .او هم با لبخند استکانی برداشت و از
من خواست تا کنارش بنشینم سینی چای به بغل پهلوی مامان نشستم  .از بس سرم رو پایین نگه داشته بودم گردن درد
گرفته بودم  .مادرش رو به مامان گفت
» حاج خانوم اگه ایرادی نداره عکس میعاد رو نشون فروغ خانوم بدین  ،ببینیم اصالً پسرمو می پسندن یا نه ؟ «
با تعجب حرف عمه رو قطع کردم و پرسیدم
!!میعاد !! میعاد دیگه کیه ؟ مگه اسم بابای شاهرخ  ،شهاب نبود؟
عمه لبخندی به رویم پاشید و گفت
 .اگه عجله نکنی وگوش کنی برات تعریف می کنم
کنجکاو دانستن بودم برای همین دستم را روی دهانم گذاشتم و گفتم
آ آ دیگه حرف نمی زنم بقیه اش رو بگید چی شد ؟
خوب کجا بودم ؟ آهان داشتم می گفتم مامان عکس رو از روی میز برداشت و در حالیکه عکس را به دستم می
داد به مادرش جواب داد
»  .اختیار دارین به نظر که جوون برازنده ای هستن «
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تا این حرف از دهن مامان در اومد خواهرش با حاضر جوابی گفت
» در برازنده بودن داداشم که شکی نیست «
مامان هم با لبخند جواب داد
»صد البته «
خواهرش انگاری خیلی اهل پز دادن بود  .هی از برادرش تعریف می کرد و مامان هم با لبخند و تکان دادن سر صحبت
هاشو تأیید می کرد  .حواسشون از من دور شده بود و من از این فرصت استفاده کردم و عکس رو با دقت نگاه کردم  .با
یه ابهتی به صندلی تکیه داده بود  .چهره مردانه و جدی داشت و نگاه مغرورش را به لنز دوربین دوخته بود  .با صدای
خنده سرم رو بلند کردم تازه متوجه شدم دلیل خنده شون منم  .چنان غرق ِ چشم های مغرورش بودم که از دنیای
بیرون غافل شده بودم  .از خجالت سرمو پایین انداختم .با خودم گفتم " حتی نگاش از تو عکس هم آدم رو هیپنوتیزم
" میکنه
خواهرش با لبخندی پیروزمندانه رو به مامان گفت
خب حاج خانوم این طور که دخترتون محو تماشای عکس داداشم شده یعنی اینکه بریم و با دسته گل و شیرینی « ،
» البته به همراه داماد برسیم خدمتتون  .درست نمی گم ؟
از خجالت دلم می خواست زمین دهن باز کنه  .از حرفای خواهرش که با نیشخند زده میشد عصبی و کالفه شده بودم .
" .دلم می خواست همون جا فریاد بزنم"نخیر  .این طور که تو میگی نیست
ولی خوب واقعیت چیز دیگه ای بود  .من عاشق اون ابهت و غرورش شده بودم  .قرار شد پنج شنبه شب به همراه
خانواده بیان برای صحبت های اولیه  .بعد از رفتن مادر و خواهرش من هم به خاطر دسته گلی که به آب داده بودم بهتر
دیدم جلوی مامان آفتابی نشم برای همین خودم رو به سرعت به اتاقم رسوندم و روی تخت رها شدم  .تا چشم هامو می
بستم تصویرش پشت پلکام خیمه می زد .مثل همه ی دخترا تو خیالم برای خودم رویا بافی می کردم ولی تا می
خواستم از این رویاهای شیرین لذت ببرم خواهرش رو می دیدم که پاکن بزرگی دست گرفته و روی رویاهای نقاشی
 .شده ام می کشه و اون هارو پاک می کنه و با لبخند کجی که روی صورتشه به من دهن کجی می کنه
شب موقع شام مامان موضوع خواستگاری رو به حاج بابا گفت  .قبل از اینکه حاج بابا دهن باز کنه علی و رضا هم زمان با
تعجب گفتند
» چی ؟!! چرا با این عجله ؟ «
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رضا با پوزخند رو به من که سرم کم مونده بود بره تو بشقاب بس که از شرم سرمو پایین انداخته بودم  ،گفت
» .نه به اون نمی خوام  ،نمی خوامت نه به این عجله ات «
مامان زود حرفشو قطع کرد و گفت
»دخترم هیچم عجله نداره باالخره بعد این همه خواستگار باید یکیو انتخاب بکنه یا نه؟ «
رضا برای توجیح حرفاش گفت
» .شما درست میگی مادر من  .ولی حرف من اینه که ما هیچی راجع به این خواستگار جدید نمی دونیم  .حتی اسمشو «
مامان عکس میعاد رو همراه یه تکه کاغذ به دست بابا داد وگفت
».این عکسشه  .اینم آدرس خونه و محل کار باباشه .فردا برین تحقیق «
رضا با همون پوزخند ادامه داد
» پس طرف نون خور باباشه  .هه «
این بار حاج بابا به رضا معترض شد و جواب داد
»  .منم اگه یه روز برم برات خواستگاری همین حرفو میشنویما آقا رضا «
رضا با این حرف بابا ساکت شد اما علی به خنده افتاد و ضربه ای به پشت رضا زد و گفت
»وای رضا من به این موضوع دقت نکرده بودم  ،چیکار کنیم ؟ «
بعد رو به حاج بابا کرد و با لحن شیطونی گفت
» .....من از فردا می خوام مستقل شم بابا «
رضا ناراحت از شوخی علی حرفش رو قطع کرد و گفت
»  .خبه حاال توام از آب گل آلود می خوای ماهی بگیری «
مامان که درحالی که پشت میز می نشست گفت
البته باید بگم آقا میعاد تو همون آموزشگاهی که فروغ میره تدریس خصوصی داره برای خرج تحصیلش نمی خواد «
 .زیاد به باباش متکی باشه  .آخه اون طور که مادرش می گفت سال آخر فوق لیسانسه
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قرار شد علی از محل کار و رضا از در و همسایه ها راجع به میعاد و خونوادش تحقیق کنن  .بابای میعاد یه مغازه ی
بزرگ تزئینات ساختمانی داشت  .غروب هردو خسته اما خوش حال به خونه برگشتن و هر چیزی که شنیده بودن رو
برای من و مامان وحاج بابا تعریف کردن  .باورم نمی شد به این سرعت همه چی انجام بشه .نتیجه تحقیقات علی و رضا
.خوب بود  .هم میعاد و هم خونوادش مورد تأیید بودند
جمعه شب دو هفته بعد قرار بود میعاد با خونوادش بیان ولی نمی دونم با همه ی چیزهای خوبی که شنیده بودم چرا ته
دلم شور می زد  .مینو خواهر میعاد حسابی فکرمو مشغول کرده بود  .همش با خودم درگیر بودم و تو دلم می گفتم "
" اگه بخواد با اون نیش زبونش اذیتم کنه چیکار کنم ؟ من که از پسش برنمیام
در گیر افکار مزاحم بودم که مامان صدام کرد و گفت
» فروغ زود باش آماده شو االن مهمونا از راه می رسن «
چشمی گفتم و چادر طرح دار زیبایی که حاج بابا برام سوغات اورده بود رو سرم کردم  .اون چادر رو خیلی دوست
داشتم  ،شاید به خاطر این بود که تو اون چادر خیلی خوشگل می شدم  .تو سالن پذیرایی همه نشسته بودن و منتظر که
من با سینی چای وارد سالن بشم ولی من وسط آشپزخونه مستأصل ایستاده بودم  .سینی چایی تو دستم سنگینی می کرد .
مظلومانه به مامان نگاه کردم و با التماس گفتم
».حاال نمی شه من چایی نبرم «
در واقع از علی و رضا بیشتر خجالت می کشیدم تا از خونواده خواستگار  .مامان که منو تو اون حال دید با نگاه پرمهرش
منو آروم کرد و گفت
»اشکالی نداره  .من چایی می برم توهم ظرف میوه رو بیار  .خوبه؟ «
خوشحال از این پیشنهاد سریع سینی چای رو روی میز گذاشتم و دستامو بهم کوبیدم بعد گونه ی مامان رو بوسیدم  .بعد
از این که مامان سینی چایی رو برد  .منم ظرف میوه رو برداشتم  .اما ظرف میوه خیلی سنگین تر از سینی چای بود .
مامان تا تونسته بود ظرف رو با انواع میوه ها پر کرده بود  .تو دلم گفتم " کاش سینی چای رو می بردم حداقل اون به
" .سنگینی ظرف میوه نبود
چاره دیگه ای نداشتم  .چادر رو روی سرم مرتب کردم و یه یاعلی گفتم  .ظرف میوه رو برداشتم و وارد سالن
پذیرایی شدم  .چشمت روز بد نبینه میترا جان همین که سرمو بلند کردم و چشمم افتاد به نگاه مشتاق میعاد هول شدم و
پام به لبه فرش گیر کرد و تعادلم رو از دست دادم  .ظرف میوه تو دستم کج شد و میوه هاسرازیر شدن به سمت پایین .
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انگار برای قِل خوردن مسابقه گذاشته بودند .از ناراحتی بغضم گرفت و با تنها صدای خنده که مطلق به مینو بود اشکم
سرازیر شد  .خواستم از پذیرایی فرار کنم که با فشار دستی دور بازویم سرجام ایستادم  .علی بود  .آروم تو گوشم گفت
» اشکالی نداره برو پیش مامان بشین  .من اینارو جمع می کنم«
پدر میعاد هم لبخند مهربونی به روم پاشید
» .عیبی نداره دخترم از این اتفاقا برای هر کسی ممکنه پیش بیاد  .بیا بیا بشین تا روی ماهت رو ببینیم«
خجالت زده کنار مامان نشستم و سرمو باال نگرفتم  .در دلم صدایی پیچید " االن پیش خودشون میگن پسرمون از کی
خوشش اومده ؟ یه دختر دست و پا چلفتی!! " از خجالت سرم را بلند نکردم  .بغض راه گلومو سد کرده بود  .گوشهام
 .سنگین شده بود و هیچ صدایی نمی شنیدم فقط خنده ی مینو توی سرم مثل اکو صدا می کرد و منو دیوونه
ضربه ای که به پهلوم خورد منو از افکارم بیرون کشید  .سرم رو بلند کردم  .میعاد منتظر کنار در سالن ایستاده بود .
مامان آروم دم گوشم زمزمه کرد
» پاشو  .باهم برین توی حیاط حرفاتونو بزنین  .پاشو دخترم «
از شرم صورتم مثل لبو سرخ شده بود  .با قدم هایی لرزان به راه افتادم  .روی تخت چوبی کنار باغچه نشستیم  .هر دو
 .ساکت بودیم
»خــــــــــــــب نمی خوای سرتو باال بگیری ؟ گردنت درد نگرفت ؟ «
صدای میعاد بود که سکوت رو شکست اما من همون طور سرم پایین بود  .با صدایی که پر از خنده بود دوباره به حرف
اومد
»اصالً بهت نمیاد دختر خجالتی باشی؟ «
با این حرفش سرمو آروم باال گرفتم و نگاهم تو نگاه خندان و مشتاقش غرق شد ولی همچنان ساکت بودم  .میعاد که
دید نمی تونه منو به هیچ طریقی به حرف بیاره خودش شروع کرد به صحبت کردن و در مورد خودش و خانواده اش
گفت  .از انتظاراتش گفت  ،از عالقه اش گفت  .باورش برام سخت بود که تونسته باشم اونو عاشق خودم کنم  .اصالًباور
 .کردنی نبود  ،اون پسر خودخواه و مغرور االن روبه رویم نشسته و اقرار به عشق می کنه .همه چیز مثل یک رویا بود
یک هفته به سرعت گذشت .قرار شد جشن نامزدی با حضور فامیل نزدیک دو طرف برگزار بشه .عقد و عروسی هم به
بعد از کنکور من موکول شد  .علی و رضا با این قضیه موافق نبودند  ،اما رو حرف حاج بابا که نمی تونستند حرفی بزنند .
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مراسم توی خونه ی ما برگزار شد  .توی حیاط میز و صندلی چیده شده بود  .آقایون توی حیاط و خانوم ها داخل
ساختمان بودند .آرایشگاه نرفتم  .قرار بود یکی از بستگان نزدیکشون بیاد توی خونه و دستی به صورتم بکشه  .چشمت
روز بد نبینه میترا جون وقتی صورتم بند انداخت مردم و زنده شدم  .پوست صورتم مثل لبو سرخ شده بود  .خانوم
آرایشگر هم ناراحت از این موضوع به مینو معترض شد
»  .چرا دیروز خبرم نکردین تا اصالح صورت یه روز جلوتر باشه تا االن با این وضعیت مواجه نشیم «
اما مینو خیلی عادی جواب داد
» پری جون الزم نیست که آرایش عروس کنی فقط در همین حد اصالح صورت کافیه «
پری خانوم اخمی کرد و گفت
» یعنی چی ؟ امروز نا سالمتی جشن نامزدیه باید یه خرده آرایش داشته باشه یا نه ؟ «
نگاهی به من کرد و ادامه داد
»درسته که عروستون هزار ماشاهلل خیلی خوشگله ولی خب بدون آرایش هم که نمی شه «
مینو شانه باال انداخت و از اتاق رفت بیرون  .اصالح صورتم که تموم شد  ،پری خانوم مامان رو صدا کرد و گفت
»  .اگه ممکنه یه چند تا خیار با رنده برام بیارین  .می خوام ماسک خیار درست کنم «
مامان هم بدون فوت وقت چند تا خیار قلمی و رنده توسط سولماز فرستاد اتاق من  .پری خانوم برای اینکه از التهاب
پوست صورتم کم کنه خیار رو رنده کرد و روی صورتم گذاشت  .روی تخت دراز کشیده بودم تا ماسک به خوبی رو
پوستم بشینه .پری خانوم بعد از نیم ساعت اجازه ی برخاستن بهم داد  .با حوصله صورتم رو تمیز کرد ،بعد لبخند
رضایت بخشی زد  .نفس بلندی کشید و دوباره دست به کار شد  .ابروهامو دخترونه و پهن برداشته بود ولی با این حال
وقتی خودمو تو آینه نگاه کردم جا خوردم صورتم پرمو بود و با از بین بردن موهای زاید کلی تغییر کرده بودم  .پری
خانوم در اتاق رو از داخل قفل کرد تا به رفت و آمد های بی مورد مینو پایان بده و با حوصله شروع به کار کرد  .آرایش
مالیمی روی صورتم انجام داد و موهای بلندم رو که با بیگودی پیچیده بود باز کرد و یه طرفه باالی سرم جمع کرد و
مقدار زیادی از موهامو به صورت آبشار روی گردنم رها کرد  .اگه از پری خانوم خجالت نمی کشیدم چشم از آینه بر
نمی داشتم  .صورتم تا به حال هیچ نوع آرایشی به خودش ندیده بود  .وقتم باارزشتر از اون بود که ساعت ها پای آینه
تلف بشه  .پری خانوم که کارش تموم شد کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم بعد در اتاق رو باز کرد و از الی در با صدای بلند
گفت
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» .به داماد بگین بیاد داخل «
با این حرف خون تو صورتم دوید  .مونده بودم اگه میعاد منو با آرایش و اون کت ودامن مجلسی ِ نباتی رنگ ببینه پیش
پری خانوم چه عکس العملی نشون میده  .با نوک کفش های صدفی به جون قا لیچه وسط اتاقم افتاده بودم که صدای
میعاد رو شنیدم .اجازه میخواست بیاد داخل  .پری خانوم روسری سرش کرد و با لبخندی به من اشاره کرد که پشت به
در بایستم  .من هم رو به پنجره ایستادم تا کسی که وارد اتاق میشه چهره ام رو نببینه  .پری خانوم در اتاق رو باز کرد و
رو به میعاد گفت
»  .آقا میعاد عروس خانوم انعام می خواد «
تو دلم گفتم " وا من کی انعام خواستم ؟ اصالً برای چی باید انعام بخوام ؟ " هنوز متوجه منظور پری خانوم نشده بودم که
یه دسته اسکناس پونصد تومنی تا نخورده کف دستم جا گرفت  .سرمو بلند کردم  .پری خانوم بی حرف گونه ام رو
بوسید و از اتاق رفت بیرون  .با صدای بسته شدن در به خودم اومدم ولی قدرت برگشتن و روبه رو شدن با میعاد رو
نداشتم  .صداش تو گوشم پیچید
»  .سالم به خوشگل ترین عروس دنیا «
نفسای گرمش گردنمو قلقلک می داد  .با حس داغی گردنم به عقب چرخیدم  .با دیدن چهره ی مبهوت میعاد لبخند
روی لبم نشست  .زیر لب سالمی دادم ولی میعاد انگار در حال تماشای تابلویی ایستاده همون طور بی حرکت مونده بود ،
دستم رو جلوی صورتش تکون دادم اما ...آروم صداش کردم بازم جوابی نشنیدم این بار کمی بلندتر صداش کردم که با
لبخند عمیقی گفت
» جونـم «
هنوز کلمه ای باهم حرف نزده بودیم که مینو بدون در زدن داخل شد و با اخمی رو به من گفت
»  .ملت اون پایین منتظرن تا عروس رو ببینن  .اون وقت شما دوتا اینجا وایسادین بهم دیگه دل و قلوه میدین «
احساس می کردم مینو از من خوشش نمیاد  .رفتارش که کامالً حس منو تأیید می کرد  .میعاد با غیظ نگاش کرد  .با
حرص از بین دندونای کلید شده اش به مینو توپید
» این عادت زشت رو نتونستی ترک کنی ؟ نه ؟ «
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ال دلم نمی
خودم رو با موهای فر شده ام که از کنار گوشم سرازیر شده و تا پایین شانه ام می رسید مشغول کردم  .اص ً
خواست با مینو هم کالم بشم  .مینو که در حضور من مورد توبیخ برادرش قرار گرفته بود با اخم روشو از ما برگردوند و
داشت از اتاق بیرون می رفت که دوباره سرشو داخل اتاق کرد و گفت
»  .به من چه مامان گفت بیام باال بگم زشته دوساعته تو اتاق خلوت کردین  .مردم چی میگن «
نماند تا جوابی بگیرد در را نیمه باز رها کرد و رفت  .از تعجب چشمام گرد شده بود  ،دو دقیقه هم نمی شد که میعاد
وارد اتاقم شده بود دختره با حرفاش خیلی راحت حال خوبمو خراب کرد و رفت  .با چند نفس عمیق سعی کردم تا به
اعصابم مسلط بشم  ،نگاهم رو به میعاد دوختم که داشت چادر سفید عروسی رو سرم می کرد  .یه لحظه خنده ام گرفت
 .میعاد با تعجب نگام کرد و گفت
»واسه چی می خندی ؟ «
با ته مانده ی خنده ام جواب دادم
»!!آخه ما که داخل خونه ایم و نامحرمی هم که تو قسمت زنونه نیس  .پس چرا داری چادر سرم می کنی ؟ «
میعاد با شنیدن حرف من خودش هم خندید و چادر رو از روی سرم برداشت و گفت
» راست میگی  .من و تو هم که دیشب بهم محرم شدیم  .پس بریم که همه منتظرن «
هر دو دست در دست هم از اتاق خارج شدیم و در میان دود اسپند و هلهله ی زنان مجلس وارد سالن شدیم  .میعاد
دقایقی کنارم نشست و بعد از جوابگویی به تبریکات زنان فامیل دو طرف به حیاط رفت  .بعد از رفتن میعاد خانوم ها
سریع حجاب از سر گرفتند و اون هایی که اهل رقص بودن اومدن وسط مجلس و شروع به هنرنمایی کردن  .مادر میعاد
اومد کنارم نشست و با مهربونی بغلم کرد و نزدیک گوشم گفت
»  .الهی خوشبخت بشی دخترم «
نگاهی به مینو کرد و ادامه داد
»  .حرفا و کارای مینو رو به دل نگیر  .زبونش یه کم تنده «
خانوم کوتاه قد چاقی از انتهای مجلس مادر میعاد رو صدا کرد و اون هم به ناچار حرفش رو قطع کرد و به جانب صدا
چرخید  .با دیدن اون خانوم چهره اش تغییر کرد و اخمی روی پیشونیش نشست  ،با اکراه از کنارم بلند شد و به طرف
اون خانوم رفت .نگاهم به جانب اون ها کشیده شد  .مادر شوهرم بعد از روبوسی و خوشامدگویی برای نشستن جایی رو
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کنار خانوم های مسن مجلس نشونش داد ولی اون خانوم قبول نکرد و به سمت من اومد  .با دیدن قیافه اش که دوستانه
به نظر نمی رسید ترس به دلم افتاد  .نزدیکم اومد  .من هم به احترامش بلند شدم و دستم رو به طرفش دراز کردم ولی
اون بی توجه به دستم که تو هوا معلق مونده بود  .پوزخندی زد و گفت
»من موندم تو چه جوری تونستی قاپ میعاد رو بدزدی ؟ «
یکی دو نفری که نزدیک ما بودن با شنیدن این حرف خندیدن اما من از نیش زبونش بغضم گرفت  .باحرص نشستم
روی مبل و خودمو با دسته گلی که روی میز بود سرگرم نشون دادم  .زن میانسالی که با دخترها همراه شده بود و با
لباس محلی که پوشیده بود مجلس رو تو دستش گرفته بود  ،برای رفع خستگی اومد کنار من روی مبل نشست  .منم که
نمی شناختمش مونده بودم چی بگم که خودش به حرف اومد و گفت
» .تبریک میگم  .من زن عموی میعادم  .امیدوارم خوشبخت بشی «
با شنیدن کلمه ی امیدوارم یه حس بدی بهم دست داد  .با خودم گفت " یعنی چی که امیدوارم  .مگه اینجوری آرزوی
خوشبختی می کنن ؟ چه آدمای عجیبین".مادر شوهرم تا چشمش به من و جاریش افتاد خودش رو زود به ما رسوند و رو
به جاریش گفت
»  .االن چه وقته نشستنه  .بلند شو مجلس رو گرم کن «
وبا این حرفش عمالً جاریش رو از کنارم بلند کرد  .بعد با چشم و ابرو به خانومی که خواهرش بود اشاره کرد تا حواسش
به من باشه  .من که تمام مدت حرکات تک تک افراد فامیل رو زیر نظر داشتم به شک افتادم  .با همه ی بی تجربگیم
فهمیدم موضوعی هست که مادرشوهرم سعی می کنه من متوجه نشم  .خاله ی میعاد اومد کنارم نشست  .دوسالی میشد
که ازدواج کرده بود و هنوز بچه ای نداشت  .از من خیلی خوشش اومده بود  .اینا رو از البه الی حرفاش فهمیدم  .حسابی
سرمو گرم کرد  .وقتی میعاد وارد مجلس شد بلند شد تا میعاد کنارم بشینه  .میعاد با لبخند گرمی نگام می کرد  .حس
کردم داره سعی می کنه تا نگاهش تو نگاه کسی تالقی نکنه  .لبخند از روی صورتش پاک نمی شد  .دو تا از دختر
عموهای میعاد اومدن سمت من و خواستن تا برای رقص آماده بشم  .به میعاد نگاه کردم  .انتظار داشتم تا منو همراهی
کنه که جوابم رو از دختر عموش گرفتم که با لحن خاصی گفت
» .مردای فامیل ما اهل رقص اون هم تو مجلس زنونه نیستن  ،مخصوصاً میعاد  ،بی خود براش چشم و ابرو نیا «
از طرز حرف زدنش خوشم نیومد  .انگاری داشتن زبون تند وتیز زن های فامیل موروثی بود  .با خودم فکر کردم برای
در اوردن لج اونها هم که شده باید میعاد رو از جاش بلند کنم  .حتی شده فقط کنارم بایسته و نرقصه  .میعاد که شاهد
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برخورد دختر عموش با من بود لبخند گرمی به صورتم پاشید و بلند شد  .منم زدم به سیم آخرو دست میعاد رو گرفتم
بردم وسط سالن  .مادر شوهرم با لبخند و ظرف اسپند به دست اومد کنارمون اول اسپند رو دور سرِ من و بعد دور سر
میعاد گردوند  .بوسه ای رو پیشونی هر دومون گذاشت و رفت  .وقتی دست در دست میعاد به سمت مبل می رفتیم به
طور اتفاقی شنیدم که زن عموی میعاد به مادرش گفت
»!!....اصالً باورم نمی شه میعاد به این زودی تونست با قضیه غزل کنار بیاد؟ «
بقیه حرف هاشو نشنیدم  .دلم هری ریخت  .غزل  .غزل  .غزل  .مدام توی سرم اسم غزل صدا می کرد  .یعنی میعاد قبل
ازمن کس دیگه ای رو دوست داشته ؟ حتماً آشناست که زن عموش اونو می شناسه  .حتماً از دخترای فامیله  .یه دفعه
سرم گیج رفت  .از حرفای خاله ی میعاد فهمیده بودم که با خونواده عمه اش قطع رابطه کردن  .خودشه  .حتماً خیلی
دوستش داشته که با جواب رد رابطه فامیلی شون رو قطع کردن  .....دلم می خواست مراسم زودتر تموم بشه تا از میعاد
در این مورد توضیح بخوام اما مگه می شد ؟ مگه می تونستم ؟ برم زل بزنم تو چشاش و خیلی عادی بگم
»میعاد تو قبل از من عاشق دختر عمه ات بودی ؟ «
اونم خیلی آروم جواب بده
»  .آره فروغ جون من قبل تو دیوونه غزل بودم اما اون دل منو نخواست  .منم دلم اوردم دو دستی تقدیم تو کنم «
هــِه  .چه پر دل و جرأت بودم تو خیالم اما واقعیت چیزه دیگه ای بود  .با خودم عهد بستم شنیده هامو فراموش کنم و
تا وقتی از جانب میعادو خونوادش حرفی زده نشده منم خودمو بی اطالع نشون بدم  .این بهترین راه بود  .با خودم گفتم
" من خودم این همه خواستگار پروپاقرص داشتم که ردشون کردم یعنی دیگه نباید بعد من با کس دیگه ای ازدواج کنن
 ".یاد حرف مادربزرگم افتادم که این جور وقتا میگفت
دختر هزارتا خواستگار که داشته باشه فقط به یکی می تونه بله بگه پسرم از صدتا مورد خوب باید با یکی که می «
خوادش ازدواج کنه  .قرار نیست هر پسری اولین جایی که میره خواستگاری طرف قبول کنه که  .دخترهم قرار نیست به
» .اولین خواستگارش جواب بله بده
با یادآوری حرفای مادربزرگم دلم آروم شد  .با خودم گفتم "انقد بهش محبت می کنم که دختر عمه که سهله اصالً
یادش بره غزل رو با کدوم غ و ز می نویسن  .آره باید صبورباشم تا بتونم به مرور زمان جای خودمو تو قلبش محکم کنم
".
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میعاد کالسش تموم شده بود  .ازم خواسته بود هر روز پنج دقیقه بعد کالس منتظرش بمونم تا بیاد دنبالم عصر هر
روز رفتن به حافظیه  ،بعد هم یه فالوده شیرازی و رفتن به خونه کار همیشگیم شده بود  .واقعاً بهترین دوران زندگیم
بود که دیگه هیچ وقت به اون شکل تکرار نشد  .اون روزا بهترین دوران نامزدیمون بود  ،تا اینکه اون اتفاق شوم افتاد و
 .زندگی منو زیر و رو کرد
تو خونه نشسته بودم و درس می خوندم که تلفن زنگ زد  .کسی خونه نبود به ناچار گوشی رو برداشتم  .مامان بود .
صداش ناراحت بود  .ترسیدم  .با لرزشی که تو صدام بود پرسیدم
» چی شده مامان ؟ اتفاقی افتاده ؟ «
مامان غمگین جواب داد
» .آماده شو با علی بیا خونه ی مادر شوهرت  .مانتو سیاتو بپوش «
قلبم داشت از دهنم می زد بیرون  .یا خدا یعنی چی شده ؟ با تته پته پرسیدم
» مامان ط....طوری ش...شده ؟ «
» .نگران نشو دخترم  .شوهر عمه ی میعاد فوت کرده «
تلفن رو قطع کردم و سریع لباس پوشیدم  .سرتا پا سیاه  .نمی دونم چرا همش دلشوره داشتم  .صدای مامان خیلی
"!ناراحت بود  .با خودم گفتم " یعنی به خاطر شوهر عمه ی میعاد این طور ناراحت بود ؟
زیر لب تکرار کردم "شوهر عمه ".وای نه یعنی بابای غزل مرده ؟ هجوم افکارمزاحم ذهنم رو حسابی پریشون کرده
بود  .با صدای علی که از تو حیاط داد میزد
»  .زود باش فروغ  .عجله کن  .دیره «
کفش پوشیدم و راه افتادم  .داخل ماشین نشستم  .علی به سرعت رانندگی می کرد  .خیلی پکر بود  .با نگرانی پرسیدم
» علی چه اتفاقی افتاده ؟ «
علی همراه آه بلندی  ،دستی به موهاش کشید  .همان کاری که میعاد می کرد  .دنده عوض کرد بعد غمگین جواب داد
» ....شوهر عمه ی میعاد تو تصادف مرده «
حرفش رو قطع کردم و گفتم
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» .....خدا رحمتش کنه ولی ناراحتی تو «
حرفمو برید و ادامه داد
اون تو ماشین تنها نبوده همه ی خونوادش تو ماشین بودن  .تصادف وحشتناکی بوده یه تریلی زده به ماشینشون بعدم «
»  .پرت شدن تو دره
وای خدای من! چقدر وحشتناک بود .دو دستم رو جلوی صورتم گرفتم  .با به یاد اوردن چیزی سرمو به سمت علی
برگردوندم و پرسیدم
» پس بقیه؟ «
علی پیچید تو یه خیابونی که برام زیاد آشنا نبود  .خیابون پر بود از ماشین  .علی ماشین رو گوشه ای پارک کرد و گفت
» رسیدیم «
ماشین رو خاموش کرد  .دوباره پرسیدم  .تقریباً داد زدم
» علی بقیه سرنشینای ماشین ؟ «
علی کالفه سری تکان داد و گفت
» نمی دونم فروغ  .منم با تلفن مامان باخبر شدم  .حاال زود پیاده شو بریم «
به نزدیکی خونه که رسیدیم صدای شیون زن های داخل خونه پاهامو سست کرد  .صدای نالشون تا کوچه می اومد .
نمی دونم چرا وحشت کرده بودم ؟ حس بدی داشتم  .نگاه های کنجکاو رو به دنبال خودم کشیدم  .احساس می کردم
همه به چشم یه خطاکار نگام می کنن وارد مجلس شدم  .با چشم به دنبال مامانم می گشتم که با تنه ی یکی کم مونده
بود بیفتم زمین  .به زحمت خودمو کنترل کردم  .مینو بود  .تاچشمش به من افتاده با غیظ نگام کرد و روشو برگردوند
متحیر برخورد مینو بودم که صدای فریادی منو متوجه خودش کرد  .صدای همون زنی بود که تو مراسم نامزدی با
پوزخند بهم تیکه انداخته بود  .صورتش رو با ناخن هاش چنگ زده بود  .دو طرف صورتش خون خشک شده بود .
احتمال می دادم باید خواهر اون مرحوم باشه  .تا منو دید  .جیغ زد
» .اونو بیرونش کنید  .اون دختر بدقدم رو بندازین بیرون  .اون قدمش نحسه «
چند نفر به زور نگهش داشته بودن تا به سمت من حمله نکنه  .تو شوک بودم  .مبهوت سر جام ایستاده بودم و قادر به
هیچ عکس العملی نبودم  .سرو صداها بلند شد یه دفعه دستی بازوی منوگرفت و کشید بیرون  .من هنوز تو شوک
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حرفای اون خانوم پیر بودم و به دنبال دستی که منو میکشید می دویدم  .به کوچه رسیدیم  .تازه متوجه میعاد شدم خیلی
پریشون بود  .دستم رو رها کرد  .مدام دست هاشو می برد تو موهاش و آه می کشید  .نگاهی به اطرافم انداختم  .نگاه
اطرافیان رنگی از ترحم داشت  .هاج و واج مونده بودم  .سؤال های زیادی توی مغزم در حال رژه رفتن بود  .خدای من
چه اتفاقی افتاده ؟ چرا اون زن سر من داد می زد ؟ نگاهم تو نگاه غمگین میعاد گره خورد  .با عجز نالیدم
»میعاد اینجا چه خبره ؟ «
اما میعاد جوابی برای گفتن نداشت  .دستش را گرفتم و فریاد زدم
با توام چرا اون خانومه سر من جیغ می زد ؟ من گناهی کردم که خودم از اون بی خبرم ؟ دِ جواب بده لعنتی  .چرا «
» ساکتی؟
با مشت به سینه ستبر میعاد می کوبیدم و گریه می کردم  .میعاد دست هام روگرفت و با التماس نگاهم کرد  .آه
سوزناکی کشید و باز هم نگام کرد  .مامان اون موقع تو آشپزخونه مشغول درست کردن شربت بود که با شنیدن ماجرا
از زبون زن عموی میعاد با عجله اومد بیرون  .تا مامان رو دیدم خودمو انداختم تو بغلش و های های گریه کردم  .در
حال گریه لب به اعتراض گشودم و گفتم
»مامان این همه عجله ات برای اومدن من به این مجلس برای این بود که توهین بشنوم و تحقیر بشــــــــــــم؟ «
مامان سرمو نوازش کرد و تو گوشم زمزمه کرد
به دل نگیر دخترم  .خواهرهِ  ،داغ دیده  .بعضیا تو این موقعیت دوست دارن کسی رو مقصر مرگ عزیزشون بدونن « .
سرش داد بزنن  .یه جوری می خوان خودشونو تخلیه کنن شاید فــِکر می کنن این طوری تحمل درد فراغ براشون
»  .آسون میشه
با گریه گفتم
دیواری هم از دیوار من کوتاه تر پیدا نکرده ؟ بقیه چرا اون جور با کینه نگام می کردن؟ انگاری دارن به یه قاتل نگاه «
»می کنن  .مامان یعنی واقعاً من بد قدمــــــــم؟
مامان با بغض گونه ام رو بوسید و اشک هامو پاک کرد وگفت
نه عزیز دلم  .تو هر جا پا بذاری با خودت خیر و برکت به اونجا می بری  .غصه نخور گلم  .ملوک خانوم بیشتر از «
»  .هشتاد سالشه  .خب دلش می سوزه وقتی می بینه برادر کوچکتر از خودش اون طور از دنیا رفته
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میعاد کالفه و عصبی کنارم ایستاده بود و یه دستش رو به کمرش زده بود و با دست دیگرش مدام روی صورتش می
کشید .صدام کرد  .نگاه اشکبارم رو گره زدم تو نگاه پریشونش  .مستأصل بود  .با نگرانی پرسید
»  .می خوای ببرمت خونه ؟ اینجا نباشی بهتره «
این بار دو دستش رو به صورت خسته اش کشید  .دوباره نگاه نگرانشو به نگاه خیسم دوخت  ،نمیدونستم چه کار کنم
که مامان هم با اشاره سر موافقت کرد  .همراه میعاد سوار ماشین شدیم  .میعاد ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد  .وارد
خیابان اصلی که شدیم پرسیدم
»وضع جسمی عمه ات و بچه هاش چطوره ؟ «
نگام کرد  .حس کردم از این که حال اون ها رو پرسیدم خوشحال شد .این یعنی من حرفای خانوم پیر رو به دل نگرفتم
 .با لبخند تلخی جواب داد
»  .االن بیمارستان بستری شدن  .هنوز وقت نکردم برم  .بابا و میالد برادر بزرگترش اونجا هستن «
دلم نمی خواست تو اون موقعیت برم خونه  .فکری به ذهنم رسید برای همین گفتم
» خب االن باهم بریم بیمارستان  .دلم نمی خواد تو این شرایط برم خونه  .منم میبری؟ «
میعاد بدون حرف مسیرش رو به سمت بیمارستان تغییر داد  .چشمش به روبه رو بود و پی در پی آه می کشید  .با خودم
گفتم " حتماً نگران غزله " .آهی کشیدم  .کاری جز صبوری بلد نبودم  .وارد خیابانی که بیمارستان قرار داشت شدیم ،
میعاد ماشین رو بیرون بیمارستان پارک کرد  .به سرعت از ماشین پیاده شد و به سمت بیمارستان حرکت کرد  .با شتاب
قدم بر می داشت  .من هم ناگزیر به دنبالش می دویدم  .وارد سالن بیمارستان شدیم  .خیلی شلوغ نبود  .چند نفری روی
صندلی هایی که وسط سالن چیده شده بود نشسته بودند  .میعاد با همون قدم های بلند خودش رو به پذیرش رسوند که
درسمت راست راهرو قرار داشت  .مسئول پذیرش در حال حرف زدن با تلفن بود  .کمی تلفنش طول کشید  .میعاد
عصبی شده بود  .رو به مسئول پذیرش گفت
»  .خانوم ببخشید میشه جواب ما رو بدید ؟عجله داریم «
مسئول پذیرش خیلی خونسرد با حرکت دست خواست تا باز هم منتظر بمونیم  .میعاد دیگه تحملش تموم شد  .این بار
فریاد زد
»کسی اینجا نیست تا جواب آدم رو بده ؟ «
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مسئول پذیرش با فریاد میعاد تلفنش رو زود قطع کرد و قیافه ی حق به جانبی گرفت و خیلی جدی و با اخم گفت
».چه خبرته آقا .بیمارستانه ها «
میعاد همانطور حرصی گفت
» خوب شد گفتید .یه لحظه فکر کردم تلفون خونس «
دست میعاد رو کشیدم تا از درگیری لفظی که احتمال می دادم  ،جلوگیری کنم که با صدایی به عقب برگشتیم  .میالد
بود .از چهره اش غم و اندوه می بارید  .با ناله میعاد رو صدا کرد و گفت
»....دیر اومدی  .هردوشون رفتن «
گریه مهلتش نداد .مثل زنها زجه می زد  .تماشای گریه ی یک مرد خارج از ظرفیت من بود  .شاید به این خاطر که
مردها اصوالً اهل گریه و زاری نیستن  .مگه این که مصیبت بزرگی ببینن  .دو برادر در آغوش هم مثل بچه ها های های
گریه می کردن  .عده ای که توی سالن بودن اطرافمون حلقه زدن  .همه از دیدن این صحنه چشم هاشون بارونی شده
بود  .میالد خودشو از تو بغل میعاد بیرون کشید و با پشت دست اشک چشم هاشو پاک کرد و گفت
»  .خوب شد اومدی می خواستم بهت تلفن کنم  .بدو بریم باال عمه باهات کار داره  .همش تو رو صدا می کنه «
دو برادر به سرعت از میان حلقه تماشاچی راهی باز کردند و بدون توجه به من به سمت پله ها دویدند  .من هم به
دنبالشون به راه افتادم  .میعاد وارد اتاق شد  .من و میالد بیرون در منتظر ایستادیم  .سرم رو به سمت دیگه ی سالن
چرخوندم  .روی صندلی یه دختر جوون خودشو مچاله کرده بود  .حدس زدم غزل باشه تا به حال همدیگرو ندیده بودیم
 .به طرفش رفتم و دستی روی شانه اش گذاشتم  .با فشار دستم متوجه حضورم شد  .سرش رو بلند کرد و با دیدن من
ناگهان خودش رو تو آغوشم انداخت .از برخوردش جا خوردم ولی زود به خودم اومدم ودستهامو دورش حلقه کردم  .به
هق هق افتاده بود  .میان هق هق گریه اش مدام این جمله رو تکرار می کرد
» .همش تقصیر من بود «
دلم ریش شد  .منم هم پای اون گریه کردم  .چند دقیقه ای به همون حال بودیم تا این که چشمه اشکش خشکید  .آروم
کنار گوشش زمزمه می کردم و دلداریش می دادم  .آروم لب باز کرد  ،انگار که تو خواب داره حرف می زنه  ،شروع
کرد به تعریف ماجرای تصادف و گفت
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داشتیم از عروسی پسرعمه ام برمی گشتیم خونه  .به اصرار من توی راه کنار جاده نگه داشتیم  .من زودتر از همه از «
ماشین پیاده شدم .بابا پشت فرمون بود  .بهرام و بهزاد هنوز خواب بودن  .مامان هم در و باز کرد تا پیاده بشه که یه
»..دفعه یه تریلی که رانندش خواب رفته بود از پشت کوبید به ماشین ما  ،جلوی چشم های من همشون رفتن ته دره
دیگه نتونست حرفی بزنه و دو دستش رو گذاشت روی صورتش و باز گریه رو از سر گرفت  .حال خوشی نداشت  .اِنقد
گریه کرد تااز حال رفت  .دستپاچه شده بودم  .سریع رفتم و پرستار رو صدا کردم  .با صدای من پرستاری که از یکی از
اتاق ها بیرون اومده بود راهش رو به سمت ما کج کرد  .با دیدن غزل با تعجب پرسید
» .این دختر اینجا چیکار می کنه ؟! االن باید زیر سرم باشه «
به کمک پرستار ،غزل رو به اتاق کناری بردیم و روی تخت خوابوندیم  .پرستار نگاهی به دستش که سرم آن رو در
اورده بود انداخت  .از اتاق خارج شد تا پزشک رو خبر کنه .با صدای فریاد چند مرد هراسان از اتاق بیرون زدم  .وای
خدای من باورم نمی شد عمه میعاد هم فوت شده بود  .پدر میعاد دو دستی تو سرش می زد و می گفت
دیدی چه خاکی برسرمون شد  .خواهرم پاره تنم رفت  .دیدی چطور خواهرزاده های نازنینم پرپر شدن  .ای خدا این «
»...چه مصیبتی بود که گریبان ما رو گرفت ؟
نه طاقت اون جا موندن رو داشتم نه دل رفتن و تنها گذاشتن غزل رو داشتم  .بیچاره غزل همه خونوادش رو یک جا از
دست داده بود  .مصیبتی باالتر از این ؟ ....لحظه ای نگاه بی تاب میعاد با نگاه نگرانم گره خورد ولی میعاد سریع نگاهش
رو از من دزدید  .تو رفتارش نوعی نگرانی دیده می شد  .حس کردم به خاطر غزل بی تابه و می خواد اون رو ببینه بغض
داشتم اما دلیلشو نمی دونستم شایدم خودمو به نادونی می زدم به هرحال آروم به سمتش رفتم و گفتم
» بیا بریم پیش غزل «
سرش رو تکون داد و با گریه نالید
طاقتش رو ندارم  .نمی تونم غزل رو تو این حال ببینم  .برم بهش بگم چی ؟ بگم بی کس شدی ؟ بگم بی پشت و پناه «
»شدی ؟
بغضم رو فرو خوردم و گفتم
چرا بی کس ؟ تو هستی  .بابات هست ... .از همه مهمتر خدا هست  ..پس نگو بی کس شده تا خدا هست هیشگی بی «
» .کس نیست  .پاشو یه آبی به صورتت بزن بریم پیشش  .باید محکم باشی
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اون روزهای تلخ انگار تموم شدنی نبودن  .تو مراسم خاکسپاری،غزل دوباره حالش بد شد مینو به همراه زن عموش غزل
رو زیرسایه درختی بردن من که از دور شاهد این صحنه بودم به طرفش رفتم و از بطری آبی که دستم بودچند قطره ای
رو صورتش پاشیدم تا حالش کمی جا بیاد  .مینو در تمام این مدت با غیظ حرکات منو زیر نظر داشت  .مشخص بود که به
زحمت داره خودشو کنترل می کنه تا به من حرفی نزنه  .ملوک خانوم که متوجه بدحالی غزل شده بود به سمت ما اومد تا
برادرزاده اش رو دلداری بده اما با دیدن من مثل تیری که از چله کمان رها بشه به طرف من هجوم اورد تا بیام به خودم
بجنبم گونه ام آماج سیلی های پی در پی ملوک خانوم قرار گرفت  .زن عموی میعاد به زحمت منو از دستهای ناتوان و
چروکیده اش که حاال از نفرت پر بود  ،نجات داد ولی ملوک خانوم دست بردار نبود شروع کردن به ناسزا گفتن  .کلمه
بدقدم پسوند و پیشوند هر ناسزایی که می گفت بود  .کم کم کاسه صبرم لبریز شد .حرمت نگه داشتن هم حدی داشت.
زبون خشکیده ام رو به زحمت حرکت دادم ودهان باز کردم  .باید از خودم دفاع می کردم  .نگاهی به دوروبرم انداختم.
اکثر زنهای فامیل اطرافمون حلقه زده بودند  .صدامو که در اون مدت خفه شده بود به کمک طلبیدم و نعره زدم
اگه به بدقدمیه که عروس تازتون باید این عنوان رو یدک بکشه نه من  .برادرتون و خانوادش از عروسی خواهرزاده «
»  .تون برمی گشتن که تو راه تصادف کردن
انگار تازه متوجه اشتباهشون در مورد من شده بودند  .با شنیدن حرفای من زنها شروع به پچ پچ کردن  .زنهای فامیل و
اطرافیان حرف منو تأیید کردن و حق رو به من دادن  .دلم نمی خواست من هم مثل اون ها کسی رو متهم به بدقدمی کنم
اما تو اون موقعیت چاره ای جز این نداشتم  .مینو و غزل متحیر از جواب من به عمه خانوم هاج و واج مونده بودند  .انگار
هیچ کس توقع نداشت من اون طور حاضرجوابی کنم  .مادر میعاد سریع منو از میان جمعیت بیرون کشید و به قصد
دلجویی از من صورتم را بین دو دستش گرفت و نگاه محزونش روی گونه کبودم خیره ماند  .آهی کشید و بعد با حرص
گفت
ببین صورت عروس قشنگمو چیکار کرده .هرچی من هیچی نمی گم این عمه خانوم دور ورداشته احترام موی «
» سفیدشو دارم وگرنه زیر جواب نمی مونم من
مراسم به هر شکل که بود باالخره تموم شد  .چهل روز اومد و رفت اما هر روزش برام به اندازه ی سالی گذشت .غزل تو
خونه داییش بابای میعاد موندگار شد  .دیگه دیدن هر روزمیعاد برام یه آرزو شده بود .هر وقت هم که می دیدمش
عصبی و کالفه بود  .انگار از بودن در کنارمن معذب بود .بهانه گیر شده بود  .میعادی که دوست داشت من تو بهترین
رشته دانشگاهی درس بخونم  .حاال می گفت که حق ندارم ادامه ی تحصیل بدم  .از لباس پوشیدنم ایراد می گرفت  .حتی
ازلباسایی که خودش برام خریده بود ایراد می گرفت  .چند ماه از فوت خونواده غزل میگذ شت  .رفتار میعاد و خونواده
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اش به طور محسوسی با من و خونواده ام سرد شده بود .حتی وقتی برای تبریک عید و سرسالمتی به خونه شون رفتیم
استقبال خیلی سردی از ما داشتن  .رضا از رفتار شون خیلی عصبانی بود و مدام غر می زد  .این در حالی بود که من از
رفتار سرد میعاد با خودم هیچی به خونواده ام بروز نداده بودم ولی وقتی میعاد رو کنار غزل دیدم  .دیگه تحمل نکردم
و همه چی رو گفتم  .رضا با عصبانیت داد می زد
»می کشمش به خدا می کشمش  .مگه خواهر من بی کس وکاره که این طوری می کنه «
حاج بابا هم که دست کمی از رضا نداشت برای میعاد خط و نشون می کشید غافل از این که من فقط نامزد میعاد بودم با
یه صیغه ی محرمیت  ،عقد کرده ی اون نبودم  .میعاد خیلی راحت می تونست نامزدی رو بهم بزنه که این کارم کرد
وقتی رضا به سراغش رفته بود تا دلیل رفتارش رو توضیح بده  ،جواب داده بود
»  .من نمی تونم با فروغ ازدواج کنم «
بی هیچ دلیل منطقی  .البته دلیلش رو فقط من می دونستم  .غزل تنها دلیلش بود  .روز و شبم یکی شده بود  .گوشه ی
اتاقم کز میکردم  .کارم شده بود گریه و زاری  .دیگه از درس و تست و این ها خبری نبود  .یه روز تصمیم گرفتم برم
سراغ غزل  .می دونستم که میعاد به خاطر غزل پا پس کشیده  .شاید فکر می کرد که اون بی کس و تنها شده پس
بهتره که با ازدواج با غزل ازش محافظت کنه اما مگه نه این که غزل به اون جواب رد داده بود ؟ با کمک زن عموی میعاد
قراری با غزل گذاشتم  .توی باغ ارم روی نیمکت به انتظار نشستم  .نیمکتی که با میعاد برام خاطره ساز شده بود .
نیمکتی که در کنار میعاد بهترین و خوشمزه ترین فالوده های عمرم رو خورده بودم و دیگه بعد از اون ماجرا لب به
فالوده نزدم  .غزل خرامان خرامان از راه رسید  .لبخند مهربون گوشه لبش به من قوت قلب می داد  .می دونست که می
خوام در مورد میعاد  ،در مورد زندگیم باهاش حرف بزنم  .نزدیکتر شد به احترامش ایستادم  .با هم دست دادیم  .کنار
هم روی نیمکت نشستیم  .غزل درست جای همیشگیه میعاد نشست  .دلم فشرد  .نفس خسته ام رو بیرون دادم و بی
مقدمه گفتم
» حتماً می دونی برای چی می خواستم ببینمت ؟ «
با لبخند جواب داد
»بله می دونم  .اتفاقاً منم دلم می خواست ببینمت  .خب گوش می کنم «
خودش رو منتظر نشون داد  .نفس پرصدایی کشیدم و با صدای لرزانی شروع به صحبت کردم
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می خوام همه چیز رو بدونم ؟ رابطه تو و میعاد قبل از آشنایی با من مالقات آخر میعاد با مادر مرحومتون  .هر چیزی «
».که به من و زندگی من مربوط میشه می خوام بدونم
چهره اش رنگ غم گرفت  .ساکت بود  .نخواستم سکوتش رو بشکنم  .بعد از چند لحظه که برای من ساعتی گذشت
سکوتش رو شکست و شروع کرد به حرف زدن و همه چیز رو در مورد خودش و میعاد گفت .از دوران بچگی شون تا به
اون روز گفت  .از صحبت های آخر مادرش با میعاد گفت  .همه چیز رو گفت  .دیگه توان نفس کشیدن نداشتم  .بغض
داشت خفه ام می کرد  .نه توانایی شکستن بغضم رو داشتم و نه توانایی فرو خوردنش رو  .برای لحظه ای چشم هام رو
بستم تا از ریزش اشکهام جلو گیری کنم  .وقتی چشم باز کردم میعاد رو دیدم که به سمتمون می اومد  .هنوز از شنیدن
حرفای غزل تو شوک بودم که میعاد ضربه ی آخر و بهم زد  .بدون نگاه کردن به من ،رو به غزل با لبخند مهربونی گفت
» حرفاتون تموم شد ؟ بریم ؟ «
بعد هم دست غزل رو گرفت و رفت  .برای همیشه از زندگیم رفت  .دنیا جلوی چشمام تیره و تار شد  .وقتی چشم باز
کردم رو تخت بیمارستان بودم  .مامان کنارم نشسته بود و آروم اشک می ریخت  .علی طول اتاق رو قدم می زد  .خیلی
آشفته به نظر می رسید  .انگشت های دستم رو به زحمت تکونی دادم  ،به زحمت دهان باز کردم و گفتم
» میـــــــــــعاد «
مامان تا صدام رو شنید با هیجان گفت
» .علی  ،فروغ به هوش اومد بدو دکترو خبر کن «
علی با دو قدم بلند خودش رو به تختم رسوند  .رو صورتم خم شد  .پیشونیم رو بوسید  .دست هاشو باال برد و گفت
» خدایا شکرت «
دکتر خیلی زود باالی سرم حاضر شد  .بعد از معاینه ی دقیق لبخندی زد و گفت
».خودمونیما خیلی خوش خواب تشریف داری  .االن دو روزه اینجا خوابیدی «
"!! از تعجب دهنم باز مونده بود .زیر لب گفتم " دو روز
دکتر رو به علی باهمون خنده ی دلنشین گفت
» .خب علی آقا خواهرتون دیگه بیدار شدن می تونین ببرین خونه  .ما تختمون رو الزم داریم «
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از لحن شوخش خوشم اومد  .تا اون روز هرچی دکتر جوون دیده بودم عبوس و افاده ای بود ولی این آقای دکتر !! خیلی
 .خوش اخالق و مهربون بود
از بیمارستان مرخص شدم  .حال جسمی ام خوب بود  ،اما از نظر روحی داغون بودم  .خالصه سرت رو درد نیارم عزیزم
روزها از پی هم اومدن و رفتن تا من به کمک آقای دکتر گذشته تلخم رو فراموش کردم و تونستم به زندگی عادیم
 .برگردم
عمه ساکت شد  .من هم در سکوت به آنچه شنیده بودم می اندیشیدم  .به این که غزل به عمه چه گفت که او را آن گونه
دگرگون کرد  .به این که شهاب کجای ماجراست ؟ با او کی و چگونه آشنا شد؟ هرچه منتظر شدم عمه ادامه ی
داستانش را بازگو کند خبری نشد ناچار زبان باز کردم و پرسیدم
عمه ؟
عمه فروغ لبخندی زد و گفت
.یه نگا به آسمون کن دختر  .صبح شده پاشو تا نماز صبحمون قضا نرفته پاشو
ضربه ی آرامی به پایم زد و بلند شد در همان حال دست نوازشگرش را روی گونه ام کشید و گفت
عجله نکن  .سر یه فرصت بقیه داستانموبرات میگم
***
چند روز بود خودم را به خاطر مرور درس ها و تست زنی در اتاقم حبس کرده بودم  .حتی برای احوال پرسی از عمه
 .فروغ هم بیرون نمی آمدم  .با سروصدای مامان سرم را از کتاب بیرون آوردم
میترا نمیای کمک مامان  .امشب مهمون داریم  .بیا قربونت برم  .بیا بیرون یه هوایی هم بخور  .حالت جا میاد بسه
.هرچی درس خوندی
با اکراه از روی تخت پایین آمدم  .نگاهی در آینه انداختم  .برای تصویر درون آینه شکلکی در آوردم بعد کش و قوسی
به بدنم دادم  .به قصد حمام از اتاق بیرون زدم  .دوش آب خنک کسالت و خستگی ام را شست .سرحال وارد آشپزخانه
شدم  .مامان سر اجاق بود  .آرام سالم دادم  .صندلی کنار دستم را عقب کشیدم و نشستم  .مامان مالقه به دست به طرفم
چرخید و لبخند مهربانش را به رویم پاشید و با محبت مادرانه ای گفت
 .به به ! چه عجب ما روی ماهت رو دیدیم مادر

41

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

با لبخندی به ابراز احساسات مامان جواب دادم پر کاهویی به دهان گذاشتم و گفتم
من ساالد درست کنم
مامان با شنیدن حرفم ذوق زده شد
واقعاً ! آفتاب از کدوم طرف در اومده ؟ تو که از این کارا بدت می اومد
هیچ نگفتم  .تنها لبخندی قدرشناس به صورتش پاشیدم و مشغول پوست کردن خیار شدم  .خیارها را خرد کردم  ،گوجه
و کاهوها را هم خرد کردم و درون ظرف ساالد ریختم  .کارم که تمام شد دستم را داخل سینگ ظرفشویی شستم  .مثل
دختر بچه هایی که در کارها به مادرشان کمک می کنند ذوق داشتم  .درپوش ظرف ساالد را گذاشتم و آن را داخل
 .یخچال قرار دادم  .از درست کردن سس بیزار بودم اما از خوردنش نهایت لذت را می بردم
خانواده عمو واال به همراه عمه و شاهرخ مهمان خانه مان بودند  .با شاهرخ کمی سر سنگین بودم  .طرز برخوردم با
شاهرخ از نگاه تیز بین امیرعلی دور نماند .شربت سکنجبین را درون لیوان های خوش تراش کریستال ریختم  .یا علی
گفتم و سینی محتوی شربت را بلند کردم  .وارد سالن پذیرایی که شدم نگاهم درنگاه متعجب امیرعلی سر خورد  .وقتی
سینی شربت را مقابل امیرعلی گرفتم در حال برداشتن لیوان شربت با لبخند محوی چزیر لب با مهربانی کم سابقه ای
گفت
 .این شربت خوردن داره
آرام لب زدم
نوش جان
حس می کردم امیرعلی و شاهرخ رفتار هم را زیر ذره بین گرفته بودند  .هر دو مثل جنگجویی که قبل از مبارزه برای
هم خط و نشان می کشند رفتار می کردند  .گرچه به چشم هایم اطمینان نداشتم اما با متلک های گاه و بی گاه هنگام
پذیرایی که نثار من می کردند  .شکـّم به یقین تبدیل شد  .خودم را با ریما مشغول صحبت نشان دادم اما همه حواسم به
.آن دو بود
شاهرخ با شوخی های جالب و خنده دارش مجلس مهمانی را به دست گرفته بود .با این کارش خانواده ی عمو واال را
شیفته ی خود کرد ه بود البته به استثنای امیرعلی  .با تمام سعی و تالشم نتوانستم نسبت به لطیفه هایی که هرازگاهی
شاهرخ خیلی بامزه تعریف می کرد بی تفاوت باشم واز خنده ریسه می رفتم و این امیرعلی بود که به گفته ی ریما ضد
حال بود و با چشم غره های پیاپی به ریما گوشزد می کرد که حواسش به خنده هایش باشد
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سر میز شام  ،شاهرخ با دیدن ساالد با تعجب به مامان گفت
این ساالد داد می زنه که کار شما نیست  .زندایی شما که انقدر کدبانویی پس چرا این میترا یه درصد هم از شما
ارث نبرده ؟
بعد رو جمع اضافه کرد
 .آخه تو رو خدا نگا کنین یه ذره ذوق وسلیقه تو این ساالد دیده نمی شه
می دانستم عمداً از ساالد ایراد می گیرد تا من به حرف بیایم و جواب دهم اما من مهر سکوت بر لب داشتم .خاله مولود
به جانبداری از من گفت
 .آقا شاهرخ برای اولین بار میترا خیلی خوب این کارو انجام داده
تالش شاهرخ برای باز کردن زبانم کارساز نشد ومن ترجیح می دادم با بودن امیرعلی سر میز شام لب فرو بندم و هیچ
 .نگویم  .باالخره شام با خوشمزه گی های شاهرخ و پوزخندهای امیرعلی صرف شد
***
نزدیک کنکور بود خسته از تست زنی بی حوصله روی تاب لم داده بودم  .با دیدن عمه فروغ روی بالکن برایش دستی
تکان دادم و به یاد داستان نیمه تمامش افتادم  .از روی تاب پایین پریدم و به طرف عمه فروغ رفتم  .گردنم را کج کردم
و ملتمس گفتم
! عمـــه
عمه در حال تمیز کردن بالکن بود  .بدون آن که سرش را باال بگیرد جواب داد
! جان عمه
این بار چابلوسی را چاشنی کالمم کردم و گفتم
 .اگه کاری دارین بگین من براتون انجام بدم
عمه کمر راست کرد و جارو به دست  ،لبخند مهربانی به صورتم پاشید و با دست به بالکن اشاره کرد
 .ممنون گلم  .کار خاصی نمونده  ،فقط مونده این بالکن که یه جارو بزنم کارم تمومه
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تا این حرف را شنیدم دو دستم را بهم چسباندم و جلوی صورتم گرفتم و گفتم
.ادامه داستان زندگیتون رو برام تعریف می کنین ؟ دل تو دلم نیست بدونم بقیه اش چی میشه
عمه دست از جارو کردن کشید و یک دستش را به کمرش زد  .با دهان پرخنده گفت
دختر مگه تو درس نداری ؟
لب هایم آویزان شد
یه زنگ تفریح یه ساعته که به جایی بر نمی خوره  .هان ؟
منتظر جواب عمه نشدم و در یک حرکتِ سریع  ،خیلی ماهرانه نرده های بالکن را گرفتم و خودم را کشیدم باال و با یک
حرکت پریدم جلوی عمه  .عمه با لبخند سرش را تکان داد .در بالکن را باز کرد و داخل شد  ،من هم به دنبالش روان
شدم  .وارد سالن پذیرایی شدیم  .روی کاناپه راحتی نشستم  ،بالشتی هم بغل گرفتم و گفتم
 .من آماده ام
عمه هم با سبد میوه آمد روبه رویم نشست  .لبخند مهربانی زد
امان از دست تو میترا  .خــــــب کجا بودیم ؟
با ناراحتی جواب دادم
 .اونجا که شما بعد دو روز به هوش اومدین
عمه تکیه اش را به مبل داد و سکوت کرد  .نگاهش به نقطه نامعلومی خیره شد هوای ریه اش مثل آه بلندی بیرون
خزید .آهش سوزناک بود  .انگار که با خود حرف بزند لب باز کرد
بعد از اون اتفاق خیلی افسرده بودم  .حس می کردم تحقیر شدم  .اما با کمک های بی دریغ دکتر که حاال دیگه یه
جورایی دوست خانوادگی ما به حساب می اومد به زندگی عادی برگشتم .تو مدتی که از بیمارستان مرخص شده بودم و
توی خونه خودمو حبس کرده بودم مدام منو مجبور به بیرون رفتن می کرد  .با تالش های بی دریغش اعتماد به نفسم
برگشت .کم کم گذشته ی تلخمو فراموش کردم  .به طور فشرده درس می خوندم  .حاال دیگه همه ی فکر و ذکرم شده
بود قبولی تو کنکور .اون هم پزشکی  .آقای دکتر چند تا روش جالب توی تست زنی یادم داده بود که تو کنکور خیلی
کمکم کرد .مدام برام کتابای تست زنی می اورد  .خالصه مثل یه معلم دلسوز حواسش بهم بود  .روزی که کنکور داشتم
منو تا حوزه ی برگزاری آزمون همراهی کرد  .سر جلسه ی کنکور چهره ی مهربونش مدام جلوی چشمم بود که بهم
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امید میداد  .سبزه زارچشمهاش بهم آرامش می داد  .چهره مردونه با فک و بینی استخوانی داشت و پختگی خاصی تو
رفتارش بود  .بعد از کنکور هم یک سفر زیارتی  ،تفریحی ترتیب داد  .قبالً سه بار رفته بودم مشهد  ،اما اون سفر یه چیز
دیگه بود  .ساعت ها کنار ضریح امام رضا می نشستم و با خدای خودم راز و نیاز می کردم  .عقده ی دلم را براش باز
 .کردم و ازش خواستم تا یک بار دیگه بهم فرصت بده تا طعم خوشبختی را بچشم
خدا خیلی زود حاجت روام کرد .با اینکه دلم نمی خواست غیر از حرم جایی برم ،اما دکتر برامون برنامه ریزی کرده
بود  .به خاطر دوقلوها رفتیم شهربازی ولی موقع سوار شدن وسیله ها من بیشتر از اون دوتا ذوق می کردم  .علی و رضا
حسابی سر به سرم می گذاشتن و می گفتن
» .فروغ یه کم فرصت بده تا سولماز و الناز هم چند تا وسیله مناسب سنشون سوار شن «
تنها دکتر بود که با لبخند از پیشنهاد من برای سوار شدن دوباره ی چند وسیله مثل سفینه و ترن استقبال می کرد  .من
که ابتدا مخالف رفتن به شهربازی بودم  ،موقع برگشتن به هتل پرانرژی تر از بقیه بودم  .دکتر با نظرخواهی از همه روز
بعد رو هم برای دیدن آثار و بناهای قدیمی و تاریخی از جمله آرامگاه فردوسی و نادرشاه افشار اختصاص داد  .در کل
سفر پرخاطره ای بود  .آقای دکتر مرد خوش مشرب و خوش سفری بود  .حاج بابا با دیدن چهره ی پرنشاط من تو هر
فرصتی که پیش می اومد از دکتر قدردانی می کرد و اونم فقط سری تکون می داد و می گفت
» .آقای معتمد چوب کاری می فرمایید  .من که کاری نکردم  .هر چی بود انجام وظیفه بود و بس «
من هم به نوبه خودم تصمیم گرفتم تا برای قدردانی از زحماتی که تو این مدت برای تقویت روحیه ی من کشیده بود
هدیه ای براش تهیه کنم  .مسئله رو با علی مطرح کردم و از اون خواستم تا کمکم کنه  .علی هم از تصمیمم استقبال کرد
و گفت
» قراره برای خرید سوغاتی به بازار بزرگ رضا بریم  .اونجا می تونی هدیه ی مورد نظرت رو پیدا کنی«
برای اولین بار بود که برای کسی غیر از افراد خونوادم هدیه می گرفتم برای همین خیلی هیجان داشتم  .سلیقه ی دکتر
رو هم نمی دونستم و این کار منو مشکل می کرد .وقتی به سمت بازار حرکت کردیم از علی پرسیدم
» به نظرت آقای دکتر از چی بیشتر خوشش میاد ؟ «
علی با مهربانی لبخندی زد و جواب داد
»  .راستش دقیق نمی دونم ولی عجله نکن وقتی رفتیم بازار اون وقت می تونم نظر بدم «
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با این که قرار بود علی برای خریدن هدیه ی مناسب به قول خودش نظر کارشناسی بده اما وقتی تو بازار چشمم به
ویترین مغازه نقره فروشی افتاد لبخندی از سر رضایت زدم و با اشاره به علی هر دو وارد مغازه شدیم  .اولین انگشتری
که چشمم رو گرفت انتخاب کردم  .انگشتر رکاب تقریباً پهن و ضخیمی داشت .نگین فیروزه ای خوش تراش هم زینت
.بخش اون بود .طرح هایی هم روی رکاب انگشتر نقش بسته بود
چند روز مونده به اعالم نتایج کنکور دل تو دلم نبود .استرس امونمو بریده بود  .تا اینکه روز موعود رسید  .دکتر اولین
کسی بود که تلفنی خبر قبولیم تو کنکور رو داد .اشک شوق پهنای صورتم رو پر کرد  .کم کم میعاد توی ذهنم کم
رنگ و کم رنگتر شد و دکتر پر رنگ و پر رنگتر  .تو رشته ی پزشکی دانشگاه شیراز قبول شده بودم  .ترم اول رو با
توکل به خدا شروع کردم  .محیط دانشگاه حال و هوای دیگه ای داشت  .دکتر هم یکی از اساتید دانشگاه بود  .توی
دانشگاه با من مثل بقیه دانشجوها حالت رسمی برخورد می کرد  .حاال دکتر همه ی ذهنم رو به خودش اختصاص داده
بود  .رفتار و حرکاتش برام مهم شده بود .به حرفاش دقیق و حساس بودم  .یک دفعه به خودم اومدم  .دیدم حرفها و
حرکاتم درست شبیه اون شده  .مثل برق یک ترم تموم شد .تعطیالت ترم دکتر رو ندیده بودم  .خیلی بی تاب دیدنش
بودم هنوزهم خاطره ی اون روز به خوبی توی ذهنم هست که با چه شور و هیجانی سر کالس حاضر شدم  .ترم جدید
هم با اون کالس داشتم  .وقتی در کالس باز شد و دکتر با آن چهره مهربونش وارد کالس شد انگار در بهشت به روم
بازشد .از ذوق دیدنش جیغ خفه ای کشیدم که متوجه شد .اما نگاه دکتر دوستانه نبود .نگاه توبیخ گرش رو به من دوخت
 .یه دفعه یخ کردم نگاهش سرد بود  .مثل سرمای زمستون  .تاب نگاه سردشو نداشتم  .دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد
 .فقط صدای جیغ بغل دستیم رو شنیدم که اسم منو گفت  .وقتی چشم باز کردم نگاهم تو نگاه نگرانش دوخته شد .
صدام کرد .صداش می لرزید
» فروغ  .فروغ جواب بده صدامو میشنوی ؟ «
تو اون لحظه نمی دونستم چه اتفاقی افتاده .بی رمق لب باز کردم
»تشنمه «
لبخند زد .لیوان آبی که روی میز بود برداشت و به دستم داد  .بلند شدم نشستم  .تازه متوجه اطرافم شدم  .تو درمونگاه
دانشگاه بودم  .سریع نیم خیز شدم  .خودم رو جمع و جور کردم  .با دستپاچگی بلند شدم اما سرم گیج رفت  .قبل از
افتادن دکتر متوجه ام شد و دستمو گرفت  .برگه هایی که دستش بود روی میز کنار پنجره گذاشت  .منو روی صندلی
نشوند و خودش هم کنارم نشست  .سرم پایین بود اما سنگینی نگاهش رو حس می کردم  .جرأت سر بلند کردن نداشتم
 .می ترسیدم از چشم هام پی به راز درونم ببره .من که تا اون روز تو خیال خودم رویابافی کرده بودم و اون رو همچون
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خودم واله و شیدا تصور می کردم  .حاال با اون نگاه سردش یکباره رویاهایم یخ زد  .از صدای خنده اش جا خوردم  .سرم
رو باال گرفتم که سبزی ِنگاهش شدم  .آروم زمزمه کرد
» نظرت راجع به من چیه ؟ «
از سؤال بی مقدمه اش جا خوردم  .شهامت جوابگویی نداشتم  .با اینکه می خندید اما لحن صداش سرد بود  .به سردی
یخ  .بغض به گلوم چنگ انداخت .جوابی برای گفتن نداشتم دوباره صداش توی گوشم پیچید
» چرا با خودت این کارو می کنی ؟ «
به زحمت از روی صندلی بلند شدم و بدون پاسخ به سؤال دکتر از اتاق خارج شدم  .به کمک یکی از دوستام که پشت
در اتاق منتظرم بود از محوطه دانشگاه خارج شدم  .کنار خیابان ایستادیم  .دوستم برای اولین تاکسی که از راه رسید با
گفتن " دربست " دست بلند کرد  .نشانی خونه رو به راننده گفت و بعد کمکم کرد تا سوار شدم  .تا خونه چشم روی هم
گذاشتم و به حرف ها و رفتار دکترفــِکر کردم  .وقتی به خونه رسیدم خودم رو به زحمت به اتاقم رسوندم و با لباس
روی تخت رها شدم و تقریباً از هوش رفتم  .نمی دونم چقد خوابیده بودم که با سر و صدای گنگی چشمام باز شد .
سولماز و الناز کنار تختم روی قالیچه نشسته بودن و با هم پچ پچ می کردن و ریز ریز می خندیدن .وقتی چشم های باز
منو دیدن  .هر دو با خوش حالی گفتند
» آبجی برات خواستگار اومده «
هنوز بی حال بودم  .بی رمق ومتعجب نالیدم
»!!کی اومده؟ «
با ذوق جواب دادند
» آقای دکتر «
مات و مبهوت بودم  .توان هیچ کاری رو نداشتم  .باورم نمی شد  .مگه امکان داشت  .حتماً اشتباهی شده بود  .آب دهنم
رو به سختی قورت دادم و به زحمت از تخت پایین اومدم  .در اتاقم باز بود  .خزیدم کنار نرده ها  .به وضوح صداها رو
می شنیدم  .خودش بود  .صدای حاج بابا انگار کنار گوشم بود
»  .این چه فرمایشیه  .کی از شما بهتر «
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کمتر از یک لحظه بی حالی و کرختی از تنم فرار کرد  .داغ شدم درونم ولوله ای به پا شد .به سمت اتاق دویدم  .جلوی
آینه ایستادم  .به چهره درون آینه زل زدم  .سیلی آرومی به صورتم زدم  .بی اختیار از گلوم آخی بیرون جهید  .دردم
اومد  .پس بیدار بودم رفتم کنار پنجره ،پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم نسیم خنکی صورتمو نوازش داد  .حس
خوبی داشتم  .دکتر به خواستگاریم اومده بود  .باورکردنی نبود که حاج بابا نظر مساعد داشته باشه درسته ظاهر دکتر
جوانتر از سنش نشون می داد ولی خوب این چیزی رو تغییر نمی داد .من و دکتر نزدیک پونزده سال اختالف سن
 .داشتیم
چند روز بعد مثل برق گذشت و تصویری محو از خود برجای گذاشت .در کمتر از یک هفته به عقد هم در اومدیم .
مامان می خواست تدارک جهیزیه ببینه که با مخالفت شدید دکتر مواجه شد
حاج خانوم هیچ احتیاجی به جهیزیه نیست من به تازگی یک آپارتمان با تمام وسایل مورد نیاز خریداری کردم  .فقط «
» .فروغ لطف می کنن قدم رو چشم من میگذارن و تشریف میارن
مامان هم با تأیید حاج بابا پولی که برای خرید جهیزیه ام بود به حساب پس اندازم واریز کردن  .از این که من لبخند بر
لب دارم و از ازدواج با دکتر رضایت دارم ،خوش حال بودن  .حاج بابا تصمیم گرفته بود تا جشن عروسی من با جشن
عروسی علی و رضا تو یه زمان و یه مکان برگزار بشه .راستی فراموش کردم بهت بگم که چند وقت قبل از خواستگاری
دکتر از من علی و رضا هم جفت خودشونو پیدا کرده بودن  .خیلی خوشحال بودم دو برادر به همراه یک خواهر  .جشن
بی نظیری شده بود  .هر سه در یک شب به خانه بخت می رفتیم  .باغ خانوادگیمون غرق در نور بود  .شور و شوق دکتر
که این روزها سعی می کردم تا به نام کوچیک صداش کنم ولی نا موفق بودم بیشتر از دو داماد جوان بود که این مسئله
خودش باعث شوخی و خنده ی بستگان دو طرف می شد  .من و مادرت و زن ِ عمو رضا هرسه یک مدل لباس عروس
پوشیده بودیم لباس آقا دامادها هم یک جور بود  .تو نگاه اول فـِکر می کردی که ما سه خواهر سه قلو هستیم چون
آرایش مو و صورتمان هم یکی بود  .جشن با همه ی خوشی که برای همه داشت رو به اتمام بود در حال گرفتن عکس
های یادگاری بودیم .رضا ازمن خواست تا یک عکس سه نفره بگیریم من و رضا و علی عکس خیلی جالبی شد .بعداً
یادم بینداز نشونت بدم  .جشن تموم شد و هر کدوم از دامادها به سراغ عروس خودش اومد و دست عروسش روگرفت
و راهی خانه بختش شد
 .یک ماه از ازدواج من و دکتر می گذشت  .یک ماه پر از خوشبختی  .ماه دوم از خوشبختی من با یک اتفاق شروع شد
یک روز صبح با حالت تهوع شدید از خواب بیدار شدم  .سریع خودم رو به دستشویی رسوندم  .با سرو صدای من دکتر
هراسان خودشو پشت در دستشویی رسوند  .نگرانی تو صداش موج می زد
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» فروغ حالت خوبه چی شد یهو؟ «
با رنگ و رویی پریده بیرون اومدم  .با اون حال خرابم شیطنتم گل کرده بود با بدجنسی گفتم
» بله آقای دکتر «
تا این کلمه رو شنید حال خرابمو فراموش کرد و دلخور گفت
» .صد دفعه گفتم بیرون بیمارستان به من نگو دکتر «
خوب چیکار کنم  .فراموش می کنم دیگه  .من و تو  ،تو دانشگاه و بیمارستان بیشتر همو می بینیم تا تو خونه  .اینه که «
زبونم به غیر دکتر نمی چرخه
دستی به پشت موهایش کشید و با حسرت گفت
»  .آرزو به دلم موند یه بار صدام کنی شهاب «
با شنیدن این حرفش دلم ضعف رفت  .همه ی احساسم رو خرج صدام کردم و گفتم
» ...شهاب «
با شنیدن اسمش از زبونم ناغافل بغلم کرد و دورخودش چرخید و گفت
» جون شهاب «
احساس سر گیجه هم به حالت تهوع اضافه شد .با جیغ وخنده گفتم
»..بذارم زمین دیونه  .االن باال میارم روت «
تا این حرفو شنید سریع منو زمین گذاشت  .دوباره رنگ نگاه و صدایش نگران شد
....راستی تو چت شد یه دفعه ؟ «
حرفشو ناتمام رها کرد و با صدا خندید  .دستهاشو بهم کوبید
» نکنه ؟ «
با حرکت سر جواب مثبت دادم  .دوباره منو به آغوش کشید و از ته دل خندید  .با خوشحالی فریاد زد
» خدایا شکرت «
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وقتی خبر بارداریم به گوش خونوادم رسید همگی خوشحالی کردن  .رضا با دکتر خیلی صمیمی شده بود  .باهم شوخی
داشتن و سربه سر هم می گذاشتن .توی سالن مشغول خوردن ناهار بودیم  .رضا بعد از کلی شوخی و خنده با قیافه
جدی رو به شهاب گفت
»البته شما پیرمردها باید زودتر بجنبین  .ولی ما جوونا حاال حاالها وقت داریم «
هنوز جمله ی رضا تموم نشده بود که خانومش از سر میز ناهار بلند شد و به طرف دستشویی دوید  .شلیک خنده فضای
سالن پذیرایی رو پر کرد  .شهاب لبش به خنده باز شد
» شما که از ما عجول ترین «
دوران بارداری با همه سختی هاش باالخره به آخر رسید  .من و زن رضا تو یه روز درد زایمان گرفتیم و راهی بیمارستان
شدیم  .همه خونواده چشم انتظار دیدن فرشته های کوچولو بودند که در اتاق باز شد  .پرستاری با چهره ی ملیح و ناز
همراه تخت روان نوزادان وارد شد .رضا از بس هول بود به پرستار مهلت نداد  .سریع رفت سمت تخت بچه ها  .سه تا
پسر تپل و خوشگل کنارهم خوابیده بودن  .چهره ی رضا پر از عالمت تعجب بود
» چرا سه تا؟ «
پرستارکه مشخص بود خیلی شوخه با لبخند دلنشینی جواب داد
»پس چند تا؟ «
رضا دو انگشتش را باال برد و گفت
»دو تا  .یکی ما  .یکی هم اینا «
وبا دست به من و شهاب اشاره کرد  .پرستارتبسمش به لبخند پهنی بدل شد
» خانوم شما دو قلو حامله بودن «
همه از دیدن چهره متعجب رضا به خنده افتاده بودیم  .شهاب آروم به سمت تخت نوزادا رفت و گفت
» وای چه پسرای خوشگلی «
خم شد روی تخت که دست رضا مانع شد .باحرکت تند دست اخطار کرد
» صبرکن ببینم حواست باشه پسرای منو اشتباهی برنداری «
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همه از این حرف رضا خندیم  .در باز شد مامان و حاج بابا با دو سبد بزرگ گل وارد شدند و جمع شادمان خانواده تکمیل
 .شد
روزها از پی هم و ماه ها به دنبال هم اومدن و رفتن و شاهرخ دوساله شد  .حاج بابا تصمیم گرفته بود برای سه نوه ی
دوست داشتنیش جشن تولد بگیره .همه خونه ی حاج بابا جمع بودیم به جزعلی و زهرا پدر و مادرت دل شوره ی
عجیبی داشتم  .تا این که علی تماس گرفت و گفت زهرا درد زایمان گرفته و االن توی بیمارستان هستند  .همه از شنیدن
این خبر غافلگیر شدیم  .حاج بابا تابی به سبیل های خوش فرمش داد و لبخندی روی لب نشوند
»  .ببین پدر صلواتی چقد هوله  .دوماه زودتر می خواد بیاد «
 .بچه ها رو به سولماز و الناز سپردیم و همگی راهی بیمارستان شدیم  .وقتی رسیدیم تو به دنیا اومده بودی
عمه لبخندی مهربان به رویم پاشید و گفت
وقتی دیدمت باورم نمی شد یه دختر کوچولو با چشمای درشت که زل زده بودی به من  .اون لحظه رو هیچ وقت
فراموش نمی کنم  .با این که زود دنیا اومده بودی ولی احتیاج به دستگاه نداشتی دکترت با لبخند گفت که از هر نظر
سالمی فقط باید هرچه زودتر شیر بخوری چون خیلی گرسنه ات بود ولی مادرت هنوز شیر نداشت  .دکتر هم تأکید
کرده بود اگه شیر نخوری زردی می گیری  .این شد که من بهت شیر دادم  .هنوز شاهرخ رو از شیر نگرفته بودم  .وقتی
شاهرخ تو رو توی بغلم می دید که داری با چه ولعی سینه ام رو مک می زنی و روی پیشونیت دونه های عرق پر شده یه
دستمال برداشت و پیشونیت رو خشک کرد همه از این کار شاهرخ به خنده افتادیم  .آخه سامان نمی گذاشت مامانش از
یک متری توهم رد بشه .شهاب با خنده رو به رضا گفت
»می بینی پسرم چقد مهربون و دست و دل بازه ،مثل باباش ولی سامان مثل خودت خسیسه «
علی در تأیید حرف های شهاب سرش رو تکون داد  .اما رضا حق به جانب جواب داد
» .نخیر این طور نیست .اتفاقاً پسرمن هم مهربونه ولی خــــــــیلی هم با هوشه ...پسرم آینده نگره «
همه با تعجب نگاش کردیم که حاج بابا خندید و گفت
» اِی پدر سوخته  .ببین فکر کجاها رو می کنه «
شهاب که متوجه مقصود رضا شده بود لبخند پیروزمندانه ای زد
».ولی ماهم ضرر نکردیم  .بی دردسر صاحب یه دختر خوشگل شدیم وشاهرخم خواهر دار شد «
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ابروهای کمانی خوش حالتش رو باال انداخت وبا خنده ی شیطونی اضافه کرد
» دخترمون بدون نظر داداشش به کسی جواب بله نمی ده  .گفته باشم «
 .صدای خنده توی فضای شاد خونه حاج بابا پیچید
اشک تو چشمای عمه جمع شد  .آه پرسوزی کشید وادامه داد
چه روزای خوبی بود  .راسته که میگن عمر خوشی کوتاهه  .تازه داشتم خوشی رو مزمزه می کردم که دوباره کامم
 .تلخ شد
با یادآوری خاطرات گذشته عمه به گریه افتاد  .با دیدن عمه ی عزیزم در آن وضعیت دستپاچه شده بودم  .نمی دانستم
چه کار کنم  .به سمت آشپزخانه دویدم و با لیوان آبی به پذیرایی برگشتم  .لیوان آب را به دستش دادم  .عمه جرعه ای
نوشید  .لیوان را روی میز گذاشت وبا دستمالی که به دستش دادم اشک هایش را پاک کرد  .نفس حبس شده اش را از
سینه بیرون فرستاد  .دستم را گرفت و آرام پشت دستم را نوازش کرد و گفت
 .ببخش منو  .ترسوندمت
سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم
نه نه این چه حرفیه  .شما باید منو ببخشید عمه جون با اصرار من به یاد گذشته ی تلختون افتادیت .معذرت می
خوام
عمه سرم را در آغوش گرفت  .بوسه ای مادرانه نثارم کرد و نفسش را پرصدا بیرون داد با لبخند نگاهم کرد و ادامه داد
تو بودی که منو با زندگی پیوند زدی  .کمی که جون گرفتی مامانت بهم گفت که می خواد بهت شیرخشک بده  .اولش
با زبونت سر شیشه شیر رو پس می زدی بیرون و از خوردن امتناع می کردی ولی کم کم شیرخشک بهت مزه داد و شیر
من رو نخواستی  .شهاب که خیالش از بابت تو راحت شده بود  .ازمن خواست به دیدن خونواده اش بریم  .از وقتی
شاهرخ به دنیا اومده بود دوبار به تهران رفته بودیم  .البته خونواده ی شهاب تعطیالت عید نوروز رو به شیراز اومده
بودند .شهر برفی تهران خیلی دیدنی بود  .آخرین روز سفر به اصرار شهاب به توچال رفته بودیم  .من مدام غر می زدم
که هواسرده و ممکنه سرما بخوریم  .شهاب هم درجواب غرغرهای من فقط می خندید و می گفت
»!ولی ارزش یه سرماخوردگی کوچیک رو داره  .نداره؟ «
عمه با بغض ادامه داد
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ولی نداشت  .ارزشش رو نداشت  .چون به قیمت جونش تموم شد  .اِی روزگار گاهی به خاطر یک خوشی
کوچیک چه بهای گزافی از انسان طلب می کنی  .تو راه برگشت از توچال شاهرخ که خیلی خسته بود مهمون خواب شد .
الی پتو پیچیدمش و روی صندلی عقب گذاشتم .خودم کنار شهاب رو صندلی جلو نشستم  .شهاب به یاد ایام جوانی
هوس ویراژ دادن توی جاده ی خلوت به سرش زد اون هم جاده ی لغزنده  .همیشه با خودم می گم بعضی آدما
خودشون با چشم باز به استقبال مرگ می رن مثل شهاب یه فرد تحصیلکرده و البته تو سن پختگی  .آشنا به قوانین و
مقرارت توی هوای برفی تو جاده ی لغزنده به جای استفاده از زنجیرچرخ  ،هوس ویراژ دادن می کنه و جونش رو به
 .خاطر یه هوس بچگانه به حراج می گذاره
باقی حرفای عمه با هق هق گریه آمیخته شد  .من نیزهمنوا با دل ریش عمه گریه از سر گرفتم  .هر دو در آغوش هم
می گریستیم  .آنقدر تلخ و دردناک  ،تو گویی عمو شهاب همین امروز رخت سفر بسته و عمه ی دل شکسته ی مرا تنها
گذاشته است .آنقدر بلند شیون سر داده بودیم که از دنیای بیرون غافل بودیم و ضربات مشتی که شاهرخ به در می
کوبید را نشنیدیم  .شاهرخ به ناچار با ضربه ی محکم پا در سالن را شکسته و همراه مامان سراسیمه خود را به ما
رساندند  .مامان با دیدن حال و روزعمه سریع به سمت آشپزخانه دوید و با یک لیوان آب قند بازگشت  ،مرا با خشونت
کنار زد و لیوان را به دهان عمه نزدیک کرد و به زور چند جرعه به خوردش داد  .شاهرخ در حال ماساژ دادن شانه های
عمه هنوز گیج بود  .با صدای لرزانی ازعمه جواب می خواست
مامان الهی قربونتون برم چی شده ؟ چرا اینطور گریه میکنی ؟ برای کسی اتفاقی افتاده ؟
چشمه اشک عمه کم کم خشکید  .با دست های لرزان دستهای شاهرخ را گرفت و به لب هایش نزدیک کرد  .با بوسه
ای بر دست پسر او را به سکوت دعوت کرد
 .چیزیم نیست پسرم  .حالم خوبه نگران نباش یاد گذشته اومده بود سراغم
دسته مبل را تکیه گاه بدن رنجورش قرار داد و با کمک شاهرخ برخاست  .در حال رفتن به اتاقش گفت
 .کمی استراحت بکنم حالم جا میاد  .نگران نشو
با پشت دست اشک هایم را پاک کردم  .خواستم عمه را تا اتاقش همراهی کنم اما با چشم غره ی شاهرخ در جا
میخکوب شدم  .لب ورچیدم و روی مبل خودم را رها کردم  .مامان کنارم نشست  .سر بلند کردم و نگاهم در نگاه توبیخ
گرش گره خورد اما صدای زنگ تلفن مرا از توبیخ مامان رهاند و او را به سوی خود فرا خواند  .سر چرخاندم و نگاهم را
دوختم به در اتاق عمه  .دقایقی بعد شاهرخ از اتاق بیرون آمد و در را پشت سرش بست  .با مشتهای گره کرده به سمتم
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آمد  .از چشم هایش شعله های خشم زبانه می کشید  .وحشت کردم  .به زحمت آب دهانم را قورت دادم  .در پی پناهی
نگاهم سمت تلفن کشیده شد ولی اثری از مامان نبود  .لحن تلخ و گزنده ی شاهرخ اشک را دوباره مهمان چشم هایم
کرد
خیالت راحت شد  .گذشته مادرم رو شخم زدی  .دلش رو به درد اوردی  .فضولیت برطرف شد ؟
صدای خش دار شاهرخ دوباره گوشم را آزار داد
دِ ال مصب به خاطر کنجکاوی بچگانه ی تو مادرم دوباره تپش قلب گرفته .میدونی چقدر براش خطرناکه ؟ دِ نمی
 .دونی  .وگرنه این طور عمه فروغت رو آزار نمی دادی
بغض کردم  .هیچ حرفی برای تبرئه ی خودم نداشتم ولی از این که شاهرخ مرا فضول خطاب قرار داده بود دلم
شکست  .شاید تنها کاری که من بیش از هرچیزی از آن بیزارم همین فضولی کردن در کار دیگران بود .کاری که اکنون
بدان متهم شده بودم  .هرچه سعی کردم نتوانستم بغضم را فرو دهم  .نگاهم که دوباره با نگاه شماتت بار شاهرخ گره
خورد بغضم بی هیچ مانعی شکست .دستم را جلوی دهانم گرفتم وبه زحمت از روی مبل برخاستم و با حالت فرار از
 .خانه عمه بیرون زدم بی آنکه شاهرخ برای دلجویی به دنبالم بیاید
***
بعد از ماهها درس خواندن بی وقفه روز موعود فرا رسید .باباعلی مرا تا محل برگزاری آزمون کنکور همراهی کرد .
درطول راه مدام سعی می کرد اعتماد به نفسم را باال ببرد
 .شرط می بندم بهترین رتبه ی کنکور رو میاری  .مطمئنم
تنها با زدن لبخندی بی رمق می کوشیدم تا استرسم را مخفی نگه دارم .باالخره رسیدیم با گفتن بسم اهلل از ماشین پیاده
شدم و نگاه دقیقی به دو طرف خیابان انداختم  .وقتی از امنیت آن خاطرجمع شدم قدم در خیابان گذاشتم  .وارد حیاط
دبیرستان ...که حوزه بود شدم ونگاهی به اطرافم انداختم شاید از بچه های کالس یا حتی دبیرستان کسی را ببینم .دستی
روی شانه ام نشست و مرا از جستجو باز داشت  .جمیله ! جمیله صفری شاگرد کالس سه ی یک بود  .برخوردمان در
دبیرستان در حد سالم و علیک بود  .دستش را که به طرفم دارز شده بود صمیمانه فشردم  .چشمان ریزی داشت اما در
همان چشمان ریز دریایی از مهربانی موج می زد  .چهره گندمی با بینی عقابی اما کوچک و لبهای نازک داشت روی هم
رفته دختر تو دل برویی بود  .تقریباً هم قد بودیم.قدم زنان به سمت تابلوی اعالنات رفتیم  .جمیله بی ریا گفت
خدا کنه تو یه دانشگاه و تو یه رشته قبول بشیم  .نظر تو چیه ؟
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با خودم گفتم "عجب سؤالی پرسید  .خوب غیر از تأیید حرف هاش مگه می شه جواب دیگه ای داد " با اشاره ی سر
حرفش را تأیید کردم
آره  .خیلی خوب می شه اگه باهم همکالس بشیم  .تو دبیرستان که تو یه کالس نبودیم  .حداقل تو دانشگاه یه جا
 .باشیم
همه در جای خود نشستند  .سالن دارزی که با صندلی های چوبی دسته دار پر شده بود  .برگه ها توزیع شد  .نفس در
سینه ها حبس شد تنها صدایی که خیلی واضح در گوشم طنین انداز بود صدای گروپ گروپ قلبم بود  .آن هم بعد از
 .دیدن سؤاالت به آرامش نسبی رسید
باباعلی بیرون از ماشین در سایه ی درختی نشسته بود .پاکت آبمیوه ای در دست داشت .وقتی از دور متوجه من شد
سریع با قدم های بلند به طرفم آمد .باباعلی در حالی که سعی می کرد اضطراب را در صدایش خفه کند پرسید
چی کار کردی بابا ؟
لبخندی رضایت بخش کنج لبم نشاندم
 .غمت نباشه بابایی  .فیتیله پیچش کردم خالص
باباعلی خندید  .تمام وجودش خنده شد
دیدی بهت گفتم از پسش برمیای
هر دو خندان سوار ماشین به طرف خانه به راه افتادیم  .ریما کنار مامان و عمه فروغ منتظر آمدن من بود  .ساعتی بعد در
اتاقم فارغ از درس و کتاب توسرو کله ی هم میزدیم که یک دفعه ریما با کف دست توی صورت خودش زد
 .اِی وای  .خاک عالم دیر شد
از تخت پایین آمد و به طرف در اتاق رفت در حالی که مدام غر می زد گفت
از دست تو میترا حواس واسه آدم نمی زاری که …امشب شما  ،اعضای این ساختمون کـُمپـِلــِت خونه ی ما دعوتید
باید زودتر برم کمک مامان
بالشت را به طرفش پرتاب کردم که ماهرانه درهوا گرفت  .دلیل مهمانی را جویا شدم ولی ریما با بدجنسی دندانهای
ردیفش را به نمایش گذاشت و با زحمت بی حاصل عشوه ای در صدایش ریخت
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راستش یه مناسبت خاصه که نمی تونم االن بهت بگم  .بعداً خودت می فهمی
آخر جمله اش از پایین پله ها به گوشم رسید  .با شنیدن حرفش بند دلم پاره شد  .یعنی چی؟ سرم را به طرفین تکان
دادم  .فکر کردن در موردش هم برایم عذاب آور بود .اصالً چرا باید از اینکه خبری باشد نگران بشوم ؟ خودم هم در پی
 .علت بودم اما جوابی برایش نداشتم
با استقبال گرم عمو واال که در را برایمان گشود وارد ساختمان شدیم  .خانه عمو واال از نظر ساخت درست شبیه خانه ی
ما بود  .با این تفاوت که حیاط آنها پشت ساختمان قرار داشت  .البته ساختمان های محله یمان همه همینطور بود  .همه
خاله مولود و

خانه ها در دو طبقه ساخته شده و هر کدام از دو سمت به کوچه راه داشت .

