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خالصه:
بهار دختری نخبه است که باید برای ادامه تحصيلش به تهران برود؛ اما ،خانواده او رضایت به رفتن او نمیدهند
و او مجبور به ازدواج میشود..
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"فصل اول"
صدای هقهق گریهاش را با دستانش خفه میکرد.به دور خود بیهدف و مستأصل میچرخید .
صدای پدرش از دیروز هزاران بار مانند سیلی محکمی به صورتش خورده بود و درد سیلی نخورده تمام
وجودش را گرفته بود.هر بار ناباورانه از خود میپرسید_:چرا؟گرمای تیرماهی بیش از بیش کالفهاش
میکرد.دستی به لبهی روسریاش کشید و با کینهای هرچه تمامتر روسریاش را به سمت تخت خواب پرتاب
کرد .نفسش تنگ شده بود.به سمت پنجره بزرگ اتاقش رفت .پیشانیاش را روی شیشه گذاشت .
نفسهایش بلند شده بود .احساس خفگی امانش را بریده بود .هوا میخواست! هوای تازه که نجاتش دهد.
دست به سمت دستگیرهی پنجره برد.پنجرهی اتاقش را رو به حیاط بزرگ خانه باز کرد .بجز صدای
گنجشکهایی که روی درختان انگور جیک جیک میکردند ،هیچ صدایی نمیآمد.به حیاط سر سبزشان که نگاه
کرد ،زیر لب صلواتی فرستاد .نفسی گرفت و به خود امید داد که حتماً راه چارهای هست! سرش را به سمت
اتاقش برگرداند.به مدالها ،تندیسها و لوحهای افتخارش خیره ماند .تمامشان حاصل بی خوابی و تالشش
بودند .تمامشان حاصل حمایت بی چون و چرای پدرش بودند و حاال پدرش...سریع به سمت میز بزرگ اتاقش
رفت .تلفن همراهش را از کنار رایانهاش برداشت .سریع شمارهی حامد را گرفت .چشمانش را بست در دل خدا
را صدا کرد_:خدایا خواهش میکنم .خدایا کمک...صدای گرمِ همیشگی حامد ،برق از چشمانش پراند و بلند
گفت:
_سالم حامد جان!
حامد بدون توجه به صدای لرزان او سرگرم مشتریاش بود:
نه خانم ،راه نداره .کمتر از صد تخته فرش اصالً برامون سودی نداره .فقط حمالی برامون میمونه! ببین خواهرمن ،بعد از ظهر دارم میرم گمرک فرشهای خودمون رو بفرستم دبی ،حاال نظر خودتونه! اگه میتونید برام
بیست تای دیگه جور کنید ،من در خدمتم! مال شما رو هم میبرم .اگر نه که شرمنده...
حامد با کالفگی گفت:
الو ،الو بهار! یک لحظه صبر کن .مشتری دارم.بهار دلش میخواست از این بی تفاوتی حامد فریاد بزند؛ اما ،طولی نکشید که صدای تمام شدن معامله آمد.
حامد گوشی تلفنش را محکم در دستانش فشرد .دستانش عرق شرم داشتند .چه جوابی میتوانست به بهار
بدهد؟ با لبخندی دروغین گفت:
الو ،جونم بهار؟ خوبی؟بهار نفس بلندی چاق کرد و سریع گفت:
_چی شد حامد؟ چی کار کردی برام؟ فهمیدی از دیروز تا حاال بابا چش شده؟ باهاش حرف زدی؟ به مادر اختر
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زنگ زدی؟
و با بغضی آشکار گفت:
_اصالً چرا هیچ کس دیروز از من حمایت نکرد؟
حامد لبش را به دندان گرفت با شرمندگی گفت:
به جون خودم بهار همه شوکه شده بودیم .اصالً نفهمیدم بابا چی میگه! یعنی محالترین حرف ممکنی که ازدهن بابا دراومد ،این حرف بود .به خدا آبجی ،حمید بدتر از من به هم ریخته .خودت دیدی تا گفتم بابا چرا؟
کامل آمادگی داشت و گفت (به واهلل که هر کدوم روی حرفم حرف بزنید از ارث محرومتون میکنم ).به علی
قسم بهار ،بخاطر حرفش نترسیدم .فقط شوکه بودم .وقتی با حمید از خونه اومدیم بیرون ،همش میگفتیم
محاله! امکان نداره همچین حرفی رو بابا بزنه .به هزار جا زنگ زدیم .مادر ،اختر ،آقا جون ،عمو رسول ،ولی به
خدا هیچی دستگیرمون نشد .
حامد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
_صبح بابا اومد حجره ،بحثمون باال گرفت .به خدا که اگه حمید نبود ،بابا پرتم میکرد بیرون! به جون مامان
پلک نتونستم روی هم بذارم .باورم نمیشه بابا این حکم رو بهت داده .تمام زندگیم به هم ریخته .به خدا که بابا
یه چیزیش هست.
بهار کالفه دستی به موهایش کشيد و دور خودش چرخيد ،اصالً جواب حامد به دلش نمیچسبيد ،با دلخوری
گفت:
امروز چی؟ گفتی؟ آخه نگفت چرا نمیذاره برم تهران؟!به خدا که نگفت ،لم تاکام نم پس نداد ،فقط ميگه نمیخوام دیگه ادامه بده دیگه بسه درس .بهار ،اصالً کوتاهنمياد!ابد ًا هم هيچ جواب قانع کنندهای نداره فقط یک کالم ميگه (دخترمه اختيارش رو دارم به هيچکسی ربط
نداره دخالت نکنيد) از حميد بپرس با التماس گفتم پدر من آخه یهو چی شده؟ تا چند روز پيش که خودتم
میخواستی بری باهاش !چی شد یه مرتبه میگی حرف رفتن رو نزن؟ باورت میشه انگار با دیوار حرف میزدم
فقط سرش تو ماشين حساب بود! منم جلوی بابا همون موقع به مادر اخترو آقا جون زنگ زدم باورت نمیشه
چنان سنگ روی یخ شدم که هزار بار گفتم عجب غلطی کردم !خيلی راحت بهم گفتن شما بچهها دخالت نکنيد
توی این موضوع .به فاطمه زهرا اینقدر عصبانی شدم سر آقاجون داد زدم گفتم«:جناب سرهنگ شما که هميشه
اعتقاد داشتين مورچه هم که از خونه تون رد میشه باید تحصيلکرده باشه شما که هشت تا بچه تحصيلکرده
تحویل دادین چرا این حرفو میزنيد؟!» چی شد به این دختر رسيد همه اتون سکوت کردین! ميگين هر چی
بابات براش تصميم بگيره؟! صدام رو بال بردم و گفتم :آقا جون این همون بهارها تنها نوه ایکه هنوزم وقتی
میبينيدش روی زانوهاتون ميشونيدشا!
زانوهای حامد از فشار عصبی زیاد سست شد و به روی تخته فرشهای حجره نشست ،بهار بی اراده اشک از
چشمانش سرازیر شد وسط اتاقش نشست کار تمام بود همه پا پس کشيده بودند بوی نا آشنای شکست به
مشامش میرسيد اشک ریزان گفت:
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باورم نمیشه محاله! مادر اختر و آقاجون سر موضوع درس خوندنم کوتاه بيان! ،حامد بهخدا که چيزی شده کهبابا اینجوری میکنه هرچی فکر میکنم چه رفتار ناشایستی انجام دادم به هيچ نتيجهای نمیرسم تو بگو داداش
با این همه زحمتی که اینهمه سال کشيدم همينجا تمومش کنم؟
حامد به شاگرد حجرهاش اشاره کرد که ليوان آب خنکی برایش بياورد .صدای درمانده خواهرش خنجری بود
در گلویش:
 گریه نکن جون حامد نا اميد نشو بعد از اونهمه دادو بيدادی که راه انداختم مادر اختر گفت( امشب شامدعوتتون میکنه )قول داد با بابا حرف میزنه ببينه چرا اینجوری میکنه! گفت «:به بهار بگو بالخره راهش رو
پيدا میکنه »ولی بهار من چشمم آب نمیخوره کاری از پيش ببرند حدس میزنم اینا همه سر قضيه عمه ترسو
شدند نمیخوان قضيه  28سال پيش باز تکرار بشه ولی آخه چرا از دیروز تا حال بابا گير داده نباید بری؟ به بابا
میگم مرد حسابی پاشو خودتم برو تهران زندگی کن من و حميد که همين النشم داریم شرکتو حجره رو باهم
میچرخونيم مدامم که یه پامون تهرانه یه پامون اینجا خيلی خونسرد و بی تفاوت میگه من از شهرم دل
نمیکنم برای من تکليف مشخص نکن وال نمیدونم چطور چند روزه به این نتيجه رسيده زیادی شهرش رو
دوست داره!
اشکهای بهار بی اراده بدون هيچ زحمتی میریختن .روی قالی قرمز وسط اتاقش دراز کشيد اشکهای
نا آشنا انگار صدای ناله داشتن؛ بهاربا دردی آشکار وصدای خش دار نالن گفت:
برای کارشناسی نذاشت برم دانشگاه شریف حرفش رو گوش دادم ،نمک نشناس نبودم ،بالخره بابا خيلیروم غيرت داره توی شهر خودمون موندم خودت میدونی با چه زحمتی توی شهر به این کوچيکی بهترین
مقالهها رو فرستادم کم یا زیاد هميشه نتيجه کارهام خوب بوده اما برای ارشد قضيهاش مثل کارشناسی نيست
اصالً اینجا ارشد رشته منو ندارند حامد آخه چه خاکی به سرم بریزم تمام زحتهام قراره کنج همين اتاق با
خودم بپوسه؟
صدای نفسهای کالفه حامد بلند شد؛ حمید پس از تمام کردن صحبت با خریدار به طرف حامد رفت .چهرهی
برافروختهی حامد نشان از خوب نبودن اوضاع داشت .حمید دست روی شانۀ حامد گذاشت .حامد آرام گفت:
جون داداش گریه نکن ،با گریه که چیزی درست نمیشه ،دلم آتیش میگیره مظلوم گریه میکنی ،آخه تو کیبه چیزی اعتراض کردی دختر؟ به خدا برای کارشناسیت خودت نخواستی جلوی بابا وایسیم ،قول میدم درست
بشه ،با مامان حرف نزدی؟
بهار میان اشکهایش بعد از شنیدن نام مادرش پوزخند زد:
هه مامان؟! یک درصد فکر کن مامان توی این مورد حامی من باشه! خانم از خوشحالی اینکه دیگه لیسانسمرو گرفتم و وقت شوهرمه رفته چهلتا کالس هنری کوفت زهرمار اسم نوشته برام و میگه دیگه وقت یادگرفتن
خونه داریه ،خودت میدونی مامان هیچ وقت با درس میونه خوبی نداره؛ ولی نمیفهمم بابا دیگه چرا؟! اون که
میگفت میبرمت پیش عموها امریکا؟! امریکا توی سرم بخوره !اصالً از دیروز تا حاال اسم تهران که میاد
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همچین عصبی میشه انگار گفتم میخوام برم ...استغفراهلل کجا خودت میدونی شرم دارم از سوأل و جواب
کردن بابا ،همش پیش خودم میگم اگه به خاطر جریان چندین سال پیش عمه باشه یعنی بابا من رو نشناخته؟!
یعنی انقدر بیجنبهام که پام به تهران رسید برم پی الواتی بجای درس خوندن؟ حامد تورو به روح دایی قسمت
میدم به من بگو تا حاال دختر بدی بودم کسی از من خطایی دیده کسی صدای بلند و بیحرمتی شنیده تا حاال
چقدر برام دردسر کشیدن توی خانواده عظیمی سه تا دختریم یکیش فرزانه که خانم خودته ،یکی هم سپیده
اس که خداشاهده جوری برای خودش میچرخه و میگرده که متأهلهای فامیل نمیگردن! خودت میدونی
چقدر عمو راحتش میذاره و بهش آزادی میده .بابا اون تک دختره منم تک دخترم درسته چهار سال ازم
بزرگتره ولی خوب میدونی اون از یک آزاد بود خیلی راحت رفت شیراز درس خوند و برگشت تا هفته پیشم
یک ماهی برای تفریح رفته بود تهران خونِه عمه ،اونم دختر این خانوادهاس منم دختر این خانوادهام سرو تیپ
و شکل اونو ببینید !منم ببینید !
حامد سکوت کرده بود بهار دیگر حرفی نزد تنها صدای هقهق آرامش میآمد حامد به فکر فرورفت این
اولينباری بود که بهار اعتراض میکرد هرچقدر فکر کرد یادش نمیآمد آخرین دفعه ای که خواهرش به چيزی
اعتراض کرده باشد چه زمانی بوده! پس ذهنش گفت شاید هيچوقت حامد آرام با صدای لرزان گفت:
به علی قسم از تو گل ترو مطيعتر ندیدم ،تو اصالً بجز درس خوندن مگِه کاری هم داری  ،اصالً تو پيشنهاد بدهچيکار کنم! تا من خاک برسر با سر برات انجام بدم ،میدونم کلی هدفداری ،ولی به نظر من یه ترم نرو
دانشگاه ،تو که از همه چهار سال جلوتری ،بابا طاقت نمياره بالخره رضایت ميده بری تهران ،حميدم
پيشنهادش همينه ،ولی بابا انگار دستمونو خونده ميگه تنها راهی که ميتونه بهار بره تهران ازدواجِ ،انقدر قاتی
کردم سرش داد زدم ،بهش ميگم این دختر نوزده سال شه تازه با زحمت ليسانس شو گرفته شوهر کنه! که
نابود بشه! ميگِه من خيرو صالح خواهرتونو بهتر ميخوام ،عصبی شدم داد کشيدم بهش گفتم چه خيرو صالحی؟
قشنگ مشخصه شما بها رو با خواهرت مقایسه میکنی ،ميدونيکه چقدر روی عمه حساسِ ،ميدونم نباید میگفتم
ولی حرفی که زده شد و نمیشد جمع کرد ،بیمعطلی بابا یکی خوابند توی گوشم ،گفت( ميندازمت از حجره رو
شرکت بيرون تا گندهتر از دهنت حرف نزنی)بهار تلفن را در دستانش فشرد یادش نمیآمد پدرش حتی
یکبار دست روی کسی بلند کرده باشد
الهی بميرم برات داداشنه بابا دور از جونت تقصير خودم بودحمید گوشی تلفن را از حامد گرفت حواسش را از حامد گرفت و پی بهار داد:
سالم آبجیسالم،حمید داداش حامد سیلی از بابا خورد؟ بهار بمیره که باعث شدم بابا دست روش بلند کنهحمید با لودگی و خنده گفت:
چیه بابا حامد حامد میکنی؟ هیچ ناراحت حامد نباش یه سیلی ناقابل بود نوش جونش ،زیادی بابا رو عصبیرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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کرد ،تقصیر خودش بود تو غصه نخور این باید بیشتر از اینها کتک میخورد
نگو داداش دلت میاد بابا کی دست رومون بلند کرده ؟تا دنیا دنیاست شرمنده حامدمبابا نامردی نکن دیگِه منم داداشتما ،برم به خاطرت کتک بخورم تحویلم بگیری؟ خیر سرم من داداشبزرگتونم بابا چهل دقیقه از حامد بزرگترم کلی عاقلتر از این دیونه ام
بهار به حرفهای حمید نخندید اصالً اهمیتی به حرفهای او نمیداد و تنها در فکر سیلی ناروایی بود که حامد به
خاطرش از پدر خورده بود حمید این موضوع را فهمید بدون لودگی آرام گفت:
صبح با هزار کلکو در محبت با بابا حرف زدم ،مثل حامد دیونه بازی درنیاوردم ،بهش گفتم نوکرتم بزار برهجلوشو نگیرجواب نداد ،دوباره گفتم آخه پدر من این دختر نابغه اس اینو همیشه هم خودت میگی هم همه
شهر میدونن ،باز سرشو کرد توی حساب کتاب جواب نداد گفتم بابا نمیدو نم چی شده که نمیزاری بره تهران
باشه حتماً صالحه ،پس حداقل بذار بره کالیفرنیا پیش عموها ،چهارتا داداشات اونجان هیچکدومم دختر ندارن
بهارو روی چشماشون میذارن ،به خدا اونجا بهتر قدر امثال بها رو میدونن ،بازم جواب مو نداد ،بهش گفتم بابا
کی اندازه تو به بهار اهمیت میده؟ حاال چی شده که ما باید به خاطر بهار التماس شمارو بکنیم! گفتم بابا یادتِ
عروسی منو حامد بود حسابی دستت تنگ بود برای مسابقات ریاضی ژاپن باغیو که عاشقش بودی بیمعطلی
فروختی و همراه بهار رفتی ژاپن ،گفتی باغ فدای سرش فقط میخوام برای ایران افتخار بیاره یادتِه وقتی مقام
اول آورد گفتی حاضر بودم به خاطر این لحظه ماشین زیر پامم بفروشم بابا بهار ارزش داره گناه داره گفتم
نوکرتم زحمتهای خودتم از بین میره؟ کی سرما و گرما هر جا بهار میرفت دنبالش بود؟ کی بهترین مربیهای
زبانو برای بهار میگرفت و بهشون دو برابر پول میداد تا بیان خونه به بهار آموزش بدن تا دوردونه ات راحت
باشه؟ گفتم یادتِ وقتی رشته ریاضیو انتخاب کرد مامان چه جنگی راه انداخت گفت( چرا پزشک نمیشه من
رضایت ندارم بره ریاضی ،یادته مامان میگفت برم به مردم چی بگم برم به گم دختر تیزهوشم بدون ماشین
حساب ریاضی حل میکنه !)(یادتِ با مامان چه دعوایی راه انداختی که حق نداری استعداد دختر مو کور کنی)
گفتم پدر من تو که جونت به بهار وصله اخه چت شده؟ چرا نمیزاری بره درسشو ادامه بده! بهار باورت میشه
بابا بغض کرد گفت (تهران لعنتی یبار خواهر مو پاره تن مو عزیزترین کسیو که داشتم ازم گرفت ،من خاطره
خوشی از تهران ندارم ،من هیچ جوری نتونستم خواهر مو از اون وضعیت نجات بدم )،بابا گفت (من همیشه
خودم و مقصر میدونم )گفتم اخه بابا بهار که اهل این حرفا نیست ،گفت (میدونم پاکتر از بهار ندیدم ولی یه
حرفی تو دلمه که نمیتونم بگم اینو بدونید هر کاری میکنم به صالح بهاره فکر نکنید من آدم بده شدم من
نمیذارم بچهام حروم بشه ولی باید ازدواج کنه بره تهران نمیخوام دوباره موضوع خواهرم تکرار بشه شما بچه
این نمیدونید من دارم چی میکشم )اینارو که گفت دهنم قفل شد ،خودت میدونی بابا بدجور از عمه دلشکسته
شد ،بدجور عمه بابا رو جلوی اون عوضی خورد کرد ،همه میدونن بابا و عمه باهم قهر نیستن ولی خوب خونه
عمه که هیچوقت نمیره ،دوماه یکبارم که عمه میاد شهرستان خونه آقاجون گاهی از سر اجباره مامانکه میره
دیدنش ،بهش گفتم پدر من عمه که ماشاهلل برای خودش یکی از بهترین متخصصهای زنانه تهرانه ،آقا سیاوشم
خدایی مرد خیلی خوبیه پزشک موفقیه ،هرچی قدیم بود گذشته نکن بازی با آینده این دختر ،اصالً دیگه جوابمو
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نداد احساس میکنم موضوع گذشته عمه هم نیست ،یچیز دیگه این میونه ولی خوب اینجور وانمود میکنه ،واال
دیگه نمیدونم علتش چی میتونه باشه به خدا مغزم دیگه نمیکشه،ببین بهار با دیونه بازی نمیشه کاری کرد اخه
دختر خوب خودتم یه حرفی بزن یچیزی بگو
اقاجونو مادر اخترم (گفتن امشب صحبت میکنند) یکم حوصله کن ،زنگ زدم عمو رسول آمریکا خیلی سالمت
رسوند گفت (غمتون نباشه حلش میکنم چهل تا فوحشم به بابا داد بعد از کلی چرتو پرت تحویل دادن گفت
این حسین از اولش خشک مذهب بود من تو راهش میارم اصالً کاری میکنم حسین بهار منو بفرسته پیشم(
حمید خندید صدای خنده حامد هم آمد یاد عمو رسول لبخند به لب حامد و حمید آورد و بهار از یاد
یاوهگوییهای عمو رسول لب گزید و شرمسار لبخندی زد بهار آرام گفت:
به عمو رسول اعتباری نیست ،عمو جون فقط زنگ که میز نه حرفهای بی ربط میزنه ،بساط خنده راه میندازه،امیدوارم مادراخترو آقا جون بفهمن مشکل بابا چیه،ممنونم داداش نگران نباشید دو ماهی دیگه وقت دارم خدا
بزرگِ،
بعد از قطع تلفن سرگشتگی بهار بیشتر شد درون اتاقش گنگ دنبال راه چاره بود به سمت طاقچه اتاقش رفت
قرآن را از روی طاقچه برداشت بوسهای برآن زد ،از ته دلش از خداوند کمک خواست قرآن را روی پارچه
ترمه اتاق گذاشت به سمت روسری مچاله شدهاش رفت آن را بر سر کرد نفس عمیقی کشید به جلوی آینه
قدی کنار میز مطالعهاش رفت خودش را وارسی کرد روسریاش را تنظیم کرد پوزخند بیمفهومی به روسریش
زد پس از نهسالگی یا شاید هم زودتر هیچوقت موهایش بدون روسری نبود حتی در خانه از ناخودآگاه ذهنش
پرسید (چرا بابا شبیه هیچکدوم از عموها نیست؟) شانهای از سردرگمی باال انداخت به لباسهایش خیره شد
زری خانم خیاط طبق معمول یک مدل برای تمام پارچههای گران قیمت که پسند مادرش بود برایش بلوز و
دامن دوخته طبق قانون نانوشته در خانه اجازه بلوز و شلوار پوشیدن نداشت ،همیشه بلوز و دامن و شلوارو
روسری باید به تن داشت نامحرمی در این خانه نبود ولی مادرش زنی سنتی بود ،و حرفش حرمت داشت ،از
کنار کتابخانه پر از کتابش با آه پرسوزی رد میشود در ذهنش میگویید :چه شبها که تا صبح بیداری نکشیدم
برای موفقیت چقدر بابا برای تکتک این کتابهای مرجع هزینه کرده خدایا چقدر به خودم فشار آوردم تا به
آرزوهایم برسم یعنی همش بیفایده بود؟
زیرچشمی به قاب کنار کتابخانهاش نگاه کرد کتاب ریاضی اول دبستانم را با چه ذوقی بابا برایم قاب گرفته بود
با این کتاب عاشق ریاضی شدم نالهای آرام از بیپناهی از درونش بلند میشود شاید پزشکی میخواند مادرش
اکنون برایش یقه میدرید وارد سالن بزرگ خانه قدیمیشان شد با چشم دورتادور سالن را پایید پدرش را جای
همیشگیاش روی کاناپه جلوی تلویزیون دید چشم غرهای رفت باز اخبار میبیند  .دنبال پری گشت مادرش را
روی صندلی یو یویش کنار گلدانهای عزیزتر از جانش دید پری داشت قرآن تالوت میکرد .بهار لبخندی زد
مقنعه سفید روی سر مادرش چهره توپولش را خندهدار کرده بود به پشت کاناپه روبروی تلویزیون رفت
سرش را از پشت کاناپه به جلو خم کرد با لبخند گفت:
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سالم بابا جونم قربون شلوار راه راهتونم برم بابا جون چی داره این اخبار که همش نگاه میکنید؟حاج حسین شبیه برق گرفتهها گردنش را سمت بهار کج کرد از دیروز که حکم داده بود نه بهار را دیده بود نه
صدایی از این دختر شنیده بود با شگفتی به بهار نگاه کرد با تعجب گفت:
بهبه دختر بابا اغور بخیر چی شده قربون صدقهام میری چیزی شده؟بهار یک لبخند دروغین زد چه داشت که بگوید در کل همیشه در اتاقش بود حاال مهربانیاش یکدفعه بیهوا
گل کرده بود! خواست حرفی بزند که صدای پری آمد:
بهار بیا ببینم این کلمه چیه؟بهار با گونه های گلانداخته شانهای برای پدرش باال انداخت و بهسوی مادرش رفت در هنگام رفتن پاسخ
پدرش را داد:
فدا تون بشم بابا ،منکه همیشه قربون صدقه شما و مامان میرمحاج حسین روی کاناپه دراز کشید و جون عمهات نثارش کرد  .بهار به سمت مادرش که رسید یک آن از
صحنهای که دید ترسید گوشتهای پهلوهای مادرش از درزهای صندلی زده بود بیرون همیشه نگران وزن زیاد
مادرش بود در دل از خدا خواست که پایههای صندلی توان وزن مادرش را داشته باشند لبخندزنان کنار مادرش
رسید گونههای گوشت یو سپید مادرش را سفت بوسید
قربون مامانم برم من چی شده عزیزم؟پری با تعجب با دهانی نیمهباز به بهار خیره شد تا خواست حرفی بزند بهار به النگوهای مادرش که انگار داشتن
دست مادرش را خفه میکردن دستی کشید و گفت:
وای چه النگوهات خوشگله مامانی تازه عوض کردین؟ قربونتون برم چقدر بهتون میآید ،بزار بشمارم ببینمچند تاس.
مادرش از تعجب چشمانش را کوچک کرد و لبانش را جلو داد و با خود فکر کرد نه این بهار بیگمان ضربهای
به سرش خورده بهار همانطور که مشغول شمارش النگوها بود با چاپلوسی گفت:
-مامان به خدا  20تا النگو کمِه ،اگه دوتا دیگه اضافه کنی خیلی بیشتر به دست سفیدت میاد.پری عینک ذره بینیش را باالی پیشانیاش گذاشت
پناهبرخدا چی شده؟ چی میخوای که انقدر قربون صدقه میری؟ یادم نمیاد یکبار از طالهام تعریف کردهباشی !،همیشه میگی چرا انقدر طال آویزونمه؟ بعدشم النگوهام که همون قبلیان!،
پری ساده یک ان انگار چیزی یادش امدبا هول گفت:
راست میگی بهار  20تا النگو تو دستم زشته؟ پس بگو شهین دیروز توی مولودی بدجور نگاهشون میکرد وپوزخند میزد !خیر نبینه الهی ،حاال میشینه میگه پری خسیسِه ،غرشمال خانم نمیدونه اندازه هیکلش تو گاو
صندوق طال دارم ،مادر چرا زودتر نگفتی کمه النگوهام؟
پری با نگرانی بلند حاج حسین را صدا زد:
حاجی فردا پول بذار میخوام برم مغازه حاجی الماسی.رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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بهار خندهاش گرفت اما بروز نداد دستش را زیر گردنبند بزرگ و سنگین مادرش انداخت:
عزیزم شهین خانم حسرت خوشگلی و جذابیتتو میخوره این دوتا گردنبندتو میکوبوندی توی چشمش تا بفهمهفقط همین گردنبند نیم کیلوه
صدای قهقهه حاج حسین آمد یک پدرسوخته بلندباال نثار بهار کرد بهار خوشنود از دلبریهایش تصمیم گرفت
حرف تهران رفتن را پیش بکشد انگار اوضاع خوب بود پری که با خنده حاج حسین متوجه شد بهار نقشه دارد
بسختی تنهاش را از صندلی بلند کرد و کنار حاج حسین رفت دستش را به دماغش زد و به بهار گفت:
اینجای بابای دروغگو ،چیشده مهربون شدی !از دیروز تا حاال بست نشستی توی اتاقت یکهو حاال شادوشنگولمحبت گولِ افتاده او مدی پیش ما! من اگه دختر مو نشناسم که پری نیستم ،منکه میدونم میخوای روی حرف
بابات حرف بزنی ،بهار خانم چشم سفید نباش ،اعصاب بابا تو به هم نریز اون دوتا پسر دیشب بهاندازه کافی
اعصاب شو خورد کردن به خاطر تو بابات دست روی بچهام بلند کرده.
یاد سیلی حاج حسین به صورت حامد دل بهار را سوزاند حاج حسین بلند گفت:
حقش بود یال غوز ،ربطی به دخترم نداره.بهار حرفی نزد.دستش رو شده بود شرمنده سر به زیر انداخت پری بهسختی خودش را کنار حاج حسین جا
دادو با دلخوری غرغر کنان گفت:
لوسش نکن .حاال دیگه داداشاتو تحریک میکنی جلوی بابات وایسن ؟چقولی به مادر اخترم کردیکه یهو تازهتاج السلطنه اخترو الملوک شازده خانم یه مرتبه افتخار دادن مارو شام دعوت کردن خونه اشون ،ببین حاجی
کی بهت گفتم این دختر خبر رسونده بهشون که نمیخوای بذاری بره تهران ،حاجی به خدا ازت راضی نیستم
بخوای گوش به حرف مامان بابات بدی ،تو باباشی اختیار شو داری ،دختره 19سالشه هنوز بی شوهره ،من
همسن بهار بودم  3تاشیکم زائده بودم.
بهار شرمنده و پشیمان (من غلط به کنمی )آرام گفت حاج حسین چشم غرهای به پری رفت طاقت ندارد از گل
نازکتر کسی به بهار حرفی بزند دستی به محاسنش کشید و دلخور گفت:
چی کارش داری دختر مو پری  ،اون حامد بی چشمو رو حقش بود ،بیشتر باید کتک میخورد ،بعدشم مادر مننمیتونه شام مارو دعوت کنه؟ که اینقدر زود قضاوت میکنی.
حاج حسین مثل همیشه مهربان بود اما قاطع رو به بهار گفت:
بهار بیا اینجا حرف تو بزن ببینم چی شده؟ چرا انگار شرمنده ای؟اگه پولی؛ کتابی جزوهای چیزی میخوای بگوبابا برم برات بخرم ،لباس کیف کفش هرچی خواستی بگو مامانت برات بخره ،بگو دخترم خجالت نکش
باباجان.
پری تا حرف جزوه و کتاب شد دستانش را باال برد گفت،
الهی هزار مرتب شکر که دیگه درسش تموم شد و کتاب و جزوه نمیخواد ،لباسم دیروز پارچه خریدم دادمخیاط براش بدوزه ،دخترم هرماه یکدست کتودامن جدید داره ،کم نمیزارم براش ،پولم حسابی بهش میدم
بچهام که مغازه بدون من نمیره ،هرچی بخواد یادداشت میکنه میخرم براش ،ولی خوب پول میذارم حسابش که
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بدونه براش کم نمیذارم.
پری دست روی شانه حاج حسین گذاشت و عشوه کنان گفت:
حاجی یه کالس خیاطی جدید باز کردن سر کوچه بدون الگو خیاطی نشون میده ،حاجی میگن چه لباسایی یادمیده انگشت به دهن میمونی ،صدیقه زن اصغر بقال هست ،اصالً بلد نیست دماغشو باال بکشه رفته اینجا
آموزشدیده یه شلواری برای اصغر دوخته بود عین بازاریا ،با اجازه حاجیم میرم فردا بهارو ثبتنامش میکنم
،خودمم میبرمشو میارمش باالخره بهارم باید یاد بگیره خیاطیو ،چهار روز دیگه که میره سر خونه زندگیش
،دیگه حداقلش باید بلد باشه یه خشتک برای شوهرش بدوزه !ها حاجی بد میگم؟
حاج حسین خندید بلند خندید هیچگاه نتوانسته بود دید پری را درباره درس خواندن تغیر دهد دستی به
ریشهای سپید و سیاهش کشید تسبیح سنگ عقیقش را از روی میز روبرویش برداشت با تسبیح ارام به شکم
بشکهای پری زد
ای سو استفاده گر ،از اولم از درس خوندن بهار خوشت نمی یومد ،پاشو پری یکچیزی بیاراین جگرم خنکشه ،ببینم دختر بابا چی میخواد پاشو ببینم.
پری پشت چشمی نازک کرد و گفت،
حاجی بیانصاف نباش ،کی مخالف درسش بودم ؟فقط حرفم اینه دختر باید کدبانو باشه ،میره خونه شوهرفوحش برای بابا و مامانش نخره همین ،من برم یه شربت برات بیارم با اجازهات.
پری به آشپزخانه رفت بهار با تردید کنار صندلی پدرش نشست نفسهایش به شماره افتاد خجالت میکشید از
اینهمه مهربانی پدرانه حاج حسین همیشه برای بهار سنگ تمام گذاشته بود ولی اکنون خود پدر سنگی بزرگ
جلوی راه بهار بود انگشتانش را در هم قفل کرد و آرام گفت:
بابا جون شرمنده در مورد حرف دیروز تون من انقدر شوکه شدم که نتونستم حرفی بزنم ،نمیخوام بیحرمتیکنم ولی خواهش میکنم التماستون میکنم دیوار نشید جلوی موفقیت هام ،شما که تا هفته پیش میخواستین منو
ببرین تهران ،یه مرتبه چی شد؟ بابا رضایت بدین برم ،اجازه ندین خدایی نکرده حرمت.
بهار حرفش را نیمه رها کرد نتوانست ادامه دهد رنگ حاج حسین بهیکباره رو به زردی رفت فکر کرد چه
شده که دردانه دخترش التماسآمیز با صدایی گرفته این حرف را میزند؟ و فکر کرد نکند میخواهد جلوی
پدرش بایستد؟ دستان حاج حسین به لرزش افتاد تسبیحش را دوردستش چرخاند از صدای مظلوم دخترش
دلش به درد آمد آنقدر تسبیح را چرخاند که تسبیح در دستش پاره شد بهار با دهانی باز به دانههای تسبیح که
جلوی پایش ریخته بودند خیره شد و احساس کرد بندی که نباید پاره شود پاره شده.حاج حسین با عصبانیت
تسبیح را روی میز انداخت بلند فریاد زد:
چتِه دختر سر تو باال بگیر مگه چی شده که اینجوری سرشکستهای! دیروز که جوابمو ندادی گفتم الحق کهدختر خودمه ،حرمت سرش میشه میفهمه من صالح شو میخوام ،اما اشتباه فکر میکردم داری به من میگی
جلوت دیوارم ،میخوای جلوی من وایسی! نمک به حروم،چی برات کم گذاشتم؟ تمام زندگیم تویی ،همه وقت
مو برای تو گذاشتم ،تمام این سال ها کی پشتت بود؟ کی پول میذاشت وسط باهات میومد مسابقات خارج که
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یوقت تنها نباشی؟ کی بهترین مربیها رو میکشوند توی این خونه ها؟ کی جلوی تمام خواستگارت یک کالم
میگه نه؟ سرتو باال بگیر ،مگِه چطور بابای بدی برات بودم که سرشکستهای؟ ها؟
حاج حسین هراسان به دور خودش میچرخید چگونه این دختر دلش آمد زحماتش را نادیده بگیرد
حاج حسین فکر کرد که االن بهترین زمان برای زدن تیر خالص است و نباید کوتاه بیایید .چند روز پیش پرویز
برادر حاج حسین بهار را از حاج حسین خواستگاری کرده بود و حاج حسین نمیتوانست روی برادرش را زمین
بزند بههرحال زندگی حامد پسرش هم به آنها گرهخورده بود نمیخواست دلخوری به وجود آید همه و همه
به کنار حاج حسین همیشه چشمبهراه این پیشنهاد برادرش بود پسر برادرش همیشه در چشمش به چشم داماد
بود اما این را به هیچکس نگفته بود حتی پری.شاید ابتدا حاج حسین خود را به پرویز مشتاق نشان نداد ولی خدا
میداند که چه اندازه آرزوی چنین لحظهای را داشت او پسر برادرش را درخور دختر نابغهاش میدید تنها سد
راه این ازدواج فرخنده بهار بودو حاج حسین مطمئن بود بهار حتی بدون اینکه به خود زحمت دهد تا نام
خواستگارش را بفهد پاسخ منفی میدهد .او خوب میدانست برای بهار دکترو مهندسو پرفسور فرقی نداشت
بهار هدفش چیز دیگری بود پس باید بهار را زیر فشار میگذاشت مطمئن بود بهار بخاطر درسش قبول میکند
حاج حسین همانطور که عصبی به بهار نگاه میکرد یاد تکتک کلمات برادرش افتاد پرویزدر حجره حاج
حسین در آغوش برادرش زجه میزد
حاج حسين همانگونه که عصبی به بهار نگاه میکرد یاد تکتک کلمات برادرش افتاد پرویز در حجره حاج
حسين در آغوش برادرش زجه میزد:
حسين زهره داره ميميره حسين تو بگو زهره من بهحق کی بدی کرده؟ حسين آبجی فهيمه گفت چند ماهدیگِه بيشتر زنده نيست داداش بگو مرگ حق زهره اس؟ حسين داره از دستم ميره ،زنم داره تنهام ميذاره.
حاج حسين پرویز را آرام کرد و پرویز از وصيت زهره به حاج حسين گفت :
زهره وقتی فهميد دیگه کارش تمومه بهم گفت (فقط یه آرزو داره او نم اینکه اميرحسين سروسامان بگيره)منم گفتم چشم روی چشمم دست بزار روی هرکی دلت ميخواد
پرویز با تردید به چشمان سؤالی حاج حسين نگاه کرد و بااحتياط گفت :
حسين یادته او مدی خواستگاری فرزانه یادتِه بدون هيچ حرفی یا مانعی دختر مو دادم به پسرتمن سنگ تموم گذاشتم برات حال تو برادری کن برام ،حسين زهره ميگه فقط بهار ،داداش بهارو راضی کن
برای اميرحسين
حاج حسين جا خورده کمی سکوت کرد این پيشنهاد بسيار غير منتظره بود امير حسين 15سال بود به ایران
نيامده کمی فکر کرد و خدا میدانست که از این درخواست پرویز در دلش چلچراغ روشن شد اما نگران
برخورد بهار بود حاج حسين خود را بیميل نشان داد دستی به قالیهای روی دیوار کشيد پرویز متوجه شد که
دو دل است بهطرف حاج حسين رفت برادرش را محکم در آغوش فشرد و مرد  50ساله چنان گریه کرد که
حاج حسين اشکش درآمد:
نميتونی راضيش کنی؟ توروجون مادر اختر راضيش کن ،آخه حسين چه خاکی سرم کنم زهره دست گذاشتهرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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روی بهار،بهش گفتم یه دختر دیگه رو انتخاب کن بهار راضی بشو نيست ،ميگه فقط بهار برای اميرم شایسته
اس
قطرات اشک چشم حاج حسين روی شانه های برادرش ریخت حق پرویز و زهره دو عاشقی که برای هم هنوز
جان میدادن این نبود حاج حسين فکر کرد چه پایان غمانگيزی دارد دلباختگی برادرش شانه لرزان برادرش
را فشرد و گفت:
گریه نکن داداش راضيش میکنمپرویز سرش را به شتاب از روی شانه حاج حسين برداشت به گمانش بيراه شنيده محال بود برادرش در اوج
موفقيتهای بهار مجبور به ازدواجش کند ناباورانه پرسی :
توروقرآن راست ميگی! بهار که رضایت نمیده؟ یعنی واقعاً راضيش میکنی؟ یعنی روسفيد ميشم؟ ولی آخهچطور راضيش میکنی؟!
حاج حسين سری به مثبت تکان داد سرش را گرم حساب کتاب حجرهاش کرد و گفت:
تو کاریت نباشِ راه شو بلدم ،حال امير حسين چی ميخوادش؟پرویز یک آن جا خورد هنوز صدای داد و بيدادهای اميرحسين از پشت تلفن در گوشش زنگ میزد شرم زده
خواست حرف را به بيراهه بکشاند
داداش نوکرتم فعالً به کسی حرفی نزن،حتی بابا و مادر اختر نميدونن  ،ميخوام اول بهار راضی بشه بعد کلاین شهرو شيرینی بدم.
حاج حسين سری به نشانه تفهيم شدم تکان داد ماشين حساب را کنار گذاشت و در چشم برادرش خيره شد و
مجدد پرسيد:
اميرحسين در جریان این خواستگاری هست؟ اصالً بهارو ميخواد؟پرویز شرمسار شد و بدون نگاه به برادرش گفت:
داداش نميخوام دروغگو باشم به عمرم هيچ حرفی یو از تو پنهون نکردم خودت ميدونی اميرحسينم جراح فوقالعاده ایه.
اینهمه به حاشيه رفتن پرویز باعث شد صدای محکم حاج حسين در حجره پيچيد
بهارو ميخواد یا نه یک کالم جوابشهپرویز شرمگين سربهزیر گفت:
یه دختر ایتاليایی تو شرکت داداش رسول هست ،بدجور پاپيچشِه ،دختریه بی اصلو نصب همش چشمو ابروه،اینم بگم زنگ زدم رسول هرچی فوحش بود نثارش کردم ،بهش گفتم آخه برادر من تو کارمند استخدام
میکنی یا مانکن ،اميرحسين احمقم خام قيافهاش شده ،ولی به خدا در حد دوست دخترشِه ،برای ازدواج
نميخوادتش همينطوری در حد دوستی ،ميدونيکه داداش جونهای حال باما ها فرق دارند،سر خود هر غلطی
ميخوان ميکنن ،ولی بهار با اصلو نصب و نجيب کجا و اون دختره ولنگو باز کجا ؟،نه زهره نه من نه حتی فرزانه
و احسان هيچجوره دختره رو نميخوایم ،من جریان بهارو که به امير گفتم اميرحسين گفت اصالً قصد ازدواج
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ندارم ،منم مجبور شدم جریان مامانشو بهش بگم ،طفلک خيلی ناراحت شد ،یعنی داغون شدو دیگِه حرفی نزد
نه مخالفت کرد نه قبول کرد ،ولی داداش به کالماهلل بهار ميتونه دل امير حسينو به دست بياره اون دختر
باهوشيه ،کيه که بهارو نخواد ؟دختر مؤمن نجيب خوشگل با ادب تيزهوش ،اینم ميدونم که بهارم رضایت به
ازدواج با هيچکسيو نداره ،ولی حسين خودت ميدونی کسی بهاندازه امير حسينو بهار لياقت همدیگرو ندارند ،ما
بزرگتریم ما به اینجاشون رسوندیم بعد اینهمه زحمت انصاف نيست که یکی از راه نرسيده به یاد مال خودش
کنه ،خودتم ميدونی داداش این ازدواج بهترین ازدواجه همهجوره مناسب همن.
حاج حسين دستش را بال برد و دستور به سکوت داد بادی در گلو انداخت گفت:
یه دختره غریبه چه داخل آدم که در حد دختر من باشه ،راضيش میکنم کاریت نباشه ،به بهار ميگم نميذارمبره تهران ،اون به خاطر درسش مجبور ميشه قبول کنه ،پرویز به اميرحسين بگو خود شو از دستو پای اون
دختره جمع کنه ،بهار به عمرش نه با پسری بوده نه خواهد بود ،اعتقادات دخترم خيلی براش مهمِه.
حاج حسين صدایش افت کرد اندوهگين شد آرام گفت:
قبل از اینکه بيایی حجرهام میخواستم کاراشو بکنم بفرستم بره پيش داداشا آمریکا ،حتی به رسولم گفتمقيمش بشه تا آمریکا راحتر باشه،به خيالم میخواستم یهویی خوشحالش کنم ،ميدونيکه دانشگاه های اونطرف
بچه امو روی سر ميذارنش ولی حال که این مورد پيش او مده خيالم راحتِه ،دیگه ازدواج ميکنه تو کشور غریب
تنها نيست ،ميدونم اميرحسين مواظبشه دیگِه دلهره اشو ندارم ،به امير بگو هيچی اصالت خانوادگی نميشه عشق
بعد ازدواج به وجود مياد ،عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمونا بستهشده ،مگه فرزانه و حامد نيستن جونش ون
برای هم ميره.
پرویز میدانست برادرش حرف بزند پای حرفش میماند با خوشحالی عزم رفتن کردو گفت،
نوکرتم دادش امير حسين غلط بکنه نوکری بهارو نکنه ،با اجازه من برم خبر شادی زهره بدم*
حاج حسين با صدای گریه بهار به زمان حال پرتاب شد اصالً یادش رفته بود که در خانه است نه حجره
نگاهش خيره بهار ماند دخترش داشت از گریه میلرزد دلش خواست دخترش را در آغوش بگيرد او گناهی
نداشت اما با خود گفت بهار صالح کار خودش را نمیداند باید سنگدل شوم برای خوشبختيش تا بهار بهترین
تصميم زندگیاش را بگيرد حاج حسين شروع به فریاد زدن کرد پری از صدای عصبانی حاج حسين از
آشپزخانه بيرون دوید و حاج حسينی را دید که کمتر عصبانيتش را کسی دیده و به بهاری نگریست که از شدت
گریه چهرهاش رو به کبودی میرفت
نمکنشناس از چشمم افتادی حيف اونهمه زحمتی که برات کشيدم روی حرف من حرف میزنی؟بهار ایستاد به سمت پدر رفت دست پدر را گرفت بوسه زد به هقهق افتاد:
-نيستم به خدا نمک نشناس نيستم به روح دایی نيستم ببخشيدبخاطر همه اذیتام ببخشيد دیگِه حرفی نمیزنمهرچی شما بگين هرچی شما بخوایين اصالً دیگه ادامه نميدم درسمو خوبه.
حاج حسين تا خواست دستی بر سر دختر لرزانش بکشد بهار با یک جست به سمت اتاقش دوید
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حاج حسين باید تير خالص را امروز میزد محکم گفت:
ختم کلوم خواستی بری تهران یا هر جهنمدرهای باید شوهر کنی شوهرتم من انتخاب میکنم تمام*تمام*
کلمه تمام در خانه اکو شد و بهار با اسم شوهر جان خود را تمام میدید
 جناب پویان خانم سعادت زنگ زدن گفتن نميرسن امروز دیگِه دادگاه بيان.سعيد که آماده برای رفتن به جلسه دادگاه بود با تعجب پرسيد:
چرا؟ چی شده؟علی که در حالت تایپ کردن نامهای مهم بود بدون نگاه کردن به سعيد پاسخش را داد:
گفت شوهرش با ماشين زده بهش تا پاش به دادگاه نر سه ،البته گفت چيزیم نشده ،رفته پاسگاه یه شکایتجدید بر عليه شوهرش نوشته ،حال هم پزشک قانونی رفته تا طول درمان به گيره گفت ،نيازی نيست شما
بيایين دیگِه بعد از دو سال تمام این راها رو بلد شده.
سعيد سری به تأسف تکان داد این پرونده بیسروته سفارش شده کالفهاش کرده بود خواست به اتاقش برود
که چيزی یادش آمد کنار منشی ایستاد و گفت:
علی برای ساعت  9شب توی گروه هماهنگ کن همه آنالین باشن موضع رو بزن (پروژه سپند لعنتی) ببينممتونيم به یه نتيجهای برسيم و این پروژه پرسروصدا رو نجات بدیم یک ماه دیگِه آخرین جلسه دادگاهِ به همه
اشون زنگ بزن حتی اگه یک نفر هم گفت نميتونم آنالین با شم بگو ساعت  6بعدازظهر همه جمع بشن سالن
اجتماعات حضوری جلسه میگيریم.
علی سرش هنوز گرم تایپ بود با خندهای در گلو گفت:
نترسين همه آنالین ميشن ترجيح ميدن توی رختخواب پيشنهادهاشونو تایپ کنن یا صدا بفرستنتا اینجا باکت و شلوار رسمی شرکت روی صندلی بشينن.
*
سعيد کالفه از شلوغی بعد از برگشت از دادگاه سرش را به صندليش تکيه داد چشمانش را بست یک نفس
آسوده کشيد خدا را بابت پيروزیهای هرروزهاش شکر کرد بیاراده دستش به سمت گوشی همراهش رفت
عکسی که هرروزه به سراغش میرفت را نگاه کرددیدنش چه آرامشی به او میداد لبخندش چشمان پاکش
خجالتی بودنش ( آ آخ دقيقاً دو سال است که او را ندیده و دقيقاً سه سال است که دلش بیتاب اوست) عکس
یک عکس دونفری از بهارو مادرش بود چهره بهار  18ساله در این
عکس شاداب و پر انرژی ست .تک خندهای به بهار زد دختر  19ساله الگوی تالش برای یک پسر  28ساله
است او برایش کوه تالشو همت بود خواست دستی بروی چهره بهار بکشد که بهیکباره گوشی همراهش زنگ
خوردیکه خورده شماره را نگاه کرد مادر اختر بود سریع پاسخ داد دکمه اتصال راکه لمس کرد میدانست
عادت هميشگی مادر اختر اینست که صدایش را روی بلندگویی پخش بگذارد بلندو لوده وار گفت:
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سالم دردت به جونم مادری خوبی بانو! بندهنوازی کردی خوشگلم!با صدای بلندتری گفت:
چاکر جناب سرهنگم هستيم ها ،سربازتم قربان افتخار بده پوتينتو واکس بزنم.صدای قهقهه اخترو پدرسوخته گفتن سرهنگ افتخاری بود که نصيبش شداختر لبی گزیدو گفت:
عليک سالم مادر لل نميری فتنه دوباره زبون میریزی.سعيد که هنوز در فکر بهار بود سرش را به صندلیاش تکيه داد و برای خودش چرخ میزد
قربونت برم مادر اخترم تو جون بخواه لل شدن که چيزی نيست زیبای من.خطاب به سرهنگ بلندتر گفت:
آقا جون یکم نصيحتم کن ،پدرسوخته چيه آخه حوالهام میکنی پدر من ،از راز مخ زدنت از مدیر نمونه مدرسهدخترانه تالش بگو ،بگين چطور تونستی کاری کنی که دختر خان ده بال کسی که از خود (رضاشاه)! تاکيد
میکنم از خود ((رضاشاه)) تندیس بانوی نمونه کشوری گرفت دل ببری! بابا این خوشگله خيلی عزیز دلها
،آرزوی همه یه خوشگل مثل مادر اختره.
اختر با صدای خنده بلندش صدای سرهنگ راه هم درآورد سرهنگ از انطرف تلفن با صدایی پر از خنده داد
زد:
بیشرف دوباره رفتی توکار زن من! خيلی بی ذاتی برو خودتو سياه کن.چاکر جناب سرهنگ وال به خدا من نظری به زنت ندارم این خوشگله مال خودتِه بزرگوار،توروخدا چهارتاکالس آموزشی بذار برامون ،از رابطهای یواشکيت با مادر بگو ماهم بالخره یاد بگيریم خاک پاتم.
اختر حرصی گفت:
ذليل نشی انقدر زبون نریز بذار حرف مو بزنم ،هر وقت زنگ میزنم فقط پرتوپال ميگی یادم ميره اصالً برایچی زنگت زدم ،حقا که به دایيت رسول رفتی ،هر وقت زنگ میزنم آمریکا رسول انقدر چرندیات ميگِ که تا
دو روز از خنده درد شکم دارم
اختر پشت چشمی نازک کرد و گفت:
آخه من پيرزن چه قربون صدقه رفتنی دارم ها؟! هشت تا بچه زایيدم همه دکتر مهندسو آدم حسابیهيچکدوم مثل تو قربون صدقه من نرفتن
سعيد بلند گفت:
بگو ماش اهلل ،خدا قوت پهلوان ،خسته نباشی دلور ،ای جونم هيبت ،هشتتا بچه جناب سرهنگ! کار سادهاینيست به خدا ،بنازم که دود از کنده بلند ميشه ،ای جون قدرت ،ای جونم صالبت ،به تو ميگن (((مرد)))
سرهنگ سرمست از زبانبازی نوهاش گفت:
بله می تونستم بچه تربيت کنم برو ببين هرکدوم چه آدم حسابیهایی شدن برای خودشون ،مثالً شما جونهایحال چه غلطی میکنيد یکی میزایيد اونم توش ميمونيد یا معتاد درميان یا متجاوز.
من تسليمم آقا گفتم که پهلوون فقط خودت خوب بگين چی شده افتخار دادین تماس گرفتين باهام؟رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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گفت اختر با دودلی اما مهربان گفت :
مادر جون نميخوایی سرو سامون بگيری به نظرم دیگِ وقتشه.سعيد سرجایش صاف نشست انگار روز موعود رسيده آرام گفت :
دختربرام پسند کردین؟ بابا من هنوز بچهام قصد ازدواج ندارم ،ميخوام ادامه تحصيل بدم.اختر جدی بود انگارواقعا موضوع مهم بود:
خجالت بکش با این سنت فرق حرف جدی و شوخيو نمیدو نی ؟دارم جدی ازت میپرسم فرد خاصی تونظرته؟
سعيد گوشی همراه را در دستانش محکمتر گرفت ،گرما به تمام بدنش نفوذ کرد میدانست که مادر اختر
میخواهد از او اعتراف بگيرد وگرنه خود اختر راز دار تمام عشقش به بهار است
مادر شما که گفتين تا ارشد بهار صبر کنم منم روی چشم گذاشتم الن چيزی شده؟مادر اختر نفس عميقی کشيد
یه موضوعی پيش او مده الن اوضاع فرق کرده مادر ،حرفهای آخر مو در مورد بهار میزنم من از دوماه پيشکه عالقهات به بهارو گفتی بهت گفتم مادر نشد داره ،ازش بگذر ،اصرار کردی گفتی همين و ميخوام گفتم
مامانتو دایيت اختالف دارن ،گفتی کاری میکنم که همه راضی باشن ،دیدی که مامانتم مخالف بود البته نه که با
خود بهار مشکلی داشته باشِ نه الحمداهلل بهارم تاج افتخار روی سر فاميلِه ولی میترسم اختالفهای سی سال
پيش دوباره بياد وسط ،سعيد مادر دختر برای شما کم نيست ،برای بار آخر ميگم -بگذر از بهار.
سعيد کالفه از این حرف چندباره گفت:
تو رو خدا بسه مادر اینکه سی سال پيش مادرم زندگی تهرانو انتخاب کردو مخالف نظر خانواده ازدواجکرده بهمن چه ربطی داره !همهچيز مال سی سال پيشه پس تمامشده ،چرا شما دوباره یادآوری میکنيد؟ خودتون
ميدونيد زن دایی پری خيلی دوستم داره پس زن دایی حله ،دایی گوشت تلخمم با من
اخترچشم بست درد پری بود نه حسين و اختر ميدانست این پسر کوتاه نمیآید
باشه پسرم موضوع بهار به کنار ،ببين مادر سپيده دخترداییات در نظرت نيست؟ خودت ميدونی که سپيدهخيلی ميخوادتت چند روز پيش او مده بود خصوصی باهام حرف زد ميگِ سعيد و دوست دارم برام مادری کن
به سعيد بفهمون که دوسش دارم مادر نتونستم بچه امو ناراحت ببينم خواستم ازت دل به بره گفتم بهش دل
سعيد پيش کس دیگِ است بچهام ناراحت شد قسمم داد اسم طرفو به گم ولی گفتم یه رازه بين منو سعيد طفل
معصوم با گریه از خونه ام رفت بيرون ببين مادر منکه ميدونم دلت با بهاره ولی قربون دلت برم حرف سپيده رو
زدم که مدیون بچهام نشم اون تنها فرزندِ دایيته
مادر خودت ميدونی سپيده برای من فقط یه دختر دایيه نميخوام پشت سرش حرفی بزنم ميدونم شما آقا جونتا دنيا دنياست راز دارین سپيده با خودم حرف زد من آب پا کيو دستش ریختم بهش گفتم هيچ شانسی باهم
نداریم مادر من یک درصدم نميخوامش اصالً دلم باهاش نيست به خودشم گفتم من باهاش هيچ آیندهای ندارم
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به وهلل که اون یک ماهيم که تهران بود منهمش خونه خودم بودم من هيچ به سپيده نميتونم فکر کنم
اختر دستی به موهای سپيدش کشيدو سری به تأسف برای سرهنگ تکان داد با صدای لرزان گفت:
خيله خوب پس حرفی نميمونهسعيد سرخوش مست گفت:
مادر من برای جواب رد شنيدن از دایی خودمو آماده کردم ،انقدر ميرم تا بالخره دایی رضایت بده ،فقطبدونم بهار منو ميخواد دنيا رو به پاش میریزم ،مادر اختر خواهش میکنم فقط و فقط بهارو ببين نظرش چيه؟
اختر سکوت کرد چقدر سعيد شبيه پدرش بود .چهره زیباییاش زبان شيرین معروفش واگرچه عاشق شدنش
شبيه پدرش بود و در دل از خدا خواست که مرام و معرفتش پس از ازدواج به پدرش نرود بعد از کمی سکوت
صدای سرهنگ آمد که اختر غرید:
خوب حرف اصليو به بچه بزن مگِه مثل منو تو بيکاره هزار کار داره.باشِه صبر کن چقدر غر میزنی مرد ،مادر سعيد ميدونم چندساله بالبال میزنی بری خواستگاریش الن وقتشِه،مادر نمیدو نم دایی حسينت چش شده ميگه نميذارم بهار بره تهران.
سعيد تعجب کرده از صندلی بلند شد
-امکان ندارِه مگه ميشه دایی حسين نذاره ادامه تحصيل بده! مگِه شما نگفتين یک ماه پيش زن دایی میگفتاحتمالً میخوان بيان تهران زندگی کنن به خاطر درس بهار؟
اختر کالفه گفت:
اره مادر نميدونم چی شده حسين زده به سرش ميگِه نه تهران ميرم نه بهارو ميذارم تهران بره ،من نميدونمچرا خرفت شده !ميگِه درس بدون شوهر تا همينجا کافيه ،سعيد مادر دیشب نبودی چه ول وله ای بود اینجا،
اقاجونتو من با دایيت دعوامون شد شدید ولی بینتيجه.
سعيد سکوت کرده بود این رفتار دایی بسيار غير منطقی میآمد حس کرد یکجای کار میلنگد
اخه چی شده خواستگار سفتو سختی داره؟اختر با تردید گفت:
الن حرفی از خواستگار جدی نيست یه نفر  1ماه پيش بود که واقعاً همه فکر میکردیم بهار بله بگه ولی خوبجوابش منفی بود.
سعيد هراسان پرسيد:
کی بود که همه فکر میکردین جوابش مثبت باشِه؟وای سعيد ميگم یک ماه پيش گذشته بابا حال هم درست نيست حرف خواستگاری کسيو بگم ،ولی سعيد مادرآماده نه شنيدن هم باش چون بهار بچهام هيچ اهل شوهر کردن نيست ،ولی خوب ميگم
شاید از ناچاری مجبور بشه بله بگه ،برای همين نميخوام تصميم اشتباهی بگيره ،بهار نور دوچشممه نميتونم
ت ولی بازم ميگم اختالف دایی و مادرتم
ببينم بهزور باکسی ازدواج کنه ،با این شرایط فکر کنم الن بهترین فرص ِ
شاید مانع بشه.
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سعيد به پشت پنجره اتاق کارش رفت و به شلوغی بيرون نگاه کرد با صدایی گرفته گفت:
مادر فکر نکنه از این موقعيت ميخوام سوءاستفاده کنم.نمیدو نم مادر ،آخه چاره چيه ،نميتونم بچه امو بذارم درسش نيمهکاره بمونه ،حامد به خاطر بهار بدجور باباباش درگير شده ،پری گفت باباش یه سيلی زده تو گوش حامد،حامد بچهام خيلی غصه بهارو ميخوره حتی با
اقاجونتم بحثش شد که چرا بهارو حمایت نمیکنيد ،دیشب بچهام بهار فقط گریه میکرد ولی یک کالم به باباش
بیحرمتی نکرد ،اما دایيت دلش سنگ شده ،یک کالم میگفت فقط با ازدواج درس شو ادامه بده ،زندایی پریتم
که خوشحالِه ازخداخواسته ميگِه دخترم عروس ميشِه
اختر با حالت بيزاریای گفت :
پریو که میشناسی چه آدم سطحی بينيهسعيد از اشکهای ندیده بهار قلبش به درد آمد سرش را به دیوار تکيه داد اختر ادامه داد
سعيد مادر ميتونی فردا خودتو برسونی اینجا ؟بچهام بهارو گفتم بياد چند روزی پيشم تا یکم روحيهاش عوضبشه ،من و آقا جون باهاش حرفامونو در مورد تو میزنيم توهم به هوای سر زدن به ما بيا ببينيم اصالً ميخوادت.
سعيد شروع به قربان صدقه آن دو رفت
دردت به جونم الن راه ميوفتم سه ساعت دیگه اونجام مادر نوکرتماختر قهقهه ای زد از اینهمه هول شدن سعيد
مادر الن نيا اونوقت شب باید اینجا بمونی ،بهار معذب ميشه ،دایی تو که میشناسی قيامت به بپا ميکنه ایناولين باره اجازه بهارو گرفتم چند روزی خونمون باشه ،نميخوام حرفی توش باشه فردا روز بيا که روزم
برگردی ،نميخوام به کارت لطمه به خوره  ،راستی اميرحسين داره برمی گرده ایران ،ميدونيکه زن دایيت حالش
خوب نيست ،مامانت گفته چند ماه دیگه بيشتر زنده نيست ،به بچهام زنگ زدن طفلک بعد از  15سال که داره
مياد ایران حال هم اینجوری
سعيد از آمدن رفيق دیرینهاش شاد شد
خدا زندایی رو شفا بده ،کی باورش ميشِد زن به این زیبایی و باکمالت اینجوری بشه ،ولی خيلی خوشحالشدم امير داره برميگرده ،دلم خيلی براش تنگشده دوهفتهای هست که باهاش در ارتباط نبودم الن زنگش
میزنم خودم ميارمش شهرستان ،طفلک با چه دلخونی داره برمی گرده ،حال این چندروزه هم ميریم
خواستگاری به اميد خداو کمک شما مراسم نامزدی میگيریم تا زن دایی و بچهاشم روحيه اشون بهتر به شه
و سعيد چه خوش خيال بود از داشتن بهار
اره مادر باید هرچه زودتر مراسم نامزدی تو با بهار بگيری تا همه شاد بشن ،این بچه بعد اینهمه سال اومدحداقلش اومدن با خوشحالی باشه ،در ضمن نيازی نيست تنها بری فرودگاه دایی پرویزت با احسان وفرزانه
اومدن امروز تهران یه چند روزی خونه تهرانشون ميمونن ،بعد ميان شهرستان ایشاهلل وقتی اومدن دلشونو با
نامزدی شما شاد میکنيم ،بعدشم مادر هواست به رانندگيت باشه آیهالکرسی یادت نره به خونی چشمبهراهتم.
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بعد از خداحافظی سعيد به دیوار کنار پنجره تکيه داد و خودش را محکم در آغوش گرفت در پس ذهنش بهار
را دید که برای هميشه کنارش بود
پارت11
چه فواره زیبا بال میرود چه زیباست پاکوبی آب در فراز چه احساس خوبی دارد بلندیها .یک آن بهار خيره به
برگشتن فواره آب داخل حوض شد و با خود گفت چه بد سرنگون میشود این اوج چه محکم زمين میخورد .
نردبان خلق این ما و منيست .عاقبت زین نردبان افتادنيست ،هر که بالتر رود ابلهتر است
که استخوان او بدتر خواهد شکست ،با خودش گفت (:یعنی وقت افتادن من شده؟ یعنی کار من تمام است؟
پس ذهنش پاسخ داد(( آخر این شعر چه ربطی به تو دارد مگر ازدواج سقوط است ))بهار خواست با پس
ذهنش چون و چرا کند که دستی برشانه اش نشست به سمت دست برگشت مادر اختر بود با صورت سفيد
زیبایش به بهار لبخند میزد چهارپایه کوچکی کنار حوض گذاشت و کنار بهار نشست بهار بوسهای به دست
مادر زد صدای فواره خانه آجری قدیمی آقاجان صدای گنجشکهای باغ حياط پشتی آرامشی عجيب به بهار
داده بود مادر اختر سر بهار را در دامن سفيد کوتاهش گذاشت بهار دم عميقی کشيد اختر فکر کرد که چه
اندازه این دختر آرا مو متين است و بهار فکر کرد دستان مادر بوی بهشت میدهد چشمانش را بست از عشق
مادر آرام گفت:
ممنون که منو دعوت کردین ،دیشب از ذوق زدگی خوابم نبرد ،باورم نمیشد خونتون خوابيدم ،از بچگیحسرت سپيده و فرزانه رو میخوردم که خونه شما میخوابيدن ،بالخره منم خونتون موندم باورتون ميشه
آرزوم بود اینجا بمونم یه شب!.
اختر لبخند زد
الهی دورت بگرده مادر ،مامانو بابات حساس بودن ،دیدی که دیشب از دست تلفنهای پری کالفه شدم آخرمخودم زنگ زدم خونتون گفتم یکبار دیگه زنگ زدی من ميدونموتو ،بهار یک هفته اینجاست مامانتو که
میشناسی شروع کرد گریه و زاری که اولين شبيه که بدون ما جای رفته ،من نمیفهمم این مامانت کی ميخواد
اخالقای گندشو کنار بذاره ؟بابا دختر ای مردم تنها ميرن کشور خارجو برمی گردن.
اختر سری به تأسف تکان داد دستی برگيسهای یکدست سپيد بلند بافتهشدهاش کشيد و یکتایی ابروی
رنگشدهاش را بال انداخت:
پریرو خودم انتخاب کردم ،عموزادهام بود ،ولی آخِه دختر خان هم انقدر سطحی بين ميشِه؟ ما خانوادگی همهاهل سواد و علمو ظاهری پسندیده و زیبایيم ،ولی من نمیفهم این زن چرا اینقدر املِه! آخه کسی تو خونِه
خودش روسری سر ميکنه !تازه دخترشم مجبور ميکنه همون کار و بکنه؟
اختر حرصی آرام روی شانه بهار زدو غرغر کرد:
توهم زیادی حرفگوشکنی ،آخِه باید یکم امروز یو بهروز باشية چيه هرچی ميگِه بپوش میپوشی ،دور ازجونت انگار برای پيرزن دم مرگ لباس انتخاب ميکنه ،گشا دو بلند ،پناهبرخدا به نظر من یکی از ایرادی اصلی
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مامانت اینکه هيچوقت تالش نکرد درس شو بخو نه ،برای ما خيلی افت داشت ادامه تحصيل نداد ولی خوب
بابات میگفت همينجوری دوستش دارِه ،اگرچه تقصيریم نداره مادر پری هم همينطوره ،صدسالشها ولی هنوز
تو خونه چادر رنگی سرشه ،هيچ وقت آبش با مادر من توی جوب نمیرفت،مادر من فرنگ رفته بود،مامان پری
هم هر هفته روضه داشت خونه اش ،پناهبرخدا ،باباتم مامانت عوضش کرد وگرنه حسين دانشجویی پزشکی تو
تهران بود ،خدا ميدونه چقدر خاطرخواه داشت ،تا با مامانت ازدواج کرد کج خلق شد ،جهبه که رفت بدترم شد
تعصبی و گوشهگير شد ،اما زهره زن عمو پرویزت رعيتزاده بود ،پدرش معتاد بود انتخاب عموت زهره بود
همه مخالف بودیم ولی خوب نميتونم منکر زیبایی زهره بشم ،زهره فوقالعاده زیبا بود،ماشاهلل امير حسين و
فرزانه هم کپی مامانشونن،زهره دقيقاً کپی مادر بزرگشِه ،من مادربزرگ زهره رو دیده بودم ،خدای من اون زن
فوقالعاده بود ،قدی بلند چشمان آبی ،پوستی یک دستو سفيد،موهای بلند و بلوند ،برای همين پرویز نميتونست
از زهره دل بکنه ،زهره بااینکه بی سواد بود و حتی اون بابا مفنگيش یک کالسم درس نبرده بودش ،ولی بعد از
ازدواجش رفت و درس شو خوند ،تا شد یه خانم معلم ،از مدرسه خود من شروع به درس خوندن کرد ،توی
مدرسه منم شروع به تدریس کرد ،الهی بگردم زن خيلی خوبيه ،شخصيت خيلی خانمی داره ولی دنيا بهش وفا
نکرد ،اسير سرطان شد درسته زیاد درد نميکشه ولی توی بدنش بيماری خيلی پيشرفت کرده عمه ات ميگه
کارش تمومه.
اختر سری به تأسف تکان داد
باور نکردنيه پرویز چقدر دردسر کشيد برای به دست آوردنش ،چه روزگار سختی بود چه مصيبتها سرموناومد ،یه جوون به خاطرش کشته شد تا پرویز رسيد به زهره
مادر اختر فکر کرد که با بازگو کردن گذشته هم خودش را و هم بهار را اندوهگين کرد و تا بهار خواست از
گذشته بپرسد مادر اختر دستور سکوت داد اختر روسری بهار را ازسرش باز کرد بهار نيمهخيز شد مادر حرصی
گفت:
عزیزم باباو مامانت که اینجا نيستن یکم به خودت آزادی بده بهجز منو آقاجون وعفت کسی خونِه نيست.بهار سربلند کردو به چشمان سرمه کشيده مادر و به لبان رژ قرمز زدهاش که با ناز تکان میخورد خيره ماند
عادت کردم مادرعادت بدیه ،نميخوام زخم کهنه بازکنم ولی خودتم ميدونی چرا بابات زیاد تورو نمياره خونه ما ،چون ميدونه ازدست محدود کردن تو حرص میخورم ،آخرشم کارمون به دعوا ميکشه ،آخِه موندم بابات تا اونور دنيا ميبرتت
مسابقات ولی نميذاره دورهمی پسر دخترا بيایی خونمون !،خدا بگم پریوچيکار کنه شد یبار اون پری جمعه آخر
هرماه بيارتت پيش بچها ،بابا احسان پسر عموتم که تيم ملی هستش اگه تو اردو باشه یجوری مهمونيو ميندازه
عقب که این دورهم یو باشه  ،حتی داداشاتم ميان فقط تو نيستی ،عموزادهای منو سرهنگم هستن جمع که
ميشن نزدیکه  100نفری هستيم ،بزنو برقصو بریزوبپاش به خرج سرهنگ نميدونی چه صفایی داره به خدا
انقدر دلم خونه که نگو ،مامانت کاری کرده که همه فکر کنن بچه درس خون گوشهگيری هستی.
اختر تيزبينانه به بهار نگاه کرد دستی به گونههای لبخند نشسته بهار کشيدو گفت:
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سعيد بچهام هميشه سراغ تو ميگيره ميگه چرا بهار بينمون نيست خيلی سعيد از نبودت ناراحته.بهار لبخند کوتاهی ميزند و متوجه منظور دار صحبت کردن اختر نمیشود حتی به خود زحمت نمیدهد که فکر
کند چرا سعيد ناراحت میشود از نبودش .اختر با تعجب به بهار خيره ماند بهار بی تفاوت گفت:
خدا سالمتی به شما و آقا جون بده پسر عمه لطف داره ناراحت نباشين خدا ميدونه که بابام از هيچچيز برامدریغ نميکنه ،من دوست دارم مامان بابامو خوشحال کنم ،هرچی ميگن گوش ميدن خدا ميدونه چقدر برام
زحمت ميکشن.
بهار یاد شرط پدرش برای ادامه تحصيل افتاد سرش را باز به دامن مادر گذاشت اختر گير پشت سر بهار را باز
کرد و موهای نرم بهار همچون رودی به سمت زمين جاری شدند فکر کرد چرا بهار درمورد سعيد کنجکاو نشد
پيش خودش گفت نکند کسی را دوست دارد ماشااهلل گویان در حال نوازش بهار بیمقدمه پرسيد:
بهار مادر تا حال به ازدواج فکر کردی ،تا حال عاشق شدی؟ کسی هست که دوستش داشته باشی؟بهار از تعجب و خجالت به دامان مادر چنگی زد و سرو صورت خود را در دامانش بيشتر فروبرد انگار از فکرش
هم خجالت میکشيد مادر خنده صداداری کرد سرهنگ چند ضربه با عصایش به زمين آجری خانه کوبيدو
حضورش را اعالم کرد عفت با غرغر کردنهای زیر لب هميشگیاش که هيچکس هم نمیفهميد چه ميگویيد با
یک مجمع بزرگ مسی اسباب هندوانه را آورد سفره ترمه را روی تخت پهن کردو بساط هندوانه را چيد اختر
به عفت گفت( شانه چوبی نو وآینه بياورد تا گيسهای بهار را ببافد )سرهنگ صدایشان زد تا روی تخت
بنشينند بهار تشکر گویان روی تخت نشت سرهنگ پيشانی بهار را بوسه زد و خوشحال از دیدن موهای
پخششده دور صورت بهار بود یادش نمیآمد چه زمانی موهای زیبای بهار را دیده سرهنگ خم شد و بوسه بر
پيشانی اختر زد اختر چنان دختران چهاردهساله خجالتی خنده بلندی کرد و بهار حسرت عاشقی این دو را خورد
سرهنگ گل هندوانه را سمت بها ر گرفت و بهار لذت برد از اینهمه شيرینی و صفا در خانه آقاجان اختر هنوز
ذهنش درگير بیتفاوتی بهار نسبت سعيد شد لجوجانه پرسيد:
بهار جواب مو ندادی مادر تا حال به عاشق شدن فکر کردی ؟نظرت چيه در مورد عاشق شدن؟تکهای هندوانه از شرم خود را ته گلوی بهار چسباند بهار در حال سرفه بود که عفت غرغرکنان آمد آینه و شانه
را بغل خانم انداخت و با دست محکم به کمر بهار کوبيد بهار که چشمانش از خنده و سرفه به اشک افتاد
قسمش داد بس است کمرش شکست عفت یه بوسه بزرگ بر گونه بهار گذاشت وبِه خيال بهار انگار عفت زیر
لب غرغری هم کرد عفت پشت چشمی نازک کرد و رو به اختر گفت:
خانم من ميرم اداره پست ببينم بسته او مده یا نه ،آگه نيومده بود فعالً یه آبرسان از دارخونه برای دستاتونمیگيرم تا بسته آقا رسول که برسه دستاتون خشکی نزنه.
و خطاب به بهار گفت:
توهم هول نزن یه هندونست دیگه دختر.همه خندیدند اختر به عفت تاکيد کرد تا قبل از بانگ نماز ظهر برگردد و عفت میدانست که باید پيش از نماز
لکهای ناخن دست خانم را پاک کند و بعد از نماز دوباره لک رنگ تازهای برای خانم بزند و بازعفت
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غرغرکنان از انها دور شد بهار گفت:
چقدر این زن تنهاست ،چرا هيچوقت ازدواج نکرد ،نه بچهای نه خانوادهای.سرهنگ در حال قاچ دادن هندوانه به اختر گفت:
یکبارعقد کرد شوهرش دزد از آب دراومد ،طال قشو گرفتم ،چندتا خواستگارم داشت بدرد نمیخوردند طفلکیه چشممش که کوره سرو شکليم نداره خاطرخواهی هم هيچوقت نداشت.
بهار سری تکان داد
طفلکاختر لبخند زد
هوا شو داریم بهجز حقوقش آقا جونت براش بيمه رد ميکنه ،که بازنشست شد یه آتيه داشته باشه ،یه آپارتمانکوچيکم با وامو حقوق خودشو بخشش وآقاجون براش خریدیم ،تو خونه منم که بجای خدمتکاری ریاست
ميکنه ،میبينی ميگه آبرسان برام ميخواد بخره این واسه خودش جوش ميزنه وگرنه هنوز اون قوطی تموم
نشده ،بگذریم حال تو بگو تا حال عاشق شدی؟
بهار متوجه شد که مادرش تا جواب نگيرد ولکنش نيست ولی نمیفهميد چرا
نه مادر ،نه عاشق شدم نه به کسی عالقه مند شدمآقاجان که مشغول تراشيدن ته هندوانه بود بیتفاوت زیرچشمی نگاهی به اختر انداخت و پرسيد:
پس آرا چی؟بهار خجالتزده گفت:
آقا جون اون یعنی من نه وای آقاجون از این حرفا نزنيد خجالت میکشم.اختر دستی به را دستان گرهخورده بهار کشيد بهار از شرم سرش پایين بود
تو دیگِه بزرگ شدی ،خانم شدی عزیزم ،خودت آرا رو رد کردی ،پس حتماً نمیخواستيش ولی اون حتماًاینقدرتروميخواست که باوجود تفاوت مذهب اومد خواستگاریت ،دوست دارم جریان اشنایتونو بگی.
بهار سری به نشانه باشه تکان داد و بهار برای نخستين بار راحت درباره این موضوع با یک نفر گفتگو کرد
چند ماه قبل
***
در دفتر ریاست جمهوری برای نخبگان جوان ریاضی کشوری مراسم قدردانيو معارفه برگزار شد در این
نشست آرا سيمونيان را مهمان ویژه معرفی کردند و توضيحات گوینده از آرا اینگونه بود که آرا ليسانسه
دانشگاه شریف بوده و چهار سال است که دریکی از معتبرترین دانشگاه های جهان دانشجویی دکتری است
او سه ماه برای استراحت به ایران آمده و آنها هم این شانس را غنيمت شمرده و از او دعوت نمودهاند تا 8
دانشجوی مقطع کارشناسی را همراه با یک استاد دیگر آماده برای المپياد کشور هند کنند در اواسط جلسه اسم
 8دانشجو را اعالم کردند  1جاسم از سيستان بلوچستان  2مریم از لمرد  3زهرا از کردستان  4پارسا از شيراز
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 5احمد از تهران  6فرید از اصفهان  7ليال از اهواز  8بهار از ...و همه دانشجوی دانشگاه شریف بودند بهجز بهار
سرپرست انجمن تعریف ویژهای از بهارکرد
(-خانم عظيمی نفر اول کنکور ریاضی سال –هستند که به علت مشکالتی نتوانستند دانشگاه شریف بيان البته
که سنشونم از بچهای دیگِ کمتر بود خوب حساسيت روشون بيشتر ولی ما به این دختر افتخار میکنيم که
باوجود کاستیها در شهرستان بهاندازه بچهای تهران تالش ميکنه)
جلسه تمام شد و بعد از صرف شام به  8دانشجو برگه مقررات و ساعت حضورشان در روز مشخص در
پژوهشکده اعالم شد قرار بر این شد که به مدت یک ماه  4روز در هفته  5ساعت در روز تمرین ویژه جهت
المپيک هند داشته باشند و یک ماه باقیمانده فقط صرف آزمونهای مکرر جهت آمادهسازی باشدپرفسورحق
دوست و استاد آرا سيمونيان که در زمان دانشجویی شاگرد پرفسور بودند برای همراهی این  8نفر انتخابشده
بودند
این المپيک بسيار مهم بود چه ازنظر علمی و چه دیپلماتيکی و جایزه نقدی عالی در برداشت همه به این گروه 8
نفره دلبسته بودند این  8نفر از بهترینهای ریاضی بودند و اما آرا ازنظر ضریب هوشی و مهارت در این رشته
از شهرت جهانی برخوردار بود .او مردی بسيار خوش پوشوخوش مشربی بود و دارای فن بيان بال ،آرا از
محبوبيت خاصی ميان دانشجویان برخوردار بود و البته دختران ویژهتر با آرا گرم میگرفتند آرا هم بدش
نمیآمد که دختران جوان برای سؤالت واهی به دورش حلقه بزنن و آرا مرکز توجه بودن کار هميشگیاش بود
و این امر بسيار برایش عادی بود
کالسها شروع شد و بهار هرروز صبح زود همراه پدرش راهی تهران میشد و ساعت  9صبح در کالس حضور
داشت و ساعت  2بعدازظهر به سمت شهرستان برمیگشتند در همان جلسه اول پدر بهار قاليچههای کوچک
نفيسی را جهت تشکر به دو استاد هدیه داد.
بهار بیچونوچرا از این وضعيت راضی بود پدرش اجازه گرفتن خوابگاه را به بهار نمیداد و بهار فقط برایش
اول شدن مهم بود.بهار با پرفسور احساس صميميت زیادی میکرد اما آرا به چشمش بيشتر پسری که بيرون از
کالس در حال دلبری از دختران بود و در کالس مردی منضبط باهوش و نابغه بود پس سعی کرد به او نزدیک
نشود .دوهفتهای از کالسهای تمرینی گذشته بود و آرا افتخار میکرد به اینهمه هوش بچه های گروهش،
همهچيز با برنامهریزی پيش میرفت آرا و پرفسور حقدوست ایمان داشتند که این گروه بسيار قدرتمند است
.آرا خوشحال بود که تالشی کوچک و کوتاهمدت برای وطنش انجام میدهد آرا آخر هر هفته به اصفهان
میرفت برای دیدن خانوادهاش و باکمال ميل و با اشتياق جهت تعليم شاگردانش برمیگشت تنها چيزی که
گاهی آرا را به فکر فرومیبرد بهار بود فقط گاهی دلش برای بهار میسوخت که هر وز این مقدار مسافت طی
میکند برای رفتوآمد اما از حساسيتهای حاج حسين باخبر بود و خود را مداخله نمیداد او بهار را دختری
گوشهگير که از روابط عمومی ضعيفی برخوردار است میدید .بهار هر وز باحجابی کامل از مغنه و مانتو شلوار
مشکی به کالس میآمد .اما دختران دیگر بسيار شادو سرحال بودند  .آرا فکر کرد که تاکنون دختری به آرامی
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بهار در برابرش ندیده ،وقتی به بهار دقت میکرد متوجه میشد که هيچوقت حرفی برای گفتن ندارد
و هر زمان از او سؤال میپرسيد فقط بله "خير یا جواب سؤال را میداد اما هفت نفر دیگر کالً سرحال و پویا
بودند حتی بهار برای رفع خستگی در کالس در بحثهایی اجتماعی سياسی انتخاباتی دخالتی نمیکرد
تنها برخورد شاد بهار مختص پرفسور بود که در بيرون کالس چند باری اتفاقی آرا دیده بود
و رفتار بهار با پرفسور به آرا میفهماند که بهار با اویا کالً با مردان جوان راحت نيست و البته برای آرا اصالً مهم
نبود چيزی که برای آرا زیاد بود قربان صدقه گو و در دلش بهار را امل خطاب میکرد
آرا نمیدانست بهار به خاطر حساسيت پدرش هيچوقت با مردان جوان گرم صحبت نمیشود و این الگوی
رفتاری حتی دور از چشم پدرش هم ادامه داشت یک روز آرا به صورت امتحانی از اول جلسه تا آخر هيچ
سؤالی از بهار نپرسيد و در کمال تعجب بهار هم هيچ نگفته بود جز سالم و در آخر کالس خداحافظ
اما برای بهار این کالس بسيار پربار بود و از تکتک لحظاتش استفاده میکرد او به هوش و ذکاوت آرا غبطه
میخورد و ترجيح میداد با د قت تدریس استاد را زیر نظر بگيرد تا حرفهای بيهوده بپرسد تا روزی که
احساس کرد که یک معادله توسط آرا اشتباه مطرح شد دستش را بال برد
استاد اجازه ميدین؟آرا با تعجب سری به نشانه مثبت تکان داد تقریباً صدای بهار را فراموش کرده بود یا اصال نميدانست صدایش
چه آهنگی دارد! بهار شروع به صحبت کرد در مورد اینکه این معادله ایراد دارد آرا برایش توضيح داد که او
اشتباه میکند و محال است که اشتباه کرده باشد شاید یکی دوتا از دختران کالس هم متوجه اشتباه آرا شده
بودند اما ترجيح میدادند محبوب آرا بمانند و حرفش را درست یا غلط پایمال نکنند اما بهار قانع نمیشد و
درميان بهت همکالسيانش اصرار داشت که استاد سيمونيان اشتباه کرده و چنان حراف و سخنور شده بود که
تقریباً مطمئن بودند این بهار آن بهار آرام نيست همه تعجب کرده بودن که چطور بهار اینطور با شجاعت
جلوی استاد سيمونيان جوان ایستاده و بهار از حرفش کوتاه نمیآید بحث بهاروآرا به یک ساعت طول کشيد
پرفسور هيچ حرفی نمیزد و سکوت کرده بود آرا احساس کرد که این دختر بیحد گستاخ است و البته بقيه
اعضا احساس کردند بهار بی اندازه پافشاری ميکند آرا فکر کرد اگر این چند هفته دختر آرامی بوده از تکبرو
غرورش است نه متين بودن باوقاریش آرا با خودش گفت این دختر خود را زیادی دست بال میگيرد و او متنفر
بود از اینکه دانشجویی به این گستاخی داشته باشدآرا از اصرار بیاندازه بهار خودکارش را به سمت تخته پرت
کرد و سر دختر جوان گستاخ فریاد زد
کافيه دیگهتقریباً همه ترسيده بودن و پرفسور ترجيح داد مداخله نکند بهار سربه زیر معذرتخواهی کوتاهی کرد و آرام
گفت:
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آرا اما از بیشرمی دختر به تنگ آمده بود دستانش را بر روی ميز گذاشته بود سرش پایين بود و موهای نسبتاً
بلندش صورتش را پوشانده بود صدای نفسهای عصبیاش خودش را هم کالفه کرده بود برای اینکه
آرامبخشی به خودش دهد پایک فریاد گفت
برو از کالس بيرونهمه با تعجب به استاد عصبی و بهار خونسرد نگاه کردن دختران کالس ریز خندیدند و پسران کمی دلشان
خنک شد که آرا غرورش جریحهدار شده بهار به پرفسور نگاه کرد و پرفسور اشاره کرد از کالس بيرون برود
و بهار چنان کسی که از اول در کالس نبوده بهآرامی با یک عذرخواهی رفت پرفسور وضعيت کالس را به حالت
عادی برگرداند و نيم ساعت کالس را زودتر تعطيل کرد آرا از پشت پنجره به بهاری نگاه میکرد که با
خونسردی تمام بر روی چمنها نشسته بود و داشت با جزوهایش سروکله میزد اما بهار حس میکرد رفتارش
با آرا گستاخانه نبوده و مطمئن بود اشکالی در معادله استاد است او از برخورد آرا هم ناراحت نشد بهار متوجه
شد آرا برایش سنگين تمامشده که یک دانشجو یک ساعت تمام جلوی بقيه دانشجوها با او بحث کندو در آخر
هم به او بگویيد مطمئن است معادله اشتباه است لحظهای بهار به پنجره کالس نگاه کرد آرا را دید که دارد
عصبی به او نگاه میکند سری تکان داد به نشان احترام اما آرا شوکه شده از اینکه بهار متوجه دیدنش شد از
پنجره کنار رفت بچها از کالس بيرون رفتند و پرفسور خيلی آرام به سمت تخته رفت و معادله مطرحی آرا را
بازنویسی کرد و در ميان بهت آرا دور اشکال آرا خط کشيد معادله اشکال داشت ولی طرز راهحل بهارکمی
گيجکنندهتر بود البته شاید همآرا همان ابتدا پی به اشکال خودش برده بود اما انتظار چنين پافشاری بهار آنهم
جلوی بقيه را نداشت آرا از عصبانيت بدون هيچ حرفی به پرفسور از کالس بيرون رفت پس ذهنش گفت:
دختر مغرور دهاتی چقدر یکدنده و لجبازِ درستت میکنمپرفسوربه محوطه دانشگاه رفت بهار را سخت مشغول مطالعه دید با لبخندی به سمت بهار رفت
کجایی دختر لجباز من!صدای دورگه پخته پرفسور لبخند به لب بهار آورد بوی پدر میداد پرفسور برای بهار به احترام ایستاد
سالم من واقعاً معذرت ميخوام پرفسور کالستونو بهمریختماستاد چشمانش خندید ولی لبانش نه دست به ریشهای پرفسوری یکدست سفيدش کشيد
نه باباجان ولی هميشه احترام استاد تو نگهدار باید اجازه میدادی تاکمی فکر کنه ،خيلی تند رفتی،دختر جوان حداقل باید موضوعو رها میکردی ،این مسئله یکم پيچيده بود ولی آرایه مقداری به حاشيه رفته بود
و ذهن شو درگير مسئله نکرد ذهنش گير حاضرجوابی تو شد ،در ضمن دختر لجباز منتظر عواقبش باش ولی
هرچی شد احترام شو نگهدار اصل اول دانشجوی احترام به استادشه .
بهار زیر لب شرمندهای گفت وسری به مثبت تکان داد پرفسور برای تغير روحيه بهار شروع به خاطرهای از
دانشجویش که خودش هم بسيار لجباز بوده ،بهطوریکه هردو به خنده افتاده بودند،در همين حين استاد
سيمونيان که همراه چند خانم جوان به سمت بيرون دانشگاه میرفت خنده بهار با پرفسور را اینگونه تعبير
کرد که بهار هيچ اهميتی به بی احتراميش به آرا نمیدهد آرا فکر کرد خودخواهتر و مغرورتر از این دختر در
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اطرافش ندیده بهار متوجه نگاه آرا شد خواست به سمتش برود و معذرتخواهی کند که پرفسور با خنده گفت:
اجازه بده خانمهای جوان به دلبریشون برسن اآلن عصبانيِه جلوی بقيه شاید بیحرمتی کنه درست نيست،اونوقت قضيه کشدار ميشِه ،شماره تلفن شو ميدم باهاش تماس بگير.
آرارخشمگين خيره به بهار بود دلش میخواست به خاطر گستاخی بهار او را سر جایش بنشاند اما در حضور این
خانمهای جوان مشتاق کار درستی نبود او کالفه سوار ماشين شد وبه رانندهاش گفت که یکراست اورا به هتل
ببردآرا فکر کرد که این دختر کل روز را برایش گند زده و صبح فردا آرا متوجه شد که کل شب به خاطر
گستاخی این دختر نخوابيده آرا تصميم گرفت امروز این دختر را ادب کند
***
روز بعد بهار وارد کالس شد او با آرا تماس نگرفته بود چون بهتر دید در کالس از او عذرخواهی کند تا پشت
تلفن با بچهای گروه احوالپرسی کرد همتيمیهایش به او گفتند که دیروز تا پایان کالس آرا از عصبانيت
نتوانست کالس را ادامه دهد و امروز مواظب خودش باشد چون آرا بهشدت از دست او عصبانی بود پرفسور و
آرا وارد کالس شدند آرا اولين کاری که کرد به سمت بهار نگاه کرد او را که دید از پرفسور اجازه صحبت
خواست پرفسور سری به تأسف تکان داد خواست از او بخواهد از کارش صرفنظر کند ولی خود را ناتوان دید
از خاموش کردن این آتش آرا ،بههرحال سری به مثبت برای آرا تکان داد آرا بهار را صدا زد
خانم عظيمی بلند شين.بهار با تردید ایستاد آرا بدون نگاه به بهار خود را مشغول جزوهای روی ميز نشان دادو گفت :
از این به بعد شما جزو تيم من نيستين و برای اینکه عقب نمونيد از پرفسور خواهش کردم جداگانه با شما کارکنند پرفسور هم منت بر سر من گذاشتن و قبول کردن ،اميدوام احترام پرفسور رو نگه دارین ،موفق باشين
بفرمایيد بيرون
به یکباره صدای زنگی در گوش بهار پيچيد اول متوجه نشد منظور آرا چيست ميخکوب به آرا نگاه میکرد آرا
که تعلل بهار را دید بیتفاوت دستی به موهایش کشيد و به سمت تخته کالس رفت و گفت:
لطفاً بفرمایيد بيرون وقت کالسو نگيریدصدای همهمه در کالس میآمد تنبيهی که آرا برای بهار در نظر گرفته بود بی انصافانِ بود اما آرا بههيچعنوان
نمیتوانست وجود بهار را تحمل کند پرفسور با نگاهش بهار را به آرامش دعوت کرد
پارت14
بهار ایستاد وسایلش را جمع کرد دلگرمیاش پرفسور بود رو به همگروهیهای بهتزده کالس با بغضی در گلو
گفت:
خيلی خوشحال شدم که درکنار بهترینها در این سه هفته بودم ،من به وجود تمام اعضای گروه افتخار میکنمو یکی از آرزوهام بود که با پرفسور دیداری داشته باشم ،واقعاً عذر میخوام از همه اگر باعث تشنجی در کالس
شدم.
به سمت آرا برگشت آرا میخواست خود را بیتفاوت نشان دهد از پنجره به بیرون نگاه میکرد استرس تمام
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وجود آرا را گرفته بود بهار گفت:
استاد سيمونيان سعادتی بود که نصيبم شد تا با یکی از نابغه های جهان در یک گروه باشم ،عذرخواهی بنده رواگر جسارتی بود بپذیرید،ببخشيد اگر وظيفه شاگرد بودنو بجا نياوردم ،انشاهلل هميشه سربلند باشد با اجازه.
بهار با بغض از کالس خارج شد ولی هيچکس باورش نمیشد که به این زیبایی سخنوری کند همه انتظار داشتند
که او خواهش کند گریه کند یا باز گستاخی بياورد تا در تيم بماند اما او با احترام از کالس خارج شد آرا زمانی
که این تصميم را گرفت در پس ذهنش دوست داشت خواهش بهار را برای ماندن در کالس ببينداما بهار
بامتانت از کالس خارجشده بود و این واکنش تند آرا بهشدت همگروهیهای بهار را ناراحت کرد ه بود هر کس
چيزی میگفت:استاد حقش نبود*استاد خواهش میکنم اون جزو بهترینهاست *استاد اخه مگه چی
گفت*استاد اون بچه اس*پرفسور آنها را به آرامش دعوت کرد آرا با فریاد به سمت تخته رفت
بسه دیگِ حواستونو جمع مسئله کنيد.بهار در راهرو مانند اخراج شدها ایستاده بود پالتویش را در دستانش ميفشرد که اشک نریزد احساس حقارت
میکرد او برای اولين بار بود که از کالس درسی اخراج میشد پشيمان بود از بحث کردن با آرا برای این مسئله
کوچک پرفسور از کالس بيرون آمد کالفگی در چهره پرفسور مشخص بود کنار بهار ایستاد دلجویانِ گفت:
دخترم که نميخواد گریه کنه؟بهار سری به نشانه منفی تکان داد اما دستان مشت شده بهار نشانه از خود داریش بود او همراه پرفسور به
اتاقش رفت پرفسور به بهار توضيح داد که بهتر است بهصورت مجازی و آنالین باهم در ارتباط باشن و به او
توضيح داد بهتر است دیگر به کالس برنگردد  .به او گفت که تمام امتحانات آمادگی که از بچه های دیگر از
هفته آینده گرفته میشود برای او ایميل میشود پرفوسور به او اطمينان داد که اجازه نمیدهد خدشهای به بهار
وارد آید و بهار بهتر است ذهن خود را از ماجرای امروز پاک کند و از او خواست موضوع امروز را به پدرش
نگویيد پرفسور حرمت آرا را نگه داشت و در مورد رفتار اشتباه آرا با بهار صحبتی نکرد بهار بعد از خداحافظی
با پرفسور به حياط رفت و در صندلی محوطه نشست به انتظار پدرش چندی نگذشت که یک جفت کفش
قهوهای اسپرت جلوی پایش دید سر که بال کرد استاد آرا را دید آرا خود را خونسرد نشان میداد ولی درونش
آتشفشانی بود بهار خيلی بیتفاوت ایستاد سالم کرد و خسته نباشيد گفت آرا از این بی تفاوتيش به سطوح آمد
و گفت:
ميدونی خصوصيت بارز اخالقيت چيه؟بهار فقط نگاه کرد و آرا ادامه داد:
تو یه دختر کامالً مغروری که فکر کردی خيلی گنده نخبهای ،انقدر خودخواهی که حتی توی کالس از مننخواستی اجازه بدم توی گروه بمونی ،ميدونی همچين دورهایی چند سال یکبار اتفاق ميوفته ،ترسيدی کوچيک
بشی؟آره انگار خيلی گنده بينی نه؟ تو جوجه دانشجو اصالً ميدونی اینیکی از بزرگترین دورهای علمی هست،
فکر کردی خونسرد از کالس او مدی بيرون نشانه ادبت بوده؟
بهار چشمانش را به زمين دوخت و لزومی برای التماس نمیدید
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استاد از شما عذرخواهی کردم ،بازم اگر جسارتی کردم شما ببخشيدآرا تک خندهای کرد و نگاهی به محوطه دانشگاه کرد دستانش را درون جيبش کرد و گفت:
جواب تو درست بود ،ولی سماجتت برای مچ گيری استادو نفهميدم ،من که ميگم از غرور زیادتِه؟آرهدخترحاجی؟بگو ببينم نظر خودت چيه مغروری؟ درست گفتم؟ شک ندارم من اشتباه نمیکنم اطرافيانت
نظرشون چيه؟ تورو یه بچه دانشجوی خودخواه ميدونند؟فکر کردی چون باهوشی باید از بال به همه چيز نگاه
کنی!
بهار بدون نگاه به آرا و قورت دادن بغضش گفت:
حتماً شما درست میفرمایيد استاد،اطالعی ندارم دیگران در موردم چی ميگين.آرا کالفه خواست به سمت درب خروجی برود که بهار گفت:
استاد چند لحظه اجازه بدین.آرا ایستاد به سمت بهار برگشت و به بهاریکه لرزه کوچکی در تنش افتاده بود خيره ماند
من به شما بیاحترامی نکردم ،اميدوارم در مورد این تصميمی که برای من گرفتين وجدانتون آسوده باشه.آرا بهیکباره ضربه کاری خورد در اصل همان یک ساعت پيش که از کالس اخراجش کرده بود پشيمان شد
وقتی جاسم با ناراحتی گفت (که بهار  4سال از همه ما کوچکتر است و نباید اینگونه اورا سرخورده میکردید)
وجدانش به او تلنگر زد آرا یقه پالتواش را به سمت بال بردو بدون خداحافظی از بهار جدا شد احساس سرمای
شدید کرد نفهميد سرمای دیماه استخوانش را میسوزاند یا حرف بهار
پارت16
**
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
ابری که در بيابان بر تشنهای ببارد

ای بوی آشنایی دانستم از کجایی
پيغام وصل جانان پيوند روح دارد
سودای عشق پختن عقلم نمیپسندد
فرمان عقل بردن عشقم نمیگذارد
مادر آرا دست آرا را فشرد آرا با تعجب به مادرش خيره شد مادر سرگشتگی را در چشمان آرا میدید آرام
گفت:
ميخوایی در مورد اون دختر که از اولی که او مدیم نگاهت دنبالشِه و پریشونت کرده باهام حرف بزنی؟آرا دقيقاً همين را کم داشت مادرش اگر از چيزی بو ببرد تا آخر ماجرا میرفت آرا دستانش را کالفه بروی
چشمانش گذاشت فشار کوچکی به چشمانش آورد
خدای من ،مامان بازپرسی شروع نکن ،هيچچيزی در مورد اون دختر وجود ندارِه اون شاگردمِه و فقط نگرانآزمونشم همين.

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

30

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
تو  7تا دیگِه شاگرد داری چرا نگاهت فقط نگران اونه؟آرا میخواست از این موقعيت نجات پيدا کند گفت:
مادر من او نو از گروه اخراج کردم ،و نگرانم که نتونه از پس مسابقه بر به یاد.مادر آرا با تعجب گفت:
وای یا مریم مقدس چی کار کردی بچه؟چرا پسرم اخراجش کردی؟ به نظر دختر بدی نمياد اگه نتيجه نگيرهچی؟
آرا بيش از این حوصله توضيح نداشت
مامان خواهش میکنم اآلن نه.از مادرش جدا شد و به سمت کانتر رفت تا چمدانش را تحویل دهد از زیر چشم نگاهی به بهار انداخت پسر را
خندان دید که کاله اسپرتش را به احترام بهار درآورد و تعظيم لودگی به بهار کرد بهار هم با خنده به او چيزی
میگفت آرا عصبی از افکار احمقانه خودش تشریفات گرفتن بليط را انجام داد و یک به درک زیر لب حواله بهار
کرد مادر آرا بهپيش خانوادهاش رفت و آرام گفت:
بچها یچيزی ميگم داستان درست نکنيدا ،درست نميدونم چيه ولی هرچی هست آرا ذهنش مشغول اون دخترهاست.
با دست اشاره به بهار کرد و ادامه داد:
ميگِه به خاطر اینکه از کالسم اخراجش کردم نگران امتحانشم ،ولی دروغ ميگِه بيشتر نگران اون پسرِه اس کهاون دختر دارِه باهاش خداحافظی ميکنه ،از اولم که او مدیم فرودگاه مدام چشمش دنبال کسی میگشت تا این
دخترو دید چشمش ثابت موند خودم دیدیم از بابای دختره پرسيد کجاست!
پدرو آلين (خواهر آرا) وآرتوش (برادر آرا) با تعجب به سمت بهار برگشتند بهار با پسر خداحافظی کرد و به
سمت گروه برگشت یک مرتبهِ آرتوش گفت:
چه جالب من اون پسرو میشناسم ،اون عضو تيم ملی فوتبالِ احسان عظيمیو خانواده آرا به بهار که حال کنار خانواده پرفسور ایستاده بودند دقيق شدند بهار از پرفسور سراغ پد رو
برادرش را گرفت و پرفسور توضيح داد که آنها در حال تحویل دادن وسایل هستند آلين با اخم گفت:
مامان مطمئنی آرا با این دختر رابطه دارِه!فکر نکنم اینجوری باشِ ها !شاید داری فکر الکی میکنی!آخِه ایندختر با این مقنعه و مانتوی بلند که مشخصاً مذهبیِ اصالً سليقه آرا نيست.
مادرش شانهای بال انداخت به چهره بهار دقت کرد چهرهای آرام و مهربان پوست صورت معمولی ابروهایی
مشکی و موهایش هم که کامالً پوشيده بود و نامشخص چهرهاش زیبا بود اما نه در حدی که مشخصه زیبایی
خيلی خاصی داشته باشد که آرا به او عالقهمند شود درحد کامالً معمولی مادر آرا لبانش را کج کرد و گفت:
وال نميدونم ولی آرا بدجور بهش نگاه ميکنه ،همش زیرچشمی زیر نظرش داره ،یعنی از اون دخترای زبونبازه؟ نکنه باز زبونش آرا رو خر کرده؟
همه سرهای خانواده سيمونيان به سمت آرا برگشت و درکمان تعجب دیدن آرا خيره بهار است و همه باهم
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سرهایشان بهطرف بهار برگشت و بهار با لبخند با همسر پرفسور گرم صحبت و بود و مشخص بود اصالً آرا را
نمیبيند پدرشان گفت:
وال انگار دخترِ ذهنش مشغول آرا نيست ،پسر خرفت ماست که دارِه خيره نگاهش ميکنه ،حال خوبِه خوشگلمنيست دخترِه ،یعنی اینهمه دختر اروپایيو ول ميکنه ميچسبه به این دختره؟
پدر آرا شانهای از بیتفاوتی بال انداخت و ادامه داد:
شایدم آرا راست ميگِه شماها شلوغش کردینهر چهار نفر گيج بودند مادر دست آلين را گرفت و گفت:
بيا بریم ته ماجرا رو در بياریم ،دختره لب باز کنه میفهمم چيکاره اس.پدر آرا خندید و سر تأسفی تکان داد
بابا چرا الکی شما خانمها داستان میسازید ،زشتِه کجا ميریدآرتوش گفت:
مامان منم ميام ببينم چخبرهو سيمونيان باهم از خالهزنکی بودن آرتوش خندیدند همه حتی پدر آرا به سمت پرفسور و بهار رفتند
خانواده سيمونيان بعد از احوالپرسی با پرفسور و خانوادهاش به بهار نگاه کردند پرفسور متوجه شد این
خانواده به خاطر بهار کنجکاو هستند پرفسور سرفهای مصلحتی کرد و گفت:
دختر گل من بهار عظيمی هستن شاگرد من و آرابهار با مادر آرا و خواهرش دست داد و آرتوش گفت:
بهار خانم احسان عظيمی نسبت فاميلی باهاتون داره؟بهار لبخند زد
بله پسر عموم هستندمادر آرا لحظهای فکر کرد باید خانواده موفق خودش را معرفی کند تا بهار حساب کار دستش بياید
دخترم معذرت ميخوام خودمونو معرفی نکردم من مادر استاد آرا هستم ،مدیر بازنشسته آموزش پرورشایشون که میبينيد دختر بنده خانم دکتر آلين سيمونيان هستند متخصص زنان و زایمان ،و پسرم مهندس
آرتوش یکی از معتبرترین مهندسهای سدسازی فارغالتحصيل از انگلستان.
بهار با احترام و بی تفاوت سری به نشانه احترام تکان داد
خيلی خوشحالم از دیدار تونو مادر آرا متوجه شد بهار اصالً هيچ درگير آرا نيست و خيلی با آنها عادی و محترمانه برخورد میکند
انگار چيزی یادش آمده باشد گفت:
بهار خانم دکتر فهيمه عظيمی نسبتی با شما داره؟صدای بلهای از کنار پرفسور آمد پدر بهار بود که به جمعشان پيوست با لبخند با آرتوش دست داد
و بهار معرفی کرد
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ایشون پدرم هستند ،بله خانم دکتر عظيمی عمه بنده هستند.آلين با ذوقزدگی گفت:
اوه یا مریم مامان دنيا چه کوچيکه ،دکتر عظيمی جراح زنان ،استاد دانشگاه من ،همون خانم دکتر مهربونيکهمادر بزرگو عمل کرد.
مادر آرا ابرویی بال انداخت و فکر کرد بهار حتماً از خانواده اصيلی است با خنده و دستپاچگی گفت
آهان یادم اومد ،دکتر عظيمی چه زن مهربونو خوشپوشی هستند ،واقعاً اخالقشون نمونه اسبهارو حاج حسين تشکر کردند و آلين میدانست که دکتر عظيمی از خانواده سرشناس در شهر ...است و حاج
حسين باافتخار در مورد احسان پسر برادرش که عضو تيم ملی است وحامد داماد برادرش است توضيح داد در
همين حين آرا به جمع خانوادهاش پيوست و با نگاه کنجکاوش به سمت بهار فهميد که مادرش کار خودش را
کرده و شجرهنامه بهار را رو کرده آرا با حاج حسين دست دادو چشمغرهای به مادرش رفت بهار که آرا را دید
لبخندش خشکيد این دلگيری بهار ا ز نگاه خانواده سيمونيان دور نماند خيلی آرام سرش را پایين انداخت و
گفت:
سالم استاد روز بخيرآرا آرام جوابش را داد البته انگار که جوابی هم نداد و این سردی برخورد آرا با بهار همه را تعجبزده کرد
حتی حاج حسين را پرفسور با یک معذرتخواهی آرا را به سمتی کشاند دست بر شانه آرا گذاشت آرا بهصورت
سؤالی سرش را تکان داد
آرا تعجب کرد
چی استاد؟پرفسور خندید به بهار اشاره کرد آرا خواست منکر شود
نه پرفسور چرا این فکرو میکنيد.پرفسور گفت:
باشه تو را ست ميگی ،ولی پسرم به حرف من گوش کن با بهار در مورد مشغوليات ذهنيت حرف نزن ،روحيهاشو به هم نریز،اون فقط  18سالشه شاید نگرانی تو بخاطر امتحانشه ،و یکچيز دیگِه تعبير کنه اون بچه اس.
متوجه نميشم پرفسور منظور تون چيه؟ اون فقط شاگردم بود.آرا ادامه نداد خوب میدانست سراغ گرفتنهای مداومش از پرفسور در مورد بهار پرفسور را به شک انداخته
آرا آرام گفت:
من فقط به خاطر رفتار نامناسب خودم ذهنم درگير.پرفسور لبخند زد آرا دستانش را به سمت زنجير صليب گردنش برد
نميدونم شاید از بعدازاینکه بهم گفت اميدوارم عذاب وجدان نداشته باشی تا خود اآلن دارم عذاب وجدانمیکشم ،اولش همش عذاب وجدان بود ،بعد یک ماه دیدم روز و شب دارم به کسی فکر میکنم که شاید جمع
کلماتی که باهام ردوبدل کردیم نيم ساعت نباشِه،و من اون فقط با تحقير و توهين با هم حرف زدیم ،اصالً توی
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اینیک ماه نفهميدم چه غلطی میکردم ،نميدونم چه مرگم شده ،هيچ منطقو دليلی برای فکر کردن بهش ندارم
در اصل استاد نميدونم چرا بهش فکر میکنم ،بعضی وقتها ميگم به جهنم که امتحانش خراب ميشِه ،تا ادب
بشه ولی وجدانم پدر مو دراورده ،فقط همين پرفسورپرفسور ببينيد اون در بين افرادیکه اطراف من هستند
شاید عادیترین فردِ ،فکر اشتباه نکنيد من فقط عذاب وجدان دارم بههرحال هرکسی اشتباه ميکنه.
آرا دست کالفهای بر موهایش کشيد و دیگر ادامه نداد نمیدانست چطور جملهها را ردیف کندپرفسور سری به
مثبت تکان دادو گفت:
پسرم ببخشيد اشتباه فکر کردم من جور دیگِه ای متوجه شدم ،خودتم ميدونی توو بهار از دنيایی کامالً متفاوتیهستين ،و ميدونم انقدر عاقل هستی که خودتو درگير نکنی،نميخوام نگاهات او دخترو کالفه کنه،ميدونی چی
ميگم این دختر اصل اهل هيچ ارتباطی نيست ،خودت ميدونی باباش چقدر حساسِه ،اصالً نياز به عذرخواهی
دلجویی تو هم نداره باشه؟
آرا سری تکان داد
قول ميدم باهاش حرفی نزنم.آرا انقدر ذهنش درگير حرفهای پرفسور بود که نفهميد چه زمان پليور خود را به خاطر گرمای زیاد هوای دهلی
درآورد و در فرودگاه بزرگ ایندیرا گاندی در ميان افراد تيمش فقط به دنبال بهار گشت و بهار را که ميان بقيه
دید به خودش لعنت فرستاد و قول داد که دیگر به بهار فکر نکند
برای شام همه سرحال و پرانرژی در سالن بزرگ غذاخوری هتل جمع بودند آرا تمرکزی در خوردن غذایش
نداشت و احساس میکرد با دیدن دوباره بهار ذهنش درگير شده اما بهار در فکر آزمونش بود و زمان شام هم
در ذهنش داشت معادله حل میکرد پرفسور مشغول صحبت در مورد تيمهای رقيب بود بعد از سرو غذا آرا
توضيح داد این دو روز فقط استراحت کنند و مواظب سالمتی خودشان باشند آرا در ادامه گفت استاد تمرینی
خودش است و هر زمان نياز شد هر سؤالی برایشان پيش آمد سریع اطالع بدهند تا تمرین کنند حاج حسين و
حامد بعد از شام از بهار جدا شدند تا به قراری که با مترجمی که جهت تجارت فرش داشتند برسند پرفسور
برای پيادهروی در حال خارج شدن از هتل بود که بهار خود را به او رساندو صدا زد
پرفسور چند لحظه صبر کنيدپرفسور با لبخند ایستاد
بله بابا چی شده؟بهار با شرمندگی دستی به مقنعه اش کشيدو گفت:
اگه سؤالی داشتم ميتونم از خودتون بپرسم ،من نميخوام از استاد سيمونيان سؤال بپرسمپرفسور سری به تأسف تکان دادو خندید
عجب ماجرایی شد این لجبازی تو دختر ،باشه دخترم یه شماره موبایلیای بهم دادند مینویسم بهت ميدم،ميتونی با تلفن هتل باهام تماس بگيری ،حال هم برو دخترم استراحت کن
بهاربعد از تشکر به کافینت هتل رفت برای چند سؤال آزمونی کافینت شلوغ بود و از همه مليتها در این
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کافینت بودند بهار پشت یکی از لپ تابها نشست و عميق مشغول جستجو در سایتها شد آرا برای چک
کردن ایميلهایش به کافینت رفت و بدون اینکه متوجه بهار شود در کنار دستگاهی که بهار نشسته بود نشست
و بهیکبار نگاهشان به هم گره خورد بهار به احترام ایستاد و هول کرده سالم کرد آرا فقط سری به نشانه سالم
تکان داد و هزار بار این قسمت لعنتی را نفرین کرد که هر وقت اگر کسی را نخواهی ببينی هر ثانيه میبينيش
ال پشت سيستم هيچ کاری نمیکرد حتی نتوانست
بهار با گفتن (با اجازه )نشست و به کارش ادامه داد آرا عم ً
یک ایميل هم بخواند فقط ذهنش درگير بهار بود مدام به هر بهانهای سرش را سمت بهار میچرخاند و بهار
حتی یکبارهم به او نگاه نکرده بود بهار ایستاد کاغذهای یا داشتش را برداشت خواست برود که انگار یادش
آمد آرای هم وجود دارد با یک با اجازه استاد خواست برود که آرا بیاراده گفت:
ميشه یه قهوه باهم بخوریمو آرا نفهميد چرا روی قولی که به پرفسور داد نخواست بماند بهار تعجبی نگاهش کرد
بله!لطفاً باهاتون صحبت دارمبفرمایيد میشنوم استاد!نه اینجا نه خواهشا بياین کافیشاپ نيم ساعت دیگِه لطفاً.بهار چشمی گفتو به اتاقش رفت هيچ ایدهای نداشت که آرا با او چه خواهد گفت فقط اميدوار بود که قصد
توهين نداشته باشد بهار سر نيم ساعت با شال آبی بر سر و یک مانتوی بلند آبی به سمت کافیشاپ هتل رفت
فکر میکرد شاید باید درخواست آرا را رد میکرد ولی او استاد بود نباید برای خود تعبير اشتباهی میکرد و
دوباره بينشان تنشی به وجود میآمد بهار یک ميز را انتخاب کرد و مشغول نگاه کردن به منو شد
سالمبهار به سمت صدا برگشت و از چيزی که میدید تعجب کرد آرا لباس اسپرت یقههفتی پوشيده بود که زنجير
صليبش بهخوبی و زیبایی نمایان بود به احترام ایستاد تا آرا بنشيند آرا احساس خوبی داشت و از استرس چند
دقيقه قبلش خبری نبود بیمقدمه گفت:
چه شال زیبایی چقدر بهتون مياد.بهار خجالتزده گفت:
لطف دارین ،مقنعه ام کثيف شد شال سرم کردم امرتونو بفرمایيد؟آرا سرگرم گونه گفت:
شما بفرمایيدبهار با تعجب به آرا نگاه کرد آرا سریع حرفش را تصحيح کرد
منظورم اینکه یه چيزی انتخاب کن تا صحبت مو به گمبهار سر مثبتی تکان داد و منو را به آرا داد بهار یک آب سفارش داد و آرا یک
راسمال (دسر هندی) بهار با انگشتانش بازی میکرد از نگاه خيره آرا روی خودش معذب بود آرا از تمریناتش
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پرسيد و او با یک جمله ساده خوبِ حرف را قطع کرد بوی اودکلن آرا معذبش کرده بود آرا بالخره حرف زد
من یک عذرخواهی به شما بدهکارم ،من برخورد بدی با شما داشتم ،سر موضوع اخراج از کالس حقيقتشچندینبار به استاد گفتم شمارو بر گردونه ،وایشون دیگِه صالح ندیدن که برگردین ،و یه مورد دیگِه اینکه
بهتون گفتم شما دختر مغروری هستين هم از من نشنيده بگيرین
بهار ناباورانه با دهانی نيمهباز به آرا نگاه میکرد و آرا لذت میبرد از نگاه مستقيم بهار بر روی خودش
عذرخواهی مو قبول میکنی؟سفارشها را آوردند بهار ليوان آبش را از استرس با دست لرزان پر کرد و در ميان چشمان خندان آرا حتی
نتوانست قطرهای از آن بخورد و بهار حس کرد که نگاه آرا فرق دارد
در مورد اینکه از کالس بيرونم کردین اون کالس کال س شما بود و شما حق دارین اعضای گروه خودتو نوخودتون انتخاب کنيد ،عذرخواهی نياز نيست و اینکه در مورد اینکه من مغرو هستم یا نيستم چطور به نتيجه
رسيدن !در تعجبم !ولی بههرحال شما استاد من هستين و هر حرفی میزنيد حتماً درسته ،این مناعت طبع شمارو
ميرسونه که از دانشجو تون عذرخواهی کنيد سپاسگزارم
آرا بیاراده خندید خود را روی ميز خم کرد دلش ضعف رفت برای این دختر سخران و فهميد حتما بهار پيشينه
خانواده تحصيل کرده ای دارد با خنده گفت:
دختر تو واقعاً  18سالتِه! وال انقدر با احتياطو سبکسنگينی حرف میزنی که انگار  30ساله اته خيلی خانمی تودختر.
بهار به اطرافش نگاه کرد ترسيد که فردی از تيم آنها را ببيند و برایش دردسر شود از آنطرف به در
کافیشاپ نگاه کرد و مدام نگران ورود پدرش بود با لرزش قطرهای آب خورد و لبهای خشکش را تر کرد
احساس کرد آرا او را مسخره کرده
استاد ارومتر خواهش میکنمآرا خندهاش را بهزور جمع کرد و بیاراده سؤالی را که از فرودگاه تاکنون ذهنش را مشغول کرده پرسيد
اون پسر جوونی که توی فرودگاه براتون کاله از سر برداشت و تعظيم کرد بعدم باهاش سلفی گرفتیفاميلتونه؟
بهار چشمانش از تعجب گرد شد آرا چطور متوجه اینها شده بود خواست جواب ندهد ولی بیاحترامی دید
بله پسر عموم بودن اون از اردوی تيم ملی برمیگشت که گفت باهام عکس بگير که هر وقت قهرمان شدیعکستو بذارم صفحه فيسبوک تا همه بدونن ما خانواده آتن نابغهایم منم به خنده گفتم بهتون افتخار ميدمو
عکس میگيرم کالهشو برداشت به خاطر شوخی که به گه چه افتخاری نصيبش شده بعدشم پسر عموم مراسم
نامزدیش چند روز دیگه اس و خواهر احسان زن داداش من هستند حالهم با اجازه
بهار ایستاد آرا با تعجب به بهاری نگاه کرد که رنگ رخسارش رو به زردی میرفت
با اجازه استاد من برم اتاقآرا خونسرد گفت:
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دوست داشتم بيشتر مینشستی صحبت میکردی ،تو دختر عجيبی هستی اصالً نمیفهمم خجالتی هستیاجتماعی هستی؟چجوری؟انگار هم صحبت خوبی نيستی دختر
ابروهای بهار از تعجب بال پرید آرا خودش را جمع کرد و بیراه گفت:
البته که من مطمئنم که تو و بقيه بچهای تيم بهترین رتبه رو ميارین ،خواستم قبل از آزمون باهات صحبت کنمو معذرتخواهی کنم ،تو بهترین شاگردی بودی که تا حال داشتم و دوست دارم حال حال ببينمت ،چون ميدونم
خوب ریاضی و ميفهمی حال هم اگه دوست داری ميتونی بری
بهارحتی نتوانست لبخند دروغين بزند با اجازهای گفت و خواست عزم رفتن کند که آرا به او گفت که هرزمان
سوالی داشت در مورد آزمون و غير آزمون جوابگوست و بهار تشکر گویان به اتاقش رفت و هيچوقت سوا
لتش را از آرا نپرسيدبهار تا نيمه ظهر خوابيده بود و بعدازظهر با دخترهای گروه به استخر هتل رفت شب قبل
از هيجان و سردرگمی قرار با آرا خوابش نبرده بود و بعدازاینکه به خودش قبولند اینیک قرار کامالً ساده
بوده و چون بهار اولين بار بود که با مردی تنها صحبت کرده احساس میکند حرفهای آرا معنی خاصی داشته
بهار تا روز آزمون کامل خود را از آرا مخفی کرد و آرا کالفه از این موضوع تصميم گرفته بود که خود را از بند
فکر به بهار رها کند ولی حسی این ميان بود که آرا عالقه داشت با این دختر نابغه بيشر آشنا شود گاهی فکر
میکرد دو نابغه ریاضی کنار هم حتماً حرفهای مشترک زیادی دارند برای همين تصميم گرفت مستقيم به بهار
بگوید که دوست دارد بيشتر با او در ارتباط باشد**
بهار و اعضای تيم با توکل به خدا و توسل شروع به حل آزمون کردن
زمانها با دلهره برای هيئت همراه تيمها سپری میشد وبالخره بعد از چند ساعت دلهره آزمون تمام شد آرا و
پرفسور بهشدت تحتفشار بودند و مرتب جوابگویی تلفن از وزارتخانه بودند به زمان اعالم نتایج دهدقيقهای
مانده بود بهار از فشار و خستگی زیاد از همه عذرخواهی کرد و بهطرف سرویس بهداشتی رفت بعد از شستن
دست و صورتش به حياط رفت چشمانش را بست و باخدای خود خلوت کرد و متوجه گذر زمان نشد در یک آن
صدای جيغ و هورای بچهارا شنيد و آرا را دید که از مرکز آزمون به بيرون دوید و با صدای بلند برای بهار دست
تکان داد
بهار بهار دختر گل کاشتی مدال طال بردی دختر!بهار از شدت هيجان متوجه نشد که آرا او را با اسم صدا زده و با یک جيغ به آسمان مشتی کوبيد آرا لحظهای
خشکش زد صحنهای پيش رویش بيشتر شبيه یک خواب بود تا حقيقت آن بهار آرام این بهار نيست
بهار با جيغو هيجان بدون هيچ مالحظهای بال و پایين ميپریدو پرسيد:
توروخدا راست ميگين استاد؟آرا نفس زنان گفت:
به خدا راست ميگم ،تو نابغهای دختر ،بدو توی سالن بچهای دیگِه هم مدال بردن ایران رتبه اول آورده باورتميشِ دختر بهتون افتخار میکنم.
بهار چشمانش را بست و به سمت سالن دویدو (آخ جون آخ جون) گفت حامد از سالن بيرون دوید و خواهرش
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را محکم بغل کرد بهار از شدت ذوق در آغوش حامد بال و پایين میپرید و حامد نمیتوانست گریه خود را
کنترل کند اینیکی از پرافتخارترین لحظهات برای ایران و ایرانی بود
**
دو روز بعد از برگزاری مسابقات ریاضی همه راهی فرودگاه شدند در این دو روز در هيچیک از مراسمات و
جشنهای گروه نخبگان ریاضی آرا حضور نداشت و همه این موضوع را عجيب میدیدند تمام اعضای تيم بهجز
بهار سراغ آرا را از پرفسور میگرفتند و پرفسور توضيح داد که آرا بهتنهایی مشغول گردش در هندوستان
است و در حقيقت آرا مانند مسخ شدهها در خيابانهای دهلی قدم میزد و هرچقدر فکر میکرد که چرا ذهنش
درگير بهار شده نمیفهميد بهار شده بود تمام درگيری ذهنی آرا و آرا از این موضوع هيچ سر درنمیآورد
ازنظر آرا بهار هزار فرسنگ با همسر رویاهایش فرق داشت ولی نمیفهميد که چه چيزی به جانش افتاده که
بهار از جلوی چشمانش دور نمیشود
روز رفتن به فرودگاه آرا بیحوصله و بیرمق در حال جمعکردن وسایلش بود پرفسور بیتابی آرا را میدید و
این بیتابی را اشتباه میدانست
پسرم بهار دختر مذهبی هستش ،اون اسير یک سری قاعده و اصولِ که اون اصول اصالً اجازه همصحبتی با تورو نمیده ،آخِه نمیفهمم تو چرا وقتی میبينيش دستپاچه ميشی ،افسرده ميشی یا بهش خيره ميشی !باباجان این
دختر اصالً به درد تو نميخوره.
آرا خجالتزده و غمگين به پرفسور خيره شد و فقط سری به نشانه تفهيم تکان داد و پرفسور زیر لب غرید
پسر انگار قضيهات جدیِهة بهار دختر بسيار خوبيِه ،ولی اون هزار راه نرفته داره ،اصالً فکر نمیکنم قصد ازدواجداشته باشِه ،وال منکه استادشم دلم نمياد ازدواج کنه ،یکم انصاف داشته باش اون نابغه کوچولو فقط  18سالشِ
آرا چمدانها را به خدمتکار هتل دادو خطاب به پرفسور گفت:
اجازه بدین شانس مو امتحان کنم ،فقط ميخوام باهاش آشنا باشم این خودش خيلی زمان ميبرهپرفسور با تعجب به آرا نگاه کرد و سکوت را بهترین تجویز برای آرا دید آرا در فرودگاه دهلی بهار را در کنار
حامد و حاج حسين دید بهار را که مینگریست احساس افسردگی میکرد همه با دیدن آرا به دورش جمع شده
بودند و جویای احوالش بودند حتی حاج حسين و حامد آرا زیرچشمی به بهاری نگاه میکرد که خندان با زنی
ژاپنی مشغول مکالمه بود و هيچ آرا را نمیدید بعد از گرفتن بليط حاج حسين به سمت بهار رفت و از او
خواست که حال استادش را جویا شود
پاشو بابا برو پيش استاد سيمونيان حال شو بپرس همه بچها احوال شو پرسيدند ،پاشو بابا زشتِه کم براتزحمت نکشيد زشتِه سراغ شو نگرفتی ،یکمی انگار ناخوشاحوال پاشو بدو چند دقيقه دیگِه باید بریم سوار
هواپيما بشيم
بهار هنوز کالفه و دلگير از بیاحترامی آرا به خودش بود بعد از عذرخواهی آرا هم این دلگيری کمرنگ نشد با
اکراه به سمت آرا که تکيه زده تنها بر ستونی مشغول خواندن پيام گوشی همراهش بود رفت دستی بر مقنعهای
سرمهایاش کشيد گره ابرویش را باز کرد و سعی کرد لبخندی بر لبش بياورد چند قدمی آرا کنارش ایستاد و
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در آن شلوغی فرودگاه آرام گفت:
سالم استاد روز تون به خير خوب هستين؟آرا با شنيدن صدای بهار به یک آن دست پایش را گم کرد و موبایل به زمين رها شد بهار شرمنده سریع خم
شد تا تکههای موبایل آرا را جمعآوری کنيد آرا لعنت به این شانس بدش فرستاد و سریع کنار نشست بهار
شرمگين گفت:
شرمنده استاد ترسوندمتون بفرمایيد باطری و درش اینجاستآرا بدون نگاه به بهار گوشی همراهش را برداشت و تکههای موبایلش را از بهار گرفت و مشغول درست کردن
موبایلش شد بهار با تعجب چشمانش را کوچک کرد آرا حتی جواب سالمش را نداده بود بااحتياط چند قدم
نزدیک آرا شد دلخوری آرا کامال مشخص بود بهار مردد گفت؟
استاد ببخشيد چيزی باعث شده ناراحت تون کنمآرا بیمقدمه عصبانی صورتش را به سمت بهار برگرداند و نيمه فریادی زد
آ ره.بهار لحظهای تعجب کرده به موهای پریشان آرا و رگ برآمده پيشانی آرا خيره شد و خونسرد دستش را روی
سينهاش گذاشت و گفت
استاد من جسارتی بهتون کردم؟آرا دستی به موهایش کشيد گوشی موبایلش را در جيبش گذاشت چند نفس عميق کشيد چشمانش را به زمين
دوخت نمیدانست چه بگوید با یکنفس بلند چشمانش را به بهار داد
ارشدو ميخوایی کجا بخونی؟بهار تعجبزده به آرا خيره شد نکند آرا دیوانه شده؟
او برای تشکر آمده بود ولی حال نمیدانست اوضاع از چه قرار است آرا نگاه خيره بهار را که به خود دید لبخند
به لبش آمد آرامتر گفت:
بهار کجایی؟بهار سریع چشمانش را از آرا گرفت و به کفشهایش دوخت نمیدانست اینهمه صميميت آرا به جهت چيست
استاد هنوز مشخص نيست ،احتمالً برم آمریکا پيش عموهام ،ولی دانشگاه شریف و صد در صد مطمئنمآرا ابرویی بال انداخت شگفتزده به سروشکل مذهبی بهار دقت کرد و گفت:
عموهات آمریکان؟بهار معذب گفت:
بله 4تا از عموهام اونجان ،ببخشيد استاد او مدم ازتون تشکر کنم بخاطر تمام تالشهایی که برای موفقيتمانجام دادین ،اميدوارم هميشه موفق باشين با اجازه
بهار عزم رفتن کرد آرا بیمالحظه گفت:
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سریع خود را به روبروی بهار رساند و بهار با نگرانی بهطرف پدرش نگاه میکرد
بله استادميشِ شماره همراه تو به هم بدی؟بهار گنگ گفت:
چرادوست دارم باهات بيشتر آشنا بشمبهار به صليب گردن آرا نگاه کردو گفت:
استاد من اصالً از اون دست دخترهایی نيستم که راحت روابط آزاد داشته باشند ،من یکسری چهارچوب دارماصالً بدون اجازه پدرم محاله با اجازه.
و خود را سریع از آرا دور کرد با دلهره به پدرش و حامد پيوست و آرا یک به درک همراه لگد به گلدان
فرودگاه نصيب قلبش کرد حامد در چهره بهار نگرانی و تشویش را دید دور از چشم پدرش کنار گوش بهار
گفت:
چيزی دلت ميخواد که به هم بگی؟بهاربا دستان لرزان به مانتویش چنگ زد سر در گریبان کرد شرم داشت این موضوع را بگویيد و حامد از دور
دیده بود که مکالمه آن دو مکالمه ساده نبود
داداش خجالت میکشم بهت به گم میترسم فکر کنی من کاری کردمحامد سری تکان دادکمی فکر کرد و بلند گفت:
بهار بدو بریم یه شال هندی توی اون غرفه دیدم برای فرزانه ببين خوشگلِ یا نهو رو به حاج حسين گفت( که با بهار بهقصد خرید روسری میروند) حاج حسين که مشغول حسابوکتاب بود
سری جنباند حامد بهار ر ابه سمتی برد و اینها از چشم آرا دور نماند آرا ناراحتی و نگرانی را در چشمان بهار
میدید حامد به گوشهای رفت از بهار پرسيد
چی شده بهار؟ استادت چی گفته بهت؟بهار دستان لرزانش را به سمت دیدگانش بردو چشمانش را پنهان کرد و با گریه گفت:
اون به هم گفت شماره تلفن مو بهش بدم تا بيشتر باهاش آشنا به شم به خدا داداش من اصالً کاری باهاشنداشتم باور کن
حامد ماتزده به خواهری خيره بود که فقط به خاطر گفتن یک جمله کوتاه و ساده چنان گنجشکی ترسو اشک
میریخت کمی که گذشت حامد بدون اینکه بتواند خودش را کنترل کند بلند به خنده افتاد چنانکه اشک در
چشمانش آمد بهار با چشمانی پر از اشک ناباورانه به برادری خيره بود که بهمانند دیوانها میخندید بهار
اشکانش را پاک کرد و با عصبانيت گفت:
حامد آبرومونوبردی چته؟حامد با چند سرفه دستی بهصورت قرمز شدهاش کشيد سرش را بال کرد و ای خدایی با خنده گفت و به خواهر
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کوچکش با مهربانی خيره شد
دختر خوب اون از تو شماره تلفن خواسته اون وقت تو باید گریه کنی خوب شاید به خاطر اینکه هم رشتهایدبخواد تو پروژهای مقالهای چيزی باهات شریک شه مگِ هرکی شماره تلفن ميخواد نيت بدی داره
حامد انگشتش را زیر پلک اشکی بهار کشيدو با دلخوری آهی کشيد
مقصر تو نيستی مقصر باباست که نميذاره حتی دانشگاهتم خودت تنها بری مثل بچههای کودکستانی میبرتتو ميارتت خواهر کوچولو تو بزرگ شدی چرا مثل دختربچهها ترسيدی یعنی انقدر اعتمادبهنفست ضعيفه آخِ
تو چميدنی منظورش از آشنا شدن باهم چيه؟ به خدا که ال ن آرا تو دلش داره بهت ميخنده آخه دختر خوب
اینی که بهت گفته شماره بده یه آدم عوضی تو خيابون نبوده که آگه بود دهنشو خودم پاره میکردم اون
استادتِ کسی که همخانوادهاش مشخصه هم خودش
بهار گيج شده به برادرش خيره شد حامد معادلت ذهنش را به همریخت با چانهای لرزان گفت:
آخِ داداش خودت که ميدونی بابا اجازه نمیده شماره امو به هيچکس بدمحامد خواست جوابش را بدهد که صدای پيج سالن فرودگاه نشان از سوارشدن هواپيما بود
فرودگاه مهرآباد مملو از استقبال کنندگان بود گروهی زیادی برای خوشآمد تيم ملی فوتبال آمده بودند و
گروه کوچکی از خانوادها و تعداد محدودی از مسئولين برای استقبال از نخبگان ریاضی
حامد بهطور اتفاقی زمان تحویل گرفتن بار کنار آرا ایستاد با آرا دست داد و تشکر بابت زحماتش کرد و
بیمقدمه گفت:
خواهرم گفتن که شما گفتين شماره همراه شو ميخوایين انشا له خيره؟ برای رشتهاش پيشنهادی دارین؟آرا تعجبزده به حامد خيره شد و در ذهنش گفت چقدر این دختر احمق است اما به چهره خونسرد حامد که
نگاه کرد خونسرد جواب داد:
بله بله آ ،یعنی من میخواستم شماره اشونو داشته باشم تا در مورد رشته آمون تبادلنظر داشته باشيم ،واقعاًخواهر تون نابغه اس ،ميتونم پيشنهاد ویژهای بهش بدم برای ادامه تحصيل
حامد که در حال برداشتن چمدانش بود گفت:
بهار همينالنشم چند تا دعوتنامه از کشورهای مختلف داره ولی من شماره اشو ميدم شاید پيشنهاد شما بهترهباشه.
آرا لبخند بر لبانش آمد فکر کرد بهتر است حرفش را صریح بگوید سرش را پایين انداخت پابهپا کردو گفت:
حامد جان شاید جسارت باشِه من شما همسن هستيم شاید بتونم راحت باهات صحبت کنم چون شما صادقانهشماره خواهرتونو ميدین نميخوام عوضی فرضم کنی ،من اول به خاطر هم رشته بودنم  ،شماره رو خواستم
،بعدشم حقيقتش من دوست دارم با خواهر تون بيشتر آشنا بشم ،یعنی در اصل قصدم اینکه چطور بگم
حامد بیمقدمه پرسيد:
شما ميخوایين که از خواهرم خواستگاری کنيد؟آرا جا خورد دقيقاً فکر کرد کجای حرفش معنی خواستگاری میداد؟آرا تکهتکه گفت:
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خوب البته بدون آشنایی قبلی که نميشه ،درست تصميم گرفت.حامد به چشمان مضطرب آرا خيره شد نفسی عميق کشيد به چمدانها خيره شد و گفت:
با بابام در این مورد صحبت میکنم ،اما پدرم مرد سنتی هستش منظور تو فهميدم اما فکر نمیکنم امکانشباشه ،اصالً نمیدو نم عکسالعمل بابا چيه ؟خوب بهار دختریِ که بدون اجازه بابام محالِه کاری انجام بده ،فکر
هم نمیکنم ما ازنظر فرهنگی باهم تفاهمی داشته باشيم.
آرا مستأصل گفت:
بله خودم به این موارد زیاد فکر کردم ولی فکر میکنم من و خواهرتون نقاط مشترک زیادی داریم.وآرا نتوانست بگویيد فکرش بیدليل همه درگير بهار است.
**
چند روزی از برگشت هند میگذشت حامد هيچ صحبتی با پدرش در مورد آرا نکرده بود در حقيقت حامد
مطمئن نبود آرا واقع ًا در تصميمش جدی باشد ظهر هنگام حاج حسين در خانه مشغول نمازخواندن بود که
تلفنش به صدا درآمد پری تلفن همسرش را آورد
حاجی تلفنت زنگ ميخوره ،ناشناسه.حاج حسين سالم نمازش را که گفت جواب داد
بله .خودم هستم .به آقای سيمونيان احوال شما .زنده باشيد بزرگوار .زیر سایه شما .خواهش میکنم .بلهتشریف بيارین هر نوع فرشی در نظرتونه در خدمتم
حاج حسين سکوت کرد ابروهایش از تعجب بال رفت پری عينک زره بينی خود را روی بينيش جابهجا کرد و
دقيق شد حاج حسين با سرفهای مصلحتی گفت:
بله خواهش میکنم وال غافلگير شدم ...درسته حرف شما منطقیِ هر دوتا ماشااهلل نخبه ان ولی اینکه میفرمایيدمدتی باهم رفت آمد داشته باشن تا آشنا به شن چيز بدی نيست ولی توی سنت خانواده من نيست البته که اصالً
من نمیدو نم نظر دخترم چيه ولی خوب با این تفاوت مذهبی که ما داریم حتماً آقازاده فکرهاشونو کردن .بله
این برام ارزشمند هستش که آقازاده بين اینهمه دختر اروپایی دختری اصيل انتخاب کردن .درسته متوجه ام
حقيقتش اصالً نمیدو نم چی به گم .باشه من با دخترم صحبت میکنم ببينم نظرش چيه...بله جناب متوجه ام
درسته قرار نيست تا قطعی شدن ماجرا کسی بدونه .بله خواهش میکنم شما بزرگوارین .نفرمایيد تشریف
بيارین در خدمت باشيم هر نوع فرشی خواستين یا علی خداحافظ
حاج حسين به پری و پری به حاج حسين خيره شد
*
بهار کنار بخاری اتاقش چهارزانو نشسته بود حرفهای پدرش سرش را ميدان جنگ کرده بود
بابا من که اصالً فکر شوهر دادنت نيستم ولی خوب این انتخاب پسر خيلی انتخاب سختی بوده و نميتونيمبیارزش باهاش برخورد کنيم ،این پسر از خانواده ثروتمند سرشناسه ،ایناش به کنار هر دوتا نابغه این ،مطمئن
باش جلوی پيشرفت تو نميگره ،بعدشم بابا ميدونی اگه به خاطرت مسلمون بشه چه ثوابی بردی؟
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روی زمين دراز میکشد پاهایش را درون بغلش جمع میکند آرا جز غرور تکبر عصبانی تو خودخواهی جایی در
ذهن بهار باز نکرده بود تلفن بهار که زنگ خورد بیاحساس کرخ تلفنش را روی گوشش میگذارد
بلهصدای شادو لرزان آرا پشت تلفن بهار را به وجد نياورد
آرا سيمونيان هستم حالتون چطوره؟سالم شبتون به خير سپاسگزارم.آرا دستپاچه آب دهانش را قورت داد
ببخشين چون شما خيلی چهارچوبو قوانين خانواده براتون مهم بود ،پدرم با پدرتون تماس گرفتن ،در مورددیدار منو شما صحبت کردن و پدرتون گفتن نظر خودتون شرطه.
بهار چشمانش را بست پيشانیاش از گرمای بخاری عرق کرده بود اما سر دو بیتفاوت سنگدلو بیرحم لب باز
کرد
استاد من واقعاً هيچ آمادگی شروع رابطه دوستانه رو ندارم ،من اصالً نه به ازدواج فکر میکنم نه به کسيکهقصد ازدواج با منو داره فکر میکنم ،شما اولين خواستگاری هستيد که باهاش صحبت میکنم ،پدرم هيچوقت
منو مداخله در موارد خواستگارهام نمیداد ،بههرحال این بار خودشون خواستن جوابگو باشم ،با عرض
شرمندگی استاد با تمام احترامی که برای شما و خانواده محترمتون قائلم ،ولی من اصالً هيچ دلم نميخواد
درگيری ذهنی پيدا کنم ،من آینده جلوی چشمام روشنه ،راهم مشخص ،هيچ نميخوام کسی خدشهای به این راه
وارد کنه ،من توی این راه هيچ همراهی نمیبينم واقعاً نه اصرار کنيد نه مجدد از طریق خانواده درخواست بدین
آرا به یک آن احساس کرد که ضربهای محکم در گوشش خورده اینطور صحبت کردن بهار بسيار برای آرا
سنگين تمام شد آرا خود را چه ارزان کوچک کرده بود بهار حتی لحظهای فکر نکرد که آرا به جهت اختالف
مذهبی چقدر با خانوادهاش درگير شده و او حس کرد بهار واقعاً دختر مغروری است و با یک خداحافظی کوتاه
ماجرا را تمام کرد تا غرور شکستهاش بيشتر از این له نشود و بهار بیتفاوت تلفن را بالی سرش گذاشت و
همانطور آرام خوابيد
آرا دو روز بعد برای هميشه از ایران رفت
*
دست لرزان اختر بروی صورت بهار کشيده میشد اشکهای اختر از بیرحمی این دختر چنان فواره وار
میریخت که گویی آرا پسر خودش بوده و حال فهميد چرا حاج حسين اجازه نمیدهد بهار برای ادامه تحصيل
به تهران برود چون جز به درسش به هيچچيز اهميتی نمیدهد اما اختر هيچ اطالعی از وصيت عروسش زهره
نداشت بهار سر از دامان اختر برداشتو نشست اشک های اختر بهار را بی تاب کرد بهار به سرهنگ گفت:
آقا جون حق انتخاب داشتم مگِه نه؟ من واقعاً نمیخواستم اون طفلک حرف بزنه و خورد بشه ،سریع جواب نهبهش دادم تا در آینده خودش رو لعن نکنِه،که عشق شو خرج کی کرده.
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سرهنگ چنان از بیرحمی بهار دلش به درد آمد که احساس کرد فشارخونش کمی بال رفته سری به نشانه
مثبت برای بهار تکان دادو و آهسته به سمت اتاقش رفت برای خوردن قرصهای فشارش واختر فکر کرد که
آرا یک ماه عاشق بهار بوده و توانسته بهار را کنار بگذارد اما سعيد سه سال است فکرش بهار است و ترسيد
بهار سعيد را هم بشکند پيش خودش گفت این دختر دلش از سنگ است
**
_باشِه مادر جون نگران نباش بچه که نيستم ،به خدا ده دقيقه اس در خونِه آقا جونم بذار برم داخل
مادر سعيد اما دلواپس بود دلش با بهار بود اما حسی به او میگفت این دلباختگی سعيد ماجراها دارد
_ميدونم مادر که بچه نيستی ،دردت به جونم اما چيکار کنم دلم شور ميزنه ،دیگِه سفارش نکنم تو رو خدا
حرفی به بهار از خواستگاری نزنيا دایيت بفهمه طوفان بپا ميکنه ،میشناسيش که چه حساسِ روی بهار امروز
زنگ زدم دایی حسينت اتفاقاً حال تو پرسيد من اصالً نگفتم که داری ميری خونِه آقا جون ،اگه احتمالً او مد
خونِه آقا جون بگو یک هویی شد اومدم مامانم خبر نداره.
توروخدا مامان انقدر نترس ،چته بابا فقط دارم ميرم بهارو ببينم.فهيمه اما دلشورگيش رخت شور خانه شده بود بیاهميت به حرف سعيد گفت
راستی به دایيت گفتم  ۴شنبه هفته آینده ميخوایيم مزاحمتون بشيم ،خيلی تعجب کرد ولی طفلک خيلیخوشحال شد بعد از چند سال ميریم خونه اشون ،اتفاقاً تأکيد کرد برای شام بریم ،مادر جون خواهشا هيچ کاری
نکن تا هفته آینده سياوش از سمينار برگردِه،به اميد خدا بریم خواستگاری ،سياوش خودش بلده دایی تو نرم
کنه ،بعدشم هرچی نباشِه جایی پدرتِه ،حرمت دارِه ،به احترامش تا اومدنش حرفی از خواستگاری نمیزنيم
سعيد خندهای بلند سر داد هم از شادی مراسم خواستگاری هم از حساب بردن مادرش از برادر دوقلویش
_بابا کشتيمون با این شوهرت هرروز خدا سمينار تشریف دارن جناب دکتر،چشم خانم در مورد بهارم نترس
مامان قول ميدم بهش چيزی نگم ،من که  ۳سال صبر کردم  ۱هفته دیگه هم روش
_دورت بگردم پشت سر سياوش بدبخت حرف نزن درسته پدر واقعيت نيست ولی اندازه جونش دوستت داره
هميشه هم بهت ثابت کرده.
_بله مادر من شما درست ميگين
_راستی زهره زن دایيت زنگ زد (،گفت اميرحسين ساعت  ۲نصف شب فرودگاه مهرآبادِه)مادر خودتو بر
سونيا طفلک زهره از تو بيشتر انتظار دارِ هوای پسر شو داشته باشی بالخره بااینکه  ۱۵ساله اميرحسين از ایران
رفته هنوزم با تو در ارتباطِه نمیدو نی چقدر خوشحالِه میگفت (به سعيد بگو رفيقت دارِه مياد براش سنگ
بزار)
سعيد لبخندی زد یاد اميرحسين قوت قلبش بود
_چشم به روی چشم دیشب تصویری با اميرحسين حرف زدم طفلک خيلی داغون بود به خاطر سرطان مادرش،
بهش گفتم با آنا بيا مامانت هم خوشحال ميشه گفت( نه آنا رو نميتونم بيارم مامانم برامنقشه دیگه ای کشيده
گفت ميام جریانو تعریف میکنم )نميدونم مامان چرا درمورد آنا اینجوری گفت محال بود بدون آنا بياد تو از
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چيزی خبر نداری؟
فهيمه که در حال پوشيدن روپوش سفيدش بود و آماده برای رفتن به زایشگاه سریع گفت
_سعيد از من نشنيده بگير ولی اینجور که معلومِه زن دایيت یه دختر پسند کرده برای اميرحسين ،وال احسان
میگفت مامانم گفته خودم یه زن لیق بهش ميدم اون طفلک آرزو دارِه عروس شو خودش انتخاب کنه ،ولی
حال مادر تو حرف آنا رو پيش نکش فردا یجایی ميرن خواستگاری حرف آنا وسط به یاد جز تو و خانوادهاش
کسی نمیدو نه ،حرفش بپيچه گردن تو ميوفته ميشينن ميگن که سعيد فقط ميدونسته اميرحسين همخو نه
دختر داشته
سعيد تعجب کرد که چطور اميرحسين رضایت داده که از آنا دل بکند
_نه مامان به من چه مربوط ،اميرحسين پسر عاقلیِ زیر بار حرف زور نمیره ،تا جایيکه من ميدونم واقعاً آنا رو
دوست داره ،حال تا بياد ببينيم چی ميشه ،به اميد خدا هفته آینده که خواستگاری رفتيم بهار جواب مثبت بده
مراسم نامزدی و میگيریم ،روحيه همه عوض ميشِه ،تو هم برو مادرم زائویت دارِه میزاد
با خندهای بلند مکالمه سعيد و مادرش به اتمام رسيد و سعيد خود را جلوی درب خانه سرهنگ دید بیهوا دلش
لرزید یعنی انتظار دیدارش به پایان رسيد زنگ را که زد عفت آیفون را جواب داد هرچه گفت
کیِ سعيد جواب نداد عفت فوحشی نثارش کرد
_خير نبينی من که ميدونم پسر اقدس خانمی حال ميام حال تو جاميارم پسریِه ولگرد
سعيد خندهای آرام کرد دلش تنگشده بود برای غرغر کردنهای عفت
عفت با یک لنگه دمپایی و جيغ جيغ کنان در را باز کرد تا خواست دمپایی پرت کند سعيد را دید دمپایش در
هوا خشک شد سعيدش آمده بود سعيدی که روی زانوهای عفت بی نوا بزرگشده بود
_دردت به جونم سعيدم او مدی!
سعيد سعيد تکان دادو سالم کرد خنده عفت خشک شد بهیکباره حرصی شد از  ۶ماهی که سعيد به دیدارشان
نيامده بود دمپایی را حوالیِ بازوهای سعيد کرد و سعيد به حالت فرارو غلط کردم گویان به حياط دوید آقا جانو
مادر جان از صدایی خندهای درون حياط فهميدند که سعيد آمده به استقبال رفتند
و سعيد و عفت را در حال مو شو گربه بازی دور حوضخانه دیدند
بهار خواست قامت نماز را ببندد که صدای خندهای آقاجانو مادرجان و ناسزا گفتنهای عفت را شنيد
با گفتن استغفرالهی تمرکزش را به نماز داد نمازش را که تمام کرد در خانه سکوت شده بود در حال جمعکردن
سجاده بود که سعيد تکيه زده بر دیوار در حال مشاهده بهار آرام گفت:
_قبول باشِه خانم
بهار با وحشت چنان جيغ کشيد که صدای جيغش همه خانه را فراگرفت سعيد با ترس دستانش را به نشانه آرام
باش جلو گرفت:
_بهار منم سعيدم نترس دختر نترس
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با صدای جيغ بهار همه در سالن خانه جمع شدند بهار بعد از شناختن سعيد ایستاد و با سالم از او عذرخواهی
کرد اختر مدام کمر بهار را ماساژ میداد سرهنگ با عصایش بهپای سعيد کوبيد:
خجالت نمیکشی دختر مو زهر ترک کردی لند هور؟بابا به خدا من فقط گفتم قبول باشِه ،مادر آخِه چرا کمرشو ماساژ ميدی ،وال یکم ترسيده ،بابا منم اینجامتحویلم بگيرین دوستم داشته باشين ،چرا کسی منو دیگِه دوست ندارِه؟ آقا جون به خدا نامردی منو میزنيد.
با خنده خطاب به بهار گفت:
ببين دخترشما اینجایی هم کتکم ميزنن هم دوستم ندارند ،چه جادویی کردی سعيدشونو فروختن؟همه خندیدند بهار خجالتزده گفت:
من گفتم که تقصير خودم بود پسرعمه ،بی تقصيرِ من بیهوا جيغ زدم معذرت ميخوامعفت سریع با یک ليوان آب برگشت و زنجير دور گردنش را باز کرد تا خواست درون ليوان بيندازد سعيد
گفت:
 عفت جون قربونت اون زنجير اآلن پر از عرق شده النکه خداروشکر حالش خوبِه ،ولی اگه آب طالیی تورو بهخوره حتماً مسموم ميشه
با حرف سعيد همه خندیدند و عفت غرغر کرد بهار برای تعویض روسریاش به اتاق رفت سعيد و اخترو
سرهنگ در سالن نشستند سرهنگ بیهوا گفت:
بعد از دوسال دیدیش چطوره؟سعيد سرش را خجالتزدهای پایين انداخت سرهنگ و اختر سنی ازشان گذشته بود ولی هنوز همدم جوانها
بودند برای سعيد بهار از آنچه که فکر میکرد خانمتر شده بود وسعيد زبانش نچرخيد که این را بگویيد
سرهنگ و اختر خنده بلندی سر دادند
پدرسوخته بهت نمياد خجالتی باشی خوب زبونت واسه ما هزار متره حال اسم بهار اومد سرخو سفيد ميشیقبل از به حرف آمدن سعيد بهار با یک سينی شربت وارد شد بعد از تعارف کنار اختر روبروی سعيد نشست
نگاه سعيد پی بهار بود و ذهن بهار درگير رفتن به تهران و نگاهش پی گل قالی
نيم ساعتی گذشت بهار ساکت بود و به حرفهای جمع در مورد ملک و امالک سرهنگ و اختر که سعيد
وکيلشان بود گوش میداد حرف زدنهای سعيد باعث خنده جمع میشد و خانه سرهنگ پر از صدای خنده بود
برای بهار فقط اوقات خوشی بود در کنار خانواده و برای سعيد هنر نمایی کردن و دلبری.
عفت بهار را صدا زد تا به باغ پشت خانه برای چيدن ميوه جهت پخت لواشک بروند اختر برای عفت برزخی شد
عفت از این دختر سوءاستفاده نکن ازش ،هی کار بکش به خدا که همون سپيده برات خوبِهخطاب به سعيد گفت:
بچهام بعد عمری او مده اینجا آفتابنزده خروس خون بلند شده خونِ ارو آبو جارو زده ،صبحانه رو آمادهکرده ،تازه گردگيری هم کرده ،یکی نيست بگه دختر اینا کارهای عفتِه.
سعيد به اختر لبخند زد و اختر و سعيد به بهار نگاه کردند
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الهی من دورت بگردم مادر که انقدر خانمیبهار لبخند زد و به اختر نگاه کرد
خدانکنه مادر جون ،عفت خانم هميشه زحمت ميکشه ،دلم خواست کمی کمکش کنم وگرنه من انگشتکوچيکه عفت خانم نميشم.
عفت گره روسریاش را سفت کرد با غرغر گفت:
خانم جون اسم سپيده رو نيار که یاد افاده و اداهاش روز مو خراب ميکنه ،بهار کجا و سپيده کجا ؟پناهبرخدا،بعدشم بهار جونم خودش گفت دلم ميخواد بيام باغ
سرهنگ اجازه نداد عفت به غرغر کردنش در مورد نوهاش سپيده ادامه دهد
عفت..بهارکِ دید اوضاع مناسب نيست با یک با اجازه همراه عفت رفت سعيد همانطور که رفتن بهار را نگاه میکرد
فکر کرد پس فقط خودش نيست که از دختردایی سپيدهاش بدش میآید عفت هم از افادهای سپيده در امان
نبوده صدای سپيده درگوشی پيچيد
سعيد جان من دوستت دارم ما باهم خوشبخت ميشيم پسم نزناختر رشته فکر سعيد را پاره کرد
سعيد مادر ميخوام جدی یه حرفيو بهت بزنم پس خوب گوش کن ببين چی ميگمسعيد سرو پایش گوش شد
من تا دیشب معتقد بودم در مورد احساساتت تا قبل از خواستگاری نباید به بهار حرفی بزنی ،ولی اآلن منو آقاجون به این نتيجه رسيدیم که بری اآلن حرفهای دل تو به بهار بزنی ببينی عکسالعملش چطوره.
سعيد مردد گفت:
اآلن! چرا؟! مادر ناراحت نشه ،بالخره اون دختر با حياییِ نمياد که به من جواب بده.اختر پوزخندی زد و سرهنگ به پشت پنجره رفت اختر ادامه داد
ببين مادر بهار حتی یک درصد هم رودروایسی در این مورد ندارِه ،باهاش حرف بزن تا تکليف تو بدونی ،تویاین مورد مطمئن باش قاطع جواب میده
سعيد نگران پرسيد:
آخِه چی شده؟اختر دستهایش را به هم فشرد
هر چی ميگم به خاطر خودتِه مادر ،ببين من ميدونستم که دایيت راحت خواستگارهای بهار رو رد ميکنه ولی تاامروز نميدونستم که بهار اهميتی به عشق کسی نمیده ،اصالً براش مهم نيست کسی تو تب عاشقيش
بسوزه،انگار احساس کسی براش مهم نيست.
سعيد با تعجب به اختر خيره شده بود چروکهای روی صورت مادربزرگش نشان از تجربه داشت پس حتماً
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این ميان چيزی بود سرهنگ سر اختر فریاد زد
یعنی چه خانم قرار شد رازدار این دختر باشی نباید جریان خواستگار بهار و به سعيد بگی ،اصالً قرار نيستهرکسی گفت عاشقتم که بهار براش غش کنه !خوبدلش با اون پسرِه نبود نمیخواستش ةدرسته گفت بخاطر
درس مو هدفم جواب رد بهش دادم ةولی بالخره بهارم که از سنگ نيست مطمئن باش اون دلش از آرا شکسته
بودة من مطمئنم غرور آرا مانع شد بهار بهش فکر کنه
اختر با تعجب به سرهنگ گفت:
حالت خوبِه مرد تو که تمام حرفهای بهارو لو دادی ةمن کی اسمی از آرا آوردم!سرهنگ عصایش را روی فرش زیر پایش کوبيد و با اختر غرغر کرد تمام تن سعيد بهیکباره تکهای یخ شد
آنها چه میگفتند کسی میخواسته بهار را از او بگيرد آرا که بود؟ با صدایی التماسآميز گفت:
تورو خدا بگين چی شده؟ آرا دیگه کيه؟اختر آرام به سمت سعيد رفت پيشانیاش را بوسه زد
حال که آقا جونت نيمهکاره گفت من کامل ميگم آرایه خواستگاری بود که حاضر بود مذهب شو به خاطر بهارتغير بده ،ولی بهار حتی نيم ساعت هم به این پسر فکر نکرد و ردش کرد ،مادر فکر نکنی یه پسر هرجایی بودا
نه ،پسرِ جزو نخبهای کشوری که اون طرف داره درس ميخونه ،خانوادهاش همه آدمحسابی ،باباش یکی از
ثروتمندهای جلفای اصفهانِه ،خوب از دید هر آدم عاقلی این ازدواج واقعاً برازنده بود حال بجز اختالف فرهنگی
،بهار که خودت میبينی دایيت خيلی سنتی تربيتش کرده ،ولی مادر همينقدر بگم که بهار هيچ عالقهای به
ازدواج ندارِه ،نمیدو نم شاید اعتقادی به عشق ندارِه ،ولی نظر من اینه اآلن حرفها تو بزن ببين چی ميگِه ،اگه
دیدی قاطع گفت نه مطمئن باش بری خواستگاری فایدهای ندارِه ،خودتو کوچيک کردی ببين سعيد بهار خيلی
خيلی راحتر از اون چيزی که فکر میکنی جواب رد ميده ،من فقط یک درصد احتمال ميدم چون باباش نميذاره
بره تهران برای ادامه تحصيل به ازدواج فکر کنه ،اونم تازه یک درصد حال هم پاشو برو باهاش حرف بزن
توکل کن به خدا
سعيد مرد دو گيج ایستاد تا اینجایيکه فهميده بود کسی بهصورت جدی خواستار بهار بوده و بهار بهراحتی ردش
کرده نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت با تردید به حياط رفت یعنی مادر اختر میخواست به او بفهماند بهار
قلبی از سنگ دارد؟سعيد بهمانند گمشدهای بود هرچه فکر کرد باورش نشد بهار بتواند سنگدل باشد ازنظر
سعيد بهار صدای خوشبختی میداد بهار چهرهاش جز آرامشو زیبایی برای سعيد نشان چيزی نبود احساس بدی
داشت فکر کرد امروز جواب رد را از بهار میگيرد با تردید وارد باغ پشتی شد بهار و عفت را در حال چيدن
گيالس دید سبد ميوهای برداشتو با خنده دروغين گفت
به هوش باشيد به گوش باشيد سعيد وارد میشود ،خواهش نترسيد جان سعيد جيغ بنفش نکشيدبهار به سمت صدا برگشت سعيد را که دید لبخند برليانش آمد سعيد با سر آهسته به بهار سالمی داد بهار با
لبخند جوابش را داد سعيد در دلش گفت این گل زیبا احساس ندارد؟ عفت با قربان صدقه از او استقبال کردند
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بهار به سعيد گفت:
پسرعمه چند بار بگم من ترسو نيستم ،یکهویی شد بیهوا جيغ زدم ،اما شما انگار ولکن ماجرا نيستين ،به عفتخانم گفتم اسباب مسخره کردن پسرعمه جور شد دیگِه شدم سوژه خنده فاميل
عفت چشمغرهای به سعيد رفت
نه بهار جون ناراحت نشو من سعيد و اینجوری تربيت نکردم ،سعيد بجای اینکه دختر مو اذیت کنی بيا یکمميوه بچين.
سعيد کاله خيالی از سر برداشتو برای عفت تعظيم کرد
بروی چشم عفت بانوعفت با اشاره به ته باغ برای چيدن هلو رفت
من ميرم ته باغ هلوها رو بچينم ببينم من پيرزن بيشتر ميوه میچينم یا شما دوتا جوون؟بعد از رفتن عفت سعيد به کنار بهار رفت خطاب به بهار گفت:
من غلط بکنم شما رو مسخره کنم اصالً غلط بکنه کسی تورو مسخره کنه محض شوخی اعالم حضور کردمبهار لبخند تصنعی زد وسعيد بهار را خجالتزده دید سریع حرف را عوض کرد اشاره به سبد دست بهار کرد
بهبه چه ميوهای رسيدهای لواشکهای امسال عالی ميشِه ،حال بگو ببينم به خاطر اینکه سهم بيشتری از لواشکببری او مدی ميوهچينی؟
بهار بیاهميت به دلبریهای سعيد مشغول چيدن بود
نه چرا زیادتر ببرم مادر اختر به همه بهطور مساوی لواشک و ميوه خشک میده البته من اصالً اهل چيزهایترش نيستم
جدا دخترها که عاشق چيزهای ترشنبله واقعاً عالقهای ندارم همه که یکجور نيستند ،لطفاً ميشِه یه سبد برای زردآلوها بيارینسعيد شانهای بال انداخت و چشمی گفتو سبدی آورد
اینم خدمت بهار خانم متفاوتممنون حال متفاوتش از کجا بود؟سعيد شانهای بال انداخت و شروع به چيدن زردآلو در کنار بهار کرد بهار اینهمه نزدیکی را نپسندید به سمت
درختی دیگر رفت سعيد لبی کج کرد و به درختی تکيه دادو با نظاره به بهار گفت:
من هميشه فکر میکنم تو دختر متفاوتی هستی.بهار بیتوجه به حرف سعيد به ميوه چيدن ادامه داد سعيد کالفه از اینکه بهار خيلی راحت پی حرفی را نمیگيرد
دستی بر پيشانیاش کشيد این دخترهيچجوره گرم نمیگرفت خودش ادامه داد
بهار یادتِ بچه بودی موها تو میکشيدم.بهار زیرچشمی به سعيد نگاه کرد هرچه از سعيد یادداشت پرحرفی بود پس بیتفاوت گفت:
بله ضرب شست شمارو فراموش نکردم ،ميگفتين یا موها تو کوتاه کن یا ميدم گربه بخورتترمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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هردو خندیدند بهار آرام اما سعيد بلند خندید
نمیدو نم چرا از نوجونيم کالً خوشم نميومد اینهمه توجها به تو باشِه ،البته مقصر مامانمو عفتم بودن خودتکه ميدونی عفت تا  16سالگی بزرگم کرد یجورایی دایيه من بود،حرصم میگرفت انقدر دوستت داشت ،خودم
ميدونم پسر خيلی شری بودم عفتم راهبهراه میگفت بچه فقط بچه دایی حسينت بهار ،صدا ازش درنمياد ،منم
هر جا ميدیمت گيسها تو از پشت روسری کوچيکت میکشيدم ،حال اروميت که درد نبود من عالقهای به زبان
نداشتم مامانم هی تورو توی سرم میکوبيد میگفت نگاه کن  7سال ازت کوچيکتره ببين چطور انگليسی حرف
ميزنه ،توهم خدایی خيلی خودشيرین بودی مدام به انگليسی حرف میزدی تا همه قربون صدقهات برن منم
حرصم میگرفت
سعيد تک خندهای کرد و ادامه داد:
ولی یه موردی این وسط بود ،مامانت زندایی پری رسماً عاشق من بود حرف میزدم چشمبسته قبول میکرد،الهی من قربون زندایی مهربونم برم ،یادمِه مامانتو رو بر عليهت میکردم ،میگفتم زندایی حرفهایی بی دینو
ایمونارو ميزنه فردا ميره با انگليسیهای کافر همکاسه ميشِه
سعيد یک چشمک زد
ببين من چه فتنهای بودمبهار بهتزده با تعجب گفت:
واقعاً! شمامامانمو عليه من میکرد ین؟ دیگِه اینو نميدونستم! اولً من برای خودشيرینی هيچوقت به یه زباندیگِه حرف نزدم ،بعدشم پس شما مقصر اون همه دعوای مامانم بودین همش میگفت چرا حرفهای کفار
میزنی! الهی دور مامان سادهام بگردم ،زمانی که داشتم زبان عربی یاد میگرفتم مامانم مدام دست به صورتش
میکشيد میگفت قبول باشِه ،هرچی میگفتم مامان اینا آموزشِه زبان عربيه !میگفت سعيد بچهام گفته آموزش
عربی هم ثواب داره!
بهار با تعجب خندید لبخندش رنگ گل مهربانی داشت و سعيد چشمانش لحظهای درگير لبان خندان بهار شد
سریع چشم از بهار گرفتو ادامه داد:
ای فدای زندایی پریم بشم ،اینجا رو داشته باش ،سه سال پيش که زبان فرانسه شروع کردی به خوندنمامانت او مده بود خونِه مادر اختر ،همش با من دردم دل میکرد که این دختر هيچ عالقهای به کارهای هنری
ندارِه ،منم گفتم زندایی جون نذاری بره فرانسه یاد بگيرهها ،آخِه چه فایدهای دارِه براش !دخترت  17سالشِه،
فردا داماد بیشرفت پشت سرت فوحش میده ميگِه این دختر هيچ هنری نداره بفرستش کالس هنری
بهار دهانش نيمه باز بود سعيد بلند میخندید خوب یادش بود چه فتنه هایی برای بهار به پا میکرد و نفهميد
چطور یکمرتبه درگيرو عاشق بهار شد! بهار سبد ميوه را محکم در بغلش گرفت و حرصی گفت:
پس تقصير شما بود نميذاشت فرانسه بخونمةوای یه ماجرایی داشتيم برای این قضيه ،خانمی که ميومد از شهربهم فرانسه یاد بده میگفت مامانت نميذاره آموزشت بدم ميگِه مگه از جنازه من رد بشی ،باید دخترم هنرمند
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بشه ،بهار باید بره مکرومهبافی که لاقل به دردش بخوره پ،سرعمه خيلی بی رحمين من به خاطر زبان فرانسه
مجبور شدم یک ماه برم مکرومهبافی
سعيد بلند خندید روی دلش خم شد گفت:
ای جونم زندایی پریبهار چشمغرهای به سعيد رفت و به ميوه چيدن ادامه داد بهار فکر کرد یادش نمیآید تا حال با پسرهای فاميل
گرم صحبت شده باشد اما به خودش غرید که من  19سالمه و بچه نيستم و به سعيد غرغر کرد
خيلی بدجنس بودین منکه اصالً کاری با شما نداشتم هميشه از شما میترسيدم ،خودمو ازتون قایم میکردمواقعاً کارها تون با من عادلنه نبود
سعيد آرام ایستاد نگاه مهربانش را درگير دختر ميوهچين کردو گفت:
آره عادلنه نبود ميدونی الن نظرم در مورد تو چيه؟بهار از تعجب ابرویی بال انداخت فکر کرد سعيد چيزی به سرش خورده جوابی نداد سعيد ادامه داد:
بنظرمن تو هميشه خيلی خانمتر از سنتی ،فکر نکنم هيچوقت شيطونی کرده باشی !حداقل من که یادم نميادآتيشی سوزونده باشی ،هميشه ساکتی ،نسبت به دخترهای همسنت که زیاد در دسترسن تو اصالً نيستی
،نميدونم چجوری بگم انگارتو دنيایی خودتی،باکسی کاری نداری ،حس میکنم ذاتاً آروم نيستی موقعيتها باعث
آروم بودنت ميشِه ،هيچوقت نفهميدم تو دختر آزادی هستی یا محدود ،اینهمه کشورهای خارجی ميری برای
مسابقات چند تا زبون زنده دنيا رو راحت صحبت میکنی ولی هرکس ميبينتت فکر ميکنه یه دختر گوشهگيری
که تا سر کوچه هم نرفتی !البته جسارت نباشها منظورم به مناعت طبعتِه ،من دو سالی هست ندیدمت اما هميشه
پيگيری مسابقاتت بودم ،کالً هميشه فکر میکنی کار مهمی نکردی! و به خاطر حمایتهای خانوادهات نظر
خداوند و کمی تالش خودتِه که موفقی ،باورت ميشِه سه سالی هست که دوست دارم تورو کشف کنم ،حس
میکنم خيلی دستنيافتنی ،البته حداقل برای من ،متأسفانه ماهم که به خاطر اختالف پد رو مادرمون باهم زیاد
رفت آمدی نداریم ،این دو سال اخير که من برای ارشدم رفتم خارج که اصالً ندیدمت.
بهار تعجب کرد هيچ ایدهای از وراجی های سعيد به ذهنش نرسيد دليل اینکه سعيد به او فکر میکند چه بود را
نفهميد .پيش خودش گفت شاید چاپلوسیهایی پسرانه اس .سبد زردآلو را کنار سعيد گذاشت و بیخيال پی
چيدن بقيه رفت آرام گفت:
به خودتون زحمت ندین برای شناختن منم مثل بقيه همينسعيد نفس کالفه ای سر داد بهار هيچ از تعریف هایش خوشحال نشده بود اما سعيد با هيجان ادامه داد
به نظر من تو دختر خيلی خاصی هستی ،دختر تو همتت خيلی بلنده ،خيلی سختکوشی باورت ميشِه تو الگویمنی گاهی وقتها
بهار با تعجب به سعيد نگاه کرد.شاخه ای جلوی دیدش به سعيد را گرفته بود .شاخه درخت را کنار زدو با
تریدید پرسيد:
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سعيد سبد خالی را که در دستانش بود زمين گذاشت و مردد حرفهایش را زد
بله تو ميدونی هر وقت کم ميارم به خودم ميگم پشتکار بهارو ببين بعد بگو کاری نشد داره ،تازه یه نکته جالببهاردر حال چيدن ميوه سرش را سؤالی تکان داد و سعيد خوشحال شد که لاقل بهار به حرفهایش اهميت
میدهد
نکته جالبت اینجاست وقت پيروزی هيچ مغرور نميشی ،مصاحبه ا ت با شبکه خبرو ضبط کردمو شاید هزار باردیدم ،برام جالب بود گفتی من کار خاصی نکردم این مملکت پراز استعدادهای درخشانِه ،و اگه پيگيریها و
زحمات پدرم نبود منم مهره سوختهای میشدم ،بعد گفتی این مدال و تقدیم میکنم به صاحب مقدس امام زمان
و تمام دختران بااستعداد سرزمينم
بهار با تردید به سعيد نگاه کرد چشمانش را کوچک کرد و لبش را به یکطرف داد پس ذهن ایرادگيرش گفت
چرا اینقدر سعيد برای شناختش وقت میگذارد و نمیدانست همه پسرعمه و دخترداییها تا این حد صميمی
هستند نکند سعيد نظری به بهار دارد لحظهای بهار نگاه منتظر سعيد بر روی خودش دید این نگاه سوزان
معذبش میکرد و احساس کرد بهتر است به خانه برگردد
شما لطف دارین پسرعمهسعيد به معنای کامل وارفت بهار هيچ سؤالی از سعيد نپرسيد اصالً نخواست علت عالقهٔ سعيد به شناختش را
بداند سعيد هرچه خودش را به درودیوار میزد تا بهار لب به سخن بگشاید انگار بهار عالقهای به صحبت
نداشت سعيد دل سرد نشد عاشق نرو حریصتر شد امروز با اجازه سرهنگ و اختر باید تمام حرفهایش را
میزد مادر سعيد هميشه میگفت بهار جلوی همه مردان گارد سکوت میگيرد سعيد به خودش گفت باز این
نعمتی است که حداقل کمی جوابش را داده
خوب حال که اینهمه ازت تعریف کردم بگو ببينم ازنظر تو من چه پسریم؟بهار سبد ميوه را زمين گذاشت شال سرش را مرتب کرد لبخندی زد و شروع به تکاندن گردوخاک لباسهایش
کرد این به معنی این بود که میخواست به خانه برگردد اما به نگاه منتظر سعيد جواب داد
من توی شناختن آدمها اصالً قوی نيستم ،شمار وهم چند سالی هست ندیدم ،فقط ميدونم شما یه وکيل بسيارموفق هستين ،که کارتون خيلی خوبِهع هر جا باشين هم ماشاله انرژی و شادی ازتون به همه سرایت ميکنه ،اآلن
یکساعتی که اومدین خونه آقا جون خونرنگ شادی گرفته ،و این خيلی خوبِکه تا این حد فردی محبوب باشِه
سعيد با خوشحالی کاله دروغينی از سر برمیدارد و به سمت بهار تعظيم میکند
ممنونم بندهنوازی کردینبهار لبخند ميزند و با یک با اجازه میخواهد خودش را از دسترس دور کند سعيد دستپاچه جلو رفت
چند لحظه صبر کن دختر میخواستم تولد تو تبریک بگمبهار به سمت سعيد برمیگردد با تعجب به او خيره میشود تولد بهار چند روز دیگر بود اما برای سعيد چه
اهميتی داشت؟
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ممنون شما از کجا ميدونيدبهار لحظهای حرفهای چند دقيقه پيش و نگاه گرم و دستان لرزان سعيد را تعبير کرد نگاهش طلب خواستن
داشت اخمانش در هم رفت واقعاً انتظار این مورد را نداشت سعيد فهميد که بهارکمی ناراحت شده اما به قلبش
گفت هرچه بادا باد
تو تنها دختری هستی که دوساله روز تولدت برات هدیه میخرم ،و توی کمدم ميذارم ،تا یه روزی بهت بدم،ميخوام امسال هدیه اتو تقدیم به خودت کنم
حدس بهار درست بود ولی خواست احمق باشد تا ته ماجرا را بفهمد
چرا؟سعيد طاقت ایستادن نداشت بیاراده گفت:
دوساله روزهای تولدت من تنهایی جشن گرفتم بهار علتش اینکه من دوستتصدای بلند عفت که هردوی آنها را فرامیخواند مانع ادامه حرف سعيد شد
بچها من ميرم ميوهارو بریزم توی حوض شما هم بقيه سبدها رو بيا رینعفت از آنها جدا شد و حسهای متفاوت که بهار از آنها چيزی نمیدانست به او هجوم آوردند سعيد دیگر
طاقت پنهانکاری نداشت و بهار از کلمه ناقصی که عفت قيچش کرد ترسيد بهار با نگرانی به سمت در باغ رفت
سعيد صدایش کرد
تورو به همون خدایی که میپرستی وایسابهار لحظهای به خاطر قسم سعيد ایستاد شانهایش مانند قلب گنجشک ترسيده میلرزید
پسرعمه من باید برم درست نيست اینجا بودنمنه خواهش میکنم یکم به حرفهام گوش بده بعد برو ،التماس میکنم بذار حرفهاموبزنم ،مادر اخترو آقا جوناجازه دادن حرف بزنم ،حال که نصفهنيمه برات حرف زدم بذار کاملش کنم ،نميخوام پيش خودت فکر کنی من
یه پسر عوضی ام که راحت ابراز عالقه به دختری ميکنه.
فضا برای بهار دلهرهآورتر از آن چيزی بود که سعيد فکر میکرد ترسهای دخترانه به او واردشده بود و
احساس ناامنی میکرد اما بهار تصميم گرفت چند دقيقه بماند تا بفهمد که آیا روح سعيد فکر کثيفی دارد یا چيز