ریما در آستانه در سالن پذیرایی به انتظار ایستاده بودند  .با تعارف های معمول خانوم ها که تمامی هم نداشت باالخره
وارد پذیرایی شدیم  .بی هدف سرم را به اطراف چرخاندم  .خبری از او نبود شاهرخ که گویا کاری جز زیر نظر گرفتن
من در آن لحظه نداشت کنجکاو مرا نگریست
دنبال چیزی می گردی ؟
با سؤالش غافلگیرم کرد  .با دستپاچگی من من کردم
...نه نه  .فقط داشتم دکور خونه رو نگاه می کردم  .آخه ریما می گفت می خواد سالن رو تغییر دکوربده
همه دورهم نشستیم و بازار تعارف و احوالپرسی گرم شد  .ربع ساعتی گذشت که امیرعلی یاا ...گویان وارد پذیرایی شد
 .نمی دانم چرا دستپاچه شده بودم .در حضور شاهرخ و پسرهای فامیل  ،خصوصاً سامان و سپهر خیلی راحت بودم  .الزم
نبود مدام مراقب رفتارم باشم ولی در حضور امیرعلی این طور نبود  .به ریز رفتارم دقیق می شدم تا بهانه ای برای
سرزنش شدن به او ندهم  .سامان و سپهر که همبازی دوران کودکیم بودند این دستپاچگی را ناشی از ترسم می دانستند
.ولی نظر شاهرخ که به تازگی به جمع خانواده اضافه شده بود چیز دیگری بود
امیرعلی برخالف دفعه ی اول که در خانه ی ما با شاهرخ برخورد سردی داشت  .آن شب با روی گشاده با شاهرخ
همصحبت شد که من و شاهرخ را به تعجب وا داشت  .با خودم گفتم "شاید احترام مهمان را نگه می دارد  ".بعد از شام
همه دور هم نشسته و مشغول صحبت بودند  .امیرعلی با شاهرخ گرم گرفته بود  .من و ریما هم در آشپزخانه مشغول
شستن ظرف ها بودیم .تنها کاری که به خوبی از عهده ی انجامش بر می آمدم و از آن لذت می بردم  .همیشه شستن
ظرف به من آرامش می داد  .مشغول آبکشی ظرف ها بودم و غرق در فکر که ناخوداگاه یاد حرف ریما در مورد مناسبت
 .مهمانی افتادم  .هرچه به مغزم فشار آوردم که آیا اشاره ای به مناسبت شام امشب شد یا نه چیزی به خاطرم نیامد
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 .حواست کجاست میترا ؟ ظرفا تموم شد  .شیر آب رو ببند  .بیا بریم پیش بقیه
با صدای ریما تکانی خوردم  .دستم را آب گرفتم و شیر آب رابستم  .همراه ریما وارد پذیرایی شدیم و در تنها مبل دو
نفره ای که نزدیک جمع بود نشستیم .سیب سرخ درون ظرف بلوری چشمک میزد  .دلم می خواست به عادت همیشگی
میوه بخورم که نگاهم سـُر خورد در چشم امیرعلی که مثل دوربین مدار بسته تنها وظیفه اش ضبط حرکات ریز و درشت
من بود بی جهت لبخندی تحویلش دادم  .چاقو و پیش دستی را از روی میز برداشتم و مشغول پوست گرفتن سیب شدم
 .در حین پوست گرفتن میوه حواسم به صحبت های عمو واال و بابا در مورد گردش یه روزه ی آخر هفته پرت شد و ....
"آیـــــــــــــــــــی " صدای ناله ام بی اختیار از گلویم بیرون پرید اما در دلم فریاد زدم
آخه چاقو به این تیزی ؟ آخ سوختم  .تیزیش ازچاقوی آشپزخونه هم بیشتره  ".ریما با دیدن دست بریده ام بدون "
این که عکس العمل خاصی نشان دهد با شیطنت در گوشم زمزمه کرد
بانو زلیخا با دیدن یوسف انگشتش را به جای سیب بریدند ؟
متوجه منظورش نشدم اما با اینکه سوزش انگشت بریده ام امانم را بریده بود و چهره ام را مچاله کرده بودم با صدای
خفه ای جوابش را دادم
کوفت  .اینم چاقو شما دارین؟
شاهرخ به سمتم آمد و به زور دستم را در دستش گرفت تا زخم را ببیند  .با حرکت او همه ی نگاه ها به سمت ما
 .چرخید
 ...اوه اوه ببین چی شده  .امیر جان زود باش یه زنگ بزن اورژانس احتیاج به بخیه داره  .شاید هم جراحی
شاهرخ چنان جدی این حرف را زد که یک لحظه خودم هم باورم شد و پلکهایم را که از درد روی هم فشار داده بودم
آرام باز کردم وبا ترس نگاهی دوباره به دستم انداختم  .از بس روی انگشتم فشار آورده بودم  ،رنگش سفید شده بود
کمی خونش بند آمده بود اما سوزش بدی داشت .مامان دستپاچه شده بود  .بی اختیار سر بلند کردم و نگاهم در نگاه
کالفه ی امیرعلی بی حرکت ماند  .علت کالفگیش را نفهمیدم  .یعنی به خاطر بریدگی انگشت دستم و درد کشیدنم بود؟
یا ...؟ یا شاید هم به خاطر تماس دست شاهرخ با من کالفه بود ؟ ولی چرا من از کالفگی او ذوق زده بودم ؟ حتی درد و
سوزش انگشت دستم را فراموش کردم  .خاله مولود با چسب زخمی به فریاد انگشت بریده ام رسید و با لبخند نگاهی به
من و شاهرخ انداخت و همان طور لبخند زنان گفت
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آقا شاهرخ همچین دستپاچه حرف زدین که من هول شدم می خواستم واقعاً زنگ بزنم اورژانس که فروغ جون
.منو متوجه شوخیتون کرد
شاهرخ چسب زخم را روی قسمت بریده گذاشت و با لبخند در جواب خاله مولود گفت
آخه به خاطر یه بریدگی کوچولو همچین به خودش می پیچید که یه لحظه منم ترسیدم
بعد رو به من با شیطنت گفت
اگه زخم شمشیر بود چیکار می خواستی بکنی؟
از این که سربه سرم می گذاشت آن هم پیش امیرعلی حس بدی بهم دست داد .عصبی دستم را از دستش بیرون
کشیدم که پوزخند امیرعلی را به همراه داشت .شاهرخ دست بردار نبود در حالیکه بلند می شد ادامه داد
 .بهتر نبود به روش همیشگی میوه می خوردی
با شیطنت به امیرعلی نگاهی کرد و چشمکی به من زد و خندید  .با ته مانده ی خنده اش برای تغییر فضا رو به امیرعلی
گفت
یه دست شطرنج بزنیم ؟
***
قرار بود آخر هفته برویم باغ خانوادگی  .بابا از عمو رضا و عمه سولماز و الناز هم دعوت کرده بود .عمه ها عذر خواستند
و گفتند برای آخر هفته جایی دعوت دارند و نمی توانند بیایند اما عمو رضا قول داد حتماً بیایند  .همیشه از دورهم بودن
با فامیل خوشحال می شدم ولی این بار نمی دانم چه مرگم بود بی خود و بی جهت استرس داشتم  .حس می کردم قرار
است اتفاقی بیفتد اما  ...تصمیم بر این شد جوان ها با ماشین شاهرخ و بزرگترها هم با ماشین عمو واالبرویم  .من و ریما
در صندلی پشت نشستیم .شاهرخ پشت فرمان و امیرعلی کنارش جای گرفت  .در طول راه با مزه پرانی های شاهرخ
کلی خندیدیم  .امیرعلی با شاهرخ نسبت به اوایل آشنایی خیلی راحت و صمیمی برخورد می کرد اما در برخوردهایش با
سامان چنین انعطافی ندیده بودم  .بی تفاوت شانه ای باال انداختم و با خودم گفتم " خوب به خاطر اخالق شاهرخه " .
وقتی رسیدیم باغ با استقبال عمو رضا که زودتر از ما آمده بودند مواجه شدیم  .سامان در حال زورآزمایی با طنابی بود که
از شاخه ی درخت قدیمی گردو برای تاب آویزان بود  .می خواست از محکمی آن مطمئن شود  .زن عمو داخل ساختمان
بود  .من و ریما به محض اینکه از ماشین پیاده شدیم قدم زنان به انتهای باغ رفتیم  .بودن در این باغ همیشه حالم را
خوب می کرد  .لطافت هوا و سرسبزی باغ روح آدم را نوازش می داد  .پدر بزرگ حاج بابا خودش همه درختهای باغ را
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کاشته بود انواع درختان میوه را می توانستی در باغ ببینی  .در وسط باغ خانه قدیمی قرار داشت که حاج بابا و فرزندانش
همگی در آن چشم به جهان گشوده بودند باباعلی با کمک عمو رضا چندسال قبل خانه را بازسازی کرده بودند البته با
همان شکل و شمایل قدیمی ساختمان  .به انتهای باغ که رسیدیم ریما به درخت گردویی اشاره کرد و گفت
 .بهتره بریم زیر سایه ی درخت روی اون تخته سنگ بشینیم
با تکان دادن سر از پیشنهادش استقبال کردم  .به طرف تخته سنگ قدم برداشتیم  .همین که خواستم بشینم صدای
جیک جیک گنجشکی توجه ام را جلب کرد  .بچه گنجشک بیچاره از بس جیک جیک کرده دیگر رمقی برایش نمانده
بود  .با چشم دنبال صدا گشتم  .کمی آن طرفتر از درخت روی زمین افتاده بود  .بالش آسیب دیده بود و نمی توانست
پرواز کند  .دستم را به سمتش دراز کردم تا از روی زمین بردارم طفلی با ترس بال هایش را به هم می زد  .آرام در
دست گرفتم و بال زخمیش را نوازش کردم  .سرم را بلند کردم تا النه اش را روی شاخه ی درخت پیدا کنم  .نزدیک
نوک درخت النه ای به چشم می خورد  .فکری به ذهنم رسید و برای عملی کردن آن گنجشک را داخل مانتوام گذاشتم
مانتو نخی بدون جیب به تن داشتم که از کمر کش خورده بود وازافتادن گنجشک جلوگیری میکرد .بدون توجه به ریما
که غرق در فکر بود و اصالً متوجه من نشد از درخت باال رفتم  .چه کار لذت بخشی ! خیلی وقت بود که از درخت باال
نرفته بودم  .یاد آخرین باری افتادم که من و سامان هر دو باهم از این درخت باال رفتیم  .مسابقه یا به قول سپهر روکم
کنی  .آن روز را به خوبی به خاطر دارم  .سامان هنگام پایین آمدن برای اینکه از من جلو بیفتد به من تنه زد تا خودش
زودتر پایش را روی شاخه ی درخت بگذارد برای همین هم من تعادلم را از دست دادم و از درخت پرت شدم پایین
.خیلی شانس آوردم که دست و پایم نشکست .عمو رضا که خود شاهد ماجرا بود حسابی از خجالت سامان درآمد .
گوشش را چنان پیچانده بود که بعد از دو روز هنوز قرمز بود و درد می کرد  .باباعلی هم تنها با نگاه و لحن توبیخ گرش
مرا از باالرفتن از درخت منع کرده بود و خواسته بود تا از آن پس دور بازی های این چنینی خط بکشم  .پایم را روی
آخرین شاخه گذاشتم  .با یک دست تنه ی درخت را بغل گرفتم  ،دست دیگرم را که آزاد بود داخل مانتو کردم و به
آرامی گنجشک را بیرون آوردم  .موقع باال رفتن از درخت داخل مانتوام بی قراری میکرد و تکان خوردن های بی وقفه
اش باعث قلقلکم می شد  .گنجشک را داخل النه اش گذاشتم  .از آن باال نگاهی به اطراف انداختم  .ماشین عمو واال هم
داخل باغ بود  .مامان را دیدم که نگاهش در جستجویم بود  .با خودم گفتم"االنه که مامان بیاید سراغم " .شاهرخ و
امیرعلی قدم زنان به سمت ما می آمدند  .نمی دانم چرا هول شدم با خودم گفتم" بهتره تا منو ندیدن زودتر برم پایین ".
با عجله همان طور که مثل مرد عنکبوتی باال رفته بودم پایین آمدم  .در تعجب بودم که چرا ریما اصالً متوجه غیبت من
نبود  .یک لحظه حواسم به او پرت شد و پایم از روی شاخه ای که در حال پایین آمدن از آن بودم لیز خورد  .با فریاد
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وحشت زده ی من و فریاد "مواظب باش" امیرعلی و شاهرخ  ،ریما سرش را باال آورد و از دیدن من که از شاخه آویزان
بودم یک عالمت تعجب بزرگ روی صورت ملوسش جیغ زد
!!تو اون باال چیکار میکنی ؟
سعی داشتم با دو دست خودم را باال بکشم  .در حال تالش بودم که با صدای ریما نگاهی ماللت بار نثارش کردم و جواب
دادم
ساعت خواب  .چه عجب ما رو دیدی ؟
امیرعلی زودتر از شاهرخ پایین درخت رسید و با غضب نگاهم کرد و در حالی که سعی می کرد تن صدایش پایین باشد
غرید
!کی می خوایی بزرگ بشی تو دختر؟
نمی دانم چرا این روزها بیشتر از قبل از این که مورد سرزنش او قرار بگیرم خجل می شوم  .لب به دندان گزیدم و هیچ
نگفتم  .یعنی چیزی برای گفتن نداشتم  .هنوز از درخت آویزان بودم مثل پاندول ساعت نتوانسته بودم خودم را باال
بکشم  .خداخدا می کردم سامان و سپهر گذرشان به این طرف نیفتد  .در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که صدای
شاهرخ نگاهم را به سوی خود کشید
.نمی خواد خودتو بکشی باال بپر پایین  .ارتفاع زیادی نداری  .بپر من می گیرمت
به دستهای شاهرخ خیره شدم که همچون پدری برای دربر گرفتن فرزند آغوش گشوده بود با خودم گفتم " همین یه
کارم مونده جلو چشای ببریه امیر بپرم تو بغل تو ! " نفس عمیقی کشیدم  .همه ی زورم را در دستانم جمع کردم و با یک
حرکت خودم را کشیدم باال .حاال وضعیت بهتری نسبت به قبل داشتم شاخه ی دیگری پایین آمدم و بعد پریدم  .با هر
جان کندنی بود روی دوپا فرود آمدم که با تشویق ریما و شاهرخ مواجه شدم  .امیرعلی اما با اخم رویش را برگرداند و به
طرف ساختمان به راه افتاد  .در دلم غوغایی به پا بود اما ماسک بی خیالی به چهره زدم و با تکاندن لباسم جریان را برای
ریما و شاهرخ تعریف کردم  .توی راه از ریما پرسیدم
میشه خانوم بگن روی تخته سنگ لم داده بود و به کی فکر می کرد ؟
با سؤالم ریما دستپاچه شد  .گوشه شالش را در دست گرفت و دور انگشتش پیچید .همیشه وقتی می خواست از جواب
دادن طفره برود خودش را با یک چیزی مشغول می کرد  .دوباره سؤالم را تکرار کردم  .آرام مثل کسی که با خودش
حرف بزند جواب داد
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 .هان  .داشتم به حرفای همکالسیم فاطمه فکر می کردم
به کدوم حرفاش ؟
ال مامانا رو دریاب
 .هیچی  .بعداً برات میگم  .فع ً
نگاهم به سوی زمین والیبال افتاد  .مامان و زن عمو در یک طرف تور و عمه و خاله مولود هم در طرف دیگر مشغول
والیبال بودند .با صدای بلند گفتم
منم بازی ؟
عمه فروغ آبشار بی نقصی زد که زن عمو نتوانست آن را مهار کند و توپ در دستان من جای گرفت  .دوباره گفتم
منم بازی ؟
سپهر که کنار زمین ایستاده بود و به مادرش تمرین می داد سؤالم را جواب داد
 .بیا خودتو گرم کن  .قراره یه مسابقه بین دو تیم برگزار بشه
تازه متوجه بقیه شدم همگی در حال گرم کردن بدن خود بودند  .عمو واال سوتی که از گردنش آویزان بود را به دهان
برد و سوت زد  .بعد با صدای بلند گفت
 .خوب خانوم ها و آقایون همگی آماده اید ؟ شروع می کنیم
از قرار معلوم عمو واال داور بود  .من و ریما در حال درجا زدن در جای تعیین شده مان مستقر شدیم  .عمه فروغ و عمو
رضا کاپیتان های دو تیم برای تصاحب زمین مورد نظر سنگ کاغذ قیچی آوردند و از خوش شانسی ما زمین پشت به
آفتاب به دست ما افتاد  .با سوت عمو واال بازی شروع شد  .شاهرخ سرویس زد  .سرویسش عالی بود و به سختی
توانستیم مهارش کنیم  .توپ سرگردان از این طرف تور به آن طرف تور در چرخش بود با حمالت پی در پی سامان و
شاهرخ مخصوصاً  ،کار ما شده بود فقط دفاع  .آن هم با چه مشقتی  .نوبت من بود تا سرویس بزنم  .چند بار توپ را به
زمین زدم  .نفس عمیقی کشیدم و خودم را آماده ی پرتاب قرار دادم که صدای سامان و سپهر بلند شد  .نگاهشان کردم
هر دو در حالی که سر و گردنشان را تکان می دادند و دستهایشان را درهم قالب کرده بودند می گفتند
 .آقایون راحت باشین توپ تو توره
با شنیدن این حرف خونم به جوش آمد  .سامان و سپهر چنان آرام و دست به سینه ایستاده بودند که خودم هم به
مهارتم در سرویس زنی شک کردم  .همه ی تالشم را برای زدن سرویس به کار بردم و سرویس چکشی که خیلی آرام
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جلوی پای سامان فرود آمد و عمالً توان هر عکس العملی را از او گرفت  .صدای جیغ و فریاد خوشحالی تیم خانوم ها دو
برادر را از شوک در آورد  .با چشمان خندان برایشان ابرو باال انداختم که نگاهم در نگاه امیرعلی افتاد  .نگاهش می
خندید اما لبهایش نه  .بازی با رجز خوانی های دو تیم ادامه داشت  .هرگاه توپ در دستان امیرعلی جای می گرفت خیلی
ماهرانه توپ را به سمت من پرتاب می کرد و من از موقعیت های پیش آمده نهایت استفاده را می کردم  .پرتاب های
من با پاسخ های ضعیف امیرعلی چند امتیاز را برای تیم ما به همراه داشت که بااعتراض سامان مواجه شد
اه این جوری که نمی شه تو همش داری به نفع اونا بازی می کنی
امیرعلی در پاسخ اعتراض سامان خیلی آرام و خونسرد جواب داد
نه من فقط از همه ی توانم استفاده نمی کنم چون لزومی نمی بینم  .تو زیادی بازی رو جدی گرفتی  .یه بازی برای
 .سرگرمی که این حرفا رو نداره
 .نخیر جنابعالی داری مالحظه ی بعضی ها رو می کنی
لحن سامان آغشته به طعنه بود  .مقصودش از بعضی ها من بودم ولی منظورش را از توقف بازی و بحث با امیرعلی را نمی
دانستم  .شاهرخ سریع پادر میانی کرد
فکر نمی کنید بازی طوالنی شده  .بهتره بریم سراغ جوجه ها که صدای جیک جیکشون بلند شده خانوما هم
 .حسابی خسته شدن
عمو واال با زدن سوت و اعالم نتیجه مساوی بازی صدای اعتراض سامان را بلند کرد  .کنار ریما روی تخت کمی دورتر از
بقیه نشستم و منتظر چشم به دهانش دوخته بودم تا نتیجه ی چند روز فکر کردنش را بشنوم  .اصالً نمی دانستم چه
چیزی ممکن است فکرش را تا این حد مشغول کرده باشد  .تا اینکه باالخره به دنبال یک نفس بلند که بیشتر شبیه آه
بود زبان باز کرد
 ....فاطمه همکالسیم که برات گفته بودم  ...من
 .تو چی ؟ ِد جون بکن  .باید با منقاج از دهنش حرف کشید  .بنال خوب
دوباره نفسش را با فوت بیرون داد و به هرجان کندنی بود قضیه خواستگاری فاطمه برای برادرش را گفت  .برای چند
لحظه گیج بودم و حرف هایی را که شنیده بودم توی ذهنم مرور کردم که لب هایم کم کم از هم باز شد وخنده ام به هوا
بلند شد  .با شیطنت رو به ریما با دهان پراز خنده گفتم
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 .پس بگو خانوم گلوش گیره دوسه روزه تو فکره
وقتی دل سیر خندیدم نگاهم به نگاه دلخور ریما افتاد  .مثل ببر بنگال درچشم هایم خیره بود یک دفعه غرید
 .آره بخند بایدم بخندی تو که تو موقعیت من نیستی  .به جای هم فکری با من نشستی هرهر می خندیدی
به زحمت خنده ام را جمع کردم و گفتم
خب میگی چیکار کنم ؟! می خوای برم با خاله مولود حرف بزنم و موضوع رو بهش بگم؟
برای اینکه حرفی زده باشم چنین پیشنهادی به ریما دادم ولی در کمال ناباوری ریما با ذوق دستهایش را بهم کوبید
آفرین  .خودشه
!!چی چی خودشه ؟
ریما لبه مانتوام را چنگ زد  .در صدایش التماس موج می زد
 .دستم به دامنت  .جبران می کنم
اوالً این دامن نیستش مانتو اِ  .بعدشم اگه کسی از من برای برادرش خواستگاری کنه همون لحظه خودم به مامانم
میگم  .الزم نیس شما به زحمت بیفتی خانـــــــــوم  .در ضمن این همه به خودم فشار نمیارم ببینم پسره خوبه ؟ بده؟
 .این فکرا رو به عهده ی مامان و بابا میذارم  .خالص
ریما با شنیدن این حرف دستش شل شد و با تعجب نگاهم کرد وبا لحن ناباور پرسید
یعنی چی ؟ یعنی حتی نمی خوای به این فکر کنی که آیا از پسره خوشت میاد یا نه ؟ اخالقش ومعیارش برای
.....زندگی چیه ؟
القید شانه ای باال انداختم و بی خیال گفتم
به همه ی اینا بزرگترا فکر می کنن  .تحقیق می کنن  .اصالً می دونی چیه ؟من می خوام مثل دخترای عهد بوق
ریش و قیچی رو بدم دست بزرگترا  .می خوام عشق بعد ازدواج رو تجربه کنم  .مشکلی هس ؟
ریما با لحن جدی من برآشفت و با پرخاش گفت
اصالً ازت توقع نداشتم  .خودت داری میگی عهد بوق  .االن مگه عهد بوقه ؟
با نیش بازابرو باال انداختم
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نه عهد شیپوره
از حرفهایی که به ریما گفته بودم خودم هم مطمئن نبودم  .شاید به خاطر ترس پنهانی که همیشه از آینده داشتم مجبور
به زدن آن حرف ها شده بودم  .وحشتی که از زندگی مشترک و داشتن مسئولیت هایی در قبال دیگری باید داشته باشم
 ،خودم را ناتوان حس می کردم  .می خواستم الاقل انتخاب شریک راهم را به پدر ومادرم بسپارم تا این گونه آرامش
نسبی داشته باشم  .با خاله مولود در مورد خواستگار ریما صحبت کردم  .قرار شد وقتی فاطمه تماس گرفت  ،خاله مولود
خودش با او و مادرش صحبت کند و قرار مالقاتی برای آشنایی دو خانواده گذاشته شود .باورکردنی نبود.هیچگاه به
ذهنم هم خطور نمی کرد که ما اِنقدر بزرگ شده باشیم که بخواهیم به ازدواج فکر کنیم  .امیرعلی دو روز مرخصی
گرفت تا برای تحقیق در مورد حامد خواستگار ریما به اصفهان برود  .به قول من و ریما رفته بود تا آمارحامد رو در
بیاره  .چقدر خوب که ریما برادری داشت که نگران آینده اش بود .می دانم که امیرعلی از دانشگاه  ،محله  ،دوستان ،
همسایه وهرکسی که ارتباطی با حامد و خانواده اش دارد پرس و جو می کند  .حتی به طور نا محسوس او را از دور زیر
نظر می گیرد تا نحوه ی برخورد او با دوستان و اطرافیانش را ببیند  .یک ماه آینده مثل برق وباد گذشت .دو خانواده
راضی از این وصلت فرخنده آخرین جمعه ماه را که والدت بود روزعقد وعروسی ریما و حامد مشخص کردند  .از
خوشحالی ریما به خاطر پیدا کردن نیمه ی گمشده اش خوشحال بودم اما از دوری او غمگین  .چرا که قرار بود ریما بعد
از ازدواج در اصفهان زندگی کند  .من و نسیم همراه ریما به آرایشگاه رفتیم موهایم را فقط سشوار کشیدم با یک آرایش
کامالً دخترانه  .لباسم یک دست کت و شلوار زیتونی که خیلی دوست داشتم با شال مغز پسته ای و کفش نباتی پاشنه ده
سانتی  .اولین بار بود که در چنین مراسمی این همه شیک پوش بودم  .نسیم دختر خاله ی ریما بر خالف من آرایشی
کامالً زنانه با لباس حریر آبی بلند  .لباس و آرایش صورت و مو که در باالی سرش همچون تپه ای به نظر می رسید نسیم
را بیش از سنش نشان می داد ولی خودش با دیدن چهره اش در آینه قدی آرایشگاه لبخندی از سر رضایت زد  .ریما اما
با آن لباس عروس نباتی دنباله دارکه پایین لباسش کمی پف داشت و سنگ دوزی شده بود و آرایشی که زیبایی اش را
صد چندان کرده بود همچون پری دریایی تحسین هر بیننده ای را برمی انگیخت  .ریما دست در دست حامد از
آرایشگاه خارج شد و سوار بر ماشین گل زده به سمت تاالر حرکت کردند  .قرار بود امیرعلی یا شاهرخ هر کدام که
وقت داشتند بیایند دنبال من و نسیم که ظاهراً هیچ کدام وقتی برای ما نداشتند  .نسیم از اینکه کسی در پی ما نیامده
عصبی و کالفه بود  .مدام زیر لب غر می زد که زنگ آرایشگاه به صدا درآمد و هر دو نفس آسوده ای کشیدیم  .بدون
معطلی هر دو از آرایشگاه بیرون آمدیم  .امیرعلی کنار ماشین به انتظار ایستاده بود  .تکیه اش را به ماشین داده وپای
چپش را به گلگیر ماشین چسبانده بود  .دست هایش را روی سینه ی ستبرش قالب کرده بود  .کت و شلوار مشکی
براقی به تن کرده و موهای سرش را با واکس مو به عقب رانده بود و ته ریشی که همیشه روی چهره ی مردانه اش جا
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خوش کرده بود او را بیش از پیش جذابتر نموده بود .با دیدنش بی اختیار لبخندی روی لبهایم نشست  .شبیه دامادها
شده بود  .امان از دست آقایان که توی عروسی و مراسمات این چنینی خودشان را در هیبت داماد در می آورند ولی
همیشه خانمها را متهم به آراستن و آرایش می کنند.غرق در افکارخود از پله ها خرامان خرامان پایین آمدم  .به خاطر
کفش پاشنه دارخیلی با احتیاط قدم برمی داشتم  .نسیم مثل کسی که دنبالش کرده باشند با آن کفش های چهارده سانتی
به سمت ماشین دوید امیرعلی با شنیدن صدای قدمهای نسیم توجهش به او جلب شد  .نسیم با اخمی ساختگی و با لحن
دلخور او را خطاب قرار داد
امیرعلی االن چه وقتِ اومدنه ؟
امیرعلی نیم نگاهی به نسیم انداخت بعد نگاهش را پایین دوخت و در حالیکه در ماشین را برای سوار شدن باز می کرد
آرام لب زد
 .ببخشید که کمی دیر شد
نسیم اخمش را با عشوه ای غلیظ کرد و در همان حال سریع خودش را در صندلی جلوسُر داد  .متعجب از عجله ی او
برای سوار شدن در صندلی جلو  ،نگاهی به امیرعلی انداختم هنوز متوجه من نشده بود شاید هم این طور وانمود می کرد
 .نفسم را با آه بیرون دادم و سالم کردم امیرعلی نگاهش را که پر از حیرت بود به من دوخت و این بار من بودم که
سرم را پایین انداختم  .جواب سالمم را داد و همان طور که نگاهش به من بود این را از سنگینی نگاهش فهمیدم
خواست در ماشین را برای من هم باز کند ولی من پیش دستی کردم و با تشکر کوتاهی در ماشین را باز کردم و سوار
شدم  .امیرعلی ماشین را دور زد و سوار شد  .دوباره نگاهش در آینه در نگاهم قفل شد  .متعجب ابرویم باالرفت
امیرعلی از این عادت ها نداشت .با خودم گفتم " این امشب چش شده چرا اینقد نگا میکنه ؟! " خودم را مشغول تماشای
خیابان نشان دادم  .نسیم تا وقتی به تاالر برسیم یک ریز از زیبایی ریما تعریف کرد  .در طول مسیر هر بار سر می
چرخاندم وچشمم در آینه ی ماشین می افتاد نگاهم با نگاه امیرعلی شکار میشد  .کالفه از این بازی سعی کردم تا جایی
که امکان دارد شکار نگاهش نشوم  .لبخند مرموزی که روی لبش خودنمایی می کرد بیشتر کالفه ام می کرد  .از این که
آرایش کرده بودم پشیمان شدم ولی آرایش من آن قدر مالیم بود که اگر دقت نمی کردی اصالً متوجه تغییری در چهره
ام نمی شدی  .نسیم تکیه اش را به در ماشین داده بود و مدام امیرعلی را خطاب قرار میداد ولی امیرعلی فقط با اشاره ی
سر به او می فهماند که به حرف هایش گوش می کند و چشمش به مسیر است  .وقتی به تاالر رسیدیم ریما به کمک
حامد از ماشین پیاده شد .خاله مونس مادر نسیم منقل اسپند را به دست خاله مولود داد و خودش به همراه مادر داماد
بر سر عروس و داماد نقل پاشید .اکثر آقایان از بستگان دو طرف جلوی در ورودی تاالر ایستاده بودند  .با آرایش و
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لباسی که داشتم معذب بودم برای همین زودتر از عروس و داماد از پله های تاالرباال رفتم  .مجلس خانمها در طبقه باال
بود  .لحظه ای محو تماشای زیبایی سالن شدم  .گچ بریهای دیوارها و سقف که با نقاشی ماهرانه ای بیشتر جلوه می نمود
چشم هر بیننده ای را خیره می کرد  .میز و صندلی های شیکی که با ساتن های فیروزه ای و لیمویی آراسته شده بودند .
جایگاه مخصوص عروس و داماد با تورهای رنگی  ،رنگین کمانی زیبا را خلق کرده بود  .حامد در کنار ریما به سمت اتاق
عقد که درطرف دیگر سالن بود حرکت کرد و بستگان درجه یک هم به دنبالشان  .ریما از من خواسته بود تا در کنارش
باشم وباالی سرش قند بسابم  .نسیم و فاطمه هر کدام یک طرف پارچه ی ساتن سفیدی را گرفته بودند  .همگی منتظر
ورود عاقد و خواندن خطبه ی عقد بودیم  .باالخره عاقد همراه امیرعلی وارد شد  .با دیدن امیرعلی ناگهان ضربان قلبم
اوج گرفت  .قلبم با تمام قوایش بر سینه ام می کوبید .هرسان چشم گرداندم  .می ترسیدم کسی صدای کوبش قلبم را
بشنود و رسوایم کند  .نمی دانم چرا جرئت نگاه کردن در چشم های او را نداشتم  .شالم کمی عقب رفته بود ولی دستم
بی حس شده بود نمی توانستم دستم را عقب برده و شالم را درست کنم  .دو کله قند کوچک و زیبا در دستم به سان
وزنه ای سنگین شده بودند که توان به حرکت در آوردنشان را نداشتم  .با صدای صلوات به خود آمدم و یک لحظه سرم
را باال گرفتم که نگاهم در نگاه امیرعلی سُر خورد  .نگاهش تهی از هر چیزی که من تصورش را می کردم بود  .نفس
راحتی کشیدم اما نه نفسم سنگین بود.دوست داشتم نگاه امیرعلی به من نگاهی ورای نگاه های دیگر باشد اما چرا؟ نمی
دانستم  .ریما بعد از سه بار خطبه خواندن عاقد بله را گفت  .صدای هلهله و شادی زنان مجلس ،تبریک و شادباش فضای
سالن را پر کرده بود و هدایایی که تقدیم عروس می شد  .امیرعلی دستبندی زیبا به ریما هدیه کرد  .ریما از امیر
خواست تا دست بند را به دستش ببندد  .امیرعلی به زحمت توانست این کار را بکند به خاطر قفل ظریف دستبند وقتی
سرش را باال گرفت دانه های ریز عرق روی پیشانیش نشان از معذب بودنش در جمع زنان داشت چرا که برخی از خانم
مراسم

ها حتی زحمت پوشاندن سر شانه های برهنه و موی سرشان را از نامحرم به خود نداده بودند .

عقد به پایان رسید  .در میان شادی و هلهله ی حاضرین ریما دست در دست حامد خرامان خرامان قدم برمی داشت و
کنار هر میزی که می رسید با فرود آوردن سر خیر مقدم می گفت  .داماد چند دقیقه ای کنارعروس زیبایش ننشسته بود
که مجبور به ترک مجلس شد و با این کارش مجوز پایکوبی به خانم های مجلس داد  .نسیم دست فاطمه را گرفت و برد
وسط سالن وبا حرکات دست فاطمه را مجبور به رقص می کرد و فاطمه با لبخندی مهربان او را همراهی می کرد .
هرازگاهی با دیدن دختری بی اختیار به یاد شاهرخ می افتادم  .یک لحظه فاطمه را کنار شاهرخ مجسم کردم  .فاطمه ی
محجوب و دوست داشتنی با چهره ی کامالً شرقی در کنار شاهرخ مهربون وشیطون زوج جالبی می شدند.ازتصور آنها
درکنارهم لبخندی روی لبانم نقش بست.با خودم گفتم " چی میشد منم مثل فاطمه که ریما رو برای حامد خواستگاری
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کرد ،برای شاهرخ برم خواستگاری " غرق در افکار شیرین بودم که با سقلمه ای که به پهلویم زده شده به سمت ضارب
چرخیدم  .نسیم بود  .با نیش باز گفت
 .حواست کجاست خانوم خوشگله ؟ ریما یه ساعت داره بهت اشاره می کنه بری پیشش
با دست به سمت ریما اشاره کرد  .با قدم های آرامی که به خاطر پوشیدن کفش پاشنه بلند بود به طرف جایگاه عروس
و داماد رفتم  .ریما دستم را گرفت و کنار خودش نشاند  .چشمهایش برقی از خوشحالی داشت  .با لذت نگاهش کردم .
چقدر برایش خوشحال بودم  .یک لحظه از ذهنم گذشت " یعنی منم یه روزی این لباس رو می پوشم  " .به نظرم خیلی
غریب بود  .خودم را در لباس سپید مجسم کردم اما هرچه تالش کردم نتوانستم کسی را به عنوان داماد در کنارم
تصورکنم  .زیر لب زمزمه کردم " پس هنوز وقتش نرسیده " به قول شاعر هنوز دچار نشده بودم  .ریما با ذوق دستم را
در دستش گرفت  .در نگاهش هزاران ستاره می درخشید  .ریما از محسنات حامد می گفت  .نمی دانم در این مدت
کوتاه چگونه به این همه خوبی ندیده حامد پی برده بود .نسیم هم باالخره بعد از این که وسط مجلس با دیگر دختران
فامیل خودی نشان داد به ما ملحق شد و از چند قدم مانده به میز شروع کرد با آب وتاب از تیپ امیرعلی تعریف کردن
و ریما هم با لبخندهای معنادار مرا می نگریست  .کسی از گوشه سالن نسیم را صدا کرد و او به ناچار حرفش را ناتمام
رها کرد و به سمت صدا رفت  .با خنده رو به ریما گفتم
 ..مثل اینکه نسیم بدجوری چشمش امیرعلی رو گرفته ها
ریما خندید  .اما جدی گفت
 ...اما داداش من خودش قبالً دچار یه جفت چشم شیطون شده
با چشم و ابرو به چشم های من اشاره کرد  .خواستم به حرفای ریما اعتراض کنم که به یاد نگاه های امیرعلی داخل
ماشین افتادم  .قلبم به تپش افتاد .یعنی واقعاً امیرعلی به من عالقه داشت ؟ ولی این با عقل جور در نمی آمد  .او همیشه
در حال سرزنش کردن من بود .هر وقت برخوردی با او داشتم آخرش به نگاه مالمت بار او ختم شده بود  .هیچ گاه در
نگاهش تحسین یا چیزی شبیه به این که شاید به من عالقه داشته باشد ندیده بودم  .آه پرسروصدایی ازسینه بیرون دادم
..من اصالً معنی نگاهش را جز نگاه سرزنش گرش نمی دانستم
در بیرون تاالر ریما با چشم های گریان خاله مولود بدرقه شد  .حتی عمو واال و امیرعلی هم با همه خوداریشان آسمان
چشم هایشان بارانی شد  .با بغض ریما را در آغوش گرفتم و برایش آرزوی خوشبختی کردم  .مامان و عمه فروغ هم
اشک می ریختند  .شنیدم که مامان به عمه فروغ گفت
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من که طاقت دوری از میترا رو ندارم  .یادم باشه حتماً شرط بذارم که دخترم نزدیکم باشه .مولود هم باید شرط
 .می کرد همین جا ساکن بشن
عمه هم در جوابش گفت
 .مثل اینکه یادت رفته ریما دانشجوی دانشگاه اصفهانه  .ببینم نکنه خبریه زنداداش و ما بی خبریم
 .نه بابا میترا هنوز بچه ست  .نگا به سن و سالش نکن
***
روزها از پی هم میگذشتند و من در انتظار اعالم نتایج کنکور بودم  .در این مدت چند خواستگار داشتم که قبول یا رد
آنان را به عهده ی مامان و بابا گذاشته بودم بیدرنگ همه رد صالحیت می شدند  .از این بابت خوشحال بودم  .تنها
 .چیزی که به آن فکر نمیکردم موضوع ازدواج بود  .به قول مامان من هنوز بچه بودم
امروز از صبح استرس داشتم  .دلشوره به دلم چنگ میزند  .از قبولی درکنکور تقریباً مطمئن بودم ولی این دلشوره و
استرس امانم را بریده بود .جرئت نشستن پای کامپیوتر را نداشتم  .دراتاقم قدم میزدم ساعت یک بعد از نیمهشب بود.
صدای زنگ گوشی همراه به سان پتکی بر سرم فرود آمد  .با دستهای لرزان گوشی را برداشتم و با صدایی گرفته
جواب دادم
بله
مژده مژده
صدای شاهرخ بود از خوشحالی تقریباً فریاد میزد و قبولیم در دانشگاه آن هم دانشگاه تهران را بهم تبریک می گفت .
با شنیدن اسم دانشگاه دیگر چیزی نشنیدم .اسم تهران در گوشم زنگ میزد  .حتماً اشتباهی شده بود  .من اصالً
شهرهای دورمخصوصاً تهران را انتخاب نکرده بودم  .این غیرممکن بود ...یک دفعه آه از نهادم بلند شد  .وای خدای من
خانم جالب پشتیبانم ! به کمک او فرم را کامل کرده بودم  .حتماً او  ....تا صبح چشم روی هم نگذاشتم  .مدام از این پهلو
به آن پهلومیشدم  .عقل و دلم درستیز بودند  .نمی دانم در آن وضعیت چرا مدام آهنگ سلطان قلبم در گوشم مثل اکو
پخش می شد  ".یه دل میگه بــرم بــرم  .یه دلم میگــه نـــرم نــرم  .طاقت نداره این دلــم  "......وای ! امان از این دل
من  .حکم ماهی را داشتم که بیرون از آب افتاده بود  .من بیرون از شیراز  ...ولی در طرف دیگر ورود به یکی از بهترین
....دانشگاههای کشور
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صبح زود مامان با هیجان زیاد از شنیدن قبولی ام در دانشگاه بی هوا وارد اتاقم شد و با دیدن من ذوقش به یکباره
فروکش کرد و لبخند برلبهایش ماسید  .لبهایش از نگرانی باز شد
میترا این چه حال و روزیه برای خودت درست کردی؟ چت شده؟ نکنه مریضی ؟
بی حوصله جواب دادم
 .سالم چیزیم نیست مامان  .فقط دیشب تا صبح نخوابیدم
چنگی به موهایم زدم و بی رمق و نا امید نالیدم
وقتی با خانم جالب فرم رو پر میکردم اصالً به دوری مسافت حواسم نبود  .حاال باید چکار کنم ؟
مامان به سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد  .آفتاب خوشحال به اتاقم سرک کشید  .مامان نزدیکم
آمد و کنارم نشست .هرچه مهر مادری داشت یکجا در نگاهش روانه ی نگاه نا امیدم کرد و گفت
توکل به خدا عزیزم  .حاال پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن بیا پایین صبحونه آماده ست
سر میز صبحانه بابا علی با خوشحالی رو به من گفت
احوال خانم مهندس ما چطوره ؟
جوابی ندادم  .باباعلی که از علت بی حالی و کسلیم با خبر بود  .برای دلگرمی من گفت
میترا جان اصالً غصه دانشگاه رونخور،خودم پیگیری میکنم و انتقالیت رو میگیرم شیراز  .توکلت به خدا باشه
.گلم  .حاال بخند که من بدون گرفتن سهمیه امروزم سر کار نمی رم آ
با حرفهای بابا خوشحال شدم  .به هوا پریدم واز ته دل خندیدم صورتش را غرق بوسه کردم  .گرفتن انتقالی را به کلی
از یاد برده بودم  .مامان اخم مصنوعی روی پیشانیش انداخت و دلخور گفت
 .خوب پدر و دختر ،دل و قلوه واسه هم سیخ می کشین
بابا با حرف مامان به خنده افتاد و جواب داد
تو که حسود نبودی زهرا جان  .راستی خوب اصطالحات میترا رو یاد گرفتیا
عمه فروغ با شنیدن خبر قبولیم در دانشگاه بهم تبریک گفت و برایم آرزوی موفقیت کرد  .آن شب شام مهمان خاله
مولود بودیم  .مامان زهرا چون خواهری نداشت و یکی یکدانه بود با خاله مولود مثل دوتا خواهر بهم نزدیک بودند و
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رفت و آمد دو خانواده به خاطر صمیمیت آنها بیشتر از بقیه بود .عمو واال و خاله مولود قبولیم در دانشگاه را تبریک
گفتند امیرعلی هنوز از اداره برنگشته بود خاله مولود می گفت درگیر یک پرونده ی مهم است که همه ی وقتش را
گرفته است  .جای خالی ریما بدجوری توی ذوق می زد .به یاد حرف ریما افتادم و با خودم گفتم " بی معرفت می گفت
آخرهر هفته میام شیراز ولی مثل اینکه زندگیه متاهلی بد جوری زیر دندون خانوم مزه کرده  .دوهفته یه بار پنج شنبه
میاد جمعه میره  ".همه مشغول صحبت بودند  .من تنها بدون هم صحبت حوصله ام سر رفته بود با اشاره به مامان گفتم
که می روم حیاط تا کمی هوای تازه بخورم  .توی حیاط روی صندلی حصیری نشسته بودم و غرق در آسمان پرستاره ی
شب بودم که صدای چرخش کلید در خانه آمد  .نمی دانم چرا هول شدم سریع دست بردم و گره روسریم را سفت
کردم خودم را روی صندلی کمی باال کشیدم و صاف نشستم  .امیرعلی بود ولی بدون ماشین  .وقتی نزدیکم رسید به
احترامش بلند شدم  .دستپاچه بودم صدای بی امان کوبش قلبم دیوانه کننده بود دوباره دستی به روسریم کشیدم تا از
مرتب بودنش مطمئن شوم  .با صدای آرامی سالم دادم  .با چند قدم فاصله اش را کم کرد با لبخند جواب سالمم را داد و
افزود
 ....تبریک می گم خانوم مهندس بعد از این
کمی مکث کرد و بعد با ناراحتی که من حس کردم در صدایش هست ادامه داد
راستی  ...چرا تهران ؟ دلیل خاصی داره که تهران رو انتخاب کردی؟
بی جهت دستپاچه بودم با من من گفتم
 ..نه نه  ...فقط
 .....فقط چی ؟ نکنه شاهرخ
در صدایش کالفگی موج می زد یا تنها حس من بود  .آه از نهادم برآمد .خدای من یعنی فکر می کرد که به خاطر
شاهرخ تهران را انتخاب کردم  .برای اینکه سؤتفاهم را برطرف کنم سریع حرفش را قطع کردم
نه این طور نیست  .من با کمک خانوم جالب پشتیبان و مشاورم انتخاب رشته کردم  .ایشون تهران رو زده  .خودم
.هم متوجه این قضیه نشده بودم
با دست موهای سرش را به عقب راند  .حس کردم با شنیدن این خبر نفسی از سر آسودگی کشید  .شاید هم من این
طور خیال می کردم  .به خاطر حرفای ریما ذهنیتم نسبت به او تغییر کرده بود  .با دقیق شدن در رفتارش به دنبال ردی ،
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نشانی از عالقه می گشتم اما بی نتیجه بود.دوست داشتم که من دختر مورد عالقه اش باشم در صورتی که هنوز از
 .احساس درونی خودم بی خبربودم
با رفتن ریما تنهاییم بیشتر حس می شد برای همین وقتم را با رفتن به باشگاه پر می کردم اما باقی روزهای هفته برایم
کسل کننده شده بود از بیکاری روی تاب نشسته بودم  .با فشار پاهایم به زمین خودم را تاب می دادم  .یک دفعه حرکت
تاب بیشتر شد  .عمه فروغ بود که پشت سرم ایستاده بود و تاب را هل می داد  .کمی که تاب بازی کردم  .عمه هم خسته
از هل دادن تاب  ،آمد کنارم نشست  .لحظه ای سکوت برقرار شد  .عمه نفسش را فوت کرد .به طرفم چرخید و گفت
 .دیگه سراغی از عمه نمی گیری خانوم مهندس
متعجب و پرسشگر نگاهش کردم  .من که بیشتر وقتم را با عمه می گذراندم  .عمه لبخندی مهربان بر لب نشاند و آرام
گفت
نمی خوای بقیه ماجرا رو بدونی ؟! اینکه شاهرخم رو چه جوری پیدا کردم ؟
نگاهش کردم  .خیلی دلم می خواست بدانم بعد از تصادف چه بر سر شاهرخ آمده  .ولی با حالی که دفعه ی قبل به عمه
دست داد  ...می ترسیدم موضوع را مطرح کنم  .با لبخندی خودم را آماده ی شنیدن قرار دادم و ولی یک دفعه ترسیدم .
هراسان گفتم
 .....ولی آخه می ترسم دوباره حالتون
عمه حرکتی به تاب داد و با روی هم گذاشتن پلکهایش مرا به سکوت دعوت کرد بعد با صدای آرامی شروع کرد به
 .تعریف کردن ادامه ی ماجرا  .انگار خودش هم دنبال بهانه بود تا سری به صندوقچه خاطراتش بزند
غم نهفته ای در صدایش بیداد می کرد
درست رو لبه ی پرتگاه بودیم  .ماشین دو چرخ جلوییش روی هوا معلق بود  .با هر حرکت کوچیکی که داشتم
ماشین تکون می خورد خیلی نگران شاهرخ بودم  .آروم سرمو به طرف شهاب چرخوندم  .صورتش غرق در خون بود .
هیچ حرکتی نداشت  .با ضربه محکمی که در اثر برخورد با فرمان ماشین به سرش وارد شده بود دچار مرگ مغزی شده
بود اما ساک لباس شاهرخ مانع از ضربه ی محکم به سر من در برخورد با داشبورد شد  .ساک پر از لباس شاهرخ جون
منو نجات داده بود  .کم کم داشتم از رسیدن کمک نا امید می شدم که صدایی از بیرون ماشین توجهم رو جلب کرد .
گوشامو تیز کردم  .زن و مردی که از جاده عبور می کردن متوجه تصادف ما شده و ماشینشون رونگه داشته بودن تا اگر
امکان کمک هست کاری بکنن .اینو از صحبتاشون فهمیدم  .خواستم فریاد بزنم و بگم که من زنده ام اما هرچه کردم
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صدا از گلوم خارج نشد  .از ترس زبونم بند اومده بود  .صداها را واضح می شنیدم  .صدای مضطرب زن به گوشم خورد
که می گفت
» مواظب باش مهران ! آرومتر  .ممکنه خطرناک باشه «
مهران ناجی شاهرخ شد  .در عقب ماشین رو باز کرد  .شاهرخ رو که داخل پتو پیچیده بودم آروم بیرون کشید  .اما
همین کارش باعث شد تعادل ماشین بهم بخوره  .سر ماشین به طرف پرتگاه کامالً خم شده بود  .ماشین آروم آروم به
طرف پایین سـُر می خورد که ناگهان سرعت گرفت و با صدای گوشخراشی به پایین پرتاب شد  .من که تا اون لحظه
صدمه ی جدی ندیده بودم در اثر سقوط ماشین هر دو پام آسیب جدی دید  .با برخورد شدید سرم به شیشه ی ماشین
بیهوش شدم و دیگه چیزی نفهمیدم .وقتی ماشین پایین دره سقوط کرد  .مهران و زنش به خیال این که من و شهاب از
اون دره مرگ جون سالم به در نمی بریم  .شاهرخ رو با خودشون بردن  .توی بیمارستان وقتی چشم باز کردم علی رو
دیدم که کنار تختم بی حرف نشسته  .خیلی الغر شده بود  .دور چشمای درشتش رو هاله ای قهوه ای رنگ پوشونده بود
چند تار موی سفید کنار شقیقه هاش منو اونقدر متعجب کرد که بی اختیار جیغ خفه ای کشیدم و اولین حرفم این بود
» علی موهات چرا سفید شده ؟ «
علی که غرق در فکر بود با صدای من تکونی خورد  .براش باورکردنی نبود .با صدایی لرزان و چشم های بارونی بریده
بریده گفت
» باالخره ...بیدار ...شدی  ...آبجی  ...کو چیک «
وقتی شنیدم چهار ماه تو کما بودم خیلی شوکه شدم  .وقتی کامالً حواسم برگشت سراغ شهاب و شاهرخ رو گرفتم .
مامان زجه زد و تو سر و صورت خودش کوبید و حاج بابا با چشم های گریون بهم تسلیت گفت و از خدا برام صبر
خواست  .اون موقع بود که عمق فاجعه رو فهمیدم  .با وضعیت نا مناسب روحی که داشتم مدتی رو تحت نظر پزشک
بستری بودم تا این که کم کم حالم رو به بهبودی رفت  .علی منو به خونه خودش اورد  .رابطه ی خوبی با تو داشتم و این
تو روند بهبودیم تأثیر زیادی داشت برای همین همه با نظر علی موافقت کردند  .این شد که من مهمون دائمی این خونه
شدم  .مدتی طول کشید تا به زندگی عادی برگشتم  .تصمیم گرفتم هر چیزی که مربوط به گذشته است رو کنار بگذارم
حتی درس و دانشگاه و خالصه هر چیزی که منو یاد شهاب می انداخت  .تنها کارم شده بود پیدا کردن شاهرخ  .همه
معتقد بودن شاهرخ موقع سقوط به دره داخل ماشین بوده  .مأمورین گروه نجات با تماس مردی از تصادف ما با خبر
شده بودن و خودشون رو به محل حادثه رسونده بودند .گروه نجات ماشین رو کنار رودخانه پیدا کردن در حالی که در
سمت عقب ماشین کنده شده بوده برای همین این احتمال که شاهرخ به رودخانه پرت شده و جریان آب شاهرخ رو با
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خودش برده خیلی زیاد بود  .گروه امداد مسیر رودخانه رو تا چندین کیلومتر جستجو کرده اما چیزی پیدا نکرده بودند.
وقتی من به هوش اومدم و بقیه از ماجرای نجات شاهرخ توسط مردی به نام مهران باخبر شدند  .یک تیم جستجو تشکیل
شد  .توی روزنامه های کثیراالنتشار عکس شاهرخ چاپ شد تا بلکه ردی  ،نشونی ازشاهرخ پیدا بشه اما هر چه بیشتر
 .گشتیم کمتر چیزی دستگیرمون شد
عمه نگاهی به چهره ی کنجکاو و متعجبم انداخت و با خنده نمکینی پرسید
!! خیلی تعجب کردی ؟ چطور بعد از این همه سال ؟
متحیر چشم به عمه فروغ دوخته بودم و قادر به هیچ عکس العملی نبودم که عمه آهی کشید وگفت
 .تازه بعد این همه سال چشم انتظاریه که می فهمم به یعقوب چی گذشته
لبخندی گوشه لبش نشست و ادامه داد
باورت می شه چند بار که از همه جا بریدم و دلشکسته به حافظ پناه بردم چی جوابم داد ؟ هر بار جواب حضرت
حافظ این بود
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه ی احزان روزی شود گلستان غم مخور
عمه ادامه داد
آره دخترم من هربار با این یه بیت جون می گرفتم و مصمم تر از قبل به دنبال شاهرخ بودم  .خانواده ام مخالفتی با کارم
نداشتند  .حتی بعضی وقتا منو همراهی می کردن  .چند بارعلی و رضا به شهرهای مختلف که تماس گرفته می شد و
خبراز پیدا شدن کودکی می داد می رفتن و هر بار دست از پا درازتر برمی گشتن  .هر سال نزدیک سالگرد فوت شهاب
می رفتم تهران و همون کارهای تکراری سال های پیش رو انجام می دادم  .چاپ عکس و مشخصات شاهرخ و شرح
مختصری از حادثه تو روزنامه .عمه با لبخند مهربانی خطاب به من گفت
 .یادته همیشه ازمن گله داشتی که هر سال دم عید کجا می روم که دو هفته ازمن بی خبری
دلخور نگاهش کردم و سرم را پایین انداختم  .عمه دستم را نوازش کرد و با همان لبخندی مهربان گفت
 .نمی خواستم ذهنتو درگیر این ماجرا کنم
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صورتش پر از خنده شد و ادامه داد
تا این که سال قبل ردی از شاهرخ پیدا کردم  .باور می کنی روزنامه باطله ای که برای پاک کردن شیشه های خونه
خریده شده بود منو به پسرم پاره تنم رسوند .از قضا زنی که هرسال برای نظافت خونه ی مرضیه خانوم می اومده عاشق
صفحه حوادث روزنامه و آگهی های مربوط به گمشده هاش بود  .وقتی عکس شاهرخ رو می بینه با تعجب به خانوم خونه
نشون می ده و می گه
» مرضیه خانوم ببین این عکس ِ تو روزنامه چقد شبیه بچگی های آقاست که رو دیواره «
مرضیه خانوم هم با تعجب عکس داخل روزنامه رو می بینه و با دیدن عکس شاهرخ حالش بد می شه  .زن بیچاره از
ترسش با شاهرخ تماس می گیره و جریان رو براش تعریف می کنه شاهرخ با عجله خودش رو به خونه می رسونه و
مرضیه خانوم رو به درمونگاه می بره .دکتر با معاینه ی مرضیه خانوم می گه چیز مهمی نیست و فقط دچار هیجان شده.
خالصه بعد از زدن چند تا آمپول تقویتی و سِرم به خونه بر می گردن  .شاهرخ کنجکاو دونستن حقیقت بود اما مراعات
حال مرضیه خانم رو می کنه و چیزی نمی پرسه ولی مرضیه خانوم که زن با خداییه خودش همه ی ماجرا رو برای شاهرخ
تعریف می کنه و به شاهرخ می گه
وقتی تو رو از تو ماشین کشیدیم بیرون ماشین پرت شد ته دره  .من و مهران فکر کردیم  ..یعنی مطمئن بودیم که «
پدر و مادرت مردن  .ما هم که سال ها بود بچه دار نمی شدیم تو رو به فرزندی قبول کردیم  .اولش خیلی بی تابی
مادرت رو می کردی ولی کم کم به من و مهران عادت کردی و ما رو مامان و بابا صدا زدی  .مهران برات به اسم خودش
شناسنامه گرفت  .وقتی ازت اسمت رو پرسیدیم با شیرین زبونی جواب دادی شاهرخ  .ماهم تصمیم گرفتیم شاهرخ
»  .صدات کنیم
عمه دست هاش رو از هم باز کرد و کش و قوسی به بدنش داد و گفت
کمرم خشک شد از بس رو تاب نشستم
عمه از روی تاب بلند شد  .رفت پشت تاب قرار گرفت و شروع کرد به هل دادن تاب و در همان حال ادامه داد
تو خونه نشسته بودم و مشغول تماشای برنامه ی تلویزیون بودم که تلفن خونه زنگ خورد  .گوشی رو برداشتم
و گفتم
»  .بله بفرمایید «
جوابی نشنیدم  .جز صدای نفس هایی که نشون از هیجان صاحبش داشت .دوباره گفتم
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» بفرمایید  .امرتون ؟ «
باز هم جز صدای نفس های تند و نا منظم چیزی نشنیدم  .کالفه شدم  .تنها حدسم این بود که کسی از سر بیکاری
خواسته با مزاحمت تلفنی خودش رو سر گرم کنه گوشی رو قطع کردم چند دقیقه بعد دوباره صدای زنگ تلفن بلند شد
 .گوشی رو برداشتم اما باز هم کسی پشت خط حرفی نزد  .گفتم
» ...اگه یه بار دیگه مزاحم بشی شماره ات رو میدم مخابرات «
هنوز جمله ام تموم نشده بود که از پشت خط صدای لرزان پیرزنی رو شنیدم که گفت
»ببخشید  .منزل خانوم فروغ معتمد ؟ «
با شنیدن صدا دلم آشوب شد  .با دلهره جواب دادم
»بله خودم هستم  .بفرمایید «
همون صدای لرزان به گوشم رسید
» ..در مورد آگهی گمشده «
ال باورم نمی شد  .بعد از این همه سال کسی زنگ بزنه
دیگه صداشو نشنیدم  .گوشی توی دست هام خشک شده بود  .اص ً
و بخواد در مورد آگهی صحبت کنه  .اوایل تماس تلفنی زیاد بود  .بعضی ها که نمی دونم چه اسمی میشه روی آنها
گذاشت زنگ می زدن و فقط مزاحم می شدن  .بعضی ها هم که کسی رو سراغ داشتند مشخصاتش با شاهرخ یکی نبود
اما توی این چند سال اخیر هیچ تماسی گرفته نشده بود  .با صدای بلند " الو الو کسی صدای منو میشنوه ؟ خانوم معتمد
؟" به خودم اومدم و جواب دادم  .مرضیه خانوم نشونی منزلشون رو تو تهران داد  .اونقدر هیجان داشتم که به کسی
چیزی نگفتم و بدون معطلی راهی تهران شدم  .فقط یادداشت کوچیکی نوشتم که « من میرم تهران » و یادداشت را به در
سالن زدم  .با اولین پرواز خودم رو به تهران رسوندم  .بیرون فرودگاه تاکسی دربستی گرفتم و نشونی منزل رو دادم .
میترا نمی دونی چه حالی داشتم عمه  .وقتی با دست های لرزان زنگ در رو زدم و دقایقی بعد که برایم قرن ها گذشت
شاهرخ توی قاب در حیاط ظاهر شد  .انگار شهاب روبه رویم ایستاده بود  .بی اراده اسم شهاب سر خورد روی زبونم .
دنیا دور سرم می چرخید پاهام تحمل وزنم رو نداشت چشمام تاب نیاورد و روی هم افتاد و از حال رفتم اما قبل از
سقوطم دستهای شاهرخ بود که به کمک تن رنجورم اومد .وقتی چشم باز کردم خودم رو توی یک اتاق بزرگ قدیمی
دیدم  .نگاهی به دور و برم انداختم  .دیوارهای اتاق با کاغذ دیواری قدیمی از گل های سوسن تزیین شده بود باپردهای
تور گل درشت قدیمی اما بسیار زیبا  .اتاق از تمیزی برق می زد  .کنار پنجره ی بزرگ اتاق روی چهارپایه ای چوبی چند
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تا گلدون شمعدونی جا خوش کرده بود .مشغول وارسی اتاق بودم که در باز شد و شاهرخ داخل شد  .هر دو هیجان زده
بودیم  .برق چشماش منو به یاد نگاه شهاب دیوونه کرده بود  .اختیار حرکاتم رو نداشتم  .خنده و گریه ام قاطی شده بود
 .مرضیه خانوم وارد اتاق نشد می خواست من و شاهرخ باهم تنها باشیم  .شاید با خودش فکر می کرد شاهرخ در
حضورش نتونه به راحتی احساساتش رو بروز بده .به هر حال شاهرخ مرضیه خانوم رو بیست سال مادر صدا کرده بود و
حاال ناگهان واقعیت در برابرش عریان شده بود .درک واقعیتی به این بزرگی خیلی سخت بود .وقتی شاهرخمو بغل
 ...گرفتم هر دومون از شدت هیجان می لرزیدیم
گردنم را به طرف عمه کج کردم ولبخند پرمهری نثارش کردم .از ته دل برایش خوشحال بودم  .باالخره بیست سال
صبوری و توکل نتیجه داده بود  .برای خودم هم خیلی خوشحالم بودم همیشه به ریما برای داشتن امیرعلی حسودیم می
 .شد
***
شاهرخ اصرار داشت تا انتقالی نگیرم و در دانشگاه تهران تحصیل کنم .یکی از دالیلش هم وجود استادان آنجا بود و
 .. .دیگری بودن در کنار هم
برای ثبت نام شاهرخ نیز همراه من و باباعلی آمد .وقتی در مورد انتقالی خبر دادند که این ترم امکانپذیر نیست برق
خوشحالی را در چشمان شاهرخ دیدم  .حاال که قرار بود در تهران بمانم به جای خانه شاهرخ دوست داشتم در خوابگاه
دختران باشم  .میخواستم خاطراتی از دوران تحصیل در تهران البته هر چند کوتاه با دوستان جدیدی که مییابم داشته
باشم برای همین در مقابل اصرارهای شاهرخ مقاومت کردم  .بابا علی هم که میدانست مرغ من یک پا بیشتر ندارد برای
 .ثبت نام درخوابگاه دختران راهی شدیم
اولین روز دانشگاه از راه رسید  .با هیجانی مهار شده قدم در کالس گذاشتم  .کالس بزرگی بود با تقریباً چهل  ،چهل و
پنج صندلی و میز و صندلی استاد که به واسطه سکویی باالتر از سطح کالس بود  .دو پنجره بزرگ کالس را روشن و دلباز
کرده بود .با دیدن شخصی که کنار پنجره نشسته بود لبخندی ناخواسته روی صورتم جاخوش کرد  .به سویش رفتم
.همیشه عادت داشتم در ردیف جلو بنشینم  .با لبخند سالمی دادم و دختر کنار پنجره نیز با لبخندی زیبا سالمم را پاسخ
گفت و دستش را به سویم دراز کرد
 .راشین فرهادی هستم
دستش را به گرمی فشردم و درجواب گفتم

76

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

کتابخانه نودهشتیا

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

من هم میترا معتمد هستم .امیدوارم دوستهای خوبی برای هم باشیم
با آمدن یک گروه پرسروصدا حرفمان ناتمام ماند  .کمکم کالس پرشد  .دختر و پسرهای شهرستانی از دورچشمک
میزدند حس غریبی درچهرههایشان بیداد میکرد با آمدن استاد کالس حالت رسمی پیدا کرد .درطول روزمن و راشین
لحظهای از هم جدا نشدیم  .طوری با هم گرم گرفته بودیم که هر کسی ما را میدید گمان میکرد دوستان چندین ساله
هستیم  .راشین دختری خونگرم و مهربان بود و من با او احساس راحتی میکردم  .تقریب ًا شجره نامه خانوادگی اش را
برایم گفته بود و من بیشتر شنونده بودم  .آخرین کالس هم به پایان رسید و آهنگ رفتن کردیم جلوی در دانشگاه با او
دست دادم و به سمت خوابگاه روان شدم  .کالسهای شاهرخ دیرتر تمام میشد برای همین نمیتوانست مرا همراهی
 .کند
دو هفته اول به سرعت برق و باد گذشت  .ساعت آخر را کالس نداشتیم یعنی استاد نیامده بود .از کالس خارج شدم و به
سمت بیرون دانشگاه به راه افتادم  .غرق در فکر بودم و متوجه چاله جلوی پایم نشدم اما در لحظه آخر مثل مرغی در
حال بال زدن دستهایم را در هوا تکان دادم تا تعادل خود را حفظ کنم بلکه زمین نخورم دیدن این صحنه برای چند نفری
که از کنارم می گذشتند سوژه خنده شد  .پسر الغر و قد بلندی با موهای دم اسبی از میان جمع رو به دوستانش با صدایی
که من بشنوم گفت
 .اِ بچه ها نخندین طفلی گناه داره  .بنده خدا حق داره با دیدن پسرای به این خوشتیبی هول کنه
بی توجه به مزه پرانی های پسر موبلند از دانشگاه خارج شدم و در پیادهرو قدمزنان به سمت خوابگاه به راه افتادم .
حس کردم کسی به دنبالم می آید  .سنگینی نگاهش را احساس میکردم اما جرأت به عقب برگشتن وکنجکاوی نداشتم
 .به سرعت قدمهایم افزودم و به مسیرم ادامه دادم تا به خوابگاه رسیدم و سنگینی نگاه همچنان به دنبالم بود.شب موقع
خواب وقتی میخواستم پنجره اتاق را ببندم با دیدن سایه مردی کنج دیوار روبروی خوابگاه شوکه شدم اصالً باورکردنی
نبود اما شک نداشتم که خودش بود  .با خودم گفتم " این اینجا چی کارمیکنـه ؟ یعنی این بود که عصری تعقیبم می
کرد ؟! آخه برای چی؟ " برای اینکه متوجه من نشود سریع خودم را عقب کشیدم  .روی تختم دراز کشیدم و به فکر فرو
رفتم  .دوباره شروع کردم با خودم حرف زدن "خب واسه چی خودشو قایم کرده ؟ این کاراش چه معنی داره؟  "....از
بس این پهلو و آن پهلو شدم صدای تخت و بعد اعتراض مینا بلند شد  .از بین دندان های کلید شده اش غر زد
 .چقد وول میخوری دختر  .بگیر بخواب بزار مام بکپیم
سر کالس نشسته بودم و به اتفاقات روز قبل فکر می کردم  .امروز صبح دوباره توی محوطه دانشگاه پسر دیروزی را
دیدم  .از دور برای من دستی تکان داد و سرش را به نشانه سالم پایین آورد  .متعجب از حرکت پسربا خودم گفتم " چه
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دل خجسته ای داره ؟" با فرود آمدن ضربه ای به پشتم از جا پریدم  .راشین ردیفی از دندان های صدفی اش را به
نمایش گذاشت .دختر دوست داشتنی و زیبایی بود با موهای رنگ شده و ابروهای تمیزالبته تا حدودی این زیبایی را
مدیون جراحی پالستیک بود و هیکل قلمیش مرهون ریاضت کشیدن در نخوردن راشین با لحن داش وار گونه ای گفت
چطوری تو ؟ غرق نشی یه وقت ؟
بی حوصله سری تکان دادم و چیزی نگفتم  .آن روز هم بعد از پایان کالس در راه خوابگاه همان سنگینی نگاه را احساس
کردم ولی این بار عمداً به روی خودم نیاودم  .شب هنگام قبل از خواب ازتاریکی استفاده کردم از گوشه پرده دزدانه
بیرون را نگریستم و او را همان جای دیشبی یافتم که پنجره اتاق را نگاه میکند  .حس کردم لبخندی روی لبهایش
نمایان شد .دلم گفت " یعنی فهمیده من دارم نگاهش میکنم" سریع پرده را انداختم و به سوی تختم رفتم تا بچههای
خوابگاه به موضوع شک نکنند  .از رفتارش سر در نمی آوردم ! چرا خودش را نشان نمی داد ؟ اواز این عادت ها نداشت
 .چند روز و شب به همین منوال گذشت  .پسر مزه پران هم هر روز با دیدن من با عالمت سر سالم و خدا حافظی می
کرد و اصالً سعی نداشت خودش را بیشتر از این به من نزدیک کند  .کالفه بودم قصدش را از انجام این کارنمیدانستم .
باالخره غروب یکی از روزها نزدیک شد وبیرون محوطه ی دانشگاه راه را برمن سد کرد  .سرم را باال گرفتم نگاهم
درنگاهش گره خورد  .یک سر و گردن از من بلندتر بود  .پوست برنزه اش با چشمان زاغش تضاد جالبی داشت  .شلوار
جین با تیشرت جذبی به تن داشت همانطور با اخم نگاهش می کردم تا خواست صحبت کند بیاعتنا به حرفهایش راهم
 .را کج کردم اما او بند کیفم را گرفته و مانع از حرکتم شد ...با صدای فریادی هردو در جا خشکمان زد
اینجا چه خبــره ؟
با دیدنش جیغ خفه ای کشیدم  .بی توجه به پسر موبلند و لحن گزنده ی سامان با لبخند نگاهش کردم و گفتم
تویی ! اینجا چیکار می کنی ؟
بدون اینکه جواب سؤالم را بدهد در حالیکه با اخم به پسر نگاه می کرد گفت
بروسوار ماشین شو
با دست به ماشین کنار خیابان اشاره کرد  .پسر بیچاره گیج و مبهوت بر جای مانده بود و نظاره گر این صحنه بود  .آرام
به سوی ماشین رفتم و سوار شدم  .از آن فاصله صدای سامان را نمیشنیدم که چه میگفت اما وقتی به سمت ماشین
برگشت نگاهم به صورت رنگ پریده ی پسر دوخته شد  .مثل یک چوب خشک بر جای مانده بود  .سامان خیلی
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خونسرد به سمت ماشین آمد و سوار شد  .سریع ماشین را روشن کرد و از آنجا دور شد  .گیج و مبهوت از رفتارش
گوشه صندلی کز کرده بودم صدای خش دار وبم سامان بلند شد
این پسره چی کارت داشت ؟
.هیچ کار
زیر چشمی نگاهش کردم  .فکش منقبض بود .معلوم بود به زحمت خودش را کنترل می کند  .صدایش از الی دندان
های قفل شده اش به زحمت بیرون آمد
یعنی چی که هیچی ؟ پس بند کیفت تو دستش چیکار میکرد ؟
اعصابم از دست کارهای پسر مزاحم بهم ریخته بود ولی نمیخواستم با گفتن ماجرا برای سامان او را درگیر کنم برای
همین سکوت کردم  .سامان با کالفگی دستی داخل موهایش برد بعد با حرص دنده عوض کرد  .بیش از این نتوانست
خوددار باشد  .دوباره صدایش در فضای ماشین پیچید
دختر اینجا تهرانه  .می فهمی ؟ توام این جا غریبی هزارویک اتفاق ممکنه برات بیفته
با تعجب ابروهایم را باال انداختم  .چه می شنیدم سامان و نگرانی ،آن هم برای من ؟! دهان باز کردم تا بگویم "چرا چند
روزه منو زیر نظر داره " اما پشیمان شدم  .با خودم گفتم " خب خودش داره میگه نگرانمه شاید برای همین دورا دور
مواظبم بوده .شاید هم باباعلی اون رو فرستاده تا از اوضاع و احوالم تو این جا خاطر جمع بشه اما خب بابا از طریق
شاهرخ خیلی راحت می تونست از اوضاع این جا با خبر بشه  .بعد از چندین هفته بی خبری حاال سروکله اش پیدا شده
که چی ؟ "...به سمتش چرخیدم و با شیطنت از او پرسیدم
یعنی این قدر برای من نگرانی که پا شدی از شیراز اومدی اینجا ؟
نگاه دلخورش را برای لحظه ای به نگاهم دوخت .نفسش را با آه بلندی بیرون داد و گفت
برای معامله ای اومده بودم تهران گفتم یه سری هم به تو بزنم  .اشکالی داره ؟
با بی تفاوتی شانه ای باال انداختم  .نمی توانستم رفتارش را بفهمم  .با طعنه گفتم
نه چه اشکالی داره  .فقط تعجب کردم  .نه که جنابعالی همیشه سایه ی منو با تیر می زدی
یک دفعه صدایش اوج گرفت  .عصبی بود اما لحن کالمش غمگین بود
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من هیچ دشمنی با تو ندارم این تویی که چشم دیدن منو نداشتی  .هیچ وقت منو ندیدی همیشه چشمت دنبال از
 .ما بهترون بود
از تعجب دهانم باز مانده بود  .معنی حرف هایش را نمی فهمیدم  .یا خودم را به نفهمی زده بودم  .هر دو ساکت بودیم
.سکوت تلخی فضای ماشین را پر کرده بود برای رهایی از فضای سنگینی که ایجاد شده بود گفتم
کجا داریم میریم ؟
نگاهم کرد و آرام لب زد
شام خونه ی شاهرخ دعوتیم  .گفتم بیام دنبالت تا باهم بریم  .در ضمن دلم برات تنگ شده بود
!جمله ی آخرش چیزی شبیه زمزمه بود اما شنیدم  .اصالً در باورم نمی گنجید  .سامان و دلتنگی ؟! آن هم برای من ؟
سامان بر خالف سپهرعالقه ی زیادی به ادامه تحصیل نداشت برای همین بعد از گرفتن فوق دیپلم وارد بازار کار شد و با
یکی از دوستانش یک فروشگاه لوازم کامپیوتری و گوشی های تلفن همراه دایر کرد  .البته سرمایه اش توسط عمو رضا
تأمین شده بود  .جلوی در خانه ای قدیمی نگه داشت  .ازماشین پیاده شد ودرحیاط را باز کرد تا ماشین را داخل خانه
ببرد  .با خودم گفتم " چه جالب شاهرخ کلید خونه روهم بهش داده  ".از ماشین پیاده شدم و به سمت خانم مسنی که
عصازنان به استقبالمان میآمد رفتم و در همان حال با لبخند گفتم
سالم از دیدنتون خوشوقتم
دستش را به سویم دراز کرد و مرا مهربان در آغوش گرفت و صورتم را بوسید مقداری ازموی سپیدش ازروسری
کوتاهش بیرون زده بود .کنار لبهای نازک و چشمان سیاهش چروک ها صف کشیده بودند  .کت و دامن کوتاه بادمجانی
ضخیمی پوشیده بود  .مشغول احوالپرسی بودیم که با صدای سالم شاهرخ سرها به عقب چرخید  .با دیدن مرضیه خانم
دلم هوایی شد  .در فکر بودم که این ترم کی تمام می شود تا دلتنگی من هم به سر رسد صدای آرام سامان را نزدیک
گوشم شنیدم
به چی فــــــــِکر میکنی ؟
 .هیچی یاد مامان و بابا افتادم  .دلم براشون یه ذره شده
مرضیه خانم به کمک شاهرخ پله ها را باال رفت  .از همان جا بلند گفت
 .بچه ها چرا وایسادید زود بیاید داخل هوا سرده سرما می خورین
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تازه متوجه اطرافم شدم  .با نگاهی گذرا نیز می شد به قدمت خانه پی برد  .درختهای تبریزی دورتا دور حیاط قدعلم
کرده بودند  .استخری گوشه حیاط پذیرای برگهای هفت رنگ پاییزی بود  .نگاهم به سمت ساختمان کشیده شد  .پنجره
هایی که از بیرون با حصیرهای چوبی آراسته شده بودند اما گردوغبار نشسته برجانشان زیبایی آنها را از نظر بیننده
 .پنهان می کرد  .بی حرف در کنار سامان از پله ها باال رفتم .روی هرپله گلدانی زیبا نشسته بود
با رفتار مامانی مرضیه خانوم اصالً احساس غریبی نمیکردم انگار سالهاست او را میشناسم  .وارد سالن شدم .
چیدمان خانه به شکل سنتی و با اشیائ قدیمی سلیقه صاحب خانه را نشان می داد  .آشپزخانه توسط دری از پذیرایی جدا
میشد و به آن دید نداشت سن و سال باالی مامانی به من گوشزد می کرد که او حتماً به کمک نیاز دارد  .به همین خاطر
بی تعارف وارد آشپزخانه شدم و پرسیدم
کاری هست من انجامش بدم ؟
با خوشرویی لبخندی زد و جواب داد
 .نه عزیز دلم توبرو کمی استراحت کن  .تا االن که سر کالس بودی حتماً خستهای
با عالمت سر پاسخ منفی دادم و به طرف سینگ ظرفشویی رفتم و میوه هایی که در حال آبتنی بودند را از آب گرفتم و
درون سبد پالستیکی ریختم بعد بی آن که صندلی را درآورم پشت میز جمع و جور آشپزخانه خزیدم  .دلم نمی خواست
با سامان هم کالم شوم  .ظرف ساالد را برداشتم و مشغول پوست کندن خیارها شدم .شاهرخ وارد آشپزخانه شد .با آن
صورت تپل چهره ی پسر بچه های معصوم را به خود گرفته و گله مند بود
خانوما خوب با هم گرم گرفتید اصالً هم یادتون نمیاد دو تا جوون خوشگل و خوشتیپ توی سالن در انتظار یه
.چای دبش چشم به راهن
عزیزم چای دبش دست شمارو می بوسه
ازجواب مامانی که با لحن بامزهای ادا شد به خنده افتادم  .درست کردن ساالد تمام شد  .از پشت میز بلند شدم و گفتم
 .االن چند تا چای می ریزم میارم آق داداش  .شما بفرمایین مهمونتون تنها نـَمونه
شاهرخ موذیانه خندید .سرش را نزدیک گوشم آورد وآرام گفت
!مهمون من یا شما ؟
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خودم را به نشنیدن زدم وسینی چای را برداشتم و همراه مامانی و شاهرخ از آشپزخانه خارج شدم  .دلم نمی خواست به
 .سامان و حرفها و رفتارش فکر کنم
شام در فضای گرم و صمیمی همراه با نگاه های دزدانه ی سامان و لبخند های معنی دار شاهرخ صرف شد  .مامانی اجازه
نداد شب برگردم خوابگاه و چون آخر هفته بود از من خواست دو روزی آنجا بمانم  .به اصرار شاهرخ قبول کردم و
تلفنی به مسئول خوابگاه اطالع دادم  ...تعطیالت آخر هفته در چشم برهم زدنی گذشت  .بدون اتفاق خاصی که من بی
 .علت نگرانش بودم  .سامان هم بی آن که حرف خاصی بینمان ردوبدل شود به شیراز برگشت
سر کالس نشسته بودم و باعجله درسهای جلسه قبل را مرور میکردم  .ناگهان احساس کردم ستون فقراتم شکست .
نالیدم
...آخ ..آخ  ....کــمرم ...شکست  .خیر ندیده قطع نخاع شدم رفت پی کارش که
راشین همانطور عصبانی نگاهم می کرد .با چهره مچاله شده از درد نگاهش کردم توپش پربود  .دست به کمر باالی سرم
ایستاد و طلبکارانه گفت
بهتر .حقـته بدتر از این باید میزدمت  .مارمولک تو نامزد داشتی و از من قایم کردی ؟
دهانم از تعجب اندازه ی غار علی صدر باز شد  .با انگشت روی سینه زدم
! کــــــــــی ؟ ! مـــــــــــــن ؟
راشین با دهن کجی که هنوزعصبی می نمود جواب داد
نه پـــــــس عمه م
متحیر از شنیدن این کلمات با چشمان گرد شده پرسیدم
! کی همچین مزخرفی رو گفته ؟
با حرص صندلیش را کنار کشید و نشست  .جویده جویده گفت
یکی از بچه ها دیده بود  .اون پسر هرکوله که چهارشنبه اومده بود دنبالت به اون درازه دم اسبیه بخت برگشته
 .گفته اگه دفعه ی دیگه دوروبر نامزدم ببینمت گردنت رو میشکنم
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از القابی که نثار پسر مزاحم می کرد خنده ام گرفته بود  .از اینکه سامان خودش را نامزدم معرفی کرده بود متعجب
بودم اما ناراحت نشدم .راشین منتظر جواب چشم به دهان دوخته بود من هم بی حواس جواب دادم
 .ولی سامان نامزدم نیست  .حتماً میخواسته منو از دست مزاحمتهای اون پسره نجات بده همین
با رفتار سامان در چند روزی که تهران بود از دلیلی که برای رفتارش آورده بودم مطمئن نبودم  .راشین ناگهان پر از
خنده شد
واقعــــــــــــــــــــاً ؟ ! ولی اینم بگما رامین خیلی خاطرتو می خواد  .بیچاره با شنیدن حرفای آقا سامانتون کم
...مونده بود پس بیفته یعنی پس افتاد

این دیگر واقعاً خنده دار بود  .نفس کالفه ام را بیرون دادم و شمرده شمرده گفتم
ببین راشین این اداها برای کتابهاست  .تو واقعیت اگر پسری از دختری خوشش بیاد و قصد ازدواج داره مثل آدم
میره خواستگاری در خونه ش  .نه اینکه سه هفته خودشو عالف کنه  .این رفتار ازش بعیده  .راستی تو قبأل گفته بودی
! این پسره ترم آخر کامپیوتـــــــره .به نظرتو این جور رفتارها در شأن یک فرد تحصیلکرده تو این سن هست ؟
راست میگی  .ولی خب حتماً اون فــکرکرده اینجوری میتونه تو رو عاشق خودش کنه
با صدای بلند خندیدم
شتر در خواب بیند پنبه دانـــه گهی لپ لپ خورد گــــَه دانه دانه
.پسرای از خودراضیند دیگه چه میشه کرد
اشتباهِ دختر پسرهای امروزی همینه دیگه  .خیلی هاشون فــِکر میکنن اومدن به دانشگاه یعنی پیدا کردن همسر
مورد نظرشون  .در واقع برای باز شدن بختشون میان دانشگاه خودشون میبینن میپسندن بعدش می بـــّرن و می دوزن
و تنشون می کنن بعد به مامان و باباشون می گن چطوره می پسندین ؟
راشین با تعجب پرسید
خـــُب این کجاش بــدِه ؟
ژست استاد رضاییان استاد روان شناسی را گرفتم  .یک چشمم را کمی تنگ کردم و ساعت مچیم را مدام در دستم
باز و بسته می کردم و ادامه دادم
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این وسط خانواده مفهوم خودشو از دست میده  .پدر و مادرها کسایی که باید اولین نفرات باشن که از موضوع
باخبرشن درحاشیه قرارمیگیرن وبعد ازاتمام کارها آخرین نفرند که از موضوع مطلع می شن ،این به نظر من بیاحترامی
به کانون مقدس خانواده ست  .اینجا که آمریکا و اروپا نیست با فرهنگ اونا پیش بریم  .ما باید به رسم و رسومات
 .خودمون احترام بزاریم
صدای یکی از پسرهای کالس بلند شد
 .استاد بحث شیرین خواستـــــگاریه
لحن طنزآلود فرزاد شلیک خنده بچههای کالس را به همراه داشت  .سرم را بلند کردم و با دیدن استاد رضاییان به
صندلی چسبیدم  .اصالً متوجه ورودش به کالس نشده بودم  .تازه یادم آمد که کالس به یکباره آرام شده بود و من گرم
سخنرانی خود بودم  .داشتم از خجالت آب می شدم اما استاد که مردی سپید موی و خوش مشرب بود خندان از من
پرسید
حاال خواستگار کیه ؟
دوباره کالس پراز خنده شد  .استاد که بحث در این زمینه را شیرین دید از خیــرِ درس آن روز گذشت  .موقع خروج از
دانشگاه رامین را به انتظار دیدم  .بی توجه از کنارش رد شدم  .صدای بم و مردانه اش در گوشم پیچید
میترا خانوم
جوابش را ندادم و به سرعت قدم هایم افزودم  .رامین هم قدم هایش را تند کرد و در عین حال شروع به صحبت کرد
خب دختر خوب از اول میگفتی بیا خواستگاری  .من رو هم اینقدر اذیت نمیکردی
در جا خشکم زد  .متوجه منظورش نشدم زبان در کامم نمیچرخید  .بهزحمت قفل لبهایم شکست
کی همچین حرفـــــــی زده ؟
چه فرقی می کنه  .مهمه اینه که درست گفته  .لطفاً تلفن و آدرس خونه تون روبدید تا برای امر خیر خدمت برسیم
.
با خودم گفتم "چقدر این پسر سمجه مثل کــَـنِه می مونه  ".ابروهایم را در هم گره کردم و گفتم
.االن ؟ اینجا وسط خیابـــــون ؟ فـــِـــــــکر نمی کنم صورت خوشی داشته باشه
خــــــــب پس چیکار کنم ؟
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چیزی به ذهنم رسید و برای خالصی از دستش لب گشودم
 .چند روز به من فرصت بدید تا فکر کنم بعد بهتون جواب میدم
از دست خودم عصبانی بودم که چرا منکر قضیه نامزدی شدم  .رامین انگارمنتظر همین یک جمله ی من بود تا ازخوش
حالی به پرواز درآید  .مثل پسر بچه ها ذوق کرد  .دستش را روی سینه ستبرش گذاشت و سرش را کمی خم کرد
 .مخلص شما هم هستیم
زیر لب غریدم
 ...باش تا اموراتـــــــــت بگذره پسره ی
"  ...با خود گفتم " ایــــــــش عمراً من به تو یکی جواب مثبت بدم
شب بابا علی تماس گرفت  .وقتی صدای خسته و بی حوصله ام را شنید با لحن مهربانی گفت
.نگران نباش عزیزم ،انتقالیت درست شده امروز فردا میام پیشت که برگردیم شیراز
این بهترین خبری بود که در طی این چند روز شنیده بودم با خوشحالی جیغ زدم
وایــــــــــی  ...بابایی راست میگی ؟! نمیدونی چقد خوشحالم کردی بابایی  .بـــــــــــوس بـــوس بــوس .سه
 ...تا بوس
روی نیمکت نشسته بودم و از نم نم باران لذت می بردم  .از دور راشین را دیدم که چتر به دست با عجله به سمتم می
آمد  .برایش دست بلند کردم  .مانتو کوتاه پاییزی به رنگ یشمی و پوت همان رنگ پوشیده بود  .با قدم های بلند
خودش را به من رساند و اشاره کرد تا سر کالس برویم  .چتر را روی سرم گرفت و مثل مادرها تشر زد
زیر بارون نشستی حتماً با خودت میگی عجب هوای فرح بخشیه دیگه نمی دونی با این هوای آلوده تهران این
 .بارون اسیده که رو سرت می ریزه
دست در گردن راشین زیر چتر خزیدم و به طرف کالس رفتیم  .لبخند از روی لبانم محو نمی شد  .راشین نگاهش را به
نگاهم دوخت  .چشمهایش را تنگ کرد
چیه کبکت خروس می خونه  .زیر بارون می شینی و مدام نیشت بازه
آخه کار انتقالیم جور شده دارم برمی گردم شیراز
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راشین با ناباوری به چشمهایم خیره شد و بغض کرد
یعنــــــــــــــــی به این زودی کارت درست شد ؟ اگه تو بری که من تنها میشم
 .چرا تنها ؟!! این همه آدم اینجاست  .برو مخ یکی رو تیلیت کن  .توکه خـِـبره ای
با مشت ضربه ای به بازوم زد و با بغض خفه ای گفت
اما هیشگی تو نمیشه
با نیش باز گفتم
اون که صد البته
چشم غره ای نثارم کرد و قهرآلود گفت
...کوفت من از االن غصه م گرفته ...بعد تو...داری با دمت گردو میشکنی .واقعأ که
با اخم ازمن رو برگرداند  .من هم دلم برایش تنگ میشد اما چه کنم که دوری از بابا و مامان و شیراز برایم طاقت فرسا
 .بود  .راجع به همه چیز باهم صحبت کردیم جز خواستگاری رامین
هوا سردتر شده بود  .ژاکت زرشکی رنگم را که مامان برایم بافته بود پوشیده بودم  .وقتی از دانشگاه خارج شدم شاهرخ
توی خیابان منتظرم بود .کت و شلوار مخمل اسپرت به رنگ سرمه ای پوشیده بود با بلوز یقه گرد آبی آسمانی  .به
ماشین تکیه داده و دست هایش را روی سینه قالب کرده بود .با لبخند و قدم های بلند خودم را به او رساندم  .بعد از
سالم و احوالپرسی سوار ماشین شدم  .شاهرخ بی حرف حرکت کرد و دلخور بود وقتی علت را پرسیدم  .نگاه عاقل اندر
سفیهی به من انداخت  .عصبی گفت
دستت درد نکنه میترا خانـــــــــــوم اینه رسمش؟
با حرص دنده عوض کرد  .حتما باباعلی درست شدن انتقالیم را خبر داده بود  .پشیمان از اینکه چرا زودتر موضوع را به
او نگفته ام با مــِـن مــِن گفتم
 ....راستــِـش می خواستم سر یه فرصت مناسب
فکش منقبض و نگاهش گله مند بود
مثال موقع خداحافظی دیگه  .نــــه؟
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حرفی برای گفتن نداشتم .سکوت سنگینی فضای ماشین را پر کرد اما زیاد طوالنی نشد دوباره صدای گرفته وعصبی اش
را شنیدم
حاال کی برمی گردی؟
ناراحت جواب دادم
.....دقیق نمی دونم  .بابا چیزی نگفت  .برا همینم
شاهرخ سرش را به جانبم چرخاند و با دیدن چهره ی ناراحتم لبخندی زد
 .خب حاال توام  .قیافشو .چه اخمی ام کرده
با دلخوری دست پیش گرفتم
.آخه همچین دعوام می کنی انگاری از قصد بهت نگفتم
با شنیدن حرفم دستش را مشت کرده جلوی دهانش گرفت و گفت
 ...اِ  ..اِ دختر من کــِـی دعوات کردم
راهنما زد  .به دوربرگردان رسید و فرمان ماشین را به سمت راست چرخاند و خیابان را دور زد  .دوباره نگاهی به من
کرد  .بازلحنش جدی شد
از بس که مامان و بابات و البته مامان بنده از گل باالتر چیزی بهت نگفتن  ..تا کسی بهت میگه باالی چشمت
 .ابروست به خانوم خانوما بر میخوره
تا خواستم در جوابش اعتراض کنم صورتش پر از خنده شد
روزی رو می بینم که یه شوهر اخمو نصیبت شده  ،اصال هم بلد نیس نازتو بکشه تازشم جنابعالی عینه چی ازش
 .حساب می بری  .جرأت اعتراض هم نداری
حرصی به بازویش مشت کوبیدم و معترض شدم
.کوفت  .رو آب بخندی  .مگه مغز خر خوردم به همچین آدمی بله بگم
ابرویی باال انداخت و سرش را تکان داد
 .واال چه عرض کنم از دلت باید بپرسی آخه اینجور مواقـــع  ...بگذریم
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طلبکار نگاهش کردم  .پرسیدم
چرا حرفتو خوردی ؟ منظورت کدوم مواقع بود که من بی خبرم ؟
با خنده جواب داد
 .. . .آخه هنوز این مواقع خاص پیش نیومده
با حرص دست به سینه شدم و گفتم
.. ...همچین مواقعــــــــــــی هم پیش نخواهد آمد