دیگری در ميان است سعيد به او نزدیک شد بهار یکقدم عقب رفت سعيد حس کرد نباید بيش از این نزدیک
شود بهار با تردید سرش را بال کرد وبِ سعيد نگاه کرد یک آن از چيزی که میدید شوکه شد پسر شاد و
سرحال فاميل بر چشمانش نم اشک بود
بهار من سهساله بهت فکر میکنم ،ميدونم که قصد ازدواج نداری ولی دل بی صاحابم اینچيزا حاليش نيست،فکر نکن هوسِه ،که برای تخليه هوس هزار راه هست و سه سال صبر زیادیِ
بیاختيار قطره اشکی از چشمش افتاد و بهار نگاهش را به زمين دادو مشتش را گره کرد سعيد التماس گونه
گفت:
بهار به خدادوستت دارم نميتونم بگم بیدليلی دوستت دارم که هزار دليل ميتونم بيارم برات که مطمئنم تورمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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بهترینی ،حداقل برای قلب عاشق من ،بهار بگو تا ده سال دیگِه صبر کن صبر میکنم ،هر جا برای ادامه تحصيل
بخوایی بری مشکلی ندارم ،اصالً هرچی تو بخوایی ،ولی بهم بگو که بهم اجازه ميدی دوستت داشته باشم ،بهار به
همون خدای یکتا هيچوقت هيچ دختری تا اآلن توی زندگيم نبوده و هرچی بوده تو بودی ،هيچوقت دست از پا
خطا نکردم چون فقط توروخواستم ،به خدا تو فقط اراده کنی همه دنيا رو به پات میریزم ،برای اثبات حرفم
هفته دیگِه ميایيم خواستگاری تو فقط اشارهکن که باید صبر کنم همين بهار ميگن دلت از سنگه معنی محبتو
نميدونی ولی من ميگم بهاری که شناختم دلش دریاست تو بگو بهار راست ميگن دلت سنگه؟ آره بهار؟
ميانشان مراسم سکوت برپا شد انگار جهان یکصدای سوتی در گوش بهار شد و بهار در خلسهای عجيب
فرورفت خواست برود اما منطقش گفت باید همينجا ماجرا را تمام کند خواست بگوید که فکر ازدواج در
ذهنش نيست سرش را بال کرد به چشمان سعيد نگاه کرد نگاه لرزانو خيس و منتظر سعيد را که دید مردد شد
کمی فقط کمی دلش لرزید چند ثانيه به عاشقی فکر کرد و نتوانست محکم مثل هميشه بگویيد نه قلبش یاری نه
گفتن نمیکرد نمیدانست چرا راحت توان نه گفتن ندارد سرش را پایين انداخت و به بيرون باغ پا تند کرد و
سعيد با دوزانو بر زمين نشست و نمیدانست همهچيز را خراب کرده یا بهار لیق جواب دادنش نمیدانست بهار
به سمت حوض رفت اما نتوانست به عفت کمکی دهد و با یک با اجازه از عفت دور شد عفت با تعجب به
رنگپریده و عرق کرده بهار نگاه کرد بهار به سالن رفت آقا جانو مادر جان در حال دیدن تلویزیون بودند
وقتی بهار را دیدند از چهره پریشانش فهميدند که سعيد همهچيز را به بهار گفت اختر آغوشش را باز کرد
بيا بهار مادر بغلمبهار با لرزش صدا گفت:
ببخشيد نمیدو نم چرا خوابم گرفت ميرم اتاق با اجازه خداحافظبهار سریع وارد اتاق شد و به پشت در اتاق پناه برد همانجا نشست روسری از سرباز کرد و چند نفس عميق
گرفت احساس کرد هوا بهشدت گرم است دستانش گزگز میکرد نمیفهميد چه اتفاقی افتاده بدون هيچ فکری
سریع به حمام رفت و با همان لباسها زیر دوش آب سرد ایستاد و گنگ به دیوارهای حمام خيره شده بود
سعيد بدون هدف آرام از باغ بيرون آمد به سمت ساختمان رفت و حتی نفهميد چند بار عفت اورا صدا کرد و
عفت فهميد بين بهارو سعيد چيزی اتفاق افتاده سعيد وارد سالن پذیرایی شد
و اختر را بهقصد خداحافظی در آغوش گرفت اختر و سرهنگ هيچ نگفتن سعيد سرهنگ را بیحوصله بغل کرد
و سرهنگ دستی بر شانهاش زد
محکم باش پسرسعيد بدون خجالت اشک ریخت
آقا جون حتی نگاهم نکرد و ازم دور شدسرهنگ خندید
-ای عاشقی که چه میکنی از سنت خجالت بکش مرد که گریه نميکنه همينکه جواب تو نداده خوبِ برو خدا رو
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شکر کن هيچی نگفته گفتم که بهار سر موضوع ازدواج باکسی رودروایسی ندارِ و سریع جواب میده اینکه
جواب تو نداده یعنی پدرسوخته توی تردید انداختيدش
پارت24
مانند جنينی درون شکم خود را در آغوش گرفته بود احساس نفستنگی کرد انگار بختک بروی سينهاش افتاده
بود با صدای نالهای از درد از خواب پرید با نگاه لرزان ترسيده به اتاق نيمهتاریک و مجهول خيره شد باد کولر
مستقيم به بدنش میخورد و احساس سرمای بدی میکرد نمیدانست کجاست
از جایش بلند شد به سمت دررفت هنوز ذهنش خواب بود صدا زد
مامان مامان پری؟؟جوابی نشنيد باز صدا زد
مامان پری جونمکمی که گذشت زنی به سویش دوید
چی شده بهار عزیزم ؟مامانت که اینجا نيست!یکلحظه به زن روبرویش خيره شد به یک آن از خواب پرید دستی بر صورتش کشيد عفت انگار ترسيد
خوبی بهار چرا همچين شدی تو!ببخشيد عفت خانم اشتباهی فکر کردم خونِه خودمونمبهار دستی بر گردنش کشيد گردنش بهمانند چوبی خشکشده بود با آخ گفتن فهميد گلویش بهشدت درد
دارد تمام بدنش درد میکند عفت نگران خانمجان را صدا زد اختر و سرهنگ سریع آمدند
چی شده بال گردونت بشه مادر ،چرا خيس عرقی؟سرهنگ به عفت دستور داد کولر را خاموش کند و حوله بياورد تا صورت خيس از عرق بهار را پاک کند بهار
در آغوش اختر رفت احساس غریبی میکرد دوست نداشت آنجا بماند
خوبم مادر اختر خيلی زحمت دادم زنگ بزنيد بابام بياد دنبالم برم خونههمه تعجب کردند اختر پرسيد
چی شده دردت به جونم !سه ساعت خوابيدی بيدارت نکردم که راحت باشی عزیزم ،حرف بزن چی آشفتهاتکرده؟
دستش لبهلی موهای بهار رفت غرید
وااای موهات خيسِ دختر مگِه خشکشون نکردی ،حتماً همينجوری روبروی کولر خوابيدی!دستی به پيشانی بهار زد برزخی گفت:
عفت زنگ بزن دکتر جاللیبهار نمیدانست چرا ولی بغضکرده با گلوی از درد گفت:
نه خوبم دکترنميخواد اجازه بدین برمسرهنگ سری به ناراحتی تکان داد
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پدرسوخته معلوم نيست چی به دخترم گفته این بچه رو آشفته کرده ،همش تقصير توِ زن ،بهش اجازه دادیگستاخی کنه قبل خواستگاری حرف بزنِه ،مگِه بهارو نشناختی این دختر از بس باحياست ببين به چه روزی
افتاده!
خطاب به بهار گفت:
ميری خونتون دخترم اما بزار حال خودتو دلت خوب بشه بعد برو چطور توی چشمای بابات نگاه کنم حال کهبعد عمری یه شب پيشمون بودی نميتونم مریض بفرستمت بری خونتون
یک ساعت بعد بهار روی تخت بزرگ سلطنتی اختر و سرهنگ با سرمی در دست دراز کشيده بود دست اختر
درون دستش بود و بهار بدون دليل احساس غربت میکرد بهار غمگين بود و اختر و سرهنگ خودشان را
مسئول میدانستن
مادر نميخوایی برام حرف بزنی؟ بگو عزیزم سعيد چی گفت که تورو آشفتهحال کرد؟بهار سکوت کرد نمیدانست چرا ولی دلش مامان پری خودش را میخواست
*
سعيد به تهران رسيد در آپارتمانش را که باز کرد موجی از تنهایی به سویش حملهور شدند پوزخندی به
خودش زد
حتماً انتظار داشتی با بهار برگردی!احساس خستگی میکرد با کالفگی کتش را درآورد شماره مادرش را گرفت و بابی حوصلگی از مادرش خواست
هيچ سؤالی از او در رابطه با رفتن به شهرستان نپرسد و فهيمه تأکيد کرد برای استقبال اميرحسين سر ساعت
فرودگاه باشد بر لبه تخت خوابش نشست همهچيز برایش گنگ بود نمیدانست چه حسی دارد دستی بر
چشمانش کشيد پشيمان بود از گفتن حرف دلش به بهار کاش خواستگاری رسمی کرده بود نکند های زیادی به
ذهنش آمد
نکنِه فکر کنه با همه اینجوری گرم میگيرم ،نکنِه فکر کنه حرمت خانواده سرم نميشه نکنه به دایی بگه...با سردرگمی شماره خانه سرهنگ را گرفت تا بهسالمت رسيدنش را اعالم کند بعد از چند بوق سرهنگ جواب
داد
سالم آقا جون سعيدم رسيدم تهرانسرهنگ که انگار منتظر زنگ سعيد بود بدون جواب سالم فریاد زد
به جهنم که رسيدی ،ميخوام صدسال سياه نرسی ،تو چه غلطی کردی؟سعيد شوک زده دهانش قفل شد اختر سرهنگ را صدا زد ولی سرهنگ به خاطر حساسيت بيش از اندازهاش به
بهار اهميتی ندادو ادامه داد
چی به بهار گفتی؟ ها ،چه بهروزش آوردی ،هنوز دو روز نشده او مده خونه ام ،بيا ببين دختر بینوا از ناراحتیچه بهروزش او مده  ،حسين بفهمِه همه رو آتيش ميزنه
سعيد یا خدایی گفت نمیدانست چه شده که آقاجان عصبی است
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آقا جون چی شده چه بالیی سرش او مده؟تو که عرضه نداری درست بهش ابراز عالقه کنی غلط اضافه کردی حرف زدی ،از وقتی رفتی این بچه مثل یهتيکه گوشت روی دست من افتاده ،دکتر آوردم بالسرش فشارش شيش بود ،گفت از فشار عصبی اینجوری
شده،اگه بالیی سرش ميومد من چه غلطی میکردم ،سعيد به خدا ببينمت آتيشت میزنم ،حقا که پسر همون
پدری
اختر داد زد
سرهنگسعيد دیوانهوار دور خودش میتابيد
آقاجون تو رو قرآن چی شده؟سرهنگ تلفن را قطع کرد و به بهار نگاه کرد بهار نفهميد چرا از رفتار سرهنگ ناراحت شد سرهنگ بیاندازه
نصبت به سرماخوردگی بهار عکسالعمل نشان داده بود بهار قلبش به درد آمد حق سعيد نبود اینهمه تندی
احساس کرد سعيد بیپناه است با صدایی گرفته از درد و بيماری گفت:
آقا جون من که گفتم حالم خوبِ ال نم که سرمم تمامشده حالم خوبِ یکم بدن در دو گلودرد دارم دکترهاوقتی ميبينن فشار پایينه سریع ميگن فشار عصبی بهش واردشده آخِ چرا اینهمه عصبانی شدین قربونتون برم
ربطی به پسرعمه نداره به خدا یه سرماخوردگی ساده است
اختر و سرهنگ بحثشان بال گرفت اختر میگفت:
چرا پای بابای خدابيامرزشو وسط کشيدی ،اون خدابيامرز هرکی بود دیگِه به رحمت خدا رفته ،چرا حال کهنيست بچه باید تحقير بشه؟
سعيد قلبش به درد آمد این اولين بار بود که آقاجان به خاطر پدر ندیدهاش تحقيرش کرده بود بیخيال شد
اآلن فقط بهار مهم بود نمیفهميد چه اتفاقی افتاده دوباره شماره خانه سرهنگ را گرفت احساس کرد قلبش
بهجای سينهاش به مغزش رفته سردرد عجيبی گرفته بود این بار اختر گوشی را جواب داد
مادر چی شده بهار؟سعيد چيزی نشده پسرم نگران نباشپارت24
سرهنگ حرصی شد و فوحشی نثار سعيد کرد:
(لوسش نکن مرتيکه لندهورعوضيو یکذره رسم امانتداری نمیدونه)
سعيد التماس آميز پرسيد:
مادر بهار چی شده؟ آقا جون چی ميگِه؟ تو رو به خدا حرف درست بهم بزنيد ببينم چه خاکی سرم شده؟-هيچی مادر سرماخورده ،یکمم زیادی فکر کرده ،فشارش پایين او مده نگران نباش مادر بهارم یه مقداری
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روحيهاش حساسِه ،سرماخوردگی فکر زیاد حالشو بدتر کرد ،این آقاجوتونو ول کن الکی از چشم تو ميبينه
سعيد چشمانش را بستو غمگين گفت:
مادر گوشيو بده بهش ميخوام باهاش حرف بزنماختر با تردید به بهار نگاه میکند سرهنگ صدایش تا هفت کوچه بالتر میرودو ميگوید:
غلط کرده دیگِه اسم بهارو بيارهاختر با آرامش به سرهنگ نگاه کرد میدانست چطور آرامش کند
سرهنگ دردت به جونم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها کوتاه بيا بهار حالش خوبِهسرهنگ غالف کرد کالفه به اتاقخوابش رفت اختر به بهار گفت:
مادر سعيد ميخواد حال تو به پرسه.بهار سری به منفی تکان میدهد خودش هم حال خودش را نمیدانست چه جوابی داشت بدهد
بهشون بگيد ممنون از احوالپرسی تون ،حالم خوبه آقا جون عصبی بودن وگرنه ربطی بهش ندارهمادر سعيد ميگِه خوبمسعيد ایستاد و دور اتاقش چرخی زد لجبازانِ پافشاری میکند
مادر اگه باهام حرف نزنه به جون مامان فهيمه بلند ميشم ميام اونجااختر تلفن را به بهار داد و چشمانش را رویهم فشرد آرام به بهار گفت:
باهاش حرف بزن مادر گناه داره آقا جون بد باهاش حرف زدو اخترميدانست این کار باعث میشود قلب بهار هم برای سعيد بتپد و بهار خجالت زده تلفن را گرفت اختر به
اتاقش رفت بهار دستانش میلرزید سرهنگ راست میگفت بهار از حرفهای سعيد شوکه شده بود و همين
شوکه شدن بهار را میترساند نمیدانست چرا مثل هميشه نسبت به این حرفها بیتفاوت نيست!
الوصدای گرفته بهار که به گوش سعيد رسيد سعيد با نفسی عميق خداروشکر کرد
بهار چی شدی بهار چرا صدات گرفته؟سالم چيز مهمی نيست جلوی کولر خوابيدم سرما خوردمسعيد بروی تخت نشست سرش را پایين گرفت صدای بهار برایش از هرمسکنی آرامبخشتر بود
ببخشيد سالم بهار از حرفهای من ناراحت شدی؟ ببخش بخدا قصد اذیت کردن تو رو نداشتم فکر کنم کارمخيلی احمقانه بود خيلی شرمندهاتم اشتباه کردم حرفهایی دل مو زدم یعنی اینقدر ناراحت شدی که به این
روز افتادی؟
بهار از خجالت تلفن را محکم فشار داد احساسی به او غلبه کرده بود که نمیدانست چيست ولی هرچه بود دلش
میخواست سعيد با او حرف بزند بیهوا گفت:
نه چرا شرمنده باشين خوبم نگران نباشيدجرقهای انگار ميانشان زده شد سعيد فکر کرد بهار با این حرفش میخواهد به او بفهماند که جوابش منفی
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نيست بهار از حرفش پشيمان شد ولی حرفی بود که زده شد عشق بهار در دل سعيد دیوانهوار داشت میکوبيد
واقعاً ناراحت نشدی!بهار از شرم چشمانش را بست صدای نفس هایش درگوشش پيچيده بود ارام گفت:
نمیدو نم چی بگم فقط خواهش میکنم دیگِه..نتوانست ادامه حرفش را بزند بهار دلش لرزیده بود و نمیخواست باور کند نمیخواست باور کند که چشمان
صادق و حقيقت کالم سعيد او را اسير کرده سعيد لبخند زنان دکمه پيراهنش را باز کردو با آرامش گفت:
چی و خواهش میکنی؟ اینکه حرف مو نزنم چشم تو بخوایی چشم فقط ناراحت نباش باشِه ببين همه چقدردوستت دارن ميبينی آقاجون به خاطرت چقدر ناراحتِه دختر !مگِه ميشِه کسی
تو رو دوست نداشته باشِه تو دستور بده هرچی باشه به روی چشم
برای بهار این مقدار حجم عاطفه سنگين بود سکوت کرد و نتوانست کالمی حرف بزند در دلش گفت
(خدایا نه ازت خواهش میکنم منو درگير عشق سعيد نکن خدایا هدفم خدایا من ازدواج با هيچکسو نميخوام
خدایا اصالً عشق نميخوام من آیندهام مهمِه) و لحظهای فقط لحظهای ترسيد صدای ذهنش به گوش خدا برسد
هيچکدام دیگر حرفی نمیزدند سعيد به صدای نفسهای بهار گوش میداد و بهار ذهنش در جدال منطقو
احساسش بود بهار لحظهای مانند برقگرفتهها شد تمام اهدافش به نظرش آمد نه نباید درگير روابط عاطفی
شود و هدفها داشت آرزوها داشت او هيچوقت آرزوی ازدواج و فرزند نداشت سریع گفت:
خداحافظو سریع گوشی تلفن را قطع کرد و سعيد نتوانست حتی جواب خداحافظیاش را بدهد سعيد احساس میکرد
بدنش سر شده گيج بود حس میکرد شاید بهارکمی به او فکر میکند و حسش به او خيانت نمیکرد و بهار به
خود افتخار کرد که چنين قاطعانه تلفن را قطع کرده ولی این حس شاید به چند ثانيه طول نکشيد و دلش
خواست سعيد مجدد تماس بگيرد تا بتواند با او صحبت کند بهار به خود قبولند که این حس در وجودش تازگی
دارد پس باید باکسی درميان میگذاشت تا بهترین راهنمایش باشد هنوز نمیدانست که نظرش در مورد سعيد
چيست ولی قلبش طاقت اینهمه هيجان را نداشت شماره خانه پدریش را گرفت پری جواب داد بهار گفت:
مامان پری جونم خوبیای دردت به جونم بهارم کجایی؟ مادر کجایی که از دیشب تا اآلن خونه امونو گرد مرده انگار پاشيدن باباتروزه سکوت گرفته انگار خوبی بهارم؟
خوبم مامان قربون مهربونيت برم ،دلم براتون تنگشده ميشِه بيایی خونه مادر اختر؟ ميخوام باهات حرفبزنم
پری از صدای گرفته و لرزان بهار فهميد اتفاقی افتاده با دلهره گفت:
روی چشمم اآلن ميام چی شده مادر ؟کی اذیتت کرده دردت به جونم؟هيچکس مامان پری ميخوام یه حرفهایی بزنم بهت ،ولی باید قول بدی به کسی نگی نميخوام ماجرا بشه تویفاميل
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پری از سادگیاش سریع چيزی در ذهنش آمد
بهار خدایی نکردهکار نا دونی که نکردی؟خدای نکرده که نامحرم اونجا نيستبهار حرصی شد
مامان آخِ چهکار نا دونی کردم ؟توی اینیک روز که خونه آقاجون بودم !هيچکس پاشو اینجا نذاشته مامانچرا سریع ماجرا درست ميکنی! مامان بيا ميخوام باهات حرف بزنم آقا جون اجازه نميده خودم بيام خونه
آخِه چرا چی شده؟ت خونِه اشون مریض شدم فکر ميکنه اآلن شما ميگين  24ساعت
من یکم سرما خوردم آقا جون خيلی ناراح ِنيست دخترم او مده اون جا مریضش کردین ،قسمم داده تا بهتر نشدم نيام خونِه پس شما بيا اآلن احتياج دارم
باهاتون حرف بزنم
پری که از ترس اینکه بالیی سر حيثت بهار نيامده باشد مانتو هم به تن کرد و گفت :
باشه باشه دارم ميام مامان ،به اون مادر اخترت بگو بجای این که مدام به پوستش برسه که جونتر نشون بدهمواظب تو ميبود مریض نميشدی ،عزیزم بابات خونه نيست الن با تاکسی ميام ده دقيقه دیگِه اون جام عزیزم
پری سریع گوشی را قطع کرد و حتی نتوانست به آژانس زنگ بزند سریع در گرگوميش غروب به خيابان
رفت و فقط زیر لب میگفت:
یا باب الحواج بیسيرت نشده باشه یا امام رضا جواب حاجی رو چی بدم ؟یا امالبنين نکنِه کسی بهش تجاوزکرده ؟یا خدا یعنی کی بوده؟ نکنه خونِه آقا جون کسی اومده بچه امو بهش دستزده
کمی فکر کرد
یعنی کی بوده ؟پسر همسایه که ندارند! بچههای عموشم که رفتن تهران استقبال اميرحسين !وااای نکنه بچهاماز دوریم عذاب وجدان گرفته ميخواد رازهای بچگی نگفته اشو بهم بگه !یا امام زمان نکنه مثل این فيلمه شده
باشه که یچيزی براش تو بچگی اتفاق افتاده باشه برای همينه که هميشه جواب خواستگاراشو نه ميده؟
و پری تا در خانه سرهنگ که دو خيابان بالتر بود به قصاص فردی که به بهار تجاوز کرده همفکر کرد مادر
است دیگر!وقتی دستش را روی زنگ گذاشت و عفت در را باز کرد خود را خونسرد نشان داد که اگر کسی تا
حال موضوع تجاوز به دخترش را نفهميده از طریق نگرانيش نفهمند پری با خنده دروغين به سالن رفت و بهار
را کنار آقاجان و مادر جان خندان دید ! بهار را دید فقط کمی چهره بهار را رنگپریده دید! کيفش را وسط سالن
انداخت چادرش از سرش رها شد به سمت بهار دوید
ای در دو بالت به سرم چی به سرت او مده چرا رنگت زرده مادر ؟چه بالیی سر بچهام او مده ؟خدا منو مرگبده چرا بچهام رنگش زرده؟ای بی مادر بشی بهار!
اختر از دست کولیبازی پری حرصی شد و سرهنگ خجالتزده از روی عروسش بود که نتوانسته بود رسم
امانت داری کند اختر غرید:
پری یعنی چی این رفتار؟ چی به سرت آوردن دیگه چيه؟ سرماخورده دارو مصرف کرد بهتره حال هم حالشخوبه جمع کن بساط جيغ جيغتو
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پری هيکل توپلش را از بهار جدا کرد و عينک زره بينيش را از نوک دماغش بال کشيدو پشت چشمی نازک
کرد
سالم خانم جون سالم آقا جون ببخشيد که طاقت مریضی بچه امو ندارمآرام زیر لب به بهار گفت:
هميشه خدا خانم مدیر طلبکارِبهار ریز خندید میدانست که هميشه مادربزرگش از سطحی بينی مادرش کالفه میشد و عروس و مادر
شوهری هميشه بينشان نمایان بود .اختر چشمغرهای به بهار رفت که چرا مادرش را خبر کرده دلش
میخواست به بهار بگویيد از جریان سعيد حرفی نزد ولی دیگر دیر شده بود .پری یکلحظه متوجه شد بهار
روسری بر سر ندارد و موهایش بافتهشده آرام گفت:
مادر چرا روسری سرت نيست نميگی یکی مياد خونه آقاجان این چه وضعشه ؟اختر کفری ایستاد و غرغرکنان سمت اتاقخوابش رفت وعفت را صدا کرد که لکهای ناخنش را برایش پاک
کند تا نماز مغرب بخواند سرهنگ با دلجویی به عفت گفت که (از پری پذیرایی کند و بعد از تأکيد اینکه بهار تا
یک هفته اینجا میماند )به اتاقش رفت پری با عشوه گفت:
عفت بيا لکهای ناخنمو پاککن نماز بخونم ایييش خوبِه صد ساله اته لک میزنی !پناه برخدا افاده ها طبقطبق
به یک آن یاد بهار افتاد که ریز میخندید دستان بهار را گرفت
چی شده تو رو به علی بگو چه بالیی سرت او مدهبهار لبخند زدو گونه سفيدو هميشه قرمز مادرش را بوسيد
مامان به خدا چيزی نشده من فکر کردم شما مادرمی و حق داری در مورد مسئله خصوصی من خبردار بشی النم که ميدونم هزار فکر بیربط به ذهن شما او مده همين اول ميگم چی شده
پری پيشانی بهار را بوسه زد نفس راحتی کشيد حداقلش فهميده بود کسی به بهار تجاوز نکرده
بگو دردت به سرمبهار سرش را پایين انداخت بدنش داغ شد از خجالت ولی وقتی شروع کرد به گفتن جریان سعيد کرد نسيم
خنکی به وجودش وزید
مامان سعيد عمه او مده بود اینجا خيلی محترمانه به هم گفت که ميخواد هفته آینده به یاد خواستگاریمپری از شنيدن اسم سعيد دستانش به لرزه افتاد دستش ناخودآگاه به سمت زنجير گردنش رفت احساس
نفستنگی کرد و بهار از هيجان متوجه حال مادرش نشد و شروع کرد تمام چند دقيقه صحبت سعيد را برای
پری گفتن بهار میدانست مادرش عالقه ویژهای به سعيد دارد اما پری در خواب همچنين روزی را نمیدید بهار
نفس راحتی کشيد انگار بار بزرگی از دوشش برداشتهشده است احساس کرد هيچ پناهی پناه مادر نمیشود ولی
نمیدانست شروع ماجراها از همينجاست و بار بزرگی بر دوش مادرش گذاشته پری به حدی زنجير گردنش
را محکم گرفته بود که به یک آن پاره شد و بهار ترسيده گفت:
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مامان پری وای چی شد زنجيرت مامان؟ ناراحت شدی؟ به خدا من شأن خودم و حفظ کردم اصالً چيزی نگفتمبه روش نخندیم به خدا جلفبازی درنياوردم او نم خيلی باشخصيت حرف زد خيلی محترمانه به خدا حر فاش به
نظر صادقانه بود
پری زیر لب گفت:
خودم بزرگت کردم ميدونم چی تربيت کردم زنجيرم فدای سرت میدم درستش کننپری بدون نگاه به بهار خيره به گل قالی خود را خونسرد نشان داد
خوب نظرت چيه در مورد سعيد؟احساسی داشتی؟بهار با تردید به مادرش نگاه کرد تا جایی که یادش بود مادرش عاشق خواستگار آمدن برایش بود و هميشه
ت نمترشی) با تردید بهصورت برافروخته مادرش خيره شد و گفت:
میگفت (حداقل خيالم راح ِ
هيچی مامان فقط دوست داشتم این موضوع رو به شما بگم تا ببينيم روز خواستگاری چی ميشهپری بهیکباره از جایش بلند شد آتشی به جانش افتاد
روز خواستگاری؟! بهار تو اولين باره در مورد اینکه کسی به یاد خواستگاریت حرف میزنی پس رضایت داری؟بهار نفهميد مادرش ناراحت است یا شوک زده
خوب من فکر کردم چون بابا شرط ازدوا.بسهصدای عصبی پری در خانه پيچيد اختر از اتاق بيرون دوید و روبروی خود چيزی را دید که از اول این ماجرای
سعيد ترس روبرو شدن با آن را داشت پری متوجه حضور اختر در چهارچوب در شد ایستاد به سمت اختر رفت
بلند گفت
دخترعمو تشریف بيارین پيشمون برای دخترم خواستگار او مدهبلندتر فریاد زد
آقابزرگ نميایين جمعمون جمع شده برای دخترم خواستگار جدید او مده اونم کی؟بهار از گفتن کلمه دخترعمو تعجب کرد مادرش هيچوقت مادر اختر را جز خانوم جون خطاب نکرده بود به
چهره مادرش که دقيق شد تمامصورت مادرش بهمانند کوره آتش قرمز شده و عرقهای ریزودرشت به پایين
میریختند صدای بلند پری به گوش سرهنگ رسيد سرهنگ سرش را بر عصایش گذاشت رسيد روزی که مایه
سرشکستگیاش باز هویدا شود اختر دستانش را مشت کرد از خدا طلب صبر کرد آرام وارد سالن شد به بهار
نگاه کرد ولی فکر کرد آخر که چه امروز نه هفته آینده این زخم کهنه پاره ميشِ شد از روزی که سعيد گفته
بود به بهار عالقهمند شده اختر سعيد را قسمش داد نصيحتش کرد فریاد زد با مهربانی گفت که از بهار دل بکند
اما سعيد گفته بود که نزدیکِ سه سال است که بهار را میخواهد و دلدادگیاش چندروزه نيست در این چند ماه
که فهيمه هم متوجه شده بود تالش کرد که از بهار ببردش اما نشدو همه فکر میکردند پری به خاطر عالقه
زیادش به سعيد همهچيز را فراموش کرده اما نمیدانستند پری منتظر چنين روزی بوده اختر بدون نگاه به پری
نشست میدانست پری حال خوبی ندارد
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پری حرص نخور برات خوب نيستپری بیتوجه به اختر سرهنگ را مجدد صدا کرد سرهنگ با خجالت آرام به سالن خانه آمد روی نگاه کردن به
پری را نداشت سرشکسته کنار پنجره نشست آرام گفت
دخترم به سعيد هزار بار گفتيم نشد داره اما گوش نکردپری خونسرد گفت:
آقا جون چهحرفها میزنيد! مگِ دخترم چه ایرادی دارِ که میخواستين سعيد و منصرف کنيد ؟خواستگار کهبد نيست او نم از نوع پسر فهيمه
پری وسط سالن ایستاد ميان اختر و بهارو سرهنگ انگشت اشارهاش را چرخاند
این دختر پریه دختر من صدا تون کردم ببينيد پری بیسواد خرفت چاق عينک ذره بينيه املِ بیفرهنگ چهدختری تربيتکرده
اختر و سرهنگ میدانستن منظور پری چيست اما بهار با تعجب به مادرش غرید
مامان یعنی چی این حرفها رو به خود تون میزنيد ؟بیخود کرده کسی این حرفها رو به شما نصبت بده!اصالً چی شده مامان جان چرا اینهمه پریشونيد اگر موضوع خواستگاری پسرعمه اس.
پری دستش را جلو گرفت تا بهار را به سکوت وادار کند پری داشت لذت میبرد از خجالت اخترو سرهنگ
نه دخترم پریشون نيستم خيليم خوشحالم از بابت این خواستگاری من فقط ميخوام بگم من بیسواد و ببينيدچه دختری تربيت کردم دختری که حرمت خانواده سرش ميشِ مادر سرش ميشِ .دخترعمو نگاه کن هنوز دو
ساعت نشده پسرعمهاش ازش خواستگاری کرده سریع به مادرش گفت زیرآبی نرفت پيش من بیسواد خرفت
بیفرهنگ که آگه زیرآبی میرفت به و اهلل نمیفهميدم آخِ من نه از موبایل سردرميارم نه از اینترنت می تونست
زیر اون جاها عشقوحال جونی کنه من خرم نفهمم دخترعموجون آقاجون آخه قدیم که موبایلو اینترنت نبود
کارهایی میکردند که شيطون شرمش میشد النکه راحت شده ميدونی که چی ميگم دخترعمو نه؟
اختر فریاد زد
پری حرمت نگه دار انقدر کينهای نباش نميخوام حرف  30سال پيشو بزنی تموم شده همه چيزآره تموم شده دست بزنيد بخاطر شاهکارگذشتهپری آفرینی گفتو شروع کرد به دست زدن بهار ایستاد سمت مادرش رفت نمیدانست چه شده از رابطه پدرش
و عمه فهيمه فقط همين مقدار میدانست که عمه بدون اجازه خانواده با فردی ازدواجکرده ولی هيچوقت نام
مادرش در ميان اختالفها نبود اشک در چشمانش آمد دستان مادرش را گرفت مادرش را بغل کرد
مامان پری الهی دورت بگردم چی شده؟ دردت به سرم چرا ناراحتی عزیزم؟ من که بدون اجازه شما آبمنمیخورم
پری آرام درون گوشش گفت:
چيزی نيست مادر نترس .عزیزم دورت بگردم .باعث افتخارم .نگران نباش یه سری زخمهاست که دا ِر تازهش
داروش پيدا مي ِ
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پری بهار را از خود جدا کرد و زیر سينههایش زد
ای شيرم حاللت باشِ مادر که حرمت سرت ميشِ سرفراز کردی پری خرفت چاق عينک ذره بينيو روسفيدکردی
اشک به چشمان اختر آمد دلپری بدجور شکسته بود انگار حسين پسرش هم نتوانسته بود بند بزند دلش
راسرهنگ سرشکسته آرام گفت:
این حرفها چیِ تو عروس خوب منی سه تا بچه آوردی هرکدوم از اون یکی بهتر بهارم که نور چشمامونه هرچرندی گفتهشده از یه نادون بوده این حرفها رو به خودت نصبت نده بابا
پری خواست حرفی بزند که صدای زنگ خانه آمد همه سکوت کردند پری چادر بر سر کيف بر دوش گرفت
عفت در را باز کرد و فقط همين ميان سپيده کم بود
سپيده واردشد به همه سالم کرد و متوجه جو سنگين و نگاه خيس اختر شد
اینجا چه خبره؟ سالم زنعمو پری چرا رنگ تون انقدر قرمزه! مادر اختر چرا گریه میکنيد!پری نگاهی به سرتاپای سپيده انداخت و پوزخندی به اختر زد اختر خجالتزده آرام عزم رفتن به اتاقش را کرد
پری آرام گفت:
کجا دخترعمو! شما بزرگترین خواستم بهعنوان بزرگتر یه حرفی بهتون بزنم چرا دارین ميرین هنوز کهتکليف چيزی معلوم نشده
اختر ایستاد اما به پری نگاه نکرد و پری لذت ميبرد از این همه شرمندگی پری پشت چشمی نازک کردو ادامه
داد:
آقا جون و خانوم جون خواستگار نعمت خونِ دختره به فهيمه زنگ بزنيد بگين اگر قصد خواستگاری دارهپسفردا یعنی جمعه صبح بدون حضور آقای دکتر وسعيد مراسم خواستگاری توی خونِ شما برگزار ميشِ
بههيچعنوان آقا سياوش نباید باشِ
زیر لب گفت:
اون مرد حرمت دارهادامه داد:
سعيدم نميخوام به یاد چون ميخوام بزرگترها قبلش باهم صحبتهاشونو بکنن آگه به نتيجه رسيدن اون بچه روبگن بياد شما که ميدونيد چقدر سعيد و دوست دارم دلم نميخواد دلش از زندایی پر یو دایی حسينش بشکنه
اخه من مهریه سنگينی ميخوام بذارم حال سعيد مختارِ ولی آقای دکتر نباید با شن .
اختر و سرهنگ فهميدند روز محشری به پا خواهد شد .اسم مراسم خواستگاری که آمد انگار جان از بدن
سپيده پرکشيد دستش را به دیوار گرفت پری از کنار سپيده رد شد با طعنه گفت:
وای سپيده جون چه گونهات تو پول شدن خيلی ناز شدی! همون دکتری که دماغتو عمل کرد و چشماتو آهوییکرد برات گونه گذاشت ؟کارش تميزه خوبِ منم برم مطبش برام چربیهای شکم مو در بياره
سپيده که نفس های عميقی ميکشيد نتوانست جواب دهد پری روبه بهار کرد و با احترام و مهربانی به بهار
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گفت:
بهار مادر دم در منتظرتم هر جور عزیزم صالح ميدونی ماش اهلل عاقلی آگه ميخوایی باهام بيا بریم خونه آگهنه که بمون انشاهلل پسفردا مراسم خواستگاریم همينجاست الهی دورت بگردم خانم من
بهار به سرهنگ نگاه کرد سرهنگ سرش را به عالمت اینکه با مادرش برود تکان داد بهار سریع به سمت اتاق
رفت تا وسایلش را جمع کند سپيده با دستانی لرزانو حالی بد به اتاق بهار رفت پری به اختر گفت:
اگر بهار منو میخوان که وعده ما جمعه ظهرهمينجا اگر هم که نه انشاهلل هردو خوشبخت به شناختر با صدایی لرزان گفت:
پری تو هميشه سعيد و دوست داشتی !نشکنش این بچه رو به خدا روا نيستپری لبخندی زد اینهمه سال انتظار چنين روزی را داشت ولی هميشه محال میدید
هنوزم دوستش دارم نگران نباشيد من..ادامه حرفش را نگفت و به حياط رفت سپيده به اتاق بهار رفت و اخترو سرهنگ ميدانست سپيده تک فرزند
پسرشان راحت از چيزی نميگذرد سپيد دراتاق را پشت سرش بست بهار تعجب کرد
جانم سپيده جان چيزی شده؟اشک بیاختيار از چشمان سپيده سرازیر شد بهار با تعجب به سمت سپيده رفت
واای خدا نکنه گریه کنی دخترعمو چی شده؟سپيده دستان بهار را گرفت
بهار جون تو رو به خدا بگو اشتباه فهميدم سعيد ميخواد بياد خواستگاری تو؟بهار گونه هایش رنگ گرفتو سر به زیر انداخت و گفت:
نه درست متوجه شدی عزیزم چی شده چرا نگرانی؟سپيده دست بهار را محکم فشردو ناله کرد بهار هول کرده در آغوشش گرفت
نکن سپيده تو رو به خدا بگو چی شده؟سپيده چشمانش به اشک افتاده بود و فکر کرد چرا این مقدار بهار محبوب است با التماس به بهار گفت:
تو رو خدا قبول نکن تو رو جون عمو حسين قبول نکن بهار من عاشق سعيدم بهار تو رو به خدا سعيد و ازمنگير بهار تو رو به مقدساتت سعيد و ازم نگيرتو که اصالً قصد ازدواج نداشتی بگو که سعيدم برات مثل بقيه
خواستگارتِ ؟بهار جون فدات بشم نگير سعيد ازم به خدادوستش دارم به خودشم گفتم مادر اختر گفت یه
دختریو ميخواد ولی یک درصدم فکر نمیکردم تو باشی
بهار خشکش زده بود امروز چه روزی است عزا و عروسی باهم شده؟ احساس کرختی و سنگينی در سرش کرد
نمیدانست ماجرا چيست مادرش از خواستگاری سعيد انگار خوشحال بود و زودتر موعد وعده خواستگاری
گذاشته بود سپيده که دیوانهوار داشت گریه و التماس میکرد که جواب منفی دهد گيج بود احساس کرد حالت
تهوع گرفته دستانش را از دستان لرزانو سرد سپيده بيرون کشيد سریع چمدان کوچکش را برداشت و از اتاق
بيرون دوید سپيده پشت سرش دوید تمامصورتش پرشده بود از سياهی آرایش چشمش سپيده فریاد زد
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به روح دایيت آگه قبول کنی رگ مو میزنمو بهار با تعجب ميخکب به سپيده خيره شد لحظه ای از حجم اینهمه اتفاق دستانش را بر گوشش گرفت و به
سمت حياط دوید سریع از خانه سرهنگ دور شدند و با گریه به مادرش گفت:
دیگِ هيچوقت نميخوام اینجا شب بمونم#اميرحسين
دستانش را به دورش تنگتر کرد در دلش ناله ای کرد(خدایا این مادر  1سال پيش من نيست که در کاليفرنيا
در آغوش گرفتمش خدایا حق مادر من این نيست)صورت گریان مادر زیبایش را غرق در بوسه کرد خود را
محکم گرفت خندهای مصنوعی کرد
قربونت برم مادر من چرا گریه میکنی؟ ما که دیشب تصویری باهم حرف زدیم!زهرهچشمانش را باز نکرد فقط گریه میکرد اميرحسين دوباره مادرش را در آغوش گرفت مدام بر سر
مادرش بوسه میزد و همه استقبالکنندگان فقط گریه میکردند هر کسی در فرودگاه بود ميتوانست حدس
بزند استقبال کنندگان آن جوان از چيزی غمگينن احسان و سعيد شروع کردن جو را عوض کردن سعيد گفت:
بابا زندایی ولش کن بچه نه نه رو خير سرش برای خودش یه جراحِ با دومتر قد چيه هی بوسش ميکنيداحسان اشکهایش را پاک کرد و گفت:
مامان به خدا آگه ولش نکنی ميرم خودم و به بهزیستی معرفی میکنم بابا منم پسرتونما ولش کن اونو همه منوميشناسن حيثيتم ميره بابا
همه خندیدند اميرحسين مادرش را روی یکی از صندلیهای فرودگاه نشاند
فرزانه اميرحسين را در آغوش گرفت و آرام گفت:
دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ دیدی اميرحسين !مامان خوشگلم ون اندازه یه جوجه شده !داداش مامان دارِاز دست میره..
اميرحسين محکمتر خواهرش را فشرد
آروم باش قوی باش فقط باید بهش آرامش بدیم گریه نکن دختراحسان برادرش را محکم فشرد احسان آرام ناليد :
داداش چی کارکنيم ؟مامان امير مامان امير..امير صدایش هم تسلی میدادقوی بود انگار برای دیگران
فقط باید خوشحالش کنيم همين .گریه نکن پسر! وظيفه سختی داریم تو دیگه گریه نکنحامد جلو آمد حامد را که دید بیاختيار یاد قولش به مادرش افتاد سر دو بیروح اورا در آغوش گرفت به
طوری که همه فهميدند امير حسين نسبت به حامد سرد برخورد کرد
چطوری آقا حامد داماد عزیز عمو زنعمو پری حميد پسرش و همسرش خوبن؟حامد تشکری کرد و متوجه نشد که اميرحسين حتی سراغ زنبرادرش را گرفت بجز خواهرش بهار
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را!اميرحسين سعيد را که در آغوش گرفت احساس کرد تنها کسی که میتواند دردش را بفهمد سعيد است نه
سعيد حرف زد نه اميرحسين.و امير حسين دمی گرفت از بوی تن رفيق دیرینه اش و سعيد میترسيد سراغی از
آنا بگيرد چيزی این ميان بود که سعيد نميدانست  .سعيد چند ضربه به کمر اميرحسين وارد کرد
قوی باش پسر.هر جا هر ثانيه کمک خواستی یه گوش مفت خواستی خبرم کنامير دلگرم سعيد بود نفس عميقی کشيد به پدرش خيره شد پرویز پسرش را در آغوش گرفت و آرام گفت:
دیدی مامانتو؟این مامانت به نظرت همون خانم معلمِ پرجذبه اس؟ آره پسرم؟ميدونی بابا دیگِ تنها آرزویشدیدن عروسی توه فقط اینو به من بگو با آنا تموم کردی؟
اميرحسين کالفه سرش را مثبت تکان داد و پرویز در نگاه اميرحسين غم و کينه و دلی شکسته دید اما پرویز
فقط زهره و برآورده کردن آرزوی زهره برایش مهم بود
***
نور خورشيد چشمانش را اذیت کرد در حقيقت تا صبح پلک نزده بود تا چشمباز کرد مادرش را دید که روی
صندلی کنار تختش نشسته و نگاهش میکند ،دست مادرش را گرفت و بوسهای زد
به چی نگاه میکنی مامان؟زهره دست اميرحسين را بهطرف لبانش برد و بوسه زد ،اميرحسين با خجالت سریع دستش را کشيد و نشست
مامان این چهکاری!!صدای زهره به مانند هميشه قوی و قدرتمند نبود آرام گفت:
ميدونی بچه که بودی چقدر دستهای کوچيکتو پاها تو میبوسيدم؟ پيش خودم میگفتم ميشِ روزی اميرمدست مو ببوسه
اميرحسين خجالتزده با بغض از تخت پایين رفت و پای مادرش را بوسه زد و زهره به آنی به گریه افتاد
نکن مادر نکن تو تاج افتخاری به سرم بوسه نيازی نيست عزیزم مادراميرحسين بغضش را قورت داد و روی زمين کنار مادرش نشست سرش را بر دامن مادرش گذاشت زهره
دست بر موهای پسرش میکشيد با حسرت به امير حسين نگاه ميکرد انگار این مادر ميخوات چهره پسرش را
از بر کند پرویز وارد اتاق شد این صحنه را که دید بیاختيار چشمانش پر از اشک شد و به سمتشان رفت.
با صدای گریه زهره و پرویز احسان و فرزانه به اتاق اميرحسين پا تند کردند و اميرحسين را دیدند که مادر و
پدرشان را در آغوش گرفته هردوی آنها با بغض رو بهسوی اميرحسين رفتند و اميرحسين همه اشان را در
آغوش گرفت شاید این آغوش گرفتنها بار آخرهایی باشد که باید غنيمت شمرد و چقدر قدر داشتهایت را
ميدانی وقتی قرار است دیگر آنها را نداشته باشی اميرحسين گریه نمیکرد ولی آرزو کرد که ای کاش فرزند
ارشد خانواده نبود که ای کاش همه اميد خانواده نبود فشار مسئوليت بر دوشش سنگينی میکرد نفسش تنگ
بود ولی خود را آرام نشان ميداد سخت بود خيلی سخت وقتی بعد از  15سال به خانه برگردی ببينی همه محتاج
آغوش تو هستند حتی پدر
**
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حامد نفسنفس زنان و باعجله وارد خانه میشود همه در حياط خانه بودند و در حال آماده شدن برای رفتن به
شهرستان حامد بلند فریاد زد:
خبردارم خبر خوشحالی!همه با تعجب به حامد نگاه کردند در این روزهای بيماری دردو جدایی خبر خوشحالی چه میتوانست
باشد؟حامد با چشم دنبال فرزانه گشت و فرزانه فهميد رسيد لحظهای که هفت سال انتظارش را میکشيد حامد
برگه آزمایشی بال میگيرد
ت
جواب آزمایش مثب ِهمه بهصورت گنگ به حامد نگاه میکنند و یکمرتبه زهره بلند ميگویيد
یا امام رضا بچهام حامله شده!همه بجز اميرحسين به سمت فرزانه میروند و با خنده و شادی او را بغل گرفته و تبریک ميگویند اميرحسين
چمدان درون دستش را صندوقعقب ماشين میگذارد و بعد از دو ماه یک لبخند ميزند خوشحال است حداقل
این بهترین خبری بود که در این دوماهه شنيده زهره با شادی رو به اميرحسين ميگویيد:
مامان قربون قدمت برم بچهام باردار شد همش به خاطر خوشقدمی ته اميرحسينماميرحسين جلو میرود مانند هميشه کم حرفوآرام فقط لبخند ميزند پيشانی خواهر و مادرش را میبوسد احسان
توپ فوتبالش را در صندوقعقب ماشين میگذارد و با لودگی ميگویيد:
مادر من آخِ چی کار به قدم جناب دکتر دار!ِ وال دکتر هشت ساعت نيست رسيده هنوز برکت قدم مبارکشتشعشع نکرده !وال من که فوتباليستم از علم پزشکی چيزی نمیدو نم ولی اینقدری ميدونم که برای
باردارشدن حداقل به یک ماه
صدای احسان حيا کن همه درآمد و در آن لحظه حامد با یک لنگهکفش به دنبال احسان دوید
احسان خيلی بیحيایی صبر کن ببينمحامد به دنبال احسان میدوید و خدا میداند این دویدن حامد فقط از سر شادی زیادش بود چون بعد از هفت
سال آرزوی پدر شدنش به حقيقت پيوست همه میخندیدند اميرحسين لبخندی زد و سری به تأسف برایشان
تکان داد چقدر جای آنا را در این جمع خانوادگی خالی ميدید و همه فکر امير حسين پيش آنا بود فرزانه با
موبایل این صحنهای شاد خانوادگی را فيلم میگرفت و هرکس این قاب را میدید به خيالش شادترین خانواده
جهان این خانواده است.
حامد تلفنش را درآورد تا به مادرش خبر بارداری را اطالع دهد صدا را روی حالت پخش گذاشت تا فرزانه هم
بتواند بشنود بهار تلفنخانه را جواب داد و وقتی خبر بارداری فرزانه را شنيد چنان جيغی از خوشحالی زد که
همه بجز اميرحسين خندیدند و زهره بیهوا تلفن را گرفت و شروع به قربان صدقه رفتن بهار کرد و امير
حسين دلش ميخواست که این دختر عمو ميمرد
بهار آمدن اميرحسين را خوشآمد گفت و تلفن را به مادرش داد تا خبر خوش را زنعمو به مادرش بدهد پری
با اشک چنان قربان صدقه فرزانه میرفت که اشک فرزانه و زهره درَآمد.
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همه مشغول گذاشتن چمدانها درون ماشين بودن زهره حامد را به گوشهای از حياط خانه فراخواند
حامد جان مادر حال که بحمداهلل همه خوشحاليم ميخوام کاملترش کنم اما ميخوام قبل از اینکه به کسی بگم بهتو بگم
بفرمایيد زنعمو؟به اميد خدا ميخوایيم برای اميرحسين بریم خواستگاریحامد اول خوشحال و بعد تعجب ميگویيد
بهسالمتی! ولی مگِ اميرحسين یه دختر فرانسوی و نمیخواست اسمش انگار آنا بودزهره در ذهنش چشمغرهای به فرزانه دهنلق میرود خدا رو شکر میکند که همهچيز را فرزانه در مورد آنا
نمیداند
نه مادر یه دختر بود یه چند ماهی فقط یه دوستی ساده با امير داشت همين دوستیهای اجتماعی فرزانه حتماًفکر کرده اون جاهم مثل ایرانِ که فقط بهقصد ازدواج باهم دوست ميشن نه عزیزم اون فقط یه دوست ساده
بود دختر فرنگی که زن برای بچهام نميشه کالً اميرحسين هيچوقت قصد ازدواج با کسيو نداشته
حامد آهانی گفت و به فکر فرورفت
بهسالمتی کی هست دخترخانم؟میشناسيش مادر بهار خواهرت*
حامد چنان تعجب کرد که لحظه ای انگار نفهميد منظور زهره را دوباره پرسيد:
چی بهار؟!آره بهار چرا تعجب کردی؟!زنعمو آخِ بهار که فکر نمیکنم قصد ازدواج داشته باشِ آخِ بهار خواهرم اصالً فکر ازدواج نيست بعدشم بهاردختر مذهبیِ فکر نمیکنم ازنظر اعتقادی به هم بخورن
زهره کمی ناراحت میشود از دامادش انتظار دارد پشت پسرش باشد
ببخشيد مگِ اميرحسين چجوریه؟ او نم مثل خودتو احسان شيک پوشو خوش مشربه فرقی بين شماها نمیبينمیعنی چی بهار مذهبیِ مگِ پسر من کافره؟
حامد دستپاچه نه نه ميگویيد زهره با اخم ادامه میدهد
بعدشم مادر جون بابات جواب مثبت و از طرف خودش داده فقط ميمونِ بهار که او نم اینیکی دوروزه ميریمخواستگاری در ضمن بابات یه یک ماهی هست در جریانِ منتظر اميرحسين بودیم که بياد بعد به همه بگيم و
رسمی اعالم کنيم ال نم فقط بجز شما و بابات و منو پرویز و اميرحسين کسی نمیدو نه حتی مادر اختر و آقا
جون و مامانتم اطالع ندارند حال هم خواستم اول خودم بهت بگم که ازم دلخور نشی که چرا زودتر بهت نگفتم
ولی انگار خوشحال نشدی؟
زهره از چهره درهم حامد دلخور شد کمی مکث کرد و گفت:
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حامد جان پسرم سر خواستگاری فرزانه سنگ تموم برات گذاشتم جفت تون سال اول دانشگاه بودین هيچتوقعی ازت نداشتم تا که به اميد خدا دوتا تون ارشد گرفتين و رو پا اومدین حال هم عزیزم انتظار دارم برای
پسرعموت که برادرخانمتم ميشِ سنگ تموم بزاری فرزانه خيلی روی برادرش حساسِ شما که نمیخوابی
فرزانه با این وضعيتش ناراحت بشه؟ در ضمن خودت ميدونی اميرحسين چه نابغه آیه توی جراحی و منم
ميدونم بهارم نمونه اس پس خواهشا مثل یک برادر پشت اميرحسين وایسا تا یک ماه دیگِ اینها برند سر
خونِ زندگيشون من خودم ميدونم چند وقت دیگِ کمکم کبدم از کار ميوفته بیسواد نيستم تمام مراحل
بيماریمو ميدونم خيلی دووم بيارمو روحيهام خوب باشِ چهار ماه دیگِ کارم تمومه دوست دارم اميرم بره سر
خونِ زندگيش خودت ميدونی پسرم احسان بدجور دل مو شکست من دخترخواهر مو نمیخواستم اصالً در حد
ما نيستن ولی خوب حال که شده و نامزد کرده به واهلل که هنوز نامزد احسان و قبول ندارم حال که دیگِ شده
فقط اميرم این وسط تنهاست پس کمک کن تا هرچه زودتر ازدواج کنن
حامد توان حرف زدن نداشت او مخالف ازدواج خواهرش با امير بود چون شناخت زیادی روی اميرحسين
نداشت پانزده سال بود که از ایران رفته بود و فقط حامد دو بار آنهم در سفری کوتاه به کاليفرنيا با فرزانه او را
دیده بود که بنظرش این مدت کوتاه برای شناخت اخالق اميرحسين کافی نبود ولی این راهم میدانست در
شغلش فردی سرشناس و نابغه اس از طرفی با حرفهای زهره حامد احساس فشار از طرف زنعمویش کرد
حامد زندگیاش را دوست داشت دلش نمیخواست فرزانه از او رنجور شود ولی این را هم میدانست بهار
راضی نمیشود مگر به خاطر شرط ادامه تحصيل پدرش
توکل بر خدا هرچی قسمت باشِ زنعمو!پارت32
پری جریان خانه سرهنگ و سعيد را موبهمو برای حاج حسين گفت حاج حسين از تعجب دهانش نيمهباز مانده
بود غرید
چه غلطها سعيد چطور به خودش اجازه داده با دخترم تنها حرف بزنِ به خدا آگه بها رو نمیشناختم میگفتمشاید سرو سری دارن
پری پشت چشمی نازک کرد
حاجی حرص نخور خودت ميدونی چطور دختر تربيت کردم انقدر عزتنفس دا ِر که برای یه پسر خود شوکوچک نکنِ حاجی نمیدو نی چقدر جلوی بابات و مامانت سرفراز شدم بهار ازم پنهانکاری نکرده با افتخار به
مادرت گفتم اگه فهيمه خواست جمعه بياد خونِ اشون خواستگاری البته بدون شوهرش خدایی سياوش مرد
خيلی خوبيه
زن چرا سرخود قرار خواستگاری گذاشتی مگِ اون پسر بزرگتر ندارِ بعدشم فکر نمیکنم دلت با فهيمهصافشده باشِ در ضمن بهار خواستگار پروپاقرص دارِ
پری با تعجب به حاج حسين نگاه کرد
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دلم که صاف نشده براش صحرای محشری به پا کنم که اون سرش ناپيدا حال اینارو ولکن خواستگار جدیدکیِ حاجی؟!
حاج حسين با غرور و افتخار گردنی کشيد و گفت:
اميرحسين پسر برادرم من و داداشم حرفهامونو زدیم نخواستيم کسی بدونِ تا امير به یاد حال هم که او مدهمهمونی اومدنشو با نامزدی یکی میکنيم البته این چندروزه ميان رسماً خواستگاری
پری که بهیکباره سعيد و فهيمه و گذشته شوم از یادش رفت به بغل حاجی پرید و محاسن اورا تند تند بوسه
میزد
یا امام زمان آقا دکتر ميخواد به یاد خواستگاری بهارقربونت برم حاجی دوماد دکتر ای به قربونت برم حاجیچشم فاميل درمياد چرا به هم نگفتی نامرد یا خدا اميرحسين خوشگل پسر دکتر جون
حاج حسين از خوشی یکباره پری خندهاش گرفت پری را از خودش دور کرد پری شروع کرد برای خودش
رقصيدن
ای خدا جون چقدر نذر کردم یه داماد دکتر گيرم بياد پوز فاميلو بزنم واای حاجی نمیدو نی چقدر فاميل طعنهمیزدند دخترت عيب و ایرادی دارِ اینهمه خواستگارو رد ميکنه هی میگفتن توی اینهمه خواستگار یه
دکترمهندس نيست یعنی؟ خدایا شکرت وااای فهيمه رو بگو از حسرت دق ميکنه
نام فهيمه که آمد دستانش بالی سرش و س*ی*نه لرزانش هر دو باهم خشک شد
حاجی سعيد و چی بگيم؟حاجی دستی به محاسنش کشيد
مگِ بزرگتری درخواست ازدواج داده که جواب بدیم؟پری که از خوشحالی دوباره کمرش را چرخاند و شعر دکتر جون دکتر جون را خواند و گفت:
حاجی حاضرم قسم بخورم مامانت به فهيمه نميگه جمعه بياد خواستگاری چون ميدونه چه آشی براش پختم النم زنگ میزنم ميگم کالً جوابمون منفیِ جمعه هم کنسله چهارشنبه هفته دیگِ هم اگه برای دیدارِمونه قدم به
چشم وگرنه خواستگاری نيان ِ
پری یکلحظه ایستاد غمگين شد آرام گفت:
خيلی دلم میخواست تقاص دلشکسته داداش شهيد مو بگيرم ولی حکمتی توش بود دوباره طایفه به هم نریزِهدوباره یاد اميرحسين افتاد و با یک بشکن گفت:
به ميمنت این وصلت مبارک و حاملگی عروس گلم فرزانه گور پدر  30سال پيشحاج حسين خندید و دلش به حال پری سادهدلش سوخت که هنوز جگرش به خاطر گذشته میسوزدپری به
سمت تلفن رفت ولی فکر کرد اول این خبر را به بهار بدهد بدون در زدن وارد اتاق بهار میشود و بهار که
داشت با سپيده حرف میزد به مادرش اشاره کرد که ساکت باشد
-سپيده جان ميدونی از صبح تا حال این دفعه چندمِ تماس میگيری باشِ عزیزم من عجولنه تصميم نمیگيرمقول می دم هر تصميمی گرفتم اول به شما بگم حال هم توکل به خدا کنو خودتو اذیت نکن حرفهای احمقانه
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هم نزن دختر فعالً خداحافظ
چیِ شده بهار؟بهار آنقدر کالفه شده بود که روسریاش را از سرش کشيدو به گوشهای انداخت پری با تعجب به حرکت بهار
نگاه کرد بهار چنگی به موهایش زد و گفت:
سپيده اس مامان ولکن نيست طفلک انقدر گریه التماس ميکنه مشخصه دوستش دارِ قسمم میده جواب منفیبدم
پری سریع طرحی میریزد و خنده مرموزانهای میکند
 مادر جون حتماً سپيده خيلی خاطرشو ميخواد که دارهِ به تو التماس ميکنه ميگم عزیزم خدایی نکرده دست بهخودکشی بزنِ آبرو همه ميرها نکنه دیونه بازی دربياره سپيده رو که ميشناسی چقدر لوسه حال خود دانی فکر
اتو بکن اگه سعيد و ميخوایو ارزشداره که سپيده به خاطرش از بين بره و یه عمر عذاب وجدان داشته با شی و
آه و نفرین زنعمو اکبرت پشت سرت باشِ جواب مثبت بده
بهار که از همجا بیخبر بود فکر کرد مادرش چقدر دل سوزو مهربان است گفت:
قربون دلت برم که نگران سپيدهای ولی مامان به خدا اصالً شاید من نيم ساعت هم نتونستم به سعيد فکر کنمدیروز که با درد و مریضی از خواب بلند شدم بعدشم شما که اومدین خونه آقا جون حرفهای دوپهلو ميزدین
نمیفهميدم خوشحالين! ناراحتين! یا دارین با مادر اختر مثل هميشه عروس مادر شوهری درميارین؟ از اون به
بعدم که سپيده فقط آه و ناله ميکنه من موندم از دیروز تا اآلن چطور اینهمه ماجرا رو هضم کنم خدا شاهدِ اصالً
دارِ یادم ميره سعيد به هم چيا گفت !مامان منو که میشناسيد نه لجبازم نه عجول خيلی فکر کردم منطقم ميگِ
بهترِه که همون روی تصميم خودم بمو نمو ازدواج نکنم دروغ نميتونم بگم من چند لحظه به سعيد فکر کردم از
حرفهاش احساس خوبی داشتم بالخره سنم کمِه شاید احساساتی شدم خوب چون اصالً باورم نمیشد سعيد سه
سال باشِه به من عالقهمند شده باشِه ولی اآلن به نظرم اگر بخوام به خاطر درسم به سعيد جواب مثبت بدم
سپيده نابود ميشِه ميدونی چه دختر یه دنده و لجبازیِه وال بهشم گفتم عاشق شدن و با لجبازیو خودخواهی
یوقت اشتباه نگيری ولی قسم خورد که دوستش دارِه من که ميگم دوستش دارِه آخِه کسی نميتونه قسم دروغ
بخوره بگه فالنيو دوست دارم مامان بخدا به ادا اطواراش نگاه نکن دل خيلی مهربونی داره البته نظر شما هم
مهمِه ولی فکر میکنم این ازدواج به صالح نيست حداقل النکه سپيده درگيره سعيده
پری از ساده دلی دخترش به هيجان آمد و هردوچشمان بهار را بوسيد در دل دو النگو نذر مسجد میکند که
وصلت اميرو بهار هرچه زودتر انجام شود و یک النگو نذر جشن عقد سعيدو سپيده میکند در دلش
ميگویيد(خدایا حکمتتو شکر چطور سپيده رو جلو انداختی که مانع بشی خدایا خودت ميدونی من کوتاه نميومدم
)
دست بهار را میگيرد با مهربانی گفت:
دردت به جونم باباتم کالً نظرش منفيِه ميدونی که زیاد با عمه رابطه خوبی ندارِه گفت تماس بگيرم با مادر اخترجواب منفی و بدم تا بچه سنگ روی یخ نشه روز خواستگاری بعدشم مادر چرا ازدواج نکنی اگه بگم یکی او مده
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خواستگاریت که صد برابر از سعيد بهترِ چی ميگی؟
بهار با تعجب خيره به مادرش بود
وا کی یکهویی بیهوا؟!پری قری به گردنش انداخت و گفت:
بیهوا نيست عزیزم یکی هست که بخاطر تو از اونور دنيا او مده برای خواستگاریتبهار تکهتکه گفت:
ام یرحسين!آ ره عزیزم اميرحسين چرا تعجب کردی مگِ چيت کمتر از اميرحسينه؟ اینجور که بابات گفت چند وقتپيش عموت تو رو خواستگاری کرده بابای کلکتم به هيچکس نگفته حال که جریان سعيد و گفتم گفت بهت
خبر بدم که نظر مثبتش با امير حسينه گفت دیگِ بجای تهران ميتونه با امير بره او نور ادامه تحصيل بده
پری میایستد دستانش رو به آسمان میگيرد
ای خدا رو شکر دخترم خواستگار دکتر دارهِ ماشا اهلل چشم حسود کور بشه ایشاهللو بهار را با بهتو ناباوری تنها میگذارد بهار سرش را میگيرد یا خدایی ميگوید انگار جریان جدیست پس
ذهنش ميگوید من ازدواج نميخواهم ناله ميکند
اميرحسين این وسط کجا بود!درونسرش صدای تيکتاک ساعت میدهد از اینهمه شلوغی به حدی ذهنش پر بود که گنجایش این مورد را
نداشت رو به آسمان گفت
خدایا از دیروز تا حال مشکلی پيش او مده توی دستگاه تقسيم الهيت اینهمه موضوع یکجا فقط برای من زیادنيست؟
پری خوشحال شماره خانه سرهنگ را گرفت عفت جواب داد و بعد گوشی را به اختر داد
سالم خانمجان خوبيناختر بسماهلل ای در دل گفت
سالم خوبم بهار بهتر شد؟بله خانم جون بهترِه الحمداهلل بچهام او مد خونِه تقویتش کردم شکر خدا رنگ و روش باز شداختر که نمیتوانست جوابش را ندهد گفت:
خدا به خير کنه حال تا قيام قيامت ميشينی همجا ميگی دختر مو مادر شوهرم مریض کردپری خندهای مستانه کرد اینقدر داماد دکتر به مزاجش خوش آمده بود که برایش مهم نبود اختر حرصی شده
شاد و سرحال گفت:
چه حرفيه خانم جون نفرمایيد شما تاج سر مایين .قرض از مزاحمت حقيقتش به حسين گفتم جریانخواستگاری سعيدرو حسين و که ميشناسين چه روی بهار حساسِه یکم برزخی شد گفت این پسر مگِه بزرگتر
ندارهِ منم با کلی خواهش و تمنا آ رومش کردم گفتم مادرو پدرت اجازه این گستاخيو به سعيد دادند وگرنه
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سعيد بچهام اینجوری نيست طفلک حسين دید حرف بزنِ توف سربالست کوتاه او مد
اختر کالفه غرید:
پری حال نميخواد آسمون ریسمون ببافی که آگه تو نبودی حال یه جنگی به پا میشد بگو ببينم چی ميخواییبگی؟
ارت35
پری که انگار آبنباتیترش زیر زبان دارد با فروبردن آب دهانش از خوشی گفت:
وال حاجی ميگِ که کالً اگه فهيمه حرفی از خواستگاری به شما یا آقابزرگ زد شما بهشون بگيد جواب منفیِبیخود زحمت نکشن بيان خواستگاری جواب منفی بشنون خوبيت نداره حرمت حداقل آقا سياوش کم بشه
اخترکمی سکوت کرد بعد غرید:
کار خودتو کردی آ ره؟ من که از اولم میدونستم نميذاری این دوتا جوون به هم برسن فقط نکه مدام قربونصدقه سعيد میرفتی گفتم شاید کينهای نيستی و به خاطر گناه پدر پسرو دار نمیزنی ولی در تعجبم تو که خيلی
دلت میخواست بيان خواستگاری پس چی شد؟ ميذاشتی بيان خواستگاری تا اون طوفان نوحی که دلت
میخواست و به پا میکردی دیروز تو چشمات خوندم ميخوایی آشوب به پا کنی پس چی شد؟ راست شو بگو
پری تو دنبال همچين موقعيتی بودی حال چی شده به فکر شوهر فهيمهای که یوقت سنگ روی یخ نشه!
پری لحظهای مکث کرد اختر بیانصاف بود سی سال صبوریاش را نادیده گرفته بود
خانم جون اولً اگر دنبال موقعيت بودم توی این سی سال راحت می تونستم همچيزو بهم بریزم دوما کم محبتنکردم به حق سعيد حقم نيست اینجوری حرف میزنيد واقعاً خيلی بی انصافين حال رو ولکنيد که فهيمه خانم
دکتر معروف متخصص زنان شده رئيس بنياد خيره کودکان سرطانی وریيس هيئتعلمی دانشگاه اگه یاد تون
باشِه زمانی که همه ده سال با فهيمه قهر بودین تنها کسی که با سعيد خوب بود من بودم کی مدام اسباببازی
میخرید و خوراکی درست میکرد و میداد عفت برای سعيد ببره؟ خود تون ميدونيد من هميشه فهيمه رو
شرمنده محبت هام کردم چون گذشت و از برادر شهيدم به ارث بردم پس اینجور حرف زدن حقم نيست
اختر وجدانش به درد آمد گوشه چشمش ميان چروک ها اشکی روان شد و گفت:
پری گذشته رو به روم نياوردی درست حال هم به روم نيار که قلبم طاقت شرمندگی ندارِهپری تمام گذشته تلخو نفرینشده به چشمش آمد و ناخودآگاه به گریه افتاد
آخِه خيلی بی انصافين درسته ما هيچوقت پامونو خونِه فهيمه نذاشتيم ولی هر وقت فهيمه رودیدم احترامشگذاشتم سعيد و عين پسرهام ميدونم آقا دکترم که به جون بهارم انقدر برامون مهمِه که اول نميخوایم اون
یوقت با خواستگاری و جواب نه شنيدن کوچيک بشه من که هيچوقت حرفی از گذشته نزدم پس انقدر
بیانصاف با من حرف نزنيد به روح برادرم که جواب خود بهار منفيِه ما هنوز نظرمونو بهش نگفته بودیم که
جوابش منفی بود
صدای گریه اختر از پشت تلفن به وضوح شنيده ميشد پری فهميد اختر هم از سی سال پيش خجالتزده است
گریه نکن دخترعمو من که نميخوام شمارو خجالتزده کنم دلم گرفته بود از بی انصافيت سی سال پيشرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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برادرم بهم وصيت کردگفت ( قسمت نميدم ولی ازت ميخوام که هيچوقت به روی کسی نياری چه ظلمی به حق
ما کردند) ولی بذارین رو کو راست بگم خواستگاری سعيد از خود بهار حریصم کرد قيافه کوروش و وقاحت
کوروش به نظرم او مد بیحيایی فهيمه جلو چشمم رژه رفت مظلوميت برادرم جلوی چشمم او مد خواستم جمعه
کاری کنم که سی سال حسرت به دل بودم ولی حسين امروز گفت که اميرحسين برای خواستگاری از بهار از
آمریکا برگشته منم گذشتم گفتم دوباره نميخوام خاطرات گذشته زهر کنه همچيزو به دهن همه
اختر از حرفهای پری شوکه شد!اشکش را پاک کرد  .غرید:
اميرحسين بهارو ميخواد! چه بیخبر پس چرا کسی به ما چيزی نگفته خوبِ وال پس بزرگتر برای چیمیخوان
اختر با اینکه غرغر کرد ولی در دلش خوشحال بود او قلبا امير حسين و بهار را شایسته میدید و به یکباره
سعيد از یادش رفت
خانم جون چرا ناراحت ميشين منو بهارم تا نيم ساعت پيش خدا شاهدِه نميدونستيم البته که شما تاج سر ماهستين این دو برادر حرفی نزدن چون تا اومدن اميرحسين حرف دست کسی نيوفته .خانم جون حال بين
خودمون باشِه حال فهميدم چرا حسين ميگفت نميخوام بهار بره تهران آخه بعد از خواستگاری پرویز حسين
چون دیده بهار صالح کار خود شو نميدونه اصالً به فکر ازدواج نيست تهران نرفتن بهارو بهونه کرد و گفته تا
شوهر نکنی نميذارم ادامه تحصيل بدی تا بهار راضی بشه حسين ميگِه بههرحال داداشم پرویز دختر شو به
پسرم داد او نم زمانی که حامد و فرزانه دانشجو بودند حال هم دختر مو ميخواد منم نه نميارم ميدونيد که
حسين و پرویز جونشونو برای هم ميدن
اختر چشمانش را از شادی رو به آسمان داد و شکر خدا کرد و گفت:
پس به خاطر اميرحسين بهار جواب رد دادنه خدا شاهدِه جواب منفی بهار هيچ ربطی به اميرحسين ندارِه چون قبل از اینکه بهار بدونه اميرحسينخواستگارشِه جواب رد داد بخدا بعد از فهميدن اینکه امير خواستگارشه اصالً هيچ ذوق و خوشحاليم نکرد
خودتون که ميدونيد اصالً این دختر فکر ازدواج نيست براشم مهم نيست که ازدواج کنه خدا شاهده گفت
سعيدم چون گفته اگه بخوایی تا ده سال دیگه هم صبر میکنم کمی مردد شده همون موقع به سعيد جواب رد
نداده وگرنه خودتون بهتر ميدونيد بهار تخصصش تو خواستگار رد کردنه به هر حال التماس دعا که بهار
رضایت بده برای ازدواج با دکترولی از این حرفها گذشته خانم جون با این کولی بازی که سپيده درآورد دیگه
خودتون باید بدونيد چرا جواب بهار منفيه اون از دیروزش که سپيده چه آشوبی خونتون به پا کرد اینم از صبح
تا حال که با تلفن بچه امو اسير کرده مدام زنگ ميزنه و گریه زاری که جواب منفی به سعيد بده و گرنه خودمو
میکشم حال هم بجایی اینکه شما منو محکوم کنيدو برای من تيکه بگيرین سعيد و راضی کنيد بره خواستگاری
سپيده بعدشم سعيد و راضی کنيد که جوابمون منفيه اگر اصرار کنه یه مرتبه مجبور ميشم بگم همش زیر سر
سپيده اس و سپيده فکر نکنم دلش بخواد سعيد از جریان اینکه علت جواب منفيه بهار چيه چيزی بخواد بدونه؟
به سپيده بگين خجالت بکش آگه عاشق شدی مثل آدم بشو رفتارش بيشتر شبيه آدمهای لجبازه که ميخوان به
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زور چيزیو مال خودشون کنند تا آدم عاشق !بهش بگين دختر حيا کن یه دونه دختری بابا و مامانت آدم حسابی
بابا مهندس مامان مزون دوز ماهر زشته این کارها وال قباهت داره بهار که مامانش بی سواده و باباش دیپلمه
هيچوقت خودشو انقدر خارو ذليل نميکنه
اختر خجالت زده از رفتار سپيده باشه ای کوتاه گفتو تلفن را قطع کرد رفتار سپيده دور از شآن خانواده اشان
بود و اختر میدانست که سعيد اگر جریان سپيده را بفهمد وا ویال میشود
اختر سریع شماره سپيده را گرفت صدای گرفته سپيده به گوش اختر رسيد
سالم مادر خوبيناختر نرم ولی غرغرکنان گفت:
مادرسپيده دخترم چرا خجالتزدهام میکنی این چه رفتار بچگانهای که انجام ميدی آخِ دخترم آدم عاقل اینکارو ميکنه مادر چرا دیروز اون جنجال و تو خونه ام به پا کردیو بعد ول کردی رفتی به نظرت رفتارت بچهگانه
نيست به خدا که جلو زن عمو پریت سنگ روی یخ شدم مادر آخه دختر مگه دوست داشتن زوری ميشه به خدا
آگه سعيد بفهمه دیونه ميشه همه رو به آتيش ميکشه
صدای پر از بغض سپيده آمد
چيه مادر اسم تاج افتخار فاميل که اومد سپيده باید بره بميره مگه من به شما نگفتم سعيد و دست دارم گفتينسعيد یه نفر دیگه ارو دوست داره حال اون یه نفر معلوم شد بهار خانمه مادر جونو آقا جونم جونشون روی
بهاره سپيده خاکبرسر بره بميره اصالً مادر چرا هميشه همه توجه به بهاره چرا هرچی خوبه باید بره سمت بهار
چراها
و با فریاد گفت چرا اختر متوجه شد که سپيده در وضعيت روحی مناسب نيست
عزیز دلم این راهش درست نيست این پسر سه سال بهارو ميخواد تازه الن پری به هم زنگ زد بهار به خاطرتو جواب منفی داد الن سعيد علت جواب منفيو بخواد چی بگم
سپيده نفس راحتی کشيدو ناليد
مادر اینا که هيچوقت در ارتباط نبودن آخه چطور سعيد به این دختره عالقهمند شد توی مهمونی ماه پيشتونسعيد به هم گفت دوساله بهارو ندیده من خنگ خر باید میفهميدم چرا سراغ اون دختره رو ميگيره
سپيده با جيغ و افسوس گفت
آخه اون چی داره یه دختر امل دهاتی که عين بچه گنگهاست اصالً معنی عشقو ميفهمه؟ مثالً سعيد عاشق چیاون شده؟ اون از وضع ظاهریش که از بس صورتش پر از موه آدم یاد پسرها ميوفته هميشه خدا هم که عين
پيرزنها کتودامن پوشيده هيچ وقتم تو جمع خانوادگی نيست که یوقت بزنو برقصمون ایمان شو لکهدار نکنه
و فقطوفقط تنها حسنش اینکه فقط خيلی خر خونه همين
اختربا فریاد غرید
خجالت بکش سپيده بهار به خاطر تو جواب رد داده نمک نشناسچرا نميذارید حرفمو بزنم چرا هميشه انقدر پشت بهارین چرا هيچوقت منو نمیبينيد بابا منم نوه اتونم منمرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

76

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
دارم برای ارشد ميخونم منم یه دختر بهروز و امروزیم هم سطح روابط اجتماعيم خوبه هم خيلی خوشگر ازاونم
اختر از توهينهای سپيده به بهار عصبی شد و فریاد زد
خجالت بکش سال به دوازده ماه همش تو درمانگاه زیبایی افتادی فالنجاتو عمل کنی بهروز به شه هميشه خدااز بال به همه نگاه میکنی یکم ظرافت دخترانه نداری روابطتم انقدر آزاد و بی قيده که زیادی برای سعيد
سطحيو دمدستی هستی یکاره برای چی؟ یک ماه رفتی تهران خونه عمهات دیدیکه سعيدم رفت خونه
مجریدیش دختر برای خودت شخصيت داشته باش فکر نکن خبر ندارم راه و بی راه میرفتی دفترش خيلی دم
دستی براش شدی مثل یه دستمال
مادر بدون اینکه اجازه دهد سپيده حرفی بزند گوشی را قطع کرد حجم این همه فشار باری کهولت سنش
زیادی بود و طاقت تماس با سعيد را نداشت تصميم گرفت با سعيد تماس نگيرد تا که فردا صبح ،سعيدو
مادرش برای مهمانی خوش آمد امير حسين عازم شهرستان بودند خودشان جریان را بفهمند
*
شام آماده اساحسان درون قاب در اتاقش برادری را میبيند که غمگين روی تخت خوابش به مهتابی نيمه سوزی که آخرهای
عمرش است خيره شده احسان پابه پا ميکند نميداند که پا به خلوت برادرش بگزارد یا نه که صدای امير می
آید
امير بدون نگاه به احسان ميگویيد
مهمون ها رفتند؟آره بابا بجز آقاجون هاو ليدی های عزیزشون همه رفتناحسان در کنار امير حسين مینشيند امير هنوز خيره به مهتابيست! به چه فکر میکند؟احسان نگاهش را به نور
نيمه سوز ميدهدو ميگوید:
نرسيدم عوضش کنم داره ميسوزه امير حسين تو خوبی؟امير تک خندهای میکند چه جمله مسخرهای! خوبی؟ شاید احسان هم پی برد که جملهاش مناسب نبود احسان
ميدانست نيمی از این بی رحمی ها به حق برادرش مقصر خودش است صدایش را برادرانه ميکند و ميگویيد:
داداش یکم زمان به خودت بده ميگذره به خاطر مامان تحمل کنو امير همچنان خيره به مهتابی نيمه سوز بود احسان دستی به صورتش کشيد و گفت:
ناراحت نشيا تقصير خودتم هست دوماه پيش بابا بهت گفت با آنا تموم کن همون چندماه پيش که آنا رومعرفی کردی بهمون بابا و مامان موافق نبودن اما خودت اصرار داشتی با آنا بمونی همون اول مخالفت کردن
انقدر لجبازی کردی تا گذاشتی درست یه روز قبل اومدنت از آنا جدا شدی! خوب بابا الن دوره افسردگی
جدایيته همه ميفهمن که یچيزیت هست باید همون دوماه پيش باهاش تموم میکردی داداش من که به این روز
نيوفتی قيافت داغونه!
امير تيز نگاهش میکند و احسان پس ذهنش ميگویيد کاش لل بودم امير می غرد:
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من لجبازی میکنم؟ آقا احسان راحت از جدایی ميگی؟ميفهمی معنی جدایی از کسيکه عاشقانه ميخوایش یعنیچی؟ من آدم نيستم؟ حق انتخاب ندارم؟ منکه هرچی گفتن گفتم چشم تو چی توهم ميگی چشم؟
احسان متوجه طعنه حرف امير بود سرش را به زیر می اندازد و ميگویيد:
نميدونمپس به من نگو لجباز احسان ميدونی نصف این بی انصافی مامانو بابا که درحقم ميکنند به خاطر لجبازی توه؟وگرنه بابا و مامان عاطفه نامزدترو هم از همون اول قبول نداشتند !مثل آنا ولی تو پای عاطفه موندی این وسط
فقط منم که دارم تاوان ميدم و اشکالی نداره من حرفی ندارم هرچی مامان بخواد ولی لطفا برای من ادای آدم
عاقالرو در نيار
احسان سرش را به عالمت مثبت تکان میدهد اميرحسين مینشيند تکيه بر تخت ميزند دستی برادرانه به پشت
کمر احسان میکشد دلش نمیخواهد احسان شرمنده شود و احسان نمیداند چطور آرامش کند احسان با
احتياط حرف بهار را پيش میکشد
داداش بهار اون غولی نيست که تو توی ذهنت درست کردی ما خيلی خونه عمو رفت و آمد داریم یعنی کاملازش شناخت دارم بذار برات بگم بهار یه بچه نخبه فوق العاده اس آیکيوش بالست اخالقش محشره با دخترای
حالیی هزار فرسخ فاصله داره نه ادا اطواری نه قرو غمزه ای برای پسرای دورو ورش نه بچه بازی مسخره ای
به خدا خيلی خانمه تو هميشه مایه افتخارو سرفرازی منی همجا با افتخار ميگم داداشم جراح نابغه ایرانيه ولی
اینم بگم من و همه خانواده عظيمی به وجود بهارم افتخار میکنيم خودت ميدونی این بچه عجوبيه ای بخدا
خواستگار اندازه موهای سرش داره ولی یک ذره این دختر منيت تو وجود نداره به خدا اونم مثل خودت آدم
هدفمندیه کمی به این فکر کن که شما دوتا چقدر باهم تفاهم دارین به خدا درکت ميکنم سخته از دختری که
دوسش داری دل بکنی اما آنا کجا و تو کجا !اون دختر کارمند عمو رسول بود خيلی دختر معمولی بود .ولی بهار
دقيق شبيه خودته شما دوتا کپی هم هستين خداشاهده همه خوشحاليم که بهار ميخواد عروس خانواده آمون
بشه یجورایی مایه فخر خانواده امونه تو چيزی ازش یادته؟اصالً بذار عکسشو نشونت بدم ببينش چه فرشته
مهربونيه عاشقش ميشی به مول
موبایلش را از جيبش دراورد و عکس چندماه پيشش را که در فرودگاه با بهار گرفته بود را جلوی صورت امير
گرفت وامير به دختری نگاه کرد که احساسش فقط این بود
این دختر عموی من است که هوس شوهر کرده و با هزار چرب زبانی مادرش را اثير خود کرد و حتی یک
درصد از زیبایی آنا را ندارد و در دلش پوزخند زد احسانيکه آنا را دیده چطور به این دختر ميگویيد فرشته
احسان که سردی نگاه اميرحسين را دید با هيجان بيشتری گفت:
ببينش به خدا چقدر چهرهاش معصومه باورت ميشه عاطفه هميشه حسرت ميخوره چرا من انقدر از بهارتعریف میکنم ؟تو یکم نگاهش کن ببين چهره اش چقدر معصومه بخدا چند وقت پيش استادش که مسيحی.
امير بدون توجه به عکس بهار به مهتابی نيمه سوز نگاه ميکندو بی هوا ميان حرف احسان ميرود و ميگویيد:
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احسان شگفتزده ابرویش بال میرود
داداش من اینهمه حرف زدم تو که زدی تو دهنمامير بلند خندید
آخه تو که آنا را دیدی چطور ميتونی به این بگی خوشگل و معصوم !حال تا واقعاً نکوبيدم توی دهنت بگو سعيدکجاست؟
احسان از روی جمله آخر امير بلند خندید
بیانصاف نشو حال آنا یکم چشم وابرو داشت بهارم خيلی ریز نقشه .اون جو نور  1ساعت پيش زنگ زد گفتمامانش یه زائو داشته باید ميزائونده برای همين نشد شب بيان تحفه گفت صبح اون جام آگه زائوی جدیدی
دردش نگيره مامانشم نخواد بزائونه فردا صبح ميان
امير با تعجب پرسيد
- Whatزائو ؟
احسان بیهوا با یک نفس خندهای پرتاب کرد دستی بر شکمش گذاشت و خود را به شيون و ناله انداخت که
یعنی موقع درد اش است امير خندهاش گرفته بود پشت سر احسان کوبيد و گفت:
یعنی خاک بر اون سرت خوب بگو زن باردار زائو چيه؟بابا دکتر جون این سعيد نفله گفت زائو بزار ببين چه پيامی داده سعيدو احسان می ایستدو قر میدهد و ميخواند
سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد.عمه از قم آید و خاله ز کاشان برسد.خبر مرگ عمو قلی برسد از
تبریز.نامهٔ رحلت دایی ز خراسان برسد.صاحب خانه و بقال محل از دو طرف .این یکی رد نشده پشت سرش
آن برسد.طشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج.به سراغش زن همسایه شتابان برسد
من گرفتار دو صد ماتم و روحانی گفت .سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد
احسان چنان این مطلب را با ادا و رقص و کرشمه میخواند که هردو به خنده افتادن صدای خنده اشان درون
خانه پيچيد هر دویشان نمیدانستند چرا اینهمه میخندند ادا اطوار احسان شعر سعيد یا زائو یا فراغ از غمها
احسان هر بار دستی بر شکم فرضی ميکشيدو شيونش بلند میشد
اومداومد بگير ین بچه امو خانم دکتر عظيمی زائوجون بزاوونزهره آرام دست در دست پرویز به اتاق آمد و پرویز با تعجب به دو فرزند دیوانهاش که روی زمين وارانه
افتاده بودند و میخندیدند نگاه کرد !همه به اتاق آمدند در این ميان که فرزانه وارد شد احسان و امير دوباره به
خنده افتادند احسان گفت:
یا خدا ادا اطوار فرزانه رو کی جمع کن ای وااای زائو اومد فقط عمه نيومد یا خدا بچه امو از تو ميخوامو هيچکس نمیدانست آن دو چرا چرند ميگویند و میخندند مادر اختر با گفتن( خدا شفا تون بده )و سرهنگ با
گفتن( زهره خدا صبرت بده دوتا دیونه پس انداختی) به خنده افتادن در این ميان زهره بود که دلش
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آرامگرفته بود مطمئن بود امير پناه خانوادهاش میشود همه به اتاق احسان آمدند و در جمعی صميمی نشستند
احسان و امير به هم نگاه میکردند و جلوی خنده بدون علتشان را میگرفتند احسان گفت:
امير جون من یکم حرف بزناحسان خطاب به همه گفت:
خانواده محترم توجه کنيد بچه سوسول فارسی که حرف ميزنه لهجه آمریکایی دارهامير به سمت احسان دوید و با حالت کشتی گالویز شدند و هرکس چيزی حواله اشان میکرد جمع پر بود از
صدای خنده چندی که گذشت زهره حکم سکوت داد
حال که همه جمع هستيم میخواستم با اجازه مادر اختر و آقاجون و مادر خودم بگم به اميد خدا فردا شبميریم خواستگاری بهار
همه بجزاميرحسين شروع به دست زدن کردن امير دندان رویهم ميفشرد و احسان با سوت بلبلیهایش سر
همه را درد آورد زهره ادامه میدهد و اميرحسين به مهتابی نيمه سوز نگاه کرد زهره گفت:
به اميد خدا فردا شب جواب بله رو از بهار بگيریم یه دورو زهم برای جواب ازمایشو قرار محضر معطل ميشيمو به یاری خدا برای بيست روز دیگهم یکی از کاخ تالر تهرانو برای مراسم رزرو کردیم که به اميد خدا دامادی
پسرمم ببينم در ضمن طبقه دوم خونه تهرانم برای عروسو داماد آماده میکنيم تا چندوقتی که ایران هستند
راحت باشن
احسان با خنده گفت:
خداوکيلی عجب برنامهریزی مو ل درزش نمیره خانم معلم بنازم که مثل مادر اختر فقط حکم ميدین شما کهخواستگاری نرفتين!
پرویز غرید
ساکت باش بچه بزرگترها بهترین برنامهریزیها رو دارن تو که هيچکسيو توی کارات دخالت ندادی پسساکت باش
احسان سرخورده از طعنه پدرش سکوت کرد و پرویز ادامه داد
حال که حامد نيست ميگم من چند وقت پپيش جوابو از داداشم گرفتم البته بابا و مامان روم سياه که شمارودرجریان نذاشتم جبران میکنم در ضمن تمام برنامهریزی هارو با حسين انجام دادم بهارم که روی حرف
داداشم حرف نميزنه امشب عموت بهارو نياورده بود ولی از نگاه شاد پری و حسين فهميدم جواب بهارم مثبته
پارت40
امير پوز خندی زد ( بهار )از این اسم متنفر بود و پس ذهنش ميگفت دختر دیوانه در این سن وقت شوهر
کردنش بود؟حتی دلش نميخواست بهار کودک 15سال پيش را به یادش بياورد عکس بزرگسالی بهار هم
حالش را بهم ميزد صدای دستها و مبارک باشه همه دراتاق پيچيده بود احسان به امير نگاه کرد دست فرضی به
ریش نداشتهاش کشيد که به خاطر زهره حداقل بخندند و امير با خنده دروغين نشان از رضایت تحویل مادرش
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داد زهره با اشک در نگاهش گفت:
امير مادر تو رضایت داری؟و امير همه جا آنا ميدید ولی مادرش پيشتر آرام گفت:
مامان هرچی دل تورو راضی ميکنه دل منو هزار برابر راضی ميکنهزهره لبخندی از رضایت زد احسان دستان مادر اخترو سرهنگ را گرفت و با آواز بی قوارهای که میخواند به
رقص وادارشان کرد و اخترو سرهنگ چنان شاد بودند از این وصلت که انگار سعيدی وجود ندارد
*مادرش که به خواب رفت پدرش را پشت پنجره تکيه زده به دیوار دید پرویز حضور امير را پشت سرش
حس کرد با بغض گفت:
دوماهه زندگيمون روی هواست کی گفته مرد ستون خونه اس؟ هرکی گفته بيخود گفته نميدونسته مرد بدونزنش پرده خونه هم نيست منو فرزانه و احسان سه نفری نتونستيم خونه رو توی این دوماه اداره کنيم هيچی
دیگه سر جاش نيست چون مامانت دیگه اون مامان قبل نيست همه داغونيم غمش داره ميکشتم
امير پدرش را به سمت خودش ميکشد اشکان پدرش را پاک میکند سر پدر را درآغوش میگيرد و امير
احساس میکند حاضر است برای این اشکها جان دهد لب ميزند
صبور باش بابا فقط الن باید خوشحالش کرد من هستم کنارتونپرویز سرش را به شانه های امير حسين تکيه داد و امير فکرکرد که این پدر میتواند بعد از مادرش سرپا
شود؟ سکوت بينشان برقرار بود پریوز با صدای لرزان گفت:
حاللم کن بابا فقط ازت ميخوام آنا رو دیگه بذاری کنار باباجان تا به آنا فکر کنی نميتونی بهارو ببينی امير بابابهارو ببين بهش فکر کن خيلیها بدون عشق شروع کردند و بهترین زندگيهارو دارند از کجا معلوم تو آنا
کارتون به ازدواج کشيده میشد؟آنا درمورد تو چی فکر ميکنه؟
یاد آنا و نگاه زیبایش قلب امير حسين را به درد آورد چشمانش را بروی هم فشردو ناليد:
بابا تموم شد دیگه حرفشو نزن فقط هرکاری که ميدونی مامانو خوشحال ميکنه انجام بده تو به خاطر خوشحالیمامان هرکاری میکنی منم هرکاری میکنم تا مامان راحت بخوابه شاید آنا فکر کنه انقدر عاشقش نبودم که
کنارش بمونم ولی واقعاً اون توی شرایط من نيست حال زارمو نبينيد یکم صبوری کنيد با خودم کنار ميام بابا
تصویر رفتن آنا از خانهاش در نظرش مرور میشود جمله آخر آنا قلبش را به درد میآورد
هروقت تونستی بين درخواست مادرتو عشقت یکيو انتخاب کنی ازم بخواه که باهات بمونم امير من نميتونمنفر دوميو تحمل کنم مادرت حق داره که کنارش باشی من نميتونم ببينم تو با نفر دیگه ای ازدواج ميکنی و به
اميد اینکه روزی خواهی برگشت زندگيمو خراب کنم
وجمله آخر آنا امير را در خودش میشکند
((همخونه شرقی خداحافظ))
نيمهشب از در حياط خانه بيرون ميزند دلش میخواهد فریاد بزند به هرکجا که نگاه میکند آنا را میبيند یادش
از نگاه آنا خالی نمیشد چندین بار قصد کرد که با او تماس بگيرد اما آنا قاطع گفته بود که نمیتواند این شرایط
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را قبول کند دلش نوازشهای آنا را میخواست ولی حال نبود در این بحران در این غمخانه آنا نيست دلش از
نامردی خودش در حق آنا گرفت نگاه اندوهگين آنا از نظرش کنار نميرود نفسهای عميق پشت سرهمی
میکشد تا شاید جریان زندگی به ریههایش برگردد وفکر کرد چه اندازه از زمانی که به ایران آمده احساس
تنهایی میکند (مسخره اس اینجا وطن من است و من احساس غربت میکنم)به لحظهای یاد سعيد میافتد
نمیداند چرا ولی شماره سعيد را میگيرد بعد از چند بوق صدای خوابآلود سعيد میآید
کيه؟ چی ميخوایی؟کيه چيه؟ اميرم سعيد خوابی؟سعيد با تردید و ترس میپرسد:
امير تویی چيزی شده؟نه بابا خواستم بپرسم چرا امشب نيومدی خونمون همينسعيد سرش زیر بالشت میکند
مرتيکه اینجا ایرانه ها ساعت  3صبحه قاطی کردی؟ زنگ میزنی ميگی خوابی!نه عشقم باليدی هام تو بارم .بروبگير بخواب عوضی عجب نفهميه این دیگه
امير حق داد به سعيد بی خيال گفت:
دارم حال تو میپرسم احمقلعنتی الن مثالً دلت برام تنگشده؟ سه صبح زنگ زدی چرا نيومدم؟ حالمو ميخوای چی کار ؟مگه دکتری؟بابابه اون داداش الغت گفتم که مامانم زائو داشت نتونستم بيام مگه بهت نگفت؟ پس اون شعر و برای عمه
نداشتم نوشتم ام؟
اميرحسين لبخند ميزند رفيقش دیوانه بود غرغرکنان گفت:
.چخبرته بابا انقدر غر میزنی چرا احسان گفت به هم ولی انتظار داشتم باشیامير به قرآن خوابم مياد باید صبح زود بيدار بشم به دستور مامانم باید بيایيم دستبوست حال هم گمشوو بروبگير بخواب دکتر مریض روانی طلبکار ساعت نشناس دراز چشم سبزموقهویی انگل آمریکا رفته
سعيد ارتباط را قطع میکند لبخندی بر لبان امير آمد از توصيف سعيد درمورد خودش خندهاش میگيرد
رفيقش طعم تلخ ذهنش راکمی گس کرده بود بر روی صندلی حياط مینشيند ذهنش شلوغ بود به حياط دوران
کود کيش نگاه میکند این خانه باسازی شده تمام سنگ مرمر سفيد هيچ شبيه خانه سنتی قدیمیشان نبود
شماره سعيد بر صفحه گوشی همراهش میافتد مزه گس کمی رو به شيرینی میرود صدای شاد سعيد از پشت
تلفن آمد:
ميگم امير ميگن هيچ تلفنی نصف شب بی حکمت نيست خوب شد زنگ زدی بدجور داشت به کليه هام فشارميومد گالب به روت رفتم خودم و از بند رها کردم دنيا برام روشن شد خوب بگو خوشگلم چه خبرا یادی از من
کردی ؟چيه نفسم نکنه منو ميخوایيی؟
هر دویشان به یاوهگویی سعيد خندیدند سعيد صدایش را نازک کرد و زنانه گفت:
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سينگلم تنهایی؟ عشقم چی پوشيدی؟ اصالً بگو کجایی تا سریع خودمو برسونم حال بگو چی دوست داری براتبپوشم؟نفسم گفته باشم خودت باید بيایی دنبالم من خجالت میکشم
چرند نگو سعيد این اراجيف چيه میبافی به هم!سعيد با شيون و ناله ساختگی گفت:
حال دیگه من چرند ميگم الهی به زمين گرم بخوری ای خدا جز جيگر بزنی اون شبهایی که مثل اسب تا صبحاميرحسين بلند میخندد و اجازه نمیدهد چرند بگویيد:
خفه شو سعيد خيلی عوضی شدی یعنی تو وکيلی؟ خيلی بیشرف شدی بابا!سعيد صدایش را به حالت عادی برگرداند کارش را خوب انجام داده بود توانسته بود امير را شاد کند
بابا منو بگو گفتم یاد دیسکوهای آمریکا کردی از فشار محدودیت به من زنگ زدی بابا من در همين حدتوانمه دیگه ببخش اگه نتونستم داف خوبی باشم ساعت سه نصف شبی
شعر نگو توهم هی این سه نصف شبو بکوب توی سرمنآرام ادامه داد:
شرمنده بیخوابت کردم نفهميدم چی شد زنگت زدمبخاطر تلفن بیموقع امير سعيد سردرد بدی گرفته بود ولی گفت( هيچکس رفيق نميشه)
نوکرتم داداش چه حرفيه گفتم که هرکجا هر لحظه اراده کنی هواتو دارم راستی مامانت چطوره؟افتضاح پرونده پزشکيش که جز مسکن درمانی هيچ راهی نداره بيشتر احساس استخون درد داره بستریکردنش هيچ فایدهای نداره فقط زمانيکه مسکن مصرف ميکنه انگار هيچ مریضی نداره ولی سه ساعت بعد
دوباره بی حال ميشه سعيد از دیرزو تا حال که ميبينمشو نميتونم براش کاری بکنم بيشتر داغون ميشم
داداش این روزا ميگذره قوی باش منم کنارتم هواتو دارمامير اندوهگين ادامه داد:
مامان به کنار بقيه هم یجورایی اوضاع رو بدتر ميکنن امشب بخاطر خانواده نامزد احسان خجالتو تویچشمایی بابا و مامانم دیدم وقتی اون ارازل اومدن حامد به فرزانه اشاره کرد که بره توی اتاق اونم رفت بابا این
احسان دیونه اس با کسی وصلت کرده که یکم حرمت سرشون نميشه باورت ميشه شوهر خاله دائم الخمرمو
پسرای معتادش باچرندیات گفتنشون امشب باعث سرشکستگی بودند من کاری باعاطفه ندارم چجور دختریه
ولی این وصله تن ما نيست اما احسان ميگه من دوستش دارم هيچ جایگاه خودشو نميبينه احسان اینهمه برای
ورود به تيم ملی زحمت کشيده برای خودش آدم معروفيه چطور توی جمع ميخواد خانواده زنشو معرفی کنه
بهمه گفت جواب آزمایش ژنتيک اش بيست روز دیگه مياد ميخواد عقدو عروسيو باهم بگيره تا رها شه از این
همه حرف !پسره پاک زده به سرش من به خاطر خوشحالی مامان از آنا گذشتم دیگه خودت در جریان بودی
توی این 15سال که آمریکا بودم هيچکس مثل آنا برام عشق نشد ولی بخاطر مامان النم نشد منو بيخيال اما
واقعاً احسان به خاطر خودش و موقعيتش نباید با عاطفه ازدواج کنه
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سعيد سرش را روی پشتی تختش گذاشت و امير درمانده بود دلتنگی آنا امانش را بریده بود سعيد این را
خوب فهميده بود دلجویانه گفت:
بخاطر آنا متاسفم داداش مادر توی زندگی یکباره ولی عشق بالخره زیاد یا کم هست حقداری به خاطرمادرت عشق تو ترک کنی مامانم گفت که (مادرت یه دختر در نظر گرفته) ناراحت نباش زن دایی سليقهاش
حرف نداره مطمئن باش بهترینو برات در نظر گرفته در مورد احسان وال مادر اختر اجازه نداد از طرف خانواده
ما هيچکس بره مراسم بله برون ولی واقعاً کار احسان اشتباهه این خانواده باعث سر شکستگين
امير چنگی به موهایش زد سعيد درکش میکرد و این برای روحيهاش خوب بود
به خاطر بیتوجهی احسان به نظر خانواده مامان و بابا خيلی رابطه اشون با احسان سرد شده منم توی دردسرانداخت این پسر احمق تمام بار مسئوليت روی دوش منه همه از من انتظار دارند به وصيت مامان عمل کنم و با
ازدواج بادختریکه هيچ عالقهای بهش ندارم شادش کنم منتی نيست مادرمه من طاقت نداشتم دل مامانو بشکنم
برای همين قبول کردم سعيد باورت ميشه یک ماه پيش بابام جواب مثبتو از خانواده دختره گرفته! ببين وقت
تالر هم گذاشتند !فکر کن اونا دیگه کين که انقدر هول شدن !تازه بابام امشب روی مخم رفته که شب
خواستگاری یجوری با دختره حرف بزن که راضی بشه باهات ازدواج کنه!کفرم در اومد فکر کرده حال ملکه
است ميگم پدر من اینا تورو ساده گير آوردند مطمعن باش دختره از خداشه ميخوان مثالً بگن دخترمون قصد
ازدواج نداره طاقچه بال بذارن از اینطرفم خواهرم بارداره میترسم مصيبتی که قراره سرمون بياد فرزانه رو
گرفتار کنه همه چيز قاطی شده همه چيز
امير ساکت شد احساس کرد کمی سبک شده ادامه داد:
اینارو به خيال من اگه حرف بزنم باید یه خيمه بزنی و زیرش بشينی گریه کنی تمام زندگيمو تب گرفته تو بگوچيکار میکنی چه خبر؟
سعيد فکر کرد رفيقش نابود شده مادرش عشق شکست خورده و دختریکه به او عالقه ندارد و چه چيزی
میتواند یک مرد را از پای درآورد با صدایی خش دار گفت
داداش صبور باش از کجا ميدونی اون دختر خوب نباشه؟ مامانت بی دليل کاری نميکنه هواتو دارم ميگذرونيمبا هم این دورانو درمورد خودم من که خوبم چندتا اتفاق خوب باهم برام افتاده فعالً کوک کوکم یکی اومدن
داداشم بعداز 15سال به ایران یکی دیگه اینکه یه قرداد مهم حقوقی با یه کشور عربی بستم مهمترینش اینکه
بالخره به اونيکی ميخوامش گفتم دوسش دارم
امير لبخند زد پس بالخره عشق اسرار آميز سعيد فاش میشود
مبارکه داداش پس بالخره موفق شدی با عشق یواشکيت حرف بزنی!سعيد از خوشحالی داداش گفتنهای امير سرمست شد
آره نوکرتم رفتم حرفهای دلمو بهش زدم چهرهاش که نشون میداد نظرش مثبته ولی حال تا چهارشنبه بریمخواستگاری ببينيم چی ميشه ولی اگه همه چيز خوب پيش بره شيرینی منم میخوری ميدونی چند ساله
بخاطرش صبر کردم امير سهمم از همه دنيا اگه همين باشه من فقط اونو ميخوام
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امير بلند خندید پس ذهنش گفت(چه دلداده ایه سعيد )با خنده گفت
از دست رفتی سعيد یعنی مبتالش شدی اساسی مرتيکه یعنی هوایی بد جور حال جون امير بگو ببينم کيهچجوریه؟ به آقای وکيل خوشگلو خوشتيب دیوانه ما ميخوره یا نه؟
سعيد چشمان ترسان بهارو صدای آرام بهار در نظرش آمد لبخند زد صورت ماه بهار آب نباتی ریخت بر قلبش
شاد گفت:
آره بابا یه تيکه فرشته اس روی زمين به خدا خيلی خانمه بدجور بهش باختم از بس که این دختر خانمهپارت43
اميرحسين هنگامیکه این جمله را میشنود یاد حرف احسان درباره بهار میافتد(داداش به خدا بهار یه تيکه
فرشته اس عاشقش ميشی خيلی خانمه)امير اخمی میکند نام آن دختر تلخ کرد ذهنش را دستی به صورتش
کشيد و ذهنش را جمع میکند و با خوشحالی ميگویيد:
خاکبرسر ذليلت کنن از دست رفتی پسر رسما حال بگو ببينم این فرشته خانم کی هست آشناس؟سعيد چشمانش را بست بهار زیبایش را تصور کرد
اره آشناس دختر دایی حسين( بهار) خواهر حامد امير بهار دختریه که سهساله داری جون میکنی بفهمی اونیکه دلو دین مو برده کيه؟ حال توبگو اون دختر بيچارهای که ندیده و نشناخته اینهمه ایراد ازش میگيری کيه؟
اميرحسين با فریاد گفت:
کی؟امير از جایش پرید فاجعه شده بود سعيد تعجب کرد
چی شده امير بهار و نمیشناسی؟ خواهر حامد خواهرشوهر خواهرت دیگه؟ کی دیگه چيه؟سعيد خنده بلندی سر داد
ميدونم سورپرایز شدی پسر یادته داشتی از فضولی بفرما بهار خانمه کيف کردی چه اندازه تودار بودم حالاميرحسين با یک دست سرش را گرفت و وای بلندی گفت و مجال صحبت به سعيد نداد
وای گفتن اميرحسين برای سعيد انگار صدای زنگ مرگ میداد سعيد از صدای نفسهای تند امير متوجه شد
که اميرحسين بهشدت عصبی شده اميرحسين به دور خود ميچرخيدو مدام زیر لب وای میگفت سعيد ایستاد
احساس سنگينی در سرش کرد دستش را به دستگيره اتاقش گرفت و با صدای خفيف و تکهتکه گفت:
امير داداش چی شده؟ چيزی از بهار ميدونی؟ کسی حرفی زده؟ داداشی چته؟چرا اینجوری میکنی ؟سعيد دردی در گلویش احساس کرد حرفی که خواست بگویيد مانند فروبردن خنجری بود بهسختی گفت:
ميگم داداش زندایی کيو پسند کرده؟ امير بهاره؟ امير تورو جون سعيد بگو که بهار نيست! امير ميشه حرفبزنی؟
امير به دور خودش میچرخيد فریاد زد:
خدا لعنتت کنه سعيد حال باید بگی لعنتی هزار بار ازت پرسيدم کيه نگفتی گفتی ميخوام همه رو سورپرایزرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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کنم اخه آدم نفهم اگه میگفتی الن اینجوری نمیشد حداقل اگه من فقط ميدونستم الن جلو شو میگرفتم
سعيد احساس خفگی میکرد احساس کرد به سرش از دو طرف فشار وارد میشود دستش را بر گلویش فشرد
به ساعت نگاه کرد  4صبح بود شاید خواب میبيند با التماس گفت:
اميرحسين داداش تو رو به هرکی میپرستی با من شوخی نکن داری سرم تالفی در مياری که بهت نگفتم کيهاره داداش؟
امير نمیتوانست جواب دهد چه میگفت حقيقت همين بود دستان سعيد به لرزش میافتد با حالت التماس
گفت:
داداش خوب توکه دوسش نداری به همه بگو که نميخوایيش ازدواج که زوری نميشه !اميرحسين تورو به خدابهارو از من نگير امير بدبختم نکن بدبختش نکن اميرحسين بگو که به زندایی ميگی که نميخوایيش جون
سعيد بهش ميگی؟
صدایی التماسی سعيد امير را در خود شکست با عصبانيت گفت:
دیوانه وقت تالر آتليه هم عمو و بابام گرفتن فردا شب قرار خواستگاری بهونه اس چند روز دیگه عقدمیکنيم سعيد
جون سعيد اذیتم نکن امير منو نکشامير دور خودش چرخيد نفرینی به بهار کرد و گفت:
نریز بهم سعيد تورو خدا اینجوری حرف نزن من چه خاکی به سرم کنم من هزار بار تا حال گفتم نميخوامشمامانم قسمم داده گریه کرده دست منو بوسيده میفهمی وقتی مادری دست بچه اشو ميبوسه یعنی چی؟ ميشه
به این مادر نه گفت ؟اینها همه برنامه ریزیاشونو کردن این دختره رو رسماً نامزد من ميدونن به خداوندی خدا
اگه وصيت مامانم نبود فردا شب همه چيزو به هم ميرختم این لعنتیها هم از همه پنهون کردند تامن بيام به
خدا مادر اختر امشب به بابام مدام غر میزد که چرا انقدر دیر گفتی مگه ما غریبه بودیم سعيد همه خوشحال
بودند هنوز نامزد نکرده ا مشب نميدونی چه بزنو برقصی راه انداخته بودند دایی حسين حتی امشب منو یه
گوشه کشوند و به هم تاکيد کرد که آنا رو فراموش کنم سعيد برای دو طرف همهچيز تمومه تو بگو من چی
کارکنم سعيد من این روزای دل کندنو به خاطر مادرم دیدم سعيد تو که ميدونی چی میکشم
امير نمیتوانست به مادرش در این لحظات پایان عمر نه بگویيد و سعيد هم این را خوب میدانست که امير به
خاطر مادرش از عشقش گذشته سعيد که جای خود دارد سعيد بدون هيچ حرفی تلفن را قطع کرد و مانند
کودکان در وسط سالن خانه به زار زدن افتاد و امير فکر کرد که چه اندازه از بهار ندیدهای متنفر است که اول
عشقش را گرفت بعد بهترین رفيقش را تلفن را در دستش فشرد بلند گفت
خداحافظ آنا خداحافظ سعيد لعنت به تو بهارپارت44
ساعت پنج بامداد بود و بهار در حال خواندن نماز زنگ تلفن همراهش به صدا درآمد پرشتاب با ترس و
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

86

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
پریشانی نماز را تمام کرد و اولين فکری که به ذهنش آمد این بود که زهره فوت کرده شماره ناشناس را که
دید تردید کرد به جواب دادن پاسخ نداد به فکر فرورفت پيش خودش خيال کرد اشتباه کرده پيامکی آمد
بهار جواب بده سعيدمبا ترس و هزاران فکر آشفته سریع خودش شماره سعيد را گرفت هنگامی که ارتباط وصل شد با دهانی
خشکشده از ترس گفت:
آقا سعيد چی شده ؟عمه فهيمه کجاست ؟چه اتفاقی افتاده تور خدا بگين کسی چيزیش شده؟سعيد با صدایی پر از بغض گفت:
بهار تو جواب مثبت به اميرحسين دادی؟بهار که چشمبهراه خبر مرگ کسی بود پرسيد:
چی؟ چی شده؟ اميرحسين کيه؟سعيد کالفه فریاد زد:
بهار ميخوایی زن اميرحسين بشی؟بهار چادرنمازش را از سرش برداشت یک نفس بيرون داد حداقل خيالش راحت شد همه سالم بودن اما نه انگار
سعيد دیوانه بود و دلش میخواست به پسر عمهاش بگویيد تویه بیشعور به تمام معنایی اما نگفت
پسر عمه خجالت آوره ميدونيد ساعت چنده؟ این رفتار شایسته شما نيست این سؤال چيه ميپرسين اونم اینموقع خدانگهدار
بهار خواست تلفن را قطع کند که سعيد التماسی گفت:
بهار توروبه خدا من همين الن از اميرحسين شنيدم که بابات جواب مثبت بهش داده نفهميدم چی شد شمارهاتو گرفتم فقط به هم بگو ميخوایی زنش بشی؟
بهار پاسخی نداد بهاندازهای از تلفن نابهنگام سعيد به تپش قلب افتاده بود که نمیدانست چه بگویيد
سعيد آرام گفت:
ميشه جوابمو بدی خالصم کن همين حال آره یا نه ؟آقا سعيد اصال رفتارتون درست نيستسعيد ميان حرفش دویدو گفت:
بهار تورو جون مادر اختر بهم بگو تو هيچ به درخواست ازدواج من فکر کردی؟نهنه گفتن قاطع بهار آواری بود بر سر سعيد پوزخندی زد و پرسيد:
چون اسم اميرحسين اومد وسط اصالً نميخوایی به درخواستم حتی فکر کنی؟بهار نگران به در اتاقش نگاه کرد هم نگران این بود که پدرش از این ارتباط تلفنی نابجا خبردار شود و
اختالفات قدیمی باز شروع شود وهم از پاسخی که میخواست به سعيد دهد قلبش به درد آمده بود ولی اشکها
و التماسهای سپيده جلوی نظرش بود میترسيد حقيقت را به سعيد بگویيد و سعيد جنجالی با سپيده به پا کند
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

87

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
و فکر کرد تلفن را قطع نکند و خودش این ماجرا را پایان دهد:
پسر عمه به حرمت عمه جواب ميدم من از خواستگاری پسر عمو خبر نداشتم که به خداوندی خدا به همينسجادهای که الن روش نماز ميخوندم قبل از فهميدن جریان خواستگاری عمو از بابام
جواب نه رو به مامانم دادم و بعد از اینکه جواب نه دادم متوجه شدم که عمو یک ماه پيش خواستگاری کرده و
قاطع ميگم جواب رد من به شما هيچ ربطی به پسر عمو نداره
شکست نشست خورد شد صدایش گرد مرگ گرفت انگار سعيد آرام گفت:
قسم نخور تو هرچی بگی باورم ميشه فقط بگو چرا نه؟پسر عمه من همون موقع میخواستم جواب منفی بدم ولی حقيقتش صالحدیدم مادرم به مادر اختر بگه و درضمن من هنوز هيچ جوابی برای پسر عمو در نظر نگرفتم فقط در همين حد که بزرگترها رضایت دارند وگرنه
خودم فعالً جوابم مثبت نيست من هدفدارم و هدف اصليم درسمه
و بهار به خاطر دروغی که گفته بود از خدا طلب بخشش کرد بهار حداقل دلش برای اولين بار برای مردی
لرزیده بود و قصد جواب منفی دادن به سعيد را نداشت یا نهایتش میخواست به درخواست سعيد فکر کند ولی
سپيده همهچيز را عوض کرد بهار هم دلباخته نبود سریع نظرش عوض شد و سعيد فکر کرد چرا فکر میکرده
بهار جوابش مثبت است سعيد آرام گفت:
اگر رفيقم خواستگارت نبود تا ده سال دیگه پات ميموندمو راضيت میکردم ولی الن پای وصيت زنداییوسطه ناراحتم حداقل باکسی ازدواج نمیکنی که ذرهای دوستت داشه باشه
وسعيد نتوانست دیگر هيچ حرفی بزند تلفن را قطع کرد و سعيد دلش میخواست فرصت التماس داشته باشد
فرصت زدن حرف دل و اميرحسين مانع شد سهمش را از دنيا را به دست بياورد و پایان حرف سعيد شوکی بود
برای بهار
**
همهمه شادی در خانه پرویز به پا بود همه در حال آماده شدن برای رفتن به مراسم خواستگاری بودند و امير
مادری را دید که انگار به عمرش بيماری ندیده زهره با شوق و عشق موهای پرویز را رنگ میزد و اختر در
حال غرغر کردن به جان عفت بود که چرا لباسش را دیر از خياط تحویل گرفته سرهنگ مشغول صحبت با
احسان بود و فرزانه در حال نق زدن در پشت تلفن به جان حامد بود که چرا اجازه نمیدهد کفش پاشنهبلند
بپوشد امير لبخند زد ارزش دارد گذشتن از عشقش ارزش این حال خوب ما درو خانواده را دارد ارزش این
لبخندهای آخر مادر را دارد خودش به درک شاید برایش فرصتهایی باشد اما مادرش نه.
ولی برخالف خانه پرویز که پر بود از خوشی و شادمانی خانه حاج حسين درگيری سختی بود حامد و حميد
عصبی بودند و حرف حاج حسين یکی بود حميد غرید:
بابا چرا نميخوایی به حرفمون گوش بدی عمو رسول خودش گفت یه دختر همخو نه اش بوده یعنی این پسرمعلوم نيست چه غلطی میکرده اون طرف!
به سمت بهار برمیگردد بهار روی مبل پاهایش را بـ*غـل کرده بود و مانند کودکان سربهزیر گریه میکرد
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نگاهش کن بابا این دختر به این مظلومی حقش نيست به خدا عمو رسول گفت امير خيلی این دختره رو دوستداشته و فقط و فقط به خاطر درخواست زن عمو ولش ميکنه پس حتمی دلش با دختره اس چرا نميخوای قبول
کنيد بابا اگه زن عمو بميره امير دوباره فيلش یاد هندوستان کنه چی؟ حامد آخه تو یه چيزی بگو
حامد درمان ده بود این ازدواج هنوز سر نگرفته باعث دردسرش بود
داداش من چی بگم تصميمشو بابا گرفته بهارم که ميگه هر چی بابا بگهحامد سرزنش وار گفت:
آره دیگه اینجوریاس آقا حامد بهار اگه نه بگه برای تو که خيلی بد ميشهحامد عصبی به سمت حميد رفت
چرا چرند ميگی من خودم زنگ زدم عمو رسول من خودم اومدم این موضوعو بهتون گفتم گور بابای زندگیمن به و اهلل فقط بهار برام مهمه
پری شانهای بهار را ماساژ میداد با خشونت به پسرانش که روبروی هم فریاد ميزند غرید:
چخبرتونه اینجا رو روی سرتون گذاشتين این خونه بزرگتر دارها چرا شما دوتا نفهم نميخوایين بفهمين باباتدرجریان بوده اون بدبخت یه دوستدختر داشته زنش که نبوده
پری مشتی آهسته به شانه بهار میکوبد و ميگویيد:
ببين بهار چه آشوبی راه انداختی سر صبحی چرا بهشون زنگ زدی که تحقيق کنن! مگه ما مرده بودیم اینابزرگترت شدند آره؟
بهار از این دعوای خانوادگی که باعثش شده بود خجالتزده و گریان میلرزید ولی نتوانست بگویيد که سعيد
به او هشدار داده که امير به او عالقهای ندارد و مجبور شده از برادرانش درخواست کند که از ماجرا سر در
بياورند حميد انگشت اشارهاش را به سمت مادرش گرفت
مامان به قرآن که داماد دکتر کورت کرده بابا بهار کم کسی نيست بذارین این بچه حداقل دکتری بگيرهچطور دلتون مياد این دخترو شوهر بدین !بابا ببين چجوری بدنش ميلرزه اصالً نظر خودشو پرسيدین؟حرومش
نکنيد این طفل معصومو
حميد روبروی بهار روی دوزانو مینشيند
بهار این دوتا عموها ترس از بين رفتن مالشونو دارند ميترسن اینهمه ثروتشون دست غریب بيوفته از بگوخواهرم گریه نکن تو هميشه محکمی حرفتو بزن فقط بهمون بگو
بهار که کمتر کسی اشکش را دیده بود شرمنده لبانش ميلرزیدو به پدرش خيره بود حاج حسين که بیتفاوت
تلویزیون نگاه میکرد ایستاد و به سمت آشپزخانه رفت چندی نگذشت که همراه یک ليوان آب برگشت جلوی
بهار گرفت و بهار هقهقکنان با التماس نگاه از او میخواست که مجبور به ازدواجش نکند حاج حسين خونسرد
گفت:
چرا گریه میکنی بابا؟ چيزی شده؟ نظرت غير نظر منه! ها؟ بابا بگو ببينم نظرت چيه؟به یک آن فریاد زد
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چرا گریه میکنی مگِ میخوان ببرنت قتل گاه هی زر زر گریه برای چيه؟یال حرف بزن بابا تا این دوتا لندهور اینجان بگو نظرت چيه؟
همه از فریاد حاج حسين ترسيدند و سکوت اختيار کردند بهار خودش را به مادرش چسبانده بود پری پشت
چشمی برای بهار نادان نازک کرد پس ذهنش میگفت ( این دختر حتما دیوانه شده شوهر به این کمالتی کجا
بود)حاج حسين آرام کنار گوش بهار صحبت کرد چنان صدایش آرام بود که حامد و حميد متوجه نمیشدند
ميخوایی بگی انقدر هنر نداری که بتونی یه زندگی تشکيل بدی؟ یعنی نميتونی کاری کنی که امير یادش برههمخونه ای داشته؟ آره بابا؟ یعنی توی مغزت بهجز درس چيزی دیگه ای نيست؟گریه برای چيه؟تو ميدونی
امير مایه فخر فاميله بهتر از این کيه برای تو؟ميخوام بدونم بلدی به یه مرد زندگی بدی؟ نگو که اینقدر بی
هنری که نتونی یه مردو عاشق خودت کنی که مایه سر شکستگيه دختر احمق برای خاندان عظيمی بهترین
داماد همين امير حسينه اصالبگو ببينم من بدتو تا حال خواستم آره بابا فکر کردی بدون تحقيق دخترمو
میفرستم خونه بخت آره بابا بهار من صالحتو بهتر ميدونم یا این دوتا گراز؟
من هميشه پشتت بودم یا این دوتا نفهم؟ داداشاتن روت تعصب دارن تحریکشون نکن برعليه من
بهار خواست حرف بزند ولی حاج حسين اجازه نداد و آرامو پچ پچ وار گفت:
بهار تو پای ایستادن منی من قلم پای خودمو که نمیشکنم میشکنم؟ من و عموت صالحتونو ميخوایی خداشاهده کاری به زهره ندارم که آخرای عمرشه ميدونم که امير پسر خوبيه حالهم پاشو زنگ بزن اون عمو
رسول کله خرابت هر سوالی داری بپرس به شرفم قسم اگه گفت پسر بدیه یا الواته همه چيز تمومه فقط بگم
بهونه اون دخترو نيار که یه موضوع چندماهه بوده مثل هزارون که نامزد ميکنن و به هم ميریزن بلندشو حال
تلفن بزنپارت46
احوال پرسیهای عمو رسول تمامی نداشت و بهار زیر فشار روحی شدیدی بود همه چشمها روی دهـ*ان بهار
متمرکز بود بهار کالفه از قربان صدقههای عمو رسول شد نمیتوانست جلوی اینهمه نگاه چشم به راه بر روی
خودش حرفش را راحت بزند پس شروع کرد به انگليسی صحبت کردن
عمو جون ببخشيد فارسی صحبت نمیکنم چون الن همه به من نگاه میکنند شرمنده ميخوام یه سؤال بپرسمعمو همخو نه دیگه چيه؟ مگِ پسرو دخترم همخونه ميشن؟ من فقط همخونه رو خونه دانشجویی ميدونم ولی از
این نوعش چيزی نميدونم عمو پسر عمو چجور پسریه؟ من واقعاً نمیشناسمش همه اصرار به این ازدواج دارن!
رسول با صدای بلند خندید این دختر چه ساده دليست
ای به قربون انگليسی صبحت کردنت بذار خودم برات کامل بگم ببين عمو اینجا رسم بر اینکه اگه کسی قصدازدواج داره اول دوست دختر پيدا ميکنن بعد تنها با یک نفر دوست ميشن جدا از دوستیهای اجتماعی مثل
نامزدی توی ایران هرجا هم ميرن فقط یک نفرو معرفی ميکنن که دوست دخترشونه
وقتیکه ببينن واقعاً همو دوست دارند یه مدت همخو نه هم ميشن اما رسماً ازدواج نميکنن یعنی اینکه هيچ
عقدی خونده نميشه و هيجا ثبت نميشه فقط یه پيوند عاطفی بين خودشونه بعد یه مدت اگر پسر واقعاً دخترو
دوست داشت حلقه ازدواج بهش ميده ميدونی دخترم ازدواج اینجا تعهد مالی شدیدی داره تو اگر ميلياردرهم
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باشی و از زحمت خودت اینا رو به دست آورده باشی زمان طالق مهم نيست دارایيت نصف و نصف ميشه و این
امر بر زن و مرد صادقه یعنی مرد هم از زن سهم ميبره پس با فکرو نتيجه پيش ميرن نه اینکه حال بگم آمار
اینجا طالق کمه نه منظورم به سبک زندگی اینجاست به نظرم حداقل یک ماهی نامزد باش تا اميرو بهتر بشناسی
البته فکر نکن امير کار اشتباهی کرده منم  4تا پسرام دوست دخترای خودشونو دارن پدر سوختها
عمو الن شرایط جوریکه زن عمو زهره به این ازدواج دلبسته حامد از طرف همسرشو خانواده همسرش تحتفشاره باباو عمو پرویز به شدت مارو مناسب هم ميدونن حتی تالر عروسی هم دیدن ميشه صریح بگين چجور
آدميه
ببين بهار جان امير حسين پسر فوق العاده متين و باوقاریه یکبار اینجا برای ما  4تا برادر دردسر درست نکردخيلی چشم پاکه دیگه از چيره دستيش توی جراحی که حرف نمیزنم چون با یه سرچ ساده توی اینترنت
خودت میفهمی پسر فوق العاده با محبتيه اینجا توی مراکز خریه خيلی فعاله اما من نميدونم با عالقه به
خواستگاری تو اومده یا با اجبار؟ چون چند روز پيش با این دختره تموم کرد ببين دخترم من اگر دختر داشتم
لحظهای صبر نميکردمو دخترمو بهش میدادم پس به خاطر رابطه قبلی امير احساسی تصميم نگير
بهار خجالت زده بود نمیتوانست سوالش را واضح بپرسد گفت:
ببخشين بچه دارهم شدندرسول بلند خندید میدانست منظور بهار چيست
ببين دخترم اگر منظورت رابطه ج.نسی بينشون بوده یا نه من اونجا نبودم ببينم پدر سوختها چه غلطی ميکننرسول بلندتر خندید و بهار از خجالت لــ*ب به دندان گرفت رسول گفت:
ميدونم فکرت چيه بالخره رابطه ج.نسی توی زن و شوهر یک جور دلبستگی هم مياره ولی خوب دوست دختریجور همسره دیگه بهتره به اینچيزا فکر نکنی دخترم به اون بابای الغت بگو انقدر تورو اذیتت نکنه ميام
ميبرمتا
بهار لبخندی از شرم زد و همه خانواده به خصوص حامدو حميد نفس راحتی کشيدن انگار از دوش همه باری
برداشته شد بهار وقتی لبخند همه خانواده را دید دلگير بود چقدر زود همه میخواستن وضعيت عادی شود حاج
حسين با فریادو خنده گفت:
بهش بگو هرچی ميگی لیق خودتو پسراتهصدای حاج حسين به رسول رسيد رسول گفت:
چجوری صدامو شنيد اصالً گوشيو بهش بده ببينم یکم از خجالتش در بيامبهار تلفن را به پدرش داد و حاج حسينو رسول مشغول خنده و شوخی بودند حامد وحميد به اتاق بهار رفتند و
اشاره کردند که به اتاقش برود حامد پشت پنجره ایستاده بود
بهار نميخوام ذرهای به خاطر من و رودروایسی با خانواده عمو تردید کنیحميد گفت:
بهار بگی نه تا آخرش باهاتيمرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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حامد افزود
امشب با امير حرف بزن اگر نخواستيش فقط اشاره کن خوب؟بهار با تردید سری تکان داد حميد گفت:
ولی بهار جز این مورد همخونه داشتن کالً هر  4تا عمو تو کاليفرنيا به نجابت و جنتلمنی ميشناسنش فکراتوبکن شاید ده تا دیگه اینجوری برات پيش بياد شایدم نه اما یکمم کوتاه بيا سنت زیاد نيست ولی بالخره توهم
باید تشکيل خانواده بدی حال هرجور تو بگی ما پشتتيم
سعيد
*
خيره به دریا بودم،مدام چشمانم از اشک پر میشد ،لعنتی مانند دختر بچها اشک میریختم ،حق من این
نبود.چرا بهار جواب رد داد؟ چرا مرا ندید؟ چرا امير حسين که هيچ عالقهای به بهار ندارد باید به خواستگاری
بهار برود؟ چرا بهار بی رحمانه مرا پس زد؟ لعنت به امير حسين لعنت به خاندان عظيمی خود خواه .روی ماسها
دراز کشيدم موبایلم را از جيبم درآوردم روشنش کردم  25پيامک با تعجب بسته پيامک ها را نگاه کردم
دوپيامک از مادرم  20پيامک از امير حسين یک پيامک از احسان و دو پيامک از سپيده حوصله خواندن
پيامکها را نداشتم با بی حوصلگی به سمت ویال رفتم هيچ هدفی نداشتم نمیدانستم دقيقاً به چه چيزی فکر
کنم اصالً نمیدانستم چرا به شمال آمدهام بی حوصله دوشی گرفتم مشغول ریختن چایی برای خودم بودم که
زنگ گوشيم به صدا درآمد شماره امير حسين بود جواب ندادم خواستم خاموشش کنم که شماره احسان روی
صفحه افتاد جواب دادم
بگو احساناحسان فریاد زد
مرتيکه الغ پدرمون در اومد از استرس ،کدوم گوری هستی؟چته تو؟ چيکارم داری؟آدم نفهم مامانت هزار بار بهمون زنگ زده ،همش با دروغ پيچوندیمش ،گفت قرار بوده صبح بياریششهرستان ،عوضی حداقل مادرتو چشم انتظار نگه ندار.
کالفه بودم حوصله خودم را هم نداشتم
باشه الن زنگش میزنم کاری نداری؟سعيد پياممو خوندی؟نه!پس بخون ،اگه خواستی از خيلی چيزها سر دربياری بهم زنگ بزنتا خواستم حرفی بزنم گوشی را قطع کرد سریع پيامکهارا باز کردم
امير حسين -داداش کجایی- -نفهم جواب بده-کجایی-زنگم بزن-یه خبر از خودت بده-سعيد منو ببخش-
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سعيد من هيچ کاره ام-داداش جواب بده  -سعيد تنهام نذار
پيام مادرم –مامان سعيد جان کجارفتی یه مرتبه توکه تهران بودی هرجا هستی خبرم کن
پيام احسان
سعيد کدوم گوری رفتی امير مثل اسفند روی آتيشه جوابشو بده ببين درمورد بهار یچيزایی هست که تونميدونی اگر ميخوایی بدونی بهم زنگ بزن
به فکر فرو رفتم بخاطر پيام امير حسين قلبم از غصه سنگينی میکرد امير حسين برادر نداشتهام بود به مادر
زنگ زدم و پيام سپيده را نخوانده پاک کردم مردد بودم برای زنگ زدن به احسان اما ذهنم پر از سؤال بود با
احسان تماس گرفتم
چی ميدونی درمورد بهار؟کجایی؟جواب منو بده.منم گفتم کجایی؟ویال یکی از دوستاماحسان بيخيال داد زد
مرتيکه شمال تنهای ميری؟ آدرس بده منم مياماحسان چرند نگو حوصله اتو ندارم ،بگو تو چی ميدونی که من نميدونم؟سعيد پشت تلفن نميشه آدرس بده ميام همچيزو ميگمآدرس را مردد دادم یعنی چه ماجرایی بود که احسان به خاطرش تا شمال میآید

***
(کاش بودی آنا کاش امشب خواستگاری تو ميومدم عزیزم ميدونم هميشه آرزو داشتی مراسم خواستگاری
ایرانی برات بگيرم منو ببخش آنا تو از این همخونه شرقی متنفر شدی منو ببخش)
صدای سوت و فریاد و بزن توی گل لمصب احسانو حميد امير را به مراسم خواستگاری برگرداند
(لعنتی)دستی به صورتش کشيد به اطرافش نگاه کرد همه در حال گفتگو و خنده بودند این مراسم هيچ شبيه
مراسم خواستگاری نبود کاسهای تخمه برای حميد احسان و هيجانو فریادهای آن دو بيشتر بيانگر یک دورهمی
خانوادگی بود.و تنها دختری کنار فرزانه خواهرش نشسته بود که ساکت بود .هيچ حوصله فکر کردن به آن
دختر را نداشت حداقل فوتبال دیدن بهتر از نگاه کردن به آن بچه بود بهار ذهنش آشفته بود دلش با این
ازدواج نبود حتی بعد از دیدن امير حسين هم هيچ احساسی به او پيدا نکرد معشوقه داشتن امير حسين برای
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بهار شوک بزرگی بود هرچقدر به امير حسين نگاه میکرد متوجه میشد او در جهان دیگریست آرزو میکرد
کهای کاش نمیدانست که او معشوقه داشته هزاران نکند در ذهنش بود نکند هنوز هم دوستش دارد نکند بر
سر اجبار اینجاست نکند ...صدای پدرش در ذهنش مدام میچرخيد
یعنی هنر نداری کسيو عاشق خودت کنی؟بهار مصمم شد که ذهنش را دور کند از اینکه او یک نفر دیگر را دوست داشته تا بتواند درست تصميم بگيرد
فرزانه دست بهار را گرفت و روی شکمش گذاشت
عمه جون با بچهام حرف بزن ،بگو داری زن دایش ميشیبهار خندید
الهی من به قربونش برم عزیزموفرزانه این حرفا چيه زشته!صدایی ضربه عصای سرهنگ و دستور قطع تلوزیون باعث شد مراسم رسمی شود همه ساکت شدند و زهره با
افتخار به این جمع خانوادگی نگاه کرد و به امير لبخند زد و امير چشمانش را برای اطمينان خاطر مادرش بهم
فشرد سرهنگ سرافراز و با غرور گفت:
بحمداهلل امشب شب خيلی بزرگيه ،من چندسال پيش که حامدو فرزانه هم ازدواج کردن واقعاً خوشحال بودم،اما امشب برای من شب خيلی مهميه ،دو تا از نوه هام که واقعاً تاج افتخار فاميلن دارن باهم ازدواج ميکنن ،و به
نظر هيچ ازدواجی در فاميل چنين برازنده نبوده.
سرهنگ با عصایش دورتا دور مجلس نشانه رفت
شما به این مراسم نگاه کنيد اصالً شبيه مراسم خواستگاری نيست ،بيشتر جمع خانوادگيه تا خواستگاری ،خوبشروع کنيد هر حرفی نقلی دارین بفرمایيد حسين بابا تو شروع کن
حاج حسين با یک با اجازه به امير گفت:
امير حسين جان عمو قصدت موندن ایرانه ،یا ميخوایی از ایران بری؟امير با لبخندواحترام به حاج حسين گفت:
حقيقتش عمو فعالً تا یکسالی قصد موندن دارم ،حداقل تا زمانيکه وضعيت ازدواج احسان و زایمان خواهرمرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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بهسالمتی انجام بشه ایران ميمونم ،بعدش نميدونم چه تصميمی میگيرم ،بستگی به شرایط داره ،ولی فعالً هفته
آینده ميرم وزارت خونه تا مجوز فعاليت بگيرم ،تا وقتی ایران هستم مشغول کاری باشم
همه با خوشحالی از حس مسئوليت امير حسين کف زدند و حاج حسين با افتخار بادی در گلو انداخت به بهار
نگاهی کرد و با اشاره به اوفهماند که لذت ببرد از حس مسئوليت این پسر و بهار هم در ذهنش احسنتی گفت به
این پسر وظيفه شناس وبه امير حسين نگاه کرد اما امير به هيچ عنوان حاضر به نگاه کردن به بهار نبود با دستور
سرهنگ آنها به اتاق دعوت شدند و هردو روبه روی هم بر روی صندلیها اتاق مطالعه بهار نشستند و امير
حسين شاید برای اولينبار نگاه کوتاه و دقيقی به بهار کرد و در ذهنش گفت (حتی یک درصد از زیبایی آنا را
ندارد خدایا از این بچه متنفرم) امير نفس کالفهای بيرون داد (سعيد به چه چيز این دختر عالقه مند شده)و بهار
زیر چشم به امير حسين خيره شد و فکر کرد (آیا واقعا او نخبه تر است یا پسر عمویش)