***
دو هفته از آمدنم به دانشگاه شیراز می گذشت  .تقریباً هر روز با راشین تماس تلفنی دارم البته بیشتر راشین زنگ
میزند وهر بار با القابی مستفیضم میکند  .به خاطر درس و دانشگاه حسابی وقتم پرشده و از اوضاع و احوال اطرافیان بی
خبربودم  .یکی دوبار صبحها موقع بیرون آمدن از خانه امیرعلی را دیده بودم که صحبتمان از سالم و احوال پرسی های
معمول بیشتر نبود اما این روزها زن عمو زیاد به ما سر می زند و هر بار به بهانه ای حرف را به سامان می کشاند و از
کماالت پسرش می گوید  .باالخره هم دل به دریا زد و اجازه خواست تا آخر هفته برای خواستگاری بیایند  .وقتی این
خبر را شنیدم شوکه شدم  .باورش برایم سخت بود  .آن هم من و سامانی که یک خاطره مشترک خوب باهم نداریم .
همیشه او بود که گریه مرا درمیآورد و من باعث کتک خوردن او از دست عمو رضا می شدم  .مدام با خودم کلنجارمی
رفتم " سامان منو دوست داره ؟!! به حق چیزای نشنیده  ".هر چه مامان و عمه فروغ از عالقه سامان می گفتند من کمتر
باور می کردم  .من از سامان هرچه خاطره داشتم مربوط به دعواها و بگو مگو های ما بود  .باالخره عمه فروغ آب پاکی را
روی دستم ریخت
 .به قول شاعر که میگه گرش با من نبود هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی
خسته از بحث با آنها به اتاقم پناه بردم  .مامان در جواب اعتراضم به خواستگاری گفته بود
یادت نرفته که خودت بودی که میگفتی ریش و قیچی دست خودتون هر کی مناسبه انتخاب کنین  .هرچی شما
بگین  .پس چی شد ؟ نکنه دلت جای دیگه هس؟
با این حرف مامان دست و پایم را گم کردم  .از درون گـُر گرفته بودم صورتم از حرارت درونم سرخ شده بود و تنها با
گفتن "نه" به اتاقم پناه بردم  .در خلوت اتاقم غرق در فکر بودم چرا من تا کنون دلبسته ی کسی نشدم ؟ آیا مورد
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خاصی را با معیارهایی که هر دختری برای ازدواج دارد ندارم ؟ در جواب به سؤاالت خودم فقط افسوس خورده بودم .
ذهنم مانند اتوبان های تهران شلوغ و پرترافیک شده بود که نمی توانستم تمرکز کنم و راجع به مسئله به این مهمی
درست تصمیم بگیرم .لحظه ای یاد امیرعلی دلگرمم می کرد اما مانند شعله ی شمعی در باد خیلی زود خاموش میشد
.چرا باید فکرم را با او مشغول کنم ؟ اصالً چرا او هیچ اقدامی نمی کند ؟ مگر نه این که ریما هر وقت برایم خواستگاری
آمده بود چپ و راست می رفت و می گفت"امیرعلی دلش پیش تو گیره االن موقعیتش رو نداره وگرنه تا حاال پا پیش
میذاشت  ".و مرا با این حرفها درگیر امیرعلی می کرد و کدام دختر بود که این حرفها را بشنود و رویا نبافد آن هم با
امیرعلی که کم محسنات نداشت و آرزوی هر دختری بود تا به چشم او بیاید  .اما من تا آن زمان رفتاری از امیرعلی
ندیده بودم که نشانه خواستنم توسط او باشد  .دوباره در افکار درهم خود غرق شدم  .اینبار کالفه تر از قبل بودم  .از
خودم پرسیدم " یعنی این درسته که تصمیم گیری برای آینده ام رو به عهده ی دیگران بگذارم و خودم تنها تماشگر
باشم  .اگر عشقی که قدیمی ترها می گویند بعد از ازدواج به وجود می آید و ریشه دارتر است  .اتفاق نیفتاد چه ؟ از این
افکار لرزه بر تنم افتاد  .تن رنجورم از افکار بهم ریخته،خسته شده بود  .مانند غریقی که دست و پا زدن های زیاد او را
! خسته تر کرده و در نهایت تسلیم جریان آب شده خودم را تسلیم سرنوشت کردم و چه کار احمقانه ای
مامان کلی سبزی قورمه خریده بود  .همیشه از پاک کردن سبزی فراری بودم  .خاله مولود و عمه فروغ به کمک مامان
آمده بودند  .در حال پاک کردن سبزی مرا به یاد کاراگاه گجــِت انداختند " بازوهای پر توان بـِرس به داد این ناتوان
"با مجسم کردن آن دو به جای بازوهای مامان بی اختیارلبخندی روی صورتم کش آمد که باعث شد عمه لبخند شیطنت
آمیزی زد
 .ببین از ذوق آخرهفته چه سرخوشه  .لبخند از صورتش محو نمی شه
صدای اعتراضم به گوش کسی نرسید  .خاله مولود لبخند زد
 .ایشاا ...خوشبخت بشی دخترم
بعد هوای ریه اش را پر صدا بیرون فرستاد و ادامه داد
کِی میشه منم برای امیرم برم خواستگاری
با شنیدن جمله ی خاله مولود قلبم فشرده شد  .دردی در قفسه سینه ام احساس کردم  .دلم شکست  .با خودم گفتم "
یعنی خاله منو واسه پسرش در نظر نگرفته؟! " با اینکه دو خانواده رابطه صمیمانه ای با هم داشتیم ولی از نظر سبک
زندگی تفاوتمان از زمین تا آسمان بود خانواده ما کامال امروزی بود  .بابا در پوشش من اصال سخت نمی گرفت ومن نیز

89

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

آزاد بار آمده بودم اما خانواده امیرعلی درست نقطه مقابل ما بودند ریما و مادرش چادری بودند و من آنها را هیچگاه
بدون حجاب ندیده بودم  .با این اوصاف خاله مولود هرگز به ذهنش خطور نمی کرد مرا به عنوان عروس برای تنها
پسرش برگزیند اما خود امیرعلی  ...نمی دانستم او نسبت به من حسی دارد یا نه؟ ریما همیشه از عالقه برادرش به من
می گفت چیزی که به نظر تنها حدسیات غلط او بود زیراهیچگاه در رفتار امیرعلی حرکت خاصی که بیانگر عالقه او باشد
به چشم من دیده نشده بود و این در حالی بود که از احساس خودم کامالً بی خبربودم اصال نمی دانستم او را دوست دارم
یا نه ؟ تنها حسی که دردرونم نسبت به او قوت داشت حس احترام آمیخته با ترس بود  .ترسی که از بچگی از او به
همراه داشتم و مرا وادار به احترام در مقابل او می کرد  .همیشه از روبه رو شدن با او دچار تشویش می شدم  .با خودم
گفتم " محال ممکنه امیر نسبت به من حسی داشته باشه با اون چشم غره هایی که گاه و بی گاه نصیبم می کنه  .حتماً
همه این ها زاییده فکر و خیال ریما ست  .دختره خیال باف  "...باالخره آخرهفته از راه رسید  .شاهرخ وقتی جریان
خواستگاری را از عمه فروغ شنیده بود خودش را به مراسم رساند  .می گفت این مراسم را نباید از دست داد .نمی دانم
آن همه پرویی من کجا پنهان شده بود  .از خجالت نتوانستم به استقبال خانواده عمو رضا بروم  .توی آشپزخانه نشسته
بودم و به این فکر می کردم که چگونه برای آنها چایی ببرم  .به نظرم سخت ترین کار دنیا این بود که با سینی پر
ازفنجان چای جلوی خانواده خواستگار خم و راست شوی و قطره ای چایی درون سینی نریزد .زیر لب غریدم " وای
خدای من چه مصیبتی .آخه کی گفته دختر باید حتماً چای بیاره و دوال بشه یکی یکی چایی بگیره جلوی یه لشگر آدم که
همگی با ذره بین زیر نظردارنش! نه واقعاً این اگه اسمش مصیبت نیس پس چیه؟ " از استرس خواستگاری شب قبل
خواب از چشمم فراری شده بود  .بی خواب و کالفه زیرلب در حال غرولند بودم که پلکهایم سنگین شد و روی هم افتاد
 .نمی دانم چه زمانی را در خواب بودم که با تکانهای شدیدی پلکهایم گشوده شد  .با چشمهای خواب آلود به شاهرخ که
مثل لبو سرخ شده بود نگاه کردم و خمیازه کشان گفتم
چتـــه ؟ چرا این جوری تکونم میدی ؟ انگار داره مــَــشک شیرو تکون میده کره بگیره ازش
شاهرخ که به زور جلوی خنده اش را گرفته بود دستش را تکان داد و یواش گفت
ببین چه دهن دره ایم میکنه انگار نه انگار مجلس خواستگاریه  .بیچاره سامان دلش مثل سیرو سرکه می جوشه
 .اون وقت خانوم اینجا گرفته خوابیده
هنوز موقعیتم را تشخیص نداده بودم  .خمیازه کشان با تعجب نگاهی به شاهرخ انداختم و پرسیدم
تو کـــِـی اومدی ؟ ! اِم
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دست هایم را از هم باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم  .ته مانده خمیازه ام را بیرون پرت کردم  .شاهرخ دستی به
پشتم زد و سرش را با تأسف تکان داد
 ....ساعت خواب عروس خانم
با همان کلمه ی عروس خانم همه چیز به یکباره به مغزم هجوم آورد  .مثل فنر از جا پریدم
! وای خدای من ! کی خوابم برد ؟
با دست به صورتم نواختم دستپاچه بودم
وای حسابی آبروریزی شد ؟ نه؟!! حاال چیکار کنم ؟
شاهرخ با دیدن دستپاچگی من دوباره به خنده افتاد  .صدای عمو رضا باعث دستپاچگی بیشترم شد
 .پس این چایی چی شد عروس خانــوم
هراسان به شاهرخ نگاه کردم  .مثل کسی که سر جلسه ی امتحان خواب رفته باشد استرس امانم را بریده بود  .دست به
دامن شاهرخ شدم
وای  .شاهرخ حاال چیکار کنم ؟
شاهرخ خونسرد به تماشای من ایستاده بود آرامش او به جای این که مرا آرام کند بر اضطرابم می افزود  .با لبخندی
دلنشین پلک هایش را روی هم نهاد و مرا از بالتکلیفی رهاند
.هیچی مثل یه عروس تقریباً خوشگل این سینی چایی رو بردار و ببر تا از دهن نیافتاده
با تعجب به سینی چای نگاه کردم
چایی رو کی ریختی من ندیدم ؟
سینی چایی را به دستم داد و چشم هایش را با لبخند برادرانه ای روی هم گذاشت
فعال تو برو یه عده رو ازچشم انتظاری دربیــــــــار
نفس عمیقی کشیدم و به خودم توپیدم " دختر چرا اِنقد هول و دستپاچه ای ؟ اینا همون آدمای همیشگی هستن  .محکم
باش اصالً به روی خودت نیار که اومدن خواستگاری  .فک کن اومدن شب نشینی " ولی با همه ی تالشم نتوانستم خودم
را کنترل کنم و با دست وپایی لرزان وارد پذیرایی شدم  .دستانم چنان میلرزید که فنجانها درسینی به رقص درآمده
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بودند  .با صدایی که به زحمت خودم هم شنیدم سالم کردم  .بر خالف رسم و رسوم ابتدا به سمت سامان رفتم که نزدیک
تر بود سینی چای را مقابلش گرفتم .صدایم از هیجان می لرزید
 ..بفرمایید
عمو رضا با ذوق نگاهم کرد و لبخند پدرانه ای تحویلم داد  .زن عمو نیز با نشاندن لبخندی گوشه لبش مهر تأییدی بر
انتخاب پسرش زد  .سامان با آرامش و وقار خاصی روی مبل لم داده بود و یک پایش را روی پای دیگر انداخته و با
لبخند مرا مینگریست  .در آن کت وشلوار سرمهای زیبا اصالً قابل مقایسه با سامانی که من می شناختم  ،نبود .وقتی
نگاهم در نگاه بیقرارش گره خورد هول شدم و سینی را روی لباسش خم کردم  .با فریاد خفه سامان که در گوشم
پیچید"سوختم" به خودم آمدم  .از خجالت روی نگاه کردن به سامان را نداشتم  .حسابی آبروریزی شد .در دل به خودم
توپیدم " وای گندت بزنن دختر چیکار کردی ؟حاال سامان فـِکر میکنه از قصد این کار رو کردم .اوه مامانم چه چشم
" ..غره ای میمیره خدا بیامرزدت میترا
 .واژگونی سینی چایی داغ روی لباس سامان عمالً جلسه خواستگاری را به هم زد
موقع خداحافظی دوباره نگاه شرمنده ام را به زیر افکندم تا از نگاه های رنجیده و دلخور سامان در امان باشم  .شاهرخ و
سپهر با شوخی های خود باعث خنده ی بقیه شدند  .سپهرگفت
حواسم باشه وقتی میرم خواستگاری از زیر کت و شلوارم یه دست لباس نسوز بپوشم  .کار از محکم کاری عیب
نمی کنه
شاهرخ هم با خنده در ادامه ی حرف های سپهر با خنده گفت
من همون اول می گم چای نمی خورم بی زحمت برای من یه لیوان آب بیارید
با همه ی شوخی و خنده ها سامان همچنان دلخور بود  .حتماً فکر می کرد عمداً این کار را کردم تا جلسه خواستگاری
بهم بخورد .پس از رفتن میهمانان  ،یک توبیخ حسابی از طرف سه بزرگوار شدم  .شاهرخ هم از آب گِل آلود ماهی می
گرفت و سربه سرم می گذاشت  .خیلی جدی برگشت گفت
دختر خوب اگه مخالف بودی چرا از اول نگفتی ؟ چرا سامان بیچاره رو اینطور ضایع کردی؟
مامان رو به عمه فروغ گفت
بهتون نگفتم این دختر شب خواستگاری یه کاری می کنه مجلس رو بهم بریزه؟
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عمه فروغ کالفه سرش را تکان داد
! واال چی بگم
بغضم گرفته بود واقعاًهمه فکر می کردند برگرداندن سینی چای روی سامان عمدی بوده و هیچ کس حرف مرا باور نمی
کرد  .....ریما که برای تعطیالت آخر هفته همراه حامد آمده بود توسط خاله مولود از قضیه خواستگاری باخبر شده بود.
صبح زود آفتاب نزده باالی سرم ایستاده بود تا گزارش شب خواستگاری را برایش تعریف کنم  .غلتی در رختخواب
زدم و کش وقوسی به بدنم دادم چشمم را نصفه نیمه باز کردم و خواب آلود پرسیدم
هــــــــان ؟ چیـــــــه کله ی سحر اومدی زابــِـــرام میکنی که چی ؟
ریما بالشت را از زیر سرم کشید و غرید
 .پاشو تنبل خانوم االن لنگه ظهر نه کله ی سحر
با پشت دست چشمهایم را مالیدم و خمیازه ای کشیدم و جواب دادم
هــــوم  .چی شده دلت برام تنگ شده طاقت نیاوردی من به حضورتون شرفیاب بشم خودتون قدم رنجه کردین
بانـــــــوی من
دلخور نگاهم کرد و بی مقدمه پرسید
تکلیف امیرعلی چی میشه ؟
دوباره خمیازه ای کشیدم که اشک به چشمم آورد  .متعجب نگاهش کردم
!چه تکلیفی ؟
با تهدید انگشتش را جلوی صورتم تکان داد
ببین میترا هزار بار بهت گفتم باز هم میگم امیر دوستت داره  .طفلک امیر هنوز خبر نداره که سامان اومده
خواستگاریت  .اگه بفهمه خدا می دونه چی میشه ؟
از ماجرای شب قبل کالفه بودم  .از دست امیرعلی وریما و خودم دلم می خواست سرم را بکوبم به دیوار  .همه ی حرصم
را در صدایم ریختم و گفتم
!خـــــــب ؟
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ریما از لحن گزنده ی من دلخور نشد
مرض خب گرفتی ؟ خب نداره توباید به خواستگاری سامان جواب رد بدی
این بار صدایم اوج گرفت
دیگـــــــــه ؟ امری باشه ؟
ریما بر خالف ظاهرعصبی من آرام و خونسرد بود
اِ ...لوس نشو دارم جدی حرف میزنم  .من  ،تو و امیرو بهتر از خودتون میشناسم  .می دونم حرف دلتون چیه .
 .پس واسه من فیلم نیا لطفاً
مأیوس گفتم
ولی من همچین فکری نمی کنم  .برفرض محال اگه حرفای تو صحت داشته باشه وقتی ببینه داره مرغ از قفس
میپره یه اقدامی می کنه درست میگم یا نه ؟
این بار ریما عصبی شد
یعنی تو می خوای جواب بله بدی که ببینی امیر پا پیش میزاره یا نه  .تو دیوونه شدی! خب خنگه اونوقت امیر فکر
 .میکنه نمی خوایش که به این یارو جواب مثبت دادی
حوصله کشمکش و بحث در این زمینه را نداشتم برای تغییر ج ّو موجود با لحن معترضی گفتم
هـــــــــــــوی درست صحبت کن یارو چیه ؟ مردم زحمت کشیدن برای شازده پسرشون اسم انتخاب کردن .
بگو ســــامــــــــان
ریما مشتی به بازویم زد و با دهن کجی گفت
 .اِ خــــــُــــبه تواَم
به فکر فرو رفتم  .تکلیفم با دلم روشن نبود  .سردرگم و بالتکلیف بودم  .نگاهم را به ریما دوختم
من نمیتونم به امید این که روزی روزگاری شایــــــــــــد امیرعلی بیاد خواستگاری من به همه خواستگارهای
خوبم جواب رد بدم  .از کجا معلوم  ،شاید اینهایی که تو میگی فقط خیاالت خودته  .چطور امیرعلی می تونه از دختری
 .مثل مـــــــن خوشش بیاد ؟ ما دونقطه مقابل همیم
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ریما با شنیدن حرف های من سکوت کرد  .از بس به حرفهای ریما فکر کرده بودم سرم در حال انفجار بود  .خودم را به
سرنوشت سپرده بودم  .سامان مورد تأیید بابا ومامان بود  .من هم به پایداری عشق بعد از ازدواج فکر می کردم و اینکه
بهتر از سامان پیدا نمی کنم کم کم به خودم قبوالندم که حتماً سرنوشت من با سامان گره خورده پس بی هیچ اصراری
تسلیم شدم  .یک هفته از آن ماجرا گذشت  .پنجشنبه شب قراره بله برون گذاشته شد  .بازهم اضطراب مهمان خانه دلم
شده بود  .شب از راه رسید  .شب سرنوشت من امـــا نه آن سرنوشتی که من می پنداشتم حسی غریب مرا به پشت
پنجره اتاقم کشانده بود .در تاریکی ایستادم وبه کوچه چشم دوختم  .سامان ماشین را مقابل در خانه پارک کرد .عمو و
زن عمو به همراه سپهر از ماشین پیاده شدند و با چهره های خندان پشت درخانه ایستادند  .سامان هم از ماشین پیاده
شد .بازهم لباس رسمی پوشیده بود  .دست گل زیبایی که تهیه کرده بود از مادرش گرفت آن را بویید و نگاهی به
ساختمان خانه کرد حس کردم می داند که نگاهش می کنم زیرا دوباره با لبخندی پررنگ نگاه شیدایش را به پنجره ی
اتاقم دوخت  .خودم را عقب کشیدم که با صدای ترمز وحشتناک ماشینی دوباره نگاهم به سمت کوچه کشیده شد ....وای
خدای من ! امیرعلی بود ....اما چرا این همه عصبی بود!  .....در نور تیر چراغ برق کوچه چهره عصبانیش به وضوح دیده
می شد  .نگاه خشمگینش که شعله های خشم از آن زبانه می کشید به سامان و بعد به جانب خانه ما دوخت اما نه او
دقیقاً زل زده بود به پنجره اتاق مـــــــــن  !!!!....یعنی حرفای ریما واقعیت داشت ؟! اما چه سود که دیگر دیر شده بود .
نگاه عصبیش همانطور خیره به پنجره اتاقم بود  .انگار از آن فاصله با نگاهش داشت هیپنوتیزمم می کرد  .بی اختیار به
 .بهانه بستن پنجره خودی نشان دادم  .صدای مامان مجبورم کرد تا نگاه از کوچه برگیرم
میتـــــــــرا کجا موندی بیا مهمونا اومـــــــدن
به زحمت از پنجره کنده شدم و خودم را به پذیرایی رساندم  .گلویم خشک شده بود  .زبان در کامم نمی چرخید  .تپش
قلبم به اوج خود رسید  .بدنم از شدت استرس و هیجان می لرزید  .از این وضع به وجود آمده عصبی بودم  .با خودم
گفتم "من چرا این جوری شدم؟! یعنی به خاطر اومدن دوباره سامان و خانواده اش این جور گــُر گرفتم یا به خاطر امیره
؟! " سرم را با وحشت تکان دادم و دوباره با خودم گفتم " نه این غیر ممکنه " از بدشانسی من شاهرخ هم نبود تا قوت
قلبم باشد  .آن شب با سامان صحبتی نکردم  .یعنی اصال آمادگی اینکار را نداشتم  .با دیدن امیر با آن نگاه سوزناک
دیگر سامان بینوا را نمی دیدم  .کالفه و سردرگم بودم به مامان گفتم
 .آمادگی صحبت با سامان رو ندارم
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مامان هم با دیدن چهره ام بی هیچ حرفی سر تکان داد و رفت کنار زن عمو نشست  .بحث های حاشیه ای اصالً مجالی
برای صحبت من و سامان نداد  .مانند سری قبل چایی آوردم اما این بار خرابکاری نکردم وقتی همه چای برداشتند به
سمت آشپزخانه راه افتادم که با صدای زن عموبرجا خشکم زد
 .کجا میترا جون بیا اینجا پیش خودم بشین
به ناچار چشمی گفتم ودر کنارش جای گرفتم  .هنگام نشستن روی مبل نگاهم در نگاه خیره و عصبی سامان لغزید ولی
زود نگاهم را دزدیدم .در دلم به حالش افسوس خوردم .هنوز هم باورم نمی شد سامان دوستم داشته باشد  .با خودم
گفتم " یعنی گرمای عشق اون یخ وجودمو آب می کنه ؟!" نه میدانستم که نه .دختری که همانند پسرها لباس می پوشید
 .همبازی پسرها بود  .به یاد ندارم در دوران کودکی عروسک بازی کرده باشم یا با ریما و دخترهای همسایه مهمان بازی
کرده باشم .بازیهای من ختم می شد به تیله بازی با سامان و سپهر  ،الک دولک  ،گل کوچیک و ...سامان برای من همان
پسر تخس و بد جنسی بود که همیشه اشکم را در می آورد .من چگونه می توانستم پا به دنیای نا شناخته ای بگذارم و
دلم آرام باشد! آن هم با همسفری چون او! اما تصمیم خودم را گرفته بودم  .انگار با خودم هم لج کرده بودم  .خودم را به
دست جریان رودخانه ی پر تالطم زندگی سپردم  .برای توجیه رفتارم ودلخوشی دادن الکی به خودم گفتم " هرچه پیش
 .آید خوش آید ".و چه توجیه مسخره ای
***
پنجشنبه از راه رسید  .قرار بود در این روز که روزمیالد بود عقد بین ما جاری شود  .هنوز گیج بودم  .چرا با این
عجلــــــــــــــه ؟ ! من به فرصت بیشتری نیاز داشتم  .بدون آمادگــی که نمی شــود ! ولی افسوس همه این فریادها در
نطفه خفه شد و از حنجره ام راه به بیرون نیافت  .توی دلم ولوله ای به پا بود  .با همه تالشم برای اینکه خودم را آرام و
خونسرد نشان دهم ناموفق بودم  .عمه فروغ سر از پا نمی شناخت  .حتی شاهرخ هم با آن همه مشغله آمده بود  .قرار
بود جشن عقد کوچکی برگزار شود تا نامزدیمان را به همه اعالم کنیم  .جشن عروسی تابستان سال آینده برگزار می
شد  .قرار بود در این مدت من به طور فشرده آموزش های الزم در خصوص کدبانوگری وآشپزی را در حضور اساتیدی
چون مامان و عمه فروغ ببینم  .چادر سفید روی سرم سنگینی می کرد  .جرأت سربلند کردن ودیدن اطرافم را نداشتم .
در دلم گفتم " اگه اینجوری بی حرکت اینجا بشینم مطمـئناً مثل جلسه خواستگاری خوابم می بره  .فکر کن تو روزنامه
ها بنویسن عروس سر سفره عقد به خواب رفت ".از این افکارم بی اختیاربه خنده افتادم که صدای بم و مردانه اش مرا
.به دنیای واقعی پرتاب کرد
چــــــــــیه خیلی خوشحالی ؟
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 !!...مــــــــن
با صدای عاقد که همه را دعوت به سکوت می کرد از ادامه حرفم باز ماندم و دوباره غرق در افکار ناتمامم شدم  .همیشه
فکر می کردم چنین روزی برایم دل انگیزترین روز زندگیم خواهد بود ولی حاال وحشتی ناخواسته سراپای وجودم را در
برگرفته بود  .ترس از پشیمانی ،لحظه ای رهایم نمی کرد  .می دانستم با این خطبه وارد دنیای نا معلومی می شوم و این
ترسم را صدچندان می کرد  .داشتن مسـئولیت در قبال همسر  ...همسری که من بیشتر از قبل از او می ترسیدم  .نمی
دانم چرا ؟ آخر خواستنش هم مثل آدمیزاد نبود  .هیچ فرصتی برای فکر کردن و یا حتی کلمه ای صحبت در مورد
زندگی مشترک و خواسته هایش از طرف مقابل نشده بود و این مرا می آزرد ...ذهنم هنوز با خود درگیر بود و به همین
خاطر صدای عاقد را نشنیدم که می گفت
عروس خانوم برای بار چهارم می پرسم آیا وکیلــــــــــــــــم ؟؟؟
سقلمه ای که توسط مامان برپهلویم وارد شد مرا از افکار پریشانم بیرون کشید .قبل از جواب ناخواسته سرم به جانبش
چرخید فـَکش منقبض بود  .چهره اش کبود به نظر می رسید  .ریما آرام صدایم کرد و مامان زیر گوشم از بین دندانهای
کلید شده اش غرید
.حواست کجاست دختر؟ آبرومون رفت زود باش دیگه یه بله بگو و خالص
با خودم گفتم "کی گفته با جواب بله خالص میشم ؟! شاید منظورش  " ...به افکارم بیشتر از این اجازه جوالن ندادم و با
صدایی که به زحمت شنیده می شد تنها توانستم بگویم
بـــَـــله
صدای هلهله برای چند لحظه ای بلند شد و بعد عاقد این بار رو به داماد گفت
!خوب آقای داماد برای شما چند بار بخونیم ؟
صدای خنده حاضران به هوا برخاست  .در آن هم همه صدای سردش دلم را لرزاند
 .همون یک بار کافیه
عاقد با لبخند گفت
 ......پس خطبه را یک بار برای شما می خونم  .آقای امیرعلی شایسته آیا وکیلـــــــم
بله
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شلیک خنده حاضران و اعتراض عاقد درهم آمیخت
نه به عروس خانوم که بعد از چهار بار به کمک سایرین بله گفت نه به شما که مهلت نمی دین من خطبه رو یک
! بار کامل بخونم  .مثل اینکه آقای داماد ترسیدن اگه یه کم دیگه طول بکشه عروس خانوم از جوابش منصرف بشه
توی دلم با حرص به عاقد توپیدم " عاقد به این پرحرفی نوبره واال  " .کلمات آخر جمله عاقد به گوش رسید
 .برای خوشبختی عروس و داماد صلواتی ختم کنید
از گوشه چادر دزدانه نگاهش می کردم که شکار نگاهش شدم  .لبخندی محو روی چهره مردانه اش نشست و با همان
لبخند قلبم را پر از آرامش کرد  .در خلوت اتاق سر به زیر نشسته بودم و از آن همه نزدیکی هیجان زده بودم  .توان
نگاه کردن در چشمانش را نداشتم  .آرام به سمتم چرخید و درست روبه رویم قرار گرفت .دستش را به زیر چانه ام برد
و سرم را بلند کرد و دلخور نگاهم کرد
یه لحظه فکر کردم واقعاً پشیمون شدی که جواب نمی دی ؟
مثل گنجشکی بودم که در دام عقابی گرفتار شده و راه فراری ندارد  .صدای کوبش بی امان قلبم دستپاچه ام کرده بود .
به دنبال خالصی از آن وضعیت دست هایم را تکان دادم و با همان دستپاچگی گفتم
نه نه این طور نیس
لبخندی روی صورتش نقش بست  .نگاه بیقرارش در نگاهم قفل شد
 .خـــــــــب خیالم راحت شد
دستم را در دست گرفت و حلقه نشسته برانگشتم را لمس کرد  .با صدای آرامی که انگار با خودش حرف می زند گفت
 .دیگه اینجوری منو نترسون
با شنیدن حرفایش توی دلم قند آب می شد  .نگاهش کردم و با احتیاط پرسیدم
ترس ؟!! باورش سخته  .یعنی برام عجیبه شنیدن این حرفا
با لحن جدی جوابم را داد
.چراعجیبه ؟ همیشه از دست دادن زندگی  ،آدما رو به وحشت می اندازه و می ترسونه این چیز عجیبی نیست
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از شنیدن حرف هایش متعجب بودم  .برای اولین بار بود که چنین جمالتی را از زبان او می شنیدم .ابروهایم که به لطف
آرایشگر خوش حالت تر از قبل شده بود باال انداختم
!زنــــــدگی؟
نگاهش روی صورتم که با آرایش زیبایی خاصی یافته بود  ،سـُر خورد  .با لبخندی آرام بخش جواب داد
 .آره  .منم زندگیم رو از دست رفته می دیدم ولی درست لبه پرتگاه دستم رو گرفتی و نجاتم دادی
شنیده هایم خارج از تصوراتم بود  .چشم هایم را بستم و در ذهنم نجواهایش را مزه مزه می کردم تا شیرینی آن در
.عمق جانم بنشیند  .بوسه داغی که روی پیشانیم نشست مرا از رویاهایم بیرون کشید
***
در حصار تاریکی شب به اتفاقات چند روز گذشته می اندیشیدم  .خبری که همه را شوکه کرد مخصوصاً مهری خانوم
همسایه دیوار به دیوارمان که تنها زندگی می کرد و کس کاری نداشت  .به محض شنیدن خبر صبح زود آفتاب نزده به
بهانه ای به خانه مان آمد .این بار قندشکن بهانه کرده بود .سالم و احوالپرسی سرسری کرد و گفت
!!ببینم زهراخانوم مگه جواب بله ی دخترتو به پسرعموش نداده بودین؟
مامان با لبخند جواب داد
 .عجله نکن همه چیو برات تعریف می کنم  .پاشم برم قندشکن رو برات بیارم
همیشه همین طور بود  .مامان برای اینکه از شایعه پراکنی مهری خانم جلو گیری کند هرچه که الزم بود بداند را به او
می گفت بعد هم از او می خواست تا این موضوع را با کسی درمیان نگذارد .مهری خانم هم از اینکه خودش را محرم راز
می دانست از ذوقش قسم میخورد که به هیچکس حرفی نمی زند و با حرکت نمایشی دستش را روی لبش می کشید
مهری خانم بی تاب گفت
خـــب بگو دیگه مـُـردم از فضولی
مامان با لبخند مهربانی گفت
 ....راستش اون شبی که برای بار دوم خواستگارا اومدن خونمون  .امیرعلی
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پرنده ی خیالم پرکشید به آن شب سرنوشت ساز .سر میز شام نشسته بودیم که تلفن زنگ زد  .خواستم بلند شوم تا
تلفن را جواب دهم  ،مامان با فشار دستش روی شانه ام مانع شد و خودش به سمت تلفن رفت  .مشغول خوردن شام
شدم که مامان با عجله وارد آشپزخانه شد و دستپاچه گفت
 .مولود بود گفت دارن میان
بابا متفکر به ظرف غذایش نگاه کرد و آه کشید
.هرچی خواست خدا باشه همون میشه
هاج و واج به صحبت های مامان و باباعلی گوش می کردم ولی چیزی دستگیرم نشده بود با خودم گفتم " یعنی چه
اتفاقی افتاده ؟! " که مامان خیلی منتظرم نگذاشت ومرا از فکر بیرون کشید
میترا بدو برو زود آماده شو االن میانـــــــــا
با دهان پرازغذا گفتم
میشه بگین قضیه چیه ؟ کیا میان ؟
بابا با لبخند رو به من گفت
دارن میان خواستگاری گل دخترم گویا خیلی هم عجله دارن  .می ترسن دیر بشه این گوهر یکدانه رو از دست
 .بـِـدن
با خودم فکر کردم " خاله مولود چه ربطی به خواستگاری سامان داره ؟ مگه قرار نبود فردا زنگ بزنیم به عمو رضا برای
دادن جواب بله " یک دفعه به یاد حرف های ریما نفس در سینه ام حبس شد  .لقمه در گلویم گیر کرد با زدن مشت به
سینه خواستم آن را پایین بفرستم که مامان هم به کمکم شتافت و با مشت بین دو کتفم کوبید و در همان حال شروع
کرد به غرولند کردن
دختر کی میخوای غذاخوردن یاد بگیری  .شده کارهمیشگیت اگه یه روز لقمه نپره تو گلوت من مطمـئن میشم
 .اون روز غذا نخوردی
با دستم به مامان اشاره کردم تا ادامه ندهد  .نالیدم
آخ آخ مامان پشتم سوراخ شد یواشــــــــتر
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صدای زنگ در دستپاچه ام کرد  .هراسان از پشت میز بیرون پریدم وبه طرف اتاقم فرار را بر قرار ترجیح دادم  .با
خودم گفتم " این که یه خواستگاری رسمی نیست احتماالً خود امیر هم نیومده " تصمیم گرفتم تا صدایم نکردند پایین
نروم .دل توی دلم نبود.غیرممکن ترین اتفاق زندگیم در حال وقوع بود .از شدت هیجان دست و پایم به لرزه در آمده
بود .در را نیمه باز گذاشته بودم تا صدایشان را بشنوم تمام وجودم گوش شد  .تقه ای که به در خورد از جا پراندم
صدای آمرانه اش که به گوشم رسید چهار ستون بدنم را به لرزه درآورد
اجازه هست بیام تو
حجم باالیی از هیجان را تا آن زمان تجربه نکرده بودم  .حس می کردم قلبم از دهانم بیرون می زند.نفس عمیقی کشیدم
و با من من گفتم
بفرمایید
درآستانه در ظاهر شد  .لبخند پهنی صورتش را پر کرده بود  .با دیدنش همه هیجانم به یکباره فروکش کرد .تقریب ًا
فریاد کشیدم
کــــــــوفت  .مگه آزار داری ؟
بازهم ریما صدایش را تقلید کرده بود  .انصافا تقلید صدایش حرف نداشت  .بی توجه به غرغرهای من به طرفم آمد و
مرا در آغوش گرفت و تبریک گفت  .حیران از رفتارش منتظر توضیح بودم که ریما ابرویی باال انداخت  .روی تختم
نشست و با لحن کشداری جواب داد
اون پایین اسم بچه هاتونم انتخاب کردن
با سرش به طبقه پایین اشاره کرد  .گیج و منگ نگاهش کردم  .همه چیز از کنترلم خارج شده بود انگار در خواب نظاره
گر این اتفاقات بودم  .قدرت هیچ عکس العملی را نداشتم  .هاج و واج روی تخت نشسته بودم .عصبانی شدم .چرا کسی
نظر مرا نمی پرسید ؟ در دلم فریاد زدم «خب بابا حاال من یه حرفی زدم گفتم ریش و قیچی دست خودتون  .ولی یه
سؤال که می تونین از آدم بپرسین  ».کاسه ی صبرم لبریز شد  .بی اختیار اشکم سرازیر شد و زدم زیر گریه .ریما نگران
و دستپاچه شد .سرم را در آغوشش گرفت  .تنها نوازش های خواهرانه اش بود که گریه ام را بند آورد  .از آغوشش
بیرون آمدم و با پشت دست اشک چشم هایم را پاک کردم
ریما هیچ معلوم هست اینجا چه خبره ؟
با این سؤالم نیش ریما باز شد و گفت
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 .خبر خیــره عزیزم  .اومدیم خواستگاریت  .دیدی بهت گفتم امیر می خوادتت
ظاهر خونسردی گرفتم و با بی تفاوتی شانه باال انداختم و اما دلخور بودم  .با طعنه گفتم
چی شد یه شبه عاشق شــــــدن ؟
ریما ابروهایش را به نشانه ی نه باال انداخت و گفت
عاشق بــــــــــودن  .منتها فــِکر می کردن جنابعالی از دلش خبر دارین که به همه خواستگارات ندید جواب رد
می دی  .برا همینم خیالش راحت بود اما با دیدن سامان حسابی بهم ریخت .وایــــــــی میترا نبودی ببینی مثل یه
ببــــــــــره زخمــــــــــی اومد تو خونه .چنان نعره زد ریــــــــــــــــــــــــما که بند دلم پاره شد .بیچاره حامد یه
متر پرید باال .بعد با اخم رو به من گفت
» یه لحظه بیا اتاقم کارت دارم «
منم لرزون لرزون دنبالش راه افتادم  .درو پشت سرش بست و پرسید
» سامان برای چی با دسته گل همراه خونوادش رفتن خونه میترا اینا؟ «
با مــِن مـِـن گفتم
»خب برای خواستگاری دیگه «
یهو هوار کشید
» .....اِ  .خودم با این دوتا چشای کور شدم دیدم  .من میگم مگه تو با میترا حرف نزدی نگفتی بهش «
پوفی کرد وعصبی موهاشو داد عقب  .چنان نفس می کشید که پره های بینیش تکون می خورد  .تا حاال انقدر امیرعلی
رو عصبی ندیده بودم  .با ترس و لرز لب باز کردم
» گفتم  .ولی میترا حرفمو باور نکرد .فـکر میکنه اینا خیاالت منه «
با خشم فریاد زد
» دختره دیـــــــــــــــــوونه «
انقد عصبانی بود که اگه اون موقع دم دستش بودی خفه ات می کرد  .نمی دونی چقدر ترسیده بودم .آب دهنم رو به
زحمت قورت دادم و با ترس و لرز گفتم
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» ...میترا گفته اگه امیر واقعـــ ًا منو می خواد مثل بقیه بیاد خواستگاریم «
جمله ام تموم نشده بود که یه دفعه از کوره در رفت
»  ..اِ منتظر دستور خانوم بودم «
بعد با پوزخند ادامه داد
»یعنی برای ازدواج اِنقد عجله داره که نمی خواد یکی دو سالی از دانشگاهش بگذره ؟ «
سرمو تکون دادم و گفتم
» چی بگم واال «
امیرعلی شروع کرد تو اتاق قدم زدن  .آخه عادتشه موقع فکر کردن رژه می ره  .بگذریم داشتم می گفتم بعد از اتاق
بیرون رفت و مامانو تو آشپزخونه غافلگیر کرد  .بی مقدمه گفت
»  .مامان همین حاال تا دیر نشده یه زنگ بزن خونه ی آقای معتمد و یه وقت ازشون بگیر «
وای میترا قیافه ی مامان دیدنی بود  .دیدن امیربا اون چهره پریشون و اون حرفاش پاک گیج شده بود  .اصالً نپرسید چه
وقتی ؟ انگار می خواست وقت دکتر بگیره  .طفلک مامان مثل آدمای هیپنوتیزم شده گوشی رو برداشت شمارتون رو
گرفت بعد عیناً حرفای امیر رو برا مامانت گفت بعد گوشیو گذاشت  .قیافه ی حامد از همه دیدنی تر بود  .هاج و واج
مونده بود و با اشاره چشم و ابرو ازم می پرسید که قضیه چیه  .با دیدن قیافه اون سه نفر خنده ام گرفته بود ولی خب از
ترس آقاتون به هر زحمتی بود بمب خنده رو تو دلم خنثی کردم  .تا مامان گوشی رو گذاشت امیر باعجله پرسید
» خـــــــب  .چی شد؟ «
مامان هنوز شوکه بود  ،من من کرد
»  .زهرا جون گفت آقا واال خودش باید موضوع رو با علی آقا در میون بذاره «
کالفگی داشت امیرو دیوونه میکرد  .تا حاال این طوری ندیده بودمش  .دوباره دست به دامن مامان شد و گفت
»  .بابا امشب شیفته  .مامان خواهش میکنم همین االن به بابا زنگ بزن و یه جوری قضیه رو بگو «
تا حاال قیافه یه عاشق درحال شکست رو ندیده بودم  .حیرون مونده بودم که امیر گوشی رو برداشت وبه دست مامان داد
و عاجزانه گفت
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»!! خواهش می کنم مــــــــامـــــــــان «
مامان که کمی از شوک دراومده بود سریع شماره بابا رو گرفت و ماجرا رو براش تعریف کرد .باباهم گفت االن خودم
 .زنگ میزنم باعلی آقا صحبت می کنم  .بـــــــــــــــلــــــــــــــــــه! این شد که االن ما در خدمت سرکار علیه هستیم
به نظرم صحبت های ریما در مورد امیرعلی کمی اغراق آمیز بود برای به وجدآوردن من  .با این حال من از خوشحالی در
پوست خود نمی گنجیدم  .تحمل حجم باالیی از هیجان خارج از ظرفیتم بود می خواستم از شادی فریاد بزنم و کِل بکشم
اما با وجود ریما ممکن نبود  .در دلم کیلو کیلو قند آب می شد  .چهره امیرعلی را در ذهنم مجسم کردم هیکل درشت و
ورزیده اش با چهره ای استخوانی و مردانه با ابروانی پیوسته که تا شقیقه هایش ادامه داشت وچشمان درشت با نگاهی
نافذ و جدی  .تصور آنکه صاحب این مشخصات دارای احساسات لطیفی باشد دور از ذهن می نمود  .فریاد خوشحالیم را
البه الی نفس عمیق مخفیانه بیرون فرستادم  .با نگاهی به چهره خندان ریما خواستم کمی اذیتش کنم برای همین باخنده
گفتم
حاال اگه جواب منفی بشنوین چـــــی؟
ریما انگشتش را به نشانه ی تهدید تکان داد و گفت
ولی امیرگفته امشب باید قرار بله برون رو هم بذاریم  .فردا هم میرین برای آزمایش و خرید حلقه .پنجشنبه هفته
بعد هم یه عقد مختصر وخالص.عروسی تونم می مونه برا اول تابستون ...طفلکی داداشم دیقه نود یه ماموریت خیلی مهم
براش پیش اومد خودش نتونست بیاد
می ترسیدم باباعلی به خاطر شغل او هم که شده به خواستگاری او جواب رد دهد .از اینکه امیرعلی خودش حتی درشب
خواستگاری نیامده بود اما کلی خرده فرمایش برای من داشت از کوره در رفتم و حرصی گفتم
داداشتون تنهایی تصمیم گرفتن ؟
ریما بی تفاوت به عصبانیت من جواب داد
آره  .قبل از اومدن به اینجا همه این حرفا رو به مامان گفت که به مامان و بابات بگه
با خشم گفتم
یعنی چی  .شاید من حرفی داشته باشم  .پس نظر من چی میشه ؟
ریما سری به نشانه ی تاسف تکان داد و با حرکت نمایشی دستش گفت
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بشـــــــــین سرجات  .مگه تو امیرو نمیشناسی وقتی حرفیو می زنه بقیه فقط تأییدش می کنن  .حتی بابام و بابات
راست می گفت  .باباعلی امیر را خیلی قبول داشت  .دیشب وقتی فهمید امیرعلی خواهان ازدواج با من است تلفنی به عمو
رضا گفته بود ریما جوابش منفیه  ...دوست داشتم امیرعلی هم حضور داشت و باهم صحبت می کردیم ولی افسوس...
آهی کشیدم
حاال نمی شد امیر خانتون امشبو بی خیال ماموریت می شد ؟
دیگر از خوشحالی و ذوق اولیه ریما خبری نبود .آه بلندی کشید
.خودت که می دونی کار امیر شب و روز نداره
ریما دیگر حرفی نزد .برای این که فضای موجود را عوض کنم  .رو به ریما گفتم
.حاال ولش کن خواهر شوهر  ..میگما کارش هیجان داره ها
ریما بی حواس سرد و دمغ جواب داد
 .آره خــــــــب برا خودش هیجان داره ولی برا خونواده چشم انتظاری و دل نگرانی
برای سر به سر گذاشتن ریما قیافه ی ناراضی به خودم گرفتم و گفتم
 ....پس با این حساب
ریما متوجه منظورم شد و سریع حرفم را قطع کرد و تهدید آمیز گفت
آ آ جرأت داری پا پس بکش ببین چی کارت می کنم ؟
خنده ام گرفته بود  .دست هایم را باال بردم و گفتم
 ...خدا به دادم برسه با شما دوتا زورگو
دلیل این همه عجله برای چه بود ؟ هنوز توی شوک خواستگاری بدون حضور داماد بودم که صبح زود امیرعلی دنبالم
آمد تا برویم آزمایشگاه ،از آنجا هم برای خرید حلقه و چیزهای دیگر  .نمی دانستم شب گذشته بین بزرگترها چه
صحبت هایی شده بود .مامان جلوی در اتاقم ایستاده بود و یک ریز سفارش می کرد تا مراقب رفتارم باشم  .حرکت
بچگانه ای ازمن سر نزند و اینکه با امیرعلی حرفهایم را بزنم و به قول معروف سنگ هایمان را وا بکنیم  .از حرف مامان
خنده ام گرفته بود  .با خودم گفتم «االن دیگه حرف بزنم که چی بشه ؟ » اصالً می ترسیدم حرف و خواسته ای را مطرح
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کنم و او به پای مخالفتم بگذارد .خدا خدا می کردم حرفی در مورد سامان نزند که چیزی برای گفتن نداشتم  .مگر می
توانستم به او بگویم که به لج تو به خواستگاری سامان می خواستم جواب مثبت بدهم  .آن وقت در مورد من چه فکری
می کرد ؟ آیا در مورد سالمت عقلم شک نمی کرد ؟ با خودش نمی گفت که چطور دختری می تواند به خاطر یک
لجبازی بچگانه با سرنوشت و آینده ی خود بازی کند ؟ ...پوزخندی به افکارم زدم و با خودم گفتم« بیشین بینیم بابا اصالً
ببین امیرعلی باهات حرف می زنه یا نه ؟» امیرعلی داخل کوچه به انتظارم ایستاده بود  .تا مرا دید با خم کردن سرش به
عالمت سالم بدون جواب گرفتن به سمت ماشینش رفت و سوار شد  .پوزخندی زدم و زیر لب گفتم « چه رمانتیک ! چه
سالم گرمی! » حاال که همسفر زندگیم را انتخاب کرده بودم آن هم امیرعلی نباید با شناختی که از او داشتم بیشتر از این
انتظار داشته باشم  .پاهایم از هیجان می لرزید باالخره سوار شدم و زیر لب سالم دادم و جواب شنیدم  .سکوت داخل
ماشین را ترانه ی سنتی که از رادیو پخش می شد  ،می شکست  .دلم می خواست گله کنم که چرا دیشب نیامده بود .
شاید همین کارش را توهین به خودم تلقی می کردم و جواب منفی می دادم  .در دلم به گفته ی خودم خندیدم  .چرا که
دیشب هیچ کس نظر مرا نپرسیده بود  .ریما در پاسخ سؤالم گفته بود « به قول شاعر که میگه رنگ رخساره خبر می دهد
از سر درون » و به این ترتیب نیازی به پرسیدن نظرم نبود.امیرعلی نیم نگاهی کرد .لبخندی زیبا روی لبهای گوشتی اش
نقش بست  .سرش را تکان داد و دوباره نگاهم کرد  .زیر چشمی نگاهش کردم  .وقتی نگاهش در نگاهم گره خورد
لبخند مهربانی به رویم پاشید و بی مقدمه گفت
پس با این کارت می خواستی منو تحت فشار بذاری آره ؟
آهی کشید و با دلخوری ادامه داد
دختر تو یک درصد هم احتمال ندادی که من  ...که من دوستت دارم
این اولین جمله محبت آمیز او بود که به سختی توانست آن را بر زبان بیاورد  .پوزخندی زدم که از نگاه تیزبینش
دورنماند  .دستش را الی موهایش فرو برد  .دوباره نگاهم کرد و پرسید
چیزی شده؟ ناراحتی ؟
ناراحت بودم  .خیلی ناراحت  .بغضم گرفته بود اما چرایش را نمی دانستم ؟ شاید دوست داشتم از او ابراز عالقه ای
سوزناک بشنوم  .از بیقراری هایش که ریما برایم گفته بود  .او هم دوباره بازگو کند ولی او چکار کرده بود ؟ به زحمت
آن جمله ی کلیشه ای را به زبان آورده بود  .با نفس عمیقی بغضم را فرو خوردم  .کمی به سمتش متمایل شدم و پرسیدم
برای چی می خوای بدونی ؟ برات مهمه که چمه ؟
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از لحن سردم جا خورد اما چیزی نگفت  .دوباره بغض لعنتی راه گلویم را سد کرد  .دلم می خواست سرش فریاد بزنم به
خاطر این همه خونسردیش اما جرئت چنین کاری را نداشتم شاید اگر به جای او سامان این سؤال را ازمن می پرسید بر
سرش هوار می کشیدم ولی او نه ! هرگز توان این کار را نداشتم صدایم می لرزید ولی برایم مهم نبود باید حرف دلم را
می زدم  .با بغض گفتم
ناراحتم چون تو همین االن به زور اون جمله رو به زبون اوردی بعد انتظار داری من از عالقه ی تو به خودم مطمئن
 .باشم  .وقتی توی رفتار و حرفات هیچ نشونی از عالقه نمی دیدم
لبخند شیطنت آمیزی زد و پرسید
کدوم جمله رو به زور گفتم
با من من آرام گفتم
همون جمله ی آخری رو می گم دیگه
با شیطنتی که از او سراغ نداشتم گفت
من که چیزی یادم نمی یاد
بدجنس شده بود .منظورش را فهمیدم ولی به روی خودم نیاوردم  .قیافه حق به جانبی گرفتم و دلخور نگاهش کردم
 .من انقد برات بی اهمییتم که حرفایی که به من می زنی رو زود یادت می ره
با این حرفم یک دفعه خندید آنهم با صدای بلند چیزی که من برای اولین بار می دیدم و چقدر زیبا می خندید  .نگاه
خندانش را در نگاه متعجبم دوخت و سرش را تکان داد
 .این بی معنی ترین حرفی بود که تا حاال ازت شنیدم
دلخور شدم  .یعنی چی که حرف من بی معنیه ؟ به حرفی که زده بودم فکر کردم .کجای حرفم بی معنی بود من که
نفهمیدم  .آن روز بعد از دادن آزمایش رفتیم کله پاچه خوردیم البته من فقط تیلیت کردم  .ساعتی توی خیابان
چرخیدیم تا مغازه ها یکی یکی باز شدند  .در این مدت از همه چیز و همه جا صحبت کردیم اال در مورد خودمان  .برای
خرید حلقه وارد جواهر فروشی که زودتر از همه در مغازه اش را باز کرده بود  ،شدیم  .فروشنده با روی گشاده به ما
خوشامد گفت
 .عروس و داماد به عجولی شما تا حاال ندیده بودم
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من از خجالت سرخ شدم وسرم را پایین انداختم ولی امیرعلی خیلی خونسرد جواب داد
 .من کارمندم  .امروز هم مرخصی ساعتی گرفتم که به این کارها برسم
از این جواب امیرعلی ذوقم کور شد  .پس این همه عجله اش برای زودتر رسیدن به محل کارش بود .با خودم گفتم «
نکنه روز عقدم براش یه مأموریت فوری پیش بیاد و سر سفره عقد غایب باشه و من وکالتی به عقدش در بیام  .اگه
اینجور باشه همون جا مراسم عقد رو بهم می زنم » به افکار خودم خندیدم  .با صدای امیرعلی که چیزی نزدیک گوشم
زمزمه کرد سرم را بلند کردم  .از این همه نزدیکی هیجان زده بودم  .حس غریبی داشتم که تا آن زمان تجربه نکرده
بودم .دستهایم به وضوح می لرزید  .امیر دوباره سرش را نزدیک صورتم آورد
حواست کجاست ؟ یکی از این ها رو انتخاب کن
نگاهی به چهره امیر و بعد نگاهی به حلقه ها کردم همه زیبا و قشنگ بودند اما من دلم می خواست حلقه ام ظریف باشد .
فروشنده که پیرمرد مهربانی بود با لبخند حلقه های ظریف و ساده ای را پیش رویم روی میز قرار داد  .یکی از حلقه ها
نظرم را جلب کرد .در عین سادگی بسیار زیبا بود  .حلقه ی طالیی که وسط آن یک ردیف نازک از نگین به صورت
مارپیچ کار شده بود  .فروشنده مشغول چیدن ویترین شد  .حلقه در انگشتم خودنمایی می کرد  .دست چپم را جلوی
چشم امیرعلی گرفتم و به امیرعلی گفتم
قشنگه ؟
امیرعلی طوری که فروشنده نشنود با لبخند در گوشم با آرامش زمزمه کرد
 .انگشت های ظریف توئه که باعث قشنگی حلقه شده خانوم
از تعریفش حسابی ذوق کردم .لبخند مهربانش برای من بهترین و شیرین ترین لبخند دنیا بود  .با یادآوری خاطرات آن
شب و یاد امیر در خواب غوطه ور شدم

***
درسهایم روی هم انباشته شده بود و حاال موقع امتحانات ترم عزا گرفته بودم  .کتاب را ورق می زدم ولی دریغ از
فهمیدن کلمه ای  .دیگر رمقی برای یکی دو امتحان آخری نداشتم .دلم بد جوری گرفته بود چند روزی بود که امیرعلی
به مأموریت خارج از شهرستان رفته بود و یکی دوبار،آن هم فقط در حد سفارش های همیشگی تماس داشته و صحبت
خاصی از طرف امیرعلی نشده بود  .می دانستم که نزد همکارانش نمی تواند به راحتی صحبت کند ولی من که وابسته
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محبتش شده بودم نمی توانستم خود را قانع کنم  .بعد از هر مکالمه که از یکی دو دقیقه بیشتر تجاوز نمی کرد ،یکی
دوساعتی را به تفسیر حرفهایش مشغول بودم و بیشتر دلتنگش می شدم و دیدن جای خالیش آزارم می داد  .نگاهم
 .روی ساعت دیواری اتاق سر خورد تصمیم گرفتم بروم حافظیه
کنار مزار حضرت حافظ نشستم و فاتحه ای خواندم بعد تفعلی زدم بر دیوانش  .با دیدن اولین بیت نا خودآگاه لبخند
روی لبان خشکید و ترس به جانم افتاد  .دوباره بیت را از نظر گذراندم
اال یا ایها الساقی ادرکأساً ونا ولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
دیگر چشمم باقی غزل را نمی دید  .فکرم به شدت مشوش شده بود  .با حال خرابی که داشتم پای رفتن به خانه را
نداشتم ،تصمیم گرفتم به زیارت شاهچراغ بروم شاید کمی دلم آرام گیرد  .با دربستی خود را به حرم رساندم  .ازخلوتی
حرم سود جستم و به کنار ضریح پناه بردم  .ساعتی را در آنجا به مناجات مشغول بودم  .وقتی از حرم خارج می شدم از
آرامشی که در وجودم نشست لبخندی روی لبانم نقش بست  .یاد روزی افتادم که با امیرعلی فردای روز عقد مان برای
زیارت آمدیم  .ریما با شیطنت در گوشم نجوا کرده بود « داداشم نذر کرده بود که با خانومش برای زیارت بره  ».ولی
امیرعلی چیزی در این مورد نگفته بود و من نیز ترجیح دادم چیزی نپرسم  .در این مدت که از نامزدیمان می گذشت
پیش نیامده بود که باهم بیرون برویم  .من درگیر درس و امیرعلی هم درگیر کار بود با این حال من برای دیدنش به
خانه شان می رفتم اما او خستگی را بهانه می کرد ویا می گفت دیروقت است و نمی خواهد مزاحم خانواده ام شود و
تلفنی ساعتی را با هم حرف می زدیم  .حس می کردم او نمی خواهد زیاد درجمع خانوادگی ما حضور پیدا کند ولی
چرایش را نمی دانستم  .پا به حیاط حرم گذاشتم  .با دیدن شاهرخ که از قسمت آقایان بیرون می آمد جیغ خفه ای
کشیدم  .با خوشحالی به سمتش دویدم و گفتم
سال م تو کی اومدی ؟
شاهرخ با لبخند شیطونی دستم را فشرد و گفت
سالم از ماست عروس خانوم  .اومدی نذرتو ادا کنی ؟
ضربه ای به بازویش زدم و با اخم گفتم
!! اِ چـه نذری ؟
با صدا خندید و گفت
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رهایی از ترشید گی رو عرض می کنم  .دنبال دبه ای به سایز تو بودم که یه ترشی لیته بندازم که امیرعلی
 .جوونمردی کرد و به دادت رسید
دوباره مشتی حواله بازویش کردم
فعالً یکی سایز خودت پیدا کن  ،چون با این اخالقی که داری کسی دخترشو نمی ده دست تو اون وقت می مونی
 .می ترشی شاهی جون
شاهرخ بادی به غبغب انداخت و ژستی گرفت
چی فـــــــــکر کردی خانوم خاطرخواه دارم آ فــــراوون  .می دونی چند بار خطمو عوض کردم ؟
با بدجنسی خندیدم و گفتم
 .آره خب دخترا هم احتیاج به تفریح دارن چی بهتر از سر کار گذاشتن تو
شاهرخ مثل دختر ها با ناز ابرویش را باال انداخت و با عشوه گفت
!! واقـــــــــــــعــــــــاً
در حال شوخی وخنده پا به خیابان گذاشتیم  .شاهرخ مکالمه ی تلفنی یکی از هزاران دلباخته اش را طنز گونه برایم می
 .گفت که من از خنده ی زیاد اشکم سرازیر شده بود ...با شنیدن صدایش خنده روی لب هایم ماسید
 .از دوری من اینطور اشکت سرازیر شده
لحنش سرد بود و با نگاهش توبیخم کرد  .شاهرخ که تازه متوجه امیرعلی شده بود حرفش را قطع کرد و رو به اوگفت
بَه بَه شادوماد  .حالت چطوره ؟
دستش را به سوی امیر که خیره نگاهش می کرد دراز کرد .امیر به سردی سالمش را پاسخ گفت ولی شاهرخ به رویش
نیاورد  .با دستپاچگی و تعجب گفتم
!کی اومدی امیر ؟! چرا وقتی تلفن کردی چیزی نگفتی ؟
آرام طوری که فقط من بشنوم حرصی گفت
.خواستم خیر سرم غافلگیرت کنم ولی مثل همیشه تو غافلگیرم کردی
بعد با صدای بلندی که شاهرخ هم بشنود ادامه داد
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گفتم اول خدمت آقا برسم و عرض ادبی بکنم  .....بعداً می بینمتون
بی توجه به من با شاهرخ دست داد و به سمت حرم رفت بالتکلیف سرجایم ایستاده بودم  .با خودم گفتم «این پسره
چرا اینجوری کرد اصالً محلم نذاشت  .معلوم نیس با خودش چند چنده؟ » در فـکر بودم که شاهرخ مرا از سرگردانی
رهاند
 .برو دنبالش منم میرم خونه
هنوز گیج بودم  .مثل کسی که توی خواب حرف می زند جواب دادم
باشه پس تو خونه می بینمت
اما شاهرخ که از رفتار امیرعلی دلخور بود با پوزخند جواب داد
امیدوارم
دستش را به نشانه ی خداحافظی تکان داد ودر حالی که به سمت ماشینش می رفت گفت
 .زود باش برو تا آقاتون صبرش سر ریز نشده
به سمت حرم راه افتادم با دیدن امیرعلی درحیاط حرم به سویش رفتم .با خودم گفتم «این مردها رو هیچ وقت نمیشه
شناخت !» وقتی نزدیکش شدم دستپاچه سالم دادم  .چنان اخمی توی چهره اش نشسته بود که با بولدزر هم نمی شد
تکانش داد  .با خشمی فرو خورده پرسید
رفـــــــــــت ؟
با صدای لرزانی پرسیدم
!کــــــی؟
شعله های خشم از چشمش زبانه می کشید  .دندان هایش را روی هم فشرد  .صدایش از البه الی دندان های قفل شده
اش به سختی شنیده می شد
 .همونی که وسط خیابون معرکه گرفته بود
توی دلم نالیدم « وای هنوز هیچی نشده با شاهرخ چپ افتاده » با تته پته جواب دادم
 ...هان ...آ ره رفت

111

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

با اخم نگاهم می کرد  .زیر لب غر زد
 .با بقیه گرم میگیری  ،به ما که می رسی لکنت زبون میگیری
زیر لب گفتم « یه نگا به آینه بندازی دلیلشو می فهمی » ریما امیرعلی را مواقعی که عصبانی می شد به خشم اژدها تشبیه
کرده بود و چه تشبیه مناسبی  .در آن شرایط جرأت نمی کردم نگاهش کنم چه برسد به اینکه جوابش را هم بدهم .اما با
خودم گفتم « باید رو خودم بیشتر کار کنم  .نباید مقابلش از خودم ضعف نشون بدم اصالً از همین حاال باید شروع کنم
.آره باید مثل قبل جوابشو بدم  .اینجوری ضعف نشون بدم فکر می کنه چه خبره  .پرو میشه واال » برای همین نفس
عمیقی کشیدم وگفتم
 .اگه تو آینه یه نگا به خودت بندازی متوجه میشی
با تمسخر جوابم را داد
خوبه زبونت راه افتاد .این تنها وسیله شناساییته  .کم کم داشتم شک می کردم که نکنه یکی دیگه رو جات غالبم
کردن ؟
شوخی هایش هم آدمیزادی نبود .چشم هایم را ریز کردم
 .غالبت کــــــــــــردن ؟ ! منظورتو نمی فهمم
بی حوصله گفت
 ...مهم نیس
چند روز گذشته برای دیدنش لحظه شماری می کردم و با خودم تمرین می کردم که وقتی ببینمش چه بگویم ؟ چگونه
عالقه و دلتنگیم را ابراز کنم ولی در آن لحظه داشتم چه کار می کردم مقابلش ایستاده بودم و مثل بچه های سرتق حاضر
 .جوابی می کردم
****
ساعت را برای پنج صبح تنظیم کردم وبه رختخواب رفتم  .دو امتحان را به لطف امیرعلی خراب کرده بودم  .از ماجرای
شاهچراغ به بعد با من سرسنگین شده بود و من از این موضوع عصبی بودم  .به یاد سفارش شاهرخ تصمیم گرفتم صبح
زودتر بیدار شوم تا با فکر باز و سرحال درسم را مرور کنم  .صبح باصدای زنگ ساعت که مدام در گوشم می پیچید
بیدار شدم  .آبی به دست و صورتم زدم و پشت میز تحریرم نشستم و مشغول خواندن شدم ولی بیشتر چرت میزدم .
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بلند شدم و رفتم کنار پنجره و پرده را کنار زدم و پنجره را باز کردم  .لبه پنجره نشستم شاید هوای بیرون خواب را از
سرم بیرون کند  .هنوز چند صفحه ای نخوانده بودم که نگاهم کشیده شد سمت پنجره اتاق امیرعلی  .به یاد حرفهای
شاهرخ درمورد امیرعلی افتادم که به شوخی می گفت
» آقاتون احیاناً شما رو ضعیفه یا یه همچین چیزی صدا نمی کنن ؟ «
ومن با حرص جوابش را داده بودم
» نخیــــــــــــــــرم  .عسلم و عزیزم صدام میکنه «
شاهرخ متعجب ابروهایش را باال انداخته بود
»  .واقعــــــــــ ًا ؟! من که تو این دو سه روزه که اینجام همچین اصطالحاتی رو نشنیدم به زبون بیاره «
در جوابش گفته بودم
الزم نیست عالقه بین خودمون رو جار بزنیم  .اصال از مردایی که توی جمع قربون صدقه خانومشون میرن بدم میاد « .
».عشق بین زن و شوهر خیلی پاک و مقدسه  .تا جایی که باید از چشم نامحرم دوربمونه
شاهرخ متفکر سرش را تکان داد
»!..با این حساب آقاتون به بنده به چشم نامحرم نگا می کنه؟ «
صبح موقع رفتن به دانشگاه وقتی قدم در کوچه گذاشتم امیرعلی منتظرم بود  .تا مرا دید اشاره کرد سوار ماشین شوم .
در ماشین را باز کردم و زیر لب سالمی دادم  .با روی گشاده جوابم را داد
سالم خانوم سحرخیز
از سرحالی او سر ذوق آمدم
! تو از کجا فهمیدی من امروز زود بیدار شدم ؟
در حالیکه ماشین را از کوچه بیرون می راند سرش را به سمتم کج کرد
 .اختیار داری خانوم  .شما آب بخوری من خبردارم
با ذوق نگاهش کردم  .وقتی این گونه مهربان بود بیشتر از هر زمانی برایم خواستنی می شد  .خودم رو برایش لوس
کردم
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 ....نکنه دوربینی  ،میکروفنی چیزی تو خونمون کار گذاشتی ؟
با دست به قلبش اشاره کرد و آرام گفت
 .قلبــــــــم
متوجه منظورش نشدم  .فکر کردم قلبش درد گرفته است هول شدم
چــــــــی ؟!قلبت چی شده ؟
طوری دستپاچه شده بودم که امیر به خنده افتاد  .دستم را گرفت روی دنده گذاشت  .دنده عوض کرد و در همان حال
انگشتان دستم را نوازش کرد و نگاه مهربانی به رویم پاشید
 ...نترس هیچی نشده منظورم اینه قلبم پیشـته و همه چیو بهم خبرمی ده
با خودم گفتم « حاال این ابراز عالقه بود ؟ ...من که هیچی نفهمیدم  .خوب بابا رک و راست حرفتو بزن دیگه  .من که تو
این مسائل خنگم یعنی تا حاال متوجه نشدی ؟!! » شانه ام را باال انداختم و متعجب پرسیدم
حاال چی شده اول صبحی از این حرفا میزنی ؟
نگاهش به روبه رو بود  .خیابان را دور زد  .وقتی وارد خیابان مورد نظر شد نگاهی به صورتم انداخت
حس کردم ازم دلخوری خواستم خودم برسونمت و یه سری چیزها رو هم بهت بگم
با شنیدن آخر جمله اش تعجبم بیشتر شد  .با کنجکاوی گفتم
چـــــــــه چیزی رو ؟
همانطور که چشم به جلو داشت گفت
ببین میترا تو از بچگی منو میشناسی  .می دونی که بی دلیل حرف نمیزنم .پــــــــس چیزی که میگم خوب گوش
 .میکنی و بهش عمل می کنی
به خاطرلحن کالمش که دستوری بود عصبانی شدم  .حرف زدنش شبیه ناظمای مدرسه بود .حاال هم که من نامزدش
بودم با من مثل زمان بچگیم حرف می زد و این مرا ناراحت می کرد  .برای همین از کوره در رفتم و عصبی گفتم
 .مگه تا حاال غیر از این بوده  .تو این مدت هر سازی خواستی زدی  .منم مثل یه بره فقط گفتم چشم
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امیرعلی از برخورد ناگهانیم حیرت زده شد  .انگار متوجه شد من از لحن حرف زدنش رنجیدم  .سکوت کرد با نفسهای
عمیق پی در پی می کوشید تا آرام شود ایراد مشترک من و امیرعلی این بود که هر دو جوشی بودیم  .با هر حرفی که
مخالف منطقمان بود زود از کوره در می رفتیم  .البته امیر تا حد زیادی خودش را کنترل می کرد اما من نه با لبخند رو
به من گفت
 .آ آ نشد  .تو چرا زود جبهه می گیری ؟ این طوری ما هیچ وقت نمی تونیم دو کلمه منطقی با هم حرف بزنیم
ولی من هنوز عصبی بودم و هیچ تالشی برای آرام کردن خودم انجام نمی دادم  .هر وقت از چیزی ناراحت می شدم با داد
و فریاد خودم را تخلیه می کردم تا آرام شوم  .برای همین با همان لحن عصبی جواب دادم
 ....آهــــــان منطق اینه که هر چی تو بگی منم بگم چشم
بعد با بغض ادامه دادم
تو هم منو خوب می شناختی می دونستی من چه جور دختریم  .باید منو همین جوری که هستم قبول داشته باشی
 ...نه این که
دیگر نتوانستم کلمه ای حرف بزنم  .بغضم به راحتی یک بادکنک کم جان ترکید و بنای گریه گذاشتم  .امیر به زحمت
خودش را کنترل میکرد  ،جعبه دستمال کاغذی را روی پایم انداخت  .فکش منقبض شد
 .بس کن با این قیافه می خوای بری دانشگاه
ماشین را کنار دکه ای نگه داشت  .به سرعت از ماشین پیاده شد و به سمت دکه رفت بعد از چند ثانیه با بطری آب
معدنی بازگشت در ماشین سمت مرا باز کرد و گفت
بیا بگیر یه آبی به صورتت بزن  .درست نیس با این سر و وضع بری دانشگاه  .بطری را گرفتم و چند مشت آب به
صورتم پاشیدم  .آب خنک باعث شد حالم کمی بهتر شود  .صورتم را با دستمال خشک کردم و نگاهی به آینه انداختم .
همیشه همین بودم با دو قطره اشک چشم هایم مثل دو کاسه خون می شد بدتر از همه نوک دماغم مثل لبوسرخ شده بود
از میان خرت و پرت های کیفم کرم ضدآفتابم را یافتم کمی از آن به صورتم زدم تا اثر گریه را کم رنگ کنم .هنوز
باالی سرم ایستاده بود ودر فکر بود  .سرم را بلند کردم  .روبه امیرعلی که نگاهش به خیابان بود گفتم
نمی خوایی راه بیفتی ؟ دیرم شد
نگاهم کرد  .ماشین را دور زد و سوار شد  .در حالیکه ماشین را روشن می کرد پرسید
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امتحانت چقدر طول می کشه؟
یاد امتحانم افتادم که باید مثل میرزا بنویس همه ی برگه امتحانی را سیاه می کردیم  .گفتم
 ...فــــکر کنم یه ساعت ونیم  ،دو ساعت
نگاهی به آینه ماشین انداخت و گفت
 .میام دنبالت
سر جلسه امتحان تمرکز چندانی نداشتم  .با خودم گفتم « از دست امیرعلی  ،پسره مثل گردباد می مونه یه دفعه میاد و
همه چیو به هم میریزه و میره پشت سرشم یه نگا نمیکنه ببینه چه کرده  ».به هر جان کندنی بود امتحان را دادم و از سر
 .جلسه بلند شدم
موقع خروج از دانشگاه یکی از پسرهای کالس را دیدم که به سمتم می آمد و مدام نام مرا تکرار می کرد به سمتش
چرخیدم که گفت
 .خانم معتمد چادرتون رو برعکس سرتون کردین در ضمن گوشه چادرتون هم داره رو زمین کشیده میشه
گیج نگاهش کردم و گفتم
هــــــــــان ؟
با دهان باز نگاهم سـُر خورد رو چادرم که روی زمین پخش بود و فقط یک طرف چادر دستم بود  .زیر لب نالیدم « وای
» خاک تو سرم شد
پسر از کنارم رد شد و با صدای آرام ولی حرصی گفت
خـــــــــــب بلد نیستی سر نکن  .مگه کسی مجبورت کرده ؟
توی دلم با حرص گفتم « بلــــــــــــــــــــــه کســـــــــــــــی مجبورم کرده  .اصالً تورو ســــــَـــ َننَه ؟ » با خشمی
فرو خورده گرد و خاک چادر را با دستم گرفتم  .بی فایده بود غیر آب با هیچ چیز دیگری تمیز نمیشد  .کالفه با همان
سرو وضع قدم در خیابان گذاشتم امیرعلی به در ماشین تکیه داده بود  .تا مرا دید چند قدم به سمتم آمد و نگران پرسید
!طوری شـــده ؟
بی حوصله جواب دادم

116

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

سالم  .نه چطو مگه ؟
!آخه چادرت ؟
پاسخی ندادم  .چون اخالق خودم رو می شناختم  ،می دانستم اگر دهان باز کنــــــــــم دیگر قادر به کنترلش نیستم .
تمام عصبانیتم را بر پاهایم ریختم و با حرص قدم برداشتم و به سمت ماشین رفتم و سوار شدم  ،در را محکم به هم
کوبیدم  .امیر علی اگر کمی صبوری به خرج می داد و مرا سؤال پیچ نمی کرد  .بعد از چند دقیقه که عصبانیتم فروکش
می کرد ماجرای چادرم را برایش تعریف می کردم اما او  ....از بس در محل کارش با افرادی سرو کار داشته که وظیفه
اش سؤال پیچ کردن آن ها بوده مرا هم در زمره آنها قرار داده بود که این چنین مورد بازخواست قرارم می داد ،هر
چند که لحنش آغشته به نگرانی بود ولی این طرز برخوردش بر خشم من می افزود  .سوار ماشین شد .حرکت کرد اما
مسیر خانه نبود .حوصله پرسیدن نداشتم  .ساکت نشستم و هیچ نگفتم  .به سمتم چرخید و دوباره با نگرانی مثل پدری
که از دختر بی دست وپایش علت زمین خوردنش را می پرسد نگاه نگرانش را به من دوخت
 ....نمی خوای بهم بگی چی شده ؟ خوردی زمین؟ یا
نتوانستم بیش از این خودار باشم .حرصی گفتم
 .بس کن امیر .خستم کردی
با عصبانیت گوشه چادر را باال گرفتم و ادامه دادم
 .اینو که می بینی حاصل زورگویی جنابعالیه
امیرعلی دنده عوض کرد  .دستش را روی فرمان ماشین کوبید ودر حالیکه سعی می کرد لحنش آرام باشد گفت
!چی شده ؟ میشه به جای داد کشیدن آروم و شمرده به من بگی چراعصبانی هستـــی؟
قیافه ی طلبکاری به خود گرفتم
!واقعاً که ! یعنی تو نمی دونــــــــی ؟
دست هایش را به عالمت بی اطالعی باال گرفت و متعجب و با لبخند گفت
 .نـــه .از کجا باید بدونم
لبخند گوشه لبش بیشترعصبیم می کرد  .یک قدم از موضع خود پایین نیامدم
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وقتی مجبورم می کنی اینو با دست به چادرم اشاره کردم سرم کنم  .باید آمادگیشو داشته باشی تا منو با سر و
 .وضع خاکی ببینی
امیرعلی که تازه متوجه ماجرا شده بود  .لبخندی زد و با خونسردی گفت
 .اوالً من تو رو به کاری مجبور نکردم خودت قبول کردی  .درثانی با یه کش چند سانتی مشکلت حل میشه
من هنوزعادت نداشتم مثل یک خانم رفتار کنم  .دلخور به امیرعلی نگاه کردم
آره خوب مستقیماً بهم نگفتی باید چادر سر کنم ولی وقتی می گی دوست دارم خانومم این جوری لباس بپوشه ،
 .اون جوری نپوشه  .این از نظر من تفاوتی با زورگویی غیر مستقیم نداره
ماشین را کنار کشید و گوشه ای نگه داشت  .به سمتم چرخید  .هنوز خنده در نگاهش موج می زد  .مثل دختربچه های
تخس که آماده ی دعوا هستند چشم هایم را گشاد کردم و گفتم
هــــــــــــان ؟ چیـــــــــــــه؟
خنده اش جای خود را به لبخند زیبایی داده بود اما چشمانش هنوز می خندید  .نگاه خندانش را در نگاه تخس من
دوخت
می دونی چی منو بیشتر به سمتت جذب می کنه ؟
با بی تفاوتی شانه باال انداختم  .خندید و با خنده اش ردیفی از دندان های صدفی اش را به نمایش گذاشت  .با انگشت
ضربه ی آرامی به نوک بینی ام زد
وقتی عصبانی میشی و باال و پایین میپری قیافت خیلی دیدنی میشه  .خوردنی میشی
یک دفعه مثل فنر از جا پریدم  .دوباره عصبانی شدم اما به یاد حرف هایش عصبانیتم در چشم برهم زدنی فروکش کرد
و جایش غم نشست  .نگاه دلخورم را به او دوختم و گفتم
دستت درد نکنه .پس من شدم مایع نشاط و سرگرمی شما  .میگما هروقت بهم می رسیم تو شروع می کنی به
حرص دادن من  .بعد هم ازتماشای جلز و ولز کردن من لذت می بری واقعاً موندم چی بگم من شدم وسیله تفریح تو ....
....و تو شـــــــــــدی
منتظر نگاهم کرد
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خب ؟ من شدم چی؟ چرا حرفتو خوردی  .راحت باش هرچی دل تنگت می خواهد بگو
به جای جواب سرم را به طرف شیشه ماشین چرخاندم  .از بس ناراحت بودم حواسم به اطراف نبود  .مثل این بود که
پرده ای جلوی چشم هایم گرفته شده بود .با ترس پرسیدم
! منو کجا اُوردی؟
از ماشین پیاده شد و گفت
 .پیاده شو می فهمی
با ذهنی آشفته و اعصابی خراشیده از ماشین پیاده شدم  ،با چند قدم خودم را به امیرعلی رساندم و با دیدن منظره روبه
رو یک آن  ،همه چیز از صفحه ی ذهنم پاک شد و شدم آن میترای سرزنده و شاد  .با فریادی از شوق گفتم
" وای امیـــــــــــــــر! "بهشت گمشده
امیرعلی با لبخند آمد پشت سرم ایستاد چانه اش را روی سرم گذاشت و بازوانم را در دست های قدرتمندش گرفت و
آرام در گوشم زمزمه کرد
گفتم برای تغییر روحیت بهترین جا همین جاست
چرخی زدم و خودم را در آغوشش رها کردم  .شدم همان دختر بچه ی شیرین زبان پرسیدم
از کجا می دونستی من عاشق اینجام ؟
صورتم را در قاب دستانش گرفت و گفت
 ...گفتم که
حرفش را قطع کردم و با خنده گفتم
...می دونم من آب بخورم تو خبر داری ولی اینجا
نگاهش در عمق چشمانم خیره بود  .از نگاهش مهر ومحبت تراوش می کرد
یادته اولین باری که اومدیم اینجا کی بود ؟
اوم بذار ببینم سیزده بدر اولین سالی که اومدین شیراز موندگار شدین درسته ؟
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از شنیدن جوابم برقی از خوشحالی در چشمانش درخشید  .در دلم گفتم« آخــــی طفلکی از خوشحالی کم مونده پرواز
کنه ».صدای شکم گرسنه ام در گوشم پیچید  .حس کردم امیرعلی هم صدای ناله ی گرسنگیم را شنید زیرا انگشت
اشاره اش را به سمتم گرفت و با خنده گفت
خب خانوم این صدا میگه االن وقت چـــــــــیه ؟
با ناراحتی دستم را روی شکمم گذاشتم
ولی ما که ناهار نیاوردیم؟
امیرعلی دست هایم را گرفت و گفت
مگه میشه من خانوم خوشگل خودمو بیارم اینجا اونم بدون تجهیزات ؟! خوب می دونم که اینجا اشتهات ده برابر
 .میشه
خودم را از محاصره دستان قدرتمندش آزاد کردم .دست هایم را بهم کوبیدم و چرخی به دور خودم زدم و گفتم
.وای امیر اِنقد گشنمه که یه گاو ..نه ..ولی یه مرغ بریون رو تنهایی می تونم بخورم
خنده بلند امیر سکوت دشت را شکست  .تا به امروز صدای خنده امیر را اینگونه نشنیده بودم  .دوباره در دلم گفتم «
ایشونم بلدن بخندن » امیر با ته مانده خنده اش به درختی اشاره کرد
 .اونجا برا ی نشستن جای مناسبیه  .برم ماشینو بیارم نزدیکتر
منم باهات میام
دستش را به سویم دراز کرد  .دست در دست هم به سوی ماشین به راه افتادیم  .هوای دلچسبی بود  .انگار زمستان به
اینجا راهی نداشت  .زیرانداز را زیر سایه درخت پهن کردم امیر مشغول کباب کردن جوجه ها شد  .ظرف میوه درون
سبد بود  .سیب سرخ و آبداری را برداشتم وبا یک گاز مشغول شدم .امیرعلی با دیدنم خندید و گفت
 .اگه لطفت شامل حال ما هم بشه ثواب می کنی
سیبی را به سویش پرتاب کردم که درهوا گرفت و گفت
پرتابت عالی بود
با لبخند نگاهش کردم و جواب دادم
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قابل شما رو نداشت
امیرعلی سیخ های جوجه را از روی آتش هیزمی برداشت و به سمتم آمد و گفت
خوب جوجه ها هم آماده شد لطفاً سفره رو باز کن
سفره را باز کردم چند نان تازه داخلش بود امیر جوجه ها را به همراه گوجه های کبابی درون دیسی گذاشت و آمد سر
سفره نشست  .ناهارمان همراه شوخی و خنده صرف شد  .بعد ناهار هم چای ذغالی  ...وقتی تنها بودیم بیشتر به من
خوش می گذشت چون خودِ خودم بودم ونگران این نبودم که االن باید چه رفتاری در مقابل دیگران داشته باشم که از
دید امیرعلی موجه باشد .مخصوصاً در مقابل مردهای فامیل  .ازنظر امیر من باید در مورد رفتارم در این خصوص تجدید
نظر کنم و این تغییر رویه آن هم یک شبه برای من دشوار بود  .حس می کردم امیرعلی برای تغییر برخی از رفتارهای
من خیلی عجول است  .کنار امیرعلی دراز کشیدم  .چشم هایم را بستم به اتفاقات آنروز اندیشیدم  .چه روز پر ماجرایی
بود  .اولین گردش دونفره بعد از عقدمان آن هم در بهشت گمشده کنارش بودم  .ساعتی که گذشت چند تکه ابر تیره
در آسمان ظاهر شد  .امیرعلی با دیدن ابرها سریع بلند شد و نشست  ،رو به من گفت
خـــب میترا خانوم دیگه وقت رفتنه  .بهتره تا بارون نگرفته راه بیفتیم  .دمغ شدم
! به این زودی وقت رفتن شـــد
امیرعلی دستم را کشید تا بلندم کند بعد با خنده گفت
مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته ؟
مشغول جمع کردن وسیله ها شدیم که صدای غرش آسمان باعث وحشتم شد وهمه وسیله ها از دستم رها شد  .شکستن
ظرف ها در اثر برخورد باهم و بعد اصابت با زمین بیشتر ترساندم  .وای ظرف های خاله مولود !! از خجالت روی نگاه
کردن به امیر را نداشتم امیرعلی از کلمن لیوانی آب پر کرد و به دستم داد
 .بیا یکم آب بخور ترسیــــــــدی
برای این که حواس مرا از ظرف های شکسته پرت کند با شوخی ادامه داد
 .فــــــــــکر کنم تو انتخابم زیاد عجله کردم
لیوان آب را از دستش گرفتم و یک نفس سر کشیدم  .پرسشگر نگاهش کردم که ادامه داد
آخه فکر نمی کردم انقدرترسو باشی
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لیوان را با حرص به دستش دادم و گفتم
 .....ترسو نیستم چون حواسم نبود
حاال نوبت او بود تا پرسشگرنگاهم کند  .سرم را پایین انداختم تا نگاهم در نگاهش بیش از این غرق نشود  .آهسته
جواب دادم
هیچی داشتم به این فکر میکردم که این اولین باریه که من و تو باهم بیرون اومدیم  .ببینم نکنه مناسبت خاصی
...داره یا
وسیله هایی که دستش بود داخل صندوق ماشین گذاشت وبرگشت و در همان حال گفت
چه مناسبتی مهمترازاین که یه گردش دونفره اونم یه جای خاطره انگیز مثل اینجا که خستگی امتحاناتت رو از بین
ببره
با یاد آوری تمام شدن امتحانات ترم از خوشحالی دستهایم را به هم کوبیدم  .خواستم به هوا بپرم اما فکرم سمت دیگری
کشیده شد  .مکث کردم بعد با شرمندگی گفتم
 ...ولی تو امروز به خاطر من از کارت موندی  .ببخشید
امیرعلی دستش را جلوی صورتم گرفت ومانع ادامه صحبتم شد
آ آ از این حرفا نداشتیم  .دلم می خواست از اولین مرخصی که می گیرم خاطره خوبی داشته باشم که به لطف تو
 .امروز پر خاطره ترین روز برام شد
با یادآوری رفتار صبحم شرمگین به او چشم دوختم  ،خواستم زبان به عذرخواهی باز کنم اما قطره ای باران روی گونه ام
چکید و به دنبالش قطرات دیگر  ...امیرعلی کیفم را به دستم داد و گفت
 .سریع برو تو ماشین تا خیس نشدی  .من باقی وسیله هارو میارم
برخالف سفارش امیر آرام آرام قدم بر می داشتم دلم می خواست تا باران لباسهایم را بشوید عاشق باران بودم  .امیرعلی
با سرعت وسایل باقی مانده را در صندوق عقب قرار داد و سوار ماشین شد  .با دیدن من اخمی روی پیشانیش نشست .
بخاری ماشین را روشن کرد و روی درجه زیاد قرار داد  .شاکی شد
ببینمت از سرما لبات کبود شده  .چرا بخاری رو روشن نکردی ؟
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سرم را تکان دادم
خب حواسم نبود
از جوابم ناراحت شد
ال جوابت قانع کننده نیست .حواسم نبود یعنی چی ؟
تو غیر از " حواسم نبود " حرف دیگه ای بلد نیستی  .اص ً
 .داری از سرما می لرزی
 .چیزی نشده که یکم سردم شده همین  .تو چرا عادت داری چیزهای کوچیکو بزرگ کنی
سرش را با تأسف تکان داد و گفت
 .همین یه ذره سرمایی که میگی  ،بره تو جونت سرما می خوری  .بعد من جواب مامان و بابات رو چی بدم
کالفه از سرمایی که در تنم نشسته بود وحساسیت بیش از حد امیرعلی بی فکر دهان باز کردم
آهــــان پس بگو آقا نگران اینن که توبیخ نشن  .منو بگو یه لحظه فکر کردم واقعاً نگران حالم شدی
ناراحت شد .اخمی روی پیشانیش نشست
خیلی بی انصافی میترا
بازهم بدون فکر حرف زده و باعث ناراحتیش شده بودم  .همیشه درجواب دادن عجول بودم .آن هم جوابی که به قول
مامان "از نیش مار گزنده تربود " در دلم گفتم « عجب روز خاطره انگیزی شد امروز » شرمنده نگاهش کردم
هنوزناراحت بود  .چشمش به روبه رو بود و اصالً توجهی به من نداشت  .هرچه نگاهش کردم بلکه نگاهم کند بی فایده
بود  .مصرانه چشم به جاده دوخته بود  .پشیمان از برخورد تندم ناراحت شدم و مانند صبح از زیبایی های جاده غافل
شدم  .چیزی نمی دیدم  .چهره ی غمگین امیرعلی جلوی نگاهم را سد کرده بود  .طاقت نیاوردم  ،با التماس و شرمندگی
گفتم
 .ببخشــــــــید  .منظوری نداشتم
بعد برای توجیه کار خطایم ادامه دادم
 ...آخه از بس کیلید می کنی کالفه میشم و
به سردی جواب داد
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 ...دفعه اولت نیس  .از نیش زبونت هیچ وقت بی بهره نبودم
با بغض گفتم
 ...گفتم که ببخشید  .تو که می دونی هیچی تو دلم نیست فقط این زبون
امیرعلی ساعتی پیش که در صدایش عشق و امید به آینده موج می زد رفته بود و امیرعلی سرد و بی روح پشت فرمان
نشسته بود  .با خودم گفتم « خودم کردم که لعنت بر خودم باد  » .امیرعلی لبخند کجی کنج لبش نشاند
 .نشنیدی میگن زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد  .پس خواهشاً مراقب این زبون سرخ باش
 .با اینکه امیرعلی این جمالت را با مالیمت گفت اما هنوز دلم گرفته بود  .لبخندش برایم از اخم هم بدتر بود
قهرآلود گفتم
اصالً حرف نمی زنم  .خوبه؟
امیرعلی همه توانش را به کار برد تا لحنش شوخ باشد و روزمان خرابتر از این نشود
.یعنی اگه بتونی یه روز این زبونت رو نگه داری یه جایزه پیش من داری
خوشحال از این که امیرعلی لبخند بر لب دارد ذوق زده شدم
باشه  .آ آ من دیگه حرف نمی زنم
 .و دستم را جلوی دهانم گرفتم
با این کارم لبخند امیرعلی پررنگ شد  .انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و تکان داد
نه اینجوری قبول نیست  .باید وقتی صحبتی پیش میاد بتونی زبونت رو کنترل کنی و به جای جواب تند وتیز یه
 .جواب منطقی به طرف مقابلت بدی  .اون وقته که میگم این زبونت رو تحت کنترل گرفتی
مانند بچه های حرف گوش کن که به حرف بزرگترها گوش می دهند جواب دادم
باشه سعی می کنم ولی قول نمی دم چون خودمو میشناسم حاال حاال باید روش کار کنم تا تحت فرمانم بشه این
 .زبون نیم وجبی
بعد زبانم را از دهانم بیرون آوردم  ،امیرعلی با دیدن زبانم به خنده افتاد
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.واال این زبونی که من می بینم بیشتر از نیم وجبه حداقل دو متره
دست هایم را در سینه قالب کردم و شانه هایم را باال انداختم و گفتم
خـــــــــــــب  .هرچه دل تنگت می خواهد بگو .من از همین حاال تصمیم گرفتم که این زبون دو متریو قیچی
کنم تا بشه نیم وجب که بتونم تو دهنم نگهش دارم .خوبه ؟
امیرعلی این بار از شنیدن حرفم بلند خندید
 .آفرین به پشتکار خانوم خودم
نگاهش کردم  .موهای سرش از باران خیس شده و به پیشانیش چسبیده بود و چهره اش را خواستنی تر کرده بود .
دستم بی اراده به سمتش کشیده شد  .موهای خیسش را به عقب هل دادم  .لذت بخش بود  .دوباره اینکار را تکرار کردم
 . .با نگاه گرم و مهربان امیر گرم شدم
وقتی به خانه رسیدم به سفارش امیرعلی دوش آب گرم گرفتم تا سرمایی که در جانم نشسته بود بیرون آید  .شب
 .زودتر از همیشه به رختخواب رفتم  .برای تعطیالت ترم نقشه میکشیدم تا باالخره خواب به سراغم آمد
از در باشگاه بیرون آمدم  .خنکی بیرون برایم لذت بخش بود  .با اینکه زمستان بود اما از سرمای هوا خبری نبود .داخل
باشگاه به دلیل تمرینات فشرده حسابی عرق کرده بودم  .هنوز عرقم خشک نشده بود که از باشگاه خارج شدم و با
وزش باد مالیمی عطسه ای کردم که خبر از سرماخورگی قریب الوقوعم داشت  .باید هرچه سریعتر خودم را به خانه می
رساندم تا با دوش آب گرم عذر این میهمان ناخوانده را مثل دفعه قبل بخواهم  .کنار خیابان به انتظار تاکسی ایستادم اما
تاکسی ها یی که از کنارم می گذشتند جای خالی برای من نداشتند  .لبخند سرنشینان تاکسی برایم تلخ و ناگوار می آمد
.عطسه دوم و سوم همراه ضعفی که از نخوردن غذای کافی و تمرینات فشرده عارضم شده بود حسابی کالفه و عصبیم
کرده بود  .با درماندگی سرم را به اطراف چرخاندم  .خودم هم نمی دانستم به دنبال چه هستم اما با دیدن تابلوی
 .آژانس ...لبخند بی رمقی چهره ام را پوشاند  .با قدم های لرزان خود را به در آژانس رساندم
با زدن تقه ای به شیشه مغازه گفتم
سالم  .ببخشید یه ماشین می خواستم
مرد میان سالی پشت میز رنگ و رو رفته ای که تن چوبیش با انواع خودکار رنگی خراشیده شده بود نشسته بود  .چند
صندلی لنگه به لنگه هم دوطرف میز جا خوش کرده بودند  .مرد آژانسی لیوان چای را از روی میز قاپید  .نگاهی دقیقی
به من دوخت بعد با مهربانی جواب سالمم را داد و پرسید
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دخترم برای کجا ماشین می خوای؟
نشانی منزل را دادم  .نشانی را یادداشت کرد .کمی از چایش را هورت کشید بعد رو به من گفت
.بفرما دخترم سوارشو .االن رانندش میاد
با دست به پژوی مشکی رنگی اشاره کرد  .به زحمت خود را به ماشین رساندم و در صندلی عقب جا گرفتم  .راننده
 ...آژانس که مردی کوتاه قد و چاق بود سالنه سالنه از راه رسید  .از ضعف و بی حالی چشمانم روی هم افتاد
 .خانوم  .خانــــــــــوم رسیدیم لطفاً پیاده شید
با صدای بلند راننده که مرا مخاطب قرار داده بود چشم هایم را باز کردم  .با پشت دست چشم هایم را مالیدم و وحشت
زده زیر لب گفتم«وای خدا من کی خوابم برد ؟!» با زحمت از ماشین پیاده شدم  .تمام استخوان هایم در حال نالیدن
بودند که صدای راننده دوباره بلند شد
 .خانوم کرایه لطفاً
با شرمندگی قدم های رفته را برگشتم و گفتم
 .آه  .شرمنده حواسم نبود  .چقد میشه
 ...قابل شما رو نداره
بعد از دادن کرایه زنگ خانه را زدم  .صدای مامان در کوچه طنین انداز شد
 .مگه کیلید بر نداشتی
دکمه آیفون را زد  .با حال زاروارد خانه شدم  .با دیدن پله ها انرژیم یکجا تحلیل رفت .آه از نهادم برخاست  .بی اختیار
نالیدم «وای نــــــــــــــه  .تو فـــــــــــــکر کن یه پلـــــــه .اصال نا ندارم  ».همانجا روی اولین پله از حال رفتم  .وقتی
چشم باز کردم روی تخت خوابم بودم  .دوباره چشمهایم را بستم  .هنوزضعف داشتم  .کمی هم حالت تهوع  .صدای پایی
وادار به گشودن چشمهایم کرد  .کسی آمد کنار تختم  .صدای نگرانش در گوشم پیچید
تو که کشتی منو  .حالت خوبه ؟
با دست لرزانش موهایم را نوازش کرد  .از وسعت مهربانیش اشک از گوشه چشمش جوشید که با بغض ادامه داد
 .باالخره با این کارت منو سکته میدی
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با صدای خش داری که از شنیدنش وحشت کردم  ،جواب دادم
 .ببخشید  .سعی می کنم دیگه تکرار نشه
روی بدنم خم شد و آهسته مرا به سمت باال کشید  ،بالشت را پشت سرم گذاشت و با مهربانی رو به من گفت
سوپ داغ درست کردم همشو باید بخوری  .دکتر می گفت احتماالً بخاطر تمرینات فشرده ای که داشتی ضعیف
 .شدی برا همین با یه سرماخوردگی از پا افتادی
مامان در حال خوراندن سوپ همه ی این حرفها را میزد  .مامان به اصرارهمه سوپ را به خوردم داد و از اتاق بیرون رفت
.در آن وضعیت ذهنم به سوی امیرعلی پر می کشید دلم می خواست بدانم امیرعلی از وضعیتم باخبر شده ؟ اگر از حالم
با خبر است پس االن کجاست؟ دلم می خواست بدانم اگر االن پیشم بود و مرا اینطور می دید چکار می کرد ؟ نمی
توانستم عکس العملش راحدس بزنم  .او همیشه غیرقابل پیش بینی بود .درست در زمانی که انتظار محبت از سویش را
داشتم مورد بازخواستش قرار می گرفتم و یا موقعی که هیچ توقعی از او نداشتم لطفش شامل حالم می شد .بیشتر اوقات
در مقابلش سردرگم میشدم  .این که نمی دانستم چه رفتاری در موقعیت های مختلف داشته باشم که از نظر او مورد
تأیید باشد عصبیم می کرد وحاال  ....با این بیماری نمی دانستم با توبیخش مواجه می شوم یا...البته به احتمال خیلی زیاد
توبیخ می شدم  .دلشوره مدام به دلم چنگ می زد .نگاهم به ساعت روی دیوار خشک شده بود اما هنوز امیرعلی حتی
تماسی نگرفته بود .یعنی از بیماری من بی اطالع بود ؟ اما این امکان نداشت  .غروب ریما به همراه خاله مولود به عیادتم
آمده بودند  .حتماً به امیرعلی خبر داده اند ولی شاید هم  .....سرم را به طرفین تکان دادم تا از این افکار موذی و بیهوده
رها شوم ولی از شدت درد صدای آخم بلند شد  .مامان انگار پشت در اتاقم ایستاده بود که سراسیمه داخل اتاق شد .
نگرانی در کالمش موج می زد
چی شدی میترا جان ؟ حالت خوبه ؟
گردنم را ماساژ دادم و آرام نالیدم
چیزی نیس مامان یه دفعه سرمو تکون دادم که گردنم درد گرفت  .بدنم خشک شده  .باید برم حموم یه دوش
...آب گرم
هنوز حرفم تمام نشده بود که عمه فروغ در آستانه در ظاهر شد  .آستین پیراهنش را تا کرده بود و پاچه های شلوارش
را هم باال داده بود  .با لبخند گفت
پاشو عمه خودم می برمت حموم  .با یه مشت ومال حسابی حالت جا میاد
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با جیغ خفه ای از سر شرم سوزش گلویم بیشترشد
نـــــــــــــــــه  .خودم میرم
عمه فروغ مصرانه گفت
 .نه عمه تو حالت خوب نیست ممکنه خدایی نکرده تو حموم بخوری زمین طوریت بشه
با آن حال زارم نتوانستم حریف عمه شوم  .عمه مرا همچون نوزادی داخل وان حمام که پر از آب گرم کرده بود گذاشت
 .سوپ داغ و حمام آب گرم کمی حالم را بهتر کرد  .به خاطر مصرف داروهای تجویزی دکتر دیگر نتوانستم در برابر
خواب ایستادگی کنم برای همین بدون مقاومت تسلیم شدم و چشمانم به اسارت خواب در آمد  .با نوازش موهای سرم
.چشم گشودم که لبخند همیشه مهربانش مهمان نگاهم شد
.بیدار شدی گل بابا  .پاشو قربونت برم وقت خوردن داروهاته
بی اختیار نگاهم به سوی پنجره چرخید  .چادر مخملی شب روی شهر پهن بود  .نگاهم از آسمان سـُر خورد و روی
پنجره اتاق امیرعلی میخکوب شد .چراغ اتاقش روشن بود .باخودم گفتم « بی معرفت حداقل یه زنگ نزده حالمو بپرسه
یعنی انقد براش بی اهمیتم .می دونم باهاش چیکار کنم  ».باباعلی کمکم کرد تا نشستم  .قرص ها و کپسول های چرک
خشکن را به زحمت فراوان همراه آب پرتقال خوردم  .نگاهم به عقربه ی ساعت دیواری اتاقم افتاد  .شب از نیمه گذشته
بود باباعلی دستی نوازشگونه برسرم کشید بعد پیشانیم را بوسید
 .خدارو شکر تبت قطع شده  .بهتره بخوابی گلم تا حالت کامالً خوب بشه
نگاه قدرشناسم را در نگاه همیشه مهربانش دوختم  .دستش را گرفتم و با لبخند گفتم
بابا شما برو استراحت کن  .من حالم خوبه  .اینجوری که شما باال سرم بشینید و بی خواب بشید من اصالً خوابم
 .نمی بره ها
باباعلی دستم را فشرد  .پلک هایش روی هم افتاد
باشه بابایی منم میرم بخوابم  .اگه کاری داشتی صدام کن  .باشه بابا
دوباره بوسه ای پدرانه بر پیشانیم نهاد  .چراغ اتاق را خاموش کرد و رفت  .بازهم نگاهم به سوی پنجره اتاق امیرعلی
کشیده شد  .بغض راه گلویم را سد کرده بود  ،نه توان فرو خوردنش را داشتم نه توان شکستنش را  .لیوان آبی که روی
میز عسلی بود برداشتم و الجرعه سر کشیدم تا بغضم را با آن خفه کنم  .چراغ اتاقش هنوز روشن بود .حتماً برای نماز
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صبح بیدار شده بود  .خوش به حالش من اصالً به یاد ندارم نماز صبحی را اول وقت خوانده باشم همیشه قضایش را ادا می
کردم  .از خودم شرمنده شدم  .من چقدر در مسائل دینی سهل انگار بودم  .به درگاه خدا نالیدم و تضرع کردم تا من ،
بنده ی سراپا تقصیر را عفو نماید  .آرام از تخت پایین خزیدم  .حالم کمی بهتر شده بود و دیگر سرگیجه و حالت تهوع
نداشتم  .به سمت دستشویی رفتم  .وضو گرفتم و برگشتم به اتاقم کلید برق را زدم  .به دنبال سجاده ام به یاد شعری از
سلمان هراتی افتادم
سجاده ام کجاست ؟
می خواهم از همیشه ی این اضطراب برخیزم
این دل گرفتگی مداوم شاید ،
تأثیر سایه ی من است ،
که این سان گستاخ و سنگوار
 .بین خدا و دلم ایستاده ام
سجاده ام کجاست ؟
از داخل کشو سجاده ام را برداشتم  .رو به قبله نشستم ولی نمی دانستم وقت اذان شده یا نه اما این را می دانستم که
امیرعلی ساعتی قبل از اذان صبح بیدار می شود از دوره نوجوانی  .آه ! حاال یادم آمد او برای نماز شب از خواب ناز چشم
پوشیده  .من که تا به حال نماز شب نخوانده بودم  .به یاد تقویمی که عمه فروغ برایم خریده بود افتادم .به سرعت به
سمت کیف دستیم رفتم و با عجله تقویم را برداشتم  .چند صفحه در انتهای تقویم شامل ادعیه  ،اذکارهفته ونمازهای
مستحبی بود .طریقه خواندن نماز شب هم نوشته شده بود  .با ولع خاصی شروع به ورق زدن کردم تا متن مورد نظرم را
یافتم  .با دقت به نوشته ها نگاه می کردم تا چیزی را از قلم نیندازم  .قامت بستم  .سراپا شور وهیجان بودم حال غریبی
داشتم  .بی اراده اشک از دیدگانم همچو رودی باریک روان شد  .حالی وصف ناشدنی بود  .از اینکه این همه سال چنین
حالی را به ساعتی خواب ارزان فروخته بودم در دل افسوس می خوردم  .بعد از اتمام نماز که برایم لحظه ای گذشت
برای همه کسانی که می شناختم دعا کردم و در آخر از خدا خواستم تا کمکم کند زبانم را تحت اختیار خود گیرم و بیش
از این باعث آزردن عزیزانم نشوم  .به خودم قول دادم تا رفتارهای غلطم که کم هم نبودند را اصالح کنم تا الیق همسریه
مردی همچون امیرعلی باشم و او به وجودم افتخار کند  .دیگر دلگیر نبودم که چرا از دیروز خبری از من نگرفته بود.
حتماً این کارش دلیلی داشته است  .پس باید صبوری کنم که البته برای من سخت ترین کار دنیا بود  .سجاده را جمع
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کردم و بلند شدم به کنار پنجره رفتم با دیدن امیرعلی پشت پنجره اتاقش شوقی سراپایم را در بر گرفت  .او هم با
دیدنم دستی تکان داد وبعد از پشت پنجره کنار رفت لحظه ای بعد با صدای گوشی تلفن همراهم به خود آمدم به سمت
میز تحریرم در گوشه اتاق رفتم و با دیدن چهره خندان امیرعلی برصفحه گوشی با صدایی که هنوز گرفته بود جواب
دادم
سالم امیرعلی خوبی
امیرعلی با شنیدن صدای سر حالم با خنده گفت
سلــــــــام به خانوم سحرخیز خودم بهــــتری ؟
وقتی اینطور با محبت مرا "خانوم خودم" صدا می زد توی دلم قند آب می شد .با شوقی کودکانه جواب دادم
آره االن خیلی بهترم
دلم می خواست می گفتم حاال که صدایت را شنیدم حالم خیلی بهتراست اما زبان در کامم نچرخید  .امیرعلی متعجب
پرسید
چرا نخوابیدی ؟! باید بیشتر استراحت کنی تا حالت زودتر خوب بشه  .گفته باشم من تا حالت خوب نشه نمیام
.دیدنت آ
با صدای خشداری لب زدم
!اِ چــــــــــــــــــــــــرا؟
جدی گفت
 .چون نمی خوام تو رو با اون قیافه ی درب وداغون ببینم
دلم برای دیدنش تنگ شده بود  .با ناراحتی گفتم
امیــــــــــــــــــر ! یعنی چی اون وقت ؟
باهمان لحن جدی جوابم را داد
شما حاالعامل انتقال یه ویروس خطرناک هستید من باید از منطقه ی خطر دور باشم یا نه ؟
طوری صحبت می کرد که واقعاً باورم شده بود با دلخوری گفتم
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 .واقعاً که از این همه ابراز احساسات به وجد اومدم
امیرعلی از سربه سر گذاشتن من لذت می برد  .همه ی سعیم را کردم تا از کوره در نروم  .شاید او می خواست آستانه
ی تحملم را باال ببرد .با همه خوداریم با خشمی فرو خورده جواب دادم
اِ اینجوریه پس شما هم هر وقت مریض شدی منم همین کارو می کنم
صدایش پر از خنده شد
نه دیگه نشد شما باید پرستاری آقاتون رو به تنهایی به عهده بگیرید
بیماریم را از یاد بردم  .حرصی گفتم
خیلی زورگویی  .اصالً شوخی خیلی لوس و بی مزه ای بود
دوباره لحنش جدی شد
ولی من کامالً جدی گفتم  .هیچ وقت نمی خوام تو رو مریض ببینم  .فهمیدی ؟ پس باید بعد از این بیشتر مراقب
 .خودت باشی
با حرف های امیرعلی هر چند شوخی  ،سؤالی ذهنم را درگیرکرد  .برای همین بی فکر پرسیدم
اگه من یه بیمــــــــــاری العالج گرفتم چی؟ اون وقتم همین کار رو می کنی ؟
چند لحظه ای سکوت خط را پرکرد  .سؤالم غیر منتظره و شاید هم از نظر او بی معنی بود  .امیرعلی با خشمی که در
صدایش موج می زد سکوت را شکست
زبونتو گاز بگیر این چرت و پرتا چیه که میگی  .حاال برو بگیر بخواب  .اول صبحی ببین چه حرفا میزنیا
معترض گفتم
 .وا  .تو اول شروع کردی خـــــــــب
با خنده ی کم جان اما دلگیر گفت
خب دیگه برو استراحت کن  .خداحافظ
تماس قطع شد  .شاید سؤالم بیجا بود که یک دفعه لحن صحبتش عوض شد  .بازهم خرابکاری کرده بودم  .دلم می
خواست بدانم اگر روزی برایم اتفاقی افتاد او چه رفتاری از خود نشان می دهد  .شاید افکارم به نظر مسخره می آمد .ولی
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بیشتر اوقات تنهاییم  ،ذهنم را افکار این چنینی فرا می گرفت .سرم را تکان دادم و بعد چند ضربه به سرم زدم چه
فکرهای احمقانه ای  ،نمی دانم چرا از وقتی با امیرعلی نامزد شدم هرازگاهی فکرهای عجیب و غریبی ذهنم را آشفته
می کرد این که آیا امیرعلی تا ابد عاشقم می ماند یا نه؟ ...وای اگر همان چند سال اول زندگی از من خسته شد چکار
کنم؟ به یاد حرفهای مامان افتادم که همیشه می گفت «تو رو با این زبونت هیشکی نگه نمی داره دو روزه پَسِت میارن ».
آن زمان به شوخی می گرفتم و کلی می خندیدم ولی حاال همه ی حرف ها به نظرم جدی می آمد حتی شوخی اطرافیانم
با تمام تالشم هنوز آشپزیم افتضاح بود  .خواب از سرم پر کشیده بود  .به یاد حرفای عمه لبخندی گوشه لبم نقش بست
با خودم گفتم« عمه جونم سعی می کنم شاگرد خوبی باشم درساتون رو از بر کنم و تو زندگی اجرا کنم ولی همه ی اینها
»  ....توی حرف آسون و قابل اجراست اما در عمل  ...گاو نر می خواهد و مرد کهن
از تخت پایین خزیدم و جلوی آینه به چهره ی رنگ پریده و بیمارم خیره شدم  .در ذهنم حرفهای امیرعلی را مرور
کردم  .به خودم دلداری دادم که منظور او از آن حرفها نشان دادن عالقه اش بوده این که دوست دارد مرا همیشه سالم و
سرحال ببیند  .خنده ام گرفت  .ابراز عالقه اش هم خاص بود مثل خودش  .با باز شدن در اتاقم ،افکارم را رها کردم .
مامان با دیدن من با تعجب پرسید
 .چرا از تختت اومدی پایین ؟ تو هنوز حالت کامالً خوب نشده  .باید بیشتر استراحت کنی
با لبخند جواب دادم
سالم صبح بخیـــــــــر مامان گلم  .به لطف مراقبت های شما حالم خیلی بهتره
طفلک مامان متعجب ازطرز حرف زدنم نزدیکم آمد
!ببینم تب که نداری ؟
دستش را دراز کرد و روی پیشانیم گذاشت
 .نه خدا رو شکر  .تـَبـِت قطع شده خیالش راحت شد که هزیان نمی گویم پس بریم پایین صبحانه آمادس
سر میز صبحانه که حاضر شدم باباعلی گل از گلش شکفت
بــــَه بــــــَه گل بابا ! بهتری ؟
صندلی کنار باباعلی را عقب کشیدم و نشستم  .مؤدب گفتم
 .سالم بابایی خوبِ خوبم  .ببخشید شما ومامان اذیت شدین
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باباعلی ابروهایش را باال انداخت و گفت
 .آ آ حرفای تازه می شنوم
بعد بلند خندید و رو به مامان ادامه داد
می بینی خانوم هیچی نشده دخترمون تعارفی شده  .این اگه بره سر خونه زندگیه خودش اون وقت چی
میــــــــشه ؟
مامان هم با شنیدن حرفهای ما به خنده افتاد .موقع خوردن صبحانه مامان رو به من گفت
 .راستی میترا بهتره با امیر تماس بگیری و باهاش حرف بزنی دیروز خیلی نگرانت بود
با تعجب پرسیدم
کــــــــــــــــی امیر؟! مگه دیروز زنگ زد ؟
مامان در حال ریختن چای جواب داد
هم زنگ زد  .هم اومد دیدنت
متعجب زیر لب تکرار کردم " دیروز اومده بود اینجا " تعجب در نگاهم موج می زد
!کــِــــی؟
مامان سینی چای را روی میز گذاشت  .صندلیش را عقب کشید و نشست و در همان حال گفت
به محض اینکه باخبر شد تلفنی حالتو پرسید  .یکی دو ساعتم زودتر از سرکارش اومد اما تو خواب بودی نخواست
بیدارت کنیم یه دو ساعتی باال سرت نشست  .مدام پاشویت می کرد  .خدا خیرش بده اون باعث شد که تبت زودتر قطع
 .بشه
بابا با خنده ادامه داد
 ....چقد این پسر با حجب و حیاست پیش من و مامانت خیلی معذب بود برا همینم من و مامانت زحمتو کم کردیم
با شرم سرم را پایین انداختم و گفتم
اِ بابـــــــــا این حرفا چیه میزنید ؟ پس چرا من هیچی یادم نمیاد ؟
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مامان با خنده جوابم را داد
حرفا می زنیا  .تو ،توی شرایط عادی موقع خواب بیهوش میشی  .حاال انتظاری داری با حال دیشبت  ،با اون
 .مسکنایی که دکتر تو سـِرمت تزریق کرد چیزی یادت بیاد
زیر لب گفتم " از دست تو امیر  ".به سرعت از پشت میز صبحانه برخاستم که صندلی افتاد اما برنگشتم  .سریع از پله
ها باال رفتم تا با امیرعلی تماس بگیرم  .صدای بابا را شنیدم که با خنده بلند گفت
کجایی جوانی که یادت بخیر
شماره امیرعلی را گرفتم  .به خاطر اینکه پله ها را با حالت دو باال آمده بودم هنوز نفس نفس می زدم بعد از اولین بوق
 .تماس وصل شد
ا..م..یر ...س..ال..م
امیر با شنیدن صدایم حسابی هول شده بود با صدای لرزانی پرسید
چی شده میترا؟
هنوز نفسم جا نیامده بود  .بریده بریده گفتم
 .هیچی ...فقط....خواستم ...سالمی ..عرض ...کنم  ....بعدشم ...تشکر ...بابت پاشویه ...خیلی چسبید
امیرعلی خودش را بی خبر از همه چیز نشان داد و گفت
چی چی میگی تو ؟ متوجه نمیشم  .اول صبحی زنگ زدی نصف عمر شدم  .خواب نما شدی پاشویه دیگه چیه ؟
نکنه تبت رفته باال داری پرت وپال میگی ؟
خندیدم
 .نمی خواد چیزیو مخفی کنی مامان وبابا همه چیو گفتن
صدایش جدی شد
 ...شانس اوردی که خواب بودی وگرنه
پوفی کرد و ادامه داد
 .این همه بهت سفارش کردم مراقب خودت باش  .ببین با بی احتیاطیت همه رو نگران کردی
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خوشحال بودم  .لبخند روی لبم کش می آمد .با بدجنسی گفتم
 ...توهم که بیشتر از همه نگرانم شده بودی  .به خاطر من کارتو نصفه ول کردی اومدی
امیرعلی زیر بار نرفت که دیروز چقدر نگرانم بوده  .برای همین خیلی جدی گفت
آآ تند نرو پیاده شو باهم بریم من کارم دیروز زود تموم شد وگرنه از آسمون سنگم بباره من یه دقیقه زودتر از
پایان ساعت کاری محل خدمتمو ترک نمی کنم
من اما از ذوق شنیدن ماجرای شب گذشته قدردانش بودم
 .آفرین آقای وظیفه شناس  .به هر حال زنگ زدم تشکر کنم
امیرعلی با لحن دستوری گفت
.از تخت پایین نمیایی باید خوب استراحت کنی  .نشنوم از اتاقت بیرون رفتیا
یک لحظه همه ی ذوقم کور شد  .پکر شدم
ولی من حالم کامال خوب شده فقط صدام یکم خشدار شده  .امروزم تمرین دارم باید برم باشگاه
امیرعلی ناگهان طوفانی شد
 .چـــــــــــــــــــــــی ؟ چیکار می خوای بکنی ؟ پاتـــو از خونه بذاری بیرون نه من نه تو
چنان با تحکم حرف هایش را زد که جرأت مخالفت نداشتم  .مثل بچه ای که از پدرش حساب می برد  .با ترس تنها
توانستم نجوا کنم
خــــب نمیرم
با همان تحکم گفت
نشنیدم چی گفتی دوباره بگو
دیگر نتوانستم خوددار باشم  .برای یک لحظه از کوره در رفتم و با حرص جواب دادم
دستورتون مو به مو اجرا میشه جناب سروان  .امر دیگه ای نداری؟
خنده ی تلخی کرد و آرام گفت
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 .چه زود قولت یادت رفت
عصبی گفتم
چه قولی ؟
از پشت گوشی هم پوزخندی که روی لبش نشانده بود حس می کردم .سرد جواب داد
من باید برم دیرم شده خداحافظ
شوکه از تغییر لحن امیرعلی گوشی را در دستم فشار دادم و به سختی جواب دادم
خداحافظ
گوشی به دست غرق در فکر مانده بودم  .من چه قولی به امیرعلی داده بودم که یادم نمی آمد  .دو دستی کوبیدم بر
سرم که صدای ناله ام بلند شد «آخ آخ ســرم  .وای بازم  ...امان از این زبون  ...این بارم نتونستم منطقی برخورد کنم .
باالخره امیرعلی رو با حرفای نسنجیده ام ناامید می کنم  .باید یک فکر اساسی بکنم » توی افکار خودم دست وپا می زدم
که دستی مثل برف پاکن ماشین جلوی چشمانم به حرکت در آمد  .چشمهایم را باز و بسته کردم بـــــــــــــــــــــله
خودش بود  .ریما با لبخند ژکوند نگاهم می کرد  .باالخره زبان باز کرد
سالم بر عروس بیمار چگونه ای ؟ آیا کسالت برطرف نشد ؟
دست به سینه نشستم  .قیافه ی شاکی به خود گرفتم
تو چرا همیشه بدون در زدن میای تو اتاق
دستش را مشت کرد و جلوی دهانش گرفت  .صدایش را کلفت کرد و گفت
اوهو یه چیم طلبکاره  .کم مونده بود دَرو از جا بـِکـَنم  .تو که باز تو هپروتی
پوفی کردم و دمغ جواب دادم
 .هیچی بابا ولش کن
بعد با لحن کشداری ادامه دادم
چی شده دل از آقاتون کندین  .اول صبحی افتخار دادی اومدی دیدنم
ریما دست به سینه مقابلم ایستاد و گفت
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آم  .به دستور آقاتون اومدم بانوی من
کنارم روی تخت نشست  .دست هایش را تکیه گاه بدنش قرار داد و در حالی که پاهایش را تکان می داد سعی می
کرد حرف هایش رنگ شوخی داشته باشد ادامه داد
خدا بده شانس  .ایشون دستور دادن که بیام اینجا تا خانوم از تنهایی حوصله شون سر نره گفتــــــن نذارم از
تخت بیای پایین باید خوب استراحت کنی  .مثالً تعطیالت ترممه منم اومدم شیراز به جای استراحت باید خرده
 .فرمایشات آقاتونو انجام بدم
آهم را فوت کردم و نالیدم
بابا به کی بگم باور کنه ؟ من حالم خوبه
ریما نگاه مهربانش را در نگاه غمگینم دوخت
آره خوب االن خودت فکر می کنی که حالت خوبه ولی با حالی که دیروز داشتی حسابی همه رو مخصوصاً امیرو
ترسوندی  .طفلی امیرنتونست شب پیشت بمونه و ازت پرستاری کنه در واقع بابات محترمانه بیرونش کرد و گفت خودم
می خوام باال سر دخترم باشم وقتی اومد خونه مثل مرغ سرکنده بیقراری می کرد  .تا دم دمای صبح بیدار بود و دست به
دعا
باورم نمیشد که تا این حد حالم خراب بوده باشد  .خواستم چیزی بگویم که چهره دمغ ریما منصرفم کرد  .سرحال نبود .
پرسیدم
حاال تو چرا انقد پکری ؟
نگاهم کرد بعد سرش را پایین انداخت و همان طور که پاهایش را تکان می داد بی حواس گفت
.قرار بود با حامد امروز بریم خونه ی خاله مونسم که نشد  .خیلی دلم برای نسیم تنگ شده
از این که امیرعلی برنامه ی آنها را بهم ریخته ناراحت شدم  .سرم را پایین انداختم  .با حرف ریما یاد نسیم افتادم
راستی خونواده خاله مونست تو مراسم عقد ما نبودن درسته ؟
ریما با این سؤالم هول شد و نگاهش را دزدید
 .هــــان  .آره مشکلی برای شوهر خالم پیش اومد که نتونستن بیان
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با عکس العمل ریما کنجکاو شدم  .برای همین دوباره پرسیدم
 .هنوز نرفتن تهران ؟ آخه نسیم تو جشن عروسی ِ تو می گفت قراره برن تهران زندگی کنن
ریما همچنان اصرار داشت تا نگاهم نکند  .همانطور زل زده بود به پاهایش که مثل پاندول ساعت تکان می خوردند .
جواب داد
 .نه هنوز تو اردکان زندگی می کنن خاله ام از اونجا دل نمی کنه
دیگر حرفی در این مورد نزدم  .حس کردم ریما دوست ندارد زیاد در مورد آنها صحبتی شود ولی دلیلش را نمی دانستم
 .آن موقع زیاد هم برایم مهم نبود .تا عصر ریما پیشم ماند از هر دری حرف زدیم  .خاله مولود هم برایم جوشانده
آورده بود .با اصرار فراوان مامان  ،خاله هم برای ناهار پیشمان ماند .حامد برای اینکه تنها نباشد با یکی از دوستان
 .شیرازیش برای ناهار بیرون رفته بود
تعطیالت ترم هم تمام شد و شروع دوباره کالس ها نظم را به زندگیم به ارمغان آورد  .صبح ها یا همراه بابا و یا همراه
امیرعلی به دانشگاه می رفتم اما بعد از پایان کالس خودم به خانه برمی گشتم .غروب یکی از روزها کالسمان کمی بیش
از حد معمول طوالنی شد  .بعد از کالس هم چند دقیقه ای با استاد فتحی در مورد موضوع تحقیقم صحبت کردم که همان
چند دقیقه باعث شد وقتی به ایستگاه رسیدم اتوبوس حرکت کرده بود  .منتظر تاکسی ایستادم اما از تاکسی هم خبری
نبود  .قدم زنان به سمت انتهای خیابان راهی شدم تا درآنجا تاکسی سوار شوم  .با صدای بوق ممتد ماشینی یک متر به
هوا پریدم دستم را روی قلبم گذاشتم  .عصبانی به سمت ماشین چرخیدم  .سامان بود از جریان خواستگاری به بعد
ال به روی خودش نیاورد که جواب رد از من شنیده است  .شده بود همان سامان قبل که
خیلی عادی برخورد کرد اص ً
خیلی عجیب بود سرش را به طرفم کج کرد و سالم داد  .در آن موقعیت اصالً حوصله اش را نداشتم  .با اخم گفتم
گیریم علیک  .فرمایشی بود
خندید و سرش را تکان داد
اوه اوه چه بداخالق  .می بینم که جناب سروان خوب تونسته ظاهرتو عوض کنه ولی هنوز نتونسته اخالقتو درست
 .کنه
می خواستم زودتر از دست سامان و از آن وضعیت خالص شوم  .سرد و کوتاه پرسیدم
چیکار داری؟
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یک دستش فرمان ماشین را بغل کرده بود و دست دیگرش روی دنده ی ماشین لم داده بود  .کت جیرشکالتی رنگ
پوشیده بود  .موهایش را چرب کرده و به عقب شانه زده بود با بی تفاوتی شانه ای باال انداخت و گفت
هیچی داشتم رد می شدم  .دیدم یه پنگوئن وسط خیابونه  .بوق زدم بکشه کنار دیدم بـــــــَه میترای خودمونه  .یادم
باشه از این به بعد به جای میترا زلزله باید صدات کنم میترا پنگوئن  .تو نَمیری با این مدل چادر خو ِد خودشی شایدم
صدات کردم پنگوئن زلزله  .آره این قشنگتره
از عصبانیت سرم سوت می کشید هرچه نفس عمیق کشیدم تا بر اعصابم مسلط باشم و جواب توهین هایش را ندهم نشد
که نشد  .ناخوداگاه هوار شدم روی سرش
خفه شو آشغال منو مسخره می کنی می دونم باهات چیکار کنم
کنترل رفتارم را نداشتم  .به سمت در راننده رفتم و با مشتی که بر دهانش زدم غافلگیرش کردم  .دستش را روی لبش
کشید و با خشم فریاد زد
 .چته وحشی زنجیر پاره کردی  .حیف که دختری وگرنه می دونستم چیکارت کنم
خیلی عصبانی بودم  .چطور به خودش اجازه می داد مرا مسخره کند  .انگشت اشاره ام را به نشانه تهدید باال آوردم
 .یه بار دیگه مزاحمم بشی به عمو میگم
رویم را برگرداندم و به راهم ادامه دادم  .قدم های لرزانم بیانگر اوج عصبانیتم بود سامان با لحن تمسخرآمیزی فریاد
زد
چرا به عموت بگی برو به جناب سروانت بگو  .اصالً برو شکایت کن  .بدبخت لیاقتت همون امیرعلی آب زیرکاهه
که تو رو کرده عروسک خیمه شب بازی هر جور دلش می خواد باهات رفتار میکنه  .تو هم مثل بچگی هات از ترسش
 ...فقط میگی چشم  .جواب بله ای که دادی بیشتراز ترست بوده نه عالقه ات  .فکر کردی نمی دونم
قدم های رفته را برگشتم و با همه ی نفرتم نگاهش کردم و شمرده شمرده گفتم
تو همیشه به امیر حسودیت میشد برای همینم این مزخرفاتو میگی  .من امیرو دوست دارم و بهش احترام میذارم .
حرفاشم چون منطقیه قبول می کنم
لبخند کجی روی لبش نشست و به تلخی گفت
هه هه  ...خدا از دلت بشنوه
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بعد در حالیکه ماشین را به حرکت در می آورد فریاد زد
بیچاره فکر کردی امیرم دوست داره  .نه ! چون خودش تو عشق شکست خورده بود اومد سمت تو  .می دونست
 ....تو براش می میری
الستیک ماشین از زمین کـَنده شد و رفت  .مرا در گرداب شک رها کرد و رفت .دردلم غوغایی به پا شده بود  .دلم
فریاد زد « نــــــــه این دروغه  .امیرعلی غیر من هیچ دختریو دوست نداشته و بهش فکر نمی کرده  .این فقط یه حقـّه
کثیفه که سامان می خواد اعتماد منو از امیرعلی سلب کنه  .آره فقط همینه »...با بوق ماشینی به خودم آمدم  .تاکسی بود
سوار شدم  .به خانه که رسیدم سرم مثل دیگی بر گردنم سنگینی می کرد  .مامان با دیدن حال و روزم با نگرانی پرسید
میترا ! عزیزم طوری شده چرا رنگت پریده ؟
بی حوصله جواب دادم
چیزیم نیس مامان فقط خسته ام  .امروز استادا کلی ازمون کار کشیدن
مامان با دقت نگاهم می کرد  .نگاهش رنگ شک داشت  .وقتی برای خوردن غذا امتناع کردم شکش بیشترشد .چون من
در هیچ شرایطی از خوردن غذا امتناع نمی کردم اما آن شرایط برای دوران مجردیم بود نه حاال  .باالخره به هر زحمتی
بود مامان را قانع کردم وبه اتاقم رفتم .صدای سامان مثل زوزه ی باد در گوشم می پیچید" تو عـــــــــشـــــق اولـــــش
نیستی  "...ولی اگر حرف سامان درست بود من باید متوجه میشدم  ....اصالً امیر غیر از من با دختر دیگری هم صحبت
نمیشد  .دوران بچگی هم ...آه از نهادم برخاست نســـــیم !! ...نسیم هروقت با خانوده اش میهمان خاله مولود بودند
همبازی ما میشد  .من در مقابل امیر همیشه کوتاه می آمدم و داخل بازی پسرها نمی شدم اما نسیم  ...امیرعلی در مقابل
او انعطاف بیشتری داشت و گاهی او را در بازیها یشان شرکت می داد یعنی از بچگی  .....وای سامان هم این موضوع را
می دانِسته و حاال برای آزارم این مسئله را به رخم می کشید  .خیلی سال بود که نسیم را ندیده بودم تا مراسم عقد و
عروسی ریما  .با آن آرایش و لباس گرچه چهره ی زنانه ای به خود گرفته بود ولی زیبا شده بود  .تصویر ذهنی ازچهره
.ی بچگی هایش در خاطرم نمانده بود
شب از نیمه گذشته بود اما چشمان من در حسرت خواب بودند  .ناله شکمم وادارم کرد تا به آشپزخانه شبیهخون بزنم .
ب تک تک ظرف ها را برمی داشتم  .با دیدن ظرفی زیر لب گفتم « اِی وَل به مامان
تمام قد داخل یخچال به دنبال غذا در ِ
گلم  .چقد من تو رو دوست دارم » سهم شامم را آماده درون بشقابی گذاشته بود  .تنها کاری که باید انجام می دادم قرار
دادن آن درون ماکروویو و گرم کردنش وخالصی از گرسنگی بود .هر وقت گرسنگی به سراغم می آمد کلید ذهنم خود
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به خود خاموش می شد  .بعد از سیر شدن دستی روی شکمم کشیدم و زیر لب گفتم « آخیش چقد خوردم  .خدایا ما که
»  .سیر شدیم خودت بقیه گرسنگان رو سیر کن
دو روز بود فکر نسیم مانند خوره به جانم افتاده بود و آرام و قرارم را ربوده بود .حس بدی داشتم  .اگر این موضوع
صحت داشت چه؟ ..دنیای من نابود می شد  .چند روز پیش در ساعت بیکاری بحث داغی بین دخترهای کالس پیش
آمد .حرف از عشق و عاشقی بود اینکه  ...اینکه عشق اول هیچگاه از ذهن مردها پاک نمی شود  .نمی دانستم این حرف
تا چه حد صحت دارد ولی مرا تا مرز جنون رسانده بود .دلیلش را نمی دانستم حسادت من بود یا پنهان کردن حقیقت از
طرف امیرعلی بود که آزارم می داد  .مغزم در حال متالشی شدن بود  .در تب و تاب این بودم که صحت و سقم قضیه را
بدانم و اصالً به بعد از دانستن واقعیت فکر نمی کردم .کاسه ی صبرم سرریز شده بود  .باید هر طور شده پی به ماجرا می
بردم  .از استرس تمام بدنم به لرزه درآمده بود  .خدای من چه بر سرم آمده بود ؟! تا کنون چنین چیزی را تجربه نکرده
بودم  .تا این حد اضطراب و دلهره نداشتم  .کوبش قلبم کر کننده بود  .دهانم خشک بود و زبان در کامم نمی چرخید.
لرزش دستانم دیوانه ام کرده بود و طاقتم طاق شده بود  .در این چند روز به هر بهانه ای از امیرعلی دوری می کردم .
مامان به رفتارم مشکوک شده بود اما به روی خودش نمی آورد  .پشت پنجره اتاقم ایستاده بودم و با دقت رفت و آمدها
را زیر نظر داشتم تا به محض رسیدن ریما به دیدنش بروم  .ریما تنها کسی بود که می توانستم از طریق او موضوع را
بفهمم انتظارم چندان طوالنی نشد آخر هفته بود و ریما همراه حامد از راه رسید  .با عجله شالی سرم انداختم و به سرعت
از خانه خارج شدم  .در حیاط را باز کردم و با دیدن ریما که در حال پیاده شدن از ماشین بود خودم را سریع به او رساندم
 .باید عادی رفتار می کردم تا بتوانم به اصل ماجرا پی ببرم  .برای همین وانمود کردم که به طور اتفاقی با او روبه روشدم
خنده زورکی تحویلش دادم
 .بـــــــــــــــَه بـــــــــــــــــَه ببین کی اومده
ریما با دیدنم لبخندی زد و آغوش گشود  .وقتی هم دیگر را بغل کردیم در گوشم زمزمه کرد
! نگو اومدی به استقبالم که اصالً باورم نمی شه
حامد از ماشین پیاده شد و زنگ خانه را زد  .بعد رو به ما گفت
 .تو کوچه همین طور می خواین وایسین
از هم جدا شدیم  .با لبخند با حامد هم سالم و احوال پرسی کردم که خاله مولود در را باز کرد و هر سه داخل شدیم .
خاله مولود با دیدن من به قدری خوشحال شد که ریما لب به اعتراض گشود
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 .خوب عروس و مادر شوهر منو تحویل می گیرین و موجباته خوشحالیم رو فراهم می کنید
 .خاله مولود با حامد هم سالم و احوالپرسی گرمی کرد و در آخر ریما را در آغوش کشید
حامد فقط لبخند می زد  .گویا جز لبخند زدن کار دیگری بلد نبود  .ریما اعتراض کرد
 .خوبه تو همش ور دلشی این منم که هفته به هفته اگه بتونم میام خونه
خاله مولود صورت ریما را بوسید و گفت
 .واال این هفته من اصالً میترا رو ندیدم
در حالیکه روی کاناپه می نشستم جواب دادم
 .شرمنده من این روزا یه تحقیق دارم که باید زودتر انجامش بدم اینه که نمی رسم بیام بهتون سر بزنم
مامان مولود با لبخند مهربانی جوابم را داد
 .....دشمنت شرمنده عزیزم
ریما سرفه ای کرد و گفت
اِهِم  .اِهِم ..ما دیگه مزاحمتون نمی شیم  .غرض رفع دلتنگی بود که رفع شد  .حامد پاشو بریم
به حامد نگاهی کردم و گفتم
 .میگن خواهرشوهرا حسود میشن اینه ها
با این حرف من جیغ ریما به هوا برخاست که همه خندیدیم  .بعد از کمی شوخی و خنده ریما به اتاق خودش که دست
نخورده باقی مانده بود رفت تا لباس عوض کند  .حامد هم با کنترل تلویزیون خودش را مشغول کرد  .هر کانالی که می
زد به دقیقه نکشیده کانال را عوض می کرد  .منم به آشپزخانه نزد خاله مولود رفتم  .آن روزها بیشترین وقتم در خانه را
مشغول فراگیری فوت وفن آشپزی ازمامان  ،عمه فروغ و خاله مولود می گذراندم  .روش تهیه چند نوع خورش مورد
عالقه امیرعلی را یاد گرفته بودم  .می خواستم دراولین فرصت هنرآشپزیم را برایش به نمایش بگذارم .با به یاد آوردن
موضوع نسیم به بهانه ی صدا کردن ریما به اتاقش رفتم  .با زدن ضربه ای به در وارد اتاقش شدم اما ریما آنجا نبود .
بالتکلیف در آستانه در ایستاده بودم که ریما در حالیکه باحوله دست و صورتش را خشک می کرد از دستشویی بیرون
آمد  .با دیدنش لبخندی زدم و گفتم
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اومدم صدات کنم بیای پایین که دیدم نیستی
وارد اتاق شد وجلوی آینه ایستاد  .از درون آینه نگاهم کرد و بی مقدمه گفت
!اتفاقی افتاده میترا ؟
با دستپاچگی جواب دادم
نه  .نه  .فقط یکم دلم گرفته
با لبخند جواب داد
از دوری امیرعلیه آره ؟ باید عادت کنی من که همون اول بهت گفتم آستانه ی تحملت رو باید باال ببری  .امیر
 .حداقل ماهی یکی دو تا از این مأموریتا داره
برای اینکه ذهن ریما را از موضوع اصلی دور کنم گفته هایش را تأیید کردم و زمینه را برای ادامه صحبت در مورد
موضوع اصلی باز کردم
 .ریما میشه آلبومای قدیمی رو با آلبوم عکسای خودتو بیاری نگا کنیم  .یادی هم از گذشته ها بکنیم
انگار حرف دلش را زدم  .سرش را داخل کمد لباسش کرد و از طبقه زیرین آن چند آلبوم عکس بیرون کشید و به
دستم داد و کنارم نشست  .با دقت آلبوم را ورق می زدم تا عکسی از نسیم ببینم اما این کار بی فایده بود چون هیچ
عکسی از او درآلبوم نبود  .ذهنم مشغول بود  .با خودم گفتم « نکنه امیر بعد از شنیدن جواب رد همه عکس ها ی نسیم
رو از بین برده  » .طوری که ریما شک نکند پرسیدم
ریما تو هیچ عکسی از خونواده خاله مونس نداری ؟
 .چرا باید همین جاها باشه
و شروع به گشتن کرد  .یک باره دست از گشتن کشید و با خنده گفت
عجب حواسی دارم من اون آلبوم توی اتاق امیرعلیه  .دفعه پیش که با امیر عکسای آلبومو نگا می کردیم تو
اتاقش جا موند  .االن میرم بیارم
برای آوردن آلبوم از اتاقش خارج شد  .نفس در سینه ام حبس شد  .حالت تهوع پیدا کردم زیر لب زمزمه کردم «
آلبوم تواتاق امیــــره .یعنی امیر ...نه نه این امکان نداره ! لعنت به تو سامان ببین چه آتیشی به جونم انداختی  .بذر شک
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و تردید رو تو دلم کاشتی  ».ریما با آلبوم برگشت  .باالی سرم ایستاده بود و صدایم می کرد اما من حواسم نبود  .با تکان
های دست ریما منگ نگاهش کردم که نگران پرسید
میترا  .میترا حالت خوبه تو چت شد یه دفعه ؟ وای خدای من دستت مثل یه تیکه یخه .تکون نخور برم برات یه
لیوان آب قند بیارم حتماً فشارت افتاده
با عجله از اتاق خارج شد و خیلی سریع با یک لیوان آب قند بازگشت .لیوان را نزدیک دهانم گرفت  .چند جرعه از آن
را نوشیدم ولی ریما با اصرار تمام محتویات لیوان را راهی حلقم کرد .نگرانی در نگاهش موج می زد  .ترسیده بود
 .میترا به من بگو چی شده که این طور بهم ریختی
غمگین نگاهش کردم و با بغض خفه ای جواب دادم
چیز مهمی نیست  .گفتم که یه کم دلم گرفته
ریما مصرانه گفت
به من دروغ نگو  .خوب می شناسمت  .تو با یه خروار دلتنگی هم اینجوری نمیشی .بگو چی شده ؟ قسم می خورم
 .به کسی چیزی نگم  .مخصوصاً به امیرعلی
با شنیدن نامش داغ دلم تازه شد  .اگر جرأتش را داشتم سراغش می رفتم و همه چیز را به خودش می گفتم و جواب
می خواستم ولی  ....به ریما هم چیزی نمی توانستم بگویم چرا که اگر چیزی هم بود با دیدن حال و روزم حتماً انکار می
کرد پس بهتر بود چیزی بروز ندهم  .با حالی دگرگون قصد برگشتن به خانه را کردم که خاله مولود با شنیدن صدایم که
در حال خداحافظی بودم از آشپزخانه بیرون آمد و مانع رفتنم شد
کجا دخترم  .به مامانت خبر دادم شام میمونی
و با نگاهی به ساعت روی دیوار پذیرایی ادامه داد
 .االن امیرم از راه می رسه وقتی بفهمه نموندی خیلی ناراحت میشه
بعد با لبخند مرا به سمت کاناپه کشاند و گفت
مثل یه خانوم خوب همین جا منتظر بشین تا امیر بیاد .خودت که بهتر می دونی اون خیلی توداره چیزیو بروز نمی
 .ده ولی من که مادرشم می دونم االن حسابی دلتنگته
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در دل به گفته های او پوزخند زدم « نه دیگه گل پسرتون رو خوب نشناختین .ایشون قبالً برا یکی دیگه تب می کرده و
به شما بروز نداده من احمق رو بگو چه خوش خیال بودم  .چی فکر می کردم چی شد  .آقا هنوز با داشتن نامزد به اون...
فکر می کنه مگه چه آش دهن سوزیه که از یادش نرفته  » .با بلند شدن صدای زنگ در خانه  ،خاله مولود مرا صدا زد
 .میترا جون میشه بی زحمت در رو باز کنی حتماً امیرعلیه
چشمی گفتم و با اکراه به سمت آیفون رفتم  .بغض در گلویم مثل توپ پینگ پنگ باال و پایین می رفت  .چقدر احساس
حقارت می کردم  .به نظرم همه اشیای خانه به من دهن کجی می کرد  .صدای دوباره زنگ وادارم کرد تا بدون پرسش
دکمه آیفون را بزنم  .مثل مجسمه در جایم ایستاده بودم قدرت حرکت نداشتم قادر به روبه رو شدن با امیر هم نبودم
دختر خود داری نبودم  .به راحتی حرف دلم بر زبانم جاری میشد که در این طور مواقع تقریباً فاجعه به بار می آورد .
چشمان امیرعلی با دیدنم از خوشحالی برق زد  .با لبخند گفت
سالم بر میترا خانوم  .چه عجب افتخار دادی  .از این طرفا
چشم غره ای نثارش کردم  .تسلطی بر رفتارم نداشتم  .با صدایی آمیخته به بغض و کینه جواب دادم
! چیه کبکت خروس می خونه  .اردکان خوش گذشت ؟
امیرعلی وارد سالن شد و کتش را درآورد و به جالباسی آویزان کرد  .نفس خسته اش را بیرون داد و گفت
 .مأموریت کاری که خوش گذشتن نداره خانومم
نگاه مهربانش را با لبخندی مهربانتر نثارم کرد  .با شیطنت ادامه داد
 .مثل اینکه دلتنگی خیلی بهت اثر کرده اومدی اینجا
از درون همچون کوه آتشفشان در حال فوران بودم  .تمام تالشم را برای کنترل زبانم به کار بردم اما زیاد موفق نبودم .
سعی کردم صدایم نلرزد
 .ولی هیچ نشونی از دلتنگی در تو نیست
امیرعلی به خاطر خستگی زیاد متوجه حال خرابم نشده بود یا به روی خودش نمی آورد به هر حال با لحن شوخی گفت
نکنه توقع داری قلبمو از سینه در بیارم  .تو مالعام به نمایش بذارم
از درون گـُر گرفته بودم اما دستهایم مثل یک تکه یخ سرد بود  .عصبی گفتم
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 .نخیر الزم نکرده
با خشم از او رو برگرداندم تا به سمت آشپزخانه بروم و با خاله مولود و ریما خداحافظی کنم  .دیگر قادر به تحمل آن
وضع نبودم  .احتیاج به هوای آزاد داشتم اما هنوز قدمی بر نداشته بودم که دستم با فشار زیادی کشیده شد  .امیرعلی بود
که مرا به دنبال خود می کشید  .همچو موجودی بی اراده که از خود اختیاری ندارد به دنبالش روان بودم  .به یاد حرف
های سامان پرده اشکی بر دیدگانم کشیده شد  «.تو ،توی دستای امیرعلی مثل عروسک خیمه شب بازی هستی »
امیرعلی مرا کشان کشان به اتاقش برد و در را پشت سرش بست  .نگاهی سراپا خشم نثارم کرد و برای اینکه صدایش
از اتاق بیرون نرود از بین دندانهای کلید شده اش گفت
میشه بگی چته چرا این همه تلخ شدی ؟
نگاهم را از او دزدیدم و به اشیاء اتاق دوختم .چقدر این اتاق را دوست داشتم  .اتاق کاغذ دیواری لیمویی رنگ با طرح
های هندسی زیبایی شده  .تخت و کمد و حتی میز تحریر و کتابخانه اش نیز ترکیبی از دو رنگ سفید و نیلی بود  .پرده
تور شیری رنگ  .میز تحریرش درست زیر پنجره بود و تخت خوابش در طرف راست و کتابخانه و کمد لباسش در
طرف چپ اتاق قرار داشت  .کفپوش اتاق موکت کرم رنگ بود  .نگاهم دوباره روی چهره امیر افتاد همین که نگاهم را
متوجه خود دید دوباره پرسید
میگی چی شده یا نه ؟! این همه تلخی برا چیه ؟
از بغض صدایم می لرزید
 ...حکایته لیمو شیرینه دیگه
امیرعلی کمی آرام شده بود که با جواب من هاج و واج نگاهم کرد  .با دو دست موهایش را که روی پیشانی به عرق
نشسته اش پریشان بودند به عقب راند  .نگاه تند و تیزش را به چشمان بارانیم دوخت
چرا پرت وپال میگی  .لیمو شیرین دیگه چه کوفتیه ؟
با نوک انگشتانم چشم هایم را فشار دادم تا از ریزش اشک هایم جلوگیری کنم  .نگاه پریشانم را در چشمان منتظرش
دوختم
لیمو شیرین منم اولش برات شیرین بودم ولی حـــــــــــــــــــاال برات تلخ شدم  .لیمویی هم که تلخ بشه چه
اتقاقی براش می افته ؟
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امیرعلی بهت زده نالید
این مزخرفات چیه که میگی  .تو حالت خوبه سرت که به جایی نخورده
با فریاد گفتم
 .چرا اتفاقاً سرم به سنگ خورده تازه اومدم سرعقل
جرأت صحبت در مورد نسیم را نداشتم  .به دنبال بهانه ای برای توجیه رفتارم چشمم به چادرعربی که روی بازویم
آویزان بود وامیرعلی برایم خریده بود افتاد می گفت چادر معمولی برایم دست و پا گیر است چادر را با خشم مقابل
پایش کوبیدم و دوباره فریاد زدم
 .تو با این منو مسخره خاص وعام کردی  .وقتی بیرون در میام بهم تیکه میندازن  .میگن خانوم پنگوئن
بغضم شکست  .هق هق گریه مانع از حرف زدنم شد  .امیرعلی با دیدن من در آن حال قدمی به سویم آمد  .دستش را
زیر چانه ام برد و صورتم را باال گرفت  .به چشمانم خیره شد وموشکافانه نگاهم کرد و گفت
 .همش همین بود مطمئنی چیز دیگه ای تو رو این همه آشفته نکرده
دستپاچه شدم .من منی کردم
 .نه چه چیز دیگه ای
امیرعلی چند لحظه خیره نگاهم کرد  .بازوانم در دست های قدرتمندش اسیر شد .مرا کنار خود روی تختش نشاند .
نگاهش روی تک تک اجزای صورتم چرخ خورد .نگاهش می خندید که خودش هم با صدای بلند به خنده افتاد
تو به خاطر یه مسئله کوچیک اینطور به هم ریختی  .منو باش فکر کردم چی شده  .امان از دست تو  .خب فکر می
 .کنی فقط تو به خاطر چادر سر کردن مورد تمسخر دیگران قرار گرفتی
برای لحظه ای علت اصلی ناراحتیم را فراموش کردم  .دستمال کاغذی که امیرعلی به طرفم گرفته بود از دستش گرفتم .
با تعجب پرسیدم
!چطور ؟! مگه کسی دیگه ای هم مسخره شده ؟
امیرعلی با لبخند مهربانی نگاهم کرد
 .آره خانومایی که چادری هستن ممکنه این اتفاق براشون پیش اومده باشه
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آهی کشید و با ناراحتی ادامه داد
متأسفانه بعضی ها سعی دارن ارزش هایی که براش جوونای اینکشوراز جونشون گذشتن مثل حجاب خانوما رو به
ضد ارزش تبدیل کنن که متأسفانه تا حدودی هم موفق بودن و دخترای جوون رو به سوی بی حجابی و بد حجابی سوق
 .دادن
دوست داشتم حاال که بحث حجاب پیش آمده بود نظر امیرعلی را در این زمینه بدانم  .برای همین پرسیدم
!امــــــــــــــیر یعنی تو فکر میکنی حجاب فقط با چادره ؟ نمیشه با مانتو حجاب کامل داشت ؟
امیرعلی دوباره نگاه مهربانش را مهمان چشمهای عاشقم کرد
چرا نمیشه ! در صورتی که مانتو  ،مانتو باشه  .مانتو هایی که االن توبیشتر مغازه ها و فروشگاه ها به فروش می
رسه شبیه همه چی هست به جز مانتو  .قبول داری یا نه ؟
خندیدم و سرم را به نشانه ی تأیید تکان دادم و گفتم
 .آره حق با تواِ ولی من با این چادر درست شبیه پنگوئن میشم  .نیگا
 .بعد چادر را سرم کردم و مقابلش ایستادم
امیرعلی نگاهش چند بار از فرق سر تا نوک پایم چرخ خورد که باعث خنده ام شد  .یک دل سیر که نگاهم کرد  .گفت
 .خب عزیز من اینم راه داره  .البته بدون اوقات تلخی
بدون آنکه متوجه باشم امیرعلی با آرامش خود  ،مرا هم آرام کرده بود طوری که مسئله نسیم در ذهنم کم رنگ شد .
امیرعلی مقابلم ایستاد  .به خاطر قد بلندش مجبور شدم سرم را باال بگیرم  .نگاهم در نگاه بیقرارش غرق شد رنگ
نگاهش حالم را دگرگون کرد  .آرام لب باز کرد
فردا می برمت جایی که معدن انواع چادره  .از هر کدوم که خوشت اومد انتخاب می کنی همونجا اندازه خودت
برات برش می کنن ودرعرض کمتر از نیم ساعت می دوزن  .البـــــــــــــــته اگه هنوزم می خوایی که چادر سر کنی .
 .چون دلم می خواد خودت با رضایت قلبی این پوشش رو انتخاب کنی و براش حرمت قائل شی
با لبخند سرم را به نشانه قبول تکان دادم  .به سمت در اتاق رفتم  .در اتاق را باز کردم اما دوباره به سمت امیر برگشتم .
دل به دریا زدم و در یک حرکت غافلگیرانه از گردنش آویزان شدم و گفتم
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 .هرچی آقامون بگه
امیر هم مرا تنگ در آغوشش گرفت  .آرام در گوشم زمزمه کرد
این بار چندمه که این طور منو می ترسونی  .بارها بهت گفتم هر وقت از چیزی ناراحتی سعی کن با آرامش رفتار
 .کنی
نگاهم کرد  .همان نگاه دیوانه کننده  .کوبش قلبم به اوج خود رسیده بود .نگاهش از لبهایم به چشم هایم در نوسان بود
 .لبخندی شیطنت آمیزی روی لب هایش نقش بست  .محو نگاهش بودم  .لبخند عریضی روی صورتم نقاشی شد .
ناگهان سوزشی دردناک در الله گوشم پیچید  .از درد گوشم جیغ بلندی کشیدم به گمانم مامان هم در خانه مان صدای
جیغم را شنید .چهره ام از درد مچاله شد قدمی به عقب برداشتم .دستم را روی گوشم گرفتم و با عصبانیت نگاهش
کردم دلیل رفتارش را نمی فهمیدم سرش داد زدم
دیوونه حاال چرا گازم می گیری ؟ مگه آزار داری ؟
امیرعلی با خنده شانه ای باال انداخت
می خواستم ببینم تو این چند وقته چقد پخته شدی که دیدم هنوز خام خامی حاال حاالها باید صبوری کنم تا تو
 .پخته بشی
گوشم از درد ذق ذق می کرد  .پشت چشمی برایش نازک کردم
 .همچین میگه باید پخته بشی که انگاری می خواد منو بخوره
با لبخندی موذیانه جلو آمد و با شیطنت جواب داد
 .شایدم همین کارو کردم
دوباره جیغ زدم  .خواستم از دستش فرار کنم که ریما هراسان در آستانه در ظاهر شد  .هر دو بی حرکت ایستادیم و
متعجب به ریما نگاه کردیم  .ریما که هنوز آثار ترس در صورتش نمایان بود بریده بریده گفت
شــمــا دوتا چتونه ؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون  .مامان از ترس کم مونده پس بیفته
امیر زودتر به خود مسلط شد و با دست یقه لباسش را مرتب کرد  .تک سرفه ای کرد و خیلی خونسرد گفت
چی شده ؟ کی خونه رو گذاشته رو سرش ؟
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ریما طلبکار شد
آقا رو صدای داد وفریادتون کل ساختمونو برداشته
و با حرکت سر اشاره به پنجره باز اتاق امیرعلی کرد و ادامه داد
در اتاقم که باز بود وقتی صدای جیغ میترا اومد مامان بنده خدا از ترسش هول شد وبشقاب از دستش افتاد  .خدا
رو شکر حامد خونه نیستش ورگرنه آبروم می رفت  .اومدم ببینم چی شده ؟
امیر نگاهی شیطنت آمیز به من کرد و بعد خونسرد جواب داد
 .هیچی نشده یه مشکل کوچولو بود که حل شد
ریما با لبخند معنی داری گفت
!! یه مشکل کوچولو با جیـــــــغ حل شد
چشمهایش را ریز کرد و بعد موذیانه خندید
آهــــــــــــان  ...برم به مامان بگم دعوای زن و شوهری بوده نگران نشه
دوباره خندید و موقع بیرون رفتن از اتاق رو به امیرعلی گفت
لطفاً یکم با زنت با مالیمت رفتار کن تا صداش در نیاد  .شانس اوردی بابا هنوز نیومده وگرنه تا یه هفته نمی
 .تونستی جلوش آفتابی بشی
از اینکه ریما دچار اشتباه شده بود تا بنا گوش سرخ شدم  .ریما بی حرف دیگری بیرون رفت  .امیرعلی هنوز می خندید
 .کالفه نگاهش کردم  .امیرعلی با خنده گفت
 .دفعه بعد یادم باشه درو پنجره هارو خوب چک کنم که یه وقت از این دسته گال آب ندیم
الله گوشم سرخ بود و هنوز ذق ذق می کرد عصبی گفتم
اگه دفعه بعدی وجود داشته باشه
با تعجب ابروهایش را باال داد که با تحکم جمله ام را کامل کردم
من دیگه پامو تو اتاق تو نمیزارم
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آرام به سمتم آمد  .سرش را نزدیک گوشم آورد  .نفسهای گرمش گردنم را می سوزاند  .طاقت این همه نزدیکی را
نداشتم  .گرمای بوسه اش آتش به جانم زد  .تنها عکس العملم این بود که قدمی به عقب برداشتم آنهم باعث شد
نگاهش رنگ شیطنت به خود گیرد و در یک حرکت غافلگیرانه مرا روی دستش بلند کرد تا خواستم جیغ بکشم در
گوشم زمزمه کرد
 .هیس میخوای بازم ریما سر برسه
 .نگاه گریزانم اسیر نگاه مهربان و بی قرارش شد  .همه افکار مسموم  ،با محبت بی دریغش سم زدایی شد و از بین رفت
***
قضیه نسیم در گوشه ای از ذهنم خاک گرفته بود  .برخالف سال های گذشته در خانه تکانی عید کمک مؤثری برای
مامان و عمه بودم  .به خاله مولود هم به همراه امیرعلی کمک کردم  .تا به حال این طور از کار کردن لذت نبرده بودم .
شستن فرش را من و امیرعلی به عهده گرفته بودیم  .به جای اینکه شلنگ آب را روی فرش بگیرم بیشتر روی لباس
امیرعلی می گرفتم  .از بس او را آب پاشیده بودم از لباس هایش آب می چکید خاله مولود با دیدن امیرعلی تنها به
خنده ای بسنده کرد  .با صدای زنگ در خاله مولود بدون جواب دادن دکمه ی آیفون را زد  .ریما طبق روال معمول آخر
هفته ها را می آمد شیراز وقتی من و امیرعلی را در آن وضعیت دید با خنده سالم و احوالپرسی کرد و رو به من گفت
فقط مونده رو بندِ رخت پهنش کنی تا خــُشک بشــِه  .ببین چه کارشو خوب انجام داده  .داداشم از تمیزی برق
 .می زنه
با غرور دست به کمر ایستادم و ژستی پیروزمندانه گرفتم  .تا خواستم حرفی بزنم امیرعلی غافلگیرم کرد و شلنگ آب
را از دستم قاپید و بی هیچ دل رحمی از فرق سر تا نوک پایم را خیس کرد  .برای اینکه بیشتر خیس نشوم پا به فرار
گذاشتم اما هنوز قدم اول را برنداشته بودم که پایم روی فرچه رفت و لیز خوردم و با کمر افتادم روی فرش  .از درد
گریه ام گرفت و اشک از گونه هایم جاری شد  .امیرعلی دستپاچه و هراسان کنارم نشست و تا خواست بلندم کند
فریادم به آسمان بلند شد مثل بچه ها که وقتی زمین می خورند به گریه افتاده بودم  .نالیدم
 .آی آی امیر کمرم شکست
امیرعلی از ترس رنگش پریده بود  .ریما برای لحظه ای بی حرکت بود ولی خیلی زود به خود آمد و خودش را باالی
سرم رساند و در همان حال فریاد زد
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مامان مامان بدو بیا ببین چی شده  .میترا یه کم طاقت بیار  .می دونم خیلی درد داری ولی باید تحمل کنی  .االن من
و امیر بلندت می کنیم  .احتماالً کمرت فقط ضرب دیده چیز مهمی نیست
در جوابش فقط نالیدم و اشک ریختم  .خاله مولود با شنیدن صدای ریما هراسان خود را به ما رساند  .با دیدن من در آن
وضعیت با دست به صورتش چنگ زد و گفت
وای خدا مرگم بده چی شده دخترم ؟
بعد رو به امیرعلی و ریما گفت
حاال چرا بلندش نمی کنید ؟
 .مامان میترا با کمر خورده زمین کمرش ضرب دیده  .خیلی درد داره نمی ذاره بهش دست بزنیم
امیر که خود را مسبب این اتفاق می دانست مدام در گوشم عذرخواهی می کرد و به من دلداری می داد  .ریما رو به خاله
مولود گفت
مامان بهتره یه زنگ بزنی فوریت های پزشکی
با به یاد آوردن لباس های خیس چسبیده به تنم نالیدم
 .چی چی رو زنگ بزنی  .یه نگاهی به سر و وضع من بکن مثل موش آب کشیده شدم
ریما نگاهی به لباس های خیسم انداخت و با خنده جواب داد
 .چی میشه مگه بذار اونا هم از نزدیک یه موش آب کشیده ببینن  ،مثل ما براشون خاطره بشه
امیر با اخم به ریما توپید
 .االن چه وقته شوخیه
ریما دلخور نگاهش کرد
 .خوب حاال توام  .خواستم جو عوض بشه
خاله مولود سریع برگشت داخل ساختمان چادرش را برداشت از پله ها پایین آمد و رو به ما گفت
من میرم ملیحه خانوم رو بیارم
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! مامـــــــــان
صدای معترض امیرعلی بود که خاله مولود نگاه اطمینان بخشی روانه اش کرد و گفت
نگران نباش پسرم ملیحه خانوم کارشو بلده خیالت راحت
از درد به خود می پیچیدم و پلکهایم را روی هم فشار می دادم بلکه از دردم کاسته شود اما بی تأثیر بود .امیر آرام
صدایم کرد نگاهش کردم هنوز از سر و صورتش آب چکه می کرد قبل از این که حرفی بزند گفتم
بهتره بری لباساتو عوض کنی مریض میشی
امیرعلی نگاه مهربانش را با لبخندی قدر شناس به رویم پاشید
 .باشه ولی االن نه  .نمی تونم  .یه لحظه هم تو رو توی این وضعیت رها نمی کنم
.چقدر از توجهش ذوق کردم و از مهربانیش در دلم قند آب کردم
با صدای ملیحه خانم که با تعارف خاله مولود جلوتر از او وارد حیاط شد سرم را چرخاندم و دوباره صدای فریادم
برخاست  .ملیحه خانم باالی سرم روی فرش خیس چمباتمه زد و چادرش را بغل گرفت تا خیس نشود  .بعد روبه من
گفت
 .دختر جان با خودت چیکار کردی ؟ فرش می شستی یا خودت و شوهرتو آبکشی می کردی  .بذار ببینم
آرام دستش را روی کمرم به حرکت درآورد از شدت درد دندان هایم را روی هم می فشردم و با دو دستم به بازوهای
امیرعلی چنگ می زدم تا شاید از درد کمرم کاسته شود .ملیحه خانم همان طور که مشغول کارش بود گفت
!خب نگفتی  .حتماً دفعه اولته نه ؟
ملیحه خانم همین طور مرا به حرف گرفته بود طوری که برای لحظه ای درد کمرم را فراموش کردم ....آخ  .چنان صدای
آخ گفتنم بلند بود که امیر هراسان پرسید
!چیکار کردی ملیحه خانـــــــوم ؟
ملیحه خانم لبخندی مهربان تحویل امیرعلی داد
هیچی پسرم دیگه تموم شد  .کمرش رگ به رگ شده بود  .میترا دخترم زودتر لباساتوعوض کن و کمرتو هم
گرم نگه دار منم یه زماد درست میکنم بمالی به کمرت  .ایشاا ...که زود خوب میشی
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امیر مرا روی دو دستش بلند کرد و به اتاقش برد  .ریما یک دست از لباس هایش را برایم آورد و کمکم کرد تا لباس
های خیس را با لباس های خشک عوض کنم  .هنوز درد کمرم قطع نشده بود اما به خاطر امیرعلی تحمل می کردم تا
بیش از این باعث ناراحتیش نشوم .به کمک ریما روی تخت دراز کشیدم  .ریما با سشوار موهایم را خشک کرد  .امیرعلی
با کیسه آب گرم داخل شد  .کنارم روی تخت نشست ودر حالی که کیسه آب گرم را روی کمرم میگذاشت  .با مهربانی
پرسید
االن بهتری ؟ دردت کمتر شد ؟
با لبخند نگاهش کردم  .با اینکه کمرم هنوز کمی درد داشت برای آسودگی خیالش جواب دادم
آره خوبم  .نگران من نباش
ریما با خنده بد جنسی جواب داد
چه ساده ای دختر نگران تو نیست که نگران خودشه  .مبادا بابات دادگاهیش کنه که چرا همچین بالیی سرت
 .اورده  .آره جونم بیخود ذوق نکن
امیرعلی عروسک خرسی ریما را از کنارتختش برداشت و به سویش پرتاب کرد
! آدم یه آبجی مثل تو داشته باشه دشمن می خواد چیکار
خواستم کمی جابه جا شوم از درد چهره ام درهم رفت و نالیدم  .امیر روی صورتم خم شد .نگاه نگرانش را به من دوخت
درد داری ؟ چرا صدات در نمیاد ؟
بعد رو به ریما با صدای بلند که ازنگرانی موج می زد گفت
 .ریما بدو برو یه مسکنی چیزی بیـــار مگه نمی بینی میترا درد داره
ریما با دیدن چهره ی نگران امیرعلی با لبخند جواب داد
 .اطاعـــــــــــت قربان
ریما از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست  .امیر با درماندگی گفت
 ...بازم معذرت می خوام میترا
کالفه از این همه معذرت خواهی امیرعلی حرفش را قطع کردم
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!بس کن امیر می دونی این چندمین باریه که معذرت خواهی میکنی ؟
امیرعلی کالفه چنگی در موهایش زد و نگاه نادمش را به من دوخت و غمگین گفت
نمی دونی چه عذابی دارم میکشم  .من ...من طاقت یه لحظه درد کشیدن تو رو ندارم  .چه برسه به اینکه خودم
.باعثـــــش شده باشم
باورم نمی شد امیرعلی تا این حد مرا دوست داشته باشد  .ته دلم از این ابراز عالقه ی امیر مالش رفت  .ریما به همراه
مسکـِن  ،زماد دست ساز ملیحه خانم را هم آورد و به دست امیرعلی داد و دوباره رفت  .موقع خروج از اتاق گفت
 .برم کار ناتموم شما دو تا رو تموم کنم البته به کمک حامد
امیرعلی با اشاره به زماد گفت
اینو چیکارش کنم ؟
ریما سرش را به نشانه ی فکر کردن خاراند و جدی گفت
همراه مسکن بده میترا بخــــــــــوره
امیرعلی با تعجب گفت
! چــــــــــــــــی؟
ریما گردنش را داخل اتاق کرد و سرسری گفت
نابغه زماد برا چیه ؟ باید روی کمرش بمالی و خوب ماساژ بدی  .من رفتم دیگه سؤالی نیس؟
مسکن را همراه آب خوردم و بعد امیرعلی زماد دست ساز ملیحه خانم را روی کمرم مالید و شروع به ماساژ دادن کرد .
اتاق در سکوت مطلق بود .زماد باعث شل شدن کمرم و آرام گرفتن دردم شد  .با حرکت آرام دست امیرعلی خواب آرام
 .آرام مرا در بر گرفت
***
روزهای پایانی سال به سرعت از پی هم می گذشتند  .با کمتر شدن درس ها دوباره ذهنم آماده پذیرش هر نوع افکاری
شد  .نمیدانم چرا تا می آمدم به آینده زیبایی که می توانم در کنارامیرعلی داشته باشم بیندیشم و با رویاهای شیرین
دخترانه ام خوش باشم افکار مسموم به ذهنم حمله ور می شدند  .این افکار گاهی به قدری قدرت پیدا می کردند که
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احساس می کردم واقعیت دارند و این خود باعث بروز حاالت عصبی درمن می شد  .زودرنج شده بودم  .با کوچکترین
تلنگری می شکستم  .امیرعلی نگران حالم بود  .چندین بار ازمن خواسته بود نزد مشاور روانشناس بروم اما با برخورد
شدید من مواجه شده بود  .با صبوری مرا تحمل میکرد و دم نمی زد  .سیما همکالسی ام اخیراً با من زیاد هم کالم می
شد .دختری که به گفته خودش ضربه سختی از مرد آرزوهایش خورده واکنون به هیچ مردی اعتماد نداشت و با دلیل و
مدرک از زندگی های مشابهی  ،این ذهنیت را در اکثر دخترهای کالس مخصوصاً چند نفری مثل من که نامزد داشتند به
وجود آورده بود که به هیچ مردی نباید اعتماد صد در صد داشته و باید آمادگی برخورد با هر اتفاقی را داشته باشیم  .هر
بار زندگی را با قلموی خوشبختی به شکل رنگین کمان رنگ می زدم سیما از راه می رسد با قلموی بدبینی همه را یک
 ...دست خاکستری می کرد و من فقط نظاره گر بودم بی هیچ مخالفتی
روی نیمکتی در محوطه دانشگاه زیر سایه بید مجنون نشسته بودم که جمیله آمد وکنارم نشست  .وقتی مرا در فکر دید
ضربه آرامی به بازویم زد و مرا متوجه خود کرد .نگاهش کردم و برای دلجویی گفتم
آه  .ببخش منو اصالً متوجه اومدنت نشدم
جمیله با لبخند همیشگیش جواب داد
خواهش میکنم  .تو باید منو ببخشی که خلوتت رو بهم زدم  .راستش می خواستم در مورد مطلبی باهات حرف
.بزنم
به سمتش چرخیدم .جمیله با دقت نگاهی به اطراف کرد  .نگاهش را به نگاه منتظر من دوخت و خیلی جدی گفت
ناراحت نمیشی اگه بی رو دربایستی حرفم رو بزنم ؟
کنجکاو بودم بدانم این چه موضوعی است که جمیله ی شوخ را اینگونه جدی کرده.سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم و
او ادامه داد
ببین میترا تو این مدتی که باهم همکالسی هستیم تو رو دختر شاد و سرزنده ای دیدم مثل زمان دبیرستان اما باید
بگم متأ سفانه یه نقطه ضعف داری که برات باعث دردسر میشه  ...ناراحت نشیا
کنجکاوی امانم را بریده بود  .برای اطمینان دادن به او برای ادامه ی حرفش گفتم
 .نه خواهش می کنم اتفاقاً خیلی دوست دارم یکی ایرادای منو بگه تا بتونم اونا رو اصالح کنم  .بگو گوشم با توست
جمیله دوباره نگاهش در اطراف چرخی خورد بعد با لحن خواهرانه ای گفت
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در مورد سیما می خواستم بهت هشدار بدم  .این روزا همش دم گوشت حرف می زنه حواست جمع زندگیت باشه
 .یه وقت تحت تأثیر مزخرفاتش قرار نگیری  .این دختر خودش تو عشق شکست خورده  .برا همینم پر از موج منفیه .
شاید کارهاش بی قصد وغرض باشه  .شایدم حسادت  .کسی چه می دونه  .با هر نیتی که باشه داره به زندگی بقیه ضربه
 .میزنه
متعجب از گفته های جمیله گفتم
!متوجه منظورت نمیشم چه ضربه ای به زندگی ما می تونه بزنه ؟
جمیله چهره در هم کشید
اِ دختر تو که خنگ نبودی  .اصالً به من بگو تازگیا اخالقت عوض نشده  ،مثالً با نامزدت به مشکل برنخوردی ؟
با تعجب سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم
...چرا اتفاقاً این روزا بی حوصله ام  .ذوق و شوق گذشته رو ندارم همش ذهنم درگیره
جمیله که انگار منتظر همین جواب من بود سریع گفت
خوب همین دیگه اینا همش اثرات حرفای سیماست  .تا حاال نشده پیشش با ذوق از یه چیزی تعریف کنی که در
لحظه ذوقت رو کور کنه؟
سرم رابه نشانه ی تأیید چند بار تکان دادم و گفتم
آره آره  .اتفاقاً چند بار با ذوق از خوبیهای امیرعلی براش گفتم که زد تو ذوقم  .منم بعد از اون جریان برای اینکه
ناراحت نشه دیگه چیزی بهش نگفتم  .فقط حرفا و گفته های اونو تأیید می کنم که باعث خوشحالیش میشه
جمیله مثل کسی که کشف مهمی کرده باشه دست هایش را بهم کوبید و گفت
درست حدس زدم  .جنابعالی برای خوشایند سیما خانوم حرفاشو تأیید می کنی غافل از اینکه این حرفا یواش
یواش تو رفتار خودتم رخنه می کنه  .میترا تا دیر نشده دوستیت رو باهاش بهم بزن
با سادگی جواب دادم
 .آخه چرا ؟ گناه داره طفلکی تنهاست  .دلش به هم صحبتی با ما خوشه
جمیله با شنیدن جوابم از کوره دررفت
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دیوونه شدی ! به چه قیمتی می خوای دوستیت رو باهاش ادامه بدی به قیمت از دست دادن آرامش خیالت ؟! به
!قیمت بهم خوردن زندگیت ؟
حرفای جمیله را قبول داشتم اما از طرفی هم دلم برای سیما می سوخت  .سیما دختر جنوبی که پوست تیره اش در نظر
اول توی ذوق می زد اما چشمان درشت و جذابی داشت  .موهای زائد و سیاه رنگ صورتش مثل هاله ای روی زیبایی
چهره اش را پوشانده بود  .همه به نوعی بعد از چند بار همصحبتی از او فاصله می گرفتند  .هیچ کس به فکر کمک به او
نبود  .فقط برای حفظ آرامش خودشان تنها راه را کناره گیری از او می دانستند  .با ناراحتی گفتم
 ....ولی اگه همه اینجوری طردش کنیم که
حرفم را قطع کرد و متعجب پرسید
یعنی تو میگی راهی هستش که بشه نگاه منفی اونو به دنیا از بین برد؟! این دختره اگه تا آرنج دستتو عسل کنی
 .بزاری دهنش میگه واه واه چقد تلخه
خیلی دلم می خواست به سیما کمک کنم تا عینک بد بینی را از چشمش بردارد  .در آن صورت احساس می کردم خودم
هم روحیه ی با نشاط گذشته را به دست آورده ام  .برای همین با اطمینان گفتم
 .البته که هستش  .هر دردی یه درمونی داره خب
با شروع ساعت کالس از روی نیمکت بلند شدیم وبه سمت کالس راه افتادیم  .درطول راه از جمیله خواستم تا در اولین
فرصت در این رابطه چاره اندیشی کنیم  .به یاد حضرت سعدی افتادم که فرمود
که در آفرینش زیک گوهرند "