رمان همخونه شرقی
هر دو ساکت بودند صدای تقه در باعث میشود که امير صدای بهار را بشنود
بفرمایيد؟پری با وسایل پذیرایی وارد شد و با خنده گفت:
مادر دیگه خودت به آقای دکتر تعارف کن ،توروخدا دکتر جان بفرمایيد چيز قابل داری نيستامير حسين از پری تشکر کرد مهر زن عمو پری مهربان را از کودکی در دل داشته لحظهای به بهار نگاه کرد که
به طرف در نگاه ميکندو ریز میخندد با تعجب به در اتاق نگاه کرد حامدو حميد و احسانو فرزانهو پسر گوچک
حميد سرهایشان را به صورت دزدکی وارد اتاق کرده بودند و با نگاه امير یا ابوالفضل گویان فرار کردند برای
امير هم این لحظه خنده آورو خوشایند بود صدای بهار باعث شد حواسش جمع شود
خوش آمدید ميوه بفرمایيدچقدر امير دلش میخواست این مراسم سریع تمام شود خودش را در صندلی جابه جا کردو گفت:
ممنون اگه حرفی دارین بفرمایيدبهار با شرمو خجالت گفت:
اول در مورد اینکه نتونستم برسم خدمتتون که اومدنتون به ایران خوش آمد بگم شرمنده ،امير حسين فقط با یک سر جنباندن تشکر کرد که برای بهار این رفتار خوش آیند نبود این رفتار سرد نشانگر
یک چيز بود بهار آرام دلسرد و سر شکسته گفت:
خوب این ازدواج کامالً سنتيه و واقعاً من هيچ شناختی از شما ندارم ،و شما هم همينطور ،به نظر من صرف اینکهفاميليم دليل بر شناخت نميشه ،فکر کنم شماه هم به پيشنهاد خانواده به این خواستگاری اومدین درسته؟
امير حسين کالفه از صدای بهاربدون فکر گفت:
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اینکه کامال مشخصا ،من اصال شمارو یادم نميومد ،بله پيشنهاد خانوادهام بودبهار دستانش را به هم قفل میکند نمیدانست چرا هرچه امير حسين حرف ميزند خنجری در قلبش فرو میرود
بهار کمی اخم کرد
شما اصالً قصد ازدواج دارین،چرا ميخوایين با کسيکه شناخت ندارین ازدواج کنيد!امير حسين چایی را برداشت و به دیوارهای اتاق نگاه کرد انگار صدای بهار وزوز مگسی برای او بود اینکار برای
بهار توهين محسوب میشد امير حسين پيش خودش میگفت(توکه از خداته دیگه این چرندیات چيه میپرسی
جمع کن بابا حوصله ندارم)اميرحسين بی تفاوت و خونسرد جوابش را داد
نه کال قصد ازدواج ندارم ،حداقل اینجوری نه ،ولی تصميم خانواده اینه و من احترام ميذارم به نظر مادرمبهار ترجيح داد سکوت کند احساس میکرد فضا برایش سنگين شده هيچ تردیدی نبود که این مراسم برای
امير حسين بسيار ناخوش آیند است بهار در منگنه بدی افتاده بود هرچه رشته بود پنبه شد امير حسين متوجه
شد که بهار ناراحت شده چایی را روی ميز گذاشت با یک پوزخند گفت:
سوالی از من ندارین؟وال چی بگم !شما انگار تمایلی به این ازدواج ندارین ،ولی خوب من سوالی که در ذهنمه ميپرسم،ببخشين شماقصد ازدواج با دوست دخترتونو نداشتين؟ همخونه اتون در آینده مشکلی نميشه؟
امير یک لحظه جا خورد خود را کمی در مبل جابه جا کرد سریع گفت:
درسته گفتم بخواست خانوادهام اینجام ،اما انقدر شرافت دارم که با آنا تموم کردمبهار لحظهای به خود لرزید پس اسمش آنا بود دستی بر صورتش کشيد از سردی امير به سطوح آمد بهار از
سوالی که میخواست بپرسد تردید داشت ولی با شجاعت پرسيد
شما به خاطر خوشحالی زن عمو اومدین خواستگاری؟ اصالً عالقهای به ازدواج با بنده دارین؟امير حسين عصبی شد این دختر خودش را زیادی دست بال گرفته به خودش گفت (سرجاش بشونش امير فکر
کرده کيه؟نه قيافه داره نه قدو هيکل فقط زرزر ميکنه )قاطعو محکم گفت:
واقعاً نميدونم این سوالها ميخواد شمارو به کجا برسونه؟ واقعاً شاید بخاطر سن کم شماست ،شاید دنبالهيجان عشقهای توی فيلمها هستيد؟ اگر سوالی درمود زندگی از خود من دارین بپرسين ،وگرنه انتظار عاشق و
معشوقعی توی یه خواستگاری کامالً سنتی که هيچوقت همو ندیدیم نداشته باشين ،هزار سؤال دیگه هم بپرسين
من اصالً فعالً نظری درمورد شما ندارم،یه ریز هم نپرسين بخاطر چی اومدم ،شرایط مجبورم کرده اینجا باشم
بهار بچه نبود و این کلمه تير خالص را زد ایستاد بهار قاطع و محکم ایستاد و گفت:
ببخشيد من موافق این ازدواج نيستم ،شما هم که مشخصه هيچ عالقهای به این ازدواج ندا رین ،پس یه طالق بهآمار طالق اضافه نکنيم ،مشخصاً به خاطر دل دیگران اینجا هستين ،پس بخاطر خودتون و خودم جواب منفی
ميدم
اميرحسين خيره به دختری که فکر میکرد بچه باشد نگاه کرد بهار با یک با اجازه از اتاق بيرون رفت و امير
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هنوز به صندلی بهار خيره بود.همه نگاهها به بهار بود هيچکس حتی توان سؤال پرسيدن از بهار را نداشت
برافروخته و ناراحت بهار گویایی همهچيز بود بهار به حميد نگاه کرد
داداش یک لحظه ميایين آشپزخونه؟بهار میدانست چکار میخواهد بکند اما دلهره جنجال بعدش را داشت حامد را صدا نکرد چون میدانست که
بعد از جواب نه او پيامدها سنگينی گریبان گير زندگیاش است .تنها کسی که جرات کرد در این ميان حرفی
بزند پسر کوچک حميد یعنی اميد بود
عمه چرا ناراحتی! یعنی عروس نشدی! مامان پس گفتی عروس ميشه عمه!مادر اميد لب گزید حميد به سمت آشپزخانه رفت تا خواست بهار برود اميرحسين از اتاق بيرون آمد کنار بهار
ایستاد آرام گفت:
همچيزو به هم نریز بذار حرف ميزنيمسرهنگ با تعجب گفت:
به این سرعت حرفاتون تمو م شد اصالً پنج دقيقه شد؟نه امير حسين و بله بهار همزمان باهم گفته شد همه تعجبزده با دهانی باز به آن دو خيره شدند سکوت کامل
در خانه بود بهار جوابش قطعاً نه بود چشمان زهره به اشک نشست و به امير نگاه کرد پرویز به زهره نگاه کرد
و سر تاسفی برای امير تکان داد امير به خود هزاران لعنت فرستاد که چرا اشک مادرش را درآورد کمی سرش
را بهطرف گوش بهار برد
خواهش میکنم مادرم مریضه ،جواب رد بهش نده ازت خواهش میکنم بذار باهم حرف بزنيم لطفاًنگاه همه خيره به آن دو که کنار سالن پذیرایی رو به روی بقيه امير ایستاده بودند بود
بهار متوجه بود که امير فقطو فقط از برای مادرش اینجاست اما بهار نمیتوانست آینده خود را فدای دیگران کند
بی اهميت به امير سمت آشپزخانه رفت حميد روی صندلی نشسته بود بهار کنار حميد رفت تا خواست صحبت
کند به ثانيهای نکشيد که حاج حسين آمد سریع رو به حميد گفت:
حميد بدون بحث برو بيرون ،به کالم اهلل کالمی حرف بزنی حرمت تو میشکنم.بهار با تعجب به پدرش نگاه کرد سریع به حميد گفت:
برو داداش به بابا ميگم ،دستت درد نکنهحميد خواست حرفی بزند اما حاج حسين قسمخورده بود تا حميد بيرون رفت حاج حسين آرام غرید
چی شده! چرا آبروی منو بردی؟ چرا باهم حرفاتونو نزدید!بهار دلش قرص بود پدرش حرفهایش را که بشنود از او حمایت میکند
بابا جونم اون منو نميخواد ،گفت که به خاطر مادرش او مده اینهمه وقاحت برای شروع نکردن یه زندگی کافینيست؟ مگه من دم دستيم که اینجوری باهام حرف زد !،چی پيش خودش فکر کرده ،خيلی احمقه که فکر
ميکنه من از خدامه بهش بله بگم پسره وقيح
حاج حسين کالفه تسبيح را در دستش میچرخاند پيش خودش گفت این دختر زیادی مغرور است آرام گفت:
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خوب که چی؟ این ازدواج که از سر خاطرخواهی نبوده ،از سر فکر و عقل بزرگترها بوده ،سریع یجوری اینگندیو که زدی جمع میکنی فهميدی؟
بهار با تعجب به پدرش نگاه کرد
بابا متوجه شدین چی مساکت باش دختره خودخواه ،اینهمه بزرگتر تصميم گرفتن تو یه الفبچه برای من نه مياریبهار کوتاه نيامد
بابا دورتون بگردم اون منو نميخواد اصال متوجه حرفمحاج حسين عصبی شد صدایش بالتر رفت:
به خداوندی خدا بری جواب رد به عموت بدی دانشگاه که سهله ،دیگه اجازه نمیدم پاتو از خونه بذاریبيرون ،ميدونی که راست ميگم ،خيلی ازخودراضی شدی ،چی خيال کردی مگه فيلم هندیه که بياد اول کار
خودشو قربونيت کنه
پارت51
بهار با تعجب خيره به پدرش بود پس ذهنش گفت نکند پدرم دیوانه شده با التماس گفت:
بابا از من بدش مياد! از چشماش اینو خوندم !هيچ نقطه روشنی توی چشماش نسبت به من نداره !چرا اجبارممیکنيد!
حاج حسين چنان عصبی بود که صورتش روبه قرمزی رفت تسبيحش را مرتب دوردستش میچرخاند غرید:
حرف نباشه ،من قولو قرار مو باهاش ون گذاشتم ،داشتيم سر مهریه حرف میزدیم که تو او مدی بيرونوخجالتزدهام کردی ،گستاخ خيلی بی چشمو رویی،خجالت نکش بيابرو تو خيابون دنبال شوهر بگرد برای
خودت دختر بیشرم ،روی حرف فاميل حرف میزنی؟
بهار به خيالش خواب ميبييند دستانش را جلوی دهانش گرفته بود و به سختی نفس میکشد بیهوا حاج حسين
اميرحسين را صدا کرد امير در قاب در ظاهر شد و امير تنها چيزی که در این شب تصور نمیکرد جواب نه بود
بيا بابا اینجا ببينمامير شرمنده و سرافکنده به جلو رفت حاج حسين نفسش تنگشده بود و با فشار زیادی نفس میکشيد از
اميرحسين پرسيد:
امير بهار مطمئنه که شما بهزور به این مراسم او مدی درسته؟امير سرش را بال کرد به دختری که همچون خرگوشی بیپناه به چشمانش التماسآميز نگاه میکرد خيره شد و
باور کرد این دختر بیگمان با عشق سعيد خوشبخت خواهد شد تصویر زیبای آنا در جلوی چشمانش آمد ولی
دو چشم نگران مادرش بر روی همه اینها چادر سياه بیرحمی کشيدو گفت:
من نگفتم بهزور اومدم ،گفتم این ازدواج کامالً سنتيه همين،حاج حسين نفس راحتی کشيد بهار شوک زده بود از حرف اميرحسين حاج حسين و خطاب به بهار گفت:
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خوب مگه دروغ گفته ؟ازدواج سنتيه دیگه !بهار سر تو بال کن به من نگاه کن ببينمبهار که چشمانش به خون نشسته بود به پدرش نگاه کردحاج حسين سری به افسوس برایش تکان دادو با
غرشی خفه گفت:
برو توی اتاق یا توی حياط ،مثل یه دختر باشخصيت ميشينی و به حرفهای امير گوش ميدی ،و نظر تو درموردآینده ميگی ،بچهبازیم در نمياری پنج دقيقهای ولکنی بيای بيرون فهميدی؟ پاک آبرو مو بردی
بهار با بغض سری به مثبت تکان داد سریع از آشپزخانه بيرون رفت و تصور کرد که فضای اتاق برایش سنگين
است پس به حياط رفت اميرحسين کمی عذاب وجدان کشيد عمو رسماً دخترش را جلوی او تحقير کرده بود
خواست برود که حاج حسين دست اميررا گرفت
هرچی از قبل بوده مال قبل بوده فهميدی؟ گذشته اتو بریز دور ،روی ترش نشون هر دختری بدی فرار ميکنه،اینکه هزارتا خواهون داره ،باهاش درست برخورد کن ،من رگ مو به خاطر دخترم وسط ميذارم
اميرحسين با گفتن شرمنده از حاج حسين جدا شد تمام چشمها در سالن به دنبال امير به سمت در حياط
چرخيد و هيچکس جرات حدس ماجرا را نداشت  .بهار روی صندلی حياط نشسته بود و آرام گریه میکرد امير
دستانش را مشت کرد دلش به حال دختر سوخت مشخص بود که این دختر هم مجبور به این ازدواج شده با
یک سرفه حضورش را به بهار اعالم کرد بهار سریع چشمانش را با شال صورتيش پاک کرد ایستاد و با دست
اشاره به صندلی کرد
بفرمایيد بشنيد ،ببخشيد متوجه حظورتون نشدم ،بفرمایيد خواهش میکنمامير تعجب از اینهمه احترامو مؤدب بودن بهار روی صندلی نشست لرزش صدای بهار دل امير را به رحم آورد
دلجویانه گفت:
ببخشدید گریه کردین؟بهار سری به مثبت تکان داد امير گفت:
ببخشيد رفتارم توی اتاق خيلی احمقانه یعنی در اصل بچهگانه بود ،من شرمندهام زیر فشار روحی شدیدیهستم ،ازتونم ممنونم که اجازه دادین باهاتون صحبت کنم
حرف زدن آرام اميرحسين دل بهار راکمی آرام کرد امير گفت:
خواهشا اگر تقاضایی از من دارین بگينبهار با بيچارگی گفت:
ببينيد من اصالً قصد ازدواج ندارم ،من فقط  19سالمه ،هنوز خيلی زوده که تشکيل خانواده بدم ،اصرار خانوادهاباعث شد که الن شما اینجا باشيد ،اما واقعاً من نميخوام شماهم به زور با من ازدواج کنيد ،من متوجه هستم که
ازدواج اجباری آخرش طالقه ،ولی نميدونم چطور بابامو راضی کنم منصرف بشن ،شما نميتونيد این قصه رو تموم
کنيد؟شما که مشخصه نميخوایين چرا حرفی نزدین توی آشپزخونه!اصال نميفهمم !یعنی چی من تهدید بشم که
اگه با شما ازدواج نکنم از درس خوندن محروم ميشم !درصورتی که شما مشخصا تمایلی به این ازدواج
ندارین؟به خدا من راضی نيستم شما هم بدبخت بشين،من اصال شمارو نميشناسم شماهم منو اصال بخدا گيجم
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نميفهمم چخبره؟
لطفاً با من ازدواج کنيدحرف آنی امير حسين بهار را شوک زده کرد امير از طرز حرف زدن و برخود بهار فهميد چرا مادرش اورا
انتخاب کرده او دختری کامالً عاقل است امير به نگاه شوک زده بهار مجدد گفت:
خواهش میکنم با من ازدواج کنيدبهار با تعجب و تردید گفت:
آخه چراا؟ببينيد شرایط شدیدا از کنترل من خارج شده،بخدا که من آدم عوضی نيستم ،ميتونستم به عمو بگم راضی بهاین ازد واج نيستمو ماجرا جمع بشه،ولی شرایط جفتمون سخته ،نه شما قصد ازدواج دارین نه من ،پس هردو یه
نقطه مشترک بزرگ داریم پس با من ازدواج کنيد تا هر دو از فشار خانوادها رها شيم ،ميدونيد که پدرهامون
تصميم گرفتن و قطعاً جواب رد شما به این سادگی ماجرا را رو تموم نميکنه،رهامون نميکنن ،آره به گفته شما
این ازدواج ته تهش طالق هستش ،،ولی رهایی موقتيه هردوی ما از فشارهاست،شما نميتونيد منو درک کنيد
انقدر فشار رومه که هرکسی جای من بود حتما یه بالیی سر خودش می آورد گيرم ال ن بگم نميخوامتون ،حرف
ها خواسته های دیگران هم منو ميکشه هم شمارو ،پس با من ازدواج کنيد تا رها شيم از این فشار خانواده ،رو
راست بگم نميدونم رابطه ما به کجا ميرسه ،ولی اینو ميدونم که واقعاً شرایط روحيم جوری نيست که شمارو به
عنوان همسرم بتونم ببينم ،پس به دروغ نميتونم بگم خوشبختتون میکنم ،ولی صادقانه ميگم تمام سعيمو
میکنم بخاطر جواب مثبتتون کامل در رفاه باشيد و ادامه تحصيليتونوبدین ،رفاه از نظر مالی نه چون ماشاهلل عمو
انقدر وضع ماليش خوب هست که نيازی به پول ندارید ،منظورم رفاه خاطره ،شاید عجيب بنظر بياد ولی واقعاً
نميخوام شما ضربه بخورین چون واقعاً دارین به حق منو خانوادهام بزرگواری میکنيد من ميدونم که شما
خواستگاری که واقعاً دوستتون داشته باشه هم داشتين یعنی سعيد
بهار با تعجب به امير نگاه کرد
اما بدونيد و مطمعن باشيداگر من هم نبودم ازدواج شماو سعيد کامالً نشد داشت !از اون گذشته فعالً تصميم بهازدواج ما گرفته شده ،بيایينو هردومونو رها کنيد از این فشار،من از خيلی چيزها گذاشتم بخاطر خواست
خانواده پس من به خاطر این محبت شما به شرافتم قسم بازیچه اتون نمیکنم ،من به کرامت یک زن احترام
ميذارم و از نظر جنسيو روحی هيچ ضربه ای به شما نميزنم ،با ازدواج با من شما مستقل هستين  ،تا شما مطمعن
باشيد من هيچ مانعی برای زندگی خصوصی شما نيستم شما ميتونيد با خيال راحت یک زندگی بدون هيچ
انتظاری از طرف من داشته باشيد
پارت52
بهار از خجالت حرف امير به دامنش چنگ زد امير متوجه این موضوع شد و گفت:
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معذرت ميخوام فکر کنم خيلی باز صحبت کردم! اثرات  15سال نبودنم در ایرانه ،منو ببخشين ولی خواستمکامل حرفمو بزنم
بهار جوابی نداد حتی نمیفهميد امير دقيقا چه ميگویيد ،پس ذهنش مراسم سوگواری برای آیندهاش گرفته بود
ولباس عزا پوشيده بود،اصال نميدانست این مراسم چيست،خواستگاری!! امير ادامه داد:
فرض ميگيرم جوابتون بله اس،چون اون عموی که من توی آشپزخونه دیدم هيچ جوره اجازه جواب منفی دادننميده،و از منم نخوایين که جواب منفی بدم،چون من از همچيز بخاطر مادرم گذشتم
بهار غمگين نگاهش کرد چه مغرور و خودخواه خوانواده داشتند بهار را نابود ميکردند امير حسين کمی به
چشمان دلخور بهار خيره شدو سرش را به حوض وسط خانه داد تا بتواند بدون عذاب وجدان حرفش رابزند و
خود امير برایش تحمل این ازدواج ممکن نبود ولی چاره ای نداشت غمگين گفت:
درجریان هستيد که بابا یه خونه ویالیی دوطبقه تهران داره ،من طبقه بال رو کامل براتون اماده میکنم ،هروسيله و امکاناتی بخوایين براتون ميذارم تا شما راحت باشين ،خودمم طبقه پایين زندگی میکنم ،و هيچ توقعی
از شما ندارم فعالً یکسالی که ایرانم کارهای رفتنتونو انجام ميدم ،شما توی این یک سال دانشگاه تهران برید،
بعد ميبرمتون کاليفرنيا توی بهترین دانشگاه ادامه تحصيل بدین ،فکر کنيد قراره یه زنگی مجردی جدید
تشکيل بدین ،آزاد آزاد ،بدون هيچ محدودیتی اوکی ؟ما تهران هستيم هيچ کسی نميفهمه خيالتون راحت،کار
برای همه تموم شده اس ،پس به پيشنهادم فکر کنيد به نظرم تنها راه نجات منو شماست ،با جواب بله اتون منو
یه عمرشرمنده محبتتون میکنيد ،همه ميخوایيم مامان چندماه آخرو شاد باشه خواهش میکنم لطفاً
بهار با دستانی یخ زده به مردی نگاه کرد که در اتاق چنان مغروانه با او حرف زده بود که احساس میکرد
گستاخترین مرد زمين است و درحياط به مانند یک پسر فداکار بهار فکر کرد هيچ راهی نيست حال که نظرش
برای دیگران مهم نبود فکر کرد این راه بهترین راه است بهار گيج گفت:
به خدا که اصالً نمیفهمم شما چی ميگين ،هيچ دختری پيش زمينه فکری اینجوری درمورد ازدواج نداره،ولیانگار بخت من از حال مسخره ترینه ،درمورد شرایط زندگی که پيشنهاد دادین هيچ ایدهای ندارم ،من خودم
دعوت نامه از بهترین دانشگاه رو دارم ،و نيازی نيست شما تالشی برای ورودم به دانشگاه کنيد،باشه موافقم،
از ایران ميریم و اونجا تصميم میگيریم که ادامه مسيرو چطور بریم ،حداقل خوبيش اینه دیگه کسی نه نمياره
برای ادامه تحصيل خارج از ایران
بهار بغض آلود به ماه زیبای بالسرش نگاه کردو گفت:
و من همينجا ميگم نمیبخشم هيچکسو که زندگيموبغض اجازه صحبت نداد امير به آسمان پر ستاره نگاه کرد و فکر کرد چقدر خانواده عظيمی نفرت انگيز هستن
صدای بغض آلود بهار امير را به حال فراخواند بهار با تردید گفت
فقطامير غمگين به دختری که هيچ عالقه ای به صحبت با او نداشت نگاه کردو گفت:
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فقط لطفاً حرمتمو نگه دارین ،تا وقتی اسمم توی شناسنامه اتونه ،با زن دیگه ای در ارتباط نباشين یا حداقلجوری نباشه که فاميل بفهمن ،بالخره منم غرور دارم نميخوام مسخره خاصو عام بشم و بشنوم پشت سرم ميگن
که بهار یه بی عرضه اس وفقط بلده درس بخونه.
امير از حرف آخر بهار شرمنده شد دستی از شرم به پيشانيش کشيد
باشه من قول ميدم که کسيو به زندگيم وارد نکنم ،حداقل تا وقتی شما هستيدبغض دوباره به گلوی بهار حجوم آورد این آینده مانند آینه روشن بود ولی به لحظه ای بهار به خنده افتاد امير
به خنده ارام دیوانه وار بهار خيره ماند
چيزی شده!بهار با هق هقو خنده گفت:
همه ازدواج کنن تا از تنهایی در بيایين ،ما ازدواج کنيم تا تنها بشيم ،جالب اینجاست ما توی مراسمخواستگاری از طالق حرف میزنيم.
امير واقعاً شرمنده بود اگر کسی به این نيت خواستگار خواهرش بود شاید دندان سالمی در دهان طرف مقابل
نمیگذاشت بهار اشکهایش را پاک کرد بدون نگاه به امير گفت:
من فقط  19سالمه و شما ازمن درک یه زن سی ساله ميخوایين ،منتی سرتون نيست چيزیه که تصميم گرفتهشده ،منم باید ا جرا کنم فقط به همه اشون ميگم این روزهایيکه من گریه کردمو مخالف بودمو یادشون نره
چون تباه کردن منو شما بفرمایيد داخل من ميام موافقتمو اعالم میکنم
امير سر مثبت تکان داد و همه با سوتو دست و کل کشيدن به استقبال بهار رفتند و بهار ناخواسته انگشتر
نامزدی در دست کرد

بهار
چادرنمازم را جمع کردم نماز شب همدلم را آرام نکرد خودم را مشغول ترجمه یک مقاله کردم صدای زنگ
آیفون خانه نشان از این بود که ساعت  6صبح شده و او برای آزمایشگاه به دنبالم آمده  .بهمانند شکست
خوردها از سالن گذشتم و سالم و با اجازهای کوتاه به پدرو مادرم گفتم لحظهای بیرحمانه به پدرم خيره شدم
پدرم از دیدن من غمگين شد مهم نبود من برای آنها مهم نبودم دیگر ناراحتی آنها مهم نيست با سالم سوار
ماشينش شدم و هيچکدام حتی نگاهی به هم نکردیم تنها صحبت ما تا آزمایشگاه همان سالم من و جواب سالم
او بود آزمایش خون را دادیم و بدون شرکت در کالس زوجين بهصرف صبحانه به هتل شهر رفتيم در یک ميز
صبحانه دونفره نشستيم و او به پيشخدمت گفت که مقدار خيلی کمی از هر نوع صبحانه برای دو نفر بياورد و
من دلم میخواست به همجا نگاه کنم بهجز او .و این را هم متوجه میشدم که او هم هيچ عالقهای نه به هم
صحبتی با من دارد نه حتی دلش میخواهد مرا نگاه کند .اگرچه که او تکليف مرا دیشب روشن کرده بود او
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دقيقاً به من گفت که نمیتواند مرا به عنوان همسر بپذیرد ،و این برای یک دختر شکست بزرگی است ،من کامالً
تحقيرشده بودم احساس بدی داشتم ،حس میکردم هيچچيز مثبتی در من وجود ندارد که او توجه کند .این را
خوب میدانستم که در برابر او قدی کوتاه دارم و چهره من با مقایسه با او بسيار معمولی است او و فرزانه بی
نهایت شبيه مادرشان بودند و حال که او بهاجبار خواستگاری من آمده احساس حقارت و نخواسته شدن
میکردم.
چه اندازه تلخ است تو را هميشه بخواهند و تو راحت آنها را پس بزنی و کسی که به عنوان همسر کنارت است
حتی عالقه به صحبت با تو نداشته باشد و حتی تو را نگاه نکند نمیدانم چرا ولی لحظهای پسزده شدن سعيد و
آرا از جلوی چشمانم دور نمیشد و دراین ميان حرف آرا مدام در ذهنم اکو میشد (تو دختر خيلی مغروری
هستی وآرا کجایی که ببينی غروری نمانده) حس میکردم خداوند با این کار پاسخ شکستن دل آنها را به من
داد ،حرف مهمی که در ذهنم بود را بدون نگاه به او و مشغول صبحانه خوردن آرام گفتم:
یه مورد هست که میخواستم بهتون به گمبفرمایيدبه دستانش که در حال جدا کردن تکه نان بود خيره شدم
هزینه من از شما جداست ،بههيچعنوان دلم نميخواد ریالی برای من در اون خونه که قراره زندگی کنم خرجکنيد
دستانش خشک شد و تکه نان از دستش افتاد انگشتانش را کالفه تکان میداد و من حتی جرات نگاه به
صورتش را نداشتم
این حرفو نزنيد محاله من اینو قبول کنم ،شما با این کار ميخوایين منو شرمنده کنيد!صدایش گرم نبود بيشتر انگار کالفه بود از هم صحبتی با من خودم را بی تفاوت مشغول خوردن نشان دادم
چه شرمندهای ،ميخوام غرور ازدسترفته خودمو به دست بيارم ،بعد از اینهمه موفقيت اگه اورضه نداشتهباشم ،یه کار برای خودم پيدا کنم که واقعاً بیلياقتم ،البته حسابم انقدر پول داره که احتياجی به کار نباشه ،ولی
ميخوام خودمو محک بزنم خواهش میکنم استدعا دارم برای من بعد از ازدواج حتی هزارتو من هم خرج نکنيد
،که واقعاً تحقيرم میکنيد
صدایش کالفه بود نگاهش را نمیدانم آقای دستدستانش را برهم گره زد
آخه چه تحقيری من وظيفهدارم کهاجازه ندادم حرفش به پایان برسد
شما هيچ وظيفهای ندارید خواهشا بحثو ببندیددستانش را مشت کرد و صدای نفس کالفهاش را شنيدم
با سکوت کامل به سمت پاساژی برای خرید رفتيم هنگام انتخاب حلقه او به فروشنده طال فروش گفت:
(سينی انگشتر را بياورد )و من بدون هيچ دقتی اولين انگشتر را که در دست کردم و بدون نظرخواهی از او
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انتخاب کردم و او از طالفروش خواست که حلقه مردانهاش را هم به او بدهد فروشنده با تعجب به امير اصرار
کرد چند مدل دیگر ببيند اما او بدون حرف پولش را حساب کرد و وقتی به بيرون از طالفروشی آمدیم هيچ
یادم نمیآمد انگشتری چه شکلی داشت! خسته بودم خستهتر از آنی که حوصله خرید داشته باشم خستگی
روحی بدجور بر من غالب شده بود در حال رفتن به داخل پاساژ بود که پشت سرش گفتم:
ببخشيد یک لحظهبه کفشهایش نگاه میکردم کمی جلوتر ایستاد نفسی گرفتم و گفتم:
ليست مواردیو که باید خرید کنيمو زن عمو گفتن به شما دادن درسته؟بلهفکر نکنم نيازی باشه که من هم نظر بدم ،ميشه خودتون انجام بدین و برگردین ،من واقعاً توان اومدن ندارممنتظر ميمونم
کفشهایش جابجا شدن نمیفهميدم چه حسی دارد صدای خشخش کاغذ آمد ارام گفت:
توی این ليست چند مورد هست که من واقعاً چيزی ازشون نميدونم و اگر واقعاً براتون سخته که همراهمبيایين ،من ليست و ميدم شما خودتون خریدو انجام بدین و برگردین من منتظرتون ميمونم
دستی به شال سرم کشيدم و به داخل پاساژ نگاه کردم
بحث اینکه با شما نميتونم بيام خرید نيست ،ذهنم انقدر درگيره که واقعاً نميتونم در مورد چيزی نظر بدم ،شمافقط آینه شمعدون بخرین ،به همه گفتم تهران خرید لباسو کيفو کفش انجام ميدم ،هيچ چيزدیگه ای نياز نيست
چشم از کفشهایش گرفتم به خيابان نگاه کردم کتابفروشی دیدم
من ميرم کتابفروشی ،هر زمان کارتون تمام شد بيایين اون جاصدای نفس عميقش را شنيدم بی تفاوت گفت،
پس شماره همراهتونو اگه ایراد نداره بدین تا پيدا تون کنمشماره را گفتم و با یک خداحافظی از او دور شدم
در کتابفروشی ذهنم خرسندتر بود در بين اینهمه کتاب برای خودش ميرقصيدبه همراه دو کارتون کتاب
کنار ماشين ایستاده بودم او با شاگرد مغازهای آمد و این اولين بار بود که من به ظاهر او نگاه کردم خودم را با
او مقایسه کردم من در برابر او دختری ساده پوش بودم و او مشخص بود بسيار به نوع پوشش اهميت میدهد
مثل سعيد ،نام سعيد که در ذهنم آمد چشم غرهای به افکارم رفتم درست نيست فکر کردن به کسی که اولين
بار دلم برایش کمی لرزید ،و نفهميدم سعيد کجاست چه میکند؟ بیحرف راهی خانه شدیم در راه برگشت به
خانه به صندلی عقب نگاه کردم تعداد کتابهایی که خریده بودم بيش از تعداد خریدمان بود ،با خداحافظی
کوتاه از فردی جدا شدم که شاید جمعن  20ثانيه به او نگاه نکرده بودم
پارت53
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سعيد
احسان با دو پرس ماهی به ویال آمد هرچه گفتم چه چيزی میداند که من در جریان نيستم سکوت کرد و یاوه
گویی میکرد ،یک دوش مختصر گرفت و پيشنهاد داد به ساحل برویم ،ساحل خلوت بود تقریباً بهجز منو
احسان هيچ کسی نبود روی ماسههای دریا نشستيم تا خواستم بگویيم جریان چيست خودش شروع کرد:
سعيد ميخوام یه قول مردونه بدیچه قولی!اینکه بعد از شنيدن حرفام مثل یه آدم با شعور بفهمی که سی ساله گذشته و همچيز تموم شده ،پس بههيچکس هيچی نميگی مخصوصاً مادرت.
با تردید و هزاران فکر گفتم:
یعنی چی!یعنی اینکه قول بدهسری به مثبت تکان دادم ميدانستم ميخواهد مرا از بهار دلسرد کند به هرحال او برادر امير حسين بود ولی
سکوت کردم ببينم چه ميخواهد بگوید چهره احسان خونسرد بود ولی مشخص بود درونش آتشب به پاست
آرام گفت:
قبل از ماجرای  30سال پيش اول از همه بگم من ماجرایی خواستگاریتو از بهار ميدونم ،اینکه از کی فهميدمخوب مشخصه فرزانه خواهرم ،خودت ميدونی که زن دایی پری هيچی توی دلش نمونه نشسته سير تا پياز
جریانو به خواهرم گفته ،اینو بهت بگم جواب نه بهار هيچ ربطی به دلخوری های عمو حسين و مامانت نداره
،خود بهار جواب منفی داده
دستی به موهایم کشيدم و سوالی که داشت مرا دیوانه ميکرد را از احسان پرسيدم:
آخه چرا؟به خاطر سپيدهنام سپيده که آمد پتکی بر سرم خورد
چی !سپيده؟آره سپيده همون روزی که تو ميری خونه آقا جون مياد اونجا از بحث زن عمو پریو مادر اختر ميفهمه که تو ازبهار خواستگاری کردی
گيج بودم دعوا؟
داعوا؟ چه داعویی؟ سپيده اونجا چه غلطی میکرده؟چميدونم سپيده اونجا چيکار میکرده ،مثالً اومده بوده سر بزنه بعدشم ولکن بابا مهم نيست بحث زن عمو مادراختر چی بوده یه بگو مگو مادرشوهرو عروس دیگه ،اینارو بيخيال ،همونجا سپيده جلوی همه بهارو تهدید ميکنه
که اگه جواب مثبت بهت بده رگشو ميزنه،بهارم کال قيد فکر کردن به تو رو ميزنه ؛ کلک نگفته بودی سپيده
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ميخوادتت
به یک لحظه آبجوشی بر سرم ریخته شد یعنی سپيده بهارم را از من جدا کرد به یک باره از جایم بلند شدم حق
این دختر عوضی را کف دستش میگذارم فریاد زدم:
سپيده غلط کرده ،دختره عوضی ،یعنی بهار ساده از تهدیدش ترسيده آدمش میکنماحسان مچ دستم را محکم گرفت:
سعيد دیونه بازی دربياری به خدا رازی که سی ساله هيچکس به تو نگفته رو نميگمو از اینجا ميرمفریاد زدم:
گور بابای راز ،اون عوضی بهارو تهدید کرده ،به خدا که از چشمای بهار خوندم جوابش منفی نيست ،حالمیفهمم چرا یه مرتبه جواب رد داد
ایستاده نگاهش کردم احسان نشسته فریاد زد:
بابا لمصب اگه بهارم جواب مثبت میداد و سپيدهای نبود پدرو مادر بهار اجازه نمیدادن باهم ازدواج کنيد ،زنعمو پری به خواهرم گفته خدا خواست سپيده مانع این ازدواج شد وگرنه خيلی دلم میخواست بریزم روی
دایره همه خيانت های فهيمه رو.
بهت زده پرسيدم:
خيانت؟ مامان من!بشين تا بگم عوضی ،فقط داد میزنی مرتيکهنام خيانت که آمد بدنم سست شد کنار احسان روی ماسهای ساحل نشستم چه نفرت انگيز است امروز دریا
روی قسمی که دادی هنوزم هستی یا نه؟آره بابا بگو دیگه دیونه ام کردیسعيد ميدونيکه فاميل تو عظيميه؟آره ميدونم بابام به خاطر اختالف با خانوادهاش فاميلشو عوض کردهدرسته اونا باباتو از ارث محروم میکنند اونم فاميلشو عوض ميکنه ،خوب اینم ميدونيکه بابات بازیگر سينمابود
آره بابا چشم بسته غيب گفتی!صدای احسان آرام شد
اینم ميدونيکه باباتو زن عمو پری باهم نامزد بودندبا تعجب خيره به احسان بودم حتی نتوانستم پلک بزنم چه برسد حرفی بزند به دریا خيره شدو گفت:
ميدونستی مامانت و فاضل خدابيامرز برادر شهيد زن عمو پری با مامانت نامزد بوده؟چی؟درست متوجه شدی مامانت با برادرزن عمو پری نامزد بوده و پدرت با خود پری نامزد بودنرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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گيج پرسيدم:
نمیفهمم چی ميشه که نامزدیشون به هم ميخورهسعيد ميخوام هرچی از من میشنوی رو توی همين جا چال کنی باشه؟ سی ساله گذشته ولی ميخوام بدونی اگرداداش منم در کار نبود هيچ راهی برای رسيدین به شما دوتا نبود.

احساس کردم لبه پرتگاه ایستادهام و فاجعهای در راه است
د حرف بزن لعنتی ،دارم سکته میکنمخونسرد باش داداش ميگم برات ،ببين راستش چطوری بگم ،عمه فهيمه و کيارش پدرت پریو فاضلو یک هفتهقبل از عقد دور ميزنن.
یا خدا چه میشنيدم یعنی آنها؟ با تعجب گفتم:
چی؟ مگه ميشه!آره داداش ميشه ،یعنی اینا اینکارو کردنو شده ،مامانتو بابای خدابيامرزت هردوتای اینارو سرکار ميذارنوميرن تهران ،بدون اجازه بزرگترها عقد ميکنن و آبروی دوتا خاندانو ميبرن
دنيا به دور سرم چرخيد مادر من؟
احسان چرند نگو به خدا اگه به خاطر بهار ميگی من ازش گذشتم خواهشا چرت نگو مامان من مگه ميشه!احسان حرفی نمیزند وبه دریا خيره میشود
احسان محاله مامان من؟ توروبه خدا درست بگو ببينم چی شده؟دلم به آشوب افتاد نکند من حاصل یک رابطه غير نامشروع بودهام؟
جریان دقيقش اینجوریکه فاضل از اول مخالف ازدواج پریو بابات بوده ،اینجور که ميگن کيارش فقط به خاطراینکه پری تک دختر خان بوده و زمين وامالک به نام پری زیاد زده بوده پریو میخواسته ،چون بابای کيارش
توی قمار تمام مالشو ميبازه و برای همين سفت ميچسبن به پری ،و اینارو فاضل خوب فهميده بود ،ولی
بزرگترها پایبند سنت بودن اونا عمو زاده بودنو از بچگی به نام هم ،خود فاضل خدابيامرز نوجوون که بوده ميره
فرانسه درس ميخونه چون ميدونسته سرهنگ به شدت روی درس خوند نو سواد حساسه،آخه خود فاضل هم از
بچگی به نام مادرت بوده فاضل مثل کيارش نبوده اون به شدت دلبسته مامانت بوده ولی خيلی با شرمو حيا بوده
هيچوقت به زبون نمياورده هميشه از دور مراقب مامانت بوده بعدشم فاضل انقدر مال و اموال داشته که مال
سرهنگ براش مهم نبوده خالصه سرهنگ ميبينه فهيمه خيلی بچه باهوشو زرنگيه به فاضل ميگه اگه دخترمو
ميخوایی باید تحصيلکرده باشی وگرنه میفرستمش پيش داداشاش آمریکا فاضلم ميگه چشمو ميره فرانسه
،دیگه فکر کن ببين چقدر خاطر فهيمه رو میخواسته که به خاطرش رفته خارج درس خونده مهندس شده
،فاضل زمان انقالب برميگرده ایران و یکی از ارکان مهم دولتو اون زمان دست ميگيره ،فهيمه تازه کنکور تهران
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قبول شده بوده و سرهنگ صالح نميدونسته عقد کنند ،برای همين به فاضل ميگه بذار چندترم بگذره تا از
درسش نيوفته ،فاضلم ميگه به شرطی ميذارم تهران بره که حسين مراقبش باشه تا منم با خيال راحت به کشورم
خدمت کنم ،عمو حسينم قسم خورده مثل دوتا چشماش مراقبش باشه،کيارش باباتم اون زمان سوپر استار
سينما بوده دورو ورش زیادی دختر بوده فاضل یه چند باری ميره محل فيلمبرداری کيارش ميبينه این پسر از
اون چيزیکه قبل از فرانسه رفتنش بوده عوضیتر شده ،خالصه سفتو سخت مخالفت ميکنه ميگه پری  9سالشه و
از پس این عوضی برنمياد و مدام میگفته این پسره الواتو عرق خوره در شا ن مانيست ،اما خان به حرف فاضل
گوش نمیداده و میگفته وقتی عروسی کنند سر به راه ميشه پری طفل معصوم هم عاشق نامزد خوش چهره
بازیگرش بوده وقتی ميبينه یه شهر حسرت نامزدشو ميخورن گریه زاری ميکنه که فقط همينو ميخوام فاضلم
ميبينه کسی به حرفش گوش نمیده کوتاه مياد ،تو اون شلوغیهای سياسی یه روز با محل کار فاضل تماس
ميگيرنو ميگن مهندس انقالبی کجایی که دامادتون تا خرخره تو کثافت بازیه بعدم آدرس محلو و اسم رمز ورد
مکانو ميدن بهش تا بره به ببينه چخبره ،فاضل ميره ميبينه بله تو قلب تهرون توی یه زیر زمين یه جایی هست
که یه سری جوون عالف جمع ميشن و تو گندو کثافت غلت ميخورن ،خالصه جلوی جمعيت انقدر ميزنتش که
خون بال مياره کيارش ام همونجا قسم ميخوره که جوری تالفی کنه که نتونه سرش توی شهر بال بگيره ،فاضل
موضوعو به باباش ميگه باباشم ميگه روی پری اسم رفته و نميشه حرفی زد تنها کاری که ميکنه هرچی به نام
پری زده بودو پس ميگيره ،و برای کيارش پيغام ميفرسته اگرهمين آدمی که هستی بمونيو پریو بخوایی هيچ
مالی از من به پری نميرسه مگه اینکه عوض بشيو از کثافتکاری دست بکشی،کيارشم مياد روستاو قسم ميخوره
که عوض شده و پریو دوست داره ،درصورتيکه کيارش هيچ عالقهای به پری نداشته و یه نقشه بزرگتر داشته و
سر تهدیدی که به فاضل زده بود ميمونه و تالفی ميکنه.
صدای احسان خشدار میشود و من مات قصه پدری بودم که هيچ از آن نمیدانستم احسان غمگين با نفسی
عميق ادامه داد:
کيارش تالفی ميکنه ولی جوریکه هيچکس فکرشو نمیکرده ،با نامردیو بی غيرتی تالفی ميکنه ،با بی مرامی وبی وجودی تالفی ميکنه ،کيارش بعد از جریان کتک خوردن به بهونه های مختلف میرفته خونه حاج حسينو
مادرت که تهران بوده حسينم روی حساب فاميلی به رفت آمدش مشکوک نميشه،ميگن خدابيامرز کيارش یه
زبون باز قهاری بوده برای خودش خيلی خوش تيپ و به روزهم بوده ،جوریکه که کم کم فهيمه رو از فاضل
دلسرد ميکنه و پيشنهاد ازدواج بهش ميده ،فهيمه هم یه دل نه صد دل عاشق کيارش ميشه و مدام به سرهنگ
ميگه که فاضل آدم خشک مقدسيه ،هيچوقت به دیدنش نمياد ویا جبهه اس یا وزارتخونه ،و ميگه نامزدیو به هم
بزنيدو هرچی تا حال آوردند پس بفرستين من نميخوامش ،سرهنگو مادر اخترم قبول نمیکنند و ميگن اون پسر
لیق خانواده ماست تو جوونی نميفهمی ،تا اینکه چندترمی از درس فهيمه ميگذره و بزرگترها قرا مدار عقد
ميذارن اما یک هفته به مراسم عقد مونده بوده که پست چی یه نامه مياره درخونه خان و روی پاکتم نوشته بوده
از طرف کيارش برسد به دست پریپارت54
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خدمتکار خونه وقتی پری از مدرسه برميگرده نامه رو ميده پری طفل معصوم پری از همجا بیخبر فکر ميکنه
حتماً کيارش نامه فدایت شوم نوشته براش ،ميره توی اتاق شو بدون اینکه به کسی بگه پاکت و باز ميکنه ،توی
نامه نوشتهشده بوده
پری من هيچ عالقهای به تو ندارم ،هميشه از تو متنفر بودم تو یه دختر چاقو خرفتی که هميشه از اون عينک ذره
بينيت حالم بهم میخورده ،ازت متنفرم بچه جون ،اما نامه به اینجا ختم نميشه و پشت صفحه مامانت برای پری
پيغام نوشته بوده،
من فهيمه هستم میخواستم بگم که کيارش هيچ عالقهای به توی بچه لوسو بی سواد نداره،اون یه سوپر استاره
معروفه و زیادی برات گنده اس ،ما با هم قصد ازدواج داریم و به اون داداش امل دهاتيت بگو نامزدی ما به
پایان رسيد ،بره یه دختر مثل تو بگيره ،پری طفل معصومم به حدی فشار عصبی بهش وارد ميشه که همونجا
توی اتاق تنها برای اولين بار تشنج ميکنه ،ولی خدا بهش رحم ميکنه و خدمتکار از صدای ضربه های پای پری
که به در کوبيده میشده ميفهمه پری حالش بد شده و از مرگ نجاتش ميده ،یکم که ميگذره و پری حالش بهتر
ميشه جریانو با خجالت به باباش ميگه ،ولی ميگن طفل معصوم از بس غرورش شکسته شده بوده به کسی نگفته
که بهش گفتن چاق خرفت عينکی ،فقط گفته که اون دوتا همو ميخوان ،سعيد باورت ميشه ميگن اون نامه رو
هنوز پری داره و به هيچکس هم نشونش نمیده ،و گفته هروقت فوت کردم بذارین توی قبرم ميخوام برای
خدا شکایت ببرم،
دستانم را بی اراده گاز میگرفتم مادر و پدر من چه کرده بودند احسان با آهی پراز سوز ادامه ميدهد:
همزمان فهيمه یه نامه هم به سرهنگ داده بوده که این ازدواج اجباریو نميخوامو من با کيارش ميخوام با عشقازدواج کنم ،ماهم دیگه رو دوست داریم و ميدونم که شما رضایت نميدین برای همين خودمون ميریم محضر و
با اجازه دادگاه عقد میکنيم ،و اگر هم خواستين منو از ارث محروم کنيد اشکال نداره ،من کيارشو دارم که برام
یه دنيا ارزش داره شما خودتون نخواستين که با احترامو آبرو زن کيارش بشم ،حالهم آبروتون بره برام مهم
نيست ،خالصه دوساعت بعد از رسيدن نامه به دست سرهنگ عمو حسين پریشون از تهران ميرسه و ميگه که
فهيمه از دیشب غيبش زده و ميبينه وااای توی خونه چه آشوبيه ،سرهنگم داغون بوده تا ميخوره حسينو جلوی
همه کتک ميزنه وميگه فهيمه دستت امانت بود و عمو قسم ميخوره که من هيچ وقت فهيمه رو تنهاش نذاشتم و
فقط موقع رفتن به کتا بخونه باهاش نمیرفتم،دیگه اون موقع است که طبل رسوایی به صدا در مياد و همه
ميفهمن که فهيمه فرار کرده افراد ده بال با اسلحه و چماق ميرن در خونه باباو مامان کيارش اون بدبختها هم
از همجا بیخبر توی تله ميوفتن بعدشم درگيری شدید ميشه و یکی از رعيت ها گلوله ميخوره ،باباو مامان
کيارشو چندنفری با یه بدبختی فراری ميدن بعد مردمم ميرن سمت خونه سرهنگ مادر اختر
و چون مادر مدیر مدرسه بوده و سرهنگم برای خودش آدم مهمی توی دم و دستگاه دلت بوده ،بدون سرو صدا
در خونه اشون جمع ميشن و ميگن یجوری باید این لکه ننگ از دامن خان بال پاک کنيد ،به احترام کارهای
مهمی که برای روستا کردین خودتون تصميم بگيرین که چيکارکنيم ،اخترو سرهنگم بالفاصله ميگن دختر ما
دخترتونو بدبختش کرد ما هم به خاطر گناه دخترمون حسينو به عقد پری درمياریم و یه پارچه آبادی به نام
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پری میزنيم ،خان بال هم ميبينه که اینجوری بهتره هيچ خونی هم ریخته نميشه و هم آبروی رفته برمی گرده
قبول ميکنه ،به دو ساعت نميکشه که یه عاقد ميارنو ميبرن خونه خانو پریو به عقد حسين بيچاره در ميارن
،انقدر کاره سریع انجام ميشه که حتی اجازه ندادن عمو حسين صورت خونی شو پاک کنه،و دقيقاً بعد از بله
گفتن پری سرهنگ سکته ميکنه راهی بيمارستان ميشه ،ميگن توی بيمارستان برای اولين بار اشک ریخته و
گفته کمرم شکست کاش میمردم واین روزو نمیدیدم حال فاضل بياد جواب شو چی بدم،فاضل دوروز قبل از
مراسم عقد مياد شهرشون ،خان بال به مادر اختر پيغام ميده که بيا خودت براش همچيزو تعریف کن
مادراخترام با شرمندگی و گردن کج و اشک ریزون همچيزو تعریف ميکنه برای فاضل ،ميگن فاضل بلند شده
ایستاده فقط یک کالم گفته انشاهلل خوشبخت بشه و دیگه هيچی نگفته و همون موقعه ميره خونه سرهنگو
پيشونی حسينو می بوسه و ميگه خواهر مو خوشبخت کن ،پرستار زخمی
پارت55
خبر ميبرن روستا که کيارش مرده ،پدر و مادر کيارش حتی نميرن جنازه پسرشونو تحویل بگيرن ،هيچ مراسمی
هم براش نميگيرن و همون تهران فهيمه تکو تنها خاکش ميکنه ،سرهنگم ميبينه دخترش بی پناه شده و
هرچقدرم خطا کارباشه نباید یه زن جوونو تنهاش بذاره ،یه وکيل ميفرسته تهران تا برای فهيمه یه خونه بخره ،و
عفتم ميفرسته بره خونه فهيمه تا هم خدمتکارش باشه هم تنها نباشه ،بعدم هرماه خرج ماهيانه میفرستاده برای
فهيمه ،ولی به هيچ عنوان اجازه نمیداده که فهيمه بياد دیدنش ،حتی وقتيم مامانت ميفهمه ترو بارداره سرهنگو
مادر اختر بازم اجازه نميدن برگرده روستا و تا ده سالگيت باهاش قهر بودن ،اما خوب تورو مدام عفت میبرد
خونه سرهنگ ،یک ماه به یک ماه نگهت ميداشتنو دوستت داشتن ،خالصه بعد  9ماه که پری و عمو حسين از
سفر برميگردند تازه ميفهمن کيارش به چه طرز بدی مرده ،و اونموقع زن عمو اشک خوشحالی ميریزه ،عمو
حسين چندروزی ميمونه روستا و بعد قصد جبهه ميکنه ،پری طفلک بچه بوده به شدت بهش وابسته شده بوده و
با گریه هاش اجازه نمیداده که عمو بره جبهه ،تا اینکه عمو دور از چشم همه ميره برای زن عمو پری یه
عروسک خوشگل ميخره تا آرومش کنه ،اون طفلکم عروسکو ميگيره و اجازه ميده شوهرش بره ،عمو حسين
ميره تو گردانی که فرمانده اش فاضل بوده ،چند ماه بعد فاضل توی عملياتی تير ميخوره و توی بغل عمو حسين
ميگه به فهيمه خانم بگو حاللت کردم ولی در عوضش با شرافت زندگی کنه ،و درجا شهيد ميشه اما توی اون
آشوب جنگ نميتونه جنازه فاضلو به بره عقب،و هيچ وقت جنازه فاضل برنميگرده و مفقودالثر ميشه ،چندسال
بعد وقتی مامانت درسشو تموم ميکنه مياد روستا وبه همه ميگه من آبروی خاندانو بردم آبروی اون شهيدو بردم
خودم این آبرو رو برميگردونم و واقعاً مامانت کارهای ميکنه که همه با افتخار اسمشو ميارن دیگه بعد از
ازدواجش با سياوش هم که همه باهاش آشتی ميکنن،حال به نظرت سعيد با این بالهایی که مادرتو پدر
خدابيامرزت سر زن عمو و عمو حسين دراوردان آیا یه دونه دخترشونو اونم بهارو بهت میدادن داداش!

دیگر صدای احسان را نمیشنيدم دلم مرگ میخواست چه بی ابرویی کاش ميخوابيدمو دیگر بيدار نمیشدم
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دستانم را بر چشمانم گذاشتم و به مانند دختربچه ها گریه کردم دست احسان روی شانهایم نشست زار زدم:

-ای کاش هيچوقت عاشق بهار نمیشدم که اینارو بفهمم ای کاش هيچوقت به دنيا نميومدم

سعيد شکست خورده با آواری از حقایق تلخو باورنکردنی به تهران بازگشت نمیدانست دقيقاً باید چه عکس
العملی نشان دهد! ماجرای آبروی مادرش بود و سياوش همسر مادرش از این ماجرها هيچ نمیدانست،اما نه
دلش میخواست مادرش را ببيند نه به خاطر قسمی که به احسان داده بود میتوانست در این مورد به کسی
حرف بزند ،فقط یک مورد بود که دلش میخواست حسابی از خجالتش در بيایيد و آن بخت برگشته سپيده بود
،صدای زنگ آپارتمانش او را از فکر بيرون آورد در را که بی حوصله باز کردامير حسين را روبرویش دید او از
دیدن امير تعجب کرداو اینجا چه میکرد؟ امير حسين نگران سعيد رابغل کرد
کجایيرفيق نميگی داداشت بعد اینهمه سال اومده تنهاش نذارمدستهای سعيد اما او را در آغوش نگرفت بی روح آویزان بود امير با سعيد دست داد و از سرمای دستش فهميد
حال خوبی ندارد سعيد خودش را از امير حسين دور کرد ،نمیدانست چرا ولی تنها چيزی که الن واقعاً
نمیخواست دیدار امير حسين بود ،امير حسين سعيد را روی کاناپه نشاند ،برایش از یخچال خرما و شيری آورد
و به چهره بی روحو رنگ پریده سعيد خيره شد سعيد رابا چند روز پيش خودش مقایسه کرد ،حتی لحظه
آخری که از آنا جدا شد هم به این روزگار نيفتاد ،اما امير حسين نمیدانست سعيد از گذشته پدر و مادرش
شرم دارد و اینگونه پریشان حال است دستی بر شانه سعيد گذاشت و گفت:
یکم بخور تا حالت بهتر بشهسعيد خيره به قاب عکس مادرش که در سالن بود گفت:
نمیخورمامير حسين کالفه روی مبل روبرویش نشست دستهایش را به هم گره زدو گفت:
با مامانت حرف زدم قسم خورد از یک ماه پيشی که گفتی عالقه به دختر عمو حسين داری هرکاری تونستهکرده تا منصرفت کنه ،اما حرف حرف خودت بوده ،آخه داداش من ،من خاک برسری هم وجود نداشت اصالً
محال بود ازدواج شما دوتا.
سعيد شرمگين به ليوان شير نگاه کرد
پس توهم ميدونستی چقدر بابام عوضی بوده؟نه نه ،منم دوروز پيش فهميدم ،راستش من به احسان گفتم که تو از اون خواستگاری کردی ،احسانم گفت کهخالهام مامان عاطفه نامزدش خيلی اتفاقی چندوقت پيش جریان قدیمو برای احسان گفته.
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سعيد همچنان خيره به ليوان شير بود زیر لب گفت:
خواستگاری خوب پيش رفت ،بهسالمتی فردا هم که عقد کنونه پاشو برو داماد فردا باید سرحال باشی.امير حسين پوزخند تلخی زد:
داماد؟ هرکی ندونه تو ميدونی که من دلم با این ازدواج نيست ،اون دخترم همينطور،این ازدواج بدون هيچاحساس عالقه اس ،هر دو بر سر اجبار،اونم به زور عمو مجبورش کرد جواب مثبت بده ،حقيقتش دیگه به خاطر
خودم ناراحت نيستم ،من مردم ميتونم کنار بيام با این اجبار،ولی اون گناه داره ،آخه این بچه چه وقته ازدواجشه
سعيد با تعجب به امير نگاه کرد برایش عجيب بود امير نام بهار را نمیبرد
اون،بچه،دختر عمو،امير حسين ميدونی اسمش چيه؟امير حسين چنگی به موهایش زدو تکيه به مبل زد هنوز هم نام بهار حال امير را دگرگون ميکرد با دلخوری به
سعيد غرید:
ول کن سعيد توروخداسعيد دقيق به امير نگاه کرد سریع از جایش بلند شد و به طرف ميز ناهار خوری رفت موبایلش را برميدارد و
شمارهای میگيرد صدا را روی پخش میگذارد ،امير حسين با تعجب به سعيد پریشان حال نگاه کرد بعد از چند
بوق تلفن صدای بهار در خانه پيچيد
بله!سعيد خيره به امير آهسته گفت:
سالم دختر دایی خوبين؟بهار گيج از این تماس گفت:
سالم سالمت باشين بفرمایيد؟صدای سعيد لرزان بود و نگاه امير حسين متعجب
زنگ زدم نامزدیتونو با امير حسين تبریک بگم اميدوارم خوشبخت بشينصدای پر از تریدید بهار آمد
ممنونشرمنده نميتونم بيام مراسمتون ،هم زندایی پری و هم دایی چندبار تماس گرفتن اما حقيقتش من دارم ميرمسفر خارج براتون آرزویی خوشبختی میکنم
بهار خجالت زده از این تلفن بی دليل گفت:
خواهش میکنم پسر عمه ،انشاهلل هر جا هستين سر بلند و موفق باشين عمه تازه از تهران رسيدن خونمونگفتن نميتونيد تشریف بيارین،ممنون از تماستون
سعيد بی هوا گفت:
امير حسين پسر خوبيه ،نگران نباش هيچکس اندازه اون نميتونه خوشبختت کنهبهار اما جوابی نداد و سکوت کرد وامير حسين فکر کرد سعيد نميداند چه نفرتی بين خودش و بهار وجود دارد
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سعيد خداحافظی کوتاه با بهار کرد سعيد به امير حسين که چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت:
اسمش بهار خانمه یاد بگير بهش نگی اون،امير به ولی علی بخوایی اینو بدبخت کنی آبمون توی یه جوبنميره ،تو بهش تعهد داری ميفهمی؟
امير حسين با کالفگی به آشپزخانه رفت حرفی برای گفتن نداشت دلش با بهار نبود حتی ذرهای مهر بهار در
دلش جا خوش نکرده بود سعيد کالفه بی هدف به دور خود ميچرخيد چيزی را که متوجه شده بود نميتوانست
باور کند،هم امير و هم بهار هر دو غمگين از این ازدواج بودن:صدای تلفن سعيد بلند شد سعيد به شماره ای که
روی تلفنش افتاد نگاه کردو بلند خندیدو به امير گفت:
هيچوقت تا حال انقدر منتظر سپيده نبودمامير دستپاچه به سمت سعيد دویدو دستی بر شانه سعيد گذاشت:
سعيد خواهشا کاری به اون بدبخت نداشته باش ولش کن جوابشو نده،جون امير بی خيال سپيده بشوسعيد که دلش یک هوا خوری ميخواست با پوزخند گفت:
نگران نباش فقط تماشا کندکمه اتصال را زد و خيلی خونسرد شروع به صحبت کرد
بلهسالم سعيد جان خوبی؟بله!سعيد سرد بود اما سپيده با مهربانی ادامه داد
عزیزم نميایی شهرستان ،فردا مراسم عقد رفيق صميميته هاسعيد دستش را مشت کرد و سپيده فتانه وار خندید
وای سعيد نميدونی اینجا چه خبره همه دارن برای این دوتا دانشمند خودکشی ميکنن،گندشو درآوردن،کیفکرشو ميکرد امير حسين پسر خوشگله خاندان بياد واسه بهار فسقلی!ولی فکر کن بچه این دوتا ميشه
فيثاقورث از بس که جفتشون خر خونن
سپيده بلند خندید امير نگران به سعيد خونسرد نگاه ميکرد سپيده با شوق و هيجان ادامه داد:
نميدونی چخبره! سعيد یه شوری افتاده ميون این خاندان مثال زدنی،اقا جون که گير داده احسان یه کرواتزرشکی خاص براش بخره ،مادر اخترم که فقط دستور ميده باید اینو سرعقد کادو بدین اونو بدین،کم نذارین
چی بپوشين چی نپوشيد خاندان عظيمی آبروش درخطره،چپ ميره راست مياد ميگه کم کسایی قرار نيست
باهم ازدواج کنن دوتا نخبه
سپيده خنده کنان گفت:
بخدا دهنمون صاف کردن انقدر نقطه نقطه کردن ،اینو برات بگم زن عمو پری که چپو راست ميره ميگه دکترجان چی دوست دارن؟ دکتر جان کی ميان؟ دکتر جان کجان؟ یعنی با احسان و حميد فقط برای زن عمو پری
میخندیم یه کرکر خنده آیه که نگو جات خاليه زن عمو پری تو ابرهاست،باورت ميشه از وقتی بهار جواب بله
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داده شامو ناهار خونه عمو حسينيم ،واای اینو بهت بگم عمو حسين اجازه داده آهنگ توپ بذاریم حالشو ببریم
،یعنی یه هروکریه اینجا ،فقط با احسان و حميد در حال رقصيم ،حامد گنده دماغم همش ميره ور دل بهار
؟،عروسم که فقط لبخند ژکوند ميده تحویل،یکم شوررو هيجان نداره این دختر ،دامادم که فراریه ،پاشو بيا که
بساط مفت خوری الواتی بدجوری جوره راستی مامانتم اومده ،دیگه فقط تو نيستيو امير حسين ،زن عمو زهره
گفت امير حسين نميدونم برای چه کاری تهرانه
سعيد قلبش به درد آمد قرار بود داماد او باشد خونسرد گفت:
سپيدهجانمسعيد آرام گفت:
من ميدونمکه تو باعث شدی بهار جواب منفی بهم بدهچی!من؟ سعيد من من!ميخوام ازت یه درخواستی کنم ،هيچ وقت دیگه به من زنگ نزن ،هيچوقتم دیگه جلوی چشمم نياصدای سعيد بيکباره بال رفت و امير حسين به سمتش دوید
که اگه یکبار دیگه ببينمت یا به هم زنگ بزنی به ولی علی اونچيزایی که دوست نداری بابات درمورد تو وسپهراشغال بدونه رو همه اشو کف دست بابات ميذارم
سپيده ترسيده بود ماجرای سپهر را سعيد از کجا میدانست
یعنی چی؟ سپهر کيه سعيد!سپهریادت نمياد کيه؟ الن یادت ميارم سپهر همونی که شب جشن تولدی که توی شيراز خونه مجردیتگرفتی کيکو توی یقهات کردو بعدم شروع کرد
اميرحسين محکم به شانه سعيد زدو فریاد زد:
بسه سعيد حرمت نگه دارسعيد دست امير حسين را از شانهاش کنار زد فریاد زد رگ های پيشانيش داشتن انگار پاره ميشدند
سپيده تمام عکسو فيلمای اون شبتو دارم اون کثافتکاری هایی که توی حالت م.ستی میکردی قشنگ همشمعلومه ،مشخصه که بيش اندازه با سپهر رابطه داشتی و اینم ميدونم که به دوستات گفتی عشقو حالمو اینجا
میکنم بعدم ميرم شهرستان با نجيبترین پسر ازدواج میکنم
سپيده شوکه شده بود همه مواردیکه سعيد میگفت درست بود و تنها کسيکه میتوانست به او گفته باشد ليال
دوست صميميش بود که به خاطر سپهر با او دعوایی سختی کرده بود و مدتی از او بی خبر بود دیگر حرفی برای
گفتن نداشت تلفن را قطع کرد و پشيمان از خوشیهای زود گذر به حال خود زااار زد
امير حسين از این برخورد سعيد ناراحت بود محکم به شانه سعيد کوبيدو گفت:
هرکی هرکاری کرده نامردیه به روش بياری ،ازت انتظار نداشتم با سپيده اینجوری حرف بزنی !سعيد سر به زیر جواب امير حسين را داد
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تو زخم نباش اميرخيله خوب حال واقعاً ميخوایی بری کجا ،ميخوایی بری؟ميرم یکی از کشورهای عربی باهاشون تازه قرارداد بستم یه چند مدتی ميمونم برميگردسعيد پوزخندی زد ادامه داد
پاشو برو داداش مبارکت باشه ولی خوشبختش کن اون طفلک گناه داره دختر خيلی خوبيه جز خانمی چيزیازش ندیدم آنا دیگه تموم شده با بهار شروع کن
بهار
روزها بدون هيچ ارتباطی با او میگذشت،این چند روز روزهای شلوغی برای خانواده من بود ،مدام خانواده عمو
پرویز در خانه ما رفت آمد داشتند ،حتی خانواده سپيده رسماً در خانه ما اطراق کرده بودند زن عمو فرشته
(مادر سپيده) برای لباس مراسم عقد سنگ تمام گذاشت او لباسی محجبه برای روز عقد دوخت ،برادرانم که
مدام در حال کل کل با احسان و سپيده بودند احسان و حتی عاطفه نامزد احسان فقط برای صبحانه خانه ما
نبودند !عمه هم امروز به ما اضافه شد ،آقا سياوش امشب از سمينار خارجيش برمیگردد و تنها در این هياهو
وخوشی سعيد نيست،سعيد! تماس چند دقيقه پيش سعيد سردرگمم کرد فکر نمیکردم سعيد چنان با احترام با
من برخورد کند ،صدایش لرزان بود اما برایم آرزوی خوشبختی کرد،غم در دلم مینشيند خوشبختی!او هم در
این هياهو نيست ،خوب مشخصاً دلخوشی از اینکه بهاجبار دامادش میکند ندارد ،زن عمو مدام سراغ او را از
من میگرفت و من تنها پاسخی که داشتم سکوتو لبخند دروغين بود و زن عمو با خوشحالی قربان صدقهام
میرفت و فکر میکرد از شرم و حياست که با سکوت لبخند میزنم ،و آنها نمیدانند من و او هيچ سخنی باهم
نگفتهایم ،و من زن عمویی را میدیدم که احساس میکردم هيچ بيماری ندارد وحسم میگفت همه اینها یک
بازی بوده،او کامالً سرحال بود و مدام در حال رقصو خرید و دستورهای رنگارنگ برای باشکوه برگزار شدن
مراسم عروسی ،احسان رابطهاش با من در این چند روز بی اندازه صميمانهتر شده بود مدام به بهانههای مختلف
از برادرش تعریف میکرد و میگفت او پسری مهربان است ،و من احساس میکردم که احسان همهچيز را
درباره بیعالقگی برادرش نسبت به من میداند ،عفت و کلثوم (خدمتکار زن عمو فرشته) مدام سر هرکاری
اختالف نظر داشتن و مدام دعوایشان میشد ولی تمام بار نظافت و پختو پز بر سر آن دوبيچاره ریخته بود ،و اما
مادرو پدرم مادرم که سرمست بود از داماد دکتر به بهانههای مختلف از زن عمو درموردش سؤال
میپرسيد(،زهره جون دکتر چه غذایی دوست داره؟ زهره جون دکتر سایز لباسش چيه؟ زهره جون دکتر کی
ميادو)...و من کالفه از این سادگی مادرم بودم ،مادرم مدام مرا بوسهباران میکرد و دستم را روی قلبش
میگذاشت و میگفت(ببين بهار چقدر شاد ميزنه میترسم از خوشی زیاد از کار بيوفته بی صاحاب،نکنه
عروسيتو نبينم)(وااای بهار میترسم داماد دکترخوشگلمو چشم کنن )(مادر بهار روسفيدم کنيا ميخوام چنان
عاشق خودت کنی که اون دختر خوشگال به چشمش نيان)و وقتی کمی به خاطر این حرفش ناراحت میشدم
بوسهبارانم میکرد و میگفت(دورت بگردم خوشگلم تو که شبيه ملکه هایی ولی خوب مادرباید حقيقتو گفت
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توی ریزه ميزه کوچلو کجا و دکتر ماشاهلل اهلل اکبر کجا)و مادرم بعد از تعریفهای مکررش از دکترش شتابان
به آشپزخانه میرفت و اسپند برای داماد غایبش دود میکرد انگار میترسيد خودش دامادش را چشم کند شاید
هر دختری غير از من بود در دلش قند میسابيدند که چه نامزد زیبایی دارد ولی منی که بهاجبار به این وصلت
تن دادم و از سوی او همان شب خواستگاری ترد شدم جز تخریب اعتمادبهنفسم چيزی نبود ،البته که این چند
روز با لبخند از همه استقبال میکردم ولی شبها با اشک و بغض میخوابيدم زندگی که مشخصاً به جدایی
کشيده میشد و من بی ارده عروسک خيمه شبازی بزرگترها بودم چه فایدهای دارد ؟روز عقد به سرعت برق
و باد رسيد،روبروی آینه قدی سالن آرایشگاه نگاه گذاریی به خودم انداختم ،نمیفهميدم که چهرهام خوب است
یاد بد ،ولی هرچه بود این دختر آرایشکرده من نبودم ،بااینکه این اولين باری بود که آرایش میکردم اما هيچ
تمایلی به وارسی چهره خودم نداشم ،زشت زیبا ،مهم نبود،لباس طالیی کامال پوشيده و روسری ساده طالیی که
با گره زیبایی تزیينشده بود حجابم را کامل کرده بود ،با تشکر از خانم آرایشگر در سالن انتظار نشستم ،گيج
بودم یادم نمیآمد چه زمانی همه خانواده رفتند و مرا تنها گذاشتند! شماره ناشناسی که حدس میزدم او باشد بر
روی صفحه گوشيم افتاد ،جواب که دادم صدای او بود که در گوشم پيچيد:
سالم تشریف بيارین پایين منتظرم.سالم چشمانگشتان دستم را رویهم میسایدم شایدم از دلهره و اندوهم کم شود،از در خروجی که بيرون رفتم ماشينش را
روبروی دردیدم او درون ماشين مشغول صحبت با موبایل بود کتوشلوار توسی پوشيده بود و من فکر کردم که
مادرم باز زیبایی او را بر سر من میکوبد سوار شدمسالم کردم و او با یک نگاه بسيار کوتاه جوابم را داد ،و به
ادامه مکالمه تلفنيش پرداخت ،و من چرا فکر میکردم او حد اقل به چهره تغير کرده من خيره میماند! تلفنش
را که قطع کرد با یک ببخشيد استارت زد و حرکت کرد وما بدون هيچ مکالمهای یا نگاهی به همدیگر به محضر
رسيدیم ،وتنها چيزیکه درون ماشين نظرم را جلب کرد بوی ادکلن خوشبویی بود که در فضا پيچيده بود و من
نام او را آقای عطر گذاشتم،به محضر که رسيدیم من سریع قبل از او از ماشين پياده شدم  ،به داخل محضر رفتم
،قبل از اینکه در را باز کنم صدایش مرا از ادامه رفتن باز داشت:
چيکار میکنيد! یه لحظه صبر کنيدایستادم پشت سرم که آمد بوی اقای عطر به مشامم رسيد ملتمسانه بود صدایش
خواهش میکنم حال که قبول کردین پس جلوی خانواده یا حداقل جلوی مادرم مثل بقيه نامزدها باشيمسری به مثبت تکان دادم و او دست گلی سفيد به من داد و من نمیدانستم آن دست گل از کجا پيدایش شد !در
را برایم باز کرد و صدای دستو سوت در فضا پيچيد ،و من لبخند زنان به همه سالم کردم،و اقای عطر بدون هيچ
توجهی یا نگاهی به من با همه گرم گرفته بود ،به مثال تمام دامادها،و یادم نمیآید چه زمانی بر سر سفره عقد
نشستم ولی دست مادرم بر شانهام مرا به زمان حال پرتاب کرد
بهار چهار مرتبه گفت وکيلم؟ حواست کجاست دختر ب!له رو بگو ،زیر لفظيم که بنده خدا دادگيج و مسخ شده به اطرافم نگاه کردم ،و من نمیدانستم چه زمانی عاقد  4مرتبه خطبه خوانده و زیر لفظی
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چيست،وچه کسی داده؟ به آینه روبرویم نگاه کردم او با انگشتانش بازی میکرد ،و مشخص بود در دلش
آشوبيست ،مردد بودم میدانستم این اشتباهترین کار زندگيم است ،در یک لحظه تمام موفقيت های علمی
پژوهشيم جلوی چشمم آمد ،من کم برای کشورم افتخار آفرین نبودم ،چطور نمیتوانم حق انتخابی داشته باشم،
یک لحظه احساس کردم سرش کنار گوشم آمد و صدای او در گوشم پيچيد:
شرمندهام از این اجبار خواهش میکنم بله بگين ،همه منتظرن خيلی طولنی شدو من برای خودمو او از این اجبار تأسف خوردم او همچنان نگران دیگران بود ،با بغض و بوسيدن کالم اهلل بلند
گفتم:
*
بسم اهلل الرحمن الرحيم با اجازه صاحت مقدس امام زمان بله*
صدای سوتو دست وریختن نقلهای ریزرنگی برسرم هم حال مرا عوض نکرد ،و من به عمد از پدرم اجازه
نگرفتم  ،این خوشی چنان برای خانواده زیاد بود که فکر کنم هيچکس نفهميد که از هيچکس اجازه بله نگرفتم،
زن عمو چنان اشک ذوق میریخت که او برای آرام کردنش ایستاد و بغلش کرد ،لبخند دروغين بر لبانم بود
ودگر هيچ یادم نيست ،تا زمانيکه دستی به دور گردنم حلقه شد و زهری در دهانم گذاشت و من هم به اجبار
همين کار را با لبخند انجام دادم و حلقهای در دست کردم که میدانستم چند ماه دیگر با شرمساری باید از
دست دربياورم ،به خودم گفتم( من این ازدواج را نمیخواستم من زورو اجبار نمیخواستم هيچکس را
نمیبخشم هيچکدام را نمیبخشم) در حال خود نبودم تا زمانيکه بوسهای بر دستم نشست سرم را که بال کردم
زن عمو را دیدم که با اشک دستم را بوسيد ،و من از خجالت اشک در چشمانم آمد ،دستم را عقب کشيدم
بوسهای بر صورت گریانش زدم ،از زن عمو دلگير بودم از پدرم بيشتر ،ولی ،..همه افراد سکوت کرده و با بغض
به ما نگاه میکردند ،و من فقط صدایی نفس هایی تند او را میشنيدم با بغضی در گلو گفتم:
شرمندهام نکنيد زن عمو ،این چه کاریه!زن عمو دوباره دستم را بوسيد و گفت:
حاللم کن ،ميدونم که خوشبخت ميشی ،بخند عزیزکم که ميدونم که داری با غم میخندی.لبخند زدم
خوبم زن عمو جون نگران نباشيد،مگه بزرگترها بجز خيرو صالح چيزی ميخوان؟زن عمو لبخند زد و رو به او کردو گفت:
ببين چه عروسک خوشگلی برات انتخاب کردم ،نگاهش کن امير حسين دست مریزاد نداره انتخابم؟نمیدانم او نگاه کرد یا نه ولی هرچه بود زن عمو گفت:
قربون او نجابتت برم پسرمدر دلم پوزخندی زدم مشخص بود او حتی لحظهای نگاهم نکرده! نجابت!حامد آمد مرا بوسيد و درآغوش
گرفت و گفت:
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این خوشحالی فاميل مدیون بله تو خواهر گلمو من فکر کردم چه اندازه همه را وامدار خودم کردم! مادرم مرا بوسيد و درگوشم گفت:
ميخوام هنر تو نشون بدی ،ميخوام همه بدونن جز درس خوندن ميتونی یه زندگی و بچرخونی ،یجوری ایندکترو عاشق خودت کن که همه انگشت به دهن بمونن باشه مادر؟
و من تنها با لبخند چشمی گفتم ،عکسهای خانوادگی گرفته شد و من این بار نام او را آقای دست گذاشتم چون
دستش دور کمرم رفت تا صميميت دروغينش را نشان دهد،در حقيقت بخاطر لبخند مادرش این کار ار کرد ،او
بی روح بود همچون من و من این را خوب میفهميدم ،دستش هيچ گرمای محبتی به من منتقل نکرد  ،او به همه
لبخند میزد و شوخی میکرد تاکسی از راز درونش خبردار نشود ،اما غم عميق وجودش را میفهميدم،چون خود
من دقيقا حال او را داشتم ،اما من نميتوانستم تظاهر کنم ،و دیگر هيچچيز یادم نيست ،تا زمانی که به رستوران
هتل شهر رفتيم ،او کنار من نشست و من میتوانم قسم بخورم که او هنوز حتی نگاهی به من نکرده،و من مدام
ذهنم درگير این بود که چرا این ازدواج اجباری نصيب من شد ،چرا زن عمو ،پدرم ،مادرم ،عمو پرویز ،و او ،به
حق من بد کردند !من عروسی بودم که داماد حتی نگاهش نمیکرد ،آیا نمیفهميدند؟ یا فقط به این که حرفشان
به کرسی نشسته توجه دارند ،او اما با همه محترمانه صحبت میکرد ،و به لودگیهای احسان و حميد میخندید
،و من میدانستم که این خندها تنها به خاطر دل مادرش بود ،احسان باعاطفه چنان دلدارانه برخورد میکرد،
انگار آن دو امروز عروس و داماد این جمع بودند ،اما رفتار همه نسبت به عاطفه و متقابالً خود عاطفه به دیگران
بسيار بی مهربود ،و یادم نيست که چه زمانی شد که در خانه امان بودیم !و من به اتاقم رفتم و دری که توسط او
پشت سرم بسته شد مرا به خو لرزاند ،ومن به خاطر کم محليش به خودم اجازه وارد شدن به او ندادم ،بدون
نگاه به او پشت کرده به او گفتم:
ببخشين ميشه برین من خستهام ،اصالً در توانم نيست یک ثانيه بيدار موندن ،شرمندهو او ازخداخواسته بدون اینکه حتی جلو بيایيد یا کلمهای بگویيد از همان پشت سر برگشت ،و من عروس
اجباری این مرد بودم ،دخترها خوب از نگاه کسی خواستن یا نخواستن را میفهميدند ،و او ذرهای مرا
نمیخواست ،پس چرا در این اتاق محبوسش کنم ،من هم برای خود غرور دارم ،سریع خودم را به خواب زدم تا
از سوی مادرم بازخواست نشوم.
صبح که از خواب بيدار شدم شرمسار از قضا شدن نماز صبحم دوشی گرفتم ،به سالن خانه که رفتم سفرهای
بلند پهنشده بود و همه خانواده بر سر سفره صبحانه بودند ،تنها غایبان این سفره احسان سعيد و سپيده بودند
،برایم جالب بود حتی عمه فهيمه و همسرش آمده بودند ،لبخندی زدم حداقلش این ازدواج اجباری کينهها را
کنار زده ،باانرژی ساختگی سالم گرمی کردم و او جلوی پایم ایستاد ،تيشرت سفيد با شلوار سفيد او را داماد وار
کرده بود و من طبق معمول کت و دامن پوشيده بودم و مردد دستی دراز کرد ومن کوتاهدست دادم م،یدانستم
برای او ارتباط با یک جنس مخالف آسان است اما من اولين بارم بود،
و این اولين بار طعم زهر ،طعم تحقير،طعم اجبار،طعم اضافی بودن میداد ،کنار او نشستم و بعد از آمدن من آن
همهمه انگار تمام شد و هرکس خودش را مشغول صبحانه خوردن نشان میداد ،ولی کامالً مشخص بود همه زیر
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چشم به ما دو نفر نگاه میکنند ،لقمهای جلوی صورتم گرفته شد و او با لبخند بلند گفت:
اینم برای عروس خانم ماو من با تعجب لقمه را از او گرفتم و متوجه شدم همه در حال ریز خندیدن هستند و او کامالً بلد بود تظاهر کند
،حامد شروع کرد به صحبت از بازار و همه مشغول نظر دادن شدن،و فقط من و او بودیم که در سکوت صبحانه
میخوردیم ،پس از صرف صبحانه من سينی چایی را به سالن بردم و او بلند شد و از دستم گرفت حامدو حميد
با لودگی او را مسخره کردند و زن ذليل ناميدند ،و زن عمو به من اشاره کرد که آقای خدمتکار را به خلوت ببرم
و من با خجالت به اتاق مطالعه رفتم،با تقه ای به در دلهرهای به جانم افتاد ،او وارد شد و از دستان لرزانش و
نگاهش که پی درودیوار بود ،فهميدم او هم عالقهای به خلوت باهم دیگر ندارد ،بهسوی تابلوها و مدالهایی
اهدایی از مسابقات گوناگونم رفت و خود را مشغول خواندن کرد و بدون نگاه به من گفت:
من باید برم تهران ،هم احسانو برسونم فرودگاه بعدش باید برم وزارت خونه برای گرفتن اجازه فعاليتپزشکيم ،شما هم مدارک دانشگاه تونو با اون دعوتنامهای که از دانشگاه کاليفرنيا دارین آماده کنيد تا ببرم
وکيل مهاجرت
و بی هوا بدون هيچ نگاهی به من خداحافظی کرد و رفت و من ماندم با آواری از سؤال که حتی برای صده ای از
نگاه هيچ جذابيتی برای او نداشتم؟
*
از اتاق که بيرون آمدم همه درحال خداحافظی با او بودند ،مادرم او را از زیر قران رد کرد ،و به من چشم غرهای
رفت که به استقبالش بروم ،همه در حياط ماندن ،از خانه بيرون رفتم کنار ماشينش ایستادم ،وفقط یک خداحافظ
سهم هردویمان از استقبال بود ،به جمع خانواده پيوستم از گفتگوها مشخص شد فردا همه خانواده بهجز من به
تهران میروند تا طبقه بالی خانه عمو را برای حداقل یکسال بودنمان در ایران آماده کنند  ،قرار شد عفت به
خانه ما بياید تا کتابها و وسایل مرا در کارتون بگذارد تا یک جا به تهران ببرند  ،من به صورت رسمی داشتم از
خانه پدرم بيرون میشدم ،آن هم با چه اجباری ،آیا میدیدند که من عروسی مرده بودم! واو دامادی نفرین
شده؟هيچکسی هيچ سوالی از من نمیپرسيد ،همه در حال بگو بخندو گفتن خاطرات قدیمی و تصميم برای
برگذاری هرچه باشکوهتر مراسم عروسی بودند،دیگر هيچ از رفتن به تهران و ادامه تحصيلم در دانشگاه
شریف خوشحال نبودم  ،من قرار بود بيست روز دیگر به خانهای بروم که هيچ جای من آنجا نيست،همه در حال
سوار شدن ماشين هایشان و خداحافظی بودند که عمو گفت:
بهار عمو ماشينتو گذاشتم خونه حامد ميرم بعداز ظهر برات ميارمبا تعجب به عمو نگاه کردم
کدوم ماشين عمو جون !من ماشين ندارم!صدای خنده و همهمه در کوچه ما پيچيد( یکی گفت عاشقه یکی گفت هواسش پی شوهرشه ودیگری گفت
دخترم خجالتيه) و صدای بابا در گوشم پيچيد
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داداش خجالتمون دادیدو من با تعجب به پدری نگاه کردم که به خاطر یک ماشين هدیه خجالت زده بود ،شاید هم تعارف میکرد عمو
گفت:
همون ماشينی که امير حسين سر عقد کيليدشو بهت کادو داد دیگه عمو جون!و من با حيرت به همه نگاه کردم و یادم نمیآمد کی ،چه زمانی ،به من کليد ماشين داده شده! و اصالً کليد
کجاست عمو ادامه داد:
بعداز ظهر هم ميام دنبالت ،بریم محضر که امضای آخر آپارتمانتو بزنیو من گر گرفتم از اینکه از هيچ چيزی اطالع ندارم ،با لبخند تشکر کردم و عمو ادامه داد
به جون امير حسين که من در جریان این دوتا کادو نبودم ،خودش هردوشو چند روز که رفته بوده تهران برات
خریده
و من فکر کردم آقای کادو کی این ها را به من هدیه داد که من یادم نمیآید ،ولی مطمعن بودم از عذاب
وجدانش این هدایا را تهيه کرده ،من عصبانی از این هدایای بيش از اندازه حرصم را قورت دادم  ،به خودم قول
دادم به موقعش از خجالتش در میآیم ،به اتاقم که رفتم به گوشی همراهم که نگاه کردم شماره احسان را دیدم
که چندین بار تماس گرفته بود ویک پيغام
(سالم عروس خونمون بابا این گوشی تو جواب بده چيه گوشی سيب گاز زده کادو گرفتی دیگه تحویل نمگيری
عروس جان)منظورش از گرفتن گوشی هدیه را نفهميدم ،یعنی این هم یک هدیه از طرف آقای کادوبود ،خدایا
نکند بيمار شدم !چرا هيچ چيز یادم نيست !با احسان تماس گرفتم
سالم آقا احسان ،شرمنده گوشيم توی اتاق بود خوب هستين؟سالم دشمنت شرمنده ،چطوری دختر ؟با امير حسينم داریم ميریم تهران ،بعداز ظهر پرواز دبی دارم ،هرچقدرزنگ زدم خداحافظی کنم جواب ندادی!
زنده باشين خوبم، ،ببخشيد تلفن روی سکوت بود ،ایشاهلل که موفق به شين براتون دعا میکنمدستت درد نکنه که دعاهات معجزه ميکنه ،ميخوایی گوشيو بدم امير حسين کاری باهاش نداری؟نه ممنون سالم برسونيداحسان خندیدو به او گفت:
بهار ميگه عاشقتم مواظب خودت باش.ومن با یک آقا احسان زشته عصبانيتم را نشان دادم احسان سر مست و خوشحال بلند گفت،
-باشه بابا ،شوهرتم ميگه دورت بگردم دوریت برام مشکله.