بنی آدم اعضای یک پیکرند
" چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

روز بعد دوباره جمیله آمد سراغم و با لبخند سالم و احوالپرسی کرد خیلی خوشحال بود  .از قیافه اش پیدا بود خبرهای
خوبی دارد  .منتظر نگاهش کردم مثل دختر بچه ها با ذوق گفت
 .دیشب داییم خونه ما بود
از ذوقش خنده ام گرفت  .کنارم نشست و نفسش را پرصدا فوت کرد
مسئله سیما رو باهاش درمیون گذاشتم
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متعجب نگاهش کردم  .با خودم گفتم " از این که موضوع سیما رو به داییش گفته این همه ذوق زده است ؟!" از افکارم
دست کشیدم و پرسیدم
!چرا داییت ؟ ! قضیه چه ارتباطی با دایی تو داره ؟
جمیله که انگار راه حل خوبی پیدا کرده بود با خوشحالی گفت
 .خـــــــــب معلومه چون داییم روانشناسه  .خودش داوطلب شد تا کمکمون کنه
زیر لب گفتم " آفرین دایی " جمیله مانتوی سبز لجنیش را که باد کنار زده بود مرتب کرد و ادامه داد
 .خب برای اینکه به سیما کمک کنیم نیاز به کسی داریم که بتونه تو این زمینه ما رو راهنمایی کنه
به یاد درخواست امیرعلی برای رفتن پیش روانشناس افتادم  .چقدر با او تند برخورد کرده بودم و االن با شنیدن حرفای
جمیله از رفتارم با امیرعلی خجل و پشیمان بودم  .به یاد رفتار خودم پرسیدم
اگه نخواد بره پیش روانشناس چی ؟
جمیله خندید و در جوابم گفت
 ...اون با من
جمیله نگاه شوخش را بین من و ورودی دانشگاه دواند و با شیطنت گفت
 .نگران نباش  .فعالً تو برو امیرخان رو دریاب
با تعجب پرسیدم
!منظورت چیــــــه ؟
جمیله با حرکت چشم و ابرو به پشت سرم اشاره کرد و گفت
یه نگا پشت سرت بندازی می فهمی
برگشتم وبا دیدن امیرعلی از ذوق جیغ خفه ای کشیدم  .این اولین باری بود که امیرعلی به دانشگاه می آمد  .بی اختیار
به سمتش رفتم  .کت و شلوار نوک مدادی با پیراهن توسی پوشیده بود .به آدم های اطرافش بی توجه بودم  .حواسم به
هیچ چیزنبود فقط امیرعلی را می دیدم  .با ذوق نزدیکش شدم
بــــَــــــــه سالم امیرعلی از این ورا
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خیلی جدی بدون اینکه نگاهم کند تلگرافی جواب داد
سالم االن کار دارم  .بعداً می بینمت
بر سرعت قدم هایش افزود  .از تعجب بر جا خشکم زد  .با خودم گفتم " وا این چرا همچین کرد ؟! کجا داره میره با
عجله ؟! " تازه متوجه دوروبرش شدم و با دیدن چند مرد که همراهش بودند دوباره گفتم " اینا دیگه کین دنبالش راه
افتادن ؟! اوه چه قیافه های خشنی  " .جمیله خودش را به من رساند و پرسید
چی شده ؟
شانه هایم را به عالمت ندانستن باال انداختم
واال خودمم نمی دونم چی شده  .امیر انقد عجله داشت که حرفی نزد  ،حتماً خبراییه  .وگرنه امیرعلی وهمکاراش
 .اینجا چی کار دارن
جمیله با چهره ی متفکر مثل خانم مارپل دستش را به حرکت در آورد و صدای او را تقلید کرد
!حاال تو فکر می کنی یکی از بچه های دانشگاه دسته گل آب داده یا یه خبردیگه ایه؟
خودم را از جمیله که به من چسبیده بود جدا کردم و با حرص گفتم
وای دختر تو چه عجولی  .یکم طاقت بیار االن امیرعلی میاد بیرون  .ببینم میشه باهاش حرف زد و ماجرا رو فهمید
 .یا نه
ضربه ای با نوک انگشتانش به سرم زد و گفت
اونجا رو نگا کن استاد صفارپور داره می ره کالس  .اگه دیر بجنبیم کالس بی کالس  .می شناسیش که  .یاال بدو تا
 .استاد نرفته
ناچار به سمت کالس رفتیم  .کسی از واحد آموزش آقای صفارپور را صدا زد
 ...استاد یه لحظه لطفاً
استاد منتظر صدا ایستاد  .آرام با گفتن سالمی از کنارشان رد شدیم و وارد کالس شدیم  .درکالس غلغله ای برپا بود.
سیما تا مرا دید دستم را به سمت خودش کشید و گفت
چه خبر؟
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با تعجب پرسیدم
از کجــــــــــا ؟! چه خبر؟
سیما کالفه از گیجی من گفت
اَه  .خــــــــــب معلومه از مأمورا دیگه  .بچه ها میگن برای دستگیری یکی از پسرای ترم آخری اومدن
سوسن که کنار سیما نشسته بود با تعجب پرسید
!!یعنی شما دو ساعت زاغ سیاشونو چوب زدین هیچ نتیجه ای نگرفتین ؟
اصالً بروز ندادم که در بین مأمورین پلیس امیرعلی هم بوده  .فقط جمیله که یک بار اتفاقی من و امیرعلی را با هم در
شاهچراغ دیده بود او را می شناخت  .جمیله به کمکم شتافت و با حاضرجوابی گفت
آخه شاخکامون خوب آنتن نمی داد
یکی از پسرهای کالس که برای دانستن چندوچون ماجرا بیرون رفته بود با عجله وارد کالس شد و با هیجان فریاد زد
 .بچه ها یه خبر داغ  .سیامک رو بردن
با این خبر ول وله ای در کالس به پا شد که با ورود دیرهنگام استاد صفارپور به کالس بحث داغ بچه ها به یک باره
خاموش شد  .استاد مردی کوتاه قد بود که لبهای کلفت و ابروهای پیوسته اش از او استادی خشک و جدی ساخته بود .
اجازه صحبت در مورد موضوع غیر درسی را در کالسش قدغن کرده بود  .کالسش نیز مانند شخصیت خودش همیشه
.خشک و بی روح بود
آن روز موفق به دیدن امیرعلی نشدم  .تلفنش خاموش بود .شب موقع خواب از پشت پنجره اتاقم انتظار آمدنش را
کشیدم اما بی ثمر بود  .پلک هایم همچون وزنه سنگین شده بود  .دیگر قدرت باز نگه داشتنش را نداشتم  .آرام خود را
به سمت تختم کشاندم و زیر پتو خزیدم و خیلی زود به خواب رفتم  .درخواب امیرعلی را دیدم که به دستان سیامک
دستبند زده و در محوطه دانشگاه می چرخاند و پسران و دختران دانشجو به تماشایش ایستاده اند  .انگار برای تماشا به
سیرک آمده بودند بعضی ها از این صحنه با گوشی فیلم می گرفتند  .برخی هم مثل بچه دبستانی ها سیامک را هو می
کردند و بعضی ناله و نفرین  .وقتی امیرعلی سیامک را به سمت ماشین حمل مجرمین می برد  .سیامک هر چه نفرت
داشت در چشم ها و صدایش ریخت و رو به امیرعلی گفت
 .مطمئن باش یه روز همین بال رو سر خودت میارم
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مأمور دیگری از راه رسید و با پس گردنی که به سیامک زد او را سوار ماشین کرد و در جواب تهدید ش با تندی گفت
 .از پشت میله ها هیچ غلطی نمی تونی بکنی
سیامک ازپشت شیشه ماشین با چشم های به خون نشسته نگاه رمیده ام را شکار کرد  .لبخند کجی گوشه لبانش نشست
و با حرکت لبهایش غافلگیرم کرد
میــــــــــــــام سراغــــــــت  .منتظرم بــــــــــــاش
خیس از عرق بودم  .هراسان از خواب پریدم  .از ترس زبانم بند آمده بود می خواستم گریه کنم که صدای ملکوتی اذان
به فریادم رسید و آرامش را برایم به ارمغان آورد  .از تخت پایین آمدم و به سمت دستشویی رفتم تا وضو بگیرم  .بعد از
خواندن نماز و مناجات با معبود به فکر فرو رفتم  .در این مدت کوتاه  ،زندگیم دچار تغییرات شگرفی شده بود  .فراز و
نشیب زیادی که برتجربه ی اندکم در زندگی افزوده بود  .امیرعلی با گره زدن سرنوشتش به سرنوشتم  ،با رنگین کمانی
از رنگ های زیبا دنیای کوچکم را نقاشی کرده بود  .گرچه هرازگاهی آسمان این دنیای کوچک ابری می شد اما خیلی
.زود خورشید عشق ابرهای تیره را کنار می زد و لبخند زیبایش را نثارم می کرد
صبح باباعلی مرا به دانشگاه رساند  .هنوزداخل محوطه ی دانشگاه نشده بودم که جمیله دوان دوان به سویم آمد  .با
نفس های بریده پرسید
سالم  ...قضیه ...رو ....فهمیدی ؟
متوجه منظورش نشدم  .دستم را تکان دادم و با تعجب پرسیدم
!سالم !! کدوم قضیه ؟
با شنیدن جواب من پکر شد .دستش را در هوا تکان داد  .ناراضی بود
 .اَی بابا  .منو باش اول صبحی اومدم تا آماره دست اول بگیرم
سرم را به نشانه ی تأسف تکان دادم
 .راستش از دیروز امیرعلی رو ندیدم  .دیشبم تا دیر وقت منتظر موندم اما هیچ خبری نشد
هنوز حرفم تمام نشده بود که سیما با هیجان به سمت ما آمد  .هنوز به ما نرسیده بود که با هیجان گفت
بچه ها خبر رو شنیدین ؟
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هر دو با تعجب و همزمان پرسیدیم
!!کدوم خبر ؟
برای اولین بار بود که سیما را این طور هیجان زده می دیدم  .با آب و تاب شروع به گفتن ماجرا کرد
االن تو کالس فرزاد میخواد ماجرا رو تعریف کنه  .بیاین بریم  .گفته همه بچه ها باشن تا چیزی هایی رو که دیده
 .و شنیده بگه
متعجب از حرف فرزاد که به بمب خنده معروف بود گفتم
وا ! چه حرفا  .حاال مگه چی می خواد بگه باید همه باشن  .مثالً من نخوام بشنوم چی ؟
سیما دستم را کشید و گفت
 .اتفاقاً گفته تو باید حتماً باشی
سیما دستم را گرفته بود و مرا همچون کودکی به دنبال خود می کشید  .جمیله هم به دنبال ما  .وارد کالس شدیم صداها
یک لحظه خوابید و بعد دوباره بلند شد  .هم همه ای به پا بود بچه ها هر کدام از سویی صدایشان بلند شد
 .بیا اینم از معتمد بگو دیگه
اصالً چه اصراریه که حتماً اونم باشه ؟ مگه به ایشون هم مربوطه ؟
با شنیدن این حرف از زبان یکی از پسرهای کالس یک دفعه ترس به جانم افتاد .با خودم گفتم " نکنه برای امیرعلی
اتفاقی افتاده ؟ " به یاد خوابم که افتادم آه از نهادم برخاست  .با ترس روی صندلی خزیدم  .چشم به دهان فرزاد دوختم
که با نگاه خاصی مرا زیر نظر داشت  .فرزاد پسری الغر با قد متوسط بود با تیپ امروزی  .مدل مو و لباسش فشن بود
جمیله که برای شنیدن خبر بی تاب بود متوجه حال خرابم نشد .فرزاد چند بار دست هایش را بهم کوبید و همه را دعوت
به سکوت کرد  .نفس در سینه ام حبس شده بود فرزاد با نگاه های گاه وبیگاهش مرا کامالًعصبی کرده بود  .منظورش
را از این کارها نمی دانستم متوجه رنگ پریدگی من شد و با لبخند کجی رو به من گفت
 .چرا رنگت پریده ؟ خانـــــــــــــوم میترا معتمد
با این حرف بچه های کالس با تعجب نگاهشان را به من دوختند  .جمیله دست هایم را در دست گرفت و با مهربانی
گفت
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چیزی نیست  .نگران نشو این فرزاد از بد جنسیشه که می خواد اذیتت کنه آخه خبر نداری صابون آقاتون به تن
 .ایشون هم خورده
با شنیدن این حرف آرامشم را بازیافتم اما خیلی زود به یاد خوابم دوباره پریشان شدم  .صدای فرزاد به افکارم اجازه ی
جوالن نداد
 .دیروز که از کالس جیم زدم کلی خبر توپ به دست اوردم
مکثی کرد و نگاهش را در کالس چرخاند بعد حرفایش را این طور ادامه داد
هیچ می دونستین سیامک رئیس یه گروه هکره و البته خرابکار؟
کالس یک صدا متعجب فریاد زدند
!!! نــــــــــــــــه
فرزاد با نیش باز نگاهش در کالس چرخی خورد و روی نگاه منتظر و نگران من ثابت شد  .با نیش باز و لحن کشدار
جواب داد
آ...ر...ه  .باورتون میشه یه باراطالعات بانک  ....رو هک کردن و یه پول میلیاردی به جیب مبارکشون تو حسابای
اون ور آب واریز کردن اما برای بار دوم که می خواستن اطالعات یه بانک دیگه رو هک کنن گیر افتادن ؟
دوباره کالس یک صدا و متعجب گفتند
!! نــــــــه
و فرزاد با همان لحن و این بار با تکان دادن سرش جواب داد
آره  .حاال خبر اصلی این که یه آقا پلیس فضـــــــول موقع گفتن این خبر نگاهش در نگاه من قفل شده بود
 .که میگن خودش مخ همه هکراست و رودست نداره به باند سیامک نفوذ میکنه و باعث دستگیریش میشه
یکی از بچه های کالس که از لفظ فرزاد خوشش نیامده بود با اعتراض گفت
چرا فضول ؟ اتفاقاً دمش گرم باید دست همچین پلیس هایی رو بوسید  .اگه همینا نباشن سنگ رو سنگ بند نمی
 .شه
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بقیه ی بچه ها هم حرف او را تأیید کردند  .با شنیدن حرفای بچه ها که در تعریف و تمجید پلیس ها بود  .توی دلم
قربان صدقه ی امیرعلی می رفتم که دوباره صدای فرزاد مرا از دنیای خیالم بیرون کشید و با طعنه جواب داد
 .بله ایشون به وظیفه اش عمل کرده اما با این کارش جون خانوم خوشگلشم به خطر انداخته
با نگاه مرموزی به من پوزخندی زد و رو به بچه های کالس ادامه داد
حاال نمی خوایین بدونین خانوم آق پلیس وظیفه شناس کیه ؟
بچه های کالس متحیر به یکدیگر نگاه کردن  .همان پسر معترض به حرف آمد و متعجب پرسید
!!لزومی داره ما بشناسیمش ؟
فرزاد زل زده بود در چشم های من و با لحن خاصی جواب داد
اگه بدونین االن تو کالس ما نشسته و هم کالسی ماست چی ؟ بازم دوست ندارید بدونید ؟
یک دفعه سرهای پسرهای کالس به سمت دخترها برگشت  .منظره ی خنده داری شده بود دخترها نیز به هم و البته
بیشتر نگاه ها سمت نامزد دارهای کالس بود که همان پسر دوباره و این بار با تعجب پرسید
 ...نکنه منظورت خانومه
فرزاد حرفش را قطع کرد و با دست به من اشاره کرد و گفت
ایشون کسی نیست جز خانوم میترا معتمد
اسمم را با لحن خاصی که انگار از به زبان آوردنش حس بدی دارد بر زبان جاری کرد و همه ی نگاه ها را به سمت من
کشاند  .دستپاچه و نگران بودم  .با خودم گفتم " خب که چی ؟ چه لزومی داره بچه ها بدونن نامزد من به قول فرزاد
،سیامک رو به تله انداخته ؟ هدفش از این حرفا چیه ؟" به دنبال جواب برای سؤال هایم می گشتم که دوباره به حرف
آمد و گفت
وقتی سیامک رو می بردن شنیدم که آقای شایسته نامزد خانوم معتمد رو تهدید می کرد  .بچه هایی که سیامک رو
...میشناسن گفتن اون به حرفش عمل می کنه حتی از پشت میله های زندان
شوکه شدم  .جمله ی آخر فرزاد که با پوزخند همراه بود مثل پتک بر سرم فرود آمد .در ذهنم قسمت آخر حرفایش
مدام تکرار می شد
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بودم  .مأمور گفته بود از پشت میله های زندان هیچ غلطی نمی تونی بکنی اما کسانی که سیامک را می شناختند می گفتند
او قادر به انجام هر کاری است حتی از پشت میله های زندان  .وحشت به دلم چنگ زد  .همه ی توانم به یک باره تحلیل
رفت  .سکوت سنگینی فضای کالس را در بر گرفته بود اکثر نگاه ها هنوز روی من باقی بود انگار بچه های کالس هم به
همان چیزی فکر می کردند که فکر مرا به خود مشغول کرده بود  .باز شدن در کالس و ورود استاد فیروزفام هم
نتوانست بچه های کالس را از بهت خارج کند  .فرزاد با صدای بلند بچه ها را متوجه استاد کرد  .یک بار دیگر نگاه
مرموزش را به نگاه رمیده ی من دوخت و با حرکت لب هایش به من گفت
منتظرش باش
دیگر توان مقاومت نداشتم  .تمام صحنه های خوابم به نوعی دیگر داشت تکرار میشد  .چشم هایم را که باز کردم
نوراذیتم کرد  ،مجبور شدم چشمهایم را دوباره ببندم  .با این که دراز کشیده بودم اما سنگینی سرم را روی گردنم حس
می کردم .آرام آرام چشم هایم را باز کردم تا به نورعادت کند  .انگار مرا روی تختی بسته بودند  .یارای حرکت نداشتم .
ناگهان به یاد خوابم و حرفهای فرزاد وحشتی عظیم تمام سلول های بدنم را فرا گرفت  .یک آن تا مرز سکته رفتم و
برگشتم  .با خودم گفتم "وای خدا اگه منو دزدیده باشن چی ؟ یعنی با من چیکار دارن ؟ اگه به واسطه ی من بخوان
امیرعلی رو آزار بـِدَن چی ؟" این باراز ترس چشم هایم بسته شد  .نمی خواستم با این واقعیت تلخ روبه رو شوم از ترس
بدنم به لرزه افتاده بود که با تکان های دستی به خود آمدم جرأت باز کردن چشم هایم را نداشتم  .تمام حواسم را به
گوش هایم دادم تا صدا را تشخیص دهم  .با خودم گفتم "شاید هنوز خوابم و همه این اتفاقات توی خواب بوده " دوباره
گفتم " خدایا خودمو سپردم به تو "  .چشم هایم را آرام و البته با ترس باز کردم  .با دیدن منظره ی روبه رو شوکه شدم
 .چند جفت چشم وحشت زده تر از چشم های من نگاهشان را درنگاهم گره زدند
حالت خوبه ؟ تو که ما رو نصفه عمر کردی دختر  .چت شد یهو ؟
صدای جمیله که با نگرانی این جمالت را بر زبان می آورد مرا متوجه موقعیتم کرد  .یکی از همان چشم های نگران
متعلق به فرزاد بود که نادم و نگران حالم بود چون خود را مسبب این اتفاق می دانست جمیله با مالیمت در حال نوازش
سرم بود و مرتب مرا دلداری می داد که هیچ اتفاقی بدی قرار نیست بیفتد  .ناگهان در اتاق به شدت باز شد وامیرعلی
وارد اتاق شد  .بی اختیار نگاهم در نگاه ترسیده ی فرزاد سـُر خورد  .رنگ چهره اش در چشم برهم زدنی همچون گچ
به سفیدی گرایید  .امیرعلی چنان چشم غره ای نثار فرزاد کرد که پسر بیچاره کم مانده بود قالب تهی کند  .با صدای
ضعیفی صدایش کردم
امیر
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با این که صدایم به زحمت به گوش خودم رسید اما امیرعلی به سمتم آمد  .بی توجه به آنها که در اتاق بودند سرش را
نزدیکم آورد و با همه مهرش گفت
جانم  .حالت خوبه ؟
با صدای بسته شدن در ،نگاه هردویمان به جانب در کشیده شد .به خیال خود نمی خواستند مزاحم خلوت ما شوند و بی
سروصدا اتاق را ترک کرده بودند .امیرعلی دوباره نگاه پرمهرش را در دیدگان بی تابم ریخت با نگرانی گفت
با خودت چی کار کردی خانومی ؟
از این که امیرعلی کنارم بود دلم قرص و محکم شد  .دستم را دراز کردم تا دستش را بگیرم دست های ظریفم در دست
های قدرتمندش همچون دست های کودکی به نظرمی رسید  .همان طور که دستم در دستانش بود کنارم روی تخت
نشست  .نگاهش به قطرات سـِرم افتاد و با لبخند گفت
چیزی نمونده سُــِرمت تموم بشه  .حاال به من میگی چرا یه دفعه از حال رفتی؟
نگاهش کردم  .لبخند محوی روی چهره ی رنگ پریده ام نقش بست  .سؤالش را باسؤال جواب دادم
تو از کجا فهمیدی ؟
هاله قهوه ایی دور چشمانش بی خوابی شب گذشته را حکایت می کرد نگرانی در نگاهش موج می زد .دستش را الی
موهای پرپشتش فرو برد و گفت
وقتی زنگ زدم بهت و صدای یه غریبه رو شنیدم حسابی جا خوردم  .خانومی که گوشیتو جواب داده بود مختصری
 .از جریان رو برام تعریف کرد  .حاال هم که می بینی در خدمت شما بانوی گرامی هستم
با اینکه سعی می کرد کالمش را به خنده آغشته کند اما تالشش در مخفی نمودن نگرانیش بیهوده بود  .کنجکاو پرسیدم
حاال چرا انقد نگرانی ؟
با همه ی خودداریش کمی دستپاچه می نمود .لبخند زورکی روی لبهای گوشتی اش نشاند
خــب  .آدم عاشق وقتی بفهمه عشقش رو تخت درمانگاهه حالی بهتر از این نمی تونه داشته باشه  .می تونه ؟
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از چیزی که شنیدم ضربان قلبم به طور سرسام آوری اوج گرفت  .دوباره گـُر گرفته بودم اما در نگاه امیرعلی چیزی بود
که مرا به دره نگرانی پرتاب می کرد  .دلم گفت" درسته که امیرعلی خیلی دوستم داره اما به خاطر یه از حال رفتن این
همه نگرانی عجیب به نظر می رسه  " .به یاد خوابم و حرفهای فرزاد افتادم .هراسان در چشم های امیرعلی نگاه کردم
امیرعلی من خیلی می ترسم  .سیامک تو رو تهدید کرده ؟ آره ؟ منم تو خواب دیدم که داشت منو تهدید می کرد
 .اون خیلی خطرناکه ؟
مسلسل وار سؤال از پی سؤال از او می پرسیدم  .امیرعلی دستش را به نشانه ی ایست جلوی صورتم گرفت و با نگاه
مهربانش لحظه ای مرا خیره نگریست  .لبخند خوش رنگی صورت مردانه اش را نقاشی کرد  .محکم و جدی گفت
اون فقط با داد و فریاد میخواد خودش رو آروم کنه وگرنه از پشت میله های زندون هیچ کاری ازش بر نمیاد  .اون
 .بیرون هم که باشه نمی تونه به من آسیبی برسونه
بعد نگاهش را دوباره به سرم دستم که در حال تمام شدن بود  ،دوخت و با پوزخندی ادامه داد
انگار بین مجرمین رسمه که وقتی دستگیر میشن و می دونن که عمرشون تا ابد پشت میله ها سپری میشه شروع
می کنن به تهدید  .انگار این جوری احساس آرامش می کنن  .در ضمن سیامک اولین کسی نیست که منو تهدید می کنه
 .آخریشم نیست
با ترس در جایم نیم خیز شدم که باعث خنده ی امیرعلی شد  .با لبخند شیطونی گفت
 .چی شد دوباره ؟ دختر خوب این رو نگفتم که بترسی  .گفتم که بدونی تو شغل ما این مسئله یه چیزعادیه
اما حسی به من می گفت این بار این تهدید رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت  .بعد از این که دکتر دوباره معاینه ام
کرد به امیرعلی اطمینان داد که حالم کامالً خوب است و فقط یک حمله ی عصبی باعث از حال رفتنم شده بود  .همراه
امیرعلی به سمت خانه حرکت کردیم  .امیرعلی در مقابل اصرارهای من برای برگشتن به کالس جواب داد که نزدیک
عید استادها خودشان هم درس را جدی نمی گیرند چه رسد به دانشجوها  .وقتی به خانه رسیدیم مرا جلوی درخانه پیاده
کرد و گفت که باید برگردد اداره  .داخل ماشین منتظر نشست تا من وارد خانه شدم بعد حرکت کرد  .از این همه توجه
او غرق خوشی و لذت بودم  .دستم را به نشانه خداحافظی بلند کردم  .هنوز نگاهم می کرد  .وقتی می خواستم درب خانه
را ببندم بوسه ای سوار بر سر انگشتانم به سویش فرستادم که با لبخند همان جواب را از او گرفتم  .سرخوش از عشق
امیرعلی وارد خانه شدم  .کسی در خانه نبود  .زیر لب غرولند کنان از پله ها باال رفتم " بله دیگه مامان تا من و بابا رو
بدرقه می کنه خودش بعد ما از خونه می زنه بیرون  .نمی دونم این خریدهای مامان کی تموم می شه " مشغول باز کردن
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دکمه های مانتو ام شدم  .یکی دو دکمه باز نکرده بودم که تلفن خانه به صدا در آمد  .بی خیال در حالی که با یک دست
سعی می کردم دکمه مانتوام را باز کنم با دست آزادم گوشی را برداشتم و گفتم
بله  .بفرمایید
....
الو  .الو  .بفرمایید
......
گوشی را با حرص کوبیدم روی دستگاه تلفن  .زیر لب خواستم بگویم" بر هرچی مردم آزاره لعنت " که حرفم در گلو
خشکید  .یک دفعه دلشوره گرفتم  .دلم پیچ و تاب خورد  .انگار توی دلم رخت می شستند  .زیر لب گفتم " ما که هیچ
وقت مزاحم نداشتیم نکنه  "..سرم را تکان دادم تا هر چیز آزاردهنده ای که در ذهنم نشسته بود بیرون بریزد  .دیگر
خوشی لحظات پیش را نداشتم  .نگرانی مثل خوره به جانم افتاده بود  .گوشی را برداشتم تا به امیرعلی زنگ بزنم اما
خیلی زود از این کار پشیمان شدم نباید او را بی خود و بی جهت نگران می کردم  .شاید مزاحمی بیش نبوده  .با این
حرف ها کمی خودم را آرام کردم  .زیر لب مدام آیة الکرسی می خواندم  .تنها راه آرامشم همین بود  .نمی دانم چند بار
این آیه را خواندم  .وقتی دلم آرام گرفت زبانم هم آرام گرفت  .با دست فکـّم را ماساژ دادم  .هنوز مانتو تنم بود در
حالی که دکمه هایش تا نیمه باز بود خودم را روی کاناپه رها کردم و چشمانم را بستم  .با نفس های عمیق کوشیدم تا
 .درون ملتهبم را آرام کنم
با تکان های دستی چشمان خواب آلودم را گشودم  .با چشمان نیمه باز نالیدم
مامان ! مگه نمی بینی خوابم چرا این جوری بیدارم می کنی ؟ می دونی که این جوری بدخواب میشم و سر درد
 .امونم رو می برّه
مامان شرمنده نگاهم کرد و گفت
 .عزیزم تقصیر خودته که اینجا رو کاناپه خوابیدی
بعد چهره اش عالمت سؤال شد و پرسید
تو چرا انقد زود اومدی خونه ؟ مگه تا بعد از ظهر کالس نداشتی ؟
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چانه ی مقنعه ام کنار گوشم بود و موهایم از زیر مقنعه بیرون زده بود سرم را خاراندم و با خمیازه ای جواب دادم «
حالم خوب نبود  » ...حرفم را با خمیازه ای دیگر قطع کردم  .نباید مامان را نگران می کردم  .مامان نگاه متعجبش را در
چشمانم دوخت و پرسید
 .حالت خوب نبود ؟! چرا ؟ صبح که داشتی می رفتی طوریت نبود
نگاهش پر از شکّ شد و موشکافانه مرا از نظر گذراند  .بعد با تحکم گفت
بگو چی شده میترا ؟
به خودم لعنت فرستادم که چرا حواسم به حرف زدنم نبود  .با خودم گفتم " حاال چه جوری درستش کنم  ".در فکر این
بودم که چه جوابی بدهم که صدای تلفن به دادم رسید اما نمی دانستم با این تلفن بی موقع اوضاع بدتر می شود .مامان
به سمت تلفن رفت و گوشی را برداشت  .از سالم و احوال پرسیش فهمیدم پشت خط کسی جز سیما نیست  .در دلم دعا
دعا می کردم که چیزی به مامان نگوید اما سیما بی خبر از همه جا حالم را می پرسید و ابراز نگرانی می کرد گوشی
تلفنمان مدتی مشکل پیدا کرده بود و صدا را مثل بلند گو در فضای خانه پخش می کرد رنگ از چهره ی مامان پرواز
کرد  .مامان بیچاره ام یارای حرف زدن نداشت و با چشمان گشاد شده مرا نگاه می کرد  .باالخره سیما رضایت داد و بعد
از تعریف کل ماجرا خداحافظی کرده و تلفن را قطع کرد  .مامان همچنان گوشی به دست بی حرکت بر جای مانده بود .
خودم را به او رساندم و شانه هایش را در دست گرفتم و در حال ماساژ دادن شانه های کوچکش برای اینکه نگرانیش را
دور بریزم  ،گفتم
مامان ِ گلم  .می بینی که حالم خوبه  .سیماعادت داره همه چیو بزرگ کنه همچین با آب و تاب تعریف می کنه که
 .انگار داری ماجرای یه داستان پلیسی رو گوش می کنی
مامان دست سردش را روی دستم گذاشت و فشار اندکی به دستم وارد کرد
 .کافیه دیگه مامان شونه هام بیشتر درد گرفت با این ماساژ دادنت
از لحن مامان خنده ام گرفت  .شانه هایش را رها کردم و به سمت آشپزخانه رفتم .یک لیوان آب قند درست کردم و
مقدار کمی هم نمک به آن افزودم و به سالن برگشتم .در حال هم زدن محتویات لیوان کنار مامان نشستم  .لیوان را به
دستش دادم و گفتم
 .بیا مامان جان یه کم از این بخور حالتو جا میاره
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مامان با لبخند مهربانی لیوان را از دستم گرفت و آن را یک نفس سر کشید  .با صدای زنگ در خانه از روی مبل کنده
شدم  .گوشی آیفون را برداشتم  .خاله مولود بود او هم مثل مامان با دیدن من در خانه در آن ساعت از روز متعجب شد
ولی مامان فرصت سؤال به او نداد و با اشاره ی دست از خاله خواست تا کنارش بنشیند  .بعد شروع کرد به تعریف آنچه
دیده و شنیده بود .من در تمام این مدت خاموش بودم  .چیزی برای گفتن نداشتم  .حاال دو نفر دیگر مثل من نگران از
تهدید سیامک بودند  .هر سه در سکوت غرق در افکار خود بودیم که زنگ در سالن زده شد  .عمه فروغ نیز به جمع مان
اضافه شد  .وقتی وارد سالن شد با دیدن چهره های ما پرسشگر نگاهمان کرد و این بار خاله مولود شنیده هایش را برای
عمه فروغ بازگو کرد  .عمه فروغ با لبخند رو به خاله مولود گفت
 .تو دیگه چرا مولود جون ؟ تو چرا تهدید همچین آدمایی رو جدی می گیری
تقریباً همان حرفایی که امیرعلی برای دلداری من گفته بود عمه آن حرفها را به مامان و خاله مولود تحویل داد ولی
مامان از ترسش چیزی کم نشده بود  .با نگرانی رو به عمه فروغ گفت
اما اگه فقط یه درصد حرفاش جدی باشه و بتونه عملی کنه چی ؟
صدای زنگ تلفن ناخوداگاه وحشت را به دل همه ریخت  .همه وحشت زده به یکدیگر نگاه می کردیم  .باالخره عمه
فروغ که با دل و جرئت تر از بقیه بود سراغ تلفن رفت و گوشی را برداشت و گفت
الو  .بفرمایید
......
 .الو  .الو
گوشی را به سمت ما گرفت و گفت
 .فکر کنم مزاحم بود  .حرف نزد
گوشی را گذاشت  .مامان با تعجب مرا نگاه کرد و پرسید
ما که تا حاال مزاحم نداشتیم ؟
بی حواس گفتم
 .صبح هم وقتی اومدم خونه تلفن زنگ زد ولی مثل حاال کسی حرف نزد
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نفس در سینه ها حبس شد  .به این فکر می کردم که سیامک چگونه می خواهد تهدیدش را عملی کند  .همدستانش که
فراری هستند  .با خودم گفتم " یعنی ممکنه مثل تو فیلم ها یه روز صبح که می رم دانشگاه بالیی سرم بیارن یا این که
 "...سرم را تکان دادم تا از دست افکار مزاحم رها شوم  .به یاد رفتارهای اخیر امیرعلی افتادم  .حاال که کمی دقت می
کردم معنی برخی از رفتارهایش که به نظرم عجیب بود را می فهمیدم  .اینکه یک دفعه تصمیم گرفت خودش یا بابا مرا
به دانشگاه برساند  .دلیلش این بود که صبح زود خیلی معطل تاکسی نشوم یا اینکه اجازه نداشتم به تنهایی بیرون بروم .
من که آن موقع دلیل رفتارهایش را نمی دانستم در دلم امیر را متهم به بدلی و شکاک بودن می کردم  .جرأت گفتن
افکارم را هم نداشتم و فقط با بد اخالقی های وقت و بی وقتم موجبات آزار و اذیت او را فراهم می کردم  .به خیال خام
خودم این گونه تالفی زورگویی او را درمی آوردم  .البته ناگفته نماند در آن زمان صحبت های سیما هم بی تأثیر نبود .
امیرعلی از مدت ها قبل خودش را آماده ی این گونه حوادث کرده بود  .حس می کردم خودم و خانه مان تحت نظر
هستیم و این اعصاب ضعیفم را بیشتر تحریک می کرد  .از بچگی حس ششم باالیی داشتم ولی متأسفانه بیشتر وقوع
اتفاقات ناخوشایند را حس می کردم  .همیشه منتظر وقوع یک حادثه ی غیرمترقبه بودم .حاال با این پیشامد همه ی فکرم
به این مسئله معطوف شده بود گاهی اوقات خواب هایم را در واقعیت هم می دیدم و این امر بیشتر آزارم می داد .
استرس این روزها با خونم عجین شده  .در پس هر دیواری شبحی را می بینم و سنگینی نگاه هایی را حس می کنم .
مدام به خودم تلقین می کنم این ها همه زاییده خیاالت خام من هستند و واقعیت ندارند و واقعیت همان حس آرامشی
 .است که امیرعلی سعی دارد در وجودم تزریق کند و من با سماجت مقاومت می کنم
آن همه ذوق و شوقم برای فرا رسیدن لحظه ی تحویل سال نو و بودن در کنار امیرعلی با یک تلفن و عذرخواهی از
طرف او کور شد  .پرونده ی سیامک پیچیده تر از آن بود که همه فکر می کردند  .آنها در پس کالهبرداری های
میلیاردی خود  ،به دنبال اهداف دیگری بودند که امیرعلی و همکارانش سعی در کشف این معما داشتند  .اولین روز عید
برخالف سال های قبل که در نظرم در چشم برهم زدنی به پایان می رسید خیلی کشدار و طوالنی شده بود  .از بس ناخن
هایم را جویده بودم صدای اعتراض همه ی اهل خانه بلند شده بود .شاهرخ ازمن خواست تا به یاد سال قبل برای دیدن
مکان های تاریخی برویم تا به خیال خودش مرا سرگرم کند اما با مخالفت من روبه رو شد  .چشمم به عقربه های ساعت
روی دیوار خشک شد تا این که صدای زنگ در به صدا درآمد  .عمو رضا با خانوده اش برای عید دیدنی آمده بودند  .با
اکراه از روی مبل کنده شدم و برای استقبال از آنها چند قدمی به سویشان رفتم  .عمو رضا با دیدنم بنای گله گذاری را
گذاشت که چرا با امیرعلی سری به آنها نمی زنیم  .زن عمو هم که زن بسیار مهربانی بود از جریان خواستگاری و جواب
ردِ من کینه به دل نگرفته بود از من قول گرفت تا در اولین فرصت همراه امیرعلی برای صرف ناهار یا شام مهمان خانه
شان باشیم  .سامان با لبخند کجی خیلی خشک سالم و احوال پرسی کرد  .سپهر هم دیگر مثل گذشته سربه سرم نمی
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گذاشت  .همگی به اخالق امیرعلی به خوبی واقف بودند  .باالخره امیرعلی هم آمد برای استقبالش چنان عجله داشتم که
عمورضا و بقیه را به خنده انداختم به جز سامان که بی هیچ حرفی زیر چشمی حرکاتم را نظاره گر بود توی حیاط با
چهره ی خندانش مواجه شدم  .سال نو را بهم تبریک گفتیم و هر دو دست در دست هم وارد سالن شدیم  .امیرعلی با
همه سالم و احوال پرسی کرد و سال نو را تبریک گفت  .روی مبلی کنار هم نشستیم  .نگاهم بر جای خالی سامان خیره
ماند  .با خودم گفتم " یعنی من اِنقد براش مهم بودم که طاقت دیدن امیرعلی رو در کنارم نداشته " پوزخندی زدم  .حس
می کردم سامان هیچ گاه عاشقم نبوده  ،فقط با امیرعلی در هر زمینه ای رقابت داشت و همیشه امیرعلی بود که برنده ی
این رقابت یک جانبه بود واین مسئله از سامان مردی حسود ساخته بود  .تا جایی که می خواست با مطرح کردن موضوع
نسیم ذهن مرا مسموم کند  .امیرعلی با تیزبینی موضوع را فهمید و جریان عشق یک طرفه ی نسیم را برایم گفت و اینکه
او همیشه احترام مهمان بودنش را در اینجا نگه می داشته که نسیم بد برداشت کرده و برای خودش رویا پردازی ها
کرده بود که با شنیدن خبر خواستگاری امیرعلی ازمن مرا باعث ویرانی کاخ آرزوهایش دانسته بود و در مراسم عقدمان
اجازه نداده بود خانواده اش شرکت کنند  .با یادآوری گذشته یک لحظه سامان و نسیم را کنار هم مجسم کردم و از این
فکر که آنها چقدر برازنده ی همند لبخند بدجنسی روی لبانم نقش بست .خانواده ی عمو رضا شام را به اصرار باباعلی و
 .مامان مهمان ما بودند
وقتی امیرعلی در کنارم بود همه ی ترس و اضطرابم فراموش می شد و جای آن را حس شیرین آرامش پر می کرد .
مانند کودکی بودم که تا وقتی مادرش مقابل دیدگانش بود خیالش آسوده بود اما اگر لحظه ای از جلوی چشمش دور
شود وحشت سراپای وجودش را فرا می گرفت  .من هم وقتی امیر را در کنار خود می دیدم آسوده خیال بودم اما وقتی او
را در کنارم نداشتم وحشت از دست دادنش مرا گاهی به مرز جنون می رساند  .اگر لحظه ای از وقت آمدن امیرعلی به
منزل می گذشت ده ها نذر و نیاز برای سالمتیش بر زبان جاری می کردم و جالب این که هنوز زیر لب نذرم را نگفته
امیر در برابر دیدگان نگرانم حاضر می شد .عمورضا همان شب قرار روز سیزده بدر را در باغ خانوادگی گذاشت و
 .مخصوصاً به امیرعلی تأکید کرد از هم اکنون برای آن روز مرخصی رد کند
چند روز عید هم بی هیچ برنامه ی خاصی سپری شد تا اینکه ...تا این که شاهرخ گفت مرضیه خانم همه خانواده را
دعوت کرده تا چندروزی را مهمانش باشیم و از جاهای دیدنی تهران دیدن کنیم  .همگی موافقت خود را اعالم کردند به
جز من  .دو روزی بود که امیرعلی به مأموریت رفته بود و من هیچ خبری از او نداشتم  .خیلی نگران بودم  .تنها و بدون
امیرعلی مسافرت و مهمانی برایم عین اسیری بود  .مامان از تنها ماندن من ابراز نگرانی کرد  .شاهرخ از نیامدنم ناراحت
شد و برای این که مرا راضی کند که همراهشان باشم از هیچ ترفندی مضایقه نکرد  .به ناچار برای آسودگی خیال جمع
موافقت کردم  .وقتی هواپیما از زمین بلند شد حس پشیمانی بد جوری آزارم می داد  .عذاب وجدان اذیتم می کرد با
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خودم گفتم " من اینجا بدون امیرعلی چه می کنم؟" در دلم به شاهرخ کلی بد وبیراه می گفتم و موهای سرش را چون
دختربچه هامی کشیدم  .بازویش را گاز می گرفتم ولی دلم خنک نمی شد  .بی قرار امیرعلی بودم  .گوشی به دست مدام
شماره اش را می گرفتم اما در دسترس نبود  .شب بعد از پذیرایی مفصل مرضیه خانم به قصد خواب به اتاقی که برایمان
در نظر گرفته شده بود رفتم  .گوشی را از جیب شلوارم بیرون کشیدم تا برای چندمین بار با امیرعلی تماس بگیرم که
گوشی در دستم لرزید  .چشمم که به لبخند امیرعلی بر صفحه ی گوشی افتاد لبخند عریضی روی صورتم نقاشی شد .
دکمه ی وصل را زدم اما وقتی با ذوق سالم کردم صدای فریاد امیرعلی گوشم را کر کرد  .گوشی در دستم خشک شد .
متحیر از این حرکت امیرعلی خواستم زبان باز کنم تا چیزی بگویم که دوباره غرید
کدوم گوری رفتی ؟
زبانم بند آمده بود  .مغزم قفل کرده بود  .هیچ دلیلی نمی توانستم برای عصبانیت امیر بیابم که دوباره صدای دورگه از
خشمش در گوشم پیچید
مگه تو بی صاحابی که سرتو انداختی پایین رفتی مسافرت  .نباید به من ِ االغ یه خبر می دادی ؟
فقط توانستم با زحمت فراوان با بغض بگویم
امیر
مثل شیر نعره می زد  .می توانستم چهره ی خشمگینش را از پشت گوشی ببینم دوباره غرید
امیر چی ؟ هان ؟ امیر چی ؟
با صدای لرزانی آلوده به بغض گفتم
 .مهلت بده توضیح بدم
صدای نفس های بریده اش همراه خشمش در گوشی پر شد
توضیح چی ؟ باید قبل از رفتنت توضیح می دادی که می خوای چی کار کنی  .نه حاال
بغضم را با آب دهان به زحمت قورت دادم  .دوست نداشتم گریه کنم  .برای توجیه کارم گفتم
 ....ولی من به مامان مولود خبر دادم که
هنوز خشم در صدایش موج می زد که لحن کالمش را به تمسخر آغشته کرد
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نه تو رو خدا به مامانم نمی گفتی
با همه تالشم اشک راهی روی گونه هایم برای خود باز کرده بود و همچون سیل روان بود  .ازاین که امیرعلی حتی لحظه
ای به من مهلت حرف زدن نمی داد گریه ام شدت گرفت  .بی اراده گوشی را خاموش کردم  .دیگر نمی خواستم
صدایش را بشنوم نه تا وقتی که آرامشش را باز یابد  .برای دلداری دل زخمیم از نیش زبان امیرعلی زیر لب گفتم" اون
حق نداشت با من این جور حرف بزنه  .من هنوز تو خونه ی بابام هستم اصالً ملزم به گرفتن اجازه از اون قلدر زورگو
نیستم  .چند وقته هر چی گفته منم مثل بز فقط گفتم چشم فکر کرده چه خبره  .هی من هیچی نمی گم دور بر می داره
 "....یک ریز زیر لب غریدم همه ی دل نگرانی و دلواپسیم جای خود را به خشم و کینه داد  .کمی که اعصابم آرام
گرفت گوشیم را روشن کردم  .باید جواب توهین هایش را می دادم وقتی شماره اش را گرفتم پوزخندی روی لب هایم
نشست او هم گوشی اش را خاموش کرده بود  .با خودم گفتم " البد فکر کرده زنگ می زنم ازش عذرخواهی کنم .
خواسته این جوری بیشتر حالمو بگیره  .خیال کردی آقا امیر " روی تخت رها شدم مدام صحنه ی روبه رو شدن با امیر را
توی ذهنم ترسیم می کردم  .وقتی که برگشتیم شیراز با او چه رفتاری داشته باشم ؟ فکر کردم با او قهر کنم ولی دلم
طاقت یک لحظه قهر او را نداشت  .بعد تصمیم گرفتم اصالً به روی خودم نیاورم شاید اینطور بهتر بود .کمی خجالت و
عذاب وجدان برایش بد نبود  .غرق در افکار کودکانه ی خود بودم که چشم هایم پر شد از خواب ،خوابی شیرین  .همراه
امیرعلی در دشت پر از گل همچو آهویی در پی هم از کنار چشمه ساران گذشتیم  .زیرسایه ی درختان سر به فلک
کشیده محو تماشای بهشت روبه رویمان از آینده ای شیرین برای هم قصری از رویا ساختیم  .امیرعلی گونه ام را نوازش
می کرد وبرایم از عشق و دلدادگی می گفت  .غرق رویای شیرین خواستم به پهلوغلتی بزنم اما نتوانستم چیزی مانع ام
می شد  .با وحشت چشم باز کردم تا خواستم جیغ بکشم دستی جلوی دهانم مانع از بلند شدن فریادم شد  .از ترس کم
مانده بود قالب تهی کنم که دست دیگرش چراغ خواب کنار تخت را روشن کرد  .با دیدن تصویر روبه رویم دوباره
گلویم آماده فریاد شد اما دست هنوز جلوی دهانم بود نگاه مخمورش در نگاه رمیده ی من چرخی خورد  .شوکه بودم .
هنوز قادر به تشخیص موقعیتم نبودم  .من روی این تخت خواب که متعلق به من نبود چه می کردم ؟ و مردی که چهره
اش در تاریکی بود و مصرانه دستش را جلوی دهانم نگه داشته بود  .پلک هایم را چند بار باز و بسته کردم تا شاید چهره
اش را خوب ببینم  .وقتی تقالی مرا دید لبخندی روی لبانش نشست  .صورتش را نزدیک تر آورد  .با دو دستم دست
پرتوانش را گرفته بودم تا شاید بتوانم سد جلوی دهانم را بشکنم و در خواست کمک نمایم  .از خواب پریدنم و تقالیم
برای رهایی در کمتر از چند ثانیه رخ داد  .اما برای من هر ثانیه ساعتی گذشت  .صدایش را نزدیک گوشم شنیدم
.آروم باش دختر خوب  ،کاریت ندارم  .این همه راه نیومدم که با تو کشتی بگیرم
از تعجب چشمانم گرد شد  .با دیدن چشمان متحیرم آرام خندید
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 .آروم باش منم  .دستم رو بر میدارم به شرطی که جیغ نزنی خـــــــــب
با تکان دادن سرم به نشانه ی اطاعت دستش را برداشت  .نفس حبس شده در سینه ام را با فوت بیرون دادم  .یک آن
اتفاقات دیشب جلوی چشمانم صف کشید  .تلفن شب قبل  ،داد و فریادش باعث شد اخمی غلیظ روی چهره ام خیمه زند
 .با دستم به سینه ی ستبرش کوبیدم و با خشم گفتم
تو این جا چی کار می کنی ؟
با لبخند شرمگینی جواب داد
اومدم تا طلب بخشش کنم  .منو می بخشی ؟
از رفتارش سر در نمی آوردم  .نه از آن تلفن طوفانی و توهین آمیز شب قبلش و نه از اینکه مثل پسر بچه ای معصوم
چشمان مشتاقش را در چشم من دوخته تا...هوای ریه ام را با حرص بیرون دادم و در دلم گفتم " تا چی ؟ آقا هرچی
"  .دلش خواسته پشت تلفن گفته حاال اومده بگه ببخشید تند رفتم حواسم نبود له شدی  .داغون شدی
درمانده بودم چه جوابی بدهم  .چیزی به ذهنم نمی رسید  .سکوت تنها جوابی بود که آن لحظه داشتم  .دوباره به حرف
آمد و حق به جانب گفت
به من حق بده  .بعد از دو روز بی خبری با نگرانی و دلتنگی از راه رسیدم  .وقتی چشمم به خونه ی تاریکتون تو
اون ساعت از شب افتاد  .دلم هری ریخت هزار تا فکر وخیال اومد سراغم  .داشتم دیونه می شدم سراسیمه وارد خونه
شدم و بدون سالم و احوال پرسی از مامان سراغ تو رو گرفتم  .فقط شنیدم مامان گفت که به همراه خونوادت اومدی
تهران  .دیگه هیچی نشنیدم  .نمی دونم چرا یه دفعه اون طور عصبانی شدم  .وقتی صدای شاد و خندونت رو شنیدم با
خودم گفتم " خانوم تنهایی رفته سفر چه بهشم خوش می گذره که این طور خوشحاله " حتی لحظه ای فکر نکردم که
ممکنه تو از تلفن من اینطور خوشحال شدی  .برای همین از کوره در رفتم و اون حرفا رو زدم و تو چه خوب کردی که
گوشی رو خاموش کردی  .بهترین کار ممکن بود  .وقتی دوباره شماره گرفتم خاموش بودی  .خودم رو روی تخت پرت
کردم که مامان اومد تو اتاق  .با دیدن قیافه ی درهمم اومد کنارم نشست و دست هامو گرفت تو دستش و گفت
» .امیر ! تند رفتی پسرم  .خیلی تند رفتی«
من که تعجب کرده بودم پرسیدم
»چطور ؟«
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مامان قضیه رو برام گفت .نمی دونی وقتی فهمیدم تو نمی خواستی همراشون بیای و می خواستی خونه ی ما بمونی چقد
ذوق کردم  .یاد حرفام که افتادم طاقت نیاوردم  .یه راست رفتم فرودگاه و با اولین پرواز اومدم خدمت خانوم خوشگل و
 .مهربون خودم که شاید لطفش شامل حالم بشه
چه کسی باورش میشد امیرعلی آن مرد مغرور آن طور راحت به اشتباهش اعتراف کرده و طلب بخشش کند در مقابل
من که همیشه اشتباه می کردم و بدون معذرت خواهی  ،خودم را عمداً به ندانستن می زدم و از کنار اشتباهم می گذشتم
و امیرعلی چه صبورانه اشتباهاتم را ندیده می گرفت ولی حاال او با این کارش به من نادان درس بزرگی داد  .از مناره
های مسجد محل صدای روحبخش اذان بلند شد امیرعلی آماده خواندن نماز شد و من نیز به تبعیت از او با طِیب خاطر
به نماز ایستادم  .وقتی هر دو از نماز فارغ شدیم امیرعلی آمد روی تختم دراز کشید  .باالی سرش ایستادم و با تعجب
نگاهش کردم
چرا اینجا خوابیدی ؟
پس کجا بخوابم ؟
بی تفاوت شانه ام را باال انداختم و گفتم
 .چه می دونم هر جا غیر از اینجا
درمانده نگاهش کردم  .با مِن مِن ادامه دادم
 ...آخه بابا اینا
حرفم را قطع کرد
مگه جرمه می خوام پیش خانومم باشم دلم براش تنگ شده  .نکنه انتظار داری برم پیش شاهرخ  .راستی اون بنده
 .خدا رو بی موقع بیدار کردم  .حسابی ترسوندمش
.تا خواستم اعتراض کنم با یک حرکت غافلگیر کننده دستم را کشید و من در گرمای آغوش پرمهرش غرق شدم
سر میز صبحانه همه از دیدن امیرعلی تعجب کرده بودند  .باباعلی بالبخند گفت
اگه می دونستیم قراره به این زودی مأموریتت تموم بشه  ،صبر می کردیم تا باهم بیاییم  .این طوری بد اخالقی
های خانومت رو هم تحمل نمی کردیم
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بابا علی چه زیرکانه با گفتن این حرف به امیرعلی فهماند که مرا برخالف میل باطنیم همراه کرده اند  .امیرعلی با لبخند
در جواب بابا گفت
 .راستش مأموریتم کامالً تموم نشده  .برای همینم اومدم تهران
همه با تعجب نگاهش کردیم  .من که حسابی از این حرفش غافلگیر شده بودم با خودم گفتم " مگه خودش به من نگفت
برای معذرت خواهی از من اومده تهران پس این حرفا چه معنی داره ؟"  .دوباره بغض در گلویم باال و پایین شد  .به
سادگی خودم در دل خندیدم چقدر احمق بودم که فکر میکردم به خاطر من آمده  .چقدر از این کارش احساس غرور
کردم  .چقدرخوش خیال بودم! صدای امیر مرا از افکار پریشانم بیرون کشید  .در حال تشکر از مرضیه خانم و شاهرخ
بود .نگاه مبهوتم را با لبخندی شکار کرد .در حالی که از پشت میز بلند میشد رو به من گفت
 .میترا جان یه لحظه بیا کارت دارم
میل به خوردن صبحانه نداشتم  .با اکراه و با لبخند مصنوعی برای فریب دیگران به دنبالش روان شدم  .وارد حیاط که
شدیم امیرعلی بی معطلی به سمتم چرخید و جدی گفت
 .می دونم االن پیش خودت چی فکر می کنی ولی اشتباه فکر می کنی
پرسشگر نگاهش کردم تا حرفش را ادامه دهد  .امیر لبخند مهربانش را به رویم پاشید و گفت
قرار بود یکی از همکارام امروز بیاد تهران تا گزارش مأموریت رو مستقیماً به مقامات ارائه بده ویه سری کارای
اداریه دیگه
منتظر نگاهش کردم  .دستش را الی موهای پرپشتش فرو برد  .مثل پسربچه های تازه بالغ نگاهش را به نوک کفش
هایش دوخته بود  .موهای پشت سرش را چنگ زد و ادامه داد
با دسته گلی که دیشب پای تلفن به آب دادم  .تصمیم گرفتم با یه تیر دو نشون بزنم  .در واقع برای ارائه ی
...گزارش کار و تبادل نظر با مقامات مرکز و یه فرصت طالیی برای دیدنت و
با نگرانی حرفش راقطع کردم
یعنی االنم میری مأموریت ؟ تا کــی ؟
نگران نشو سعی می کنم امروز کارم تموم بشه  .امشب و فردا جاهای دیدنی اینجا رو می بینیم و  ...و پس فردا
اگه خدا بخواد باهم بر می گردیم شیراز
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 .پس فردا!!! ولی بابا برای چهار روز دیگه بلیط برگشت رزرو کرده
امیرعلی با انگشتش ضربه ای به بینی ام زد و با خنده گفت
بابا اینا بله چهار روز دیگه بر می گردن  .من و سرکارعلیه دو روز دیگه  .البته با ماشین شاهرخ  .قبل از صبحونه با
 .شاهرخ صحبت کردم  .اونم قرار شد همراه بقیه بیاد شیراز  .بعد تعطیالت عید با ماشینش برمی گرده تهران
امیرعلی آن روز تا غروب کارش طول کشید  .من به همراه بقیه از یکی دو مکان تاریخی دیدن کردیم  .موقع بازدید از
موزه های تهران مدام آنجا را با شیراز مقایسه می کردم وبا خودم میگفتم " انصافاًهیچ جای دنیا شیرازه خومون نمی شه
 " .برای شام شاهرخ دربند را پیشنهاد کرد که با استقبال همه روبه رو شد  .امیرعلی که تازه از راه رسیده بود دیگران را
منتظر نگذاشت و بعد از دوش کوتاهی سریع لباس پوشید و همگی راهی دربند شدیم  .از سرما دندان هایم بهم می
خورد  .شاهرخ مرا سوژه خنده کرده بود و حسابی همه را می خنداند  .امیرعلی هم به دفاع از من جواب مزه پرانیهای
شاهرخ را می داد  .هیچ یک انتظار شوخی و خنده از امیرعلی همیشه رسمی و جدی را نداشتند  .نگاه متعجب شاهرخ و
سایرین گویای این مطلب بود  .شاهرخ با نگاهش به من فهماند که از انتخابم کامالً راضی است  .دو روز به یاد ماندنی را
در تهران سپری کردیم  .صبح خیلی زود با بدرقه ی مرضیه خانوم و بقیه راهی شیراز شدیم .غافل از این که چه حوادثی
 .در کمین ما نشسته بود
اولین بار بود که مسیر طوالنی را با امیرعلی آن هم دونفره همسفر بودم  .امیرعلی همیشه برای شگفت زده کردن من
چیزی در آستین داشت  .وقتی به عوارضی قم رسیدیم بالبخند رو من گفت
 .خب خانوم نظرتون چیه اول یه سالمی خدمت خانوم معصومه کنیم
از خوشحالی جیغی کشیدم و دست هایم را بهم کوبیدم با قدر شناسی نگاهش کردم و گفتم
امیر تو معرکه ای
امیرعلی با لبخند کش داری جواب داد
می دونم
دوشادوش هم وارد حرم شدیم  .داخل صحن جای سوزن انداختن نبود  .با نگاهی به ضریح مطهر با افسوس سرم را
تکان دادم و زیر لب گفتم" نخیر با این سیل جمعیت محاله دستم به ضریح برسه " خانم مسنی که نزدیکم ایستاده بود و
مشغول خواندن زیارتنامه بود  .کتاب را بست و به دستم داد و با لبخند مهربانی گفت
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الزم نیست حتماً دستت به ضریح برسه  .از همین جا که ایستادی خدمتشون سالم کن  .اگه حاجتی داری بگو  .این
هم زیارتنامه ی خانومه بخونش  .زیارتت قبول
شروع به خواندن زیارتنامه کردم  .نمازخواندم  .نگاهم به ساعت بود  .امیرعلی گفته بود یک ساعت بعد جلوی در
ورودی حرم که از هم جدا شدیم همان جا همدیگر را ببینیم  .با این که بیست دقیقه هم از وقت تعیین شده گذشته بود
ولی نمی توانستم از آن بارگاه ملکوتی دل بکنم  .وقتی وارد حیاط شدم امیرعلی مشغول قدم زدن بود  .حساب کار دستم
آمد معلوم بود خیلی وقت است که منتظرم بوده  .کالفگی را در رفتارش می دیدم  .با قدم های بلند خود را به او رساندم
و با لبخند صدایش کردم  .پشت به من بود با صدایم به جانبم برگشت  .منتظر توبیخ بودم که تنها به چشم غره ای کوتاه
اکتفا کرد و بی هیچ حرفی راه خروج را در پیش گرفت  .امیرعلی بدون توجه به من با قدم های بلند به راه افتاد  .من هم
برای این که از او عقب نمانم ناچار بودم بدون توجه به مغازه های رنگارنگ به دنبالش بدوم  .جلوی مغازه ای از حرکت
ایستاد  .وقتی نزدیکش شدم به مغازه کبابی اشاره کرد و گفت
 .بهتره همین جا ناهارمون رو بخوریم
منتظر جواب من نماند و داخل شد  .من هم به ناچار پشت سرش وارد شدم  .می دانستم این همه تلخی به خاطر معطلی
نیم ساعته داخل حرم است  .برای همین با همه تالشم دندان سر جگر گذاشتم و هیچ نگفتم تا وقتی که آرام شود و
خودش زبان به حرف باز کند وقتی تلخ می شد دلم می گرفت  .می خواستم هرچه دارم بدهم تا تلخیش را به شیرینی
بدل سازم  .طبقه ی باال را برای نشستن انتخاب کرد  .لژ خانوادگی بود  .آخرین میز را انتخاب کرد و صندلی که پشت به
پله ها بود برایم عقب کشید و خودش روبه رویم نشست ازتوجهش لبخندی روی لبانم نشست  .وقتی غذایمان را
آوردند در سکوت مشغول خوردن شدیم  .کبابش خوشمزه بود  .با نان سنگک داغ و ریحان تازه واقعاً غذای لذیذی بود
 .از کبابی که خارج شدیم  .امیرعلی راه پارکینگ را در پیش گرفت  .دیگر نتوانستم سکوت کنم  .آرام پرسیدم
...نمی خوای چیزی بخریم ؟ سوغاتی
انگار این همه وقت منتظر بود تا من دهان باز کنم  .زیر لب با حرص گفت
! خانوم با اون همه معطلی تو حرم انتظار گشتن تو بازار و خرید دارن
با دلخوری جواب دادم
 .من که واسه خودم نمی خوام  .گفتم یه چیزی برای ریما و مامان ،بابا بگیریم
با این حرفم ایستاد  .نگاه دمغش را به من دوخت  .نمی دانم در نگاهم چه دید که با ناراحتی گفت
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 .یعنی تو فکر می کنی من دلم نمی خواد برات خرید کنم
با تأسف سرش را تکان داد  .دستم را گرفت و راه رفته را دوباره برگشتیم  .البته به سمت بازار .دوباره شد همان
امیرعلی دوست داشتنی  .برای مامان ها و عمه فروغ انگشتر شرف الشمس  ،برای باباها تسبیح و برای ریما و حامد یک
جفت انگشترعقیق  .برای من هم یک نیم ست فیروزه خرید  .چند بسته سوهان عسلی هم برای شاهرخ خرید  .بعد از
اتمام خرید به سمت پارکینگ راهی شدیم که یک کتاب فروشی نظرم را جلب کرد  .پشت ویترین مغازه به تماشا
ایستادم  .امیرعلی هم ایستاد  .با شوق تصویر رو جلد کتابی را به او نشان دادم وگفتم
 .واای امیرعلی ببین چقد نازه  .آدم دلش ضعف می ره
امیرعلی بی حرف وارد مغازه شد و بعد از چند لحظه در حالی که کتاب را در دست داشت بیرون آمد و با لبخند آن را به
طرفم گرفت و با لحن معنی داری گفت
 .بیا اینم کتابی که می خواستی  .حاال بهتره راه بیفتیم خیلی دیر شده
کتاب را به دستم داد و خودش جلوتر از من حرکت کرد  .متوجه منظورش نشدم شانه ای با بی تفاوتی باال انداختم  .بعد
با خودم گفتم"من فقط از تصویر نوزاد که رو جلد کتاب بود خوشم اومد  " .نوشته روی کتاب را خواندم  .یک لحظه همه
" .ی خون داخل رگهایم دوید توی صورتم  .از شرم سرخ شدم  .زیر لب گفتم" پس منظورش برای این بود
سوار ماشین شدیم  .امیرعلی نیم نگاهی به جانبم انداخت و با لبخند معنی داری گفت
نمی دونستم انقد بچه دوست داری ؟
حاال منظورش را فهمیدم ولی جواب سرباال دادم
 .کیه که بچه ها رو ببینه و از اونا خوشش نیاد
با خنده ی شیطنت آمیزی دستی الی موهایش برد
 .این کتابو برای خودمون گرفتم  .به درد مون می خوره
با این حرفش جا خوردم  .چشمانم از تعجب گرد شد وتعجبی که در صدایم موج می زد
!!!چــــــــــــی ؟
چشمهایش برقی از شیطنت داشت اما صدایش کامالً جدی بود
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چی نه پخته  .گفتم به درد مون می خوره .برای یکی دو سال دیگه خوبه ؟
حیرتزده پرسیدم
!!چی یکی دو سال دیگه ؟
 .بچه دیگه
!شوخیت گرفته ؟
امیرعلی روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود  .به جای جواب سؤالم شروع کرد زیر لب زمزمه کردن  .منظورش را از
این حرف ها نمی دانستم  .کالفه نگاهم را به نیم رخش دوختم  .با لبخند نگاهم را جواب داد
چیه ؟ چرا کالفه ای ؟
هیچ نگفتم  .تنها با اخم نگاهم را از او گرفتم و دست به سینه به جاده خیره شدم انتظار صحبت در مورد بچه چه شوخی ،
چه جدی را نداشتم  .با خودم گفتم " آخه دوره ی نامزدی وقت این حرفاست ؟!" امیرعلی که مرا غرق در فکر دید
خندید و گفت
 .خوب فکرتو مشغول کردم آ
تنها به زدن لبخندی کم جان اکتفا کردم  .امیرعلی که مرا همانطور ساکت دید لب به اعتراض گشود
 .میترا دلم گرفت یه چیزی بگو  .اصالً بهت نمیاد ساکت باشی
همان طور دست به سینه به جاده ی چشم دوخته بودم  .با بی تفاوتی شانه ای باال انداختم و بی حوصله جواب دادم
خب حرفم نمیاد
نمی دانم حرفم خنده دار بود یا امیرعلی می خواست فضا را عوض کند که با این حرفم بلند خندید  .طوری که یک لحظه
ترسیدم  .دستش را دراز کرد و لپم را کشید  .دوباره خندید  .شروع کرد صحبت در مورد یکی از همکارانش که به
تازگی صاحب فرزند شده با خودم گفتم " پس بگو قضیه از کجا آب می خوره  .دوستش از شیرین کاری های
".کوچولوش تعریف کرده و این امیر هم هوایی شده
وای میترا نمی دونی ؟ یه لحظه بهش حسودیم شد  .دلم می خواد زودتر بابا بشم  .با من باشه یکی دوسال دیگه
هم خیلی دیره  .سال بعد باید سه نفره بریم مسافرت
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دهانم از تعجب باز مانده بود  .هیچ چیز به ذهنم نرسید بگویم نمی دانم چه شد که یک لحظه حسادت نسبت به کودکی
که قرار بود در آینده داشته باشیم تمام وجودم را فرا گرفت  .برای همین با لحن گزنده ای گفتم
 .همچین ذوق میکنی انگار دو روز دیگه بچه ات می خواد دنیا بیاد
امیرعلی بی خبر از دل حسود من با لبخند شیرینی گفت
 .وای میترا از االن دارم برای اون موقع لحظه شماری می کنم
وقتی از بچه حرف می زد چشمانش برق عجیبی داشت  .با دیدنش در آن حال حس کردم واقعاً پدری است که بی تاب
دختر شیرین زبانش است و برای دیدارش لحظه شماری می کند  .پدر بودن واقعاً برازنده اش بود ولی من دیگر نمی
توانستم تحمل کنم  .نمی توانستم ببینم کسی جز من مرکز توجه امیرم قرار خواهد گرفت  .حتی اگر فرزند خیالی خودم
باشد  .مثل دختر بچه ای که به خواهر کوچکترش حسودی می کند  .حسادت چشمانم را کور کرد  .کالمم را به زهر
آغشته کردم
ال بچه دار می شیم یا نه  .بعد براش غش و ضعف کن
 .ببین اص ً
با حرص ادامه دادم
شاید اصالً من نازا بودم و نتونستم بچه دار شم اون وقت چی ؟
امیرعلی که از شنیدن حرف های من حسابی جا خورده بود  .لحظه ای سکوت کرد  .نفسش را با حرص بیرون می داد .
قفسه ی سینه اش باال و پایین می رفت رنگ چهره اش به سرخی گرایید  .با دیدنش در آن حال از گفته ام به شدت
پشیمان شدم ولی روغن ریخته را نمی شود جمع کرد  .امیرعلی با خشم نگاهم کرد  .دندان هایش را بهم می سایید
داشت خودش را کنترل می کرد که چیزی به من نگوید اما نتوانست بیش از آن خوددار باشد و جواب حرفم را این گونه
داد
 .خیلی بچه ای  .فقط خوب بلدی حال خوب آدمو تویه چشم به هم زدن خراب کنی
نفسش را حرصی بیرون داد
 .در ضمن تو با این اخالقت اصالً صالحیت بچه دار شدنو نداری
با جواب دندان شکن امیرعلی مانند تکه ای یخ وارفتم  .امیر با حرص دنده عوض کرد  .پایش را به روی پدال گاز فشرد
 .سرعتش از حد مجاز بیشتر شد  .وحشت کرده بودم اما زبانم قفل شده بود  .نمی توانستم هیچ اعتراضی کنم  .آن
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وضعیت نتیجه ی حرفای احمقانه من بود  .پس دندان سر جگرم گذاشتم  .تا مقصد هیچ حرف دیگری بین ما ردو بدل
 .نشد
آسمان اصفهان چادر مخمل سرمه ایش را به سر کرده بود که از کنار سی وسه پل گذشتیم  .امیر ماشین را به سمت
خانه ی ریما راند  .خانه ریما در محله ای آرام و پردرخت قرار داشت  .با استقبال گرم ریما و حامد وارد آپارتمان
زیبایشان شدیم .در وهله اول سالن پذیرایی با آن مبلمان شیک کار دست استادکاران اصفهانی چشم بیننده را خیره می
کرد  .بوفه زیبایی که با صنایع دستی نفیس اصفهان پر شده بود و در آخر قالیچه ابریشم زیبا کار دست زنان هنرمند
کاشان بود که تحسین مرا به همراه داشت  .با نگاه به هر گوشه ی خانه می توانستی شوق زندگی را ببینی  .گرمی عشق
در جای جای خانه موج می زد .ریما یک کدبانوی به تمام معنا بود درست برخالف من .در گوشه سمت راست نزدیک
تلویزیون یک میز چوبی گردی بود که ریما سفره هفت سین را با سلیقه روی آن چیده بود  .وسط سالن ایستاده بودم و
با لذت خانه ریما را تماشا می کردم  .آشپزخانه اپن با کابینت های سفید فایبرگالس فضا را بزرگتر نشان می داد  .اتاق
خواب و سرویس بهداشتی با راهروی باریکی از سالن جدا می شد  .یک دست کاناپه راحتی در گوشه سمت راست سالن
روبروی تلویزیون لمیده بود و در سمت چپ میز ناهارخوری در انتظار پذیرایی از مهمانان آرام نشسته بودند .ریما با
شربت خنکی پذیرای ما شد  .بعد از خوردن شربت ریما با لبخند رو به امیرعلی گفت
 .مگه این که به خاطر میترا یادی از خواهرت بکنی
متوجه منظورش نشدیم  .هر دو با تعجب نگاهش کردیم  .امیر در حالی که تکیه اش را به مبل می داد گفت
چطور ؟
حامد در جواب پیش دستی کرد و با لحن شوخی گفت
 .خب برادر زنجان از وقتی ما ازدواج کردیم این بار اوله که به ما افتخار دادین و تشریف اوردین منزل خواهرتون
تعجبم دوچندان شد  .حامد که تعجب مرا دید خطاب به من ادامه داد
آره خب  .چرا تعجب می کنی شما که باید بهتر بدونی کار امیرعلی تو اولویته .حاال چی شده آقا قصد مسافرت به
 .سرش زده ؟! اون رو شما باید بگی
ریما خندید و حرف حامد را قطع کرد
ول کنین این حرف ها رو حاال که امیر اینجاست  .برای شب براتون برنامه دارم  .شام رو می بریم بیرون  .بعد هم
 .یه گشتی تو شهر می زنیم  .شبهای اصفهان خیلی دیدنیه
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امیرعلی با لبخند رو به حامد گفت
!حامد واقعاً برات متأسفم .دلیل اصلی ازدواج ریما با توشب های سی و سه پله بوده ها
حامد خنده ای کرد و سرش را تکان داد
 .آره خودش همون اول اعتراف کرد  .اصالً باهام شرط کرد
با تعجب نگاهشان کردم  .چیزی از حرف هایشان نمی فهمیدم  .متعجب از حامد پرسیدم
!!چه شرطی ؟
حامد و امیرعلی خندیدند  .ریما اخم خوشگلی روی پیشانی انداخت و رو به حامد گفت
می گم چطوره یه شیپور بگیری دستت تو شهر راه بیفتی و به همه بگی خانومم تنها شرطش برای ازدواج با من
.این بود که هر شب ببرمش روی سی و سه پل قدم بزنه
از شنیدن حرفهای ریما شوکه شدم  .باورم نمی شد که همچین شرط عجیبی گذاشته باشد .حامد رو به من گفت
 .جالبه که این شرط رو هم توی عقدنامه نوشته
امیرعلی و حامد در حال شوخی و خنده بودند  .من مات و متحیر مانده بودم  .رو به ریما پرسیدم
 .واقعاً میگین یا دارین سربه سر من میذارین
حامد با دست ضربه ای به پایش زد و خنده کنان گفت
بیا ریما یه شرطی گذاشتی که هیشکی باورش نمی شه  .بدو بدو برو اون عقدنامه رو بیار نشون میترا خانوم بده تا
 .باورش بشه
بعد رو به من پرسید
.میترا خانوم شما هیچ شرطی برای امیرعلی نذاشتی ؟ !! سرت کاله رفته
ناخودآگاه با حرف حامد به فکر فرو رفتم  .با خودم گفتم " مثالً من چه شرطی می تونستم برای امیرعلی بزارم ؟" چشم
هایم را جمع کرده بودم و در ذهنم به دنبال مورد مناسبی برای شرط گذاشتن می گشتم که صدای خنده بلند حامد مرا از
جا پراند  .حامد با خنده ی بلندی با دو دست روی پاهایش زد و گفت
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وای امیرعلی کارت در اومد میترا خانوم سخت در تالشه تا برات یه شرط نون و آب دار پیدا کنه بذاره تو کاسه
 .ات  .حواستو جمع کن
امیرعلی و ریما هم با لبخند نگاهم می کردند  .باالخره امیرعلی از دیدن چهره ی متحیر من سیر شد  .به زور لبخندش
را جمع کرد و با اخم مصنوعی رو به حامد گفت
 .حامد جان انقد سربه سر خانوم من نذار  .کاری نکن تا گریه ی ریما رو در بیارم
حامد که از وضعیت پیش آمده نهایت لذت را می برد با ته مانده ی خنده اش جواب داد
 .من مشکلی ندارم  .اگه تو می تونی گریه آبجیت رو در بیار
از جواب حامد ریما با اعتراض جیغ زد و با اخم نگاهش را از او گرفت  .رو به من که هنوز ساکت بودم گفت
 .میترا حرف های حامد رو جدی نگیر همه ی این حرفایی که زد شوخی بود
با شنیدن این حرف نارحت شدم  .حس کردم مورد تمسخر قرار گرفته ام .ناگهان از کوره در رفتم  .برای اولین بار چنان
چشم غره ای به امیرعلی رفتم که خودم هم تعجب کردم  .با حرص از جایم بلند شدم  .نگاه ناراحتم را به حامد دوختم و
با گفتم « واقعاً که » از سالن بیرون رفتم  .داخل اتاق مهمان روی فرش  ،خودم را رها کردم  .بغض مهمان سرزده ی
گلویم شد  .با خودم گفتم " دوساعته منو گذاشتن سرکار بعدم نشستن به ریش نداشتم می خندن " دلم هوای گریه
داشت  .از دست امیرعلی بی نهایت عصبانی بودم  .گمان می کردم تالفی قضیه بچه که داخل ماشین مطرح شد را در
آورده است .قفسه ی سینه ام به شدت باال وپایین می رفت  .نفس های عمیق هم نتوانست از ناراحتی و عصبانیتم بکاهد.
چشم به در بودم تا امیرعلی به دنبالم بیاید داخل اتاق و من همه ی حرصم را بر سرش بکوبم اما نیامد  .کم کم نفس های
عمیق کارگر افتاد و آرام شدم  .دیگر عصبانی نبودم اما ناراحت و دلخور بودم که در اتاق میهمان باز شد  .با ذوقی پنهانی
سر بلند کردم فکر می کردم امیرعلی کمی آمدنش را طول داده تا من آرامشم را به دست آورم و بعد برای دلجویی
بیاید با این فکر لبخندی روی لبهایم خودنمایی کرد اما با دیدن ریما در چهارچوب در لبخند از چهره ام فرار کرد  .ریما
آمد کنارم روی فرش نشست  .دست هایم را در دست های گرمش گرفت و گفت
 .میترا واقعاً متأ سفم  .بهت حق میدم که ناراحت شی  .حامد زیاده روی کرد  .حاال میای بریم بیرون  .شام یخ کرد
لبخند کم جانی تحویلش دادم  .نباید حاال که مهمان خانه ی آنها بودم با ناراحتی و دلخوری کام آنها را هم تلخ می کردم .
با لبخندی به ریما گفتم
 .مهم نیست  .من کمی خسته بودم  .از شوخی حامد بیشترجا خوردم
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بلند شدم و همراه ریما از اتاق بیرون رفتم  .امیرعلی و حامد مشغول صحبت بودند که با ورود ما حرفشان را قطع کردند .
حامد قیافه ی شرمنده ای به خود گرفت و رو به من گفت
....میترا خانوم معذرت می خوام
نگذاشتم حرفش را تمام کند سریع گفتم
نه نه من معذرت می خوام که اون طوری جمع رو ترک کردم  .راستش یه خورده خسته ی راه بودم  ...به هر حال
 .ببخشید که باعث ناراحتی تون شدم
بعد از حرفم نگاهم را بین جمع چرخاندم  .امیرعلی با چه ذوقی نگاهم می کرد حتماً با خودش فکر می کرد چه قدر
خانم شده ام غافل از این که می خواستم وقتی تنها شدیم حسابی از خجالتش درآیم  .همگی در اتومبیل حامد نشسته
بودیم  .حامد به سمت یکی از پارک های زیبای شهر راند  .شام در فضای شادی صرف شد  .من و امیرعلی دست به یکی
کرده بودیم و دست گل های ریما را یکی یکی پیش حامد رو می کردیم  .ریما فقط می خندید و در همان حال برای حامد
خط و نشان می کشید که حق ندارد از چیز هایی که شنیده علیه او استفاده کند .هر بار که نگاهم در نگاه خندان امیرعلی
سـُر می خورد ضربان قلبم اوج می گرفت  .دلم می خواست ماجرای شوخی حامد را فراموش کنم و چیزی به دل نگیرم
اما مگر می شد با اخالقی که من داشتم باید خودم را طوری تخیله می کردم وگرنه توی دلم عقده می شد و مدام
خودخوری می کردم که چرا جوابش را ندادم ؟ چرا تالفی کارش را در نیاوردم ؟ چرا  .....حاال با این دل پر کسی دم
دست تر از امیرعلی را سراغ نداشتم  .از دست او هم ناراحت بودم  .انتظار داشتم از ناراحتی من ناراحت و عصبی شود .
تذکر جدی به حامد بدهد  .نه این که با لبخند شوخی او را با شوخی دیگری جواب دهد  .خیلی پرتوقع شده بودم  .روی
سی و سه پل در کنار ریما و حامد قدم می زدیم  .ریما خاطرات قدم زدنش را روی پل به همراه بچه های دانشگاه تعریف
میکرد که در نهایت به جمله ی « چشمم روشن » حامد ختم شد .شب خوبی را سپری کردیم  .میدان نقش جهان هم
رفتیم خیلی شلوغ بود  .صبح زود با وجود اصرارهای ریما و حامد برای بیشتر ماندن در اصفهان به سمت شیرازحرکت
کردیم  .امیرعلی چشم به جاده در حال رانندگی بود و من هم مشغول تماشا چشم به بیرون دوخته بودم و خاطرات چند
روز گذشته را در ذهنم مرور می کردم هرازگاهی با یادآوری برخی از آن ها لبخندی روی لبانم نقش می بست .امیرعلی
نگاهش را از جاده به سمت من چرخاند  .صدای پخش اتومبیل را کم کرد  .با دیدن چهره متبسمم لبخندی مهمان لبش
شد  .با یک دست فرمان ماشین را کنترل می کرد  .با دست دیگرش که آزاد بود دستم را در دستش گرفت و روی
دنده گذاشت  .شروع کرد به بازی کردن با انگشت های دستم  .هیچ عکس العملی نشان ندادم و او به کارش ادامه داد .
می دانست که من وقتی بی حوصله ام از این کار خوشم نمی آید ولی امیراکثر اوقات برای به حرف در آوردن من این
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شیوه را به کار می برد  .حس می کردم از حرص دادن من لذت می برد  .کم کم کاسه صبرم لبریز شد  .با حرص دستم
را از محاصره ی دست پرتوانش آزاد کردم و همان طورحرصی گفتم
 .چیه ؟ ! انگشتام شکست
با لبخند ابروهایش را باال داد و گفت
 .باالخره خانوم روزه ی سکوتش رو شکست
دوباره دستش به سمتم آمد  .این بار فشاری به چانه ام وارد کرد و دستش را عقب کشید  .در حال کلنجار رفتن با خودم
بودم "چرا وقتی من دلم می خواد تو حال و هوای خودم باشم و با خودم خلوت کنم امیرعلی دلش برای خوشمزه گیهای
من تنگ می شه  .هر جوری شده سعی می کنه منو به حرف بیاوره ولی نتیجه چیزی جز حرص خوردن من نمی شه  .البته
بماند که از سربه سر گذاشتن با من و حرص خوردن من کلی کیف کرده  .دلیلش هم اینه که من این جور مواقع قیافم
خیلی بانمک و دیدنی میشه  .واقعاً که ! چه دلیل موجهی هم داره ؟ چطوره که مردها از حرص دادن زنهاشون لذت می
برن ؟ اما زنها از حرص خوردن مردهاشون بیشتر دچار وحشت می شن؟ " با غیظ نگاهش کردم و گفتم
خیلی لذت می بری که من این جوری جلز و ولز می کنم ؟
امیرعلی نیشش تا بناگوش باز شد و گفت
 .نمی دونی چه کیفی داره
دستش را دراز کرد و لپم را کشید و بوسه ای به سر انگشتانش زد و چشمکی حواله ام کرد  .حس کردم سرم همچون
دیگ بخار در حال جوشیدن است  .سرم سوت می کشید بی فکر به معنی حرفم  ،فقط برای تالفی و فقط برای خالی
شدن دلم چشم هایم را ریزکردم و با غیظ گفتم
حامد هم رو در موردم همین فکرو می کرد نه ؟
امیرعلی هاج و واج فقط نگاهم کرد .ابتدا متوجه منظورم نشد یعنی اصالً به فکرش هم خطور نمی کرد که معنی حرفم
چیست  .با پوزخندی ادامه دادم
 ...آخه دیشب اونم خیلی سربه سرم
کالمم با فریادش ناتمام ماند .امیرعلی چنان چشم غره ای رفت که حس کردم با چشم های به خون نشسته اش خفه ام
می کند  .با صدای دورگه که تنها دلیلش خشمش بود غرید
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 .خفه شو
سیل اشک از دیدگانم جاری شد  .همه چیز در برابر دیگانم در حال رقص بود  .از پشت پرده ی اشکم امیرعلی را تار
می دیدم اما صدای نفس های بلندش را به وضوح می شنیدم  .هیچ تالشی برای بستن سدی برای اشکهایم نداشتم  .هنوز
توی شوک بودم از حرف خودم خجالت زده بودم  .در بهت و ناباوری دست و پا می زدم که چیزی در برابر دیدگان
اشک بارم به رقص در آمد امیرعلی جعبه ی دستمال کاغذی را به سمتم گرفته بود  .هیچ عکس العملی نشان ندادم  .او
هم با حرص جعبه را به سینه ام کوبید  .جعبه روی پاهایم سقوط کرد  .غلطید و جلوی پایم روی کف ماشین افتاد اما من
همچنان بی حرکت نشسته بودم  .صدای ترمز ماشین مرا به خود آورد  .امیرعلی ماشین را به کنار جاده کشید  .پیاده شد
و ماشین را دور زد از صندوق عقب ماشین چیزی برداشت  .آمد در سمت مرا باز کرد  .ظرف آب را به طرفم گرفت و با
تحکم گفت
 .بگیر
باز هم بی حرکت نشستم و هیچ حرکتی برای گرفتن ظرف آب از خود نشان ندادم  .حتی نگاهش نکردم امیرعلی که
دید من هیچ حرکتی نمی کنم در ماشین را با حرص  ،محکم کوبید و دوباره ظرف آب را گذاشت داخل صندوق عقب
ماشین و سوار شد اما حرکت نکرد  .کمی خودش را به سمت من کشید و خم شد .ناخوداگاه خودم را عقب کشیدم و
دستم را به حالت دفاعی جلوی صورتم گرفتم  .فکر کردم می خواهد مرا بزند .آهی کشید دستش را دراز کرد جعبه ی
دستمال را برداشت  .چند دستمال بیرون کشید و به دستم داد صاف نشست و ماشین را به حرکت در آورد  .سیاهی
ریملم بر اثر گریه زیر چشمم پخش شده بود و قیافه مضحکی پیدا کرده بودم  .بدون استفاده از آینه صورتم را تمیز
کردم .امیرعلی موج رادیو را عقب و جلو کرد و باالخره رادیوآوا را گرفت  .آهنگ شاد محلی با صدای حامد فقیهی پخش
می شد که وصف حال شیراز بود .با شنیدن لهجه ی شیرین خواننده دلم برای شیراز پر کشید  .تا موقعی که به پاسارگاد
برسیم حرفی بین ما رد و بدل نشد  .برای ناهار ماشین را نگه داشت  .هر دو بی حرف پیاده شدیم  .جو ماشین خیلی
سنگین بود  .نسیمی که صورتم را نوازش داد لبخندی گوشه ی لبم نشاند اما یادآوری نگاه امیرعلی لبخندم را فراری داد
 .پشت سر امیرعلی راه افتادم  .مقابل یک غذاخوری ایستاد من هم با چند قدم خودم را به او رساندم  .نگاهم کشیده شد
سمت چهره اش که همچنان عبوس بود  .دلم گرفت  .با حرفای نسنجیده  ،بی موقع و بی ربط و مثل این بار خجالت آور ،
او را رنجانده بودم  .دلم می خواست سیلی نوازشگر صورتم باشد به شرط این که گره ی ابروهایش را از هم باز کند  .از
دیدن چهره ی درهمش قلبم فشرده شد  .با اشاره دستش به سمت میزی حرکت کردم قبل از این که صندلیی برایم
انتخاب کند خودم پشت به در ورودی و روبه دیواری که تابلوی بسیار زیبایی از طبیعت پاییز از خود آویزان کرده بود
 .نشستم  .چند بیت شعر نو هم زینت بخش دیوار بود
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...مانند درخت مهربان می شوی و بی آزار
اگر یکی از چشمانت به تنومندی و برگ و بارت باشد و بهار
و چشم دیگرت به هیزم شکن و
 ...خزانی که از آن فراری نیست
محو تماشای تابلواز دنیای اطرافم غافل شدم  .با صدای امیرعلی نگاهم از روی دیوار سـُر خورد پایین و روی صورتش
ثابت ماند  .دستش را جلوی دهانش گرفت و با سرفه ای مرا متوجه خود کرد  .وقتی نگاهم را دید خیلی خونسرد پرسید
چی می خوری ؟
سرم را پایین انداختم مثل خودش نقاب خونسردی به چهره زدم و بی تفاوت جواب دادم
 .هر چی خودت بخوری
برای لحظه ای کوتاه لبخندی محو از چهره اش عبور کرد  .پلو با خورشت قیمه ی شیرازی سفارش داد  .می دانستم به
خاطر من که عاشق این غذا هستم سفارش این غذا را داده  .به زور چند قاشق از غذا خوردم اما بغض نابهنگام مانع شد .
شیرینی قیمه هم نتوانست تلخی دهانم را بگیرد  .دست از خوردن کشیدم  .امیر که همه حرکاتم را زیر نظر داشت چهره
درهم کشید و قاشق را در بشقاب رها کرد و با حرص بلند شد  .کم مانده بود صندلی اش پرت شود روی زمین  .من هم
به تبعیت از او از پشت میز بلند شدم  .بعد از پرداخت صورت حساب دوباره به سمت ماشین راه افتاد  .کم مانده بود
طاقت از کف دهم و گریه کنم اما برای حفظ غرورم از سرازیر شدن دوباره اشکم جلوگیری کردم .با خودم فکر می
کردم امیرعلی عمداً سکوت کرده و این کارها را انجام می دهد تا مرا به حرف بیاورد ولی من هم تصمیم گرفته بودم تا
او شروع به حرف زدن نکند حرفی نزنم  .با او قهر نبودم یعنی تحمل یک لحظه قهر را هم نداشتم  .سکوتم به خاطر
ترسم بود  .ترس از این که مبادا حرفی بزنم که عذر بدتر از گناه باشد و امیرعلی را بیش از این ناراحت کنم  .امیرعلی
کالفه بود  .نمی توانستم او را از اشتباه در آورم  .چون ممکن بود با هر حرفی که من می زنم او برداشت دیگری کند .
سکوت داخل ماشین این بار با صدای ساالر عقیلی که صدایش مورد پسند امیرعلی بود شکسته شد .امیرعلی بی حرف
ماشین را به سمت مرودشت راند  .بی اختیارشوقی سراپای وجودم را در برگرفت  .وقتی به ورودی تخت جمشید رسیدیم
با چندین صف طوالنی از ماشین مواجه شدیم  .بیش از دو ساعت طول کشید تا به محل پارک ماشین ها برسیم و ماشین
مان را پارک کنیم  .حاال نوبت صف های طوالنی برای گرفتن بلیط بود  .در تمام این مدت امیرعلی قفل لبهایش را باز
نکرده بود  .فقط هرازگاهی با نگاهش آتش به جانم می زد  .نگاهش رنگین کمانی از انواع احساسات بود .با هر بار
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نگاهش سراسیمه نگاهم را می دزدیدم و دستپاچه سرم را پایین می دوختم .بعد از کلی معطلی اعالم کردند بلیط ها تمام
شده و در صورت تمایل بازدید از تخت جمشید را به فردا موکول کنیم  .در آخر هم مسئول مربوطه گفت
 .هر کس مایله برای دیدن مراسم نور و صدا می تونه بلیط تهیه کنه
بعد از سه چهار ساعت معطلی باید دست از پا درازتر بر می گشتیم اما امیرعلی برای تهیه بلیط رفت  .من هم به دنبالش
رفتم  .دو سه نفری با شوخی و خنده بدون توجه به ما آمدند کنارمان ایستادند  .بین من و امیرعلی فاصله افتاد و همین
امر باالخره قفل دهانش را باز کرد دستش را به سمتم دراز کرد و گفت
بیا اینجا وایسا
از ذوقم نمی دانستم چکار کنم دستش را گرفتم و خودم را کشیدم کنارش  .با فشاری که به دستم وارد کرد نگاهم را به
سمت باال کشاند  .غرق در نگاه مهربانش بودم که صدایی از پشت سر گفت
خانوم یه کم برو جلوتر
باالخره نوبت به ما رسید  .دست در دست هم وارد شدیم و روی سکوهای فلزی که از سرمای شب مثل یخ سرد بود
نشستیم  .سرمای هوا باعث لرزم شد  .امیرعلی بی معطلی کت اسپرتش را از تنش بیرون آورد و روی شانه هایم انداخت
و مرا به سمت خود کشید تا احساس سرما نکنم  .دیگر چشمهایم چیزی نمی دید  .گوش هایم نیز چیزی نمی شنید .
فقط گرمی دستان او بود که حس می شد فقط صدای نفس های او بود که شنیده می شد  .امیرعلی با فشار دستش مرا به
خود آورد  .گیج نگاهش کردم که با لبخند گفت
!!خواب بودی ؟
از روی صندلی بلند شدم ،دستم را دور بازویش حلقه کردم و از پله ها پایین رفتیم  .خودم را در لباس سیندرال تصور می
کردم که دست در دست امیرعلی شاهزاده ی قصه هایم ،از پله ها پایین می رویم  .به طرف ماشین به راه افتادیم .
امیرعلی سرش را کمی نزدیک گوشم آورد و نجوا کرد
 .دلم می خواد اتفاقات تلخ امروز رو فراموش کنیم و هیچ وقت در موردش حرف نزنیم
با لبخند محوی چشم هایم را بستم و سرم را از شرم پایین دوختم  .در دل از او قدردانی کردم  .این بار وقتی ماشین به
حرکت در آمد  .سکوت ماشین دیگر خفه کننده نبود  .صدای خواننده ای که فضای ماشین را پر کرده بود به نظرم خوش
آهنگ ترین صدا می آمد  .دستم روی دنده ماشین فرود آمد و دست امیرعلی در حال نوازش آن مرا به خلسه ای
شیرین فرو برد اما این خوشی هم چون قبل عمر کوتاهی داشت  .با صدای ریپ زدن های پی در پی ماشین  ،متعجب به
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امیرعلی نگاه کردم  .چهره ی درهم و گرفته ی امیرعلی خبر از اتفاق ناخوشایندی داشت .گوشی همراهش را سریع از
جیبش بیرون آورد و مشغول نوشتن متنی شد  .بعد از ارسال پیام درهای ماشین را قفل کرد  .حس ششمم فعال شد  .کم
کم ترس در وجودم رخنه کرد  .وحشتزده دستم را جلوی دهانم گرفتم امیرعلی دوباره سرش را توی گوشی فرو برد .
داشت با کسی تماس می گرفت اما امکان برقراری تماس مقدور نبود  .امیرعلی کالفه دستش را الی موهایش فرو برد .
پفی کرد و به طرفم چرخید .همه ی حرکاتش را زیر نظر داشتم  .با دیدن چهره ی وحشت زده ام برای قوت قلبم
لبخندی گوشه ی لبانش نشست  .دستم را گرفت و فشاری به سرانگشتانم وارد آورد و گفت
 .چیزی نیست  .نگران نباش
چیزی که ذهنم را مشغول کرده بود با صدایی لرزان بر زبان آوردم
!اونا ماشین رو دستکاری کردن ؟
 .احتماالً .وقتی رسیدیم کنار ماشین حس کردم کسی از پشت ماشین در رفت  .حتماً داشته خرابکاری می کرده
خیلی دوست داشتم بیشتر راجع به آنها بدانم  .مگر نه این که سیامک هکری بیش نبود  .پس چرا کسانی سعی داشتند تا
او را به هر نحوی که شده آزاد کنند؟ آرام امیرعلی را صدا زدم و گفتم
امیر سیامک واقعاً چیکارست ؟
امیرعلی نگاه دقیقی به صورتم انداخت و گفت
چرا می خوای بدونی ؟
خب کنجکاوم  .االن تو این وضعیت می خوام بدونم اونا دقیقاً چی از جونمون می خوان ؟
امیرعلی لبخندی زد و گفت
اونا با تو کار ندارن  .فقط می خوان زهرشون رو به من بریزن  .من متوجه شدم اونا برای بار دوم قصد کالهبرداری
از بانک  ...دارن و درست موقع ارتکاب جرم دستگیرشون کردیم باورت میشه اونا از اتاق آی تی دانشگاه به این منظور
استفاده می کردن ؟
!!! نه ؟
امیرعلی از تعجب من لبخند تلخی چهره اش را پوشاند .بعد جدی شد و گفت
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فکر می کنی همه مثل خودت تو دانشگاه سرشون تو درس و کتابه ؟ نه بعضی ها از این محیط فرهنگی برای
.مقاصد پلیدشون استفاده می کنن
خیلی خوب می توانستم نفرتش را از البالی کلماتش نسبت به این آدم ها حس کنم .لبخند روی لبش کج شد و ادامه داد
سیامک و همدستاش اون پول هارو برای هزینه های دیگه ای می خواستن  .یه گروهک کوچیک تروریستی خود
فروخته که مغزشون توسط اون ور آبی ها شستشو داده شده بود  .می خواستن با اجیر کردن آدمای مفلوک و دادن
مقدار ناچیزی از اون پول بهشون و وعده و وعید که بعد از اونا خانوادشون رو تأمین می کنن  .دست به عمیالت انتحاری
بزنن  .اونم کجا و کی ؟ تو شهرهایی مثل شیراز که تو ایام عید پر از گردشگره  .من موندم اونا دم از آزادی می زنن و
نگران آسایش مردمند اما خودشون با کارهای وحشیانه همین آسایش رو از مردم سلب می کنن
امیر نگاهی به بیرون انداخت و ادامه داد
اولش ما فکر می کردیم چند تا جوون از روی ماجراجویی دست به هک کردن و این جور کارها زدن چون هیچ
کدوم از اونا قیافشون به خالف نمی خورد  .همه شون بدون هیچ سابقه ای پاک ِ پاک بودند ولی وقتی تماس گرفتن و
شروع به تهدید کردن تازه متوجه اهمیت ماجرا شدیم  .سیامک برای اونا خیلی مهمه  .این گروهک تازه پا گرفته و
سیامک اطالعات خیلی مهمی می تونه به ما بده ولی متأسفانه تا حاال چیز زیادی نتونستیم از حرفاش به دست بیاریم
.خونوادش هم هیچ کمکی بهمون نکردن  .مثل این که خیلی ترسوندنشون  .وقتی رفتیم سراغشون گفتن ما با سیامک
...کاری نداریم  .اصالً پسری به اسم سیامک نداریم  .دورادور خونوادش رو زیر نظر داشتیم که
با صدای تقه ای به شیشه ی ماشین حرف امیرعلی در دهانش ماند و نفس در سینه ی من حبس شد .با ترس سرم را بلند
کردم با دیدنشان انگار جانی دوباره گرفتم  .قفل درها باز شد  .امیرعلی از ماشین پیاده شد و با مأمورین نیروی انتظامی
شروع به صحبت کرد که ناگهان با ضربه ای که از پشت به سر امیرعلی وارد شد  .امیر نقش بر زمین شد  .در سمت من
 .باز شد وجیغ بلندم با دستمالی که با خشونت جلوی دهانم قرار گرفت خفه شد
وقتی چشم باز کردم سر گیجه داشتم  .بدنم کوفته بود  .انگار از زیر مشت و لگد بیرون کشیده شده بودم  .نگاه
هراسانم در اتاق چرخ زد  .اتاقی کوچک با دیوارهای کثیف که گوشه ای از سقف گچیش ریخته بود و آجرهای آغشته به
گچ خاک درحال دهان کجی به من بودند  .زیر اندازم زیلویی پاره و کثیف بود  .کفپوش اتاق چیزی جز سیمان کنده شده
که منظره ی زشتی را به نمایش گذاشته بود  ،چیز دیگری نبود .دستهایم از پشت درهم قالب شده و با طناب زبری بسته
شده بود  .تجهیزات اتاق همان زیلوی کثیف بود و یک المپ نئون که سرگردان از سقف آویزان بود  .پنجره ی کوچکی
هم با نردهایی به شکل سرنیزه از بیرون ساختمان به محاصره در آمده بود  .شیشه هایش مشبّک بود و نمی توانستم
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بیرون را ببینم اما خوبیش این بود که با رنگ سیاه نشده بود و به نور خورشید اجازه ی ورود به داخل اتاق را می داد  .با
دیدن نور خورشید تازه به یاد اتفاقات شب قبل افتادم  .با خودم گفتم " یعنی من از دیشب اینجام؟!! پس امیرعلی کو ؟
یعنی اونو جای دیگه ای بردن ؟ نکنه بالیی سرش اورده باشن ؟" می خواستم فریاد بزنم و کسی را به کمک بطلبم اما از
ترس زبانم بند آمده بود  .در افکار پریشانم غوطه ور بودم که در اتاق با صدای قیژی باز شد  .مردی در آستانه ی در
ظاهر شد  .کل چهارچوب در را احاطه کرده بود و هیکل تنومندش را به رخ بیننده می کشید  .چهره اش را به واسطه نور
خورشید نمی دیدم  .نزدیکتر آمد  .با وحشت نگاهش کردم تنها چشمهایش پیدا بود  .با نگاه هرزه اش خیره شده بود به
من و لحظه ای چشم ناپاکش را از من بر نمی داشت  .با لبخندی چندش آور نزدیکم آمد و مانتو ام را چنگ زد و مرا
همچون پرکاهی از زمین بلند کرد .بدنم مثل بید می لرزید .دستش آرام روی گونه ام خوابید  .حس کردم سرب داغ
روی گونه ام گذاشته اند  .از وحشت جیغ کشیدم  .با صدای جیغ من در اتاق با شدت به دیوار کوبیده شد  .مرد
سیاهپوشی که تازه از راه رسیده بود ناجی من شد و با یک حرکت مرا از دست دوستش بیرون کشید و در همان حال بر
سرش فریاد زد
داشتی چه غلتی می کردی ؟ هان ؟ گفتم نباید تو رو برای مراقبت اینجا گذاشت  .گمشو بیرون دیگه هم پاتو توی
این اتاق نمی زاری.شیرفهم شد ؟
با صدای نعره تازه وارد  ،مردی که به اصطالح مسئول مراقبت از من بود از ترس چند قدم عقب رفت و با صدای ملتمسی
گفت
این دفعه رو ندید بگیر چیزی به رئیس نگو قول میدم دیگه تکرار نشه
مرد تازه وارد پشت سر او از اتاق خارج شد و در همان حال گفت
 .بعید می دونم  .تو یه آدم مریضی که پاش بیفته باز هم این غلط رو تکرار می کنی
وحشت زده روی زمین سر خوردم  .زانوانم را در آغوش گرفتم  .هنوز می لرزیدم که دوباره در اتاق باز شد  .با ترس
سر بلند کردم و مرد تازه وارد را دیدم  .با نقاب پارچه ای سیاه رنگ صورت خود را پوشانده بود  .معلوم بود نمی خواهد
شناسایی شود  .فکر کردم پس با این حساب امیدی به آزادی من هست  .مرد بی هیچ حرفی سینی کوچکی که داخل آن
یک تکه نان وکمی پنیر محلی با استکانی چای تلخ بود روبه رویم روی زمین گذاشت بعد با خشونت دستهایم را باز
کرد و با همان خشونت زبان باز کرد
 .زود صبحونتو بخور  .هیچ فکر احمقانه ای هم به سرت نزنه وگرنه دوباره می بندمت
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به طناب اشاره کرد  .خواست بیرون برود که با صدای لرزانی گفتم
امیر  .امیرعلی رو چی کارش کردین ؟
به طرفم چرخید  .نگاه نافذ و سردش را در نگاه رمیده ام دوخت و فریاد زد
حرف بی حرف  .سؤال بی سؤال  .مفهوم شد ؟
بیرون رفت و در را پشت سرش بست  .احساس ضعف داشتم اما میلی به خوردن هم نداشتم ولی باید برای مواجه با هر
اتفاقی خودم را سر پا نگه می داشتم برای همین به کمک چای تلخ نان و پنیر را که مزه کهنگی اش داد می زد به زحمت
خوردم  .بعد از خوردن صبحانه از جایم بلند شدم  .کش و قوسی به بدنم دادم و مستقیم به سمت پنجره رفتم اما شیشه
های مشبّک مانع از دیدن بیرون می شد  .گوشه پنجره شیشه کمی ترک خورده بود  .فکری به ذهنم رسید  .با تکه چوبی
که کنار پنجره بود با شیشه ی ترک خورده کمی کلنجار رفتم تا توانستم آنرا جدا کنم  .از آن سوراخ کوچک به زحمت
چیزی دیده می شد  .با صدای در سریع سرجایم نشستم و خودم را مشغول خوردن نشان دادم همان مرد بود که وارد
شد و سینی را بر داشت و به قصد خروج حرکت کرد  .دوباره زبان به سؤال گشودم
 .منو برای چی اینجا نگه داشتین ؟ من حق دارم بدونم
نگاهش را به من دوخت  .حس کردم پوزخندی روی لبش نشست  .بدون جواب بیرون رفت  .دلم شور امیرعلی را می
زد  .نمی دانستم با او چه کار کرده اند  .آیا او هم مثل من در بند بود ؟ یا او را رها کرده بودند ؟ به یاد بابا و مامان وعمه
فروغ افتادم و آه از نهادم برخاست  .به یاد قلب بیمار مامان دلم بنای گریه گذاشت  .روی زیلوی کثیف و پاره چمپاتمه
زدم و زانوانم را در آغوش گرفتم  .چشم هایم را بستم و برای آرامش بابا و مامان دعا کردم  .هر ذکری که می دانستم
 .زیر لب زمزمه کردم
دو شبانه روز از حبسم در آن اتاق کثیف می گذشت  .آن مرد سیاهپوش تنها مراجعه کننده به اتاقم بود  .آن هم بی سر
و صدا وارد میشد سینی غذا را می آورد و یک ساعت بعد هم می آمد و سینی را می برد  .روز سوم از وقت صبحانه
گذشته بود اما خبری از مرد سیاهپوش نبود  .به دیدنش عادت کرده بودم  .بی حرف و آرام بود  .روز اولی که داد و
بیداد کرده بودم و سینی غذا را به صورتش کوبیده بودم هیچ عکس العملی نشان نداد و سینی را برداشت  ،غذای ریخته
شده را داخل سینی برگرداند و بی حرف بیرون رفت و دوباره با سینی دیگری که بشقابی حاوی عدس پلو به همراه پیاله
ای ماست و لیوانی آب بود برگشت .برای اولین بار مرا خطاب قرار داد و با لحن مالیمی گفت
 ...به جای این کولی بازیا بهتره غذاتو کامل بخوری تا جون داشته باشی
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مکثی کرد  .نفس پر حرصی کشید و ادامه داد
 .روزهای سختی پیش رو داری
به چشمهایش نگاه کردم چیزی از خباثت و وحشیگری در آن نبود  .نگاه نگران برادری بود که دلواپس خواهرش است
که در چنگال گرگ اسیر شده  .خنده دار بود حاال عالوه بر این که نگران امیرعلی بودم نگران مرد سیاهپوش هم بودم .
با خودم گفتم " امروز خیلی دیر کرده از وقت صبحونه خیلی گذشته .یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه ؟ " یک لحظه از
ذهنم گذشت " شاید مأموران پلیس محل اختفای آنها را پیدا کرده اند  " .با این فکر لبخند پهنی روی صورتم نقاشی شد
 .غرق در افکارم بودم که سرو صدای بیرون توجهم را جلب کرد  .گوشهایم را تیز کردم تا صداها را بهتر بشنوم  .صدای
چند مرد بود که باهم بحث می کردند  .کم کم صداها اوج گرفت و کار به زد و خورد رسید صدای فریاد بلند بود
 .چرا می زنی ؟ اجازه بده توضیح بدم
صدای داد و فریاد همچنان بلند بود که در اتاق با صدای دلخراش قیژ به شدت باز شد  .نگاهم روی در اتاق ثابت ماند .
مرد سیاهپوش همیشگی نبود  .دو مرد البته سیاهپوش در آستانه در ظاهر شدند  .رفتارشان خشن بود  .یکی از آن ها
به سمت من آمد و بازویم را چنگ زد و مرا همچون پر کاهی از زمین کند و به قصد خروج از اتاق به دنبال خود کشید .
از ترس می لرزیدم اما باید کاری می کردم  .همه ی توانم را جمع کردم تا خودم را از چنگال مرد سیاهپوش برهانم  .در
همان حال داد زدم
چرا همچین می کنی ؟ ولم کن  .کجا داری منو می بری ؟
صدای خشن مرد در گوشم پیچید
خفـــــــــــــه
مرد دیگری کنار در ایستاده بود و با شالقی که در دست داشت بازی می کرد به دنبال ما روان شد  .مرا به سالن بردند .
صندلی چوبی زهوار دررفته ای وسط سالن بی تاب در آغوش کشیدن من بود  .مرد که بازویم در چنگالش اسیر بود مرا
روی صندلی پرت کرد  .با دست دیگرم بازویم را ماساژ دادم تا از دردش بکاهم  .زیر چشمی و با ترس سالن را برانداز
کردم  .دوتا پنجره ی تقریباً بزرگ کنار هم روی دیوار روبه رویی خود نمایی می کرد که با پرده کرکره ای توسی که بر
اثر کثیفی حاال نوک مدادی به نظر می رسید تزئین شده بود  .سالن کفپوشی از موزائیک با طرح های هندسی داشت که
آن هم از بس پا خورده بود رنگ باخته بود  .زیر پنجره یک میز فکستنی با صندلی روکش چرم درب و داغون عرض
اندام می کرد  .سمت راست سالن راهروی باریکی به چشم می خورد که یکی دو اتاق درش به راهرو باز می شد  .مرد
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شالق به دست آمد و درست مقابلم ایستاد  .لبخند چندش آورش روی لبهای پهن و سیاهش تمام وجودم را لرزاند .
صدایی از داخل راهرو نگاهم را به آن سمت کشاند  .مرد الغر اندامی از یکی از اتاقها بیرون آمد که به دنبالش صدای
ناله ای شنیده شد  .پشت میز روی صندلی لم داد و رو به مرد شالق به دست گفت
 .برو اون لندهور رو خفه کن صدای ناله هاش آزارم میده
مرد شالق به دست با سرخوشی جواب داد
اِی به چشم
مرد الغر که ژست پشت میز نشستنش نشان می داد رئیس گروه است با دست چپش چانه اش را گرفت و به چپ و
راست چرخاند  .صدای قولنج گردنش بلند شد و لبخند رضایتی روی لبش ظاهر شد  .نگاهش را به من دوخت  .چشم
های ریزش را ریزتر کرد و گفت
این دو روزه خوب ازت پذیرایی شد ؟
لحنش جوری بود که انگار دارد از مهمان عزیزی این سؤال را می کند  .در جوابش فقط سکوت کردم  .دستهایش را
روی میز گذاشت و تکیه گاه خود قرار داد  .از پشت میز بلند شد و با قدم های آرام به سمتم آمد  .به همان مردی که مرا
کشان کشان به سالن آورده بود با سر اشاره کرد و گفت
برو وسایل پذیرایی رو بیار  ،البته به همراه دوربین  .باید به امیرخان نشون بدیم که از نامزد گرامیشون چه جور
 .پذیرایی میشه تا از نگرانی در بیاد
بعد لبهای نازکش را جمع کرد و با لحن لوسی ادامه داد
 .آخه طفلی خیلی نگرانه
صدایش را باال برد و داد زد
 .کجا موندی کیا ؟ ِد یاال زود باش وقت نداریم
صدای کیا از راهرو به گوش رسید
 .اومدم بابا چقد عجولی
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وارد سالن شد نگاهم بر روی دستهایش ثابت ماند  .کیف سیاه برزنتی در دست راستش و در دست دیگرش یک دوربین
فیلمبرداری همراه پایه ی دوربین بود  .کیف را روی میز گذاشت .بعد پایه دوربین را در گوشه ی از اتاق قرار داد  .از
آن فاصله  ،من و حدود یک متر اطرافم در لنز دوربین بودیم  .استرس امانم را بریده بود  .حدس این که چه کاری می
خواهند انجام دهند سخت نبود توی فیلم ها دیده بودم که این طور مواقع گروگان را اذیت می کنند تا خانواده اش را
تحت فشار قرار دهند و به مقصودشان برسند  .کم مانده بود از ترس قالب تهی کنم پوزخند کیا و مرد الغر از هر
شکنجه ای برای من دردناک تر بود  .واقعاً واژه حیوان برازنده شان بود  .چطور از شکنجه ی یه انسان بی پناه آن هم
یک دختر این گونه لذت می برند  .با وحشت کارهایشان را می نگریستم  .با آرامش کامل مشغول وارسی وسیله هایشان
شدند  .مرد الغر چیزی از درون کیف بیرون کشید و با قدم های آرام به سمتم آمد  .از ترس قدرت حرکت نداشتم
سرم را پایین دوختم  .جرأت نگاه کردن به او را نداشتم  .دستم را در دست گرفت  .خواستم دستم را آزاد کنم که با
فشاری به دستم به من فهماند مقاومت فایده ای ندارد  .رو به کیا گفت
 .کیا بیا خانوم رو برای پذیرایی آماده کن
کیا با خنده ی مستانه ای چشمی گفت و به سمت من آمد  .دستهایم را با طناب به دسته ی صندلی بست  .بعد هم پاهایم
را به پایه ی صندلی با طناب قفل کرد  .از ترس بدنم می لرزید .از شدت تپش قلبم سینه ام درد گرفته بود  .حالت تهوع
داشتم  .دهانم تلخ و بد مزه شده بود  .یک حس رخوت و سستی مرا در بر گرفته بود .خودم را در حال احتضار می دیدم
 .همه ی توانم یک جا تحلیل رفته بود  .مرد الغر نگاهی به ناخن های بلند و خوش حالتم انداخت و با لبخند زشتی رو به
من گفت
 .حیف از این ناخن ها
وحشت زده نگاهش کردم  .خندید  .صدای خنده اش در سالن پیچید  .رو به دوربین که در حال ضبط ماجرا بود کرد و
ادامه داد
می بینی امیرجان  .خانومت ناخن هاش زیادی بلند شده  .مگه بهش نگفتی زیر ناخن ها میکروب جمع میشه  .باید
 .نظافت رو رعایت کنه
بعد با لحن مسخره ای خودش را متعجب نشان داد و پرسید
نکنه تو خونه ی شما ناخن گیر پیدا نمی شه ؟!! آخ آخ چه حیف  .اشکال نداره االن خودم ناخن های میترا جونتو
 .میگیرم  .تو نگران نباش مواظبم گوشتشو نگیرم
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با وحشت زل زده بودم به دوربین که روی صورتم تنظیم شده بود  .همه نیرویم را در گلویم ریختم و داد زدم
 .امیر تو رو خدا به دادم برس
وقتی انبر با دستم تماس پیدا کرد از شدت ترس از حال رفتم  .وقتی چشم باز کردم  .ابتدا گمان کردم همه ی این
اتفاقات را در خواب دیده ام اما با سوزش انگشتانم نگاه خیسم روی دو انگشت کوچکم که باند پیچی شده بود خشک
شد  .اشکهایم دیگر منتظر اجازه ام برای جاری شدن نبودند در حالیکه از شدت گریه شانه هایم می لرزید با تضرع به
درگاه خدا نالیدم " خدایا خودت به دادم برس ".در همان حال چیزی از ذهنم گذشت که بر خود لرزیدم و دوباره نالیدم
" خدایا راضیم همه ی ناخن هامو یکی یکی با انبر بکشن و هزار جور شکنجه ی دیگه اما به چشم ناپاک بهم نگاه نکنن
خدایا خودت به دادم برس  ".تنها معجون آرامبخشم در آن دخمه همان معجزه ی الهی آیة الکرسی بود که به دادم
رسید دوباره دراتاق با صدای قیژی دلخراش به دیوار پشت سرش کوبیده شد  .کیا هیکل آش و الش مرد سیاهپوش را
در گوشه ی دیگری از اتاق رها کرد و بدون نگاه کردن به من بیرون رفت  .متحیر از برخوردشان با مرد سیاهپوش به او
خیره مانده بودم برایم جای سؤال بود که چرا او را تا این حد کتک زده اند ؟ مگر او یکی از آن ها نبود ؟ ولی جوابی
برای سؤاالتم نداشتم  .همچنان در بی خبری به سر می بردم  .رغبتی برای نزدیک شدن به مرد سیاهپوش از خود نشان
نمی دادم تا این که با شنیدن صدای مبهمی نگاه کنجکاوم را به او دوختم  .اصوات نامفهومی که چیزی از آن سردر نمی
آوردم ناچار خودم را نزدیکش رساندم  .گوشم را کمی جلوتر بردم تا واضحتر بشنوم بدجوری کتک خورده بود  .خس
خس سینه اش نشان از شکستگی دنده های قفسه سینه اش بود  .به زحمت پلکهای متورمش را کمی گشود و با دیدنم
لبخندی محو روی لبانش نشست  .دهان پاره شده اش را به زحمت باز کرد و آرام و بریده بریده نالید
 ...اونا هر لحظه امکان داره برسن اینجا
حرفش ناتمام ماند چرا که از شدت جراحات از هوش رفت  .به حرفهایش می اندیشیدم یعنی منظورش مأمورین
پلیس بود ؟ او از کجا می دانست؟ نکند او ...با خودم گفتم " آره حتماً اون خودش پلیس رو خبر کرده وگرنه چه دلیلی
داره تا از همدستاش این جور کتک بخوره  ".توی افکار خودم غرق بودم که در اتاق دوباره به شدت به دیوار پشت
سرش کوبیده شد  .کیا به سمتم آمد  .دوباره بازویم را چنگ زد و مرا کشان کشان به دنبال خودش برد  .دیگر یارای
مقاومت نداشتم .بیرون ساختمان که پا گذاشتم نور خورشید در چشمم خیره شد و مجبورم کرد تا برای دیدن اطرافم
چشمم را جمع کنم  .خانه ای متروکه بود که داخل باغ بزرگی قرار داشت  .علفهای هرزی که قدعلم کرده بودند نشان
می داد آنجا مدتهاست کسی رفت و آمدی ندارد نگاهم با عجله به هر سو می چرخید تا شاید بتوانم موقعیتی که در آن
بودم را تشخیص دهم اما بی فایده بود  .هیچ نشان خاصی به چشم نمی خورد  .کیا صندوق عقب ماشین آمریکایی قدیمی
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که به گمانم شورلت بود را باز کرد و مرا همچون گونی سیب زمینی درون آن چپاند و درش را بست  .آنقدر سریع این
کار را کرد که توان هر گونه عکس العملی را از من گرفت  .چشمم جز سیاهی چیز دیگری نمی دید اما گوشهایم
صداهایی که بیرون از ماشین با عجله در جنب و جوش بود را خیلی خوب می شنید  .صدای مرد الغر بود که دستور می
داد
 .دِ بجنب  .زود باش  .االنه که عینه مور و ملخ بریزن اینجا
صدای دیگر که صاحبش کسی جز کیا نبود جواب داد
 .اومدم بابا  .هولم نکن  .آ آ تموم شد  .بریم
هردو سوار ماشین شدند  .وقتی ماشین به حرکت افتاد با هر دست اندازی باال و پایین می شدم  .تنم از بس به بدنه ی
ماشین کوبیده شده بود کوفته و درب و داغون بود  .به سان شیری بودم که زن روستایی داخل مشک ریخته و با تکاندن
آن می خواهد کره بگیرد  .کوفتگی بدنم قابل تحمل بود اما حالت تهوع از این تکان های شدید طاقتم را طاق کرده بود .
با نفس های عمیق سعی داشتم تا این حالت را از بین ببرم اما با هربار تنفس عمیق بوی بنزین بیشتر مشامم را آزار می
داد  .ماشین حدود یک ساعت در جاده ی شنی رانده شد باالخره به راه آسفالته رسید و این بار توانستم واقعاً نفس بکشم
 .این بار با تکان های آرام ماشین کم کم خواب بر من مستولی شد  .چشمانم که گرم خواب شد دیگر گذر زمان را حس
نکردم  .صندوق ماشین برایم همچون گهواره ای بدون تشک بود که آزارم می داد با افتادن چرخ ماشین در دست
اندازهای ریز و درشت هوشیار شدم  .دوباره یاد مامان و باباعلی غم سنگینی بر دلم نشاند  .از تصور غم و اندوه آنان به
خاطر من  ،چشمهایم تر شد  .تصویر همه ی نزدیکانم یک به یک از برابر دیدگانم عبور کرد حتی سامان و سپهر  .دلم
برای سربه سر گذاشتن هایشان تنگ شده بود یاد امیرعلی حالم را دگرگون کرد  .یک لحظه همه ی دل نگرانی و
دلتنگیم جای خود را به کینه داد  .با خودم گفتم " همه ی بد بختی های من به خاطر امیره اگه بالیی سر مامانم بیاد هرگز
نمی بخشمش  ".در حال کشمکش با خودم بودم که ماشین از حرکت باز ایستاد و بعد از لحظاتی دوباره حرکت کرد و
دوباره متوقف شد  .صدای خاموش شدن موتور ماشین خبر از رسیدن به مقصد جدید بود  .انتظارم زیاد به طول نینجامید
 .صندوق باز شد و نور چراغ قوه ای توی صورتم تابیده شد  .چشم هایم را بستم تا مانع هجوم نور به چشمهایم شوم .
بازهم کیا با همان روش قبل چنگ در بازویم زد و مرا کشان کشان به داخل خانه برد  .هیچ رحم و مروتی در رفتارش به
چشم نمی خورد  .چند پله را پایین رفت  .همان طور که به دنبالش کشیده می شدم با خودم گفتم " این بارمحبس جدیدم
زیر زمینه ".کیا پشت در آهنی زنگ زده ای ایستاد  .با پای چپش لگدی به در زد تا باز شود  .در بیچاره با صدایی که
بیشتر شبیه جیغ بود از هم باز شد و به دیوار چسبید  .کیا قدمی داخل گذاشت و مرا به گوشه زیر زمین پرت کرد و
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سریع بیرون رفت  .لوالهای در را چفت کرد  .بعد زنجیری که از نرده ی آن آویزان بود را از بین دو لنگه ی در رد کرد
و قفلی هم به آن زد  .صدای پاهایش را شنیدم که دوتا یکی پله ها را باال دوید  .کمی که گذشت چشمم به تاریکی عادت
کرد  .دور تا دور زیر زمین را از نظر گذراندم  .به نسبت اتاق قبلی بزرگتر بود  .سمت راستم در باالترین قسمت دیوار
زیر زمین  ،نزدیک سقف پنجره ی عریضی که تقریباً کل دیوار را پوشانده بود به چشم می خورد  .معلوم بود سازنده ی
ساختمان به نور گیر بودن آنجا اهمیت می داده  .شیشه های شکسته ی در و پنجره حکایت از متروکه بودن محل بود .
کفپوش زیر زمین موزائیک بود که قسمتی از آن با موکتی کهنه مفروش شده بود  .خودم را روی موکت کشاندم بالشت
و پتویی تا شده آماده پناه دادن به تن خسته ام بودند  .پتو را از هم باز کردم و به عنوان تشک روی موکت پهن کردم و
بالشت را زیر سر گذاشتم  .ضعف داشتم اما این ضعفم نه از خستگی و کوفتگی بدنم بود بلکه از گرسنگی بود  .از شب
قبل تا آن زمان چیزی نخورده بودم  .صدای قار و قور شکمم تنها ملودی بود که در تنهاییم نواخته می شد و اشکم را
سرازیر می کرد  .به یاد مرد سیاهپوش تازه طعم گروگان گرفته شدن را زیر دندانم حس کردم و چه طعم تلخی بود .
صدای هق هق بلندم با صدای خشنی درهم آمیخت
 .خفه  .نشنوم صداتو  .بگیر بکپ
کیا بود پالستیکی از الی نرده ها با حرص به طرفم پرت کرد و رفت با پشت دست اشک هایم را پاک کردم  .حس
بویاییم خبر خوشی را نوید می داد  .در تاریکی دستم را روی زمین کشیدم تا باالخره یافتمش بسته را برداشتم  .بوی
فالفل تارهای بویاییم را نوازش داد  .از گرسنگی ضعف شدیدی بر من غالب شده بود  .عرق سردی بر تنم نشسته بود و
دستهایم به لرزه افتاده بود  .هیچگاه طاقت گرسنگی را نداشتم  .از هولم کاغذ کاهی که به دور فالفل پیچیده شده بود را
باز نکرده و با همان کاغذ یکی دو گاز به ساندویچ زدم  .کمی که حالم سر جایش آمد تازه نگاهم به ساندویچ افتاد .
لبخندی گوشه لبانم جا خوش کرد  .زیر لب گفتم " پس مزه ی این بود منو باش فکر کردم ساندویچش مزه ی کاغذ
میده ".از بس در غذا خوردن عجول بودم به سکسکه افتاده بودم  .زیر لب غرولند کردم " نامردا حداقل همراه فالفل یه
لیوان آب ندادن دستم  ،نوشابه پیشکش  ".با مشت بر قفسه سینه ام می کوبیدم شاید لقمه را به این شکل پایین بفرستم
 .با صدای خنده ای دست از مشت زدن بر سینه ام کشیدم و به دنبال صدا سرم را صدو هشتاد درجه چرخاندم مرد الغر
که هنوز اسمش را نمی دانستم از پشت پنجره ی زیر زمین نظاره گر من بود و با دیدن من در آن وضعیت به خنده
افتاده بود  .زیر لب با حرص گفتم " رو آب بخندی هی  " .سعی کردم با کشیدن نفس های عمیق از راه دهان لقمه را
پایین بفرستم اما باز هم ناموفق بودم  .در زیر زمین با سر و صدا باز شد و مرد الغر با بطری آبی وارد شد  .بطری را به
دستم داد  .بعد باالی سرم ایستاد و خیره شد به من  .از ترس هر پیشامدی سکسکه ام بند آمد جرعه ای آب خوردم تا
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راه گلویم باز شود  .همچنان زیر ذره بین نگاهش بودم .قصدش از این کارها را نمی دانستم و این باعث آزارم می شد.
گرسنگی را به دست فراموشی سپردم و دست از خوردن کشیدم که صدایش سکوت زیر زمین را شکست
چرا نمی خوری ؟ مگه گشنه نبودی ؟
نفس پر صدایش را بیرون داد  .نگاهی به زوایای زیر زمین انداخت و در آخر نگاهش روی من ثابت شد  .با پوزخندی
که چاشنی صحبتش کرد گفت
هیچ نمی دونستم اینقد برای امیرعلی بی اهمیت باشی ! وگرنه به جای تو یکی دیگه از اعضای خونوادش رو
گروگان می گرفتیم  .صبح وقتی فیلم تو رو براشون ایمیل کردم  ،فکر می کردم خیلی زود با معاوضه ی تو و سیامک
موافقت میشه اما یه ساعت بعد که تماس گرفتم امیرعلی جواب داد و گفت هرکاری می خوایین انجام بدین  .نگاهش در
چشمهای وحشت زده ام خیره شد و با پوزخند ادامه داد
می دونی این یعنی چی ؟ یعنی مرده و زنده ی تو براشون بی اهمیته  .واقعاً برات متأسفم
نفس در سینه ام حبس شد  .دلم می خواست فریاد بزنم  .این کار را هم کردم  .با زحمت بسیار کوشیدم تا صدایم نلرزد
و ترسم را آشکار نکند
 .دروغ میگین مطمئنم امیر میاد دنبالم
این امکان نداشت  .مگر جان آدم ها این قدر بی ارزش است که به راحتی از آن چشم بپوشند نه این غیر ممکن است .
با خودم حرف زدم "حاال با من چکار می کنن ؟ وقتی پلیس برای نجاتم کاری نکنه! خدایا کمکم کن  ".سر در گریبان
بودم که دوباره صدایش با لحن جدی و قاطع به گوشم رسید
 .حاال که این طور شده فقط یه راه می مونه  .خودت باید بهای آزادیت رو بپردازی
از شنیدن حرفهایش وحشت زده نگاهش کردم  .لبخند مسخره ای روی لبهای نازکش نشست
 .کار زیاد سختی نیست  .فردا بهت میگم  .فعالً استراحت کن
بعد از گفتن آن حرفها بیرون رفت  .در را پشت سرش قفل کرد و پله ها را با چند گام بلند باال رفت  .وحشت تمام بدنم
را به لرزه انداخته بود .غرق در فکر بودم که چه کاری باید انجام دهم ؟ امیرعلی گفته بود آنها جزو یه گروهک
تروریستی هستند  .به یاد امیرعلی غمگین شدم  .یعنی آن همه عشق و عالقه به خاطر یه مجرم دود شد رفت هوا؟!! بعد
به یاد سیامک و کارهایی که می توانست انجام دهد افتادم و از خودخواهی خودم شرمنده شدم  .به خودم نهیب زدم" اگه
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سیامک به خاطر من آزاد بشه معلوم نیست دست به چه کارهایی بزنه .آزادی امثال اون برای جامعه خطرناکه " .با این
حرفها خودم را آرام کردم و به امیر و همکارانش حق دادم تا به خاطر امنیت و آرامش مردم از جان من چشم پوشی
کنند  .دلهره ی آمدن فردا و انجام خواسته ی آنها خواب وآرامش را از وجودم فراری داده بود  .نزدیک سپیده دم خواب
مهمان چشمهای خسته ام شد اما ساعتی نگذشته بود که با صدای لگدی که به در زیر زمین زده شد خواب هراسان از
چشمهایم گریخت  .وحشت زده سرجایم نیم خیز شدم  .کیا با سینی کوچکی به دست وارد شد  .کمی خم شد و سینی را
محکم کوبید تختِ سینه ام و با پوزخندی که مستأجر دائمی گوشه ی لبش بود با صدای زمختی گفت
 .زودتر بخور  .وقت رو تلف نکن  .باید بریم باال
حرف دیگری نزد  .از زیر زمین خارج شد اما از پله ها باال نرفت و همانجا داخل راهروی باریک زیر زمین ماند  .نگاهم
را به سینی محتوی صبحانه ام دوختم  .تکه ای نان خشک بیات همراه لیوان کثیفی که تا نیمه پر از چای جوشیده بود .
دوباره به یاد مرد سیاهپوش لبخند کجی زدم و زیر لب گفتم " این کجا و آن کجا !!" زیاد اهل ادا و اطوار دخترانه نبودم
اما هرچه کردم نتوانستم از آن لیوان کثیف جرعه ای چای بنوشم و به همان بطری آب بسنده کردم  .صدای خرد شدن
نان زیر دندانهایم در فضای زیر زمین انعکاس بدی داشت  .با خوردن کمی آب سعی در کاهش صدای ایجاد شده داشتم
که تا حدودی هم موفق بودم  .در حال نوشیدن آخرین جرعه از آب بودم که کیا وارد شد بی حرف نزدیک شد  .دوباره
و سه باره مانند دفعات قبل چنگ در بازویم انداخت و مرا کشان کشان به دنبال خود باال برد  .انگار جور دیگری بلد نبود
 .می دانستم اگر آستین مانتوام را باال بزنم رد انگشتان زمختش را روی بازویم حتماً کبود شده  .از زیر زمین خارج
شدیم و پا به حیاط شنی گذاشتیم  .خانه به واسطه ی چند پله ی نیم دایره ای شکل از سطح حیاط جدا شده بود  .نگاه
سرسری به نمای خانه مرا به یاد خانه ی شکالتی انداخت  .ترکیب رنگهای شاد خانه را زیبا کرده بود  .حاشیه پنجره ها
به رنگ نیلی  .سقف خانه که به شکل شیروانی بود به رنگ قرمز و در ورودی سفید بر تن دیوارهایی به رنگ لیمویی
خودنمایی می کرد  .کیا بر خالف در زیر زمین  ،در ورودی ساختمان را آرام باز کرد و مرا به دنبال خود کشاند  .از
راهروی کم عرض و نسبتاً طویلی عبور کردیم و نرسیده به سالن از حرکت ایستادیم  .کیا پشت در اتاقی ایستاد و بعد از
زدن ضربه ای به در ،دستگیره ی در را چرخاند و داخل شد  .بازویم همچنان در چنگ کیا گرفتار بود  .سرم را باال گرفتم
 ،با دیدن وسایل درون اتاق دهانم از تعجب باز ماند  .تجهیزات پیشرفته کامپیوتری مقابل دیدگان متعجبم قرار داشت .
کیا رو به مرد الغر گفت
اوردمش
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کیا مرا کمی به جلو هل داد و خودش بیرون رفت  .مرد الغر که اسمش برایم معما شده بود از جایش بلند شد و با چند
گام بلند مقابلم ایستاد و در چشمانم خیره شد  .نگاهم در چشمان بی فروغش بی حرکت ماند  .هنوز نمی دانستم من چه
کاری باید در قبال آزادیم انجام دهم  .صدایش مرا متوجه موقعیت کرد  .همچنان در چشمم خیره بود  .انگار می خواست
پی به اعماق وجودم ببرد  .لبهای قفل شده اش را از هم باز کرد
 .تو باید کار نیمه تموم سیامک رو تموم کنی
گیج نگاهش کردم  .متوجه منظورش نشدم که دوباره لب زد
 .حتماً امیر جانت برات گفته که سیامک قرار بود چه کاری رو برای ما انجام بده
به یاد حرفهای امیرعلی افتادم  .خوب می دانستم سیامک چکار می خواست انجام دهد که امیرعلی در آخرین لحظه سر
رسیده و مانع از انجام نقشه ی پلیدشان شده  .خودم را بی اطالع نشان دادم و با استرس دهان باز کردم و گفتم
 .متأسفانه چیزی در این مورد نمی دونم  .چون امیرعلی در مورد کار و پرونده هایی که دستش بود حرفی نمی زد
با شنیدن حرف هایم پوزخندی بر لب آورد  .شروع به قدم زدن کرد  .دوباره به سمت من آمد و گفت
 .هیچ اشکالی نداره خودم برات می گم
دوباره شروع به قدم زدن کرد و با نیشخندی ادامه داد
تو خیلی راحتر از اون سیامک بی عرضه می تونی این کار رو برای ما انجام بدی .چون کسی حواسش به این
مسئله نیست  .در ضمن هنوز خیلیا به استعداد تو در این زمینه پی نبردن
به زحمت آب دهانم را قورت دادم  .کامالً گیج بودم  .او از کجا می دانست که من از پس این کار برمی آیم ؟ در دانشگاه
هیچ کس از این موضوع آگاه نبود .به جز افراد خانواده ام فکرم حسابی به هم ریخته بود اما سعی کردم خودم را نبازم .
با قیافه ای متعجب رو به مرد الغر جواب دادم
!!متوجه منظورتون نمی شم  .میشه بگین من چه استعدادی دارم که خودم از اون بی خبرم؟
مرد با شنیدن جوابم دستهایش را محکم به هم کوبید و خندید  .از این حرکت ناگهانی اش ترسیدم و قدمی به عقب
برداشتم  .همان طور که می خندید دستش را به طرفم دراز کرد  .انگشتش را به نشانه ی تهدید جلوی صورتم گرفت .
چهره اش کامالً جدی بود  .با همان جدیت که در صدایش موج می زد گفت
 .شوخی بامزه ای بود  .خب حاال بهتره به کارمون برسیم
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با دست به صندلی پشت سرش اشاره کرد و گفت
زودباش بشین و بی حرف کارت رو بکن  .می دونم که امیر همه چیو برات گفته  .اگه هم اون چیزی نگفته حتماً
 .تو دانشگاه شنیدی
با پاهایی لرزان پشت میزی نشستم  .مانیتور روشن بود  .یک سیستم مجهز به آخرین امکانات روز دنیا  .حس می کردم
تصویر زمینه دارد به من دهن کجی می کند .ذهنم درگیر موضوع بود  .یعنی از کجا می دانستن که من چنین توانایی
دارم ؟ دودل بودم  .آیا باید این کار را برای آنها انجام می دادم ؟ یا  ....یا چه ؟ نمی دانستم  .هنوز بی حرکت نشسته
بودم که صدای فریادش اتاق را لرزاند
 .دِ معطل چی هستی ؟ بجنب  .وقت زیادی نداریم
با تته پته جواب دادم
!من باید چی کار کنم ؟
با حرص نفسش را فوت کرد و خشمگین غرید
خانوم تازه داره می گه لیلی زن بود یا مرد؟ منو مسخره کردی یا خودتو ؟
چهار ستون بدنم در حال لرزیدن بود  .می خواستم تا جایی که امکان داشت از انجام این کار شانه خالی کنم  .مدام توی
دلم خدا را به کمک می طلبیدم  .مرد الغر همان طور باالی سرم ایستاده بود و حرکات مرا زیر نظر داشت تا مبادا دست
از پا خطا کنم  .ناگهان در با صدای مهیبی باز شد  .کیا هراسان خودش را داخل اتاق پرت کرد و با تشویش رو به مرد
الغر گفت
...لو رفتیم  .حاال چیکار
صدای تیراندازی حرفش را نیمه تمام گذاشت  .برای اولین بار از شنیدن صدای گلوله هایی که شلیک می شد چشمانم
از خوشحالی برق زد  .با آرامش چشم هایم را بستم و به صداها گوش سپردم  .داخل باغ تیراندازی بود  .مرد الغر با
عجله به همراه کیا از اتاق خارج شد  .روی صندلی نشسته بودم و قدرت حرکت نداشتم  .با این که از رسیدن نیروهای
پلیس خیلی خوشحال بودم اما جرأت بیرون رفتن هم نداشتم  .می ترسیدم مرد الغر و کیا از من به عنوان سپر بال
استفاده کنند  .از این فکر بدنم شروع به لرزیدن کرد  .به زحمت از روی صندلی بلند شدم  .با گام هایی لرزان خودم را
به در رساندم  .باید در را قفل می کردم تا مانع ورود دوباره شان به اتاق می شدم اما کلیدی روی در نبود  .نگاه رمیده ام
را در اتاق چرخاندم  .چهارپایه ای توجه ام را جلب کرد آن را برداشتم و پشت در به کمین ایستادم تا اگر کسی خواست
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وارد اتاق شود از خودم دفاع کنم  .با این فکر نیرویی گرفتم و به طبع آن لبخندی کنج لبم خانه کرد  .گوشم را به در
چسبانده بودم و با تمام حواسم گوش به زنگ بودم  .صدای تیراندازی کمتر و کمتر شد تا جایی که دیگر صدای تیری
نمی آمد  .سکوتی خوفناک بر فضا حاکم گشته بود  .از فکر شکست بچه های نیروی پلیس بر خود لرزیدم اما برای
دلداری خودم با صدایی مرتعش زیر لب گفتم " حتماً کیا و آدماشون به همراه اون رئیس الغرشون به درک واصل شدن
که خبری ازشون نیست  .آره حتماً همین طوره  ".دستهایم دیگر تحمل وزن چهارپایه ی چوبی را نداشت  .می خواستم
چهارپایه را زمین بگذارم که صدای پایی که به سرعت به طرف اتاق می آمد توجه ام را جلب کرد  .چهار پایه را باالی
سرم گرفتم و آماده ی فرود آوردن بر سر مهاجم بودم که دستگیره ی در چرخید  .نفس در سینه ام حبس شده بود .
صدای ضربان قلبم کالفه ام کرده بود  .حس می کردم از پشت درِ بسته هم صدای ضربان قلبم شنیده می شود  .در باز
شد و مردی سیاهپوش با نقابی به صورت وارد شد  .ابتدا سرو گردنش بعد هم تمام قد وارد اتاق شد  .بدون معطلی و
بدون فوت وقت چهار پایه را بر کتفش فرود آوردم اما به سبب سنگینی چهارپایه و انگشتان باند پیچی شده ام ضربه
کاری نبود .تنها صدای"آخ" به گوشم خورد  .مرد در حالیکه با دستش کتف ضرب دیده ی خود را گرفته بود به سمت
من چرخید .از ترس زبانم بند آمده بود  .نگاه وحشت زده ام در نگاهش گره خورد .توان هر حرکتی از من سلب شده
بود  .بر جا خشکم زده بود  .فقط مردمک چشمهایم به جنب و جوش افتاده بودند که  ،کم کم تصویر روبه رویم به رقص
در آمد و در هاله ای از مه گم شد  .چشمه ی اشکم جوشید  .مرد سیاهپوش نقاب از چهره برگرفت و با یک قدم فاصله
ی بینمان را پر کرد با خشونتی شیرین مرا تنگ در آغوش گرفت و من تمام دلتنگی این چند روزه را در آغوش امنش با
اشک چشم شستم تا آرام گرفتم  .امیرعلی مرا به آمبوالنسی که همراه نیروهای پلیس آمده بود منتقل کرد  .پزشک
اورژانس پانسمان دستم را عوض کرد و بعد سرمی بهم وصل کرد و یکی دو آمپول آرامبخش هم به سرمم تزریق کرد .
امیر علی اصرار داشت به بیمارستان منتقل شوم تا چکاپ کاملی از وضعیت جسمی ام صورت گیرد که با مخالفت من از
این کار منصرف شد  .برای دیدن دوباره ی باباعلی و مامان بی قرار بودم  .می خواستم هرچه سریعتر به خانه برسم  .با
امیرعلی همراه شدم  .وقتی سوار ماشین شدیم رو به امیرعلی پرسیدم
!!راستی شما چه جوری اینجا رو پیدا کردین ؟
امیرعلی هوای حبس شده ریه اش را آزاد کرد و بعد دست چپش را که به شیشه ی ماشین تکیه داده بود را الی موهایش
فرو برد  .نگاهی به چهره ی منتظر من دوخت و با لبخند گفت
چیو می خوای بدونی خانومی ؟
منتظر نگاهش کردم  .امیرعلی لبخند مهربانی زد
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 .فقط همین قدر بگم که یکی از خودشون محل رو لو داد
با اخم دست هایم را در سینه قالب کردم و گفتم
 .واقعاً خسته نباشی با این توضیح دادنت
امیرعلی خندید  .از وقتی سوار ماشین شدیم مدام با بهانه و بی بهانه می خندید  .کم کم داروی آرامبخش تأثیر خودش را
گذاشت  .امیرعلی از من خواست تا دستی کنار صندلی را بکشم و صندلی را بخوابانم اما من هرچه کردم نتوانستم انگار
دست هایم بی حس شده بود  .بی رمق بودم  .امیرعلی به ناچار ماشین را کنار جاده کشید و متوقف شد .پیاده شد و
ماشین را دور زد و آمد سمت من  .کمی مکث کرد و بعد رو به من گفت
 .بهتره بری پشت بخوابی  .اینجوری اذیت می شی
به پاهای آویزانم اشارم کرد و بعد ادامه داد
 .تو صندوق بالشت و پتو مسافرتی هست بزار برم برات بیارم
به طرف عقب ماشین رفت و از داخل صندوق پتو و بالشت را آورد  .در عقب ماشین را باز کرد و بالشت را کنار در
ماشین پشت صندلی راننده گذاشت و پتو را روی صندلی عقب پهن کرد بعد رو به من گفت
بیا  .بیا این پشت راحت بگیر بخواب
اما من نای حرکت نداشتم  .گیج خواب بودم  .امیرعلی وقتی دید من هیچ حرکتی برای پیاده شدن نمی کنم  .باال تنه اش
که داخل ماشین بود بیرون آورد و آمد در ماشین سمت من را باز کرد و با لبخند نگاهم کرد  .چشمانم را از شدت خواب
به زحمت باز نگه داشته بودم  .نگاه خمارم را در نگاه شیطون و خندانش دوختم و کشدار گفتم
 .خوابم میاد نمی تونم بیام پایین  .می ترسم خوابم بپره
بعد با دهن دره ی بلند اشک را مهمان چشمهای خمارم کردم  .امیرعلی با دیدن من در این وضعیت سرش را با لبخند
تکان داد و با یک حرکت مرا همچون پرکاهی از روی صندلی کند  .با یک حرکت به سمت عقب چرخید  .قبل از این که
مرا روی صندلی عقب بخواباند بوسه ای نرم روی گونه ام کاشت کم کم خواب مرا در دنیای خویش غرق کرد و توان
هر عکس العملی را از من گرفت .با آرامش و خیالی آسوده و در امنیت کامل یک دل سیر خوابیدم  .وقتی چشم گشودم
چند جفت چشم نگران و خیس خیره در چشمهای پوف آلودم بود  .نگاهم را به اطراف چرخاندم و خود را داخل حیاط
خانه دیدم  .با لبخند از ماشین پیاده شدم و اولین کسی که مقابلم بود را در آغوش کشیدم  .از دیدن مامان بی نهایت
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خوش حال بودم  .از اینکه او را سالمت می دیدم در دل خدا را هزاران بار شکر کردم  .بعد از مامان نوبت باباعلی نازنینم
بود  .باباعلی مرا تنگ در آغوش گرفت و سرم را غرق بوسه کرد بعد مرا از خودش جدا کرد و با لبخند مهربانی بر لب
گفت
 .خدایا شکرت که دسته گلم رو صحیح و سالم به ما بر گردوندی
باباعلی نمی دانست که دختر دسته گلش آن میترای سابق نخواهد شد و چه بسا اتفاقات ناگوارتری در پیش رو دارد .
عمه فروغ و مامان مولود و ریما هم مرا به نوبت در آغوش گرفتند و با بقیه هم روبوسی کردم  .بعد از کلی ابراز
خوشحالی از برگشتن من به خانه  ،شاهرخ اشک هایش را با دستهای تپلش پاک کرد و با خنده گفت
دایی جان تکلیف این زبون بسته چی میشه ؟
با دست به گوسفندی که در دست قصاب محله اسیر بود اشاره کرد  .باباعلی با اعتراض به محمود آقا گفت
 .محمودآقا پس کی می خوای این گوسفند رو قربونی کنی ؟ شب شد
محمودآقا دستپاچه لبخندی به لب راند و گفت
علی آقا ببخشید از خوش حالی دیدن میتراخانوم به کل یادم رفت .االن ترتیب کار رو می دیدم
محمودآقا با دسته ی چاقویی که در دست داشت به من اشاره کرد و گفت
میترا خانوم میشه بیاین این طرف کنار در حیاط وایستید ؟
با لبخند دست امیرعلی را گرفتم و به سمت در حیاط رفتیم  .محمودآقا گوسفند را جلوی پایمان قربانی کرد  .سر
گوسفند بیچاره را یک طرف و بدن بی جانش را در طرف دیگر قرار داد تا من و امیرعلی از روی خون ریخته شده
گذشتیم و به داخل ساختمان رفتیم  .بعد از استراحت کوتاهی و بودن در کنار خانواده به حمام رفتم  .دوش آبگرم را باز
کردم .وان پر آب شد آرام درون وان خزیدم  .مقابل آینه در حال سشوار کشیدن به موهایم بودم که در اتاق باز شد .
ریما بود  .با دیدنش اخمی روی پیشانی نشاندم و گفتم
تو شوهر کردی  .آدم نشدی؟
موهایم را در دست گرفتم  .کمی مرطوب بود  .سشوار را خاموش کردم و رو به ریما که متعجب و طلبکار نظاره گر
کارهایم بود ادامه دادم
حامد هم نتونست به تو در زدن یاد بده ؟
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ریما که تازه متوجه حرف هایم شده بود با یک خیز به سمتم حمله ور شد و با حرص گفت
محض اطالع جنابعالی در زدم  .نه یه بار بلکه چند بار  .صدای این سشوار فکستنیت که عین موتور دیزل می مونه ،
 .انقد بلنده که صدای منو هم نشنیدی
راست می گفت صدای سشوارم خیلی بلند بود  .من هم که موقع خشک کردن موهایم حواسم به هیچ چیزی نیست .
برای رفع و رجوع قضیه  ،لبخند ژکوندی روی لبم نشاندم و پرسیدم
حاال چی کارم داری ؟
ریما قیافه ی دلخوری به خودش گرفت و با ناز و ادا گفت
ایش  .مگه من بیکارم با تو کار داشته باشم  .نامزد تون کچلم کرد از بس پرسید این دختره کجا موند ؟ برو ببین
حال میترا خوبه ؟ ببین چرا نمی یاد پایین ؟
کلمه ی نامزدتون رو با غیظ گفت  .از حرفهایش خنده ام گرفت  .با تعجب پرسیدم
!خب چرا خودش نیومد ؟
ریما ابرویی باال انداخت و گفت
!!وا حرفا می زنیا دختر  .امیر با حجب و حیا تو جمع آقایـــــــــــــون بلند شه بیاد تو اتاق تـــــــــــو ؟
راست می گفت امیرعلی خیلی مبادی آداب بود  .خدا می داند چقدر خودش را کنترل کرده و همان جا نشسته بود  .توی
ماشین هم که من همش خواب بودم  .فرصت نشده بود دو کالم باهم صحبت کنیم  .با شال نخی گلبهی رنگم موهایم را
پوشاندم  .سارافون نباتی با شلوار سفید پوشیده بودم  .نگاهی در آینه آنداختم و به همراه ریما از اتاق خارج شدم .
امیرعلی دقیقاً جایی نشسته بود که ورود و خروج همه را به پذیرایی زیر نظر داشت  .مرا که دید لبخند پهنی روی لبهای
خوش فرمش نشاند.شاهرخ که کنارش نشسته بود متوجه حضور من شد  .با چشمکی که حواله ی من کرد از جایش بلند
شد و گفت
 .برم یه تلفن بزنم االن میام
دستی روی شانه ی امیرعلی گذاشت و از روی مبل بلند شد  .با لبخند وارد پذیرایی شدم و سالم دادم  .همه ی نگاه ها به
سمتم چرخید  .همه با لبخند جواب سالمم را دادند  .عمو واال با لبخند دلنشینی رو به من گفت
 .بیا دخترم  .بیا اینجا بشین
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وبا دستش به جای خالی شاهرخ کنارامیرعلی اشاره کرد  .ریما کنارحامد نشست .به سمت امیرعلی رفتم  .کمی در جایش
جا به جا شد و لبخند گرمش را به رویم پاشید  .وقتی کنارش قرار گرفتم آرام کنار گوشم گفت
 .چقد دیر کردی ؟ نگران شدم  .فکر کردم خدایی نکرده تو حموم حالت بد شده
مانند خودش با صدای آرام و با خنده پرسیدم
!!چـــــــــــرا؟
 .آخه تقریباً دوساعت طول کشید
تا خواستم جواب بدهم صدای زنگ آیفون بلند شد  .عمو رضا و عمه های دوقلو به همراه خانواده به دیدنم آمده بودند .
به ناچار از کنار امیرعلی بلند شدم و به استقبالشان رفتم  .عمه الناز و سولماز همزمان مرا در آغوش گرفته بودند و قربان
صدقه ام می رفتند  .هر دو دست در گردنم آویخته بودند و سرشار از احساسات حواسشان به من نبود که تا خفگی پیش
رفتم  .منظره ی خنده داری به وجود آمده بود  .باالخره با صدای اعتراض عمو رضا عمه های دو قلو کنار رفتند و من این
بار در آغوش عمو رضا جای گرفتم و در آخر زن عمو برایم آغوش گشود و از این که سالمت هستم ابراز خرسندی
نمود  .سامان و سپهر به دادن سالم و پرسیدن حالم بسنده کردند  .بعد از تعارفات معمول همگی به سمت پذیرایی رفتند
 .سامان آخرین نفری بود که قدم در سالن گذاشت  .حس کردم می خواهد چیزی بگوید البته حدسم درست بود  .سرش
را کمی به سمت من متمایل کرد و آرام طوری که فقط من بشنوم گفت
این پسره غیر از دردسر چیزی برای تو نداره  .بهتره همین قضیه گروگان گیری رو بهونه کنی و ازش جدا شی .
 .قبل از این که اتفاق دیگه ای بخواد برات بیفته
از شنیدن حرفهایش اخم غلیظی روی پیشانیم نقش بست  .از اینکه سامان به خودش اجازه دخالت در زندگی من را داده
بی نهایت عصبانی بودم  .برای اینکه بقیه پی به حال خرابم نبرند خودم را به آشپزخانه رساندم  .از پارچ روی میز لیوانی
 .آب پر کردم و یک نفس سر کشیدم
چی داشت دم گوشت می گفت ؟
با شنیدن صدا  ،آخرین جرعه ی آب توی گلویم پرید و به سرفه افتادم  .با کوبیدن چند ضربه به پشتم سرفه ام بند آمد
 .نفس عمیقی کشیدم  ،دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم به سمتش چرخیدم و با اخم گفتم
 .چیه ی عین جن یه دفعه ظاهر می شی  .ترسیــــــــــــــدم
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 .حرفو عوض نکن
با حرص گفتم
چی می خوای بدونی ؟
 .هیچی می خوام بدونم دو ساعت دم گوش یه زن شوهردار چی میشه گفت؟ همین
از رفتارش تعجب کردم  .گوشه چشمی برایش نازک کردم وبا تعجب گفتم
!! تو حالت خوبه ؟!! اصالً دو دقیقه شد
 .جواب منو بده
چه سریشی هستی تو  .جهت برطرف کردن فضولیتون باید بگم چیز خاصی نمی گفت  .یعنی سامان غیر از چرت
 .وپرت گفتن حرف دیگه ای بلد نیست  .حاال خیالت راحت شد
شاهرخ ابرویی باال انداخت و با خنده گفت
 .خوشم میاد امیرعلی خیلی غیرتیه
با تعجب پرسیدم
!!چطور ؟
دستهایش را داخل جیب شلوارش گذاشت و قصد خروج از آشپزخانه را کرد و در همان حال سرش را به طرفم کج کرد
وقتی سامان کله اش رو کرده بود تو یقه ی تو و داشت تو گوشت پچ پچ می کرد  .امیرعلی از عصبانیت رگ
 .گردنش زده بود بیرون  .داشت میومد طرفتون که من نذاشتم
شاهرخ بعد از گفتن این حرف از آشپزخانه خارج شد و مرا مات و مبهوت بر جای گذاشت  .با آمدن مامان به آشپزخانه
به خودم آمدم  .مامان متعجب پرسید
! چیزی شده میترا جان
 .نه نه فقط اومدم کمی آب بخورم عطش دارم
مامان لبخند مهربانی به رویم پاشید و گفت