صدای فریاد احسان خفه ،او از پشت تلفن آمد ،هرسه باهم خندیدم و ارتباط را قطع کردم ،از مادرم درمورد
هدایا سر عقد پرسيدم و فهميدم هدیه گوشی کار احسان بوده ،البته که این هدایا در خاندان عظيمی چيز عجيبی
نبود ،همه چيز باید گرانترینو بهترینش میبود شب هنگام موقع خواب موبایلم زنگ خورد ،نمیدانم چرا ولی
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چشم انتظار او بودم ،حس میکردم خبر رسيدنش را یا حتی برای یک احوال پرسی حتماً با من تماس میگيرد،
اما شماره خارج از کشور بود جواب دادم:
بلهصدای خنده و بشاش احسان بود:
سالم زن داداش کوچلو،چطوری؟ رسيدم دبی خوبی؟به معنای واقعی وا رفتم ،احسان که وظيفهای در قبال من نداشت بيشتر هوای مرا داشت
سالم شکر خدا که بهسالمت رسيدین ،الحمدهلل منم خوبم ،مواظب خودتون باشيد ،بابت موبایل هدیه همشرمنده کردین آقا احسان ممنونم ،انشاهلل جبران کنم
قربونت زن داداش ،بابا قابلتو نداره ،توی محضر هم انقدر تشکر کردی شرمندهام کردیو من دربهت اینکه چه زمانی این گوشی را داده و کی تشکر کردم بودم!،و نميفهميدم چرا احسان پافشاری روی
گفتن زن داداش دارد و من از این که زن برادر او بودم سرخورده بودم خونسرد گفتم:
ممنونم همه شرمندهام کردینصدای احسان آهسته شد شاید غمگين
نگو بهار ،ما همه شرمنده توهستيم ،به خدا از فکرت بيرون نميام ،ميدونم که به اجبار زن داداشم شدی ،ولیمطمعنم شما دوتا بهترین زندگيو تشکيل ميدین ،بهار خيلیها به اجبار ازدواج کردن ولی بعد خواستن که به هم
فرصت بدن ،و بهترین زندگيو تشکيل دادن ،به امير فرصت بده اون خيلی آقاست ،یه قلب مهربون داره ،انقدر
مهربون که به خاطر مادرم از..
حرفش را ادامه نداد میدانستم که میخواهد بگویيد از عشقش گذشته و من ناراحت گفتم:
شرمنده نباشين ،قسمت این بوده ،اگر خودش بخواد فرصتی ميده ،وگرنه اگر به فکر آنا باشه به هيجانمیرسيم.
نه به خدا اون دیگه فکر.ميشه تمومش کنيددرد این شکست تحملم را کم کرده بود احسان شرمنده گفت:
باشه شرمنده ،راستی یه چيز دیگهبفرمایيدچندروز دیگه جواب آزمایش ژنتيک قبل ازدواج منو عاطفه مياد ،ميشه مامانمو راضی کنی روز مراسمعروسيتون ماهم عقد کنيم؟ خودت ميدونی که اصالً رابطه خوبی با عاطفه نداره،منم جرات ندارم حرف عروسی
بزنم
لبخند زدم چقدر تناقض در ازدواج ما و احسان بود او عاشق ما تنفر
چشم حتماً کی برميگردین؟-15روز اینجام سه تا مسابقه داریم برميگردیم تا قبل عروسی ،بهار ميشه یکاری کنی رابطه مامانمو عاطفه هم
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

121

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
خوب بشه ،ميدونی که خيلی قبولت دارند
چشم نگران نباشين بالخره کنار ميان با این موضوع ،ولی آقا احسان من دیروز که عاطفه رو توی محضر دیدمکالً خودشو از همه دور نگه ميداره! با هيچکس گرم نميگيره
خوب چون هيچکس تحولش نميگيره ،اونم حق داره خدایی یه بله برون برای ما نگرفتن ،حتی خواهرمم نيومدشب خواستگاری ،چه انتظاری داری !به خدا اصالً بحث حسادت نيستا ،دارم منطقيش ميگم خودت ببين اون از
شب خواستگاریت که چقدر باحالو شيرین همه خانواده جمع بودن ،قبل از عقدتون چندروز ناهارو شام همه
اونجا بودیم بزن و بکوب ،مراسم عقدتونو که توی هتل گرفتن بهترین کاخ تالر تهرانو برای عروسيتون دیدن
،آتليه و فيلمبردارو مراسم گردون هزار کوفت و زهر مار که هرکدوم از بهترین هاس به کنار برای امير
دیدن،من حرفم اینه اینا تبعيض نيست؟ ولی من راضيم ازدواج کنم همه رو براش جبران میکنم ،فقط ميخوام
عقد کنم تا همه حرفو حدیثها تموم بشهپارت64
حوصله در دودل های احسان را نداشتم آن قدر غم دل خودم سنگين بودم که توان حرف های او نبود آرام
گفتم:
درست ميگين همه حرفهاتون منطقيه ولی چه ميشه کرد؟ خانواده عظيميو که ميشناسين ،حرف حرفخودشونه ،کمتر از خودشونو قبول ندارن
بهار به نظرت انتخابم اشتباه بوده؟تعجب کردم این چه سوالی بود
-من نميدونم! این انتخاب شماست! درسته هيچکس موافق نيست ،ولی خوب شما دختر خاله اتونو دوستدارین،
آر ه خيلی دوستش دارمبعد از کمی صحبت تلفن راقطع کردم و تا صبح پلک برهم نذاشتم ،فکرهای زیادی ذهنم را درگير کرده بود ،از
اینکه خودم را به کسی تحميل کنم متنفر بودم ،اما چطور نزد خانوادهام روسفيد شوم ،از اینکه بعد ًا به خاطر
عالقه به من نزدیک نشود ترسيدم،ترسيدم که زودتر از آنچه که فکر میکنم درخواست طالق دهدو فکر کردم
باید هرچه زودتر از ایران بروم حداقل اگر آنطرف طالق بگيرم کمتر شرمنده خانواده میشوم .روز بعد همه
خانواده به تهران رفتند و فقط عفت درکنار من ماند.
عفت بودو غرغرهایش
به عفت اجازه ندادم دست به هيچ وسيلهای بگذارد ،هيچ دلم نمیخواست آن طفلک نقش خدمتکار را برای من
داشته باشد ،او هم خانم وار نشسته بود و درمورد کلثوم خدمتکار زن عمو غيبت میکرد ،هر دفه هم به جانم غر
ميزد که (درست جمع کن) و بعدهم شروع کرد از قدیم و علت کوری یک چشمش بگوید درمورد نامزدش که
از او طالق گرفته بود با حسرت گفت ،و با سوز دل گفت که هرکه طالق بگيرد مانند او سياه بخت است و ای
کاش از آن نامرد دزد طالق نمیگرفتم ومن بلند خندیدم
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عفت خانم شوهر دزد ميخوایی چيکار!ای دخترم آدم بی سایه سر باشه عزتو احترامی نداره.و من درحال جمع کردن کتاب هایم حس کردم طالق نگرفته مانند عفت سياه بختم  ،بی هوا ذوق حلقه ازدواجم
را کرد
وای بهار چقدر حلقه دستت خوشگله ،پس بقيه طالهات کو؟و اولين کسی که یادم آورد که حلقهای در دستم است عفت بود! و من قسم میخورم این حلقه را در دستم
ندیده بودم ،بی حوصله گفتم:
همين حلقه بسه عفت خانمع زیاد عالقهای به طال ندارماو چشم غرهای رفتو گفت (زیبایی زن به طالهایی اوست) او برایم گفت که از جریان دلدادگی سعيد به من خبر
دارد و گفت (که بهترین کار این بود که به دکتر بله گفتی آقای دکتر کجاو سعيد کجا)و من فکر کردم اگر
سپيدهای نبود حتماً با کسی که اولين بار دلم را لرزاند ازدواج میکردم؟ نميدانم.
تلفنم زنگ خورد مامان پری بود سرمست بود و شاد
سالم بهارم ،رسيدیم دخترم ،بهار بيا ببين که آقای دکتر مارو بدون تو دوست نداره! ازهمه امون ناراحته ميگهچرا نبردیمت تهران ،هرچی بهشون ميگم دکتر جان حاجی بد ميدونه دختر قبل جهاز بره توخونه داماد ،قبول
نميکنه ..،
بفرمایيد آقای دکتر با خودش حرف بزنيد
باتعجب خيره به حلقه دستم ماندم صدای او آمد خوشحال گفت:
سالم عزیزم ،خوبی ؟خانم چرا نيومدی تهران ؟خيلی ازت ناراحت شدمو من شوک زده با دهانی باز و نفسی که از سينهام بيرون نمیآمد دستم را بر دیوار گرفتم ،شاید آنقدرها هم که
فکر میکردم اوضاع خراب نبود ،شاید او مرا دوست دارد ،صدای پدرو مادرم درگوشم زنگ زد
(هنرتو نشون بده)تا خواستم حرفی بزنم گفت:
یک لحظه اجازه بده عزیزمصدای دراتاقی از آن طرف تلفن آمد مشخص بود درون اتاق رفته او گفت:
سالم ببخشين شرمنده ،جلوی بقيه معذب بودم ،خواستم که عادی جلوشون جلوه کنمو من وا رفتم و هنر نشان نداده باخته بودم و او یک دغل باز حرفهای بود ،خواستم بی تفاوت باشم
نه بابا خواهش میکنمببخشين دیگه دلخوشی پدرو مادرها به همينچيزهاست ،اگر ناراحتتون کردم باز ببخشينچشمانم را بستم آن لعنتی فرصت هيچ هنرمندی به من نمیداد ،سکوتم را که دید ادامه داد:
راستی خواستم بهتون بگم برای اینکه مدام بهمون گير ندن و ازمون نخوان مدام بریم گردشو مهمونی ،مندیگه تهران ميمونم دنبال کارهای اداری خودم آخر هفته ميام شهرستان موردی که نيست؟
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جواب صریح واضحم باعث شد نفس کالفهای بکشد و اقای غریبه گوشی را قطع کرد و من با بغض وحسرت
ابلهانه فکر کردم چقدر جلوی دیگران صدایش مهربان بود و شاید این غریبه مهربان است
من چطور میتوانستم به او نزدیک شوم ،وقتی با اولين دیدار به من گفته بود که مرا خواهان نيست و به من فکر
نمیکند ،او از من خواسته از او کناره بگيرم ،پس هرکاری کنم او حس میکند میخواهم خودم را به او تحميل
کنم ،با سرخوردگی مشغول جمع آوری شدم و دیگر صدای عفت را نمیشنيدم
غرور من به راحتترین شکل خورد شده بود  ،این لحظات برای منی که هميشه اول بودم طعم مرگ میداد
پارت64
بعد از سه روز همه خوشحالو راضی از تهران برگشتند ،تنها زن عمو رنگ پریده و خسته بود ،مادرم گفت (به
خاطر خوشحالی زیاد تمام خریدها را خودش نظارت کرده برای همين کمی ضعيف شده )از قرار معلوم پدرم
بهترینها را خریده بود و در این سه روز او بسيار گرم از آنها پذیرایی کرده بود به طوری که همه از پذیرایی او
تعریف ميکنند و نکتهای که باعث تعجبم شد این بود که مادرم گفت:
البته گفتن من که فایده نداره بگم چی خریدیمو چی نخریدم ،خودم میفهميدم دکتر جان مدام باهات تلفنیحرف ميزنه و ریز به ریز همه رو برات ميگه
و من دلشوره ای عجيبی به جانم افتاد ،یعنی با چه کسی صحبت میکرده ؟ و من متعجب از این همه خود داریو
دلغ بازیش بودم ،از حرفهای مادرم فهميدم قرار بر این شده که همه سه روز قبل از جشن عروسی تهران
برویم برای گرفتن کليپ عروسی درباغ و من بچگانه فکر کردم شاید دیده شوم در چشم او بخاطر عکس های
که باید این همه به او نزدیک شوم  ،فکر کردم شاید کمی نزدیکی محبتی بينمان ایجاد کند ،و این تنفری که از
او در دل دارم کمی کمرنگ شود ،مادرم مدام عکس های وسایلی را که خریده بودند نشان میداد و میگفت
اتاق خوابمان توسط دیزاینر چيده شده ،و من به اتاق خواب بسيار زیبایی نگاه کردم که نمیدانستم مشترک
میشود یا نه ،خواستم با مادرم حرف بزنم بگویم که احساسی بين ما نيست ،اما خودم میدانستم مادرم آنقدر ها
درک نمیکند ،و فکر کردم باید یک روز با مادر اختر صحبتی داشته باشم،شاید راهکاری داشته باشد ،در این
مدت چيز عجيبی که نظرم را جلب میکرد رفتار پدرم ا ز بعد از مراسم عقد بود او دیگر همراه من به دانشگاه
یا کتاب فروشی نمیآمد و میگفت(فقط زنگ بزن شوهرت ازش اجازه بگير ماشاهلل دیگه بزرگ شدی نيازی
نيست من همراهت بيام)و من فکر کردم بزرگ شدنم همراه است با سياه بخت شدنم ،و چه بهای سنگينی
داشت این بزرگ شدن،و مادرم از ذوق داماد دکتر حتی یکبار هم از من نپرسيده بود که راضی هستی یا نه.
آخر هفته شد او نيامد عمو پرویز تماس گرفت و مرا برای ناهار به خانه اشان دعوت کرد و از حرف هایش
فهميدم که آن عوضی جراحی داشته و نتوانسته به شهرستان بيایيد،و عمو فکر میکرد من از همه چيز او مطلعم
،و من هم خود را مطلع نشان دادم و نگفتم او حتی مرا قابل یک تلفن زدن نمیدانست ،لباس هایم را تعویض
کردم ،آماده شدم برای رفتن به منزل عمو اینترنت موبایلم را فعال کردم یک پيغام از طرف احسان داشتم:
هر وقت آنالین شدی تماس بگيرارتباط تصویری برقرار کردم و او خواب آلود درون تخت خواب جوابم را داد ،و من شرمسار از صحنه روبرویم
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صورتم را به طرف دیگر کردم ،صدای خنده او را شنيدم که گفت:
شرمنده بابا خواب بودم خوب لباس تنم نيست یه لحظه اجازه بدهکمی که گذشت
بهار الن اوکيم کجارفتی؟روی تخت دراز کشيده بود و پتوی سفيد هتل را تا زیر گردنش برده بود ،مثالً حجابش کامل است لب گزیدم
که لبخند نزنم
سالم خوبين آقا احسانکالفه و ناراحت گفت:
نه بابا چه خوبیچرا چی شده ؟دیشب که خداروشکر برنده شدین!آره بابا ولی این برنده شدن حسابی کوفتم شد.چرا ؟هيچی یک کاره مثالً بعد از پيروزی زنگ زدم عاطفه خوشحاليشو ببينم شوهر خالهام جواب داد ،اونم باعصبانيت و با توهين گفت تا زمانی که مراسمی درشان دخترم نگيری اجازه تلفن زدن بهش نداری! بهش ميگم
ببخشيد ولی وقتيم که نامزد نبودیم عاطفه مدام باهام در تماس بود! مرتيکه دراومده ميگه عاطفه غلط کرد
،خوب برای زن امير حسين همه جوره سنگ تموم ميذارید ،به دختر منکه رسيد همه دربه درو فقير شدین،
ميگم آخه هنوز که جواب آزمایش نيومده که ما بخوایيم مراسم بگيرم فقط یه انگشتر آوردیم که مراسم
نامزدی رسمی بشه ،مرتيکه نفهم شروع کرد دادو بيداد که همه طایفهات برن بميرن ،هيچکدوم نيومدن نامزدی
دخترم خانوادهات دخترمو نمیخوان و دنبال بهونه ان ،کلی چرندیات گفت که مادرت چرا هيچوقت باهاش
تماس نمگيره ،چرا داداشت خونه و ماشين به نام دختر عموت کرد ،چرا بدون اجازه عاطفه برای زن داداشت
گوشی خریدی ،اگه عاطفه رو ميخوایی باید همه اینکارهارو براش بکنی ،خالصه زهرم کردند این پيروزیو و تمام
این حرفها فقط بوی حسادت میداد ،منم اینقدر از توهيناش عصبی شدم هرچی لياقت خودشو پسراش بود
گفتم مرتيکه معتاد
آنقدر ذهنم مریض و افسرده بود که حرفی برای گفتن نداشتم مسخره بود مراسم عقدی که هيچ چيزی از آن
به یاد ندارم باعث حسرت دیگران بود انگار بيرونم همه را ميکشت درونم خودم را کالفه گفتم:
چی بگم وال موقع خوبی برای گله گذاری نبوده! حال برای چی آزمایش ژنتيک دادینچه ميد ونم بابا؟ خانواده پدری عاطفه یه ژن معيوب دارن ،مامانم گير داده شماهم باید آزمایش بدین ،اینا بهکنار انقدر رفتارش باهام بد بود که به قرآن ميخوام قيد عاطفه رو بزنم ،مرتيکه نفهم بهم ميگه باید برای عاطفه
جهاز بخری بدون اینکه کسی بفهمه شير بها روهم کامل باید بدی تا ما خرج چند روز رفت آمد شما رو داشته
باشيم ،بعدشم به هيچکس نباید بگی ،بهار اینا منو خر فرض کردن ،خود خرم مقصرم مدام قربون صدقه عاطفه
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ميرم فکر ميکنن خرشون از پل گذشته ،باید گربه رو دم حجله بکشم ،کور خوندن درسته من با وجود مخالفت
همه رفتم خواستگاری دخترشون ،ولی دیگه اجازه نمیدم کسی به خانوادهام توهين کنه
موندم چه غلطی بکنم ،آخه بهار دردمو به کی بگم؟ اون از خانوادهام که اگه اینارو بهشون بگم از خدا خواسته
موضوعو منتفی میکنند ،اینم از این خانواده خالهام که تا چند روز پيش گوسفند جلوم سر میبریدن حال از سر
حسادت تو امير حسين جنجال به پا کردن ،گفتم به تو زنگ بزنم تو از همه عاقلتری هيچوقتم یه طرفه قاضی
نميری بگو چه خاکی سرم کنم؟
وال چی بگم هرچی بگم فکر میکنيد ميخوام مخالفت کنمنه بابا این چه حرفيه من واقعاً عاطفه رو دوست دارم حقيقتش اول اون بهم پيشنهاد ازدواج داد مدام منو خونهاشون دعوت میکرد خيلی باهام خوب بودن منم دیدم چه بهتر با کسی ازدواج کنم که خودیه ،ولی نميدونم از
دیشب چه مرگشون شده ،مرتيکه معتاد دندون تيز کرده برای مال بابام ،نميفهمه که داره با این کاراش
دخترشو کوچيک ميکنه ،به خدا اصالً دیشب تعجب کردم این چندوقت انقدر عزتو احترامم ميذاشتن که من
اصالً غرغرکردن های خانواده برام مهم نبود! ولی انگار دارن ذاتشونو نشون ميدن
کاش تمام شود این مکالمه مسخره انتخاب احسان اشتباه بود و چطور ميشد به این پسر احمق فهماند خطا کرده
عاطفه خودش تماس نگرفت؟چرا ب ابا صبح زنگ زد اونم بدتر از باباش ،نميدونم این موبایل چی بود که اینا آتيش به جونشون افتاد ،تاتونست بد دهنی کرد که روی چه حسابی برای بهار موبایل خریدی ،دختره پاک زده به سرش! اساسی دعوامون
شد ،منم عصبانی گفتم انگار خواست خدا بود که من این موبایلو برای زن داداشم بگيرمو شماها ذاتتونو نشون
بدین ،اونم هرچی لياقت خودش بود برای تو گفت به خدا این روی عاطفه رو ندیده بودم یجوری باهام حرف
ميزنه که منو موظف ميکنه به خاطرش جلوی خانوادهام بایستم تا همينجاشم حسابی دل مامانم شکسته از دست
من بهش ميگم عزیز من تو باید از در محبت واردشی نه اینکه حتی برای احوال پرسی به دیدن مامانم نری
،جيغو داد راه انداخته که من غرورمو از سر راه نياوردم که اونا باهام سرد برخورد کنن خالصه که سرتو درد
نيارم اساسی باهم درگير شدیم
اشکال نداره ،شرمنده به خاطر کادو توی دردسر افتادیچه حرفيه تو برای خانوادهام خيلی بيشتر از اینها ارزش داریبه نظر من شما دوساعت دیگه باقربون صدقه آشتی میکنيد ،ولی آقا احسان خواهرانه ميگم به نظرم فعالًجریان عقدو عقب بندازین بچه که نيستين خودتون ميفهمين که حرفهای خانواده بی ربطم نيست ،این ها همش
نشونه اس ،اختالف فرهنگی بعد کار دستتون ميدها ،درسته شما دوسش دارین ولی الن عقد کردن اشتباه ،الن
شما عصبانيد دارین با من مشورت میکنيد ولی دوساعت دیگه که بهتون زنگ زدو قربون صدقه رفت یادتون
ميره ،به نظر من زیر بار عقد نرید ،کار عاطفه اشتباه بوده که پشت تلفن به خانواده اتون بی احترامی کرده عزت
خودتونو زیر پانذارید ،البته هرجور خودتون صالميدونيد
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احسان به فکر فرو رفت بدون توجه به وضعيتش نشست و تمام بالتنه لختش در تصویر مشخصش شد ،من جيغ
زنان تلفن را به طرف دیوار گرفتم و او ای وای گویان خندید
بابا کچلم کردی بهار خوب یادم ميره لباس تنم نيستبعد ازکمی مکالمه صحبتمان را تمام کردیم و من حالم از زندگی مسخره خودم بهم ميخورد و دیگران حسرت
چه را ميخوردند!
عمو به منزلمان آمد و من به خانه عمو رفتم زن عمو و عمو برایم سنگ تمام گذاشتند فرزانه و حامد با حسودی
میگفتن بهار جای همه ما را در قلب زهره و پرویز گرفته است من هم به مانند عروسی شادو سرحال از
حسودی آنها لذت میبردم تلفن زن عمو زنگ خورد زن عمو با قربان صدقه نام پسر فداکارش را برد
مادر امير حسينم بهارتم اینجاست ،عزیزکم الن گوشيو ميدم باهاش حرف بزنیتا زن عمو خواست گوشی همراهش را سمت من بگيرد سکوت کردو گفت:
آهان باشه قربونت برم ،مادر جون تورو خدا انقدر به من زنگ نزن ،حالم خوبه امروز دست راستم که بی حسشده بود یکم بهتر شده ،به کارت برس عزیزم فدات خداحافظ
زن عمو با خنده گفت:
امير به همه سالم رسوند ،خواستم گوشيو بدم بهت که گفت همين الن باهات حرف زدهزن عمو به چشمانم نگاه میکرد تا حرف آقای دروغگو را تصدیق کنم ،دستانم را مشت کردم که باز تلفن زن
عمو زنگ خورد و من نجات پيدا کردم،از دروغ ،اینبار احسان بود بعد از قطع مکالمه زن عمو گفت که احسان
سالم رسانده و من بی هوا گفتم:
اتفاقاً همين الن باهاشون حرف زدم ،بنده خدا از احوالش بی خبرم نميذارههمه به من نگاه کردن فرزانه با دلخوری گفت،
عجب نامردیه من هرچی بهش ميگم چرا زنگم نمیزنی ميگه گرفتارم ،امير حسينم که زنگش میزنم هروقتسراغتو میگيرم ميگه همين الن باهاش حرف زدم ،دوتا داداشامو از من بروندی نامرد
بالبخند به شانه فرزانه زدم:
حسودی نکن خانم ،من خواهر جدیدشم دوست داره زنگ بهم بزنهزن عمو با تردید نگاهم کرد خواستم به زن عمو حقيقت را بگویم اما در پس ذهنم گفتم اینکار بچه بازیست او
از من خواست و التماس گونه هم خواست که اجازه دهم مادرش در پایان عمرش شاد باشد به زن عمو لبخند
زدم
زن عمو ببينيد خواهرشوهر بازی درميارهزن عمو خندید و نفس عميقی کشيد و من تصميم گرفتم موضوع عدم ارتباط خودم با اورا حتی برای مادر اختر
باز گو نکنم تا به موقعه اش.
15روز گذشت حتی یک تماس یا یک پيغام از او دریافت نکرد ه بودم ،وتنها کسی که برایش مهم بودم احسان
بود ،احسان دوروز یکبار با من یا تصویری یا صوتی تماس میگرفت ،و باشوخيو خنده جویایی حالم میشد ،
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رابطهاش با عاطفه به صلح انجاميد و شوهر خالهاش از رفتارش عذرخواهی کرد ،اما حداقل احسان حرفم را قبول
کرده بود و عجلهای برای مراسم عقد نداشت.همه سرگرم خریدو برنامه ریزی برای جشن بودند و هيچکس
نمیپرسيد که رابطهات با او چطور است،آخر هفته قبل از مراسم عروسی او به همراه خانوادهاش با یک دسته
گلو شيرنی با تيپ به روز و مادر پری کش ،به خانه ما آمد،یعنی دقيقا سه هفته حتی یک تماس کوتاه نگرفته
بود،و من که تکليفم از اول مشخص بود ،چه تماسی ميتوانستم بگيرم او جلوی همه چنان به گرمی با من دست
داد که انگار ده دقيقه پيش باهم صحبت کرده بودیم و بسيار باهم صميمی هستيم،لبخند بر لب داشت ،و بجای
این که به چهره ام نگاه کند به روسریم نگاه کردو گفت:
سالم ،چطوری دختر؟منو نميبينی خوش ميگذره؟و من دستپاچه از این دست غریبه سربه زیر گفتم:
خوش اومدین ،بفرمایيد داخلنگاه ها از ما گرفته شد ،دستش را به پشت کمرم گذاشت و مرا همراه خود به یکی از مبل های دونفره برد
باز پيش خودم گفتم فرصتی هست میتوانم محبت کنم تا محبتی دریافت کنم ،ولی هنوز این فکر از ذهنم
نگذشته بود که سياهی غم بر دلم نشست
آرام کنار گوشم گفت:
معذرت ميخوام چارهای نيست باید پيششون صميمی باشيمومن یخ زده از این حرفش فقط سری تکان دادم زن عمو شال سرم را برداشت
واصرار کرد دیگر جلوی بقيه روسری نپوشم و من به مانند کسانيکه لخت ميان جمعيت هستند
درخود فرو رفته بودم ،صدای آیفون خانه که آمد ،به مانند فشنگ از جاپریدم و روسری سر کردم
و من دیدم که او سری به تأسف برایم تکان داد ،انگار رفتارهای من برای او احمقانه بود ،او اعتقاد من پوزخند
زد،غرورم شکست ،احساس حقارت کردم ،البته باورش سخت نيست وقتی بدانی که بدترین شانس زندگی
مردی هستی ،غرورت له میشود.
در کالً هيچ صحبتی باهم نداشتيم اما جمع بسيار صميمی بود،زن عمو تمام مدت در گوشه از سالن خواب بود ،و
من متوجه شدم که حالش رو به وخامت است.عاطفه اما با اخم از همه کناره میگرفت و این رفتارش باعث
ناراحتی احسان میشد ،احسان مدام مرا مخاطب صحبتهایش قرار میداد و من میدیدم که عاطفه از این کار
احسان بشدت ناراحت است ،او هم ساکت به حرف های منو احسان لبخند میزد ،یا با حامد مشغول صحبت بود
و عجيب بود هيچ عالقهای به نگاه کردن به من ندارد ،فکر میکردم این مدت دوری باعث شود کمی دلتنگ
شود یا بخواهد چهرهام را وارسی کند ،ولی هيچ احساسی از آن به من منتقل نمیشد ،فقط از حرف هایش با
دیگران فهميدم که در بيمارستانی مشغول به کار شده که نزدیک خانه تهران است و داشت از تجهيزات
پزشکی بيمارستان میگفت همه گرم صحبت بودند به عاطفه پيشنهاد دادم همراه من به حياط برویم تا گلها را
آب بدهيم ،اما او در کمال تعجب فقط یک نه گفت ،من هم با با اجازهای به حياط رفتم خود را مشغول آب دادن
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درختان کردم ،صدای در ورودی حياط و چشم چشم گفتن او نشان از این بود که او را مجبور کردهاند به حياط
بيایيد ،بی اختيار شال دور سرم را محکم کردم اقای غریبه به کنارم ایستاد بدون هيچ کالمی ،خواستم از کارش
بپرسم ،خواستم از کارهای روزانهام بگویيم ،اما ترسيدم حتی نگاهش کنم میترسم،میترسم او فکر کند که من
میخواهم دلش را به دست بياورم ،اعتماد به نفس کامل ازبين رفته ،نمیفهمم این غریبه شوهرم است !یا کسيکه
قرار است مهر طالق در شناسنامهام بزند ،دستانم میلرزید و به عمد شلنگ آب را میچرخاندم ،متنفر بودم که
کنارم ایستاده و با سکوتش تحقيرم ميکند،لحظهای احساس کردم به سمتم خم شد ترس عجيبی به جانم افتاد،
با جيغ خفيفی خودم را دور کردم ،سریع دستم را گرفت و آرام کنار گوشم گفت:
نترس ،به خدا کاری باهات ندارم فقط مامانم داره از پشت پنجره نگاهمون ميکنه خواهش میکنم ،اجازه کمیبهت نزدیک بشم
نفسش سردو بی روح بود و مرا در خود لرزاند ،دستم را آرام از دستش بيرون کشيدم ،و برای اولين بار به
صورتش بدون خجالت نگاه کردم ،لبخند دروغين زدم و او در چشمانم خجالت زده و شرمگين نگاه کرد،آری
چشمانش شرمگين بود ،خوب است،بمير از درد خجالت ،تحقير چه طعمی دارد غریبه،اجبار طعمش
شرمندگيست؟لبخند دروغين بر لبانم آوردم و گفتم:
ببخشيد جيغ کشيدم ،یک لحظه ترسيدمچشم از من گرفت ،به دستم نگاه کردو گفت:
شرمندهام اجازه بده دستتو بگيرم ،فقط به خاطر خوشحالی مامانم خواهش میکنموجمله فقط به خاطر مامانم سنگی بود که به قلبم خورد ،من همه چيزم را باخته بودم ،لزم نبود شکستم را مدام
در صورتم بکوبد ،با همان لبخند دروغينم بدون نگاه به پنجره به او نزدیک شدم و او دستش را به دور کمرم
انداخت،مستقيم به باغچه نگاه کردو آرام گفت:
منو ببخش مریضی مامان پيشرفت کرده ميخوام خوشحال ببينمش،شرمنده امو همين آغوش بی مهرو سرد برایم از تنگا مرگ بدتر بود و همين آغوش به خاطر مادرش بود ،به طرف پنجره
برگشتيم صدای کل زدن زهره همه را به سمت پنجره کشاند ،و احسان با لودگی ميرقصيدو حميد پول بر سرش
میریخت مادرم از ذوق دست میزد،ومن در آغوش مردی بودم که گفته بود فقط به خاطر مادرش مرا در
آغوش گرفته
به او نگاه کردم داشت عاشقانه مادرش را که برایمان بوس حواله میکرد نگاه میکرد فاصله قدیمان زیاد بود،
به پایين نگاه کرد لبخندش فرق داشت انگار رنگ قدردانی گرفته بود!به چشمانم نگاه کردو گفت:
تمام عمر مدیون شمام ،این لحظه ها برای من ارزشمنده ،ببين چقدر همه خوشحالن ،همه زندگيم فدایخندههای مادرم،مدیونم به شما ولی نميذارم شما آسيب ببينيد قول ميدم
ترجيح دادم سکوت کنم،من قربانی دلخوشی دیگران بودم ،چه داشتم بگویيم  ،به پشت پنجره که نگاه کردم
همه رفته بودند و من خود را از او جدا کردم و احساس کردم او از خدا خواسته رهایم کرد ،شير آب رابستم و
باهم به سالن رفتيم کنار زن عمو نشستم دست زن عمو را گرفتم و با لبخند گفتم:
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زن عموی خوشگلم خوب ميشين ميدونم،تو را خدا غمگين نگاهم نکنيدلبخند زد او را صدا زد وگفت به کنارمان بيایيد او به کنارمان آمدزن عمو گفت،
خيلی خوشحالم که همدیگرو دوست دارین ،ممنونم که به هم فرصت دوست داشتن ميدیدو من متعجب بودم که چطور زن عمو این حرف را ميزند !3هفته دوری برای نامزدهای عاشق زیاد نبود!شاید هم
خودشان را به نفهميدن ميزدنند !،مطمعنم همه همه چيز را به گذر زمان سپرده بودند،زن عمو خطاب به من
گفت:
دخترم چرا یکم به خودت نمیرسی؟ یه آرایشی ،رژلبی چيزی آخه ،حتی بعد از عقدت هم آرایشگاه نرفتی!خجالت زده از بی هنریم از اعتماد به نفس خراب شدهام ،ماندم که چه بگویيم که او با حرفش نجاتم داد:
مامان رنگ و لعاب چيه ؟خوشم نميادوا مادرآرایش مال زنه ،زن اگه آرایش نکنه که پس کی بکنه!او دستان مادرش را مهربان گرفت و گفت:
من دوست ندارم مامان لطفاً گير نده بانوی خوشگلزن عمو از حرف آقای زبان باز خنده اش گرفت،از حسودی زیادم روبه احسان کردم تا جو عوض شود
آقا احسان این همه از دبی گفتين ،ولی نگفتی چه برایمان آوردهای پسر عمو! آیا آنجا سوغاتی نداشت؟احسان با خنده گفت:
آری سوغات دارد ،از سرزمين دور برایتان ادکلن اصل گران قيمت آوردمو بعد با لودگی گفت:
به جون خودم خيلی گرون شد ،ولی چاره چيه برای همه یکی یکی خریدم ،خواستم همه رو شرمنده خودم کنم.احسان از کيف اش جعبههای کوچک ادکلن را درآورد و من با خنده گفتم:
چرا خجالتمون دادی ،این ها مشهد  5تاش باهم  5هزار تومنهمه خندیدند حتی( زن عمو ذليل نشی بهار)حواله ام کرد احسان با شوک به من نگاه کردو گفت:
نامرد فکر کردی ادکلن های دوزاری شوهرته! به خدا کلی پول دادم براشصدای خنده همه بلند بود زیر چشم به او نگاه کردم که داشت به خنده های مادرش عاشقانه نگاه ميکرد چشم
به احسان دادمو گفت:
الکی نگو،شک ندارم این ادکلن هارو یجایی دیدمرو به پدرم گفتم:
بابا مگه نه که اینا نزدیک حرم امام رضا  5تاش  5تومنه؟پدرم خندهاش گرفته بود وتسبيح را دور دستش تاب میداد ،کل کل منو احسان ادامه داشت ،و این لحظه ها
برای من که دختری گوشه گير بودم طعم جدید داشت  ،بعد از شام همه رفتند و او بدون نگاه به من بلند
خداحافظی کرد(عزیزم خداحافظ فردا ميام دنبالت )و رفت و چقدر طعم حقارت داشت نگاه نکردنش به من.در
بسترخواب رفتم پدرم به اتا قم وارد شد کنارم نشست به احترامش نشستم موهایم را به پشت گوشم هدایت
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کردم پدرم با لبخند گفت:
خوبی بابا؟بله خوبمدیدی گفتم دخترم بی هنر نيستی ،امشب سرفرازم کردی ،دیدم چطور عاشقانه بغلت کرده بود ،دیدی چههمسر خوبی نصبيت شد
لبخند زدم خواستم بگویم پدرم از خوشی چنين همسری ميخواهم سر به دیوار بکوبم اما نمیدانم چرا احساس
میکنم الن عمو هم این حرف ها را داشت به او میگفت و او برای من فقط یک او بود
**
صبح آماده شدم برای رفتن به خانه عمو پرویز ،به اتاقم نگاه کردم تقریباً خالی شده بود و من روز دیگر مسافر
خانهای دیگر بودم ،خانهای که برای رفتن به آنجا هيچ هيجانی در من وجود نداشتم ،صدای زنگ خانه امان آمد
،نفس نفس افتادم ،نفسم گرفته بود انگار،نمیدانم چرا ولی دلهره بدی به من وارد شد! خود را دراینه نگاه
کردم ،شال سرم را جلو کشيدم و به حياط برای استقبالش رفتم ،یک سالم کوتاه کرد و من یک سالم جوابش را
دادم و خوش آمد گفتم ،جوابی اما نشنيدم ،چشمانش به درخت انگور بود و مرا در حد یک نگاه هم خواهان
نبود،بدون هيچ حرف دیگری به پذیرایی رفت و روی یک مبل نشست ،او باز هم لباس جدید پوشيده بود و من
به مانند هميشه کت و دامن و شال ،احساس کردم حداقل برای برگشتن اعتماد به نفسم اساسی نياز به تغير
دارم ،ولی فعالً که چيزی جز کت ودامن مامان پسندم در دسترسم نبودةمادرم که به استقبالش آمدة اوچهرهٔ
یخ زدهاش تبدیل به چهرهای مهربان شد !بوسهای بر دست مادرم زد !و من بهت زده از این تغير رفتارش بودم
،به من نگاهی انداختو گفت:
خوبی عزیزم ؟به خاطر دیشب که خسته نيستی؟ بيا اینجا کنارم بشينابروهایم از تعجب بال رفت و مادرم چنان از این برخورد خوشحال بودکه احساس کردم الن است که گریه کند
روی صندلی روبه رویش نشستم کوتاه گفتم:
نه خواهش میکنم چه خستهای! خوبم ،شما خوبينیک لبخند مهربان که مشخص بود به خاطر مادرام است زد ،مادرم به من اخمی کردو با چشم اشاره کرد که به
اشپزخانه روم ،میدانستم که باز خواست بدی باید پس دهم ،مادرم عصبی به النگوهایش دست میکشيد،به
کنارش رفتم و گفتم:
جونم مامان چی شده؟با حرص گفت:
یعنی خاک بر اون سر من که تو با شوهرت انقدر سرد برخورد میکنی ،این همه پسرم ابراز عالقه کرد تو فقطگفتی خوبم؟ خوبمو مرگ ،خوبمو درد بی درمون ،ای خاک به سرت پری با دختر تربيت کردنت ،یک کالم
حرف محبت آميز بزن ،مگه نمیبينی اون چقد ر بهت محبت داره ،مادر کم ادمی نيستا !دکتره هزارتا پرستار
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خوشگل موشگل زیر دستشن ،میبينی که از همه نظرم از تو خوشگل تره و سرتره ،پس اون زبون بریده اتو
بجنبون به قربون صدقه ای چيزی ازش بریز بيرون ،حال هم برو یه سرمه توی اون چشمای وزغيت بکش تا
دوتا نشگون از جونت نگرفتم
و دوباره زیر لب غرید (خووبم) بغض گلویم را گرفت دلخور گفتم:
مامان بهم بی احترامی نکن ،مگه اون کيه ،هرکی هست برای خودشه ،منم اینقدر درس خوندمو باعث افتخاربودم که برای خودم شخصيت دارم ،حال چون دستتو بوسيد باید بيوفتم به پاش!
مادرم حرصی غرید:
برو از جلوی چشمم که  4تا حرف بارت ميکنما ،اگه هنر شوهرداری نداشته باشی ،تمام مدارکتو بذار دم کوزهآبشو بخور.
با غروری خورد شده ،درون اتاقم به سمت آینه رفتم درچهره ام دنبال نکتهای مثبت میگشتم پس ذهنم
گفتم(خدایا فکر نکنم اونقدرم زشت باشم! آخه اون مگه چی داره؟ جز یه جفت چشم رنگيو موی قهوی ایو
پوست سفيدو قد بلند)وقتی توصيفاتم را ردیف کردم خندهام گرفت صدای تقه ای در آمد با هول (بله)ای گفتم
و او بدون نگاه به من وارد شد! در را پشت سرش بست و با اجازه روی تختم نشست،و من در این خلوت داشتم
ازترس جان میدادم ،چنان یک متجاوز به او خيره بودم ،موبایلش را خونسرد دراورد و مشغول زیرو کردن شد
:بی تفاوت بدون نگاه به من گفت:
لطفا آماده بشين تا بریم ،هر وسيلهای ميخوایين بردارید ،تا شب خونه ما هستينهمانجا ميخ شده با دستان لرزان به اقای خونسرد نگاه کردم ،کمی سرش را بال کرد چشمانم را پایين انداختم او
واقعاً شبيه زن عموست رنگ چشمان عجيب رنگی دارد !صدای نفس کالفه اش را شنيدم که گفت:
عجله کنيد تا شب که نميخوایين نگاهم کنيد!وای چه افتضاحی با خونسردی رو به کمد لباسم کردمو گفتم:
من! به شما نگاه نمیکردم!همانطور که به موبایلش خيره بود لبخند زد
باشه شما راست ميگين ،لطفاً عجله کنيدبا چشمی کوتاه سریع مانتویی پوشيدم زیر چشم اورا نگاه کردم حتماً او از سرو شکلو تيپ من شرمنده اس ،که
حتی نگاهم نمیکند بيخيال سریع دم در ایستاده گفتم:
آمادهام ،ببخشيد معطل شدین بفرمایيدبدون نگاه به من سری تکان داد  ،گوشيش را در جيبش گذاشت در راباز کردمو خارج شدم ،او پشت سرم امدو
خداحافظی کردیم ،و تا خانه عمو هيچ نگفتيم موقع پياده شدن گفت:
چند لحظه صبر کنيدبلهميخوام ازتون اجازه بگيرم که خونه پدرم جلوی مادرم کمی باهاتون صميمی باشمرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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ابروهایم بال پرید ،سریع گفت:
به خدا نميخوام ازتون سواستفاده کنم ،خودتون ميدونيد مادرها زرنگن ،بعدشم دلخوشن به عاشقان هایبچهاشون ،خواهش میکنم منو ببخشيد اگر اذیت ميشين ،اینو ميدونم نباید اینو ازتون بخوام،ميدونم که نسبت
به من حس تنفر دارین ،من رسماً زندگيتونو به هم ریختم ولی شما که تاحال بزرگواری کردین بازم بزرگواری
کنيد خواهشن.
سرم پایين بود فقط به نشانه مثبت سر تکان دادم ،راست میگفت من از او متنفر بودم او کسيست که باعث شد
زندگيم خراب شد او باعث شده که مدام مادرم مرا به خاطر چهرهاش تيپ ظاهریش چرب زبانيش تحقير کند،
و من دچار افسردگی شوم ،با دلخوری گفتم:
مگه شما از من متنفرید؟او سرش را باتعجب به سمت من چرخاند ،خيره شد ،انگار زبانش به ته حلقش چسبيده بود سکوتش را که
دیدم گفتم:
ببخشين فکر نکنم دوست داشته باشين جواب بدین ،با اجازهسریع از ماشين پایين امدم اما او نيامد سرش را روی فرمان گذاشته بود با خودم گفتم (دخترتوکه غرورت له
شده ،یک بار امتحا ن کن نشون دادن هنر چه عواقبی داره شاید گرفت) مجدد در ماشين را باز کردم و نشستم
،سرش را به سمتم برگرداند غمگين بود خيلی غمگين
حالتون خوب نيست؟ چيزی شده !از چيزی ناراحتين؟اگه دوست ندارین اینجا باشم ميتونم بهونه جور کنمبرگردم خونمون.
با تعجب به من نگاه کرد لحظهای مانند کسانی که از خواب پریده باشد سرش را تکان داد:
نه منت سرم گذاشتين قبول کردین بيایين اینجا ،خوبم یعنی نميدونم ،نميتونم الن حرف بزنم فعالً بفرمایيدبریم داخل.
سری تکان دادم دسته در ماشين را گرفتم دررا نيمه باز کردمو گفتم:
من از شما متنفر نيستم،من و شما به اجبار کنار هم دیگه هستيماو بی تفاوت گفت:
من واقعاً نميتونم از شما متنفر باشم،شاید اولش حسم بهتون تنفر بود حداقل تا قبل از خواستگاری،ولی خوباونشب متوجه شدم ،شما هم دچار تصميم عظيمی ها شدین ،من از شما متنفر نيستم چون شما به خاطر مادرم
فداکاری کردین،ممنون دار شما هستم  ،ولی خوب حقيقتاً هيچ عالقه ای بين ما نيست و من اصال نميتونم این
اجبارو قبول کنم ،مطمعنم شما هم همينطور.
با شوک عجيبی سریع پياده شدم دروغ گفتم من از آن کسيکه باعث شد حق انتخاب از من گرفته شود متنفر
بودم من از کسی که مرا قربانی مادرش کرد متنفرممن از او متنفرم متنفر.انگيزه تنفرم از او صد برابر شد
منطقی بود و من یک دخترنابود شده از منطق او.
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زنگ خانه را که زدم کسی جواب نداد ،قامت او را پشت سرم احساس کردم ،به جلو آمد ،با کليد در را باز کرد
،وارد خانه شدیم واردسالن خانه که شدیم خوش آمد گفت ،تشکر کردم زن عمو را صدا کرد:
مامان کجایی ما اومدیمزن عمو جون نيستن؟او با تعجب به سمت اتاق خواب مادرش رفت و گفت:
چرا خونه بود اصرار داشت بيام دنبال شما!!اصال نميتونه تنها جایی بره! مامان !مامانبه سمت اشپزخانه رفتم از چيزی که روبرویم دیدم شوکه شدم جيغ بلندی زدم
یا امام رضااو به سمتم دوید
چی شده؟زن عمو ،زن عمو اینجاست،افتاده..بالی سر زن عمو رفتم زن عمو با دهانی پر از خون روی زمين افتاده بود ،خونها تازه بود وتاپی که بر تن
داشت پر از خون شده بود رنگ زن عمو مانند گچ سفيد بود و چشمانش بسته ،او با فریاد خدایا کمک کن
مادرش را بغل کرد و به صورت وارانه بدنش را درآورد تا خون از ریهاش تخليه شود ،دست به شاهرگ مادرش
زد فریاد زد:
نبضش نميزنه کيفم توی اتاق احسانه یه کيف مشکيه بيارش زودباش،زنگ بزن  115بدوبه سمت اتاق احسان رفتم دوتا کيف آنجا بود هردورا برداشتم ،او را دیدم که داشت با دستش مادرش را احيا
میکرد باورم نمیشد زن عمو مرده بود!سریع کيفها را جلویش گرفتم ،به یکی از کيفها اشاره کرد صورتش
غرق در عرق بود با نفس نفس گفت:
از توش یه آمپول در بياربده دستماشک ميریختمو ميناليدم:
تو رو خدا چی شده؟نميدونم نميدونمیا فاطمه زهرا خودت به فریاد برس یا امام رضا نه زن عمو نهسریع با دستپاچگی یک شيشه آمپول با یک سوزن به سمتش گرفتم او هنوز با دستانش ضربان مصنوعی به
قلب مادرش وارد میکرد رنگش پریده بود ولی به کارش مصلت بود ،قبل از اینکه سوزن را در رگ زن عمو
فرو کند موبایل را دراوردم ،به  115زنگ زدم و آدرس دادم،صدای نفس نفس زدن او زیاد شد عرق از
پيشانيش میریخت و همچنان در حال احيا بود ،لحظهای صبر کرد سرش را بر قلب مادرش که گذاشت صدای
ناله خفيفی از زن عمو آمد ،فریاد زد:
برگشت ،برگشت مامان برگشت،یاخدا برگشترمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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اشکانم تمامی نداشت،با عمو پرویزو احسان تماس گرفتم و او تمام مدت سر مادرش را در آغوش داشت و زن
عمو ناله میکرد او نفس نفس زنان گفت:
به فرزانه و حامد زنگ نزن برای حال فرزانه خوب نيستبا چشمی به سمت یخچال دویدم ،به چهره او که نگاه کردم سرخی صورتش نشانگر فشار بالی عصبی بود ولی
گریه نمیکرد ،سریع یک شربت برایش ریختم ،دستان او لباسش و حتی لبانش پر خون بود ،ليوان شربت را
روی ميز گذاشتم سریع دستمال آوردم ،دور لبانش را پاک کردم و او در چشمان من خيره شده بود ،پيشانی
مادرش را بوسه زد به چشمانم نگاه کردو آرام گفت:
هميشه دوست داشت تو عروسش باشی ،ممنونم به آرزوش رسيداشکانم بند نمیآمد دلم میخواست اورا در آغوش بگيرم ،دیگر از او متنفر نبودم او تحت فشار بسيار بود،ا و
مجبور شد تا مرا مجبور به ازدواجش کند ،شربت را به نزدیک لبانش بردم ،نگاهش قدردانی بود اشاره کرد تا
سرم را جلو ببرم ،آرام زمزمه وار کنار گوشم گفت:
دیگه کارش تمومه ،مامان آخر راهدستانم را روی چشمانم گذاشتم و آرام زار زدم،صدای آژیر آمد سریع در خانه را باز کردم راهی بيمارستان
شدیمبه بيمارستان که رفتيم تمام آزمایش ها و سونگرافی های زن عمو نشان از خط پایان او بود ،از ظهر تا نيمه
شب او حتی یکبار هم با من صحبت نکرده بود! هر بار که میپرسيدم کاری هست فقط یک نه کوتاه میگفت،
نمیدانم چرا ولی حس میکردم دلش میخواهد از من فرار کند !مادرش که به اتاق خصوصی منتقل شد او تمام
وقت فقط به مادرش خيره بود ،چشمانش به خون نشسته بود ،من هم فقط دعا میخواندم احسان برایش لباس
تميز آورد و هرچه کرد که بماند او نگذاشت ،او اصرار کرده بود که به خانه برگردم اما من گفتم اگرزن عمو به
هوش بياید مارا باهم ببيند خوشحال میشود ،عمو پرویز حالش خوب نبود و حامد او را به خانه برد  ،فرزانه از
تمام این ماجراها فقط فکر میکند حال مادرش به هم خورده
شب از نيمه شب گذشته بود و من او در کنار زن عمو نشسته بودیم از این سکوت لعنتی حالم به هم میخورد
بی هوا گفتم:
یکم بخوابين من مواظبم هرچی شد صداتون میزنمبه من نگاه کرد
من عادت دارم به شب بيداری شما بخوابهروقت خوابم گرفت میخوابم..حرفم تمام نشده بود که سرش را به صندلی تکيه داد و نفس های عميقش نشان از خواب رفتنش بود،پس ذهنم
چشم غره ای رفتم(خوبه عادتم داره)زن عمو چشمانش را باز کرد به سمتش رفتم صورتش را بوسيدم ناليد
گفت( دندهایم درد میکند )و من گفتم کمی حالش به هم خورده و به زمين خورده و هيچ حرفی از اینکه چند
ساعت پيش مرده بود و او احيایش کرد نزدم به پسرش که نگاه کرد دلش شاد
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خوشبخت بشيد عزیزم مواظبش باش بچهام غریبه ميدونم خوشبختش میکنی فقط نگران احسانم اصالً دلمنيست با این دختره باشه
دستش را به گرمی فشردم
زن عمو با احسان خيلی حرف زدم ،فعالً دیگه قصد عقد کردن نداره ،نگران نباشيدلبخند زد
 دستت درد نکنه ،احسان فقط حرف تورو ميخونه ،هميشه ميگه عقل بهار اندازه یه طایفه اس ،تنها نگرانيم اینکهاون خانواده وصله تن پسرم بشن ،وگرنه اون پدر سوخته هفت خط از پس خودش برمياداحسان کلک هيچوقت
تنها نميمونه
هردویمان خنده امان گرفت او تکان خورد ،چشمانش را باز کرد ،سالمش کردم و او به من لبخند زد میدانستم
که این هم نمایش است زن عمو با صدایی ضعيفش گفت:
مادر برات بميره که اینجوری خوابيدی ،بهار مادر پاشو به شوهرت برسپس ذهنم ابرویی بال انداختم نمیدانستم الن باید چه کنم !چطور به او رسيدگی کنم! عشقی بين ما نبود تا بلد
باشم همسرداری کنم ،پس ذهنم خندیدم ،الن باید چه کنم؟ شانهایش را ماساژ دهم ؟پاهایش را در تشت طال
بشورم ؟خودم از فکرم خندهام گرفته بود ،سریع بلند شدم تا برایش چایی بياورم حداقل اینکار سخت نبود آن
دو باهم حرف میزدند:
مامان بهتری عزیزمهی یه نفسی انگار داره مياد ،چرا بهارو نفرستادیش بره!بهش گفتم اصرار داره پيشت باشه ،ميگه دوست ندارم تنهات بذارمبه طرف قسمت پرستاری رفتم فکر کردم او چه حقه باز ماهریيست (،من کی گفتم نميخوام تنها باشی!فقط
بخاطر این موندم چون برم خونه مامان پدرمو درمياره ،آقای دکتر)
از خدمه بيمارستان درخواست یک ابجوش کردم ،برای خودم عجيب بود که برایش کاری کنم ،ولی دوست
نداشتم زن عمو احساس کند که هيچ کاری از من بر نمیآید،وقتی برگشتم او به پشت پنجره رفته بود و زن
عمو خواب بود مردد بودم پس ذهنم گفتم(خوب حال که زن خوابه ،خوبه آبجوشو لریزم توی صورت این دغل
باز)اخمی به پس ذهنم کردم ،جلو رفتم کنارش ایستادم
بفرمایيد آب جوش نبات اوردم ،از عصر سر پا هستين،چيزیم نخوردین،بفرمایيدسرحالتون ميکنه.با تعجب به ليوان نگاه کرد ،تعجب اش از چه بود نمیدانم !خواستم بگویم تشت طال که نيست یک ليوان یکبار
مصرف آبجوش است ،به صورتم دقيقتر نگاه کرد کمی مردد شد ،ولی ليوان را از دستم گرفت
دست شما درد نکنه ،شرمنده اصالً یادم نبود شما شام نخوردینه بابا دشمنتون شرمنده توی این وضعيت کی احساس گرسنگی ميکنه!نگاهش را به بيرون پنجره به شهر داد گرسنه ام بود اما چه ميشود گفت ؟او در فکر بود آرام آرام از ليوان
ميچشيد ،یک لحظه به خودم آمدم ،بدون اینکه حواسم باشد کنار او ایستاده بودم و به بيرون خيره شده بودم
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،خواستم بروم که او آرام گفت:
با احسان خيلی صميمی ؟ چجوریه احسان خيلی ازت تعریف ميکنه!وا !مثال که چه!بی تفاوت گفتم:
آقا احسان هميشه خونه ما زیاد رفت آمد دارن ،رفيق صميمی داداشام هستند ،ولی خوب بعد این وصلت منبيشتر داداش خودم ميدونمشون تا پسر عمو ،هميشه وقتی مسابقات برنده میشدم آقا احسان برام مثل بچهها
یه آب نبات چوبی هدیه مياورد ،میگفت تقدیم به پرفسور کوچلو،ولی در کل هميشه احترام منو دارند،هميشه
حد خودشونو ميدونن خيره به دنيایی بيرون سردو بی روح گفت:
جالبه! دبی که بود با شما تماس میگرفت؟ آخه خونتون جوری باهات حرف میزد که انگار درجریان همچيزهستی؟
پس ذهنم (به توچه )ای حواله اش کردم و گفتم:
بنده خدا هر دو روز یکبار از دبی ارتباط تصویری میگرفتبدون نگاه به من با خونسردی گفت:
باریک اهلل احسان چيا ميگفتين؟جرقهای در ذهنم زده شد چه اهميتی برای او داشت ،یعنی حسادت میکند؟ حال نوبت گربه رقصانی من بود
آقای دکتر ،مرا سه هفته بی خبر میگذاری؟ نشانت میدهم.
ماشاهلل که بيشتر اون صحبت ميکنه ،خيلی نگران رابطه عاطفه و خانواده اتونه ،بيشتر موقعه ها روحيهاشخراب بود ،ميگه دیگه خسته شدم وقتی میبينم هيچکس به ازدواج ما رضایت نداره ادامه بدم ،از اونطرفم
خانواده عاطفه باعث خجالتش ميشن ،بيشتر موقع ها ميگه دلم ميخواد هر چه زودتر عروسی کنمو برم تهران تا
از فکر همه بيرون بيام
چشم از جهان بيرون میگيرد به پشت پنجره میایستد به مادرش نگاه ميکندولی به من نه
شما چی جوابشو میدادی؟هيچی بيشتر که گوش میدادم ،ولی خوب بهش گفتم اصالً فکر عقدو عروسی نکنه ،آخه یه ماجرایی پيش اومدچند وقت پيش که بهش پيشنهاد دادم اینو زنگ خطر بدونه و یکم بيشتر به حرف بزرگترها فکر کنه خالصه
یکم که آرومتر میشد ،از دانشگاه ،از کارهای اداریو مقاله جدیدم میپرسيد یجوری احوال پرسی دیگه،
لحظهای به من نگاه کرد بی اراده لبخندی زدم ،بدون واکنش به لبخندم به مادرش نگاه کرد ،اینکارش باعث
شرمندگی من شد اصالً چرا لبخند زدم ،بی هوا پرسيد:
رشته تحصيلی شما چی بود؟ریاضی!اهان !خوبه! فکر کردم روانشناسی خوندی ،خوب بهتره شما بری استراحت کنی ،صبح مامانو مرخص میکنماینجا موندن روحيه اشو خرابتر ميکنه ،یه دستگاه اکسيژن میخرم ،خونه نياز شد استفاده کنه
سرخورده از این قيچی ارتباط به سمت صندلی رفتم،اما احساس کردم کمی توانستم حس حسادتش را قلقلک
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دهم البته شاید.
صبح بعد از مرخص شدن زن عمو به خانه خودمان رفتم و نمیدانستم که امروز هم قرار است روز نحسی باشد.
تا گرفتن دوش مختصری مادرم هم سوپ خوشمزهای برای زن عمو پخته بود در آشپزخانه که مشغول خوردن
کمی سوپ بودم مادرم مدام از شگردهای همسر داری میگفت ،گاهی خندهام ميگيرفت ،گاهی کالفه میشدم
،ولی اعتراض نمیکردم ،لباس هایم را پوشيدم خواستم با پدرم تماس بگيرم تا مرا خانه عمو ببرد ،که تلفن
همراهم زنگ خورد ،به سمت گوشيم رفتم شماره عمو پرویز بود یا خدا زن عمو
سالم بله عمو؟دخترم سریع زنگ بزن احسان بهش بگو برگرده خونهترسيدم تمام بدنم یخ شده بود انگار
زن عمو چيزیش شده؟!نه ربطی به اون نداره نتيجه آزمایش ژنتيکشون اومده عاطفه همون مشکل خانواده پدریشو داره و این ازدواجفاميلی تشدیدش ميکنه حال یکاره احسان رفته اونجا باهاشون مشورت کنه فکر ميکنه اونا آدمن چقدر این
احسان مارو پيش اون عوضيا کوچيک ميکنه مگه دختره کيه؟
عمو توضيح داد که بعد از تلفنش به خانه عاطفه وگفتن موضوع مشکل ژنتيکی چقدر مورد توهينو تحقير از
طرف آنها قرار گرفته شده ،حتی عاطفه همه خانواده را مورد توهين قرار داده
چشم چشم الن زنگشون میزنمعمو پرویز عصبانی فریاد زد:
این پسره دیونه اس ،جواب تلفن هيچکسو نمیده ،ميخواد بره التماس کنه اجازه بدن زندگی کننعصبانی نباشين اگه گوشی منو جواب بده من قانعشون میکنم برگرده ،شاید راهی باشههيچ راهی به جز فسخ این نامزدی مسخره نداره ،از اولم مخالف بودم ،بی غيرت حرف حرف خودشه ،کلخاندان عظيميو خجالت زده کرد با این نامزدی
سریع شماره احسان را گرفتم خداروشکر کردم خاموش نبود بعد از چند بوق اتصال وصل شد ولی حرف نزد
سالم آقا احسان خوب هستين !کجایين؟نفسهاش تندترشد ولی هيچ نمیگفت
داداش احسان نکنيد اینجوری ،توروخدا ،آخه ميخوایين برین به خاله اتون چی بگين ،این کارهارو باید با یهبزرگتر برین ،خوب قسمت نيست شما با عاطفه ا زدواج کنی
صدای عصبيش آمد
چی ميگی برای خودت! بهار مگه آدم به خاطر بچه از نامزدش ميگذره ،بابا عاطفه دوستم داره منو برای خودمميخواد ،مثل طرفدارای الکيم نيست،یک ساعته پشت تلفن کلی گریه زاری کرده که نذارم از هم جدامون کنن،
بهار اینهمه اشک و ناله نشونه چيه ها؟ وگرنه چه دختری که به خاطر عشقش از بچه بگذره
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باشه درست مگين ميشه بيایين دنبال من بریم خونتون ،داداشت و عمو ميخوان برن خونه خاله ،شما بيایين منوببرین خونتون همه مشورت کنيم ،ببينيم چی ميشه ،تنها رفتنتون اشتباهه
و هيچ درمورد بحث و دعوای تلفنی حرفی نزدم و نگفتم عاطفه چه حرفهایی گفته فریاد زد:
مشورت خانواده من که مشخصه ،همه از اول مخالف بودن ،توی دلشون عروسيه که همه چيز داره بهم ميریزه،اما من نميذارم اگه خانوادهام لجبازن من لجبازترم ؛تو خودتو قاطی نکن اعصابت خورد ميشه ،من ميرم خونه
خاله ببينم چی ميگن
آقا احسان خواهش میکنم دنبالم بيا ،منم باهاتون ميام خونه خاله اتون باشه؟نفس کالفهای کشيد
نه اصالً اون داداشای عوضی و بابای نفهمش حرمت سرشون نميشه ،یهو یچيزی ميگن یه عمر خجالتتومیکشم.
پس خودتونم قبول دارین که اونها در شان شما نيستنداحسان سکوت کرد با یک آه گفت:
خيله خوب بابا آماده شو بيام دنبالت ولی گفته باشم بخوایی حرف اونا رو تکرار کنی کالهمون بد توی همميره.
مانتوام را پوشيدم برای مادرم جریان را گفتم و او از خوشحالی هنوز کالم از دهان من بيرون نيامده تلفن در
دست برای برادرانم و پدرم جریان را گفت .مشخصاً همه خوشحال بودن ازاینکه مانع بزرگی در این ازدواج
وجود دارد ،صدای زنگ آیفون خانه نشان از آمدن احسان بود سریع بيرون رفتم.
در عقب ماشينش را باز کردم  ،نشستم احسان به حدی عصبانی بود که صورتش روبه کبودی میرفت ،راه افتاد
و شروع کرد به دادو بيدادو بدو بيراه به برادرش
مرتيکه دوروزه از آمریکا بلند شده اومده فکر ميکنه اونجا هم مثل اینجاست ،نميفهمه که عشق آدم لباس آدمنيست ،هروقت دلش نخوادتش بندازتش دور ،آخه آدم نفهم آدم کسيو که دوست داره پای همه چيزش
ميمونه ،نميفهمه نميفهمه فقط ادعا داره
از حرفهای دوپهلویی احسان دلگير شدم ،اما سکوت کردم ،به خانه عمو که رسيدیم از احسان خواستم فعالً در
حياط خانه بماند
ميشه یچيزیو بهتون بگمبه سمتم برگشت در چشمانم نمیدانم چه دید که گفت:
بهار تورو قران حوصله حرف های منطقيتو ندارم ،ولکن من حرفم یک کالمه فقط عاطفهبسم اللهی زیر لب گفتم و شروع کردم به صحبت
خواهش میکنم حرفامو گوش بدین اگه درست نبود قبول نکنيد ،اگه هم درست بود بازم قبول نکنيد خوبه؟فقط اجازه بده حرفمو بزنم بعد بریم داخل اتاق
احسان دستم را خواند دستانش را درموهایش فرو بردو دور خودش چرخ زد
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یا خدا دوباره منطقی شد ،حال تا دهن منو سرویس نکنه ول نميکنه،ولکن بهار تو رو خداخندهام گرفت اما چپ چپ نگاهش کردم متوجه نگاهم شدو غرید
باشه بابا ببخشيد ادب بجا نياوردم شما قراره دهنمو گالب بدی خوبه؟ به خدا اعصاب ندارم ،بهار بگو چیميخوایی بگی؟
خواستم شروع کنم که احساس کردم پرده پشت پنجره سالن ورودی تکان خورد زیر چشم که نگاه کردم
دیدم او پنهانی نگاهمان میکند .بی تفاوت به احسان گفتم:
چند لحظه پسر عمو ساکت باش جواب سوالی نکن تا حرفم تموم بشه ،منکه گفتم اگه نخواستی قبول نکن،ببين الن شماو عاطفه هم دیگه رو ميخوایين ،گيرم که زود ازدواج کردینو رفتين تهران ،اصالً براتون مهم نباشه
که خانواده تردتون کنن و کاری کنی که خانواده عاطفه پاشونو خونتون نذارن،خيله خوب باشه ،این کار گيرم
شدنی ولی ميخوام از خود عاطفه بگم ،شرایط جوریه که اون یه بيماری نادر ژنتيکی نهفته داره ،که احتمال خيلی
زیاد با ازدواج فاميلی به بچه منتقل ميشه ،گيرم که بچه دارم نشدین ،عاطفه الن خامه الن دوستت داره اما بعد
از ازدواجم همينطوره؟ چندسال خود تو تنها دوست داره ،ها؟ فکر کن الن 10سال دیگه اس با عاطفه هم
ازدواج کردی ،حال عاطفه بعد از  10سال بدون بچه چطوریه؟ ها ،بنظرتون چطوریه؟
با تعجب نگاهم کرد خواست حرفی بزند که دستم را جلو بردم:
قرار شد من حرف بزنم ،ميخوام بدونم نتيجه این ازدواج ده سال دیگه چيه؟ گوش بدین دقيقاً ده سال دیگه،چرا ميگم  10سال چون تاچند سال اول زندگيتون شاید اونم تازه شاید هنوز عاشق باشين و زندگی براتون گلو
بلبل باشه ،ولی با شرایط خاص خانوادگی محاله  4ماههم دووم بيارین ،ولی اوکی پس منطقيش ميگم 10سال
،پس بعد از  10سال احسان اگه از اینهمه ترد شدن خانواده و یکنواختی زندگی بدون بچه خسته نشه ونخواد
بره دنبال یه عشق تازهتر،یه روحيه شادتر ،و بعداز ده سال هنوز عاشق عاطفه باشه مردونه ميمونه پای عاطفه
،این از شما که گيرم پای عاطفه بمونيدو قيد بچه وخانوده ا رو بزنيد ،آقا احسان ميدونيد که عظيمیها کسی که
در شانشون نباشه رو کامالً ترد میکنند ،پس قيد خانواده رو بزنيد ،خوب ميریم سراغ عاطفه حال عاطفه ده سال
دیگه چطوره؟ بذار من بهت ميگم حالش چطوره چون یه دخترمو حالشو میفهمم،حال عاطفه اصالً خوب نيست
افسرده اس خانواده همسرش تردش کردن ،کم محليش ميکنن ،عاطفه بعد ده سال یه عشقی بيشتر از تو
ميخواد هيجان ميخواد نفس ميخواد،و اون عشق جدیدیی و که ميخواد بچه اس ،بچهای سالم ميخواد نه بچهای
که شما دوتا به خاطر خودخواهيتون مجبوره با مشکل ژنتيکی به دنيا بياره ،پس فداکاری ميکنه و همچين بچهای
به دنيا نمياره،ولی بعد از  10سال زندگيتون تلخ ميشه ،مدام باید فداکاری کنی تا عاطفه خوشحال بشه ،اما عاطفه
تلخ ميشه ،دست خودش نيست دلش بچه ميخواد ،هرچقدرهم خوب باشی براش بچه نميشی ،تو بزرگرترین
موهبت الهيو که ميتونستی تقدیم زنت کنيو با خودخواهی ازش گرفتی ،تو باید الن تصميم بگيری و یه نه برای
خوشبختی عاطفه بهش بگی ،اون الن نميفهمه خانوادهاش به خاطر شرایط عاليت ميخوان اون هرجوری شده با
تو ازدواج کنه ،ولی اونا کور شدن،باهاش تماس بهش بگو زندگی بی بچه نميشه تمام
احسان با بهت به من نگاه میکرد انگارخشکش زده بود ادامه دادم ک
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اینکه ميگم تمام بخاطر اینکه ميدونم هردختری وقتی به دنيا مياد تا مياد دست چپو راستشو پيدا کنه یهعروسک دستش ميدن ،چون توی ذاتشه مواظب بچه بودنو ،بچه داری ،میفهمی ؟دخترها از کوچيکی طعم
شيرین مادر شدن ميره زیر زبونشون ،یه دختر به دنيا مياد برای مادر شدن که این (((این قانون طبيعته)))
وقتی خالف قانون طبيعت باشی ميشه افسردگی ،ميشه سرخوردگی ،عاطفه تلخ ميشه اونم چه تلخی؟ تلخی مثل
زهر مار که آروم آروم نابودت ميکنه ،خودش که دیگه نابود شده از دست تو از دست خودخواهی برادراشو
پدرش زندگی به کامت تلخ ميشه ،اونم اگه زندگيت به یک سال بکشه،پس همين امروز بنظرم تمومش کنيد
احسان کمی دور حياط راه رفت میدانستم حرفهایم روی او تأثير میگذارد احسان هميشه احترام زیادی به من
میگذاشت از انطرف حياط بلند گفت:
حال نميگن چرا نامردی کردی به خاطر یه مشکل پا پس کشيدی؟ چجوری اصالً بهشون بگيمپسر عمو ،جون بهار یچيزی ميگم عصبانی نشيا.چی شده؟کمی از احسان خشمگين که هيچ وقت ندیده بودم ترسيدم ولی باید جریان بی احترامی آنها را میگفتم به
طرف درختهای انگور رفتم وگفتم که عمو تماس گرفته و ماجرا را به آنها گفته و آنها هم با بی احترامی با عمو
صحبت کردن و فوحشهای بدی به مادرش برادرش و پدرش دادند اول شوکه بود سکوت کرد بی هوا فریاد زد
بابا ،باباعمو پرویز هراسان به حياط خانه دوید او از پشت پنجره کنار رفت ،و به حياط آمد عمو پرویز آرام گفت:
زهر مارو بابا نمیفهمی مریض داریم توی خونه ،صداتو انداختی توی سرت ،چه مرگته؟احسان عصبانی سمت پدرش رفتو گفت:
اون آشغالها چه فوحشی بهت دادن !،به مامان چی گفتن؟ عاطفه به امير حسين چی گفته؟عمو پرویز و او با تعجب به من نگاه کردن ،حقيقتاً که خودم هم فکر میکردم ناراحت از تماس است نه از
برخورد آنها عمو نگاه قدردانی به من کرد و دست احسان را گرفت:
ولشون کن بابا صلوات بفرست ،بيا بریم تو خونه هرچی گفتن به خودشون گفتناحسان عصبی دستش را کشيد
ميگم چه گوهی خوردنعمو چشم غرهای به احسان رفت و با سر به من اشاره کرد احسان عصبی گفت:
بهار بيا برو تو اتاق که فوحش دونم بدجور ورم کرده ،توهم بچه مثبتی نميشه حرفی زدرو به پدرو برادرش گفت:
به ولیی علی اگه حرمتو شکسته باشن گردنشونو میشکنم ،فقط بفهمم چی گفتن ،کاری میکنم مثل سگپشيمون بشن
تا عمو خواست حرفی بزند صدای چند موتور که پشت در خانه ایستادند آمد و بی هوا چنان ضربههای مشتی
همراه با ناسزا آمد که ترسيده عقب رفتم احسان سریع صدایم زد:
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بهار سریع برو توی اتاق ،در و هم قفل کن ،هرچی شد درو باز نکن فهميدی؟نمیدانم چرا ولی بی دليل به او نگاه کردم ،او با سر اشاره کرد سریع به اتاق بروم ،چشمی گفتم و از ترس همان
کار را کردم ،خانواده ما هيچوقت اهل دعوا و ناسزا گویی نبوده ،تقریباً هيچ وقت دعوا ندیده بودم ترس بدی به
جانم افتاد ،سریع به اتاق زن عمورفتم ،و زن عموی را دیدم که انگار نه انگاردیروز مرده بود او داشت با لبخند
آرام آرام وسایلی را در یک پاکت میگذاشت ،یکی از دستانش از کار افتاده بود ولی بی اهميت مشغول به کار
بود مرا که دید خوشحال گفت:
اومدی مادر بيا قربونت برم که قدمت به زندگی ما همش خيرو برکت بوده ،اون از دخترم که باردار شد این ازاحسان که از بند این بی لياقتا رها شد ،خودتم که شدی تاج سرما ،ای بهار مادر دیدی خدا نذاشت بچهام با این
خونواده بد نام وصلت کنه ،بيا مادر بيا تو چندتا هدیه توی این مدت برای احسان آورده بودن دارم جمع میکنم
پس بفرستم.
صدایی فوحشو ناسزاو دادو بيداد در حياط بلند شد من ترسيده گوش هایم را گرفتم زن عمو خونسرد گفت:
نترس دخترم یه زنگ بزن باباتو داداشات بيان این بساط جمع کنن ،ما آبرو داریم توی محل ،ای بيچارهخواهرمو بخت سياهش ،توهم نترس اینارو من میشناسم 2ریال پول بندازن جلوشون ساکت ميشن ،وگرنه
عاطفه براشون پشيزی ارزش نداره ،اونا پول احسانو ميخوان
تلفن را برداشتم وهمان کار که زن عمو گفت انجام دادم صدای پسرخاله احسان با فوحشهایی که مخاطبش او
بود:
زر نزن دکتر دوزاری  ،4روزه پاشدی اومدی برای من شعر ميگی ،معلومه که خودت دست بردی تو آزمایش،برای من آدم شده مفت خور فرنگی
و صدایی فریاد خفه شو احسان آمد ،دعوا شدت گرفت و تا دوساعت بعد این دعوا ادامه داشت و ماجرا با آمدن
نيروی انتظامی ختم شد پدرم چکی به پدر عاطفه داده بود برای جبران خسارت نامزدی و این قائله ختم شد
احسان کالفه و افسرده و در اصل سرشکسته به اتاقش رفت ،زن عمو داشت مچ دست او را با پماد با یک دست
بيجانش ماساژ میداد ،در درگيری پيش آمده حامد برادرم و او کمی آسيب دیده بودند من داشتم زخم لب
حامد را ضد عفونی میکردم که زن عمو صدایم کرد:
بيا بهار این پمادو به دست شوهرت بزن م،ن دستم جون نداره حامد مادر پاشو عزیزم بيا اینجا ببينم چی شده؟دستم درجا روی لب حامد ماند ،از من چه کاری میخواست! تعللم را که دید دوباره صدایم زد:
وا بهار مادر بيا دیگه چرا خشکت زده!ارام با خجالت به سمتشان رفتم او روی مبل نشسته بود و مدام به زن عمو میگفت نيازی نيست و حالش خوب
است ،زن عمو پماد را به من داد و من کنار او ایستادم هردویمان از نگاه هم فراری بودیم ،او خود را مشغول
ماساژ ورم دستش کرد ،کمی پماد روی دستش ریختم آرام گفتم،
خودتون ماساژ بدین ،من بلد نيستم خدایی نکرده بدتر ميشهاو بدون نگاه به من از خدا خواسته شروع کرد به پخش کردن پماد روی دستش بی هوا زن عمو غرید
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بهار نمبينی شوهرت دستش درد ميکنه ،پماد ریختنو که خودمم بلد بودم ،دستم جون نداره دست بچه اموماساژ بدم ،خودت دست بچه امو ماساژ بده
با شرمندگی و چشم گویان به پدرم که عصبانی به من نگاه میکرد خيره شدم ،سری به تأسف تکان داد
مجبور شدم روی دوزانو روبرویش نشستم ،او حتی نگاهم نمیکرد جو بسيار برای هردوی ما سنگين بود دستم
را به سمت دستش بردم و آرام دستش را گرفتم  ،با دست دیگر شروع کردم به ماساژ دادن ورم دستش ،بعد
از اینکار من بقيه شروع به صحبت کردن ،انگار خيالشان راحت شد که من میتوانم همسرداری کنم ،دستانم
میلرزید ودستان او بدتر از من لرزش داشت آرام گفت:
شرمندهبه او نگاه کردم سرش پایين بود  ،با خجالت نگاهم میکرد بی جهت لبخندی زدمو گفتم
اشکال نداره اونها از من توقع دارن حداقل اورضه شوهر داری داشته باشم.ارام دستش را ماساژ میدادم و از ترس نگاه زن عمو جرات رها کردن دستش را نداشتم ،د ر آن هم همه و
شلوغی زن عمو هواسش فقط پی ما بود ،دستش را باند کشی بستم سریع کارم را تمام کردم و پی چایی رفتم
،همه خانواده من رفتند و زن عمو و عمو هم داخل اتاقشان رفتند ،احسان ازاتاقش بيرون نيامد من هم خودم را
در آشپزخانه حبس کردم ،حضورش را در آشپزخانه احساس کردم بی هوا گفت:
یک لحظه مياین داخل اتاقبا تعجب وترس نگاهش کردم
نترس ،کاری باهات ندارم بچه گانه فکر نکن ،ميدونم دختر عاقلی هستی ميخوام باهات عاقالنه برای بعدمونحرف بزنم
با تردیدو ترس پشت سرش به اتاقش رفتم ،خدایا چه شده؟ روی تخت نشست و راهنمایی کرد روی صندلی
بنشينم و حرفهایی زد که احساس کردم این مرد از سنگ است .بدون نگاه به من گفت:
من شما رو دختر عاقلی دیدم ،ميخوام عاقالنه به حرفهام گوش بدی و قضاوتم نکنی ،انقدر داغون هستم کهواقعاً نميتونم زیاد توضيح بدم
سرم به زیر بودم و با انگشتانم بازی میکردم ،هيچ نگفتم نفسی گرفت و شروع کرد به خورد کردن من
ميدونی که خانواده رفتن تهران و طبقه بال رو آماده کردند ،کاخ تالرو باغو فيلمبردارو آرایشگاهم وقتگرفتن ،اما من آتليه و کليپ عروسيو کنسل کردم ،باهاشون تماس گرفتم و گفتم تنها یه فيلمبردار ميخوایيم،
بر ای داخل مراسم ،تازه اونم بيشتر از مادرم فيلم بگيره ،تاکيد کردم مادرم از جریان خبر دار نشه ،ميخوام شما
هم به کسی حرفی نزنيد هرکس پرسيد رفتين آتليه بگين آره ،اصالً حوصله عکس گرفتن با اون ژستهای
مزخرفو ندارم ،تا اینجا اوکی؟
خرچنگی به جان گلویم افتاد سرم را به نشانه مثبت تکان دادم ادامه داد:
من یه خدمتکار از یه شرکت گرفتم ،هفته ای دوبار بياد هم طبقه بال خونه شما را تميز کنه هم بياد طبقه پایينخونه منو تميز کنه ،خونه بابا مستخدم داره خودت فکر کنم دیدیشون ،بهشون گفتم که شما خوشت نمياد
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مستخدم داشته باشی ،ميفرستمشون برن باغ بابا ،تا خبرجدا زندگی کردن مارو به شهرستان نرسونن
حرفش ضربه محکمی بر سرم بود فکر نمیکردم حرف شب خواستگاریش جدی باشد ،آخر دران خانه بزرگ
تنها باشم !ادامه داد:
یه راننده خانم هم شماره اشو گرفتم تا هر زمان کاری داشتين و دوست داشتين با سرویس برین باهاشتماس بگيرین ميبره شمارو برميگردونه ،هزینهاش با من ،در ضمن تمام مواد غذایی لزمو فعالً پدرتون زحمت
کشيدن خریدن ،ولی هرچی هم نياز شد یا برام یاداشت کنيد خودم میخرم یا به اون خانم بگين بخره ،خودم
باهاش حساب میکنم
دستانم از اینهمه سردی این مرد ميلرزید ولی یک چيز را نمیفهميدم چرا صدایش میلرزید؟ شاید از شرم
غریدم
من بهتون گفتم نميخوام هيچ هزینهای بابت من بدین ،من از کادوهای سر عقد هم ناراحتم شما نباید برای منهيچ جا هيچ پولی پرداخت کنيد.
خواهش میکنم استدعا دارم این حرفو نزنيد من همينجوریشم شرمنده شمامشرمنده نباشين ،شما چی درمورد من فکر کردین که بهم باج ميدین!صدایش بال رفت
درست حرف بزن ،من بهت باج نمیدم اینا هدیه اس میفهمی؟پوزخندی زدم هدیه؟ معنی هدیه را هم فهميدم! خودم را کنترل کردم محترمانه گفتم:
من هفته دیگه ثبت نام دانشگاه دارم ،درخواست خوابگاههم ميدم ،من نميتونم توی اون خونه تنها زندگی کنم،حداقل اگه آپارتمان کوچيکی بود بهتر بود ،ولی اون خونه بزرگ واقعاً برای من دلهره آوره Uقرار نيست شما
بگينو من بگم چشم ،من خوابگاه ميرم ،نيازی هم به خدمتکارم ندارم
ایستاد با وحشت گفت،
نه این چه کاریه! اصالً محاله همه ميفهمنخونسرد خودم را روی صندلی جابه جا کردم پر شالم را گرفتمو خونسرد گفتم:
نميفهمن ،هر زمان که تهران اومدن خبرم کنيد،برميگردم خونه ،خيلی هم بخوان رفت آمد داشته باشن دوهفتهیکباره ،من نميتونم توی اون کاخ زندگی کنم ،من اصالً تنهایی محاله
کمی نزدیک آمد به روی صندلی روبرویم نشست ،نگاهش نکردم ولی نگاهش به من بود،پس ذهنم پشت
چشمی نازک کردم ( چه عجب بالخره لطفی کردنو به من نگاهی انداختن) کمی سکوت کردو گفت:
بذارین واضح بگم چرا نميخوام باهم توی یه خونه باشيم.با ترس و شرم گفتم:
نه نيازی نيستلجوجانه گفت:
چرا نيازه ،چون شما فقط روی حرف خودتی ،ببين من و شما هيچ اعتقاد مذهبی نزدیک به همی نداریم ،درستهرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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منم مسلمانم ولی خوب شما کامالً مذهبی هستين ،پس توی خونه بودن بيشتر به ضرر شماست البته از نظر
روحی،ببينيد چطور بگم حداقل اینی که ميخوام بگم برای خودمم سخته ،من به این فکر نکرده بودم که شما از
تنهایی میترسيد ولی بودن ما توی یک خونه اشتباهه ،این محاله دو نفر جنس مخالف که قانونن ازدواج کردن
توی یک خونه باشن وکشش جنسی به وجود نياد!
از شرم حرفش سرم را ميان دو دستانم گرفتم ،چشمانم را فشار دادم حرفش حيای دخترانهام را هدف گرفته
بود  ،غرورم را له کرد  ،به من فهماند که هيچ جذابيتی برای او ندارم مگر کشش.. .آنهم به خاطر دریک خانه
بودن صدایش آرامتر شدو گفت:
ناراحت نشين از حرفام ،به جون مامانم من اول به فکر شمام ،از نظر روانشناسی اصالً امکان نداره دونفر توی یهخونه باشن وهيچ ميلی به هم نداشته باشن ،میترسم به خاطر نفس خودم شما رو اذیت کنم ميدونم که شما هم
به خاطر اعتقادات مذهبيتون حتماً تابع هستيد ،ولی به خدا نميخوام تا وقتی واقعاً به زندگی مشترک فکر نکردم
شمارو درگير کنم ،من اصالً به زندگی مشترک به شما فکر نمیکنم ،من شما رو همون دختر عموی کوچيک
4ساله ميدونم،هيچ احساسی به شما ندارم ،اصالً شما اونچيزی که من تصورم درمورد همسرم آیندهام بود
نيستين ،مطمعنم شما هم درمورد من همچين فکری میکنيد،ميدونم مردی مذهبی رو انتظار داشتين همسرتون
باشه.
دلم شکست او مرا خورد کرد مگر من چه کم داشتم ،نفس عميق کشيدم دختر بودم وحال دلم گریه میخواست
،چقدر خودخواه ،چقدر مغرور ،اما پس ذهن ریاضی دانو منطقيم هم فکر کردم ،راست ميگویيد حال که هيچ
عالقهای بين ما نيست ،چرا خودم و جسمم را ارزانی کسی کنم که هيچ عالقهای به من ندارد .من از او متنفرم،
منطقيش این بود که او بيشتر برای من داشت چانه میزد به سمت در خروج رفتم
ممنونم که انقدر مرد هستين که صادقانه حرف بزنيد ،یه سؤال شما هنوز به آنا فکر میکنيدشوک زده به من نگاه کرد ولی سریع خودش را جمع کرد گفت:
متاسفانه بله ،آنا اولين کسی بود که باهاش رابطه داشتم ،شاید من برای آنا اولين نبودم ولی آنا کامالً اون چيزیهکه من ميخوام ،البته که به رسم اونجا قرار نيست هرکسی دفعه اول عاشق ميشه ازدواج کنه ،ولی آنا از نظر من
حداقل اون مدت که باهم بودیم عالی بود ،ولی اینو هم بگم هنوز نه سراغی ازش گرفتم ،نه باهاش ارتباطی دارم
،حداقل تازمانيکه باشما هستم حرمت حرفتونو که شب خواستگاری زدینو وگفتين که تا هستين پای کسی دیگه
وسط نباشه رو نگه میدارم ،به خدا دختر نميخوام ضربه بخوری ،حداقلش تا وقتی عالقهای بينمون به وجود
نيومده زندگی مشترکی تشکيل نميدیم ،این چرندیات که ميگن توی یه خونه همخونه باشيم بدون هيچکاری به
هم یه مشت حرف مفته که فقط توی فانتزیایی دختر بچههاست ،من به خاطر خودت ميگم میترسم که تنت
اسير هوسم بشه منم مردم و بالخره
دیگر حرفی نزد .واو ضربه کاری را به من زد او رسماً گفت که هنوز به آنا عالقه دارد و نمیتواند از فکرش
خارج شود ،با غروری شکسته به آشپزخانه رفتم  ،خودم را مشغول آشپزی کردم ،کسی به آشپزخانه آمد و من
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درحال سرخ کردن پياز بودم ،برنگشتم ،خودم را مشغول نشان دادم صندلی آشپزخانه عقب رفت و من به هوای
اینکه او است به کارم ادامه دادم
زحمت نکش ،یچيزی میخریدیم از بيرونصدای احسان بود ،با لبخند به سمتش برگشتم
بهترین؟سری به مثبت تکان داد
آقا احسان حدس بزن چی دارم درست میکنم.کالفه بود با موهای بلند ژوليدهاش ور رفت و کالفه گفت:
چميدونم ،مگه پرفسورها هم غذا بلدند درست کنن ،ته تهش تخم مرغه دیگه ،حال بوی پياز مياد حتماً تخممرغه با پياز داغ
چشم غرهای رفتمو گفتم:
دیگه از صدقه سر مامانم مجبور بودم چهارتا کالس هنری برم،هر چی من ميومدم کالس درسی ثبت نامشرکت کنم ،گرو کشی قبلش ميگفت برو کالس هنری
بلند خندیدم ،خيلی بلند ،احسان با تعجب و لبخند به من دیوانه نگاه کرد ،بدجور خنده عصبيم گرفته بود
نمیدانستم چرا میخندم درونم که خورد شده بودولی میخندیدم احسان سری تکان دادو گفت:
چته بابا،پاک خل شدی دختر!دیونه ای به قرآنخندهای بی موردم ولم نمیکرد احسان هم به خنده افتاد ،اوهم دلش خنده میخواست ،بعد ًا زاین روز نحس
صدای خنده هردویمان باعث شد که او و عمو پرویز با تعجب به آشپزخانه بيایين عمو گفت:
هميشه به خنده چتونه عمو!با تعجب به منو احسان خيره بود او هم با تعجب و تردید وارد آشپزخانه شد و نگران به من خيره شد کفگيرم
را بال گرفتم وگفتم:
عمو به من ميگه پرفسور مگه بلدی غذا بپزی! شما بگين عمو فوتباليستها هم بهجز الف بودنو دنبال یه توپدویدن وپول مفت گرفتن کاری بلدند؟
عمو خندهای بلند سر داد و احسان با تعجب خندهاش قطع شد ،میدانستم روی فوتبال حساس است روبه او
گفت:
چی گفت زنت به فوتباليستها توهين کرد!و او هم خنده به لبش آمد و گفت:
راست ميگه باز پرفسور یه خدمتی به جامعه ميکنه ،تو چی  24ساعت دنبال توپ افتادی!احسان با گفتن آآآآآیيييی نفس کش بلند شد و پارچ آب روی ميز را اول سمت او و بعد سمت من ریخت او
اول شوکه شد ولی بعد به سمت احسان دوید،و به حالت کشتی باهم درگير شدنو میخندیدند ،زن عمو آرام
آرام به آشپزخانه آمدو و مادرانه آنهارا دعوا میکرد(ولش کن احسان بچه امو .امير مادر دستت .احسان
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احترامشو نگه دار داداش بزرگترت ها! مادر امير با این هيکلت بچه شدی! احسان ذليل نشی بچه امو اذیت
نکن ،مادر امير این چه کاریه گوش داداشتو ول کن !احسان موهای اميرو ول کن نفهم! امير مادر از هيکلت
خجالت بکش موهاشو ول کن!خدا مرگم بده احسان مگه سگی چرا گازش میگيری!امير پاچه شلوارش کن پاره
شد!) و من مانند موش آبکشيده شده روسری به سر چسبيده بلند میخندیدم زن عمو چشم غرهای به من رفت
گفت:
نکنه این فتها سر توه دخترورپریدهو من عمو بلند میخندیدیم ،بوی سوختگی و دود از کنارم بلند شد  ،با یک جيغ قابلمه را درون سينک ظرفشویی
انداختم و شير آب را باز کردم
وای غذام سوختهمان لحظه صدای خنده همه بلند شد او احسان را بغل کردو گفت:
نوکرتم داداش راست ميگی ،پرفسورها اورضه یه شام پختن ندارند ،داداش هنوزم پيتزا بلدی؟هردوی انها مرا مسخره میکردند و من مدام خودم را توجيه میکردم که آنها مزاحمم شدند وگرنه من آشپز
ماهری هستم گرچه روز بدی بود ولی شب در کنار هم با پيتزای احسان پز شب شادی بود حتی منو او گاهی به
هم نگاه میکردیم و میخندیدم ،او مانند خودم منطقی بود ،نمیدانم چرا ولی حس کردم او مانند کوه پشت من
است ،حتی اگر مرا دوستم نداشته باشد حد اقلش از من سو استفاده نمیکند.
کنار تخت خواب زن عمو نشسته بودم دستان سرد زن عمو در دستانم بود مدام از اینکه نامزدی احسان و عاطفه
به پایان رسيده خدا را شکر میکرد ،نمیدانم چرا ولی احساس میکردم احسان هم از این موضوع خوشحال
است ،شاید به خاطر خوشحالی مادرش ،شایدهم خودش به این نتيجه رسيده بود که ازدواجش با عاطفه غلط
است ،زن عمو با شادی از آینده من او میگفت ،او مطمعن بود ما زوج مثال زدنی خواهيم شد ،و من فقط گوش
میدادم ،حرفهایش که به پایان رسيد دستانش را نوازش کردم چرا دستانش گرم نبود !یعنی چيز دیگری تا
بودنش نمانده!اما زیبایيش کم نشده بود هنوز همان زن عموی زیبا بودمهربانانه گفتم:
زن عمو چرا آخه اینقدر خوشگلين شما؟زن عمو خندید صدای خندهاش دلم را شاد کرد
کجاخوشگلم،ولی عزیزم چه فایده دیگه همش ميره زیر خاکدلم گرفت نمیخواستم این زن زیبا حرف از مرگ بزند
نگين توروخدا از این حرفها ،اصالً زن عمو برام ميگين پدر بزرگتون چطور با یه زن روس ازدواج کرد؟ یااصالً بگين عمو جون چطور عاشق شما شدند.
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لبخند زد خود را از تخت بال کشيد،صدای فریاد بزن توی گل احسان خانه را پر کرده بود ،مردها مشغول دیدن
فوتبال بودند ،زن عمو موهای دم اسبيش را باز کرد کنار شانهاش ریخت چه موهای طالیی زیبایی !تاپ آبی در
تنش زیبایی چهره اش را دوچندان کرده بود ،یعنی واقعاً به آخر خط رسيده ؟آرامو شمرده شروع به حرف
زدن کرد.
چه خوب که پرسيدی ،دلم ميخواد یک دل سير باهات حرف بزنم ،خيلی ساله که در این مورد حرف نزدم،ميدونيکه مادر مادرم یه زن روس بوده ،اسم مادر بزرگم سوفيا بوده پدر بزرگمم اسمش علی،
پدر بزرگم نظامی بود و برای آموزش تعميرات سالح جنگی ميفرستنش روسيه ،یه مدتی که از بودنش در
روسيه ميگذره یه کافه رو برای خوردن قهوه عصرگاهيش انتخاب ميکنه ،چيزیکه نظر عليو به این کافه جلب
میکرده یه دختر زیبا و ساکت بوده که گاهی برای نظافت از آشپزخونه ميومده بيرون و بی صدا و ساکت
ميزهارو تميز میکرده و مجدد میرفته آشپزخونه ،علی یعنی پدربزرگم هميشه اون دخترو زیر نظر میگرفته،
یه مرتبه به خودش مياد ميبينه چند مدتيه فقط به عشق دیدن اون دختر زیبا ميره کافه،علی عاشقو دلباخته
دختر زیبای روس ميشه ،یه مدت ميگذره علی یه روز تصميم ميگيره حرف دلشو به دختر بزنه و بهش بگه تمام
فکرش شده دیدن اون دختر،همون روزی که این تصميمو ميگيره بره و با دختر حرف بزنه از شانس بدش
دختر نيومده بود کافه ،خالصه چند روزی ميره ميبينه نه خبری از دختر نيست،علی حتی خجالت میکشيده به
کافه چی بگه که این دختر کجاست ؟یا یه نشونی ازش بگيره ،ميگن خيلی مرد خجالتی و با حيایی بوده ،علی
هروز به اون کافه میرفته و قهوه سفارش میداده و وقتی ميبينه دختر نيست قهوه نخورده و نا اميد برميگشته،
علی به شدت غمگين ميشه چند روزی توی بستر بيماری ميوفته و تب ميکنه و خودش ميدونسته که وابسته
دیدن اون دختر شده ،هيچکدوم از دوستاش نميدونستن علت غمگينی این پسرچيه؟ علی یک هفته توی بستر
بيماری بوده وقتی کسالت رفع ميشه ميفهمه که باید اون دخترو پيدا کنه،وگرنه از عشق دختر دق ميکنه ،خالصه
تصميم ميگيره یه مدتی بره کافه اگر دختر پيداش نشد با کافه چی حرف بزنه ،خالصه باز ميره کافه به اميد
دیدن دختر وقتی قهوه سفارش ميده اینبار دخترک براش قهوه رو مياره ،علی دهنش قفل ميشه دخترک بعد از
چند هفته برگشته بود ،و بدون اطالع از اینکه علی چه عشقی بهش داره قهوه براش آورده بود ،علی دیگه طاقت
نمياره وشروع ميکنه به گریه کردن و از دختر ميخواد که کنارش بنشينه ،دخترک از همجا بی خبر دستی به
شونه علی ميذاره تا بفهمه دردش چيه ،علی کمی روسی ميدونسته با چشمای اشکی ميگه من مدتيه فقط به عشق
دیدن تو ميام کافه و مدتی که نبودی از عشقت بيمارشدم ،بهش ميگه که دوستت دارم ،دخترک خيره و با
تعجب با سر اشاره ميکنه چی؟ علی تعجب ميکنه هرچقدر فکر ميکنه کلماتشو به روسی درست گفته بود ،ولی
چطور دختر متوجه نشده بود ،باز ميگه عاشقتم اینبار دخترک با ناباوری نگاهش ميکنه ،ولی باز سکوت ميکنه
اشکی توی چشمای دخترک جمع ميشه دخترک دستاشو بال مياره و شروع ميکنه با حرکت دست هاش حرف
زدن ،اونجا بود که علی داغون ميشه این دخترک سربه زیر کافه هم کر بوده هم لل ،علی ساکت ميشه و دیگه
حرفی نميزنه ،دختر معصوم منتظر بوده تا علی دوباره از عشق بگه ،ولی علی به حدی شوکه بود که واقعاً
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نميدونسته کار درست چيه ،دخترآروم و بی صدا از کنار علی ميره و متوجه ميشه که علی اصالً اطالعی از کرو لل
بودنش نداشته،علی داغون ميشه دلش دخترکو میخواست واقعاً هم میخواست ،هزاران بار توی رویاش دیده
بود که بانوی خونه اش شده و با زبون روسی برای علی بلبل زبونی ميکنه ،ولی انگار همه فکرهاش در حد رؤیا
بود