211

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

 .برو بشین عمو رضا سراغت رو می گیره
 .شما نمی یایی
 .تو برو منم چند تا شربت بهار نارنج بریزم میام
وارد پذیرایی شدم و با چشم دنبال جایی برای نشستن می گشتم که عمو رضا مرا مخاطب قرار داد و گفت
کجا رفتی دخترم بیا اینجا پیش خودم بشین
نگاهم را برای لحظه ای کوتاه به امیرعلی دوختم چهره اش بی تفاوت بود  .سپهر کنارش نشسته بود و مشغول پوست
کندن سیب بود و حواسش به ما نبود .آرام به سمت عمو رفتم و کنارش نشستم  .عمورضا دستش را دور شانه ام حلقه
کرد و کمی مرا به خودش فشار داد و گفت
 .خیلی خوشحالم که حالت خوبه  .اگه یه مو از سرت کم میشد من خودم رو نمی بخشیدم
از شنیدن حرفای عمو متعجب شدم  .به عالقه ی عمو به خودم شکی نداشتم  .اما معنی جمله ی پایانیش را متوجه نشدم .
نا خواسته لبخندی روی لبم نشست  .با خودم گفتم " شاید می خواسته بگه اگه یه مو از سرت کم میشد امیرعلی رو نمی
بخشیدم که مالحظه ی امیرعلی و جمع رو کرده و گفته خودم رو نمی بخشیدم ".با حرفهای عمو نگاهم به سمت امیرعلی
و بعد به سمت سامان چرخید  .هر دو لبخند کجی کنج لبانشان خودنمایی می کرد  .شاید آنها منظورعمو را متوجه شده
بودند  .عمو رضا سرش را کمی کج کرد و با تعجب رو به من گفت
!!خوبی عمویی ؟
با لبخند سرم را تکان دادم و گفتم
 .بله خوبه خوبم  .مگه میشه آدم کنار خانواده باشه و حالش خوب نباشه
با جواب من عمو رضا بلند خندید و توجه بقیه را به خودش جلب کرد .با دست به پایش کوبید و با ته مانده ی خنده اش
گفت
 .خدا رو شکر زبونت سر جاشه  .گفتم نکنه زبونت طوری شده ؟ آخه سابقه نداره تو این قدر ساکت باشی
در جوابش تنها توانستم لبخندی نثارش کنم  .در این جمع شلوغ با وجود شوهر عمه ها و بقیه اعضای فامیل و با وجود
امیرعلی بهتر از این نمی توانستم رفتار کنم  .عمو رضا دوباره خطاب به من گفت
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خب میترا خانوم برنامه ی سیزده بدر یادته ؟
مگر می شد برنامه ی سیزده بدر را فراموش کنم  .برای آن روز چه قدر لحظه شماری کرده بودم اما با حادثه ای که
برای من پیش آمد به جای این که یک خاطره ی زیبا در یادها بماند تبدیل به خاطره ای تلخ شد  .با تأسف سرم را پایین
انداختم وبا لبهایی آویزان گفتم
 .حیف شد  .روز سیزده بدر تون رو خراب کردم
این چه حرفیه عمو  .منظور من از گفتن موضوع این بود که بهت بگم برنامه همچنان به قوت خودش باقیه  .البته با
چند روز تأخیر پس فردا باغ خانوادگی  .چطوره ؟
از خوشحالی دست هایم را بهم کوبیدم و گفتم
! وای این عالیه عمو جون
شب بعد از رفتن مهمان ها به اتاقم رفتم  .روز پر ماجرایی را پشت سر گذاشته بودم و البته طوالنی  .خسته بودم  .روی
تخت دراز کشیدم و چشم به سقف دوختم  .فرصت صحبت در مورد ماجرای گروگان گیری پیش نیامد  .باید در این باره
با امیرعلی حرف می زدم  .دو روز بود که دانشگاه نرفته بودم  .احتماالً جمیله و دیگران از ماجرای من مطلع شده بودند
.ازاین که مرکز توجه دیگران باشم را دوست نداشتم  .روز جمعه همگی در باغ خانوادگی دور هم جمع شده بودیم .
مرضیه خانم هم روز قبل خود را با هواپیما به شیراز رسانده بود  .از دیدنش خیلی خوشحال شدم  .گاهی سرم گیج می
رفت و چشمانم برای لحظه ای سیاهی می رفت ولی برای اینکه دیگران را نگران نکنم این موضوع را از آنها پنهان کردم
 .احتمال دادم به خاطر اتفاقات اخیر قوای جسمی ام تحلیل رفته و این حاالت به من دست می دهد نمی دانستم که این ها
همه نشانه ی آن خبر شوم است  .با امیرعلی مشغول قدم زدن در باغ بودیم  .سرم را به عقب چرخاندم .کسی در آن
اطراف نبود  .برای همین دستم را دور بازویش حلقه کردم و با ناز گفتم
! امیــــــــــر
و جواب شنیدم
جان امیر
جونت بی بال  .می گــــــــــــــــــــــم میشه بگی بعد از اینکه منو گرفتن چی به سرتو اوردن ؟
امیرعلی ایستاد  .به سمتم چرخید و با لبخند محوی گفت
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.همچین گفتی " امــــــیر" فکر کردم چی می خوای بپرسی ؟! حاالچی می خوای بدونی؟
لب ورچیدم و گفتم
همه چیو
امیرعلی نگاه گرمش را به نگاه منتظرم دوخت
با این که یادآوری اون روزا خیلی ناراحتم می کنه اما به خاطر تو میگم  .بهتره بریم روی اون تنه درخت بشینیم تا
 .برات بگم
با ذوق دستش را گرفتم و به سمت تنه ی درختی در انتهای باغ رفتیم  .امیرعلی خم شد و با فوت گرد و خاک روی
درخت را فراری داد  .روبروی هم روی تنه درخت نشستیم  .امیر هوای ریه اش را بیرون فوت کرد و گفت
اون شب وقتی ماشین خراب شد یادته ؟ من سریع گزارش دادم و درخواست کمک کردم  .می دونستم خرابی
ماشین کارخودشونه  .اون ها هم احتمال این کار رو می دادند برای همین چند تاشون مبدل به لباس نیروی انتظامی
خودشون رو به ما رسوندن  .وقتی از ماشین پیاده شدم خیلی زود فهمیدم که رو دست خوردم اما دیگه خیلی دیر شده
بود  .با قنداق تفنگی که به پس سرم اصابت کرد از هوش رفتم و چیزی نفهمیدم  .وقتی چشم باز کردم دیدم افراد
خودمون سر رسیدن و در حال بازرسی ماشین هستن تا اثر انگشت یا هر رد دیگه ای رو پیدا کنند اما بی نتیجه بود .هیچ
اثری از تو نبود داشتم قالب تهی می کردم  .فکر این که اسیر اون بی رحما شدی داشت دیوونم می کرد  .پرونده رو از
من گرفتن  .می دونی که تواین جور مواقع به خاطر دخیل بودن احساسات نمی تونستم خودم مسئول مستقیم عملیات
باشم اما من رو هم در جریان کارا قرار می دادن  .بعد از دو روز عذاب آور یه تماس تلفنی شتابزده از طرف ابراهیم
ملقب به ابی مخفیگاهشون رو لو داد  .البته اینم بگم ابراهیم از بچه های نفوذی خودمون بود .می خواستیم به محل اعزام
بشیم که اونا فیلم شکنجه ی تو رو برامون ایمیل کردن  .البته همکارا فیلم رو به من نشون ندادن  .نمی دونم اگه اون
فیلم رو می دیدم چه عکس العملی نشون می دادم  .به هر حال به طرف محل مورد نظر حرکت کردیم اما وقتی رسیدیم
با بدن نیمه جون ابی روبرو شدیم  .گویا به ابی شک کرده بودن برای همین تا می خورده کتکش زده بودن و شکنجه
کرده بودن  .سریع ابی رو به بیمارستان منتقل کردیم حالش اصالً خوب نبود  .دکترش می گفت به خاطر خونریزی
داخلی احتمال زنده موندنش خیلی کمه و ممکنه در حین عمل جراحی یا بعد از اون بره تو کمایا حتی ایست قلبی کنه اما
 .خدا با ما بود و ابراهیم بعد عمل به هوش اومد و تونست آدرس مقر اصلی رو بهمون بگه
امیرعلی صحبتش به اینجا که رسید نگاهش را به من دوخت و لبخندی زد  .لبخندش عمیق تر شد
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می دونی بهترین منظره ای که دیدم کدوم بود ؟
به عالمت نمی دانم شانه ام را باال انداختم که ادامه داد
 .وقتی تو رو چهارپایه به دست پشت در اتاق دیدم
با شنیدن این جمله خنده ام گرفت  .انتظار چنین جوابی را نداشتم  .همان طور که می خندیدم نگاهم در نگاه امیرعلی
خیره ماند  .امیرعلی با لبخندی مهربان مرا می نگریست  .خیره در چشم هم بودیم بدون اینکه حرفی بزنیم  .برای گفتن
حرف دلمان نیازی به زبان نداشتیم  .نگاهمان گویای همه چیز بود.امیرعلی سکوت بینمان را شکست
 .اگه خدایی نکرده برای تو اتفاقی می افتاد  ...اگه یه مو از سرت کم می شد  ...من هرگز خودم رو نمی بخشیدم
با خنده دستم را باال بردم و از روی شالم دم اسبی موهایم را گرفتم و بی حواس گفتم
مگه آمار موهای منو داری که این حرف رو می زنی ؟ ولی حاال به عالوه ی موهایی که تو این مدت از سرم کم
 .شده دو تا از ناخن هام هم کم شده اینو چیکارش کنم
به دوتا انگشت پانسمان شده اشاره کردم که امیرعلی دستم را گرفت و به سمت لبهایش برد و پانسمان دستم را غرق
بوسه کرد  .با صدای پایی هر دو سر برگرداندیم  .ریما و حامد با لبخند به سمت ما می آمدند از آن فاصله ریما با صدای
بلندی گفت
خسته نشدین اینقد حرف زدین  .همش چند روزه همو ندیدین اما به اندازه ی چند ماه باهم اختالط کردین  .بسه
 .دیگه
من و امیرعلی فقط خندیدیم و هیچ نگفتیم  .ریما ادامه داد
عمورضا خواسته مثل سری قبل یه مسابقه ی والیبال ترتیب بدیم  .آمّا
از روی تنه ی درخت بلند شدیم  .با دست خاک مانتوام را تکاندم  .از آمّا گفتن ریما خنده ام گرفت  .دستش را گرفتم و
با خنده پرسیدم
آمّا چی ؟
ریما ابرویی باال انداخت و به راه افتاد و دست مرا گرفت وبه دنبال خود کشید  .یک لحظه به یاد کیا افتادم که مرا با
خشونت به دنبال خود می کشید  .بدنم در کمتر از ثانیه گرمایش را با سرمای ترس معاوضه کرد  .مو بر تنم راست شد .
پاهایم به زمین قفل شد  .ریما که متوجه حالت غیر عادیم شد به سمتم چرخید و با تعجب پرسید
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چی شدی میترا ؟ چرا یه دفعه یخ کردی ؟
امیرعلی هم نگران کنارم ایستاد و چشم به دهانم دوخت  .نگرانی در چشمهای میشی اش موج می زد  .لبخند کم جانی
زدم و برای این که از نگرانی درش بیاورم جواب دادم
چیزی نیست یه دفعه لرز کردم  .آخه روی تنه ی درخت زیاد نشستیم  .فکر کنم رطوبتی که داشت باعث شده
 .سرما بره تو جونم
ریما با خنده دستش را روی کمرم گذاشت و مرا به سمت جلو هل داد و گفت
 .نوش جونت  .سریعتر بریم تا صدای عمورضا در نیومده
دو تیم در جای خود ایستادند  .فقط زوج ها حق شرکت در مسابقه را داشتند  .در یک طرف تور خانمها و در طرف دیگر
تور آقایان ایستادند  .شاهرخ داور مسابقه بود  .سامان و سپهر طرفدار تیم آقایان و ملیحه خانم وعمه فروغ طرفدار تیم
خانمها بودند  .من و امیرعلی هم مشوق هر دو تیم بودیم و هر تیمی که امتیاز می گرفت تشویقش می کردیم  .بعد از
بازی که به نفع آقایان به پایان رسید مثل همیشه بساط جوجه کباب به راه افتاد  .کــــــــُری خواندن های دو تیم بعد از
بازی همچنان ادامه داشت  .خنده ام گرفته بود مثل بچه ها برای هم شاخ و شونه می کشیدند  .به یاد بچگی و سربه سر
گذاشتن هایمان افتادم و نگاهم روی چهره ی گرفته ی سامان لغزید  .سپهر سر در گوش سامان چیزی گفت که پوزخند
سامان را به همراه داشت و به دنبالش نگاه کینه توزانه ای که به امیرعلی دوخت  .به نظرم رفتارشان عجیب بود  .با حس
گرمی دستی روی شانه ام سرم را چرخاندم و نگاه مهربان عمه فروغ روی صورتم ایستاد  .عمه با مهربانی دستش را
نوازشگونه بر پشتم کشید بعد لبخند همیشه مهربانش را نثارم کرد و گفت
 .میترا ؟ خوبی گلم ؟ نبینم ساکت یه گوشه کز کنی دخترم
از حرفهای عمه تعجب کردم  .من ساکت یه گوشه ای کز کرده بودم !! ولی من که تا همین چند دقیقه پیش با امیرعلی
در حال تشویق مسابقه زوجها بودیم  .صدای عمه را شنیدم که گفت
 .باز که رفتی تو فکر
عمه حق داشت نگران شود  .در این یکی دو روزه من گاهی غرق در فکر از دنیای اطرافم غافل می شدم تا جایی که صدا
کردنم اثری نداشت و با تکان دادنم مرا به خود می آوردند  .برای عوض کردن موضوع صحبت گفتم
!!عمه ؟ میگم اون دوتا امروز مشکوک نشدن ؟
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با سر به سامان و سپهر اشاره کردم که دوباره در حال پچ پچ کردن با هم بودند .عمه لبخند معنی داری زد و گفت
 .اِی عمه جان  .این دوتا چند وقتیه که اینجور تو خودشونن درست مثل تو
ضربه ی آرامی به پشتم زد و ادامه داد
 .پاشو  .پاشو برو امیرعلی رو دریاب که تنها نشسته
با نگاهم به دنبال امیرعلی گشتم  .اصالً متوجه امیرعلی نشدم تنها روی تخت نشسته بود به طرفش رفتم و روی لبه ی
تخت کنارش نشستم  .حوصله ی باز کردن گره ی کتانیم را نداشتم  .امیرعلی با لبخند مهربانی به سماور اشاره کرد و
گفت
چای می خوری بریزم برات ؟
لبخندش را با لبخندی عمیق جواب دادم
نیکی و پرسش
 .پس بیا باال و راحت بشین  .یه چای نبات بدم بخوری که تا حاال تو عمرت نخورده باشی
خوردن چای توی استکان کمر باریک مزه ی دیگری داشت خصوصاً که چایی روی سماور زغالی دم کشیده باشد.
مشغول خوردن چای بودم که عمورضا با یک سیخ جوجه آمد نزدیکم و سیخ را به سمتم گرفت
 .بیا عمو جون بگیر بخور قوت بگیری  .یه بال مرغ هم برات کباب کردم که دوست داری
از عمورضا تشکر کردم و مشغول خوردن جوجه شدم  .صدای سامان را شنیدم که با طعنه رو به سپهر گفت
 .خوش به حال بعضیا کاش ما رو هم گروگان می گرفتن یکم مورد توجه قرار می گرفتیم مردم از بی توجهی
شلیک خنده ی پسرها به هوا بر خاست  .امیرعلی پوزخندی به خوشمزگی های سپهر و سامان زد و مشغول خوردن
چایش شد  .بعد از نامزدی من و امیرعلی رابطه ی بین سامان و امیرعلی تیره شده بود  .در جمع کاری به هم نداشتند .
ال با هم حرف نمی زدند جز سالم و خداحافظی حرف دیگری از آنها نشنیده بودم  .خیلی نگران بودم  .می
یعنی اص ً
ترسیدم این ابرو درهم کشیدن های امیرعلی و مزه پرانی های گاه و بی گاه سامان به درگیری لفظی یا حتی بدتر از آن
 .به زد وخورد بینجامد
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مشغول مسواک زدن بودم که صدای گوشی تلفنم به صدا در آمد  .با دهان کفی به سمت اتاقم رفتم و گوشی تلفن را از
روی عسلی چنگ زدم  .امیرعلی بود  .دکمه ی تماس را زدم و با دهان پر از کف گفتم
بله
الو میترا چی شده ؟ چرا اینجوری جواب می دی ؟
چه  ...جوری ؟
دیگر نتوانستم حرف بزنم  .همیشه موقع مسواک زدن خمیردندان زیادی استفاده می کردم و همین باعث می شد دهانم
پر از کف شود  .سریع خودم را به روشویی رساندم و دهانم را شستم  .گوشی تلفن را به گوشم چسباندم و در جواب
امیرعلی که مدام می پرسید
چی شدی میترا ؟ کجا رفتی ؟
با سرخوشی جواب دادم
 .داشتم مسواک می زدم که زنگ زدی
امیرعلی پوفی کرد و گفت
..خــــب خدا رو شکر حالت خوبه  .زنگ زدم بگم امروز خودم می برمت دانشگاه  .زودتر حاضر شو
تا تو صبحونه بخوری منم آماده شدم
من صبحونه خوردم تنبل خانوم  .برو زودتر صبحونه بخور  .حاضر شو بریم تا دیر نشده
تماس را قطع کردم و سریع لباسم را عوض کردم  .کیف و چادرم را برداشتم و به سمت آشپزخانه به راه افتادم  .جلوی
در آشپزخانه با صدای بلند سالم دادم
 .احوال مامان و بابای گلم  .صبح دل انگیز بهاریتون بخیر
هر دو با لبخند جوابم را دادند  .مثل همیشه باباعلی صندلی کنار خود را برایم عقب کشید و مامان لیوان چای را به دستم
داد  .چند لقمه نان و پنیر و گردو خوردم  .از پشت میز بلند شدم و با فرستادن بوسه ای برای مامان و بابا خداحافظی
 .کردم
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امیرعلی داخل ماشین نشسته بود  .تکیه اش را به در ماشین داده بود و منتظر چشمش به در خانه بود که با دیدن من
لبخندی زد .سوار ماشین شدم و با دهان پر ازخنده گفتم
 .سالم  .صبح عالی بخیر جناب سروان
امیرعلی با دیدن چهره ی خندان من خندید
!صبح شما هم بخیر باشه خانوم  .چیه کبکت خروس می خونه ؟
دستهایم را در هم گره زدم و به سمت جلو کشیدم
 .وای امیرعلی نمی دونی چقد دلم برای دانشگاه تنگ شده  .انگاری چند ماهه که ازش دور بودم
امیرعلی خندید و هیچ نگفت  .صدای پخش را کمی بلند کرد .وارد خیابان اصلی شد و به سمت دانشگاه راند  .به
تماشایش نشستم  .دست راستش روی فرمان ماشین بود و دست چپش را به شیشه ی ماشین تکیه داده بود و همراه
خواننده که صدایش فضای ماشین را پر کرده بود زمزمه می کرد .به سمتم چرخید و نگاهم را شکار کرد .لبخندی به
رویم پاشید
 ..قربون خانوم خوشگلم  .چیزی می خوای بگو ولی اینجوری نگام نکن  .حواسم پرت میشه
! اِ امیرعلی
هوای بهاری هر کسی را سر ذوق می آورد چه رسد به ما که  ....دوباره نگاهم را دوختم به امیرعلی که صدای اعتراضش
بلند شد
 .میترایی خانومم گفتم چشاتو اون جوری نکن
با خنده گفتم
!!چه جوری ؟
خودت می دونی  .امری داری بفرما در خدمتم
! امیــــــــــــــــــــــر علی
 .جان ِ امیـر دِ بگو دیگه
چه کم حوصله شدی تو  .می گم با یه پیک نیک دونفره موافقی ؟
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چشم  .آخر این هفته خوبه ؟
دست هایم را بهم کوبیدم و با ذوقی کودکانه جواب دادم
عالیه
اما نمی دانستم که نه آخر آن هفته و نه آخرهفته های دیگری در کار نخواهد بود .به دانشگاه رسیدیم  .امیرعلی ماشین
را کنار خیابان پارک کرد و در حالیکه دست راستش روی ترمز دستی بود کمی به سمت من خم شد و پرسید
قبل از اینکه کالست تموم بشه بهم یه تک بندازی خودمو زود می رسونم
دستگیره ی ماشین را پایین کشیدم و در حال پیاده شدن گفتم
نه نمی خواد با بچه ها میام  .تو به کارت برس
اخمی روی پیشانی انداخت وبا تحکم گفت
کاری که گفتم بکن  .بگو چشم
چشـــــــــــــــــــــم آقا  .فرمایش دیگه ای ندارین ؟
از لحن جواب دادنم که کشدار بود خنده اش گرفت و گفت
 ...چشمت بی بال  .حاال زود باش برو  .تو خیابون واینستا  .موقع رد شدن از خیابون مواظب باش
حرصم گرفته بود مثل باباها سفارش می کرد  .خداحافظی کردم و مستقیم به سمت دانشگاه به راه افتادم  .می دانستم تا
من وارد محوطه دانشگاه نشوم  ،امیرعلی نمی رود بعضی وقتها با من مثل یک دختر بچه ی بی دست وپا برخورد می کرد
که دلم می خواست سرم را بکوبم به دیوار یا بهتر بگویم سرش را بکوبم به دیوار  .سرم پایین بود و زیر لب در حال
غرولند کردن بودم که نزدیک یک متر به جلو پرتاب شدم  .گیج و منگ به عقب برگشتم  .جمیله و سیما پشت سرم
ایستاده بودند و داشتند می خندیدند  .خواستم به خاطر ضربه ای که هردو بی هوا بر پشتم نواخته بودند  ،پرخاش کنم
اما چهره خندان آن دو و دلتنگی خودم برای آنها مرا از این کار منصرف کرد  .با لبخند آغوش گشودم و گفتم
سالم  .چطورین شما دوتا ؟ خوبین ؟
هردو با هم با خنده همزمان گفتند
سالم  .ما خوبیم  .تو چطوری ؟
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با خنده هردو دست در گردنم آویختند  .خیلی مشکوک به نظرمی رسیدند .جمیله تا آن زمان رفتار خیلی صمیمی با سیما
نداشت  .حیرتزده از صمیمیت بین آنها پرسیدم
!!شما دوتا یه جوری شدین  .خبریه ؟
جمیله خندید و رو به سیما چشمکی انداخت
 .دیدی گفتم سیما جون  .این میترا خانوم ما خیلی باهوشه
انگشتم بین آن دو در حرکت بود  .هنوز نمی توانستم رابطه ای بین آنها پیدا کنم  .رفتار جمیله با سیما نسبت به قبل از
عید خیلی تغییر کرده بود  .هرکسی آنها را می دید گمان می کرد دوستان چندین ساله اند .جمیله انگشتم را گرفت و
مرا از سردرگمی نجات داد و با دستش به سیما اشاره کرد و گفت
....معرفی می کنم سیما قراره بشه زندایی بنده چون دایی منوچهرم همین دیروز ازش خواستگاری کرد
!!!چـــــــــــــــــــــــــــــــــییییی ؟
جمیله از دیدن قیافه ی متعجب من به خنده افتاد و گفت
!!چرا انقد تعجب می کنی  .مگه چی گفتم ؟
نگاهم به سمت سیما سُر خورد  .با شرم دخترانه ای نگاهش را به نگاه متعجب من دوخته بود  .متحیر بودم  .سیما که
دشمن سر سخت مردها بود و می گفت «هیچ مرد خوبی پیدا نمی شود مگرمرده اش !» حاال چه شده که خودش ....
جمیله دستم را کشید و گفت
 .بیا بریم رو نیمکتمون بشینیم تا برات بگم
از حرف جمیله خنده ام گرفت  .انگار سند آن نیمکت را به نام ما زده بودند.هرسه به سمت نیمکتمان که زیر سایه ی بید
مجنون بود رفتیم  .جمیله وسط نشست  .با لبخند نگاهم کرد و آرام گفت
یادته قبل از عید باهم چه قراری گذاشتیم ؟
با حرکت ابرو به سیما اشاره کرد  .با تکان دادن سرم جواب مثبت دادم  .جمیله چشمکی به من زد وادامه داد

221

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

راستش جنابعالی بد قولی کردی و نیومدی باهم بریم خرید  .این شد که من از سیما جون خواستم منو همراهی
کنه  .خودت که بهتر می دونی من موقع خرید باید یکی پیشم باشه و نظر بده چون تنها که باشم دودل می شم چی
.انتخاب کنم  .فروشنده هام که می خوان جنساشون فروش بره هر چی می پوشی میگن وای چقد این بهتون میاد
جمیله این جمالت را با ناز و عشوه بیان میکرد که باعث خنده من و سیما شد  .رو به جمیله گفتم
خـــب اینکه تو آخر اعتماد به نفسی درش شکی نیست  .حاال بقیشو بنال
 .خب هیچی دیگه من و سیما باهم رفتیم مرکز خرید تا خرید عید بکنیم که تصادفاً دایی منوچهر رو دیدم
وسط حرفش پریدم و گفتم
 .چند بار بهت بگم هیچ چیز تصادفی در این دنیا وجود نداره
جمیله با اشاره چشم و ابرو وسرفه ی مصلحتی مرا متوجه قضیه کرد تا متوجه شدم که نقشه ای که از آن حرف می زد
چه بوده  .خنده ام گرفت و برای رفع و رجوع حرفم گفتم
خب همین دیگه میگم هیچ چی تصادفی نیست همینه دیگه  .دیدن دایی جنابعالی در اون موقع سبب آشنایی این
 .دو تا شده و بعد هم بادا بادا مبارک بادا
با گفتن این حرف لبخندی روی چهره ی سیما و جمیله نقش بست و جمیله ادامه داد
همین دیگه
با اخم به سمتش چرخیدم و مشتی به بازویش زدم
 .یعنی چی همین دیگه  .اصل موضوع رو که نگفتی
جمیله بازویش را گرفت و با ناله گفت
آخ آخ  .چرا می زنی ؟ تا اینجا که به من مربوط بود برات گفتم  .بقیه اش رو باید ایشون بگن
با سرش به سیما اشاره کرد و سیما با لبخند شرمگینی گفت
راستش بعد از خرید توی کافی شاپ نشستیم  .جمیله رفت دستشویی تا دستاشو بشوره که منوچهر شروع کرد به
....حرف زدن و از من پرسید و از خودش گفت  .بعد هم گفت که خیلی دوست داره تا باهام بیشتر آشنا بشه و خب
 .خب واقعاً خسته نباشین  .مختصر و مفید بود
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هرسه خندیدیم  .به سیما تبریک گفتم و برایش آرزوی خوشبختی کردم خیلی خوشحال شدم وقتی فهمیدم دایی جمیله
توانسته به کمک دانش خود  ،بدبینی سیما به مردها را از بین ببرد و دل پاک و زالل او را از زنگارها بزداید و سیرت
زیبای سیما را ببیند  .عاشقش شود و عاشقش کند  .اما همه ی این اتفاقات خوب در کمتر از یک ماه رخ داده بود و این
مرا متعجب می کرد  .از یک دکتر روانشناس بعید بود در این مدت کم از آشنایی با سیما  ،از او درخواست ازدواج کرده
باشد  .تصمیم گرفتم تا بعداً با جمیله در این مورد مفصالً صحبت کنم و ته توی قضیه را درآورم .استاد فیروزفام به خاطر
سرماخوردگی نیامده بود  .بنابراین ساعت اول بیکار بودیم  .ساعات بعدی مثل برق و باد گذشت  .ساعت آخرهم دوباره
با استاد فیروزفام کالس داشتیم که به خاطر نیامدنش  ،دو ساعت زودتر دانشگاه را ترک کردیم  .گرم گفتگو با جمیله و
سیما از محوطه دانشگاه خارج شدیم  .سیما رفتار و گفتارش نسبت به زمان قبل از عید زمین تا آسمان تغییر کرده بود .
با صدای بوقی هرسه به جانب صدا چرخیدیم  .مردی قد بلند با چهره ای معمولی اما موقر و آراسته از ماشین پیاده شد و
با لبخند به سمت ما آمد .حدس زدم دایی جمیله باشد  .با سری که به احترام آشنایی خم شد سالم کرد  .بعد از سالم و
احوالپرسی خواست ما را برساند که جمیله مخالفت کرد و ادعا کرد قرار است با من برای خرید کتاب برویم و مزاحم
آنها نمی شویم لبخند قدرشناسانه ای که منوچهر حواله ی خواهرزاده اش کرد از چشم من دور نماند  .سیما که از
خجالت صورتش گل انداخته بود با منوچهر همراه شد و رفت  .من ماندم و جمیله  .با خنده نگاهش کردم و پرسیدم
!! حاال این موقع روز کجا بریم کتاب بخریم ؟
 .خب حاال تواَم یه چی گفتم دیگه  .می خواستم اون دوتا باهم تنها باشن تا بیشتر همو بشناسن
خندیدم و با دست ضربه ای به پشتش زدم و گفتم
خب گفتی کجا بریم ؟
اممم  .سر چهار راه بعدی یه پاساژ هست که توش همه چی پیدا میشه  .پایه ای یه سر بریم اونجا ؟
با تکان دادن سر موافقتم را اعالم کردم و با لبخند جواب دادم
 .پایه ام  .چه جورم  .بزن بریم
بی خبر از همه جا با جمیله همراه شدم غافل از اینکه چه چیزی در انتظارم هست .سفارش امیرعلی فراموشم شده بود .
در طول مسیر با جمیله در مورد سیما صحبت کردم ماجرای خواستگاری را پرسیدم وجواب شنیدم
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میترا باورت نمیشه دایی منوچهرم که به همه می گفت عاشق شدن با یه نگا واسه تو کتابا و فیلم هاست  .خودش با
یه نگا یه دل نه صد دل عاشق سیما شد  .بعد از رفتن سیما بهم گفت آدم از همصحبتی با این دوست تو سیر نمیشه .
 .داشتم شاخ درمی اوردم  .باورم نمی شد  .نمی دونستم سیما چیا گفته که دایی منوچهر اونطور هوایی شده بود
جمیله آهی کشید  ،شانه ای باال انداخت و ادامه داد
خودش میگه تو چشمای سیما یه چی هست که آدمو به خودش جذب می کنه .وقتی تعجب منو دید خندید و گفت
 .این چیزا رو فقط ما مردا متوجه میشیم
سرم را کمی به سمتش چرخاندم وبا تعجب گفتم
اما این دشمنی سیما با جنس خشن مردها چی میشه ؟
جمیله خندید و فقط گفت
این ضرب المثل رو حتماً شنیدی که میگه « گربه دستش به گوشت نمی رسه میگه پیف پیف بو میده » حکایته
سیما خانومه  .چون تا حاال کسی بهش ابراز عالقه نکرده بود و با هیچ مذکری هم کالم نشده بود فکر می کرده همه ی
 .مردا اَخَن
هر دو با خنده وارد پاساژ شدیم  .داخل پاساژ چرخی زدیم  ،بدون اینکه خریدی انجام دهیم  .بعد از ماجراهای های
اخیر این باهم بودن حالم را بهتر کرد  .در حال بیرون آمدن از پاساژ بودیم که گوشی جمیله زنگ خورد  .بعد از یک
مکالمه ی تلگرافی با عجله از من جدا شد و به سمت خیابان دوید و در همان حال مرا خطاب قرار داد و پوزش خواهانه
گفت
شرمنده میترا مامان بزرگم احضارم کرده  .باید زود برم  .فعالً خداحافظ
رو به راننده تاکسی که جلوی پایش ترمز کرد گفت
آقا دربست
جمیله سوار شد و رفت  .نگاهی به اطراف انداختم  .آنجا کاری نداشتم بنابراین به طرف خیابان حرکت کردم تا به خانه
برگردم  .خواستم از روی جدول عریض روبروی پاساژ بپرم اما با شنیدن صدایی که مرا به نام می خواند یک لحظه
حواسم پرت شد و تعادلم بهم خورد و افتادم  .آن هم چه افتادنی درست داخل جدول پر از آب کثیف فرود آمدم .
چادرم  ،مانتو و شلوارم کثیف شده بود  .شانس آوردم خیابان خلوت بود وگرنه مورد مضحکه دیگران قرار می گرفتم .
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ایستادم و با خشم به صاحب صدا که لبخند کجی روی صورتش نشانده بود نگاه کردم  .با همان لبخند به من نزدیک شد
و دستش را برای کمک به سویم دراز کرد .نگاه عصبیم را به او دوختم که گفت
خب دختر خوب  ،تو که بلد نیستی چادر سرت کنی  ،مگه مجبوری آخه ؟
با حاضر جوابی همیشگی آمیخته با خشم گفتم
 .خواستم ببینم فضولم کیه ؟ که فهمیدم
خم شدم و دستم را روی جدول گذاشتم و خودم را باال کشیدم  .گریه ام گرفته بود  .مانده بودم با آن سر و وضع چگونه
به خانه بروم  .مطمئن بودم هیچ راننده تاکسی اجازه نمیدهد سوار ماشینش شوم  .مستأصل ایستاده بودم که دوباره
صدایش را شنیدم  .دیگر نمی خندید خیلی جدی رو به من گفت
.با این لباسای خیس نمی تونی جایی بری  .یه دقیقه وایسا  .االن ماشینو میارم
نگاهم به دنبالش کشیده شد  .ماشینش را داخل کوچه پشت پاساژ پارک کرده بود  .سوار شد .دنده عقب گرفت و از
کوچه خارج شد  .درست جلوی پایم ترمز کرد  .منتظر نگاهم کرد که با تعجب گفتم
 .با این سر و وضع سوار شم !!! صندلی ماشینت کثیف میشه آخه
دستم را به عالمت نه تکان دادم  .دلم نمی خواست زیر منت کسی باشم او هم با اصرار گفت « اشکالی نداره » ولی وقتی
متوجه شد نمی تواند برای سوار شدن مجابم کند  .ترمز دستی را کشید  .از ماشین پیاده شد و به سمت صندوق عقب
ماشین رفت  .با زیر اندازی حصیری در دست به سمتم آمد  .با لبخند در سمت مرا گشود  .زیرانداز را روی صندلی
انداخت  .سرش را از داخل ماشین بیرون آورد و با دستش به صندلی اشاره کرد و رو به من گفت
 .حاال بیا سوار شو  ،برسونمت
نگاهی به صندلی انداختم  .حاال بهتر شد  .چادرم را زیر بغلم جمع کردم و نشستم  .او هم ماشین را دور زد و سوار شد .
دوباره خندید و در حالی که دنده را جا می زد  .نیم نگاهی به جانبم انداخت و با لحن شوخی گفت
 .ولی عجب پرشه  ....ناقصی بودا
با جیغ گفتم
!سپــــــــــــــهر ؟
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نیشش تا بناگوش باز شد  .چشمکی حواله ام کرد و گفت
....دلم برای این جیغ زدنات تنگ شده بود میترا  .از وقتی با امیرعلی نامزد کردی
با شنیدن نام امیرعلی جیغ خفه ای کشیدم  .بر حواس پرتی خودم لعنت فرستادم ومستأصل زیر لب گفتم " وای یادم
رفت تماس بگیرم  .حاال چیکار کنم ؟" دستهایم را جلوی دهانم گرفته بودم  .مضطرب بودم  .سپهر متوجه تغییرناگهانی
حالم شد و سؤالی نگاهم کرد ولی من جوابی نداشتم  .این بار سؤالش را بر زبان آورد و نگران پرسید
!چی شد یهو ؟! طوری شده ؟
سرم را پایین انداختم و بریده بریده گفتم
 .قبل از آخرین کالس  ...باید به امیرعلی زنگ می زدم  ...اما فراموش کردم
سپهر پوفی کرد و بعد جدی گفت
 .خــب حاال بهش زنگ بزن تا از نگرانی در بیاد
بی حرف گوشیم را از داخل کیف بیرون کشیدم  .انگشتهای دستم کرخت شده بود .نگاهم که به صفحه ی گوشی افتاد
آه از نهادم بلند شد گوشیم خاموش بود  .چند وقتی بود باطری گوشیم مشکل پیدا کرده بود و زود به زود شارژ خالی
می کرد  .قطعاً امیرعلی منتظر تماسم بود  .دلم می خواست گریه کنم  .از برخورد امیرعلی وحشت داشتم  .حق هم
داشت  .با اتفاقی که برای من افتاده بود  ،او بیش از هر زمان مراقب رفت و آمد من بود  .پوزخندی به افکارم زدم و در
دلم گفتم " بهونه ی خوبی برای سختگیریهاش پیدا کرده ".گوشی به دست درمانده بودم چکار کنم که صدای سپهر مرا
از سردرگمی نجات داد  ،متعجب پرسید
چرا زنگ نمی زنی ؟
وقتی سکوتم را دید پوزخندی زد
! نکنه می ترسی دعوات کنه ؟ هان
بدون آنکه تغییری در وضعیتم دهم با صدای آرامی شبیه به زمزمه جواب دادم
 .آخه شارژگوشیم تموم شده
سپهر ابرویی باال انداخت و در حالی که سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد ،گفت
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 .خب این که غصه خوردن نداره  .بیا با گوشی من زنگ بزن
گوشی را از جیب کتش بیرون آورد و به سمت من گرفت  .نمی دانم آن لحظه چه شد که جواب دادم
نه دیگه نزدیک خونه ایم  .میرم از تو خونه با امیرعلی تماس می گیرم  .دستت درد نکنه
سپهر هیچ نگفت و دوباره گوشی اش را داخل جیبش سـُر داد  .جلوی در خانه که رسیدیم تعارفش کردم تا بیاید خانه
ولی سپهر با گفتن «جایی کار دارم باید زود برم به همه سالم برسون » پا روی پدال گاز گذاشت و رفت .کلید را داخل
قفل در حیاط چرخاندم و یواشکی وارد حیاط شدم  .نگاهی به لباسم انداختم وسرم را به نشانه ی تأسف تکان دادم و با
خودم گفتم " اگه مامان منو با این وضع ببینه حسابی از کوره در میره  ".لبهایم را جمع کردم و با لحن غمگینی ادامه
دادم " خب حقم داره  .با اون همه وسواسی که برای تمیزی خونه داره حاال من با لباسای کثیف و جوبی برم تو خونه ! چه
شود ؟!" وسط حیاط بالتکلیف ایستاده بودم که ناگهان چیزی به ذهنم رسید "چکمه های مامان " سریع به سمت زیر
زمین رفتم  .روی اولین پله چکمه های مامان لمیده بودند  .مامان به خاطر رماتیسم و البته بیشتر به دلیل وسواسی بودنش
موقع شستن حیاط  ،فرش و موکت چکمه می پوشید  .با همان کفشهایم چکمه ها را پوشیدم و به سمت ساختمان راهی
شدم  .خدا را شکر کردم که مامان در خانه نبود و طبق معمول طبقه ی پایین نزد عمه فروغ بود  .موقع باال رفتن از پله ها
با صدای بلند اعالم ورود کردم تا مامان و عمه متوجه آمدنم شوند  .با خودم گفتم " الاقل اینها رو نگران دیر اومدنم نکنم
 ".درِ آپارتمان را باز کردم و داخل شدم با آرنجم در را هل دادم تا بسته شود اما در چفت نشد  .حوصله ی برگشتن و
بستن در را نداشتم .یکراست به سمت حمام رفتم  .دوباره فراموش کردم تا با امیرعلی تماس بگیرم  .لباسهایم را از تنم
کـَندم و همه را با هم درون وان حمام ریختم و شیر آب را باز کردم  .باید لباس ها را می شستم البته کفش ها و چکمه
های مامان را هم باید آب می گرفتم  .بعد از حمام حوله ی تن پوش را به تن کردم و در حمام را باز کردم تا برای
پوشیدن لباس هایم به اتاقم بروم که صدای فریادی در سالن پیچید  .سرم را بلند کردم و نگاهم در چشم های به خون
نشسته ی امیرعلی خشک شد  .تازه یاد آمد که به او تلفن نکرده ام  .امیرعلی در حالی که قفسه ی سینه اش به شدت باال
و پایین می رفت  .به سمت من خیز برداشت و من طبق غریزه ام در مواقع خطر عقب گرد کردم و سریع به سمت حمام
رفتم  .خواستم درحمام را ببندم که امیرعلی با کف دست محکم به در حمام کوبید  ،با ضربه ای که به در حمام وارد شد ،
در بعد از کوبیده شدن به صورت و بدن من که پشت در بودم  ،دوباره برگشت  .در حمام سرگردان به عقب و جلو در
حرکت بود که امیر دستگیره ی در را گرفت و آنرا از حرکت باز داشت .نگاهش چون ببر زخمی در پی شکار جهیده از
دام بود  .نفس هایمان تند شده بود  .من از ترس و او از خشم  .نفسم به شماره افتاده بود  .چشمم مبهوت و خیره در
چشم های آتشین او بی حرکت مانده بود که صدای فریادش گوشهایم را کـَر کرد
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مگه بهت نگفتم قبل از بیرون اومدن از دانشگاه بهم خبر بده ؟ هان؟
قدرت تکلم را از دست داده بودم  .دهانم را به زحمت باز و بسته کردم اما دریغ از کلمه ای که از آن خارج شود  .با
فریاد دوباره اش چهره ام در هم پیچید و چشم هایم را بستم  .صدای فریادش در گوشم پیچید
 .چرا الل شدی ؟ دِ حرف بزن لعنتی
قدمی به عقب برداشت  .تکیه اش را به دیوار راهرو کوچک روبروی حمام داد .آرام سـُر خورد و چمپاتمه روی زمین
نشست  .دستهایش را روی صورتش کشید و بعد داخل موهای پریشانش فرو برد  .نگاهش رنگ غم داشت که با صدای
دورگه ای که از خشم می لرزید به حرف آمد
 .من باید از سپهر بشنوم که تو حالت خوبه و االن تو خونه ای  .سپهر باید زنِ منو برسونه خونه
نگاه غمگینش را به صورت پر از اشکم دوخته بود که پرسید
چرا ؟ چرا بهم زنگ نزدی ؟ نگفتی این امیرعلی بدبخت هم آدمه ؟ نگران میشه؟ هان ؟
سرم را پایین انداخته بودم  .چیزی برای گفتن نداشتم  .چگونه می توانستم کارم را توجیه کنم  .آیا گفتن« ببخشید
فراموش کردم » برای تبرئه ام کافی بود ؟ نه نبود خودم می دانستم که خطا کرده ام  .فقط کافی بود خودم را لحظه ای
جای او بگذارم  .کمتر از یک هفته از نجاتم از دست گروگان گیرها می گذشت و من با بی خبر گذاشتنش او را تا سرحد
مرگ ترسانده بودم  .اگر به جای فریاد بر سرم ،سیلی می زد حق داشت اما من آن موقع به خاطر همان فریاد
خشمگینش که حقم بود به جای عذرخواهی از او طلبکارهم بودم  .از قصد حرفهایش در مورد سپهر را بهانه کردم .
بازهم خودم را به نادانی زدم و با گریه گفتم
چون سپهر منو رسونده خونه باید سرم داد بزنی؟ تو به من شک داری ؟ چه اشکالی داره که سپهر منو رسونده ؟
هان ؟ اگه به جای سپهر ،سامان بود چی کار می کردی؟
حرفهایم را با گریه و بریده بریده می گفتم  .خودم به حرفهایم اعتقادی نداشتم  .فقط به خاطر اینکه ازجانب امیرعلی
مورد بی مهری قرار گرفته بودم عصبانی بودم  .برای اولین بار در عمرم باید این چنین طعم بی مهری را می چشیدم آن
هم از عزیزترین کس زندگیم  .باید از دست خودم عصبانی می شدم نه او ولی نادانی و خام بودنم باعث شد طوری حق
به جانب حرف بزنم که اگر کسی شاهد بحث ما بود مرا بی تقصیر بداند  .این غرور لعنتی بی موقع اظهار وجود کرده بود
و من که نمی خواستم غرورم را جریحه دار ببینم شمشیرم را از رو بستم  ،با پشت دست اشکهایم را پاک کردم و صدایم
را باال بردم و طلبکار رو به امیرعلی فریاد زدم
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تو به چه حقی تو خونه ی بابای من صداتو رو من بلند کردی ؟ هان ؟ من هنوز تو خونه ی تو نیومدم با من این
جور برخورد می کنی  .وای به حال روزی که بریم زیر یه سقف  .اون وقت من باید را به را به تو جواب پس بدم  .کجا
بودی؟ با کی بودی ؟ چرا رفتی ؟ چرا دیر اومدی ؟ چرا زود رفتی ؟
امیرعلی هاج و واج مرا می نگریست  .انتظار چنین عکس العملی را از من نداشت  .آن لحظه خودم نبودم  .هر لحظه بر
عصبانیتم افزوده می شد  .کنترلی روی رفتارم نداشتم  .دهانم خشک شده بود  .زبانم در دهان نمی چرخید  .تمام بدنم
می لرزید  .دستم را به طرف در سالن گرفتم و انگشت اشاره ام را در هوا تکان دادم و رو به امیرعلی فریاد زدم
بیرون  .دیگه نمی خوام ببینمت  .برو بیرون از این خونه
به عاقبت کارهایم فکر نمی کردم  .آن لحظه موجودی ناشناخته در درونم به خروش آمده بود  .او بود که مرا رهبری می
کرد  .یک لحظه حس کردم چیزی در دستانم سنگینی می کند  .کالفه به دست هایم چشم دوختم  .حس کردم حلقه ی
نامزدیم دارد به من دهن کجی می کند  .هیچ کنترلی بر اعمالم نداشتم  .حلقه را با عصبانیت از انگشت دستم بیرون
کشیدم و با حرص به طرف امیرعلی گرفتم و دوباره داد زدم
 .بیا اینم حلقه ات
امیرعلی که از حرکت تند خویش نادم و پشمیان نگاهم می کرد از عکس العمل من حیرتزده شده بود و مرا می
نگریست کم کم از بهت در آمده و با خشم به کارهای بچگانه من نگاه کرد
این مسخره بازیا یعنی چی؟ می دونی معنی این رفتارت چیه ؟
تنها خیره در نگاه هم بودیم  .من عصبی و خشمگین  ،امیرعلی متحیر ومتعجب  .زبانم به سقف دهانم چسبیده بود .
دیگر دستم تحمل وزن حلقه را نداشت  .دستم را به سمتش دراز کردم  .نگاهی به حلقه که کف دستم بال تکلیف نظاره
گر ماجرا بود کرد  .با پوزخند حلقه را برداشت و درون جیب شلوارش سـُر داد  .با تمسخر در حالی که سعی داشت
خشمش را کنترل کند گفت
 .خیلی بچه ای  .واقعاً متأسفم
چند لحظه نگاه شماتت بارش را به من دوخت  .چند لحظه ای که به اندازه ی یک عمربرایم طوالنی بود  .نگاهش را از من
گرفت و سری به نشانه ی تأسف تکان داد و بیرون رفت .از در خانه خارج شده بود که دوباره سرش را داخل آورد و
گفت
 .از این کارت پشیمون می شی
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مکثی کرد و ادامه داد
ولی این رو بدون اون موقع دیگه پشیمونی سودی نداره  .اگه من از این در برم بیرون برای همیشه میرم و به هیچ
 .قیمتی برنمی گردم
لحظه ای درنگ کرد  .شاید می اندیشید من متوجه عواقب کارم میشوم و از او طلب بخشش می کنم اما من سوار خر
شیطان شده بودم و به هیچ قیمتی حتی به قیمت از دست دادن زندگیم حاضر به پایین آمدن از آن نبودم  .لبخند کجی
روی لبم جا گرفت و با لجاجت گفتم
 .به سالمت  .لطف کن در رو هم پشت سرت ببند
 .نگاهم را از امیرعلی گرفتم  .سرسختانه به جنگ با خوشبختی خود بر خواسته بودم
کوبیده شدن درِ آپارتمان شیشه ها را به لرزه در آورد  .امیرعلی همه عصبانیتش را بر سر در خانه خالی کرده بود  .افتان
و خیزان به طرف اتاقم رفتم  .از تاریکی اتاق سود جستم و بی اختیار به سمت پنجره کشیده شدم  .امیرعلی همچون
مردان شکست خورده قدم بر می داشت  .یک لحظه دلم به سویش پر کشید اما نمی دانم آن موجود تازه شکل گرفته در
درونم چه از جانم می خواست که این گونه مرا به کام خود می کشید  .هنوز عصبی بودم  .قفسه ی سینه ام باال و پایین می
رفت  .امیر با گردنی کج از حیاط خانه گذشت و بیرون رفت  .دیگر رمق نداشتم  .قلبم آن چنان خودش را به قفسه ی
سینه ام می کوبید که زیر لب گفتم " هواشو کردی ؟" آن لحظه قلبم هنوز تکلیفش با خودش روشن نشده بود  .هنوز
نمی دانست چه می خواهد  .یک لحظه بیقرار امیرعلی می شد و لحظه دیگر  ...روی تخت نشستم  .تازه متوجه تن پوشم
شدم  .دستم را جلوی دهانم گرفتم و نالیدم
!!وای خدای من ! تموم این مدت همین طورجلوی امیرعلی ایستاده بودم ؟
با یاد آوری دقایق پیش عرق شرمی روی بدنم نشست  .بی رمق لباسم را پوشیدم .سشوار را به پریز برق زدم و مشغول
خشک کردن موهایم شدم  .موقع سشوار کشیدن مدام چشم هایم را می بستم و سرم را به طرفین تکان می دادم تا
بتوانم از هجوم افکار موذی به مغزم جلوگیری کنم اما همه ی این کارها جز خستگی تن و روحم چیز دیگری در پی
نداشت  .خسته و بی حال روی تخت نشستم  .بغض راه گلویم را سد کرده بود  .احساس درماندگی می کردم  .آرنج دو
دستم را روی زانوانم تکیه دادم  .چنگی به موهایم زدم  .کالفه بودم  .دلم می خواست فریاد بزنم  .آنقدر که حنجره ام
خسته شود ولی این کار برایم مقدور نبود به ناچار به وسایلی که جلوی چشمم بودند حمله ور شدم  .هرچه روی کنسول
بود را با حرص به این طرف و آن طرف پرتاب کردم  .هنوز آرام نشده بودم  .آتش فشان درونم تازه فعال شده بود و
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می خواست همه چیز را بسوزاند  .خودم راروی تخت انداختم و با تمام توان مشت هایم را بر بالشت می کوبیدم  .آنقدر
مشت زدم تا دستهایم خسته شد  .بغضم شکست و چه شکست تلخی بود  .چون ابر بهار گریستم  .چشمه اشکم جوشید و
 .خیال خشک شدن هم نداشت  .آنقدر گریستم و نالیدم تا از حال رفتم
با تکانهای دستی چشم هایم را باز کردم اما سریع پلک هایم بسته شد .از گریه ی زیاد چشم هایم پف کرده بود و
سوزش بدی داشت و نور المپ هم اذیتم می کرد  .نگرانی در صدای مامان موج میزد .با تکانی دوباره صدایش را شنیدم
که می گفت
 .میترا عزیزم چی شده ؟ چرا ناله می کردی تو خواب ؟ بلند شو ببینم
به زحمت دهانم را باز کردم و با صدای خش داری جواب دادم
 .مامان خستم  .بزار بخوابم
غلتی زدم و پشتم را به مامان کردم و رو تختی را روی سرم کشیدم  .صدای عمه فروغ را شنیدم که از مامان می پرسید
نگفت چی شده ؟
مامان هم در جواب عمه آهی کشید و گفت
نه چیزی نگفت  .غلط نکنم با امیرعلی حرفش شده  .دم غروب موقع بیرون رفتن امیرعلی رو دیدی؟!! وقتی با ما
 .روبه رو شد چقدر عصبی بود ؟ به زحمت با ما سالم و احوالپرسی کرد و سراغ میترا رو گرفت
عمه هم با لحن متفکری جواب داد
!!آره گمونم باهم بحثشون شده  .اما چرا ؟
جواب مامان را نشنیدم  .هر دو از اتاق بیرون رفتند .صدای بسته شدن در که به گوشم رسید روتختی را از روی صورتم
پایین کشیدم  .درد بدی توی کمرم پیچیده بود  .باید مسکن می خوردم تا دردش آرام شود همیشه همین طور بود  .به
یاد ندارم ماهی را بدون درد کمر و ماهیچه های پا گذرانده باشم  .گاهی از شدت درد کارم به دکتر و درمانگاه می کشید
 .دستم را دراز کردم و از کشوی عسلی کنار تختم ورقی مسکن برداشتم  .دوتا کپسول خوشگل بهم چشمک زدند .یکی
از مسکن ها را از درون جلدش بیرون کشیدم و روی زبانم گذاشتم و به زحمت قورت دادم  .حوصله ی بیرون رفتن و
 .خوردن آب را نداشتم
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پلک هایم سوزن سوزن می شد  .با احتیاط مژه برهم زدم و چشم هایم را گشودم  .نور خورشید لجوجانه بر صورتم
شالق می زد و سوزش و درد چشمم را بیشتر می کرد  .نگاهم را به سوی ساعت روی دیوار دوختم  .هفت صبح بود  .آن
روز کالس نداشتم  .خدا را شکر کردم که روز بی کاریم بود چون اصالً حوصله ی هیچ کاری را نداشتم  .با اتفاقی که روز
قبل افتاده بود پژمرده و کسل بودم اما گرسنگی که این چیزها حالیش نبود به زحمت از تخت پایین آمدم  .با مشت چند
ضربه به کتفم زدم و گردنم را به این طرف و آن طرف چرخاندم  .بیشتر از حد معمول در رختخواب ماندن سبب
کوفتگی بدنم شده بود به سمت دستشویی راه افتادم  .شیر آب سرد را باز کردم  .چندین بار دستهایم را پر از آب کرده
و به صورتم پاشیدم که تا حدودی حالم را جا آورد  .نگاهم به دختر درون آینه خیره ماند  .با خودم گفتم " یعنی این منم
؟ یه شبه چقدر زار و نحیف شدم  .برق چشمام از بین رفته  " .شیر آب را بستم  .دست و صورتم را خشک کردم  .صدای
قار و قور شکمم که بلند شد به ناچار راهی آشپزخانه شدم  .آرام سالم دادم و پشت میز نشستم  .مامان و باباعلی
نیزهمانطور آرام جواب سالمم را دادند  .اولین بار بود که در سکوت سر میز نشسته بودیم و بی کالم مشغول خوردن
صبحانه بودیم  .همان طور که لقمه ها را نجویده با چای درون معده ی خالیم می فرستادم تا پر شود  .در دلم گفتم "یعنی
بابا و مامان انقد از دستم عصبانی هستن که حتی باهام حرف نمی زنن ؟ نکنه امیرعلی دهن لقی کرده و بهشون چیزی
گفته باشه ؟ "غرق در افکارپریشانم بودم که سنگینی دستی را روی شانه ام احساس کردم  .سرم را بلند کردم  .باباعلی
با لبخند نگاهم کرد و گفت
 .غصه نخور تا چشم روهم بزاری این یکی دو ماهم تموم میشه
داشتم از تعجب شاخ در میاوردم  .کدام یکی دو ماه تمام شود ؟ منظورش چه بود؟ در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که
مامان به دادم رسید و با حرفش خالصم کرد  .با لبخند رو به باباعلی گفت
دیروز غروب وقتی من و فروغ اومدیم خونه  .دیدم خبری ازش نیست با سر به من اشاره کرد رفتم سمت اتاقش
که صدای نالشو شنیدم  .در اتاق رو که باز کردم دیدم خوابه  .تو خواب داشت ناله می کرد هرچی صداش کردم فایده ای
نداشت  .امیرعلی روهم موقع بیرون رفتن دیدیم خیلی گرفته بود حدس زدم که باید باهم بحثشون شده باشه  .طاقت
نیوردم و زنگ زدم به گوشی امیرعلی که مولود جواب داد و گفت که امیر با عجله و پریشون اومده خونه میگه باید برم
مأموریت حداقل یکی دو ماهی طول میکشه  .االنم حمومه  .احتماالً میترا با شنیدن این خبر کالفه شده و با آه و ناله طفلی
 .امیرعلی رو بدرقه کرده
مامان با گفتن خبر مأموریت امیرعلی شوک بدی بهم وارد کرد  .لقمه توی دستم مانده بود پس ناراحتی امیرعلی هم بی
ارتباط با این قضیه نبود  .با خودم گفتم" پس بگو برای چی می خواست بیاد دانشگاه دنبالم و منهِ احمق با فراموشکاریم
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کلی نگرانش کرده بودم  .بعد هم اون طور بی رحمانه باهاش حرف زدم  " .لقمه از دستم افتاد  .سرم را بین دستهایم
گرفتم حالت تهوع داشتم  .دستم را به میز تکیه دادم و با کمی فشار به آن صندلی را عقب کشیدم و سریع از پشت میز
بلند شدم و به سرعت خودم را به دستشویی رساندم  .شیر آب را باز کردم و شروع کردم به عق زدن  .آنقدر عق زدم که
احساس کردم دل و روده ام از دهانم بیرون می زند  .شیر آب را بستم و تکیه ام را دادم به دیوار  .مامان پشت در بود و
با نگرانی صدایم می کرد  ،با بی حالی در را باز کردم  .مامان با دیدن رنگ و رویم جیغ خفه ای کشید و نگران پرسید
چی شده میترا ؟! این چه حال و روزیه برای خودت درست کردی  .امیر که دفعه ی اولش نیست میره مأموریت .
 .فقط این بار یه کم مأموریتش طوالنی تره
صدای باباعلی برای آرام کردن مامان به گوشم رسید که می گفت
زهرا جان خیلی نگران نشو  .عادت میترا که یادت نرفته  .هر وقت بیشتر از  8ساعت گرسنه بمونه اینجوری میشه
.
بعد مرا با سرزنش خطاب قرار داد
 .بابایی بازم لقمه رو نجویده قورت دادی؟  ...نگران امیرعلی هم نباش تا چشم رو هم بزاری دو ماه تموم شده
با حرف های مامان و باباعلی در مورد مأموریت امیرعلی دلشوره گرفتم  .حال خودم را فراموش کردم  .با خودم گفتم "
یعنی امیرعلی این دفعه کجا رفته که مامان و بابا همش سعی دارن منو یه جوری دلداری بدن ؟ " دوباره مامان افکارم را
بهم ریخت و پرسید
دیشب چیزی خوردی ؟
پلک هایم را به عالمت بله روی هم گذاشتم که دوباره مامان پرسید
چی ؟
بی حال چشم گشودم و جواب دادم
....فقط یه مسکن
 .چـــــــــی ؟؟ با معده ی خالی ؟ تو که می بینی معده ات حساسه  .چرا ناپرهیزی می کنی مامان جان
دستم را برای بلند شدن به طرف مامان دراز کردم و با کمکش سرپا شدم  .نگاه مظلوم و درمانده ام در نگاه نگرانش
گره خورد  .با لبخندی که به زور کنج لبم نشانده بودم  ،وانمود کردم که همه چیز مرتب است مامان همان طور که با
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یک دستش مرا به خود تکیه داده بود  ،با دست دیگرش پشتم را نوازش می کرد  .در آشپزخانه پشت میز قرار گرفتم .
مامان بی هیچ حرفی برایم نبات داغ درست کرد و به دستم داد و مجبورم کرد تا آخر بخورم  .بعد رو به من گفت
میترا ! میدونم این چند وقته فشار زیادی رو تحمل کردی که همش با استرس همراه بوده  .برای همین عادتت به
 ....هم خورده  .بهتره امروز بریم دکتر
تا اسم دکتر را شنیدم سریع جبهه گرفتم  .از بچگی با دکتر رفتن میانه ی خوبی نداشتم  .دستم را باال بردم و در هوا
تکان دادم
 .اِ مامان ! واسه این چیزا که هر ماه نباید رفت دکتر
در حالی که کمرم را ماساژ می دادم  ،با اخم ادامه دادم
این جور دردا برای ما خانوما عادیه  .مگه نه ؟
نگاهم را با لبخند پاسخ داد و در جوابم برای امتناع از رفتن به مطب پزشک گفت
 .باشه ایرادی نداره به فروغ میگم برات یه نسخه بپیچه
با این حرف هر دو خندیدیم  .عمه فروغ چند ترم بیشتر پزشکی نخوانده بود  .بعد از تولد شاهرخ مرخصی تحصیلی
 .گرفته بود و بعد از مرگ نا بهنگام همسرش از تحصیل در رشته ی پزشکی انصراف داده بود
چند روز از مأموریت رفتن امیرعلی می گذشت اما هیچ تماسی از جانب او صورت نگرفته بود .نمی دانستم مأموریتش
دقیقا چه مدت طول می کشد  .مدام با خودم می گفتم " مگه امیرعلی پلیس سایبری نیست ؟ خب طبعاً باید پشت میز
"..نشین باشه پس این همه مأموریت یعنی چی ؟ نکنه  .....نکنه پلیس مخفیه ؟! اگه اینطور باشه که کارش خیلی خطرناکه
به اصرار مامان باالخره راضی شدم به مطب دکتر جعفری بروم  .خانم دکتر بدون معاینه و سؤال و جواب تا مرا دید همان
نسخه ی همیشگی را نوشت و به دستم داد  .در همان حال گفت
به مامان و عمه فروغ هم خیلی خیلی سالم منو برسون  .به سالمت عزیزم
توی دلم غرولند کردم " اینم ازدکترمملکت  .حتی به خودش زحمت چند تا سؤالم نداد وقتیم خودم وضعیتمو براش
گفتم ،اصالً کنجکاوی نکرد چرا این ماه عالوه بر دردهای مکرر،عادتم عقب افتاده ؟ یا چرا مدام حالت تهوع دارم ؟ فقط
با لبخند جواب داد چیزی نیس گلم  .به خاطر استرس زیادیه که متحمل شدی ؟ اشاره به جریان ربوده شدنم این
".داروها رو بخور خوب میشی
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داروها را از داروخانه کنار ساختمان پزشکان تهیه کردم و به سمت خانه راهی شدم  .مسیر زیاد طوالنی نبود  .برای
همین ترجیح دادم تا این مسیر را پیاده طی کنم .در طول راه سر در گریبان و غرق در فکر بودم  .به رفتار ناشایستم با
امیرعلی که فکر می کردم دلم می خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد .از دست خودم عصبانی بودم .آن روزها مدام
عصبی و کالفه بودم  .حوصله ی هیچ کس را نداشتم  .دو روز از خوردن داروها گذشته بود اما وضعیتم نسبت به قبل بدتر
شد  .حالت تهوع امانم را بریده بود  .از همه بدتر نگاه های مشکوک اطرافیان آزارم می داد  .با همه ی بی دقتیم در این
امور خوب متوجه نگاه هایشان می شدم  .دو هفته ای از رفتن امیرعلی می گذشت  .در این مدت تنها یک بار تماس
گرفته بود تا ما را از نگرانی در آورد  .ریما وقتی فهمید حال مزاجیم بهم خورده تماس گرفت و کلی سربه سرم گذاشت .
بعد از تماس ریما و حرف های دو پهلویی که جمیله و سیما به من می گفتند بیشتر از قبل وحشت کردم  .مغزم فرمان
عقب گرد را صادر کرد  .باید فکرم را متمرکز می کردم  .ذهنم پر کشید به زمان ربوده شدنم  .وقتی بیهوشم کردند
اواخر شب بود اما وقتی به هوش آمدم روز از نیمه گذشته بود  .هرچه بیشتر به مغزم فشار آوردم چیز مشکوکی به ذهنم
نرسید از ترس کم مانده بود قالب تهی کنم .وقتی ترس و اضطراب به قلبم چنگ می زد حالم دگرگون می شد و با آن
وضع جسمی که داشتم حس کردم تا مرز سکته پیش رفتم  .تنها راه چاره برای رهایی از این کابوس خانم دکتر جعفری
بود  .باید موضوع را با او در میان می گذاشتم  .وقتی نزد دکتر جعفری رفتم و خواسته ام را مطرح کردم خیلی خونسرد
به حرف هایم گوش کرد و بعد درون برگه ی مربوط به نسخه نوشت " لطفاً آزمایشگاه  " ...نسخه به دست از مطب
بیرون آمدم  .پاهایم توان حرکت نداشت  .انگار درون کفشم سرب ریخته بودند  .توان قدم برداشتن نداشتم  .بیرون
مطب روی اولین پله نشستم  .کوبش قلبم دیوانه کننده بود  .با خودم گفتم " یعنی ممکنه ؟ "...دستهایم را با وحشت
جلوی صورتم گرفتم و زیر لب با تضرع نالیدم " نه امکان نداره  .خدایا به دادم برس  .خدایا هر چی باشه غیر از تصور
اطرافیانم  .قول میدم هیچ اعتراضی نداشته باشم  ".خانم جوانی که از مطب بیرون آمد متوجه حال خرابم شد  .کمکم کرد
تا از پله ها پایین رفتم  .آزمایشگاه در زیر زمین همان ساختمان واقع شده بود  .لبخند تلخی روی لبم نشست  .با کمک
همان خانم جوان چند پله ی زیر زمین را هم پایین رفتم  .از او تشکر کردم و با پاهایی لرزان به سمت قسمت پذیرش
گام برداشتم  .نسخه دکتر را به دست مسئول پذیرش دادم  .دختر جوان نگاهی به نسخه انداخت و با لبخندی خواست
بنشینم تا هر وقت نوبتم شد صدایم کند  .روی صندلی سفیدی کنار دیوار نشستم  .نگاهم در سالن چرخی خورد  .همه
دیوارها کاشی سفید بود حتی صندلی هایی که کنار دیوار چیده شده بود تنها میز پذیرش بود که مشکی بود  .اکواریومی
داخل دیوار روبرو قرار داشت که چند نمونه از ماهی های رنگی اقیانوس درون آن شناور بودند  .مشغول تماشای ماهی
ها بودم که نامم را از زبان مسئول پذیرش شنیدم  .اضطرابم صد چندان شده بود  .با قدم هایی نا متعادل به اتاق نمونه
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گیری پا گذاشتم  .خانم میان سالی که مسئول نمونه گیری بود کشی را به قسمت باالی بازویم بست  .نگاه متعجبش را به
صورتم دوخت کمی مکث کرد بعد با لحن مالیمی گفت
!رنگ به رو نداری  .نگرانی ؟
منتظر پاسخم نماند و با لبخند ادامه داد
 .حتماً نا خواسته بوده که این طور به هم ریختی  .به خدا توکل کن هر چی خدا بخواد همون می شه
حرفهایش را با آرامش بیان می کرد  .لبخند زورکی تحویلش دادم  .چشمهایم را بستم تا به خیال خود سوزش سوزن را
کمتر حس کنم  .در دل گفتم " آره همینه .هر چی خدا بخواد .خدا هیچ وقت بد ِ بنده اش رو نمی خواد  " .ولی مگر به
همین آسانی بود ؟ تصور اینکه جواب آزمایش مثبت باشد برایم از هر چیزی در این دنیا وحشتناک تر به نظر می رسید .
زیر لب مدام ذکر می گفتم و خدا را صدا می زدم  .از خدا می خواستم جواب آزمایش هر چیزی باشد غیر از چیزی که از
آن می ترسیدم  .در غیر این صورت مرگ بهترین دارو برای من نگون بخت بود  .یاد امیرعلی حالم را پریشان تر کرد .
قلبم تند تند می زد با خودم گفتم" اگه از موضوع باخبر بشه چی کار می کنه ؟ " سرم را میان دستانم پنهان کردم .
 .دوباره به فکر فرو رفتم و خدا را شکر کردم که امیرعلی االن اینجا نیست
از بس زیر لب ذکر گفته بودم فکم درد گرفته بود  .باالخره یک ساعت بسیار طوالنی به پایان رسید  .آزمایشگاه خلوت
بود  .تک و توک روی صندلی ها چند نفری نشسته و منتظر نوبتشان بودند  .دسته صندلی را تکیه گاهم قرار دادم و بلند
شدم و آرام به سمت پذیرش رفتم دختر جوان با دیدنم لبخندی زد و گفت
 .همین االن جواب آزمایشت آماده شد  .بفرما عزیزم
نگاهی گذرا به جواب آزمایش انداخت  .برگه را به سمتم گرفت و ادامه داد
 .منفیه  .نگران نباش
نگاه ماتم را به چهره ی خندانش دوختم و لبخندش در نظرم محو و محوتر شد تا جایی که دیگر جز سفیدی چیزی
ندیدم  .وقتی چشم باز کردم  .روی تخت اتاق نمونه گیری دراز کشیده بودم  .نگاه لغزانم دوباره در نگاه مهربان مسئول
نمونه گیری خیره ماند  .کمی خودم را روی تخت باال کشیدم و متعجب پرسیدم
من اینجا چی کار می کنم ؟
لبخندش عمیقتر شد و به جای جواب سؤالم  ،گفت
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.بهتری ؟ بلند شو کمی از این آب قند رو بخور فشارت حسابی پایین اومده
لیوان آب قند را گرفتم و یک نفس آن را سر کشیدم  .تشکر کردم و با احتیاط از تخت پایین آمدم  .خیالم از این بابت
آسوده شده بود  .زیر لب گفتم " خدایا شکرت  .هرچی تو بخوای .راضیم به رضای تو  .بازم شکرت خدا جونم  ".به
جای رفتن به مطب دکتر جعفری به خانه رفتم نیاز مبرم به خواب داشتم  .خوابی آسوده و بدون کابوس چرا که به
یکباره همه ی تشویش ها و دلشوره ها جای خود را به آرامشی عجیب سپرده بودند  .وارد اتاقم شدم و خودم را روی
تخت رها کردم  .چشم هایم را بستم و در کسری از ثانیه به خواب رفتم  .وقتی چشم گشودم که خورشید رخت بر بسته
بود و شب با ماه و ستاره هایش به میهمانی آسمان آمده بودند .خمیازه کشان از پله ها سرازیر شدم  .مامان در حال
صحبت با تلفن بود که با دیدن من گفت
 .از من خدا حافظ  .گوشی رو میدم به میترا  .مواظب خودت باش پسرم
دستش را جلوی دهنی تلفن گرفت و رو به من گفت
 .زود باش دختر بیا
نگاهی سؤالی به مامان انداختم تا بدانم شخص پشت خط چه کسی است اما مامان به جای جواب گوشی تلفن را تقریباً به
سینه ام کوبید و غرغر کرد
 ...میگم زود باش معطل نکن  .برا من چشم و ابرو میاد .غذام ته گرفت
گوشی را کنار گوشم گرفتم و با تردید گفتم
!الو ؟
سالم  .خانوم خوبی ؟
با شنیدن صدایش کوبش قلبم از سر گرفته شد  .وای که چقدر دلم برای بودنش تنگ شده بود  .از شنیدن صدایش
غافلگیر شده بودم  .زبانم بند آمده بود  .سکوتم طوالنی شد  .دوباره صدایش گوش دلم را نوازش داد
چیه خانومی ؟ نکنه هنوز قهری ؟ نمی خوای باهام حرف بزنی ؟ یعنی قطع کنم ؟
با شنیدن جمله ی آخرش هول شدم و دستپاچه جواب دادم
 .نه نه قطع نکن
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لحنم به گونه ای بود که او را به خنده واداشت  .با ته مانده ی خنده اش ادامه داد
زنگ زدم بپرسم حلقه نامزدیو می خوای یا هنوز سر حرفت هستی ؟
خجالت زده گفتم
امیر من معذرت می خوام  .نمی دونم اون روز چم شده بود  .می بخشی منو ؟؟
تـُن صدایش را پایین آورد و جواب داد
 ....عزیزمن اگه نبخشیده بودمت که االن تو پای تلفن نبودی  .در ضمن منم معذرت می خوام که اونطور تند رفتم
مکثی کرد و دوباره ادامه داد
 .دلم برات تنگ شده  .تا حاال انقد بی تاب دیدنت نبودم  .نمی دونم این بار چـِم شده  .دلم خیلی بی قرارته
دوباره مکثی کرد اما زود به حرف آمد  .صدایش رنگی از نگرانی داشت
میترا ؟
با شنیدن احضار دلتنگیش از خود بی خود شده بودم  .دلم بیش از این طاقت دوریش را نداشت  .این گونه میترا گفتن
هایش نیز حالم را دگرگون می کرد  .دوباره نگران پرسید
میترا ؟
بی اراده جواب دادم
جان ِ میترا
تو حالت خوبه ؟ منظورم اینه که ...ناخوش نیستی ؟
از شنیدن این کلمات دلم فشرد  .با خودم گفتم " پس دلش شوره منو میزنه  .حتماً این چند وقته که حالم بد بوده "....
برای این که از نگرانی رهایش کنم با لودگی جواب دادم
» آره حالم خوبه خوبه  .نگران من نباش از قدیم گفتن « بادمجون بم آفت نداره
نفس بلندی کشید  .صدای نفسش توی گوشی پر شد  .جوابم را داد
خب خیالم رو راحت کردی  .چند شب بود که خوابتو می دیدم  .مراقب خودت باش عزیزم  .خــــب؟
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چــــــــشم حضرت واال  .تو هم مراقب خودت باش و سالم برگرد  .باشه ؟
به امید خدا  .خب دیگه کاری نداری ؟
 .نه فقط  ...فقط زودتر بیا  ...دلم برات خیلی تنگ شده
با صدای بلند خندید و بعدجواب داد
 .حرفای تازه تازه می شنوم  .به امید دیدار خانوم دلتنگ خودم
 .به امید دیدار
همیشه ابراز احساسات برایم مخصوصاً نسبت به امیر مشکل بود  .گوشی تلفن را روی دستگاه گذاشتم  .از صحبت با
امیرعلی جانی دوباره گرفتم  .از اینکه امیرعلی حرفهای آن روزم را به دل نگرفته بود  ،خوشحال بودم  .به سمت
آشپزخانه رفتم  .مامان در حال آبکش کردن برنج بود  .بی سر و صدا خزیدم پشت میز و نشستم  .چشم هایم را بستم و
به اتفاقات روزی که گذشت فکر کردم که با چه استرسی روزم را شروع کرده بودم  .وقتی سر کالس از بوی عطر تند
سیما حالم بد شد و او با طعنه رو به من گفت « نکنه ویار داری که هی حالت بهم می خوره ؟ »...و یا توی آزمایشگاه که
کم مانده بود قالب تهی کنم وحاال بعد از شنیدن جواب منفی آزمایش خون و تماس امیرعلی انگار تازه از مادر متولد
شده بودم  .خیلی خوشحال بودم  .احساس سبکبالی داشتم  .در دلم بازهم خدا را شکر گفتم حس می کردم که وضع
جسمی ام عادی نیست اما دیگر استرس نداشتم  .خودم را به قادر مطلق سپرده بودم  .با لبخند چشم هایم را باز کردم که
نگاهم در نگاه خندان مامان گره خورد  .مامان دست به سینه به کابینت تکیه داده بود و مرا با لبخند نگاه می کرد .
نگاهش در صورتم چرخی خورد و بعد گفت
 .می بینم که حسابی قبراق و سرحالی
دستهایم را در هم قالب کردم و به صورت کششی جلوی سینه ام گرفتم و پر انرژی جواب دادم
 .عالیم عالی
مامان ابرویی باال انداخت و با لحن خاصی گفت
 .کاش امیر زودتر از اینا زنگ می زد  .دلمون گرفت از بس تو رو پکر دیدیم
مامان سرحالیم را به تماس امیرعلی ربط داده بود گرچه بی ربط هم نبود .از پشت میز بلند شدم و به طرف مامان رفتم و
او را سخت در آغوش گرفتم و گفتم
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 .قربون دل مهربونتون برم من
مامان هم بوسه ای دلنشین روی پیشانیم کاشت.برای عوض کردن بحث از مامان پرسیدم
چی پختی ؟
ته چین مرغ
 .هوم  .بوش که هوش از سر آدم می پرونه
از مامان جدا شدم و به طرف حیاط دویدم  .در آن چند روز زندگی را برای خودم زهر کرده بودم  .با اتفاقی که افتاده بود
خودم را به سرنوشت سپردم  .از آینده هیچ واهمه ای نداشتم  .خدا را در کنارم حس می کردم پس لزومی به دلواپسی
نبود  .دست هایم را ازهم باز کردم و هوای تازه را با یک نفس عمیق بلعیدم  .چرخی زدم و خودم را روی تاپ انداختم .
گردنم را از پشت آویزان کردم و به آسمان شب خیره شدم  .هوای دلچسبی بود .نسیم خنکی وزیدن گرفت و موهای
پریشانم را که از زیر شال بیرون زده بود به بازی گرفت  .ستاره ها هرازگاهی پشت ابرهای در حال گذر پنهان می
شدند وبا کنار رفتن آنها چشمکی حواله ام می کردند  .حال دلم خوب بود  .این دل خوشحال یک چیزی کم داشت  .از
تاپ پایین آمدم و داخل ساختمان رفتم  .یک راست به سمت اتاقم رفتم .از داخل قفسه ی کتابخانه کتاب حضرت حافظ
را برداشتم  .نیت کردم و کتاب را گشودم اما قبل از آن که بتوانم جوابم را بگیرم با صدای مامان که مرا صدا می کرد
حواسم پرت شد و صفحه ی مورد نظر را گم کردم  .ناچار کتاب را بستم و از اتاق خارج شدم  .باباعلی حوله به دست از
دستشویی بیرون آمد  .با لبخند جلو رفتم و بعد از گفتم سالم و خسته نباشید حوله را از او گرفتم  .این عادت دیرینه
باباعلی بود همیشه بعد از شستن دست و صورتش بیرون از دستشویی دست و صورت خود را خشک می کرد و مامان
 .هم سر این موضوع همیشه غرولند می کرد  .صدای مامان دوباره بلند شد که ما را برای صرف شام فرا می خواند
صبح برای رفتن به دانشگاه آماده می شدم  .از کمد لباس مانتو سرمه ایم را برداشتم  .خیلی وقت بود که آنرا نپوشیده
بودم  .امیرعلی برایم خرید بود  .انگار مانتو برای من دوخته شده بود  .درست اندازه ام بود درحال پوشیدن مانتو حس
کردم شکمم نسبت به روزهای قبل کمی بزرگتر شده چون دکمه های مانتو به زحمت بسته شد  .با بی قیدی شانه ای باال
انداختم و با خودم گفتم " سابقه نداشته این همه مدت وقتم عقب بیفته ! " ابرویی باال انداختم وبا نگاهی به دختر درون
آینه لبخندی زدم  .به خودم امیدواری دادم که چیز مهمی نیست  .چشمم که به عقربه های ساعت دیواری اتاقم افتاد
سرعتم بیشتر شد مقنعه و چادر به دست از اتاق بیرون زدم  .موقع پایین رفتن از پله ها سعی کردم مقنعه ام را سرم کنم
که یکبار به نرده چوبی و یکبار به دیوار کنار پله ها برخورد کردم  .آخر سرهم بی نتیجه پایین رفتم و جلوی آینه
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جالباسی مقنعه ام را سرم کردم  .وارد آشپزخانه شدم وسرپایی دولقمه برداشتم و به همراه چایی خوردم که فریاد مامان
بلند شد
دختر این چه وضع صبحونه خوردنه ؟ آخه تو کی می خوای یاد بگیری ؟
بعد با نگاه شاکی به جانب باباعلی غرید
از بس تو لوسش کردی  .ببینم فردا که خودشم صاحب بچه شد اینطوری می خواد بچه تربیت کنه ؟
با دهان پر رو به مامان جواب دادم
 .مامان من چه ربطی داره  .درضمن من خودم هنوز بچه ام  .بچه می خوام چیکار واال
مامان که خنده اش گرفته بود سعی در مهار آن داشت  .در همان حال جوابم را داد
 .اگه بچه بودی عقدت نمی کردن خانوم
باباعلی به حرف آمد و باخنده گفت
امان از دست شما مادر و دختر  .رفتارتون بیشتر شبیه خواهرای شیربه شیر هستش تا یه مادر و دختر
مامان پشت چشمی نازک کرد و معترض به باباعلی گفت
 .وا  .تو هم چه حرفا میزنی علی
من که دیرم شده بود با بوسه ای روی گونه ی مامان و بابا از آنها خداحافظی کردم  .کفش پای راستم را پوشیدم و کفش
پای چپ را لی لی کنان توی راه پله پوشیدم  .به سفارش امیرعلی هر روز آژانس سرکوچه وظیفه ی بردن و آوردن من
به دانشگاه را به عهده داشت  .وقتی درکوچه را باز کردم حسن آقا را دیدم که روی فرمان ماشین ضرب گرفته و زیر لب
آهنگی را زمزمه می کرد  .درعقب ماشین را باز کردم و سوار شدم  .سالم دادم و بابت تأخیرم عذرخواهی کردم که با
لبخندی پدرانه از آینه ی ماشین جواب سالمم را داد و به راه افتاد  .بعد از دادن آزمایش به طور محسوسی آرام شده
بودم  .دیگر مضطرب و نگران نبودم  .با اینکه حس می کردم مهمان ناخوانده ای را پذیرا شده ام  ،اما ته دلم آرامش
عجیبی داشتم  .خودم خواسته بودم که هرچه باشد جز آنچه من از آن هراس دارم  .پس حاال همان شد که می خواستم ،
"  .نباید جا می زدم  .با خودم گفتم" باید صبور باشم و با این مهمون ناخونده کنار بیام تا خسته بشه و راهشو بگیره و بره
چند روز باقی مانده از مأموریت امیرعلی بیش از هر زمان دیگری بیقرارش بودم  .برای دیدنش لحظه شماری می کردم ،
بی خبراز آینده ای تلخ  .بزرگی شکمم کامالً مشهود بود تا جایی که باباعلی را وادار به واکنش کرد و بی هیچ اطالع قبلی
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برایم وقت دکتر گرفت .بعد از دادن امتحان موقع خروج از دانشگاه باباعلی را کنار ماشینش منتظر دیدم بی خبر از همه
جا متعجب و خوشحال به سمتش دویدم  .وقتی نزدیکش شدم  ،تکیه اش را از ماشین گرفت و جواب سالمم را با لبخندی
کم رنگ داد و گفت
 .سوار شو باید بریم جایی
با شنیدن این حرف نگرانی به دلم چنگ زد  .مضطرب پرسیدم
چی شده بابایی ؟ مامان حالش خوبه ؟
هر دو سوار شدیم  .منتظر چشم به دهانش دوختم  .باباعلی که به نظر می رسید به سختی سعی در آرام نشان دادن خود
دارد  ،نفس عمیقی کشید و جواب داد
 .همه حالشون خوبه  .فقط  ...فقط فــکر کنم این تویی که حالت خوب نیست و به روی خودت نمی یاری
بعد خیره شد به چشم های متعجب من و با حرص گفت
درست نمی گم ؟
من من کنان جواب دادم
....من من طوریم نیس
باباعلی دستش را روی فرمان ماشین کوبید و با خشمی کنترل شده گفت
دیگه کافیه  .نمی خوای بگی که همه چیز مرتبه ؟
چیزی برای گفتن نداشتم بنابراین سکوت کردم و دیگر حرفی نزدم  .باباعلی ماشین را به حرکت در آورد و به سمت
مطب دکتر راند  .وقتی جلوی مطب دکتر توقف کرد ،با دیدن مطب دکتر جعفری از شرم صورتم گلگون شد ولی چاره
ای جز پیاده شدن و همراهی باباعلی نداشتم  .وقتی وارد مطب شدیم منشی دکتر با تعجب نگاهش بین من و باباعلی
چرخید ولی خیلی زود ماسک بی تفاوتی به چهره زد و رو به من و باباعلی گفت
بفرمایید
باباعلی قدمی جلو رفت و رو به منشی گفت
قبالً با خانوم دکتر صحبت کردم
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منشی ابروهایش از تعجب باال رفت ولی خیلی عادی گفت
اسمتون
معتمد هستم
یه لحظه اجازه بدین لطفاً
با دست به مبل دونفره ی چرمی اشاره کرد  ،بعد گوشی تلفن را برداشت و بعد از زدن دکمه ای ورود ما را به خانم دکتر
اطالع داد  .گوشی را روی دستگاه قرار داد و با لبخند نیم خیز شد و با اشاره به در اتاق دکتر گفت
 .بفرمایید داخل خانوم دکتر منتظرتون هستن
از خجالت سرم را پایین انداخته بودم  .خودم هم باورم نمی شد روزی همراه باباعلی نزد دکتر زنان بروم  .با این که از
بچگی با باباعلی خیلی راحت بودم اما نمی دانم آن دانه های عرق چه بود که روی پیشانیم سرسره بازی می کردند  .با
سالم کوتاهی جلو رفتم و روی صندلی نزدیک میز دکتر نشستم  .باباعلی سالم و احوال پرسی کرد و بعد با گفتن «این هم
از میترا » از اتاق بیرون رفت  .گویا تلفنی حرفهایش را زده بود  .دکتر با اخم نگاهم کرد و در حالی که سعی می کرد
صدایش باال نرود رو به من گفت
آخه من به تو چی بگم دختر ؟ چرا جواب آزمایش رو نیوردی ببینم ؟ حتماً وقتی خیالت از بابت جواب راحت شد
پیش خودت فکر کردی پس دیگه مشکلی نیست ؟ نگفتی با این کارت ممکنه  ....ال اله اال ا...وقتی دیدم ازت خبری
 .نیست خودم با آزمایشگاه تماس گرفتم بعد هم به بابات زنگ زدم
پوفی کشید و حرصی گفت
برو رو تخت دراز بکش  .باید سونو انجام بدم  .ببینم مثانه ات پره ؟
سرم را پایین انداختم و گفتم
گمون کنم
دکتر جعفری به زحمت نیمچه لبخندی تحویلم داد و گفت
اینم از جواب دادنش گمون کنم ! زود باش دراز بکش
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مهلت هیچ حرفی را به من نداد و مایعی را روی ناحیه شکمم ریخت و چیزی شبیه موس را به دست گرفت و آغشته به
مایع روی شکمم چرخاند  .نگاهم بین صفحه مانیتور و چهره ی دکتر در حرکت بود  .چهره ی دکتر هر لحظه بیشتر
درهم می رفت .باالخره دست از کار کشید و از روی صندلی چرخان بلند شد و پشت میزش رفت  .خطاب به من گفت
.به بابات بگو بیاد داخل  .خودتم بیرون منتظر باش  .می خوام با بابات صحبت کنم
تو دلم گفتم " من یه چیزیم هست اون وقت خودم باید بی خبر بمونم  ".از تخت پایین آمدم و لباسم را مرتب کردم  .بی
هیچ حرف اضافه ای به سمت در اتاق رفتم ودستگیره در را چرخاندم  .سرم را بیرون بردم باباعلی که در حال قدم زدن
بود با دیدن من به جانبم آمد در را کامالً باز کردم و از او خواستم تا وارد شود  .باباعلی وارد اتاق شد و با نگرانی پرسید
چی شد خانوم دکتر ؟
دکتر از باالی عینکش نگاهی به من کرد که یعنی بیرون بروم اما من مصرانه نگاهش کردم و گفتم
من باید بدونم چی شده ؟ درسته ؟
دکتر با اشاره دست از ما خواست تا بنشینیم  .خانم دکتر دست هایش که در هم قالب بود از هم گشود و عینکش را از
روی چشمش برداشت و رو به باباعلی گفت
 .باید معاینات دقیق تری انجام بشه  .با ام آی آر بهتر می شه نظر داد
باباعلی نگاه نگرانش را به من دوخت و جواب داد
 .پس زودتر ترتیبش رو بدین  .لطفاً
خانم دکتر دوباره عینکش را به چشم زد و در حال نوشتن نسخه گفت
ساختمون کناری  ،طبقه دوم مرکز کوثر خیلی مجهزه  .ام آی آر هم انجام می ده  .همین االنم هم می تونین
تشریف ببرین البته میترا باید ناشتا باشه
نمی دانم از اقبال خوشم بود یا بد که آن روز را روزه بودم  .نذری داشتم که باید انجامش می دادم  .با عالمت سر جواب
مثبت دادم که دکترمهرش را پای نسخه کوبید بعد نسخه را به سمت باباعلی گرفت و با لبخند گفت
 .به خدا توکل کنید  .ان شاء ا ...که چیز زیاد مهمی نیست
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دیدم که باباعلی موقع گرفتن برگه ی نسخه دستانش می لرزید  .حالش را به خوبی درک می کردم ولی من خودم را
برای شنیدن هر خبری آماده کرده بودم  .این معامله ای بود که با خدا انجام داده بودم  .من که از بچگی هر چه اراده
کرده بودم در اختیارم بود  .هرگز برای به دست آوردن چیزی حتی نیم روزی هم صبوری نکرده بودم اما اکنون برای به
دست آوردن سالمتی دوباره ام راهی جز صبوری کردن نداشتم  .همیشه از عمه فروغ شنیده بودم که هیچ کار خدا بی
حکمت نیست  .پس حتماً بیماری من هم حکمتی داشت که بر من پوشیده بود شاید همان محک زدن صبر و تحمل من
بود  .همراه باباعلی از مطب دکتر جعفری خارج شدیم و به ساختمان کناری رفتیم  .سوار آسانسور شدیم  .دکمه شماره
 2را فشردم  .وقتی آسانسور ایستاد بی حرف از آن خارج شدیم  .در طبقه ی دوم یک در بزرگ شیشه ای به چشم می
خورد که تنها در ورودی مرکز عکسبرداری بود  .سرم را بلند کردم و نگاهم را همراه لبخند به چهره ی نگران باباعلی
دوختم .بابا قدمی به جلو برداشت و زودتر از من وارد شد  .مستقیم به سمت پذیرش رفت .من هم خودم را به
نزدیکترین صندلی رساندم و نشستم  .باباعلی بعد از دقایقی آمد و کنارم نشست  .نگاهش کردم مغموم و ساکت بود .
دستش را در دست گرفتم یک لحظه از سردی دستش جا خوردم  .همیشه دستان باباعلی گرم بود و آن گرمای لذت
بخش را به من هم منتقل می کرد ولی حاال این من بودم که باید دستان سردش را در دست می گرفتم و آرامش می
کردم  .نگاهم روی موهای سرش ثابت ماند  .با این که باباعلی سنی نداشت اما موهای سرش جوگندمی شده بود  .به
خاطر ماجرای عمه در جوانی  ،سکته قلبی مامان بعد از مرگ عزیزانش در تصادف رانندگی  .همه اینها دست به دست
هم داده بودند و موهای بابای مهربانم را خاکستری کرده بودند  .باباعلی با فشار دستم نگاهش را به من دوخت .به
زحمت لبخندی کنج لبش نشاند  .آرام گفتم
 .بابایی هیچ وقت اینجوری نباشین
باباعلی نگاهش رنگ تعجب گرفت  .با نزدیک کردن ابروهایش به هم پرسید
!چه جوری ؟
همین جوری  .قیافتون شبیه آدمای ناامید شده  .من می خوام شما مثل همیشه شاد و امیدوار باشین  .اون طوری
 .منم روحیه می گیرم
باباعلی دستم را محکم فشرد و لبخندی مهربان تحویلم داد و گفت
نگرانی من بیشتر از بابت خودته میترا  .می ترسم اگه چیزی باشه نتونی با این مسئله کنار بیای وگرنه من همیشه
 .به لطف خدا امید داشتم و دارم
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باباعلی کمی به سمتم چرخید  .دو دستم را در دستان تنومندش گرفت و نگاهش را در نگاهم گره زد و جدی گفت
میترا ازت می خوام بعد از شنیدن نتیجه ی ام آی آر هم همین جوری بمونی  .باشه گلم ؟ تو نباید روحیه تو از
 .دست بدی  .به خاطر مامانت هم که شده باید صبور باشی .می دونی که مامانت ناراحتی قلبی داره
با لبخند به نشانه ی تأیید صحبت های باباعلی سرم را خم کردم و قاطعانه جواب دادم
قول میدم  .جواب هر چی باشه قبولش دارم  .من خودم رو از مدتها پیش آماده شنیدن هر خبری کردم  .نگران
 .من نباشین
خانم جوانی به سمت ما آمد  .نگاهی به برگه ای که دستش بود انداخت و گفت
!میترا معتمد ؟
بله
 .همراه من بیا
از باباعلی جدا شدم و همراه آن خانم وارد اتاقی شدم  .یک دست لباس مخصوص به دستم داد و گفت
 .سریع لباساتو عوض کن  .در ضمن هیچ چیز فلزی هم همرات نباشه
لباسها را گرفتم و سریع مشغول باز کردن دکمه های مانتو ام شدم  .بعد از تعویض لباسم گیره ی سرم را باز کردم .
نگاهم به دست چپم افتاد  .با دیدن جای خالی حلقه ی نامزدیم آهی کشیدم و روی تختی دراز کشیدم  .به دستورات
دکتر مربوطه با دقت عمل می کردم که مدام می گفت یه نفس عمیق  .خب حاال نفستو نگه دار  .تا اینکه صدایش را از
بلندگو شنیدم
 .خب دخترم می تونی بلند شی
از تخت پایین آمدم و دوباره لباس های خودم را پوشیدم  .وقتی از اتاق بیرون آمدم به سمت باباعلی رفتم و کنارش
نشستم تا جواب آماده شود با لبخندی به باباعلی گفتم
هرچی خدا بخواد همون میشه مگه نه ؟
باباعلی چشمانش پرآب شد  .به زحمت لبخندی به صورتم پاشید و با صدای لرزانی گفت
 .آره بابایی
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نگاهم سمت دیگری کشیده شد  .زن و شوهر جوانی با چند صندلی فاصله یک ردیف جلوتر از ما نشسته بودند  .از
دلداری هایی که مرد به همسرش میداد میشد فهمید که زن جوان باید عمل جراحی انجام می داد و همسرش او را به
نتیجه عملی که در پیش دارد امیدوار می کند  .با دیدن آن صحنه دلم به سوی امیرعلی پر کشید  .در دلم گفتم " کاش
االن اینجا بودی امیر! بیشتر از این نمی تونم جلوی مامان و بابا ماسک بی خیالی بزنم که مثالً همه چی آرومه  .به گمونم
این آرامش قبل از طوفانه  .خواهش می کنم زودتر بیا  ".با سنگینی دستی که روی شانه ام قرار گرفت  ،سرم را باال
گرفتم  .باباعلی با لبخند دستش را به طرفم دراز کرد  .دستش را گرفتم و بلند شدم  .جواب ام آی آر را که در پاکت
مقوایی بزرگی بود گرفتیم و دوباره به مطب دکتر جعفری باز گشتیم  .این را از تماس تلفنی که باباعلی موقع خروج از
مرکز کوثر با دکتر داشت متوجه شدم  .دکتر جعفری همکالسی دوران دانشگاه و از دوستان نزدیک عمه فروغ بود  .با
این که آخر وقت بود و از زمان تعطیلی مطب گذشته بود اما دکتر جعفری به دلیل حساسیت موضوع منتظر ما بود تا
جواب ام آی آر را برایش ببریم  .باباعلی به محض ورود به مطب یکراست به سمت اتاق دکتر جعفری رفت اما من همان
جا ایستادم  .با همه ی تالشم نتوانستم خونسرد باشم  .توان ایستادن نداشتم  .ضعف ناشی از روزه هم مزید بر علت شد
پاهایم به لرزه افتاده بود  .بر روی مبل چرمی که نزدیکم بود نشستم  .تکان های پایم خبراز استرسم داشت  .چشم
هایم را بستم  .باید بر خودم مسلط می شدم  .خودم اینطورخواسته بودم .چند نفس عمیق کشیدم تا اعصابم کمی آرام
شود  .زیر لب هر چه ذکر به ذهنم می رسید خواندم تا این که در باز شد و باباعلی با قامتی خمیده در قاب در ظاهر شد .
دلم به حالش سوخت  .نگفته می دانستم که چه خبر است  .دست هایم را مشت کردم  .نفسم را با فوت بیرون دادم  .از
جایم بلند شدم و با چند قدم کوتاه فاصله ام را با او پر کردم  .گردنم را کج کردم و در حالیکه سعی می کردم لبخندم
واقعی باشد گفتم
 .بریم باباعلی  .مامان االن حسابی نگرانمون شده
باباعلی دستم را گرفت و جواب لبخندم را با لبخندی تلخ داد
 .خیالت راحت باشه  ،باهاش هماهنگ کردم
برای از بین بردن غم چهره اش از در شوخی وارد شدم
اِ شما که همیشه هماهنگین  .این که چیز تازه ای نیست  .ببینم مامان اعتراضی نداره؟
بی حال پرسید
اعتراض ؟ بابته؟
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در حالیکه دست بابا را می کشیدم تا زودتر سوار آسانسور شویم با شیطنت گفتم
 .این که قراره پدر و دختر باهم شام بریم رستوران
باالخره باباعلی را به خنده انداختم  .از این بابت خوشحال شدم  .هر دو خندان سوار آسانسور شدیم  .دکمه پارکینگ را
زدم  .باباعلی دو انگشتی دماغم را گرفت و گفت
 ......وروجک از کی تا حاال بدون مامان
حرفش را قطع کردم  .پیشانیم را چین انداختم و گفتم
اِ بابایی ضدحال نزن دیگه  .از گرسنگی ضعف کردم
چانه ام را به دست گرفتم و با گردن کج ادامه دادم
 .مهمون من
باباعلی این بار با صدا خندید  .آنقدر خندید تا چشم هایش بارانی شد  .می دانستم با این کار به اشکهایش مـُهر خنده می
زند  .من هم او را همراهی کردم  .وقتی آسانسور ایستاد هر دو همزمان خارج شدیم  .باباعلی دستمالی از جیبش در آورد
و اشکهایش را پاک کرد اما من با پشت دست اشک چشمم را پاک کردم  .وقتی سوار ماشین شدیم رو به باباعلی گفتم
شام چی دوست داری بابای خوشگلم ؟
بابا ماشین را روشن کرد و با زدن راهنما از پارک بیرون آمد  .در همان حال گفت
 .معموالً این سؤالو توی رستوران وقتی مِنو رو دستت میدن می پرسن
 .بلــــــــه ولی من پرسیدم  ،چون می خواستم بدونم هوس چی کردین بریم مرکزش
باباعلی سؤالی نگاهم کرد  .ادامه دادم
بختیاری های رستوران صدف معروفه اما چلوگردنه نقش جهان یه چیز دیگس  .حاال متوجه منظورم شدین ؟
باباعلی با خنده پرسید
 .بگو خودت چی هوس کردی ؟ بریم همون مرکزش
هر دو خندیدیم باباعلی با لبخند گرمی نگاهش را من دوخت  .ماشین را به سمت رستوران نقش جهان راند  .توی ماشین
مثل گذشته کلی سربه سر هم گذاشتیم و شوخی کردیم  .انگارنه انگار که اتفاقی افتاده باشد  .وارد رستوران هم که
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شدیم ،بر سر سفارش دادن غذا کلی چانه زدیم  .باباعلی مالحظه ی مرا می کرد و غذای مورد عالقه اش را سفارش نمی
داد چون در آن صورت من باید کلی پول بابت شام پرداخت می کردم  .باالخره بعد از کلی کشمکش قرار شد من پول
دسر و مخلفات را حساب کنم و باباعلی پول غذا را حساب کند  .وقتی غذا را آوردند ،سر این موضوع کلی خندیدیم .
مدام به باباعلی تعارف می کردم و می گفتم
 .بفرمایید ساالد  .دوغش خیلی خوشمزه و گواراست .لطفاً میل کنید
باباعلی هم با خنده سر تکان میداد  .چنگالش را در ظرف ساالد فرو کرد  .تکه ای کاهو برداشت و گفت
 .دستت درد نکنه  .تا حاال ساالد به این خوشمزگی نخورده بودم
از رستوران بیرون آمدیم و بی حرف سوار ماشین شدیم  .از شوخی و خنده دقایقی پیش خبری نبود .هر دو سکوت
کرده بودیم  .هر دو غرق در افکار خود بودیم  .با این که خسته بودم و روز پرکار و پر استرسی را سپری کرده بودم اما
دلم نمی خواست به این زودی به خانه برویم  .از عکس العمل مامان با شنیدن موضوع بیماریم در هراس بودم  .هنوز از
استرس ربوده شدنم بیرون نیامده باید با این قضیه مواجه میشد  .نگران قلبش بودم  .هر چه به خانه نزدیکتر می شدیم
.طپش قلبم بیشتر می شد  .حس عجیبی داشتم
با سر و صدای من و باباعلی مامان و عمه فروغ که داخل آشپزخانه نشسته بودند بیرون آمدند  .با نگاه سطحی به
چشمهای هر دو می توانستم عمق نگرانی آنها را ببینم  .با لبخندی که از صبح به زحمت روی چهره ام نگه داشته بودم به
سمت مامان رفتم و ظرف غذا را به دستش دادم و گفتم
 .شرمنده مامانی  .یهویی شد  .اینم سهم شما
مامان ظرف غذا را از دستم گرفت و با لبخند نگاهم کرد  .رنگ نگاهش حالم را دگرگون کرد اما به زحمت خودم را
 .کنترل کردم تا مشکوک نشود
با ماسک بی خیالی که به چهره زده بودم توانستم کمی از نگرانیش بکاهم  .عمه فروغ با دلخوری ظاهری نگاهم کرد
میترا خانوم داشتیم ؟
لبخندی به رویش پاشیدم و از درون پالستیک ظرف غذایی را بیرون آوردم و به سمت او گرفتم و گفتم
 .من هیچ وقت عمه ی گلمو فراموش نمی کنم
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مامان ظرف غذاها را روی اپن آشپزخانه گذاشت بعد هر سه به طرف کاناپه رفتیم  .باباعلی رو به مامان با لحن خواهشی
گفت
 .زهرا جان بی زحمت یه چندتا چایی بیار دورهم بخوریم
مامان در جواب باباعلی لبخند مهربانی به صورتش پاشید و راهش را به طرف آشپزخانه کج کرد و در کمتر از دو دقیقه با
چهار لیوان چای خوشرنگ به ما ملحق شد  .همه در سکوت چایمان را با شیرینی های دست پخت عمه خوردیم  .می
دانستم عمه و مامان خیلی دوست دارند تا زودتر از قضیه سر در بیاورند ولی هر کدام بنا بر مالحظاتی ساکت بودند و
انتظار داشتند تا من و یا باباعلی سر صحبت را باز کنیم نگاهم در نگاه هر سه نفرشان لغزید  .نفس عمیقی کشیدم  .در
دلم از خدا یاری خواستم و با لبخند نگاهی دوباره به چهره های منتظرشان انداختم و گفتم
 .من باید یه چیزی بهتون بگم
با این حرف من باباعلی دستپاچه لیوان چای را روی میز گذاشت بعد از روی کاناپه بلند شد و گفت
 .می بخشین منو  .یه کم خسته ام  .می رم بخوابم فردا کلی کار دارم
باباعلی بدون اینکه منتظر جوابی باشد به سمت اتاقش رفت  .مامان و عمه با کنجکاوی مرا می نگریستند  .اکسیژن هوا را
به یاری طلبیدم و آن را با یک نفس عمیق یک جا بلعیدم  .چشم هایم را بستم و زبان گشودم
 .من یه غده دارم
با صدای فریاد مامان چشم هایم باز شد  .هول شدم و برای جلوگیری از هر پیشامدی متوسل به تحریف واقعیت شدم و
سریع گفتم
مامان جان برای چی این طور بی تابی می کنی  .یه غده ی کوچولوی خوش خیم که دیگه این حرفا رو نداره  .یه
 ...غده مثل آپاندیسه منتها یکم اون طرفتر توی رحم  .االن خیلی از خانوما کیست دارن
مامان با شنیدن این حرف  ،سریعتر از تصورم آرام شد و این بار موشکافانه نگاهش را در نگاهم دوخت
واقعاً ؟؟
عمه که تا آن لحظه در حال ماساژ دادن کتف مامان بود و مدام دلداریش می داد  .با نگاه دقیقی در چهره ام می خواست
از صحت خبر مطمئن شود  .من نیز همانند هنرپیشه های کارکشته لبخند اطمینان بخشی به صورتشان پاشیدم و از جایم
بلند شدم و با یک حرکت نمایشی کش و قوسی به بدنم دادم و بعد خمیازه کشان گفتم
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وای که مردم از خستگی  .اگه اجازه بدین منم برم بخوابم  .شب بخیر
عمه سری تکان داد و گفت
برو عمه جون امروز حسابی خسته شدی  .من می دونم این بابات امروز تو رو از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه
 .برده تا خیالش از بابت سالمتی تو راحت باشه  .برو عزیزم برو زودتر بخواب که فردا هم کالس داری
با گفتن شب به خیر از آن ها جدا شدم و خودم را به اتاقم رساندم و در را پشت سرم بستم یک دقیقه ای پشت در
ایستادم تا کمی از التهاب درونم کاسته شود .حس می کردم اگر با آن حرارت باالی بدنم به رختخواب بروم  ،تختم گــُر
می گیرد و شعله ور می شود  .تکیه ام را از در اتاق گرفتم  ،به سمت پنجره رفتم و آن را باز کردم و اجازه دادم تا نسیم
بهاری دست نوازشی بر بدن تب دارم بکشد .بی اراده نگاهم به طرف خانه ی عمو واال کشیده شد و بر روی پنجره ی
تاریک اتاق امیرعلی از حرکت ایستاد  .لبخند تلخی کنج لبم نشست  .چقدر به وجود امیرعلی نیاز داشتم  .چشم هایم را
بستم و خیال او را در کنارم حس کردم  .اگر االن در کنارم بود با شنیدن خبر بیماریم چه عکس العملی نشان می داد ؟ با
خودم فکر کردم و امیرعلی را در حالت های مختلفی بعد از شنیدن این خبر مجسم کردم اما در نهایت بی نتیجه چشم
گشودم هیچ گاه نتوانستم رفتارش را پیش بینی کنم  .با احساس لرزی که بر تن خسته ام افتاد پنجره را بستم و به
سمت کمد دیواری چرخیدم و لباس هایم را عوض کردم  .از خستگی توان ایستادن نداشتم چه برسد به این که بخواهم
مسواک بزنم  .با دندان های نَشسته به رختخواب رفتم .با وجود خستگی خواب از چشمانم فراری بود  .با یاد آوری
چیزی مثل برق از تخت پایین آمدم و به سمت دستشویی رفتم  .نگاهی به چهره ی خسته ام در آینه انداختم  ،مسواکم را
برداشتم  .بعد از زدن مسواک وضو ساختم و به سرعت به اتاقم بازگشتم  .با نگاهی به ساعت روی دیوار نفسی از سر
آسودگی کشیدم و قامت بستم  .بعد از اتمام نماز حس قشنگی داشتم  .نمی دانم این بیماری نو ظهور چه داشت که
میترای عجول و کم طاقت را این گونه شکیبا ساخته بود شاید وجود امیرعلی در باال بردن آستانه ی تحملم بی تأثیر
.نبوده است  .همچون پروانه ای سبک بال به رختخواب رفتم و خیلی زود اکسیر خواب وجودم را در پر کرد
بعد از نماز صبح نخوابیدم  .با خودم گفتم " باید از زمان باقی مانده نهایت استفاده را ببرم  ".با مرور اجمالی درسم
ساعتی وقت گذراندم و بعد به آشپزخانه رفتم  .دلم می خواست صبحانه ی آن چند وقت را من آماده کنم  .سماور را
روشن کردم  .به قصد خرید نان تازه از خانه خارج شدم  .تا آب  ،جوش بیاید نان سنگک خشخاشی هم خریدم  .چایی را
دم کرده و میز صبحانه را چیدم  .کارم که تمام شد از تصور چهره ی متحیر مامان لبخند رضایت بخشی زدم  .وقتی مامان
وارد آشپزخانه شد همان طور که حدس می زدم با دیدن من متعجب شد
!تو کی بیدار شدی ؟
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با لبخند قدمی به سمتش برداشتم و با تعظیمی نمایشی گفتم
 .صبح بخیر به مامان خوشگل خودم
دستش را گرفتم و او را به سمت صندلیش هدایت کردم  .مامان هنوز از بهت در نیامده بود که باباعلی در حال بستن
دکمه ی لباسش وارد آشپزخانه شد  .لباس بیرون به تن کرده بود  .با دیدن ما با لبخندی ابوهایش را باال انداخت وگفت
!! سالم بر بانوان سحرخیز
نگاهش به نان سنگک داغ روی میز افتاد  .اخمی روی پیشانیش نشست که از نگاهم پنهان نماند .با تعجب پرسید
!!صبح به این زودی رفتی نونوایی ؟
مخاطبش مامان بود ولی من به سان کودکی که می پندارد کار بزرگی انجام داده است  ،بادی به غبغب انداختم و گفتم
 .من رفتم خرید  .شاطر گفت تنور دومه
باباعلی با همان اخم به من خیره شد
!تو رفتی نونوایی ؟! اون هم صبح به این زودی ؟
من که هنوز دلیل اخم باباعلی را نمی دانستم متعجب شدم
!خب آره  .مگه اشکالی داره بابایی ؟
باباعلی با شنیدن حرفم آمد به سمتم و گفت
ببینم غیر از تو خانوم دیگه ای هم تو نونوایی بود ؟
منظور باباعلی را از طرح چنین سؤالی نمی دانستم  .با گیجی جواب دادم
!نه  .چطور ؟
باباعلی دست نوازشگرش را بر سرم کشید و پشت میز نشست
همین دیگه  .دختر عاقل آفتاب نزده بلند شدی رفتی نونوایـــــــــــی ؟
اشکالش چیه باباعلی ؟
 .اشکالی که نداره گلم اما احتیاط حکم می کنه این طورمواقع که خیابونا خیلی خلوتن بیرون نری
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بعد با لحن شوخی ادامه داد
فهمیدستی ؟
با خنده جواب دادم
 .فهمیدستم
من و باباعلی بازیگرهای خوبی بودیم و به خوبی نقش بازی می کردیم انگار نه انگار که مریضی خاصی داشته باشم .
باباعلی دست هایش را بهم کوبید و رو به مامان گفت
زهراجون این صبحونه خوردن داره ها  .مگه نه ؟
مامان هم خندید و در تأیید صحبت باباعلی گفت
 .آره واقعاً  .مخصوصاً که دخترعزیزم این صبحونه رو آماده کرده
با لبخند به صحبت های مامان و بابا گوش می کردم  .با سه لیوان چای تازه دم پشت میز نشستم و گفتم
 .خب چرا نمی خورین ؟ بفرمایین دیگه نمک نداره
با این حرفم هر دو به خنده افتادند و باباعلی رو به مامان گفت
.فــِکر کنم باید کم کم آستین باال بزنیم و این خانوم کوچولوی کدبانو رو راهی کنیم بره سر خونه زندگیه خودش
با شنیدن حرفای باباعلی معترض گفتم
! بابا
مامان لقمه ای که گرفته بود به دست باباعلی داد و با لبخند گفت
موافقم  .بزار امیرعلی از مأموریت بیاد  ...اصالً امروز با مولود جون صحبت می کنم  .چطوره ؟
در میان اعتراض من  ،مامان و بابا برای خودشان بریدند و دوختند و در آخر این لباس خوش دوخت را به تن من کردند
 .می دانستم عجله باباعلی برای چیست اما دلم نمی خواست با این وضع موجود جشن عروسی گرفته و بیماریم را از
امیرعلی و خانواده اش پنهان کنم  .موقع برگشتن از مطب دکتر بر سر این موضوع کلی با باباعلی بحث کردم ولی
درآخر بی نتیجه تنها تصمیم بر این شد تا به مامان و عمه بگوییم که غده ی داخل شکمم خوش خیم بوده و امید بهبودی
 .بسیار است
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در مسیر دانشگاه همه ی فکرم این بود که این موضوع را چطور به امیرعلی بگویم  .با وجود این که هضم این مسئله
برایم دشوار بود اما ماسک لبخند همچنان بر لبم خودنمایی می کرد  .وارد محوطه ی دانشگاه شدم  .با نگاه اجمالی جمیله
و سیما را روی نیمکت همیشگی دیدم و با قدم های بلند خودم را به آنها رساندم  .هر دو سرگرم بحث در مورد موضوعی
بودند و متوجه حضور من نشدند  .سیما مصرانه حرفش را مدام تکرار می کرد و می گفت
 .من مطمئنم
حاال شاید اشتباهی شده ؟
سیما کالفه تر از قبل جواب داد
 .خدا کنه من که از دیشب تا حاال دارم دیوونه میشم
هر دو از بس کالفه و ناراحت بودند هنوز متوجه ام نشده بودند که با صدای بلندی گفتم
سالم ! چی شده اول صبحی معرکه گرفتین ؟
هردو همزمان به سمت من برگشتند و با نگاهی ناباور گفتند
!!تویی ؟!! حالت خوبه ؟
با همان آرامش ظاهری جواب دادم
من خوبم اما این طور که به نظر میاد شما دوتا حالتون زیاد خوب نیست  .ممکنه به منم بگید چی شده ؟
هردو هاج و واج مانده بودند  .جمیله زودتر از سیما به خودش آمد و با دستپاچگی گفت
 .اِ هیـــــــــــــچی نشده
سیما معترض به جمیله گفت
چی چی رو هیچی نشده  .از دیشب تا حاال خواب به چشمام نیومده  .اصالً میترا به من بگو تو دیروز مرکز
عکسبرداریه کوثر رفته بودی یا نه ؟
با گیجی جواب دادم
 .....خب آره دیروز که باباعلی اومد دنبالم باهم رفتیم
 .دیدی  .دیدی  .چی بهت گفتم  .مامانم خودش میترا رو با باباش دیده بود
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لحظه ای سکوت برقرار شد که باز هم سیما به حرف آمد و پرسید
خـــــــــب ؟؟
شانه ای باال انداختم و گفتم
خـــــــب ؟!! چی شده ؟ میشه به منم بگین اینجا چه خبره ؟
سیما با کالفگی با انگشت شصت و سبابه گوشه ی لبهایش را فشار داد و انگشتهایش را در پایین لبش بهم چسباند  .پوفی
کشید وهیچ نگفت  .منتظر نگاهشان کردم .باالخره جمیله به حرف آمد و محتاطانه پرسید
میترا تو تومور داری ؟
با شنیدن این حرف همچون تکه ای یخ وا رفتم  .با تعجب پرسیدم
!!کی به شما همچین حرفی زده ؟
 .طفره نرو جواب منو بده
نمی دانستم آنها چگونه از موضوع باخبر شده اند  .به هر حال نمی توانستم چیزی را از آن دو نفر مخفی نگه دارم .
بنابراین خیلی آرام جواب دادم
 ...آره
لحظه ای خیره نگاهم کردند و بعد در یک حرکت غافلگیرانه هر دو مرا بغل گرفته و شروع به شیون و زاری کردند .
بغضم گرفته بود ولی با خدای خودم عهد بسته بودم تا صبوری کنم و از درگاه او ناامید نشوم  .با همه ی تالشم نتوانستم
در برابر ابراز احساسات دو دوست عزیزم خوددار باشم و سد پلک هایم شکست و اشکم جاری شد  .در حالی که هنوز
لبخند بر لبهایم خودنمایی می کرد به زحمت آن دو را از خودم جدا کردم .از هر دو قول گرفتم تا راجع به این موضوع با
کسی صحبتی نکنند  .آن روز جلسه امتحان را با نگاه های پی در پی سیما که دلسوزی و نگرانی در آن موج می زد به
 .پایان رساندم
پشت درخانه ایستاده بودم و به دنبال کلید سرم را داخل کیفم فرو کرده بودم  .باالخره بعد از دقیقه ای جستجو پیدایش
کردم  .با لبخند کلید را داخل قفل در انداختم  .هنوز کلید را نچرخانده بودم که صدای ترمز ماشینی نگاهم را به عقب
کشاند  .خودش بود  .خستگی از سرو رویش می بارید  .نگاه عاشقم در نگاه بیقرارش قفل شد  .همان طور بی حرکت
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ایستاده بودم و حتی پلک هم نمی زدم  .امیرعلی با لبخندی از ماشین پیاده شد و به سمتم آمد  .یک لحظه به یاد آخرین
 .برخودمان افتادم و در پاسخ سالمش از شرم سرم را پایین انداختم که با صدای شادش مواجه شدم
روش جدیده استقباله ؟؟!! حاال چرا پشت در وایسادی ؟
انگارعلت رفتارم را فهمید که سریع حرف را عوض کرد .دلم بنای ناسازگاری گذاشته بود.هجوم افکار بیشمار به مغزم،
امانم را بریده بود  .به یاد وضعیت جسمی و بیماریم تصمیمی عجوالنه گرفتم  .باید کاری می کردم  ...با اخم به چشمهای
منتظرش نگاه کردم و خیلی سرد جواب دادم
 .داشتم می رفتم داخل
بعد در را باز کردم و با گفتن " با اجازه " داخل شدم و در را پشت سرم بستم و فرصت کوچکترین عکس العملی را با او
ندادم  .بیچاره امیرعلی شوکه از رفتار من در جا خشکش زده بود  .خم شدم وازسوراخ کوچکی که کنار قفل در حیاط بود
زیر نظر گرفتمش  .خنده روی لبهایش خشک شد  .مات و مبهوت به در بسته چشم دوخته بود  .از نظر خودم بهترین
کار ممکن را انجام داده بودم  .در آن لحظه به فکر هیچ کس نبودم  .نه به فکر ناراحتی قلبی مامان و نه به باباعلی و عمه
فروغ  .فقط و فقط به یک چیز فکر می کردم آن هم گسستن یکی یکیه رشته های محبتی که بین من و امیرعلی بود  .هر
چند برایم سخت ترین کار دنیا بود اما چاره ی دیگری نداشتم  .فکر می کردم با دلسرد کردن امیرعلی او بهتر می تواند
غم فراغ را تحمل کند  .من که رفتنی بودم  .امیرعلی با مشت های گره کرده و صورتی برافروخته به سمت خانه شان
رفت .با صدای مامان که از بالکن آشپزخانه می آمد به آن سو چرخیدم  .مامان بی خبر از همه جا با لبخند رو به من گفت
 .چرا اونجا وایستادی ؟ نکنه منتظره امیرعلی هستی ؟ بیا باال که خبرای دسته اول برات دارم
تازه به یاد صحبتهای صبح بابا و مامان افتادم و آه از نهاد برخاست  .من به دنبال بهانه برای برهم زدن نامزدی بودم و
مامان به فکر جشن عروسی  .سالنه سالنه از پله ها باال رفتم و وارد خانه شدم  .بوی غذا در خانه پیچیده بود  .به سمت
آشپزخانه رفتم  .مامان مشغول آبکش کردن برنج بود  .با مقنعه جلوی دماغم را گرفتم  .حالم داشت از بوی غذا بهم می
خورد  .مامان را صدا کردم و گفتم
مامان ! چه خبره ؟! این همه غذا رو برای کی درست کردی ؟
مامان آبکش را تکان داد تا آب برنج از آن خارج شود و در همان حال جواب داد
...اول سالم  .دوم اینکه امشب مهمون داریم  .به سالمتی آخرین امتحانتم دادی
مامان بعد از گفتن این حرف به سمتم چرخید ولی با دیدن من در آن حالت با تعجب پرسید
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چیه مامان ؟! چرا جلو دماغتو گرفتی ؟ طوری شده ؟
مستأصل مانده بودم که چه جوابی به مامان بدهم  .در مغزم به دنبال واژه ای می گشتم که آغوش گرم و پر مهر مامان
فرصت فکر کردن را از من ربود  .با بغض در گوشم زمزمه کرد
 .الهی من بمیرم و تو رو این طور نبینم
با اعتراض خودم را از آغوشش بیرون کشیدم
اِ مامان  .شما چرا برای هر چی از جونتون مایه میذارید  .من که چیزیم نیست  .فقط یه کمی بوی غذاها باهم قاطی
 ....شده  .اینه که
تو برو تو اتاقت استراحت کن  .بعدشم یه دوش بگیر تا برای شب سرحال باشی  .آخه قراره امشب امیرعلی با
 .خونوادش بیان تا تاریخ روز جشن عروسی رو معین کنن
با اخم به مامان گفتم
 .آخه مامان االن وقتشه ؟ بذارین بعد عمل جراحی  .تا اون موقع هم من حالم خوبه خوب میشه
مامان چینی روی پیشانیش انداخت و گفت
 .نمی دونم وا ...سر از کارای بابات در نمی یارم  .دلیل این همه عجله رو نمی فهمم
من که دیگر طاقتم تمام شده بود  .اگر دقیقه ای دیگر می ماندم همه چیز را به مامان می گفتم بنابراین مامان را با افکار
خودش تنها گذاشتم و به اتاقم رفتم  .پشت در اتاقم که ایستادم  .چشم هایم را بهم فشردم تا مانع هجوم اشکهایم شوم .
دیدن دوباره ی امیر و برخورد سردم با او ،حال خوب مامان و ذوقش برای تعیین تاریخ عروسی حالم را دگرگون کرده
بود .با همه ی مقاومتم چشمه ی اشکم جوشید .پاهایم دیگر تحمل وزنم را نداشت  .زانوانم خم شد و بدنم ســُر خورد و
آرام روی زمین نشستم  .زانوانم را در آغوش گرفتم و بی صدا و از ته دل گریستم  .بیشتر از همه برای دل خودم گریه
می کردم که نمی توانستم حرف دلم را با کسی بگویم  .وقتی اشکم خشکید کمی آرام گرفتم  .با خودم گفتم " یعنی با
اون برخورد من ،امیرعلی امشب میاد ؟" فکر و ذهنم خسته بود و حوصله گمانه زنی هم نداشتم  .با زحمت خودم را از
زمین کـَندم  .به اجبارمانتو و مقنعه را از تن درآوردم وبه رختخواب پناه بردم  .در آن لحظه به تنها چیزی که احتیاج
داشتم خواب بود و بس
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چه خواب شیرینی ! حس می کردم درون ننو در حال تاب خوردن هستم اما نه ! چه تکان های شدیدی ! کم مانده بود از
درون گهواره ی گرم و نرمم به بیرون پرت شوم  .هر لحظه تکانها شدیدتر می شد  .وای نه ! حتماً زلزله شده با وحشت
چشم هایم را باز کردم  .مامان نگران و وحشت زده کنار تختم نشسته بود و بازوهایم در دستش بود  .هاج و واج نگاهش
می کردم که مامان به خودش آمد و نفس آسوده ای کشید و گفت
دختر تو که منو نصفه عمر کردی  .هر چی صدات کردم بیدار نشدی .یاال بجنب  .پاشو برو یه دوش بگیر االنه که
 .مهمونا بیان هنوز تو خوابی
لحظه ای خیره نگاهم کرد و بعد مشکوک پرسید
میترا ! چشات چرا این همه پف کرده ؟ نکنه گریه کردی ؟ هان ؟
دستپاچه چنگی به موهایم زدم و در حال خاراندن سرم گفتم
 .چه حرفا می زنیا مامان  .گریه ی چه وقته ؟ خودت می دونی که هر وقت خوابم نصفه بمونه این شکلی میشم
مامان آهانی گفت و از اتاق خارج شد  .من هم با دهن دره ای بلند از رختخواب دل کندم و به حمام رفتم  .دقایقی زیر
دوش ایستادم تا آب همه ی خستگی هایم را بشوید  .مامان حق داشت که سر هر مسئله ای از من می خواست تا به حمام
بروم  .اخالقم دستش بود می دانست که با دوش گرفتن حسابی قبراق و سرحال می شوم  .بعد از حمام با سشوار موهایم
را خشک کردم و لباس پوشیدم  .یک ربعی در انتخاب لباس معطل شدم کاری که از من بعید بود  .خودم هم نمی دانستم
چه مرگم شده بود  .از یک طرف به امیرعلی بی محلی می کردم تا او را از خودم دلسرد کنم و از طرف دیگر می خواستم
در نظرش خوش پوش و بی نقص باشم  .باالخره پیراهن آستین بلند حریر سرمه ای که پر بود از شکوفه های ریز سفید
زیبا که بلندیش تا زیر زانو بود به همراه جوراب شلواری پوشیدم  .موهای سرم را دم اسبی بستم وروسری نخی آبی
روشن سرم کردم با نگاهی اجمالی به آینه خواستم تا از اتاق بیرون بروم ولی کمی رنگ پریده به نظر می آمدم  .دستم به
سوی میز کنسول کشیده شد  .کمی کرم پودر و رژ لب و رژ گونه پژمردگی چهره ام را پنهان می کرد  .دلم نمی خواست
هیچ کس مرا ضعیف و ناتوان ببیند .چشمم به جعبه ی سایه ی بیست و چهار رنگی که هدیه ی ریما بود افتاد  .بی
اختیارآن را برداشتم و با سایه ای به رنگ آبی پشت چشمم کشیدم اما از بس ناشیانه این کار را کردم مژه هایم آغشته
به پودر سایه شد بنابراین مجبور شدم برای جبران این خرابکاری کمی ریمل هم به مژه هایم بزنم وقتی خودم را در
آینه دیدم لبخند رضایت بخشی کنج لبم نشست  .آرایشم ناخواسته کمی غلیظ شده بود  .بدون فکر به عکس العمل
امیرعلی از اتاق خارج شدم .مامان با دیدنم خودش را کمی عقب کشید و با لبخند نگاهم کرد بعد مرا در آغوش کشید و
در گوشم گفت
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 .چه خوشگل کردی امشب  .الهی خوشبخت شی گلم
با بوسه ای بر گونه مامان از او تشکر کردم و گفتم
هنوز مهمونا نیومدن ؟
مامان تا خواست جواب مرا بدهد آیفون به صدا در آمد که مامان با خنده گفت
 .بفرما اینم از مهمونا
همراه مامان برای استقبال پایین رفتم  .مامان جلوتر از من به سمت در سالن رفت و در را باز کرد با خوشرویی سالم و
خوشامد گفت من چند قدم عقب تر از مامان ایستاده بودم .باباعلی هم که آن موقع درحیاط بود جلوتر ازبقیه همراه عمو
واال باال آمد و برای ورود به داخل خانه مدام بهم دیگر تعارف می کردند باالخره عمو واال قدمی داخل گذاشت و باباعلی
هم پشت سرش وارد شد و دنبال آنها خاله مولود و عمه فروغ وارد شدند  .هرچه منتظر شدم از امیرعلی خبری نبود .
نمی دانستم از این امر خوشحال باشم یا ناراحت  .دردلم غوغایی بود  .قلبم دوباره بنای ناسازگاری داشت  .مثل قلب
گنجشک تند تند می زد خاله مولود تا به من رسید آغوش گشود و گفت
 .عروس گلم چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد
با خجالت سرم را پایین انداختم و گفتم
 ....شرمندم به خدا  .این روزا امتحانات ترم بود اینه که
خاله لبخندی زد و گفت
درس که همیشه هست  .بگو این چند وقته امیرعلی نبوده  ،تو هم که ما رو قابل نمی دونی
تند جواب دادم
نـــــــــــــــه این چه حرفیه  .من وظیفه ام بود که به شما سر بزنم  .کوتاهی کردم ببخشید  .خاله و عمه نگاهی
بین هم ردوبدل کردند و هر دو لبخندی تحویلم دادند  .مامان هر دو را دعوت به نشستن کرد و بعد با حالت سؤالی
گفت
پس امیرجان چرا نیومد ؟
خاله مولود با شنیدن نام امیرعلی چهره اش پکر شد و گفت
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واال نمی دونم غروبی که اومد خونه خیلی خسته و گرفته بود  .االن هم گفت که سردرد شدیدی داره  .برای همین
 .معذرت خواهی کرد
عمه روی مبل نشست و در همان حال پرسید
نکنه تو مأموریتی که رفته بود اتفاقی افتاده باشه ؟
خاله مولود شانه ای به عالمت نمی دانم باال انداخت و عمو واال در پاسخ عمه گفت
نه فروغ خانوم  .من بعد از اومدن امیرعلی با فرمانده اش تماس گرفتم و پرس و جو کردم  .سرهنگ یونسی گفت
امیرعلی مثل همیشه این بار هم مأموریتش رو با موفقیت انجام داده
با شنیدن صحبت های آنها ماندن را در آنجا جایز ندانستم و به آشپزخانه رفتم و خودم را با ریختن شربت درلیوان های
چیده شده درون سینی مشغول کردم  .از دست خودم  ،از دست امیرعلی  ،از دست زمانه عصبانی بودم  .می دانستم که
رفتار من دلیل نیامدن امیرعلی بود اما به جای این که از این موضوع خوشحال باشم  ،ناراحت و عصبی بودم  .کالفه و
سردرگم بودم  .نمی دانستم آیا کاری که می کنم درست است یا نه ؟ دلم می خواست گریه کنم  .بغض به گلویم چنگ
می زد  .من بیشتر از هر زمان دیگری به وجود امیرعلی نیاز داشتم اما  ...به یاد یک ترانه ی قدیمی اشک از چشمانم
 .سرازیر شد
 ...شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم
اما شانه ای نبود تا تکیه گاهم شود  .دیگر یارای ایستادن نداشتم  .زیر اپن نشستم روی زمین و زانوانم را در آغوش
گرفتم .انگار عادتم شده بود  .آرام و بی صدا اشک ریختم  .دلم برای خودم سوخت  .با گرمی دستی که روی شانه ام
نشست به خود آمدم  .سرم را باال گرفتم و چشمهای بارانیم در نگاه مهربان عمه فروغ ثابت ماند  .دستپاچه شدم  .سریع
با پشت دستهایم اشک را از چشمم زودودم  .عمه لبخند مهربانش را دریغ نکرد  .ضربه ی آرامی به پشتم زد و گفت
امان از عاشقی  .می دونم از این که امیرعلی نیومده دلخوری اما مگه خودت همینو نمی خواستی ؟
چشمهایم از فرط تعجب گرد شد  .عمه با دیدنم لبخندش پررنگ تر شد و گفت
 .این موهای سفیدی که می بینی به قیمت گزافی به این رنگ در اومده عزیز دلم
عمه !! آخه !! شما از کجا متوجه شدین ؟
عمه که با لذت در حال نگاه کردن در چهره ی بهت زده ی من بود با لحن خاصی که لبخند را بر لبم آورد گفت
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 .حاال
به کمک عمه از روی زمین بلند شدم که عمه دوباره به حرف آمد و گفت
 .یه آبی به دست و صورتت بزن  .امیرعلی االنه که بیاد  .طفلک تو رو این ریختی ببینه پس می افته
با دهان باز به حرفای عمه گوش می دادم  .به فکرفرو رفتم "یعنی عمه از کجا می دونه که من با امیر چطوری برخورد
کردم ؟ یا امیراالن میاد ؟ مگه خاله مولود نگفت امیرعلی عذر خواسته و از اومدن به مهمونی امتناع کرده ؟ " اینها
سؤاالتی بود که ذهنم را مشغول کرده بود اما فرصت نداشتم تا بایستم و جواب آنها را پیدا کنم  .به سرعت از آشپزخانه
خارج شدم و خودم را دستشویی رساندم .با نگاهی به آینه از دیدن خودم وحشت کردم  .گریه ام باعث بهم خوردن
آرایش صورتم شده بود  .سیاهی ریمل زیر چشمم و روی گونه ام پخش شده بود .چهره ی مضحکی پیدا کرده بودم  .با
آب و صابون آرایش صورتم را شستم بعد به اتاقم رفتم و دوباره با کرم پودر و رژ گونه به چهره ی رنگ پریده ام روح
بخشیدم  .رژ کالباسی تکمیل کننده ی آرایشم بود  .با صدای زنگ خانه خواستم از اتاقم بیرون بروم اما نیرویی مانع از
این کار شد  .پشت به در روی تختم نشستم و به صداهایی که از پایین می آمد گوش سپردم  .دقایقی گذشت و من
همچنان چسبیده به تخت دراتاقم نشسته بودم  .با شنیدن صدای پایی ضربان قلبم اوج گرفت .کوبش بی امان قلبم بر
استرسم می افزود  .با تقه ای که به در خورد همه ی اعتماد به نفسم پا به فرار گذاشت  .دستگیره ی در چرخید اما من
همچون مجسمه ای بی جان  ،بی حرکت بودم  .نمی دانستم چه عکس العملی نشان دهم  .اتاق در سکوت کامل بود .
صدای قورت دادن آب دهانم را می شنیدم  ،همین طور صدای نفس های او را  ،حتی گرمی نفسش را از آن فاصله حس
می کردم اما جرأت برگشتن به عقب و نگاه کردن در چشمهایش را نداشتم  .دوباره صدای قدم هایش به گوشم رسید
که دور می شد  .وحشت کردم  .در دلم فریاد زدم نرو...اما زبانم قفل بود  .بازهم اشک مهمان چشم هایم شد  .بازصدای
قدم هایش به گوشم آمد  .نزدیک بود  .با خودم گفتم " پس نرفته  .می خواد منو به حرف بکشه  .با سکوت آزار دهنده
اش می خواد تنبیهم کنه  ".هرچه کردم قفل زبان را باز کنم نشد که نشد  .تختم کمی باال و پایین شد  .کنارم نشسته بود .
از این نزدیکی بیش از حد ترسیدم  .از اینکه کوبش قلبم رسوایم کند  .نفس هایم به شماره افتاده بود  .جسم بیمارم قادر
به هضم هیجانی که پا به دلم گذاشته نبود  .صدای میترا گفتنش در گوشم پیچید اما دریغ از صدایی که در پاسخش از
حنجره ام بیرو ن بیاید  .تنها گوشهایم به خوبی وظیفه ی خود را انجام می دادند که آنها هم دیگر چیزی نشنیدند  .پلک
.هایم روی هم افتاد
با تکانهای خفیفی که رفته رفته شدت گرفت کمی پلک هایم از هم باز شد اما دوباره روی هم افتاد  .انگار سال ها بود
که خوابیده ام بدنم خسته بود  .هنوز ضعف داشتم  .صورتم خیس بود  .کنترل اشکهایم را نداشتم  .با همه ی تالشم

261

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

هبشت گمشده ی میرتا نویسنده آسایش

کتابخانه نودهشتیا

نتوانستم مقاوم باشم .باالخره شکستم  .از ته دل زجه زدم و خدا را صدا زدم  .ظرفیت من همان چند روز صبوری بود و
بس  .دیگر نمی توانستم نقش بازی کنم و به همه بگویم" همه چی آرومه  "....با صدای در اتاق که باز و بسته شد دستم
را به سمت صورتم بردم تا اشک هایم را پنهان کنم اما صدای آخی که از حنجره ام بیرون پرید نشان از دردی بود که در
دستم پیچید  .صدای قدم ها نزدیکتر شد  .سرم را چرخاندم وچشم هایم را بستم  .سنگینی سایه اش را روی صورتم
حس کردم اما حرکتی از خود نشان ندادم  .صدای دلخورش قلبم را خراش داد
نمی دونستم انقد برات غریبه شدم که از من رو برمی گردونی  .فکر می کردم نزدیکترینم به تو اما حاال من باید
 .از بقیه بشنوم که تو مریضی
آه بلندی کشید  .صدایش می لرزید
 .اگه اجازه ی عملت دست من نبود  ،حاال هم بهم نمی گفتن
باورم نمی شد  .اجازه عمل؟!! اصالً به این موضوع فکر نکرده بودم دوست نداشتم امیر را اینطور ناراحت ببینم .چشم
هایم را با سماجت بسته نگه داشته بودم که امیرعلی با صدای خش داری گفت
ولی من اجازه ی نمی دم اینجاعملت کنن  .نمی تونم ریسک کنم  .به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادنت نیستم .
 .به هیچ قیمتی
جمله آخر را با بغض و فریاد گفت و از اتاق خارج شد  .بیچاره امیر حتماً از وضعیت دقیق بیماریم باخبر شده بود  .با
شدت نفس حبس شده ام را بیرون دادم  .دوباره اشک هایم جوشید تنها مرهم دل ریشم  .دکتر جعفری موفقیت در
عمل را پنجاه  ،پنجاه اعالم کرده بود  .آن هم به خاطر بزرگی غده می خواستند رحمم را به طور کامل از بدنم خارج کنند
و این مسئله به تنهایی خود بعد از موفقیت درعمل فاجعه ای بزرگ برایم به شمار می آمد در صورت زنده ماندنم تا آخر
عمر امیرعلی را از نعمت فرزند محروم می کردم و من این را نمی خواستم بعد از یک شب بستری شدن در بیمارستان
مرخص شدم  .امیرعلی مرا در ماشین خودش نشاند و با خداحافظی از باباعلی حرکت کرد  .بدون هیچ اعتراضی تنها
نظاره گر بودم  .در راه بازگشت داخل ماشین  ،امیرعلی بی مقدمه پرسید
چرا زودتر بهم نگفتی ؟
بدون اینکه نگاهم را از خیابان بگیرم بی رمق جواب دادم
 .خودم هم تازه موضوع رو فهمیدم
امیرعلی با حرص دنده عوض کرد و پوزخند به لب با عصبانیت گفت
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.تازه ؟؟!! جالبه شکمت روز به روز بزرگتر می شده و تو می گی تازه متوجه شدی
نفسش را با حرص فوت کرد  .دست راستش را که آزاد بود چند بار ال به الی موهایش فرو کرد و دوباره به حرف آمد
 .از اداره مرخصی گرفتم  .فردا می ریم تهران  .با شاهرخم هماهنگ کردم تا یه بیمارستان مجهز پیدا کنه
با شنیدن حرفهایش ته دلم قند آب می کردم  .از اینکه برایش اهمییت داشتم ذوق کردم اما در ظاهر به روی خودم
نیاوردم چون من تصمیم دیگری گرفته بودم برای همین برخالف میل باطنیم تلخ شدم
الزم نکرده  .من هیچ جا نمی رم  .نمی خوام کسی برام دل بسوزونه  .اگه قراره بمیرم می خوام همین جا تو شهر
 .خودم بمیرم نه تو غربت
امیرعلی با شنیدن جوابم ناگهان پایش را روی ترمز گذاشت و وسط خیابان متوقف شد  .صدای بوق های ممتد ماشین
هایی که پشت سرمان بودند در گوشم پیچیده بود که صدای ناقوس هم به آن اضافه شد  .سیلی که امیر علی بر صورتم
نواخت سرم را به عقب پرتاب کرد  .ماشینی از کنارمان رد شد راننده اش شیشه ی ماشین را پایین داد و به سمت ما خم
شد و طلبکار فریاد زد
هــــــــــی یابو برو تو خونه ات هر چقد دلت می خواد زنتو بزن  .واسه چی راهو بند اوردی؟
امیرعلی جوابش را نداد  .ماشین را به حرکت درآورد و به کنار خیابان کشاند و ترمز دستی را کشید  .رنگ چهره اش به
سرخی گراییده بود  .هنوز عصبانی بود  .ریما هیچ وقت از این که امیرعلی دست بزن دارد حرفی نزده بود اما حاال امیر
دستش رویم بلند شده بود انگار جوابی بهتر از سیلی برای حرفهای من نداشت  .سرش را روی فرمان ماشین گذاشت.
زیر لب با اندوه گفت
 .هیچ می دونی تو یه شکنجه گر واقعی هستی  .همیشه با حرفای زهردارت روح آدم رو خراش میدی
سرش را از روی فرمان ماشین بلند کرد و تکیه اش را به صندلی داد  .دو دستش را داخل موهایش فرو برد و هوای ریه
اش را با فوت بیرون داد  .به طرفم چرخید  .بی اراده خودم را عقب کشیدم  .پوزخندی زد و گفت
نترس  .اگه تو اعصابم رو خط خطی نکنی من بچه ی خیلی آرومیم به خدا  .باور نداری می تونی از مامان مولودم
 .بپرسی
نفسم را با آه بیرون دادم
امیرعلی میشه به نظر من هم اهمیت بدی ؟
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امیرعلی با شنیدن این حرف از زبانم  ،لبخند از لبانش پرکشید و با اخم پرسید
چه نظری ؟
به خودم جرأت دادم و نگاهم را در نگاه اخمویش دوختم و گفتم
من حق دارم در مورد معالجه ی بیماریم نظر بدم یا نه ؟
امیرعلی با جدیت تمام بدون لحظه ای درنگ جواب داد
 .نه
نه ؟!! چـــــــــــــــــرا اون وقت ؟
 .از همین حرف زدنات معلومه که داری با قضیه احساسی برخورد می کنی
در تمام عمرم مردی تا این حد دیکتاتور ندیده بودم  .من حتی حق اظهار نظر در مورد نحوه ی معالجه ام نداشتم .
جواب قاطع امیر مرا بر سر لج انداخت  .دستهایم را در هم قالب کردم و سرم را به طرف شیشه ماشین گرفتم و با
جدیت گفتم
 .من از شیراز یه قدم هم اون ورتر نمیرم  .حاال ببین
امیر تا خواست جوابم را بدهد گوشی همراهش زنگ خورد  .با دیدن شماره ی تماس گیرنده لبخندی زد و دکمه ی
تماس را زد  .بعد از صحبت کوتاهی که بیشتر شنونده بود تماس را قطع کرد و سرش را به طرفم چرخاند و در حالیکه
ماشین را روشن می کرد با لبخند معنی داری جوابم را داد
 .حاال می بینیم
حدس زدم تماس از سوی شاهرخ بود  .برایم جای تعجب بود که چرا شاهرخ با وجود اینکه از موضوع بیماریم باخبر
شده چرا تاکنون تماسی با من نداشته ؟ چرا موقع صحبت با امیر نخواسته با من نیز حرف بزند ؟ فکرم درگیر این
موضوع و چشمم به خیابان بود اما متوجه مسیر نبودم  .با تکانهای ماشین سرم را با تعجب به جانب امیرعلی چرخاندم و
پرسیدم
!کجا داریم میریم ؟
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امیرعلی نگاهم کرد و به راهش ادامه داد بدون آن که جواب مرا بدهد دوباره پرسیدم  .لبخندی زد  .ماشین را پارک
کرد و گفت
 .چقد عجولی تو دختر  .اگه یه کم به اطرافت بیشتر توجه کنی خودت می فهمی
دیگر جوابی نداد و از ماشین پیاده شد  .من نیز به تبعیت از او از ماشین پیاده شدم  .از شهر خارج شده بودیم  .با تعجب
به دوروبرم نگاه کردم  .امیر مرا با آن حال خرابم از بیمارستان مرخص کرده  ،آن وقت به جای بردن به خانه مرا برای
گردش به بیرون شهر آورده بود ! از امیرعلی همچین کارهایی بعید به نظر می رسید مگر اینکه مسئله ی خاصی پیش
آمده باشد  .امیرعلی مشغول بیرون آوردن وسایل از صندوق عقب ماشین بود .وقتی مرا دست به سینه کنارش دید
حصیر را به دستم داد و با لبخند گفت
 .ببر یه جای خوب پهن کن تا منم بقیه ی وسیله هارو بیارم
حصیر به دست با تعجب نگاهش کردم و گفتم
امیر اتفاقی افتاده ؟!! االن من باید خونه باشم  .اصالً ببینم خونوادم خبر دارن منو برداشتی اوردی اینجا ؟
امیرعلی مرا به سمت درختی هل داد و خودش هم با سبد و بقیه ی وسایل راه افتاد  .بعد باخنده جواب داد
اول جواب سؤال دومت رو بگم  .بلــــــــــــــــــه خانوم کوچولو اجازتون رو از مامان و بابات گرفتم  .در جواب
سؤال اولت هم باید بگم دلم می خواست بعد از چند هفته دوری از خانوم غرغروی خودم  ،آخرین گردش دوران
نامزدی رو بیام اینجا  .نمی دونی این جا تو دل طبیعت خوردن عصرونه چه مزه ای داره ؟
زیر سایه ی اولین درختی که سر راهم بود حصیر را پهن کردم  .امیرعلی هم وسایل را گوشه حصیر گذاشت بعد از داخل
سبد فالکس چای را به همراه دوتا لیوان و ظرف محتوی بیسکویت و شیرینی های خانگی بیرون آورد  .لیوان ها را پر از
چای کرد و یکی را به دست من داد و لیوان دیگر راخودش برداشت ظرف بیسکویت را هم به طرفم گرفت و گفت
 .تو این هوا چای می چسبه  .مخصوصاً اگه بیسکویتش خونگی باشه و صدالبته دستپخت مادرشوهر آدم باشه
به زحمت لبخندی گوشه لبم نشاندم  .طوری وانمود می کرد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده  .بغض مهمان ناخوانده ی گلویم
شد .با جرعه ای چای آنرا فرو خوردم و در جواب پرحرفی های امیرعلی تنها توانستم صورتم را با لبخند نقاشی کنم .
امیر مدام حرف می زد  .از آینده ی روشنی می گفت که قرار است با بچه های نداشته مان بسازیم  .کم کم کاسه ی
صبرم لبریز شد  .با پرخاش حرف امیرعلی را قطع کردم و با بغض و فریاد گفتم
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بس کن دیگه  .کیو می خوای گول بزنی ؟ خودت بهتر می دونی با من آینده ای که ازش دم میزنی نخواهی داشت
 . .پس انقد خودت و منو عذاب نده
امیرعلی با فریادم غافلگیر شد
 .دکتر جعفری خیلی واضح گفت دیگه امیدی به بهبودی نیست
امیرعلی دستش را پیش آورد و با انگشت شصتش اشکهایم را پاک کرد و برای دلداریم گفت
من مطمئنم با امکانات و تجهیزاتی که تو تهران هست و با دکترای باتجربه و متخصص این رشته حتماً خوب میشی
 . .توکلت به خدا باشه
پرده ای از اشک دید چشمانم را تار کرده بود  .امیرعلی در هاله ای از مه زیباتر از هر زمان دیگری به نظرم می آمد  .با
حرفهای امیرعلی لبخندی روی لبم نشست  .لبخندی که رنگ و بوی غم داشت  .دستهای لرزانم در دستهای گرمش آرام
گرفت اما دلم آرام نشد در جوابش با بغض گفتم
با همه ی این حرفا بهبودی من در صورت خارج کردن رحمم امکان پذیره که در اون صورت بدون داشتن رحم
 .همه ی راهها برای بچه دار شدن من بسته است  .من نمی خوام تو رو از داشتن بچه ای که آرزو داری محروم کنم
پوزخندی زدم و ادامه دادم
 .می بینی هرجور که به قضیه نگاه بکنی باز می رسی به حرف من
امیرعلی از کوره دررفت و فریاد زد
کدوم حــــــــــــرف ؟
نگاهش کردم  .چشمهای او هم بارانی بود  .آه بلندی کشیدم و جواب دادم
 .این که ما باید از هم جدا بشیم
امیرعلی بهت زده نگاهم کرد  .دوباره دستش باال آمد اما این بار دستش به حالت مشت شده بر کف دست دیگرش
فرود آمد  .از جایش بلند شد  .دو دستش را البه الی موهایش فرو کرد و شروع به قدم زدن کرد  .یک دفعه از حرکت
ایستاد  ،به سمتم چرخید و با عصبانیت غرید
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یعنی انقد نامردم که زنم رو پاره ی تنم رو تو این شرایط ول کنم ؟ تو راجع به من چی فکر کردی که همچین
حرف احمقانه ای می زنی ؟
نمی خواستم آینده امیرعلی را که بدون من حتماً خیلی بهتر بود خراب کنم  .یک آن فکری به ذهنم رسید  .با جدیت
گفتم
 .تا از هم جدا نشیم من هیچ اقدامی برای درمانم انجام نمی دم
امیرعلی عصبی و کالفه بود  .نگاهش طوفانی شد  .به هر قیمتی می خواست مرا مجاب کند  .دوباره غرید
 .تو بیخود می کنی  .مگه من مرده باشم تو نخوای معالجه بشی
توی دلم فریاد زدم " خدا نکنه " امیرعلی همچون ببر زخمی به خود می پیچید  .به خوبی می دانست که اگر من تصمیم
به کاری بگیرم کسی جلودارم نیست  .به سان دختر بچه سه ساله ای بودم که با لجبازیهای بچگانه اش همه را مستأصل
 .کرده و کسی یارای مقابله با او نیست
بحث و جدل من و امیرعلی بی نتیجه ماند  .هر دو با روحی خسته بدون لذت بردن از آخرین گردش دونفره مان به خانه
برگشتیم  .در راه بازگشت امیرعلی یک کلمه هم حرف نزد  .تنها صدای غمگین مرتضی پاشایی بود که سکوت تلخ
بینمان را می شکست  .وقتی امیرعلی ماشین را مقابل خانه مان نگه داشت  ،بدون خداحافظی از ماشین پیاده شدم و بدون
تعارف به او وارد خانه شدم  .بی حرف یکراست به اتاقم رفتم و مامان را با سؤاالت بیشمارش تنها گذاشتم  .خواب
بهترین مسکن برای فراموشی دردهایم بود  .این روزها خوابم زیاد شده بود  .ته دلم به لطف خدا امیدوار بودم  .به قول
عمه فروغ که در مواقع دل نگرانیها می گفت " ته دلم روشنه ".اما نمی خواستم یک عمر امیرعلی پاسوز من باشد و از
لذت پدر شدن که بسیارهم برازنده اش بود بی نصیب بماند  .تصمیمم برای جدایی از امیرعلی جدی بود  .وقتی تنها شرط
برای معالجه ام باشد به ناچار همه با آن موافقت می کنند  .برای شام مامان صدایم کرد  .انگار کوه کنده بودم  .بدنم خرد
و خمیر بود  .به زحمت از تخت پایین آمدم  .آبی به دست و صورتم زدم و وارد آشپزخانه شدم  .مامان و باباعلی هر دو
ساکت نشسته بودند  .هر دو غرق در افکار خود بودند و متوجه من نشدند  .سالمم را کسی پاسخ نگفت .بی حرف صندلی
را عقب کشیدم تا بنشینم  .صدای جیغ صندلی هر دو را از جا پراند  .با شرمندگی گفتم
 .سالم  .ببخشید ترسوندمتون
باباعلی سرش را بلند کرد و با دیدن من گفت
 .کجا موندی بابا ؟ غذا از دهن افتاد
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 .خواب بودم  .از زور گشنگی بیدار شدم وگرنه تا فردا صبح هم بیدار نمی شدم
مامان در حالیکه برایم کفگیری سبزی پلو می کشید با تعجب پرسید
 .مگه عصرونه نخوردی ؟ مولود جون کلی خوردنی براتون گذاشته بود
به یاد ماجرای عصر پوزخندی زدم و گفتم
نه فقط یه لیوان چای با بیسکویت خوردم  .آخه اون موقع میل نداشتم ولی حاال از بس گشنمه می تونم به تنهایی
 .یه دیس پلو رو بخورم
مامان با محبت نگاهم کرد و گفت
 .علی الحساب این یه بشقاب برنج رو بخور
***
چند روز از بحث من و امیرعلی می گذشت اما هیچ کداممان در مورد آن چیزی به بقیه نگفته بودیم  .من به دنبال فرصت
مناسب بودم تا این موضوع را مطرح کنم  .امیرعلی هم احتماالً به دنبال راه حلی بود تا مرا از تصمیمم منصرف کند  .تا
 .این که عمه از آمدن شاهرخ به شیراز خبر داد
شب جمعه گذشته مراسم نامزدی سیما و دایی جمیله بود  .شنبه موقع امتحان وقتی سیما وارد کالس شد قیافه بچه های
کالس مخصوصاً پسرها دیدنی بود  .چهره ی زیبای سیما که در پس آن همه موهای زائد پنهان شده بود حاال به چشم می
 .آمد
دستگاه کپی انتشاراتی دانشگاه خراب بود نمی دانم چرا به جای هزینه هر روزه برای تعمیر آن یکی نو نمی خریدند .
قرار بود برای آخرین امتحان از جزوه ای که جمیله با خط خوش صحبت های استاد صفاریان و مطالب مهم کتاب را
نوشته بود کپی بگیریم .با وجود آن جزوه دیگر الزم نبود یک کتاب سیصد چهارصد صفحه ای را بکوبیم توی سرمان تا
شاید چیزی از مطالب قلمبه سلمبه ی آن توی مغزمان فرو رود  .یکی از عادت های خوب جمیله همین بود .مطالب و
نکات مهم کتاب را به زبان ساده و قابل فهم بازگردانی می کرد  .باشوخی و خنده در حالی که تو سر و کله ی هم می
زدیم از دانشگاه بیرون آمدیم شاهرخ ماشینش را کنار خیابان پارک کرده بود و انتظار مرا می کشید با دیدن ما از
ماشینش پیاده شد و به سمت ما آمد  .شاهرخ قبالً یکی دوبار دانشگاه آمده بود و بچه ها را می شناخت  .جمیله طبق
عادت همیشگیش دستش به سمت مقنعه اش رفت  .سیما کیفش را روی دوشش کمی جا به جا کرد  .شاهرخ که به یک
قدمی ما رسید با لبخند شروع کرد به سالم و احوال پرسی و گفت
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سالم بر دوشیزگان گرامی  .وقتتون بخیر  .اجازه می دید در رکابتون باشم ؟
با دست به ماشینش اشاره کرد و ادامه داد
 .بفرمایید خواهش می کنم
جمیله همان طور که در حال سرخ و سفید شدن بود جواب داد
 .سالم  .ممنون مزاحم نمی شیم
شاهرخ دستش را به سمت ماشین گرفت و گفت
خواهش می کنم تعارف نکنید  .بفرمایید سوار شید تا جاییکه مسیرمون یکیه در خدمتتون هستم  .خوبه ؟
دوباره جمیله سرخ و سفید شد و با مِن مِن گفت
 .آخه بچه ها قرار بود از این جزوه کپی بگیرن
من با لبخندی پنهان نظاره گر صحبت های آنها بودم و هیچ نمی گفتم  .باز پرنده خیال به سراغم آمد و جمیله را در کنار
شاهرخ مجسم کردم و از این تجسم زیبا حسابی کیفور شده بودم و اصالً حواسم نبود که آنها صحبتشان تمام شده و حاال
همه متعجب به من می نگرند که مثل انسان های مسخ شده بی حرکت ایستاده و آرام آرام می خندم  .با حرکت دست
جمیله و شاهرخ که همزمان بازوی چپ و راست مرا چنگ زدند تکانی خوردم و دستپاچه کمی خودم را جمع و جور کردم
و گفتم
خوب زود باشین راه بیفتیم دیگه
منتظر بقیه نشدم و خودم به سمت ماشین حرکت کردم  .جمیله و سیما هم به دنبال من روان شدند  .شاهرخ با چند قدم
بلند خودش را به من رساند و با لحن نگرانی پرسید
حالت خوبه میترا ؟
بی آن که نگاهش کنم سرم را به نشانه ی مثبت تکان دادم و سریع سوار ماشین شدم  .سیما درعقب ماشین را باز کرد و
نشست و بعد جمیله سوار شد  .شاهرخ کمی بعد از دخترها سوار شد و ماشین را روشن کرد  .از آینه ی ماشین نگاهی به
دخترها کرد و پرسید
 ....خب خانوما قرار بود از جزوه تون کپی بگیرید  .درسته ؟ این نزدیکی ها جایی هست که
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سیما حرف شاهرخ را قطع کرد و گفت
 .اگه براتون زحمتی نیست همین سر خیابون نه رسیده به چهارراه یه مغازه هست که کپی هامون رو انجام می ده
شاهرخ سر خیابان  ،درست جلوی مغازه نگه داشت  .سیما دستگیره ی در را گرفت و تا خواست از ماشین پیاده شود
شاهرخ به سمت عقب چرخید و رو به سیما گفت
 .جزوه رو بدید من  .بهتره شما تو ماشین بشینید
سیما تا خواست حرفی بزند شاهرخ جزوه ها را از دستش قاپید و به سرعت از ماشین پیاده شد و به سمت مغازه رفت .
جمیله با نگاهش شاهرخ را بدرقه کرد  .من با دیدن این منظره به یاد خیاالت خودم افتادم و زدم زیر خنده  .طفلکی ها
حسابی ترسیده بودند  .جمیله با دلواپسی پرسید
!تو حالت خوبه میترا ؟
به زحمت خنده ام را قورت دادم و با تعجب جواب دادم
!!وا معلومه که حالم خوبه  .آخه دختر کیو دیدی که حالش بد باشه اون وقت از خنده غش و ریسه بره ؟
جمیله با همان لحن متعجبش جواب داد
واهلل چه عرض کنم  .اینو دیگه باید تو جواب بدی  .یه ساعت می ری تو فکر بعد برا خودت می خندی  .گفتم
 .شاید مخت تاب برداشته
روی صندلی کج نشستم و نیم تنه ام را به سمت عقب خم کردم و جواب دادم
مخ من سالمه  .فقط  ....فقط داشتم تو رو تو لباس عروسی پیش یه کسی مجسم می کردم که از این فکر خنده ام
 .گرفت همین
جمیله تا این حرف را شنید ناغافل دو دستی زد توی سر من و توپید
 .تو خیلی بیجا می کنی از این جور چیزا تجسم می کنی
من و سیما از این حرکت جمیله به خنده افتادیم  .با دستم سرم را گرفتم و خواستم چیزی بگویم که در ماشین باز شد و
شاهرخ سوار شد  .با دیدن چهره های ما لبخندی زد و هیچ نگفت  .جزوه ها را به طرف سیما گرفت و گفت
 .بفرمایید این هم از جزوه تون  .خوب حاال بفرمایید مسیرتون از کدوم طرفه تا برسونمتون
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سیما در حالیکه نگاهش به جزوه ها بود گفت
 .خیلی ممنون بابت جزوه ها واقعاً زحمت کشیدید  .من و جمیله دوتا فلکه پایین تر پیاده می شیم ممنون
شاهرخ به راه افتاد  .فضای ماشین پر شده بود ازسکوت  .دستم کشیده شد به سمت داشبورد ماشین  .بازش کردم و
اولین سی دی که دستم آمد برداشتم و داخل دستگاه پخش گذاشتم  .صدای دلنشین مرتضی پاشایی سکوت ماشین را
شکست  .هر کدام غرق در افکار خودمان در عالمی جداگانه سیر می کردیم که ماشین به آرامی ترمز کرد و جمیله به
حرف آمد و گفت
 .ممنون خیلی لطف کردین
 .خواهش می کنم انجام وظیفه بود
سیما هم تشکری کرد و از ماشین پیاده شد  .هنگام خداحافظی سیما یه کپی از جزوه ی جمیله را به دستم داد و گفت
 .بیا بگیرش داشت یادم می رفت آ
جزوه را از دستش گرفتم و با تکان دادن دست از هم خداحافظی کردیم شاهرخ دوباره ماشین را به حرکت در آورد .
صدای حزن آلود پاشایی به شیشه ی دلم تلنگر می زد و اشک را مهمان چشمهایم می کرد  .شاهرخ دستگاه پخش را
خاموش کرد  .نگاهش را به چشم های بارانیم دوخت  ،بعد جعبه دستمال کاغذی را از روی داشبورد برداشت و جلوی
صورتم گرفت و پرسید
گریه برای چیه ؟ هان ؟ چرا با خودت این کار رو می کنی ؟ با عذاب دادن خودت و بقیه به چی می خوای برسی ؟
هان ؟
شاهرخ یک ریز سؤال می پرسید و حرف می زد  .مدام دستش را روی صورتش می برد و آه می کشید اما من هیچ نمی
گفتم  .بعد از مدت ها صبوری سدی که پشت پلکهایم زده بودم شکسته بود و من همچون بیچارگان های های می
گریستم  .شاهرخ وقتی دید گریه ام شدت پیدا کرد خاموش شد تا من همه ی عقده های دلم را یک جا خالی کنم  .وقتی
آرام شدم روبه شاهرخ با تضرع پرسیدم
کمکم می کنی ؟
به قدری عاجزانه این مطلب را بیان کردم که شاهرخ بی تأمل جواب داد
 .تو جون بخواه  .فقط بگو چیکار کنم ؟ همین  .دربست نوکرت هم هستم  .یه آبجی که بیشتر ندارم
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از جواب صریحش لبخند رضایت بخشی روی لبانم نشست و شاهرخ را از تصمیمم مطلع کردم و دوباره از او کمک
خواستم و در آخر تأکید کردم تنها شرط من برای درمان همین بود که گفتم  .شاهرخ با دستهای تنومندش صورت
متفکر و نگرانش را قاب گرفت و پرسید
..همه ی فکراتو کردی ؟  ...یعنی فکر بعدش رو کردی که بدون امیرعلی
انگار او هم فهمیده بود که من بدون امیرعلی هیچم .حرفش را قطع کردم و جواب دادم
آره به همه چی فکر کردم  .من نمی خوام اگه عمرم به دنیا بود امیرعلی یه عمر پا سوز من بشه  .اون عاشق بچه
.س
پوزخندی زدم و ادمه دادم
 .انقد بچه دوست داره که به جرأت می تونم بگم بدون من می تونه به زندگی ادامه بده اما بدون بچه  ...نه
دیگر هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد  .آن قدر درافکارم غرق بودم که متوجه نشدم کِی جلوی در خانه رسیده ایم .
شاهرخ پیاده شده و در حیاط را باز کرد و دوباره سوار ماشین شد و آن را داخل حیاط برد و من همچنان روی صندلی بی
حرکت نشسته بودم  .با خاموش شدن ماشین به خودم آمدم یاد روزی افتادم که برای اولین بار شاهرخ را دیده بودم .از
ماشین شاهرخ پیاده شدم و در حیاط را برایش باز کردم تا ماشینش را داخل حیاط بگذارد و او چقدر سربه سرم گذاشته
بود .عمر خوشی های آدمیزاد چقدر کوتاه است  .هنوز مزه ی خوشی زیر دندان نرفته تلخی ها برایت شاخ و شانه می
کشند  .شاهرخ در ماشین سمت مرا باز کرد و با لبخند گفت
 .می دونم جات خیلی گرم و راحته اما باعرض پوزش باید پیاده شی
می خواستم از ماشین پیاده شوم اما نمی توانستم  .انگار نیرویی مرا به صندلی چسبانده بود و قدرت حرکت را از من
گرفته بود  .دست و پایم کرخت شده بود  .شاهرخ با تیزبینی متوجه حال نامساعدم شد ولی با شوخی گفت
 .نه بابا مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته بیا پایین ببینم
بعد از گفتن این حرف به سمتم آمد و مرا همچون پرکاهی از روی صندلی بلند کرد و با پشت پا در ماشین را بست  .در
حالی که مرا روی دستهای قدرتمندش بلند کرده بود با همان لحن شوخش گفت
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همیشه دوست داشتم یه خواهر یا یه برادر کوچولو داشتم و این طور رو دستام بلندش می کردم اما هیچ وقت
فکرشم نمی کردم یه روزی خواهر به این گندگی رو  ،رودستم بلند کنم ...البته میشه اینو به حساب اون آرزوهایی
گذاشت که با تأخیر چندین ساله برآورده میشن
هر دو از این حرف شاهرخ به خنده افتادیم  .شاهرخ پله ها را باالرفت وقتی پشت در خانه رسیدیم از او خواستم تا مرا
زمین بگذارد  .دلم نمی خواست مامان را بیش از این نگران کنم  .شاهرخ مرا آهسته روی زمین گذاشت  .در را باز کردم
و هر دو وارد خانه شدیم  .خیلی خسته بودم  .فکرم به شدت مشغول بود  .احتیاج به سکوت و آرامش داشتم  .مامان طبق
معمول در سنگر خود مشغول بود .با سالم کوتاهی راه اتاقم را در پیش گرفتم صدای مامان را از آشپزخانه شنیدم که می
گفت
 .میترا جان زود لباساتو عوض کن بیا شاهرخ تنها نباشه
صدای شاهرخ که داشت با مامان حرف می زد خیلی ضعیف به گوشم می رسید .با بی حالی و ضعف بدنی که داشتم تقریباً
بیهوش شدم  .نمی دانم چه مدت خواب بودم که با نوازش دستی پلکهایم کمی تکان خورد صدای آرامش در حال که
قلب و روحم را نوازش می داد مرا از عالم رویا بیرون کشید  .نگاه خمارم در نگاه مواج غم آلودش گره خورد  .با لبخند
تلخی گفت
باالخره بیدار شدی ؟
جوابش را ندادم  .با دستهایم چشم هایم را مالیدم تا خواب کامالً از سرم بپرد  .کمی خودم را باال کشیدم و تکیه ام را به
لبه تخت دادم  .نگاهش کردم  .مدام آه می کشید  .آه های پی در پی اش کالفه ام کرده بودم  .لب به اعتراض گشودم و
گفتم
 .چیه ؟ چقدر آه می کشی
بدون آن که لحظه ای چشم از من بردارد غمگین گفت
باالخره کار خودت رو کردی ؟
با تعجب نگاهش کردم  .منظورش را متوجه نشدم که با همان لبخند تلخ که خون به جگر آدم می کرد جواب داد
 .خوبه  .تازگیا فراموشکار هم شدی
با کالفگی پرسیدم
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میگی چی شده یا نه ؟
دستش را به سمتم دراز کرد و دو دستم را گرفت  .از تماس دستش خون به بدنم دوید  .گـُر گرفتم  .خواستم دستم را
از محاصره ی دستانش آزاد کنم اما او با سماجت دستانم را نگه داشت و این بار با تضرع گفت
چرا همچین شرطی گذاشتی ؟
تازه متوجه حرف هایش شدم  .حتماً شاهرخ با او صحبت کرده بود  .با تلخی جواب دادم
 .چراش مهم نیست  .اگه واقعاً برات ارزش دارم به خواستم عمل کن
حصار دستانم باز شد  .دستهایش این بار موهای پرپشت و خوش حالتش را چنگ زد  .نفس های بریده بریده اش نشان
از بهم ریختگی اعصابش بود  .دوباره به حرف آمد  .این بار لرزشی خفیف اما دردناک در صدای مردانه اش موج می زد .
نگاه مواج و طوفانیش را در نگاهم که با تمام وجود سعی می کردم بی تفاوت باشد  ،دوخت و گفت
 ...چیو می خوای ثابت کنی ؟ هان ؟ این طوری می خوای زجرم بدی
کاسه ی صبرم لبریز شده بود  .اگر همین طور ادامه می داد  ،درهم می شکستم .چشم هایم را بستم  .ریه هایم را پر
کردم از عطر وجودش چشم گشودم و با جدیت گفتم
امیر اگه سالمتی من برات مهمه فردا صبح میریم محضر و همه چیز رو تموم می کنیم  .شاهرخ برای فردا غروب
.از دکتر برام وقت گرفته  .من باید بعد از ظهر فردا تهران باشم
مرغ من یک پا داشت و امیر علی این موضوع را به خوبی می دانست بنابراین چاره ای جز موافقت نداشت  .از تخت
پایین آمدم تا امیرعلی را بدرقه کنم اما او در یک حرکت غافلگیرانه مرا در آغوش کشید  .همچون کسی که برای
آخرین بار عزیزش را در آغوش می گیرد .با همه ی تالشم نتوانستم از ریزش اشک هایم بر گونه ام جلوگیری کنم  .با
صدای ضربه ای که به در خورد دستهای امیرعلی شل شد  .با پشت دست اشکهایم را پاک کردم  .به سمت در اتاق رفتم
و دستگیره ی در را چرخاندم  .شاهرخ بود  .بی حرف وارد اتاق شد  .رو به امیرعلی پرسید
برای فردا آماده ای ؟
امیرعلی به جای جواب دادن به شاهرخ با تنه ای که به او زد از اتاق خارج شد  .به یکباره تنم یخ کرد  .انگار گرمای
وجودم از وجود امیر بود که با رفتنش آتشفشان دلم خاموش شد و جایش را سرمای کشنده گرفت  .شاهرخ هم که حال
و روز خوبی نداشت با دیدن من در آن وضعیت دستپاچه به طرفم آمد و با نگرانی آمیخته به خشم گفت
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با خودت چیکار می کنی میترا ؟ دستی دستی داری خودت رو از بین می بری  .مطمئن باش امیرعلی هم راضی
نیست تو این طور درد بکشی  .با دایی علی و بقیه هم صحبت کردم  .فردا صبح همه چی همون طور که تو می خوای میشه
 . .حاال بهتره بریم پایین یه چیزی بخوری
همراه شاهرخ از اتاق خارج شدم  .مامان و باباعلی همراه عمه فروغ در سالن پذیرایی نشسته بودند  .مامان با دیدن من
 .سریع از جا بلند شد و به طرفم آمد  .آغوش گرمش را پذیرای تن خسته و بیمارم قرار داد
***
داخل محضر نشسته بودم  .بی توجه به اطرافم غرق در عالم خودم لبخند می زدم  .شاهرخ پشت سر امیرعلی و عمو واال
وارد شد  .نگاهی به دورتا دور محضر انداخت  .با قدم های آرام به سمت من آمد و روی صندلی خالی که کنار من بود
نشست  .سرش را کمی خم کرد و تو صورتم نگاهی انداخت  .بعد با تعجب گفت
اولین باره که می بینم یه خانومی موقع طالق انقد خونسرد نشسته  .تازه لبخند هم می زنه
نگاهش کردم و لبخند بی جانی تقدیمش کردم و هیچ نگفتم  .بیچاره شاهرخ نمی دانست که اگر ساعتی دیگر در آن
مکان خفقان آور می ماندم حتماً غش می کردم  .در کمتر از یک ساعت همه چیز تمام شد و من به همراه باباعلی و
شاهرخ از آن محیط دلگیر و خفه کننده بیرون آمدیم  .امیرعلی هم به همراه عمو واال پشت سر ما خارج شدند  .همگی
بی حرف سوار ماشینمان شدیم و به سوی خانه حرکت کردیم  .باورم نمی شد که به همین راحتی همه چیز تمام شود .
مامان و عمه انتظارمان را می کشیدند  .به محض ورودمان عمه دستم را گرفت و به سمت کاناپه برد و گفت
 .بیا اینجا بشین یه کم استراحت کن  .رنگ به رو نداری دختر  .دستاتم که یخه
بعد تُن صدایش را باال برد و رو به مامان ادامه داد
 .زهراجون بی زحمت یه شربت عسل براش درست کن  .حالشو جا میاره
مامان بنده خدا مثل آدمای مسخ شده بود  .کمتر از یک دقیقه شربت آماده توی دستم بود  .به زحمت و با اصرار بیش از
حد عمه تمام محتویات لیوان را خوردم .مامان که تا آن لحظه ساکت بود  ،رو به جمع گفت
بهتره ناهار رو زودتر بخوریم  .راستی ساعت چند پرواز داریم ؟
شاهرخ با نگاهی به ساعت مچی اش جواب داد
 .عجله نکنین  .حاال حاال وقت داریم
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مامان و عمه مشغول چیدن میز غذا شدند  .سکوت بدی فضای خانه را در بر گرفته بود  .موقع خوردن غذا تنها صدای
قاشق و چنگال بود که در فضای غم گرفته ی خانه طنین انداز بود  .از جمع گریزان شده بودم  .به اتاقم پناه بردم تا این
 .چند ساعت باقی مانده را با خودم خلوت کنم
کمتر از یک ساعت وقت باقی بود تا خود را به مطب دکتر ربیعی برسانیم  .مامان و عمه به اصرار من و باباعلی از فرودگاه
راهی خانه شاهرخ شده بودند و من هم همراه باباعلی و شاهرخ به طرف مطب دکتر ربیعی حرکت کردیم ولی در بین
مسیر در چنگال ترافیک ناتمام تهران اسیر شدیم  .دقیقاً یک ربع بود که از جایمان تکان نخورده بودیم شاهرخ در مورد
مهارت باالی دکتر ربیعی در درمان انواع تومورها صحبت می کرد و به باباعلی اطمینان می داد که عمل جراحیم با
موفقیت انجام خواهد شد  .می گفت که همکاران دکتر به او لقب پنجه طال داده اند و تا کنون موردی نبوده که ازعهده
اش خارج باشد.حتی بسیاری از بیمارانش از کشورهای اطراف هستند  .با شنیدن حرف های شاهرخ خیلی دلگرم شدم .
پس احتمال خوب شدنم باال بود .این یعنی زنده ماندن من ولی چه فایده! چون در صورت موفقیت آمیز بودن عملم  ،من
برای همیشه از نعمت داشتن فرزند محروم می شدم  .امیرعلی را هم که خودم با دستان خودم از زندگیم بیرون کرده
بودم  .پس دیگر به چه امیدی زندگی کنم  .یک لحظه از فکرم گذشت " کاش بعد از عمل هیچگاه به هوش نیایم " اما
خیلی زود به یاد مامان و باباعلی از فکرم نادم و پشیمان شدم
دکتر ربیعی بعد از معاینه دقیق و دیدن عکس ها و آزمایشاتم دستور بستری شدنم را داد  .قرار شد فردا صبح در
 .بیمارستان بستری شوم و دوباره یک سری عکس و آزمایش مجدد انجام دهم
خیلی سریع مقدمات بستری شدنم انجام شد و لباس صورتی بیمارستان بر تنم نشست .مامان با بغض مرا در آغوش
 .کشید و به خدا سپرد
***
همراه با درد چشم گشودم که چند جفت چشم نگران خیره در نگاهم دیدم  .به زور لبخندی بر لب آوردم که حالم خوب
است اما با تکان کوچکی که به بدنم وارد کردم صدای ناله ام در اتاق پیچید  .مامان دستپاچه شده بود مدام دور تختم می
چرخید  .باباعلی به سرعت از اتاق خارج شد و کمتر از چند ثانیه همراه پرستاری برگشت  .پرستار همان دختر جوانی
بود که قبل از عمل دیده بودمش  .وقتی نگاهم در نگاه مهربانش گره خورد با لبخند گفت
 .باالخره بیدار شدی خانوم خانوما
در جوابش تنها به زدن لبخندی کم جان بسنده کردم  .مامان با نگرانی رو به پرستار گفت
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 .خانوم پرستار دخترم درد داره  .می شه بهش مسکن بزنین  .من دیگه طاقت درد کشیدنش رو ندارم
پرستار که در حال چک کردن سِرُمـَم بود با لبخندی که هیچ گاه از چهره ی زیبایش پاک نمی شد جواب داد
 .یه کم درد طبیعیه خانوم ولی چشم اگه احیاناً دردش بیشتر شد یه مسکن بهش میزنم  .نگران نباشید
بعد رو به بقیه کرد و ادامه داد
 .شما هم بهتره زودتر اتاق رو ترک کنید بیمار تازه از اتاق عمل اومده و احتیاج به استراحت داره
مامان زود پرسید
من می تونم پیشش بمونم ؟
بله اشکالی نداره
مامان رو به باباعلی گفت
علی جان بی زحمت وسایلی که تو ماشین گذاشتم رو بیار
باباعلی به طرفم آمد  .بوسه ای بر گونه ام نهاد و لبخند پر مهرش را نثارم کرد
مواظب خودت باش  .راستی تو چیزی الزم نداری بابایی ؟
با لبخند قدرشناسی جواب دادم
.نه باباجون  .شما برید خونه استراحت کنید حتماً خیلی خسته اید
عمه فروغ هم آمد نزدیکم و گونه ام را بوسید و بعد رو به مامان کرد و ادامه داد
 .اگه چیز دیگه ای الزم شد بگو من از خونه بیارم
مامان هم با تکان دادن سر جواب مثبت داد و آنها را تا بیرون اتاق همراهی کرد و دوباره برگشت  .چند دقیقه بعد از
رفتن باباعلی و عمه فروغ  ،شاهرخ با ساک کوچکی وارد شد .ساک را به دست مامان داد و گفت
زندایی این وسیله ها خدمت شما  .دایی علی رو دیگه نذاشتن بیاد داخل
شاهرخ بعد از صحبت با مامان نزدیک تخت من آمد و با لبخند رو به من گفت
حال آبجی کوچولوی ما چطوره ؟ خوبی ؟ درد که نداری ؟
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از وقتی مریض شده بودم بیشتر اوقات مرا آبجی صدا می کرد .با بازو بسته کردن پلکم ،همراه چاشنی لبخند ،فهماندم
که خوبم بعد اخمی روی پیشانیم انداختم و پرسیدم
!راستی تا االن کجا بودی ؟
شاهرخ خندید و گفت
 .نمی دونستم بهوش اومدی  .تا االن پیش دکترت بودم
با شنیدن کلمه ی دکتر مامان که در حال گذاشتن وسایل درون یخچال بود  ،به سرعت در یخچال را بست و آمد سمت ما
و دستپاچه و نگران پرسید
خـــب مادر چی شد ؟ دکتر چی گفت ؟
شاهرخ لبخندی زد و جواب داد
 ....نگران نشید زندایی  .دکتر ربیعی از عمل خیلی راضی بود فقط
مامان حرف شاهرخ را برید و هراسان پرسید
فقط چی؟
شاهرخ با لبخند اطمینان بخشی جواب داد
 .هیچی  .فقط گفت باید میترا چند روز تو بیمارستان بمونه  .وقتی جواب پاتالوژی اومد می تونه مرخص بشه همین
مامان بدون توجه به حضور من  ،مثل کسی که با خودش حرف می زند  ،در حالی که بی حال روی صندلی می نشست
آرام گفت
 .....یعنی ممکنه که جواب آزمایش
شاهرخ که متوجه منظور مامان شده بود زود جواب داد
 .اصالً جای نگرانی نیست زندایی  .این آزمایش فقط برای اینه که خاطر جمع بشیم
شاهرخ بعد از کمی سکوت به خنده افتاد که تعجب من و مامان را به همراه داشت  .با تعجب پرسیدم
!چی شده ؟! به چی می خندی ؟
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شاهرخ خنده اش را قورت داد و گفت
 .هیچی یاد حرف دکتر افتادم  .می گفت به اندازه ی ده تا عمل خسته اش کردی
اخم هایم را درهم کردم و با لحن طلبکاری گفتم
مگه من چیکارش کردم ؟
شاهرخ در حالی که دوباره رو دوره خنده افتاده بود جواب داد
 .من تا حاال دکتر ربیعی رو این طور درب و داغون ندیده بودم  .بیچاره از زور خستگی نای ایستادن نداشت
شاهرخ حرفش که به اینجا رسید ساکت شد  .نفس بلندی کشید  ،نفسی از سر آسودگی و هر دو دستش را الی موهایش
فرو برد بعد با لحن قدرشناسانه ای نسبت به دکتر ربیعی ادامه داد
می دونی دکتر چه کار بزرگی انجام داد ؟
ابروهایم را بهم نزدیک کردم و متعجب پرسیدم
!!چه کاری ؟
شاهرخ دوباره نفس بلندی کشید  .مامان هم بدون حرف و با دقت به حرف هایش گوش می کرد  .شاهرخ کمی مکث
کرد  .نگاهم در چشم های مواجش افتاد  .دستپاچه و هول سریع دستهایش را به سمت چشم هایش برد و با فشار
انگشتانش اشک هایش را از چشم من دزدید  .هوای ریه اش را بیرون داد و گفت
ریسک عملت باال بود  .غده ای که تو بدنت جا خوش کرده بود از اون دسته ایه که نوعش رو نمی شه با قاطعیت
مشخص کرد  .برای همین اکثر پزشکا با دیدن عکس ها و آزمایشاتت خودشون رو راحت می کردن و جواب می دادند
که غده ات بدخیمه و نمی شه به سرانجام کار خوش بین بود ولی دکتر ربیعی با آزمایشات دیگه ای که انجام داد مطمئن
شد که از نوع خوش خیم و جای امیدواری هست  .در ضمن دکتر ربیعی فقط غده رو البته با زحمت و دقت زیاد از بدنت
 .خارج کرده و جای هیچ نگرانی نیست
با شنیدن حرفای شاهرخ حس کردم تمام بدنم از این خبر منبسط شد  .مامان با ذوق از روی صندلیش بلند شد و خودش
را روی تختم انداخت دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و صورتم را غرق بوسه کرد  .طفلکی به قدری هیجان زده شده
بود که شرایط مرا به کلی فراموش کرده بود  .با صدای آخ گفتنم به خودش آمد  .در حالی که با گوشه روسری
اشکهایش را پاک می کرد رو به من گفت
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از ذوقم یادم رفت تو چه وضعیتی هستی  .ببخش منو مادرجون  .ببینم طوریت که نشد ؟
با اینکه جای بخیه هایم حسابی درد گرفته بود اما برای اینکه مامان را از نگرانی در بیاورم جواب دادم
 .نه مامان جون طوریم نشد
برای اینکه مسیر صحبت را عوض کنم با شیطنت از شاهرخ پرسیدم
....ببینم چطور به تو گیر ندادن ؟ از وقت مالقات خیلی وقته که گذشته  .نکنه به این پرستارا
هنوز حرفم تمام نشده بود که پرستاری در اتاق را باز کرد و با اخم وارد شد و رو به شاهرخ گفت
 .واقعاً که  .قرار بود دو دقیقه ای وسیله بدین و برگردین  .االن نیم ساعته که اینجایین .بفرمایین خواهش میکنم
بعد در حالی که دستش را به سمت بیرون گرفته بود با اخم ادامه داد
 .سریعتر لطفاً  .بیمار احتیاج به استراحت داره
شاهرخ دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد و با لودگی جواب داد
چشم االن می رم  .چقد شما عصبی هستین  .اصالً برای پوستتون خوب نیستا  .از من گفتن بود  .حاال خود دانید .
 .فکر کن اگه شما بخواین برای هر همراه بیماری این طور حرص و جوش بخورین که پیری زودرس می گیرین
وقتی شاهرخ این جمالت را بر زبان می آورد پرستار بیچاره چشمهایش از فرط تعجب از حدقه بیرون زده بود و داشت
هاج و واج شاهرخ را نگاه می کرد  .شاهرخ بعد از گفتن حرف هایش چشمکی حواله ی من کرد و با گفتن خداحافظ از
اتاق خارج شد پرستار هم زیر لب چیزهایی گفت که برای من مفهوم نبود  ،بعد پشت سر شاهرخ بیرون رفت و در را
 .بست
مامان برای خواندن نماز به نمازخانه ی بیمارستان رفته بود که تلفن همراهم زنگ خورد با زحمت زیاد توانستم تلفن را
از روی میز کنار تختم بردارم  .با شنیدن صدای پشت خط نفس در سینه ام حبس شد  .دو هفته بود که صدایش را
نشنیده بودم  .زبانم قفل شده بود و یارای حرف زدن نداشتم تنها صدای نفس هایم بود که سکوت اتاق را می شکست .
امیرعلی با صدای مرتعشی که از هیجان بود یا از چیز دیگر نمی دانم مدام نام مرا صدا می زد
الو میترا  .میترا خودتی ؟ چرا حرف نمی زنی ؟
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وقتی جوابی از طرف من داده نشد  .در آن طرف خط هم سکوت برقرار شد  .تنها صدای نفس هایمان بود که شنیده می
شد  .باالخره این امیرعلی بود که سکوت را شکست و با التماس گفت
.حالت خوبه میترا ؟ چرا حرف نمی زنی ؟ دارم از نگرانی دیوونه میشم  .الاقل یه چیزی بگو
با زحمت زبان در کام چرخاندم و با صدای لرزانی که از هیجان بود گفتم
من خوبم  .تو چطوری ؟
از تغییر لحنش دانستم که با شنیدن جوابم خوشحال شده است  .سریع جواب داد
االن که صدات رو شنیدم خوبم  .خوبه خوب  ...می تونم بیام مالقات ؟
طفلک امیر طوری طوری عاجزانه این را پرسید که دلم به حالش سوخت  .یک آن حس کردم قلبم سنگینی می کند .
انگار غم عالم بر دلم نشسته باشد  .دلم به سویش پر کشید  .گفتم
خوش حال میشم  .راستی خاله مولود و ریما و عمو واال چطورن ؟ سالم منو بهشون برسون
امیرعلی صدایش رنگ خوشحالی گرفت و جواب داد
 .همه خوبن و بی صبرانه منتظرن تا فردا بیان مالقاتت
!!!فردا ؟
به قدری متعجب شده بودم که امیر را به خنده انداخت  .با دهان پر از خنده گفت
 .بـــــــــله فردا
با چرخیدن دستگیره ی در هول شدم و با دستپاچگی گفتم
 .خـــب پس  ،فردا می بینمتون
این یعنی اینکه خداحافظ  .امیرعلی انگار متوجه منظورم شده باشد جواب داد
 .باشه تا فردا  .خیلی مراقب خودت باش
امروز چندین بار این جمله را شنیده بودم " مراقب خودت باش " خنده ام گرفت  .سریع گوشی تلفن را روی میز کنار
تخت پرت کردم  .کم کم اثر داروهای آرام بخش از بین می رفت و دردهای وحشتناک به سراغم می آمد  .شاید این
دردهای بعد از عمل یک امر عادی باشد اما برای من این طور نبود  .تحمل این دردها بیش از توانم بود  .نبودِ امیرعلی
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در کنارم و دلتنگیم برایش اشک را مهمان چشمانم کرد  .دستگیره ی در پایین کشیده شده بود اما کسی هنوز وارد اتاق
نشده بود گویا شخص پشت در  ،درحال صحبت با کسی بود  .باالخره دراتاق باز شد و پرستار در آستانه ی در ظاهر شد
 .با لبخند نزدیک تختم شد و پرسید
بهتری ؟
 .نه زیاد  .خیلی درد دارم
خب این طبیعیه  .یه لحظه صبر کن االن این آرام بخش رو تو سـِرُمـِت تزریق میکنم .یه چند دقیقه که تحمل کنی
 .دارو اثر می کنه و دردت کمتر میشه
تشکر کردم و بی حرف زل زدم به دستهای پرستار که مشغول تزریق مسکن به سِرُم بود .در همین لحظه مامان هم چادر
نماز به دست وارد اتاق شد  .چشمهایش سرخ بود  .معلوم بود که یک دل سیر گریه کرده است  .کنار تختم ایستاد .
لبخند مهربانش را نثارم کرد  .همان طور که نگاهش را در نگاهم قفل کرده بود  ،موهایم را که از روسری بیرون زده بود
 .نوازش می کرد  .با حرکت دست مامان البه الی موهایم و تزریق مسکن  ،کم کم چشمهایم مغلوب خواب شدند
صداهایی شبیه نجوا کنار گوشم می شنیدم اما پلکهایم همچون وزنه ای روی چشمهایم سنگینی می کرد  ،هرچه سعی
کردم تا به این صداها بی تفاوت باشم نتوانستم و در نهایت با اوج گرفتن صداها آهسته چشم گشودم  .خدای من اتاق به
آن بزرگی جای سوزن انداختن نبود  .همه ی فامیل در اتاق جمع بودند  .بدون جلب توجه چشم گرداندم و باالخره نگاهم
در گوشه ای از حرکت ایستاد  .ضربان قلبم همچون صدای طبل در گوشم طنین انداز شده بود  .می ترسیدم صدای
کوبش قلبم به گوش بقیه برسد و رسوایم کند  .بدنم داغ شده بود .پلکهایم روی هم افتاد اما با فشاری به پلک هایم
دوباره چشم هایم را باز کردم دوباره نگاهم به قامت بلندش افتاد  .تمیز و مرتب بود  .کت و شلوار شیکی پوشیده بود و
صورتش را برای اولین بار در دوران نامزدیمان اصالح کرده ! چقدر جذاب و خواستنی شده بود  .بوی ادکلنش را به
خوبی می توانستم از بین آن همه بوی عطر و ادکلن هایی که در فضای اتاق انباشته شده بود تشخیص دهم  .به نظرم
مسخره آمد من انتظار داشتم امیرعلی را در برابرم ببینم که از درد دوری و بیماری من ژولیده و پریشان باشد ولی او...
پوزخندی روی لبم نشست و به یک باره آتش هیجانم به خاکستری بدل شد  .چه خیال خامی  .تا قبل از دیدنش چه
تصوراتی که نداشتم اما نمی دانم چرا با دیدنش که در نگاه اول یک تازه داماد را در نظر بیننده تداعی می کرد مرا
خوشحال نکرد  .گودی چشمانش را ندیدم فقط کت و شلوار زیبایش که به ندرت می پوشید توی ذوقم زد  .در جدال با
افکار پریشانم بودم که با نگاهش به تله افتادم  .برق چشمش  ،نگاه بی قرارش دوباره آتش به جانم زد  .تاب نگاهش را
نداشتم  .مثل آدم های مسخ شده بی حرکت بودم .باز هم دهانم خشک شده بود و این کالفه ام می کرد  .از آن همه سر
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و صدا به تنگ آمده بودم  .در دلم فریاد زدم " چرا کسی منو نمی بینه ؟! من بیدارم  .مگه به عیادت من نیومدید پس چرا
حواستون به من نیست ؟ " انگار زمان متوقف شده بود  .امیرعلی با گام های آهسته به طرف تختم آمد  .درست باالی
سرم ایستاد  .نگاه تشنه ام در نگاهش گره خورده بود و من یارای باز کردن این گره را نداشتم شاید هم دلم نمی
خواست این گره باز شود  .آرام لب زد
سالم  .خوبی خانوم خوش خواب ؟
به زحمت زبانم را چرخاندم و تا خواستم جوابش را بدهم در اتاق باز شد و سامان و شاهرخ با دسته گل بزرگی وارد
شدند  .سامان با صدای بلند به همه سالم داد و بعد به سمت من آمد و تازه در این لحظه بود که بقیه عیادت کنندگان به
یاد من افتادند  .همگی به سمت من چرخیدند  .همه با هم صحبت می کردند  .هر کسی چیزی می گفت ولی من در آن
شلوغی و هم همه چیزی جز هیاهوی نامفهوم نمی شنیدم  .سامان سرش را خم کرد تا بهتر صدایش را بشنوم  .با لبخند
نگاهش کردم  .خیلی وقت می شد که ندیده بودمش  .دلتنگش شده بودم  .از اینکه کمی دیرتر از بقیه آمده بود
عذرخواست و حالم را پرسید  .من هم خیلی کوتاه جوابش را دادم  .سنگینی نگاه امیرعلی را به وضوح حس می کردم اما
به عمد نگاهش نمی کردم  .با سامان حسابی گرم گرفته بودم با ضربه ای که به در اتاق خورد برای لحظه ای همه ساکت
شدند  .شاهرخ بود که مثل ناظم های مدرسه همه را به سکوت دعوت کرد و بعد خودش شروع به صحبت کرد
خانوما  .آقایون لطفاً سکوت رو رعایت بفرمایید .ناسالمتی ما اینجا یه مریض بدحال داریم یکم مراعات کنین آخه
 .یه پیشنهاد دارم بهتره تا فرصت هست به ترتیب هر خونواده بیان نزدیک تخت میتراجون و حالش رو بپرسن  .این
 .طوری دیگه هم همه نمی شه
 .با این حرف شاهرخ همگی به خنده افتادند و البته موافقت خودشان را هم اعالم کردند  .عمه سولماز دستش را باال برد
صحنه جالبی شده بود خانواده ها به ترتیب نزدیک تختم می آمدند و بعد از حال و احوال ودعا برای سالمتیم کنار می
رفتند و جایشان را به خانواده ی دیگری می دادند  .امیرعلی دست به سینه کنار تختم ایستاده بود و نظاره گر بود .
باالخره با ورود پرستار به اتاق و اعالم پایان وقت مالقات کم کم مالقات کنندگان عزم رفتن کردند ولی امیرعلی همچنان
بی حرکت ایستاده بود  .اتاق خالی شد  .خالی از سرو صدا  .خالی از شور و نشاط  .دلم گرفت همه رفته بودند  .مامان
برای بدرقه آنان تا سالن بیمارستان رفته بود  .تشنه ام بود  .گلویم خشک شده بود  .حس می کردم با هیجانی که با
دیدن امیرعلی به من دست داد و بدنم داغ شده و همه ی آب بدنم بخارشده بود ،برای همین احساس تشنگی شدیدی
داشتم اما بیشتر احتیاج به آرامش داشتم  .پلک هایم روی هم افتاد با باز و بسته شدن در اتاق بدون آن که چشم باز کنم
گفتم
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 .مامان لطفاً یه لیوان آب خنک بهم بده  .دارم از تشنگی میمیرم
صدای شر شر آب در لیوان عطشم را بیشتر کرد  .دستی پشت سرم قرار گرفت و سرم را کمی باال آورد و لیوان را به
لبهایم نزدیک کرد یک نفس لیوان آب را سر کشیدم  .دست آرام از پشت سرم کنار رفت و سرم روی تخت رها شد .
زیر لب گفتم " سالم بر حسین تشنه لب " خطاب به مامان گفتم
 .دستت درد نکنه مامان  .خیلی چسبید
نوش جونت
با شنیدن صدا پلک هایم از هم کنده شد  .با تعجب به صاحب صدا نگاه کردم و پرسیدم
! تو هنوز نرفتی؟
صندلی را کنار تختم کشید و نشست و با لبخند محزونی گفت
 .فکر کردم منو ببینی خوشحال میشی
با اینکه دلم بیقرارش بود و دوست داشتم ساعتها کنارم بنشیند وحرف بزند اما نمی توانستم زیرا که دیگر راه من و او از
هم جدا بود  .برای همین سعی کردم سواالتش را کوتاه و تا حد امکان سرد جواب دهم  .از دیدنش خوشحال بودم .
خیلی هم خوشحال بودم با این حال خیلی سرد جواب دادم
 .بله خوشحال شدم همون طور که از دیدن بقیه فامیل و خونواده ات خوشحال شدم  .خیلی ممنون از اینکه اومدین
امیرعلی از جوابم یکه خورد  .اصالً انتظار چنین جوابی را از من نداشت  .کارد می زدی خونش در نمی آمد  .با پوزخند
گفت
 .....چی شده با دیدن بعضیا گل از گلت شکفته شد ولی با دیدن من
عصبانی بود  .مطمئنم اگر روی تخت بیمارستان نبودم مثل دفعه قبل حتماً سیلی مهمان گونه ام می شد  .تیر خالص را
زدم و گفتم
برای اطالعتون باید بگم اون بعضیا که میگین پسر عموی منه ولی با شما دیگه هیچ نسبتی ندارم
امیرعلی با جواب گستاخانه من سرخ شد  .مثل ببر زخمی به خودش می پیچید  .شعله های خشم از چشمهای به خون
نشسته اش زبانه می کشید  .از روی صندلی بلند شد و شروع به قدم زدن در طول و عرض اتاق کرد و بعد به سمت
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پنجره رفت  ،آن را باز کرد و هوای پر از دود تهران را با یک نفس عمیق راهی ریه هایش کرد .چند بار این عمل را
تکرار کرد بلکه آرام شود اما نشد چون با بستن پنجره به طرفم آمد و روی صورتم خم شد و با صدای دورگه ای از خشم
گفت
دفعه ی آخرت باشه با اون الدنگ اون طوری خوش و بش می کردی  .فهمیدی ؟
با حرفهای زهر دارم به قدری آزارش داده بودم که وضعیت جسمی مرا به کلی فراموش کرده بود  .خودم هم برای چند
لحظه یادم رفت که روی تخت بیمارستان هستم  .از اینکه امیرعلی بعد از جدایی هنوز هم مرا امر و نهی می کرد عصبی
شدم  .روی تخت نیم خیز شدم که جوابش را بدهم اما با جیغ بخیه هایم روی تخت افتادم .امیرعلی با صدای ناله ام  ،همه
ی خشمش به یکباره جای خود را به نگرانی سپرد هراسان نگاهش را روی صورتم دواند و دستپاچگی در چشمانش دوید
چی شدی میترا ؟ حالت خوبه ؟
من از درد به خودم می پیچیدم و ناله می کردم  .انگار یک میله داغ را داخل شکمم فرو کرده بودند می سوختم  .امیرعلی
به شدت ترسیده بود هراسان از اتاق خارج شد و خیلی زود همراه پرستاری برگشت  .پرستار با دیدن وضعیت من .
امیرعلی را از اتاق بیرون کرد  .بعد به سمت من آمد و با دقت پانسمانم را برداشت و نگاهی به بخیه هایم انداخت و
دوباره پانسمان را سرجایش گذاشت  .در مدتی که کارش را انجام می داد  ،مدام مرا به آرامش و صبردعوت می کرد .
سـِرُم و شلنگ هایی که به بدنم وصل بود را چک کرد و از اتاق خارج شد  .امیرعلی همراه مامان که تازه وارد بخش
شده بود وارد اتاق شد  .به خاطر مامان سعی کردم تا به خودم مسلط باشم اما مگر می شد درد امانم را بریده بود .
پرستار دوباره با آمپولی وارد شد  .بعد از تزریق آمپول مسکن رو به مامان و امیرعلی گفت
 .نگران نباشین  .امشب رو که رد کنه حالش بهتر می شه  .از فردا هم می تونه مایعات و غذا بخوره
امیرعلی با همان کالفگی که در صدایش بود  ،سریع پرسید
ببخشین خانوم من االن یک لیوان آب دادم خورد .اشکالی نداره ؟
پرستار نگاهی به ساعتش کرد و گفت
 .نه ولی سعی کنید تا فردا بهش زیاد آب ندید
****
یک هفته پیش دکتر در مطب خودش مرا معاینه کرد و با دیدن عکس و آزمایشات بعد از عملم اطمینان داد که عملم
کامالً موفقیت آمیز بوده و هیچ مشکلی نیست  .به اصرار شاهرخ چند روز را در تهران ماندیم شاهرخ میزبان خوبی بود
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هر روز با توجه به وضعیت جسمی من برنامه ای را تدارک می دید تا ما را سرگرم کند  .باالخره روز چهارم تصمیم به
بازگشت گرفتیم  .وقتی از هواپیما پیاده شدم و قدم در خاک شیراز گذاشتم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم .
فردای روز برگشت به خانه مان مامان و بابا تصمیم گرفتند به مناسبت بهبود بیماریم و پوشیدن لباس عافیت به تنم
مهمانی بگیرند و همه فامیل را دعوت کنند  .آن شب دوباره دلم بی قرار بود چون خانواده عمو واال هم دعوت بودند .
حتی ریما و همسرش از اصفهان آمده بودند  .مدام در دلم برای خودم تکرار می کردم این مهمانی هم مثل همه ی
مهمانی هاست و بعد از یک شب دوره هم بودن به پایان می رسد بدون آنکه اتفاقی بیفتد ولی با همه تالشم دلشوره
داشتم  .چیزی به دلم چنگ می زد  .مهمان ها یکی یکی از راه رسیدند  .خانواده عمو واال هم آمده بودند اما امیرعلی
همراهشان نبود  .خاله مولود به مامان گفت که امیر چند روزی است که به مأموریت رفته است  .با شنیدن این خبر خون
خونم را می خورد  .با حرص به خودم توپیدم " این همه دلواپس بودی و دلشوره ی روبه رو شدن با امیر رو داشتی !
بــــــــفرما آقا طبق معمول رفته مأموریت  .نمی دونم این مأموریتا کی می خواد تموم بشه ؟" کنار ریما نشسته بودم و او
از هر دری صحبت می کرد اما من در دلم به جنگ با امیرعلی رفته بودم  .از دستش عصبانی بودم با خودم می
گفتم"خوب شد این مریضی باعث شد با امیر بهم بزنم  .اون که هفت روز هفته تو مأموریته  .کی وقت می کنه به زن و
زندگی برسه ؟ واال!! من بیچاره هم مدام باید تو هول و وال بودم که یه وقت آقا طوریش نشه  ".توپم حسابی پر بود  .اگر
امیرعلی بود حتم ًا با نیش زبانم حسابی کیفور می شد  .از افکار خودم خنده ام گرفته بود  .ریما با سقلمه ای که بی حواس
به پهلویم زد صدای آخم را در آورد  .طفلکی خیلی ترسید  .با شرمندگی پهلویم را گرفت و گفت
 .طوریت شد ؟ تو رو خدا ببخش منو  .اصالً حواسم نبود
دستش را گرفتم و آرام جواب دادم
 .چیزیم نیست خیالت راحت
ریما که خیالش راحت شده بود نگاهی به من کرد و گفت
...تقصیر خودتم بودا  .همچین رفته بودی تو عالم هپروت هرچی صدات کردم جواب ندادی  .منم حواسم نشد
ول کن تواَم  .حاال چی می گفتی ؟
بــــــــــــــــــــــــَه تازه می پرسی لیلی زن بود یا مرد ؟
! خوب حاال نگو  .ببینم راستی خبر مبری نیس ؟ قیافت عوض شده
ریما متعجب مرا نگاه کرد و پرسید
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چه خبری ؟
نی نی نداری ؟
با شنیدن سؤالم چهره ی زیبایش با رنگی از شرم وغم درآمیخت و با مـِن مــِن گفت
 .االن سه ماهی میشه
دانستم که ریما به خاطر من غمگین شد اما من با شنیدن خبر بارداری او ذوق زده شدم و با هیجان در آغوشش گرفتم و
صورتش را غرق بوسه کردم  .عمه الناز که نزدیک ما نشسته بود با دیدن این صحنه کنجکاو شد و پرسید
می شه ما هم بدونیم چی شده که میترا انقد خوشحالی می کنه؟
با ذوق و با صدای بلند رو به همه گفتم
 .بله ریما جون داره مادر می شه
یک لحظه سکوت بر فضای خانه حاکم شد اما خیلی زود همه به خود آمده و به ریما و حامد تبریک گفتند  .مامان با
چشمهای بارانی مرا می نگریست  .دیدم که باباعلی هم یواشکی اشک چشمش را با انگشتش گرفت .در این گونه مواقع
به زنی که بچه دار نمی شود می گویند "ایشاهلل خدا به تو هم یه بچه میده  ".اما من چی ؟ کسی برای من چنین آرزو و
دعایی نمی کند چرا که من به قول قدیمی ها اصالً اجاقی ندارم  .چه برسد به اینکه کور باشد یا نه  .آهی کشیدم و سرم را
چرخاندم و نگاهم در نگاه غمگین سامان خیره شد اما سامان نگاهش را دزدید و به صفحه ی تلویزیون چشم دوخت .
همه اطرافیانم برای من دل می سوزاندند و غصه ی مرا به دوش می کشیدند ولی من این را نمی خواستم  .دلم نمی
خواست باعث ناراحتی کسی شوم  .پس باید بر می گشتم به گذشته و می رفتم در جلد همان میترای شاد و شیطون تا
 .همه از بابت من خیالشان آسوده شود
دوره نقاهت را پشت سر گذاشتم  .حالم کامالً خوب بود  .در این مدت امیرعلی را یکی دوبار دیده بودم  .آن هم در حد
سالم و علیک و احوال پرسی کوتاه  .با ریما تماس تلفنی داشتم  .در تماس هایم از او می خواستم گوشی تلفن را روی
شکمش بگذارد تا من با دوقلوهایش حرف بزنم و وقتی همدیگر را می دیدیم من مدام سرم را روی شکمش می گذاشتم
 .به ریما گفته بودم باید بچه هایش به من بگویند خاله  .یک روز که ریما خانه ما بود دوباره حرف اینجا کشید  .ریما
خندید و جواب داد
 .نخیر نمی شه تو که خالشون نیستی
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متوجه منظورش نشدم و با ناراحتی گفتم
مگه من و تو مثل دوتا خواهر نیستیم ؟
! خــــــــــــــب
 .خب نداره دیگه پس من میشم خالشون
 .نه دیگه گفتم که نمی شه
 .حاال من خودم یادشون می دم  .ببین میشه یا نمی شه
 .نمی شه آخه قراره به تو بگن زندایی
با شنیدن این کلمه یک دفعه ساکت شدم  .خیره نگاهش کردم و بریده بریده پرسیدم
تو ...تو چـــــــی گفتی ؟
ریما به جای جواب مرا در آغوش گرفت و آهسته در گوشم گفت
امیرعلی خیلی دلتنگته .خودشو تو اداره حبس کرده  .این طوری خودشو درگیر کارش کرده که زیاد جلوی چشم
تو نباشه تا تو با خیال راحت فکراتو بکنی و با خودت کنار بیای .حاال دیگه وقتشه که امیرعلی بیاد دست تو رو بگیره ببره
 .سر خونه زندگیش
نفس کشیدن برایم سخت شده بود  .تا می آمدم حضورامیرعلی را در ذهنم کم رنگ کنم واز فکرم بیرونش کنم اما با
کوچکترین اشاره  ،امیرعلی دوباره تمام ذهن و قلبم را اشغال می کرد  .همه ی وجودم او را صدا می زد اما من با سماجت
گوشهایم را می گرفتم تا چیزی نشنوم ولی مگر می توانستم در برابر او قدعلم کنم  .ریما که مرا ساکت دید ادامه داد
خانوم خانوما ناز کردنم یه حدی داره به خدا  .داداش ما کم مونده از دست تو سر به کوه و بیابون بزاره .حاال
 ......وقتشه
حرفش را بریدم و گفتم
حواست کجاست ؟ ریما مثل اینکه من و امیرعلی از هم جدا شدیم  .کجا برگردم ؟ از اون گذشته من به خاطر
مشکلم از امیر جدا شدم چون نمی خوام اون رو از لذت پدر شدن محروم کنم  .نمی خوام به پای من بسوزه  .می فهمی
اینو ؟
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دیگر طاقت نداشتم  ،شکستم  .در آغوش گرم و مهربان ریما مچاله شدم و گریستم  .ریما پا به پای من اشک ریخت و
نوازشم کرد  .وقتی هر دو چشمه اشکمان خشکید ساکت شدیم  .ریما سکوت را شکست و گفت
! میترا یه چیزی بگم نه نگو  .خــــــــــــب
صورت خیس از اشکم را با پشت دست پاک کردم و برای عوض کردن فضای غم گرفته اتاقم با لودگی گفتم
 .حاال بنال ببینم چی می خوای بگی  .بلکم به ضررم باشه
ریما خندید و گفت
ببین میترا  ،فـِکر کن بعد از ازدواجت می فهمیدی که امیرعلی نمی تونه پدر بشه و تو هم از لذت مادر شدن
محروم می شدی  .اون وقت تو حاضر می شدی از امیر جدا بشی ؟
این سوال جواب نداشت  .من عاشق امیرعلی بودم و هرگز به خاطر این مسئله ترکش نمی کردم  .چشم در چشم ریما
بودم  .ریما از نگاهم جوابش را گرفت  .آرام پلک روی هم نهاد بعد با لبخند ادامه داد
پس چطور می خوای امیرعلی از تو دست بکشه  .امیر تو رو به خاطر خودت میخواد نه بچه  .درسته که بچه خیلی
دوست داره ولی این دلیل نمی شه بخاطر بچه از عشقش بگذره  .اصالً به من بگو ببینم تو راضی می شی که امیر یه
ازدواج بدون عشق داشته باشه و همیشه روحش تو رنج و عذاب باشه ؟ نه واقع ًا می تونی عذاب کشیدنش رو تحمل کنی
ال از کجا معلوم توازدواج بعدی صاحب بچه بشه ؟ هان ؟
...؟ اص ً
ریما ساکت شد و در سکوت نگاهم کرد  .من هیچ جوابی برایش نداشتم  .ریما کالفه شده بود  .طفلکی به هر دری می زد
و هرچه به مغزش می رسید می گفت تا بلکه مرا قانع کند تا دست از لجاجت بردارم  .نفس عمیقی کشید و باز ادامه داد
خودت بهتر از هر کس دیگه ای می دونی که امیرعلی چه مرد معتقدیه  .اون هر اتفاقی که تو زندگیش می افته
میگه حتماً حکمتی تو این کار بوده یا یه خیریتی داشته .برای کاری که از دست بشر برنمیاد افسوس نمی خوره و براش
صبر میکنه درست همون کاری که در مورد بیماری تو داشت  .مدام دستش به دعا بود و از خدا شفای تو رو می خواست
 .هیچ می دونی وقتی شنید با بر داشتن رحـِمـِت خطر بر طرف می شه چی گفت ؟  ...گفت خدایا راضیم به رضای تو .
وقتی شرط تو رو درمورد عملت شنید زیر بار نرفت  ...اون با این موضوع کنار اومده  .معتقده هیچ اتفاقی بی حکمت
..نیست  .میگه این یه امتحانه براش و دلش می خواد تو این امتحان قبول بشه می فهمی اینو ؟
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با شنیدن حرف ریما خنده ام گرفت  .با خودم گفتم " پس اون حکم طالق و محضر چی بود ؟" ولی با شنیدن ادامه ی
حرفش مثل برق از جا پریدم  .جیغ زدم
چی گفتی ؟ یعنی چی ؟
 .بله درست شنیدی گفتم تو هنوز تو عقد امیری
 ....ولی آخه  ...این امکان نداره  ....چطور ممکنه
امکان داره امیر قضیه رو به شاهرخ گفت و با هم نقشه رو کشیدند  .بابای تو و بابای من هم با محضردار صحبت
 .کردند و قرار شد یه نمایش اجرا کنن  .همین
تازه فهمیدم چرا هر دو خانواده خیلی زود تسلیم خواست من شدند  .با اینکه ته دلم کیلو کیلو قند آب می شد ولی برای
اینکه بند را آب ندهم و برای حفظ ظاهر هم که شده به ریما توپیدم
پس تو این مدت سر کار بودم حسابی  .همتون منو دست انداختین  .مخصوصاً اون داداشــــه حقه بازت  .واقعاً که
.
ریما که شاهد جلز و ولز کردن من بود ابروهایش را باال انداخت و با نیش بازگفت
!خودمونیما خوشحال شدی که همه چی الکی بود نه ؟
یک دفعه ساکت شدم  .نگاهم که در نگاه ریما افتاد هر دو زدیم زیر خنده  .از بس خندیده بودیم اشک به چشم هایمان
هجوم آورد  .ریما دلش را گرفت و با ناله گفت
وای دلم چقدر خندیدم  .تو این مدت از بس غصه تو و امیر و خورده بودم خنده یادم رفته بود  .حاال دوقلوها
 .حسابی تعجب می کنن
با انگشت اشاره اشک را از گوشه ی چشمانم پراندم و گفتم
 .آره واقعاً  .االن با خودشون میگن مامانمون خل شده
ریما مهلت نداد تا کلمه ی دیگری بر زبان بیاورم  .بالشت را از روی تختم برداشت و سرم را نشانه گرفت  .من هم که
انتظار این حرکت را از ریما داشتم سرم را دزدیدم  .بالشت از سرم عبور کرد و همزمان با صورت مامان که سینی به
دست با وسایل پذیرایی وارد اتاق شد اصابت کرد .سینی از دست مامان رها شد لیوان ها و پارچ شربت بهارنارنج روی
فرش اتاقم واژگون شد  .بدتر از همه مامان که غافلگیر شده بود دستش را روی قلبش گذاشت و به در اتاق تکیه داد و
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همان طور سـُر خورد و نشست روی زمین با دیدن مامان هراسان به طرف آشپزخانه رفتم و با لیوان آبی برگشتم  .کمی
از آب را به مامان خوراندم  .حالش که جا آمد به سمت ریما چرخیدم  .بنده خدا از ترس اینکه مامان طوریش شده باشد
حسابی هول کرده بود و البته کمی هم خجالت زده به خاطر دسته گلی که به آب داده بود  .هرسه نگاهمان که به هم
افتاد دوباره با صدای بلند خندیدیم  .همان موقع صدای بستن در آپارتمان آمد و بعد صدای باباعلی
! به به چه روز خوبیه امروز ! صدای خنده می شنوم
بعد ادامه داد
خانوم بیا ببین کی اومده ؟
مامان لیوانها و پارچ را برادشت و درون سینی گذاشت و در همان حال جواب بابا را داد
 .هر کی هست خیلی خوش اومدن  .االن میام پایین
مامان از اتاق خارج شد  .ریما هنوز کمی دستپاچه بود  .رو به من گفت
 .راستی میترا حرفایی که بهت زدم بین خودمون بمونه ها
بعد چانه اش را به نشانه ریش نداشته به دست گرفت و نگاه التماس آمیزش را به من دوخت  .دلیل خواهشش را
ندانستم  .آخر دلیلی نداشت حرف هایی که او راجع به امیرعلی گفته بود پیش کسی بازگو کنم  .داشتم به حرکات ریما
نگاه میکردم که با تلفن حامد با عجله مانتو اش را پوشید  ،شالش را روی سرش انداخت و با نگاهی گذرا به آینه لبخند
زد  ،گونه ی مرا بوسید و چادرش را به سر کشید و با گفتن"خداحافظ من رفتم حامد دم در منتظره"از اتاق بیرون رفت .
به سمت پنجره ی اتاقم رفتم  .پرده ی حریر که طرحی از برگهای پاییزی بود را کنار زدم  .نگاهم مثل همیشه به طرف
پنجره ی بسته اتاق امیرعلی کشیده شد  .آهی کشیدم و پرده را انداختم  .به طرف تختم برگشتم تا آن را کمی مرتب
کنم ریما حسابی آن را بهم ریخته بود یک دفعه در جا خشکم زد  .دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدای جیغی که
ناخوداگاه از گلویم خارج شد را خفه کنم  .آنقدر غرق فکر بودم که متوجه حضورش در اتاق نشده بودم نگاهم در نگاه
سرزنده اش قفل شد  .قلبم بنای سرکشی گذاشته بود  .بی امان بر قفسه سینه ام می کوبید  .به زحمت نگاهم را از
چشمان عصیانگرش گرفتم و به انگشتان پایم دوختم هر دو ساکت بودیم.از هیجان زبانم بند آمده بود .مطمئن بودم
اگر لب باز می کردم از لرزش صدایم چیزی از حرفهایم را متوجه نمی شد  .سایه اش را روی صورتم حس کردم سرم را
بلند کردم  .در یک قدمیم ایستاده بود  .نگاهم همچون اسب رم کرده مدام این سو و آن سو می دوید  .باالخره روی
دستهایش ثابت شد  .دستهایش باال آمد  .صورتم را قاب گرفت و خیره شد درچشمهایم و گفت
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 .....چته میترا ؟ چرا این قدر مضطربی ؟ نکنه از بودنم تو اتاقت
نمی دانم دستهای من کی به سمت دستان نیرومندش رفت و روی آنها قرار گرفت  .دستهایش را از روی صورتم
برداشتم و پریدم وسط حرفش و دستپاچه گفتم
 .نه  ...نه اینطور نیست  .من  ...راستش من  ..اصالً  ...چطور بگم
نفسم را با آه بلندی بیرون فرستادم و ادامه دادم
حسابی غافلگیرم کردی  .با رفتاری که من باهات داشتم  ،فکر می کردم اگه کالهت هم این ورا بیفته برنمی
..گردی برش داری چه برسه به اینکه
امیرعلی انگاردرحال تماشای فیلمی دیدنی بود  .با چنان لذتی مرا نگاه می کرد که باعث شد ازخجالت سرخ و سفید شوم
و لب فرو بندم  .امیر فاصله ی یک قدمی را هم از بین برد و در آغوشم گرفت  .آرام در گوشمم زمزمه کرد
 .دلم برات یه ذره شده بود
در امن ترین جای دنیا آرام گرفتم  .ساعتی امیرعلی در کنارم بود  .در نهایت بعد از کلی حرف زدن ناز کردن و ناز
کشیدن مغلوب امیر شدم  .آن شب دوباره خانواده عمو واال بعد از مدت ها مهمان خانه ما بودند که دلیل اصلی این
دوره هم بودن انتخاب روز جشن عروسی بود
صبح زود بیدار شدم  .لباس بیرون پوشیده و منتظر زنگ امیرعلی بودم  .آخرین روز از دوران نامزدی را باهم باشیم .
وقتی سوار ماشین شدم بی مقدمه پرسیدم
 .قراره کجا بریم امیر؟! زودباش بگو که دل تو دلم نیست
امیرعلی دهانش پر از خنده شد
 .می خوام ببرمت بهشت گمشده
می خواستم زندگی کنم  .آن هم در کنار امیرعلی  .خودم را به دست تقدیر سپرده بودم .آنچه برایم رقم زده بود را قبول
کرده بودم  .با بچه یا بدون بچه اما این را می دانستم که تنها در کنار او حس بودن را می توانستم تجربه کنم  .حاال من
...بهشت گمشده ی خود را پیدا کرده بودم و همین مرا بس
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بهشت گمشده نوشته زینب دمشقی آسایش
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