وقت ازدواج خواهرام بود ،اما از بخت بد من ،همه خواستگار من بودن تا خواهرام ،پدرمم به هيچ عنوان منو
شوهر نمیداد ،همش به مامانم میگفت این دختر یه گونی طال براش بيارن کمه ،این ما رو بلند ميکنه
زن عمو اشکی از چشمانش چکيد آهی سر داد:
بابام روی من سرمایه گذاری کرده بود و به همه میگفت هرکی شيربهای سنگين بده زهره رو بهش ميدمپسردایی بابام خيلی خاطرمو میخواست ،هميشه به بهونه های مختلف ميومد خونمون دیدنم ،ولی من دوتا
خواهر بزرگتر داشتم و پدرم انتظار داشت مسعود خواستگار اونا باشه تا من ،مخصوصا اینکه مسعود فوق العاده
فقير بودو پدرم هيجوره رضایت نمیداد سعيد نامزدم بشه،،خواهرام مدام منو کتک میزدن ،خيلی ناراحت بودن
که خواستگارها برای من مياد ،از دست کتکهای این دوتا عفریته راحتی نداشتم ،مادرم خيلی پشتم بود،همه
اهل اون خونه ميدونستن مادرم جور دیگه ای منو دوست داره ،خدارو شکر خواهرام با دوتا پسر ميوه فروش
محله عقد کردن ،بابام گفت من نه دارم نه ميتونم جهازبدم ميخوایين که ببرینشون شير بها هم نميخوام! باز
خواهرام فردای عقدشون منو کتک زدن ،انصافاً دیگه به من ربطی نداشت بابام جهازشون نميده ،ولی دیگه
دستشون هرز رفته بود ،شب نامزدی دوتا خواهرام بود که مادر مسعود رفت پيش بابامو گفت فردا برای زهره
ميام خواستگاری بابام جلوی جمع گفت هروقت مسعود با دو تا کيسه بزرگ پر پول اومد زهره رو به عقدش در
ميارم ،یادم نمیره چه دعوایی بين بابامو ،بابای مسعو در گرفت دایی بابام میگفت زهره روبه پول شوهر ميدی
!ولی اون دوتا دختراتو مفتی دادی رفت! حال ميخوای برای زهره مارو سر کيسه کنی! بابام جلوی چشم همه
گفت اگه ميخوای خواهر بعدی زهره یعنی زهرا روبه عقد مسعود در بيار مفتی بی شير بها ميدم ،ولی زهره نه،
اون شب همه مات مونده بودیم !زهرا خواهر بعدی من بود ،بابام به خاطر اون خواهرام به تمام خواستگارام
جواب منفی میداد ،ولی به منکه رسيد گفت ميتونيد بعدیشو ببرین ،بابای مسعود با حيرت از خونه امون رفت
،به ده دقيقه نکشيد که در خونه رو محکم زدن ،درو که باز کردم مسعود و دیدم که از عصبانيت صورتش قرمز
بود و رگهای گردنش زده بود بيرون ،سریع چادرو روی سرم کشيدم رفتم کنار ،اما مسعود دیگه عصبی نبود به
من نگاه کرد
زن عمو با تردید گفت:
بهار قول بده این حرف هارو به کسی نزنیخيالتون راحت زن عمو توروخدا بگين چی شد؟رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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مسعود سرشو کنار گوشم آورد وگفت (دوستم داره و تا پای جونش تالش ميکنه که منو به دست بياره) از هولدویدم سمت حياط خونه ،مامانو بابا م دویدن دم در ببينن چی شده ،دوباره مسعودعصبی شده بود داد زد (من
ميرم تهران با پول برميگردم فقط مطمعن بشم زهره مال منه؟) مسعود داد میزد( بی غيرت دخترتو به پول
نفروش) بابامم غيرتی شدو باهاش گالویز شد بد جور عصبی بودن همسایه ها جمع شدن جلوی همه داد زد(
ميرم تهران ولی به ولی علی اگه کسی اسم زهره ارو بياره اتيشش میزنم)بابامم گفت (تو غلط کردی گدا
گشنه)دوباره معرکهای راه افتاده بود ،عموهامو خبر کردن اومدن محشری به پاشد کتکی بود که همه با چوب و
چماغ به هم میزدن ،تاکه یک لحظه همه ساکت شدن ،من توی پستو قایم شده بودم میترسيدم برم توی کوچه
ببينم چخبره ،ولی مامانم صدام کرد اومد بغلم کرد گفت (نترس عزیز من بيا دعوا تموم شد جناب سرهنگ و
خانم مدیر دعوا رو فيصله دادن بيا بيرون کارت دارن) وقتی رفتم از خونه بيرون از چيزی که دیدم شوکه شدم،
یه عده ایستاده بودن که لباساشون از کتک کاری پاره و خونی شده بود بابا م موهاش آشفته بود و مسعود
بيچاره ،که دماغو دهنش پر خون بود ،بی نوا منو که دید لبخند زد و فقط نگاهم میکرد،صدای با صالبت یه
مردو شنيدم که گفت بيا اینجا دختر ،برگشتم دیدم یه مرد قد بلند رشيد چهارشونه داره از بال به من قد کوتاه
ترسيده نگاه ميکنه ،خانم مدیر یعنی همون مادر اختر هم کنار جناب سرهنگ بود ،یه پسری که کپی خود
سرهنگ بود پشت سرشون ایستاده بود ،تا چشمم به چشمش افتاد انگار نگاهش تبدار شد ،رفتم جلوی
سرهنگ ابروی بال انداخت نگاهشو ازم گرفت بلند گفت (مسعود حرف بابای این دخترو شنيدی ؟تا آخر سال
با دوتا کيسه پر پول برميگردی برای شيربهایی این دختر ،برنگشتی یا دیر اومدی اون حق داره دخترشو شوهر
بده )پسر سرهنگ کمی اومد جلو زیر چشمی نگاه میکرد نميدونم چی شد که سرهنگ به من نگاه کردو داد زد
برو توخونه ،من از ترس سریع دویدم توی خونه ولی صدای مسعودو شنيدم که گفت (مرد نيستم آاگه با دوتا
کيسه پول نيام )معرکه دیگه تموم شده بود ،بابامو عموها اومدن توی خونه بابام بدجور کتک خورده بود عصبی
بود ،رفت توی انباری ترکه رو آورد ،اومد سمتم ،مامان دوید جلوش دستای بابامو گرفت التماس کرد ،ولی
بابامو عموهام عصبی بودن باید سر یه نفر خالی میکردن ،عموی بزرگم داد زد (این دختر برای همه دردسر
شده ،مسعود سگ کی باشه ،دوتا پسرهای خودمم ،هرروز باهام درگيرین که باید بيایم خواستگاری این دختره
چشم گربهای) بابام مامانو پرت کرد گوشه حياط و شروع کرد کتک زدن من ،عموهامم داد میزدن باریک اهلل
جعفر خيلی مردی بزن تا یابو برش نداره ،اون روز به حدی با ترکه کتک خوردم که بی هوش شدم ،تنها جایی
که ترکه نخورد صورتم بود ،اونم بابام میترسيد بزنه که یوقت از رونق بيوفتم،چندروز بی هوش بودم وقتی به
هوش اومد دیدم طبيب شهرمون بالی سرم بود،مادر اخترم مدام به بابام امرو نهی میکرد ،بابامم مدام سيگار
پشت سيگار ميکشيدو راه ميرفت و به مادر اختر میگفت ببخشيد ،مامانمم گریه میکرد باورت ميشه خواهرام
انگار از بهوش اومدن من ناراحت بودن ،اما داداش کوچلوهام دورم نشسته بودن دستامو گرفته بودن ،اون
روزگذشت وبعد فهميدم  3روز بيهوش بودم ،شب مراسم عقد کنون خواهرام بود ،همه رفتن خونه اقا رضا ميوه
فروش ،بابام گفته بود کسی نياد خونه مون ،گفته بود نه من دارم خرج کنم نه براش خرج بتراشن ،بهار باورت
ميشه منو نبردن مراسم عقد کنون خواهرام ،گفتن این به یاد باز مارو از سکه ميندازه من اونشب خيلی گریه
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کردم ،غم عجيبی به جونم افتاده بود ،کارشون اشتباه بود منکه گناهی نداشتم،تنهایی داشتم موهامو شونه
میزدم که قامت یه مرد و پشت شيشه اتاقمون دیدم ،تا اومدم جيغ بزنم اون مرد پرید توی اتاق بغلم کرد
،دستشو گذاشت جلوی دهنم ،اروم گفت جيغ نکش عمر مسعود جيغ نکش نفس من ،وای مسعود بود تمام
دلهرهای عالم افتاد به دلم ،با التماس گفتم برو الن ميان بقيه خونه بفهمن آتيشم ميزنن ،اما مسعود که انگار
تازه نگاهش افتاد بود به موهام ،یکی از دست های کوچيکمو گرفت و شروع کرد به گریه کردن گفت (عمر
مسعود سه روز بی هوش بودی میخواستی مسعودو بکشی الهی مسعود برات بميره که بابات کتکت زد )منم
هيچی نمیفهميدم ،فقط میگفتم برو برو ،مسعود دستمو ول کرد یه قدم عقب رفت به منی که روسری سرم نبود
نگاه کرد و دوباره گریه کرد ،گفت( طاقت دوریمو نداره نميتونه بره) یه مرتبه مسعود دست کرد توی جيبش
،یه چاقو دراورد جيغ کشيدم ،رفتم عقب دوید سمتم افتاد به پام پاهامو گرفت ،گفت (عمر مسعود از من
میترسی! منکه تو جونمی اره دردت به جونم ميخوام برم تهران کار کنم التماست میکنم به پام وایسا التماس
میکنم با کسی ازدواج نکن خودم نوکرتم زهره) گریهام افتاد جيغ زدم گفتم بلند شو برو الن بابام مياد ،مسعود
بلند شد چاقورو آورد بال ،دست برد زیر یه شاخه بزرگ موی سرم یه مرتبه یه تيکه از موهامو کندو بوسيد ،من
مات حرکاتش بودم یعنی انقدر منو دوست داشت! دستمو گرفت مرتب بوسه زد گفت (برو که کار دست خودم
ندادم )منم بدون ذرهای صبر دویدم توی انبار تاصبح خوابم نبرد فردا مامانم گفت که مسعود رفته تهران برای
کار منم از جریان اومدن مسعود به خونه آمون به هيچکس چيزی نگفتم ،تا امشب که به تو گفتم بعدش مامانم
خيلی باهام حرف زد گفت مسعود بدرد تو نميخوره،با ده تا کيسه پولم بيا د بابات قبول نميکنه ،بابام فقط
خواسته ردش کنه بره ،منم بچه بودم چيزی نگفتم بعدازچندروز از رفتنش تازه خاطرات اون شب یادم ميوم،د و
چه بی انصاف بود روزگارباورم نمیشد که انقدر پسر دایيم منو دوست داره
لبان زن عمو خشک شده بود و صدایش دیگر به گوشم نمیرسيد او را بغل کردمو بوسيدم:
بخواب زن عموی خوشگلم ،بقيه ماجرارو بعد بهم بگين ،منم برم دیگه خونمون دیرم شدهزن عمو لبخند زدو آرام گفت:
_بقيه اشو یه روز دیگه برات ميگم ،ولی بهارم به هيچکس این ماجراهارو نگو باشه؟ حتی فرزانه هم نميدونه
چشم زن عموی خوشگلم ،آخه چرا انقدر شما خوشگلين که یه شهر عاشقتون بودنزن عمو سرمست بلند خندید و گفت:
_زبون نریز دختر خوشگلی برای چند روزه ،اگه زن هنر شوهر داری نداشته باشه ،خوشگلترین دخترم باشه
هيچ فایدهای نداره
زن عمو دستم را گرفت و التماس آميز گفت:
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_امير حسينو خوشبخت کن
بغض گلویم را گرفت
اگه فرصت بده تا خودی نشون بدم حتماً_عزیزم اون دیگه شوهرته غرورو کنار بگذار ،زنها هزار حيله ميدونن ،از هر دری که ميدونی وارد شو ،فقط
نذار ازت کناره بگيره ،دوری دلسردی مياره ،همجوره باهاش باش ،بذار به بودنت عادت کنه ،مردها کسيو
ميخوان که عاشقشون باشه ،نه کسی که کناره بگيره ،مظلوم بودن بدرد الن نميخوره ،هرچی شيطنت داری رو
کن دختر.
نمیدانم چرا زن عمو این حرفها را زد !او که در حضور مادرش چنان عاشقانه رفتار میکرد که خود من شک
میکردم،البته عاشقانه خاصی نبود،اگر عاشق بود لحظه ای تنهایم نمگذاشت ،پس زن عمو هم از رابطه سرد ما با
خبر بود ،با تردید گفتم:
اگه دلش پيش من نباشه چی؟ اگه خودش نخواد چی؟ چرا باید خودمو بهش تحميل کنم؟لبخند زد دستم را بيشتر فشرد:
_اسمت توی شناسنامشه ،خواه نا خواه شما دوتا مال همين ،دخترکم نشون بده که ميتونی اسيرش کنی ،هر چی
داری رو کن فرشته من ،نذار بگن بهار که فقط بلده درس بخونه ،ميدونم که اگه تو بخوایی بهتربن زندگيو
تشکيل ميدی،این هوش بالتو به کار ببند راهشو پيدا کن ،حالهم امير حسينو صدا بزن باهاش کار دارم
با گفتن چشمی به سمت سالن رفتم حرف های زن عمو بدجور ذهنم را مشغول کرده بود ،زن عمو راست
میگفت ،من باید خودم را نشان دهم،درست است این راهی بود که دیگران انتخاب کردن ،ولی شکست در
مرام من نيست ،حال که فکر میکنم اینهمه کناره گيری من هم اشتباه بود ،حداقل میتوانستم در این سه هفته
یکبار سراغش را بگيرم ،باید به کارها و وظایفی که او در قبالم دارد فکر نکنم ،باید به هنر خودم اکتفا
کنم،پشت سر عمو احسان و او که در حال دیدن تحليل فوتبال بودن ایستادم آرام صدایش کردم
ميشه یه لحظه بيایين؟هر سه نفر آنها به سمتم برگشتم ،نمیدانم چرا اینقدر گفتن اسمش برایم سخت بود ،با نگاه مستقيم به او و با
لبخند گفتم:
_عزیزم زن عمو کارتون داره یه لحظه ميایين
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نمیدانم چرا ولی احساس کردم هول کرده با دستپاچگی بلهای گفتو به سمت اتاق آمد ،پس ذهنم گفتم
(کاری کنم که آنا یادت بره ،منو ضایع میکنی ،منو پس میزنی بچرخ تا بچرخيم دکتر،کله پات ميکنم)
به درون اتاق رفتيم زن عمو بی رمق پلکانش نيمه باز بود او کنار تختش ایستادو گفت:
_جونم مامان چيزی شده؟
زن عمو به من اشاره کرد که به سمتش بروم آرام گفت:
_روسریتو در بيار مادر کش موتو باز کن
با تعجب نگاه کردم ،او با تعجب به مادرش خيره شد،شال سرم را برداشتم کش موهایم را باز کردم از شرمو
خجالت به او نگاه نکردم،زن عمو لبخندی مرموزانه بر لب داشت و گفت:
_مادر امير حسين آرایشگر بهار زنگ زده فرزانه ،گفته اگه دوست دارین موهای عروسو رنگ کنيد یک روز
زودتر خبر کنيد ،ببين مادر موهاشو هرجور نظر خودتو بهاره خوشت مياد رنگ کنه یا مشکی خوبه؟
حجوم گرما را در صورتم احساس کردم ،از شرمو خجالت نمیدانستم چه بگویم او به دیوار پشت سرش تکيه
داد ،سرم را آهسته بلند کردم ،او دستانش را در جيبش کرده بود و با یک لبخند شيطنت آميز نگاهم میکرد،
چشمانش برق میزد ،انگار لذت میبرد از خجالت من ،با خنده در زنگ صدایش گفت:
هرجور خودش دوست داره مامان ،ولی اینجوری طبيعی بهترهزن عمو به من سوالی نگاه کرد ،کف دستانم عرق کرده بود با خجالت گفتم:
مشکی باشه بهتره زن عمونمیدانم زن عمو حرفم را شنيد یا نه ولی همان لحظه خوابش برد ،با دلهره از حضور او سریع شال را سرم
کردم ،صدای خنده ته گلویش آمد با تمسخر گفت:
بدو بدو روسریتو سر کن که من از دیدن موهات از راه به در ميشماز حرفش خجالت زده شدم ،حس بدی به من منتقل شد ،کيفم را برداشتم و به او که به دیوار تکيه زده بود و
تفریح وار به من خيره بود گفتم:
اگر زحمتی نيست منو ببرین خونمون ،اگر کار دارین ،عموجونم منو ميبرهابروهایش بال پرید:
_آهان ميخوایبن به عموجونتون بگين ببره شما رو؟ لزم نکرده عموجونتون زحمت بکشن ،خودم ميرسونمتون
،در ضمن خانم من به اندازه موهای سرم دختر دیدم ،که با نيم تنه توی پارک ورزش ميکنن پس به خاطر یه تار
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موی سر کار خانم گند نمیزنم به خودم،که ميدویی روسری سرت ميکنی.
زیر لب (وای وای چقدر باجنبه )ای گفتم صدایم را انگار شنيد،به سمت در رفت و زیر لب بچه پروی نثار من
کرد،خوشم آمد انگاری خوب کل کل بلد است ،زن عمو راست میگوید باید برای نزدیک شدن به او از اول
شروع کنم ،درست است حرفهایش بوی تحقير میداد ،اما من بهار بودم،نفر اول ریاضی ،از کنارش به سرعت
رد شدم زیر لب به طرزی که او بفهمد گفتم
خودتیسریع به سمت عمو رفتم و یک بوسه به صورت عمو زدم وبلند گفتم:
عمو جونم با اجازه اتون برم ،که بابام با سالح گرمو سرد دم در خونه ایستادهبا احسان به گرمی خدا حافظی کردم و بدون نگاه به او به سمت حياط رفتم کمی گذشت و وارد حياط شد
لبخندی کنج لبش بود ،ولی خود را بیتفاوت نشان دادم سوار که شدیم بیهوا گفت:
سعيد از امارات برگشتهتعجب کردم که با من حرف ميزند!هرچقدر فکر کردم متوجه نشدم منظورش از گفتن برگشتن سعيد چيست!
در این یک ماه حرفهای من واو خالصه شده بود در دوروز اخير ،که فقط او تشکرو قدردانی کرده بود از اینکه
مادرش را خوشحال کردم ،ویا اینکه او مرا نمیخواهد یا حداقل فعالً نمیتواند به من فکر کند ،منظورش چه بود
شانهای از بی تفاوتی بال انداختم شاید هم یک مکالمه ساده است
بهسالمتی انشاهلل هميشه موفق باشه ،بابا ميگن خيلی تویکارشون موفق هستن،شما هم باید خوشحال باشيندوست صميميتون برگشته نه؟
فقط سری به مثبت تکان داد ،احساس کردم زیر چشمی به من نگاه کرد ،نکند فکر ميکند آرزوی ازدواج با
سعيدرا دارم!هنوز حيوان صفت نشده بودم!و خدا میداند که سعيد برایم مهم نبود ،شاید اگر شرایطش بود به
سعيد فکر میکردم ،ولی حال که همسر یک مرد دیگر شدهام ،سعيد چه اهميتی دارد؟ انسانيت حکم میکرد تا
در عقد مردی هستی به مرد دیگر فکر نکنم ،سکوتی در بين ما برقرار بود به کوچه منزل پدرم که رسيدیم با
لبخند گفتم:
مچکرم ،روز عجيبی بود ،انشاهلل که خانواده عاطفه دیگه دردسر درست نکنن ،شب خوبی داشته باشين بابتهمچيز ممنون.
دستانش به دور فرمان قفل شده بود،احساس کردم حرفی برای گفتن دارد ،از ماشين پياده نشدم  ،خيره به
کوچه تاریک ما بود ميدانم که انتظار دشت از حرفهایش دلخور باشم ولی چاره چه بود باید تنش بينمان کم
شود با صدایی گرفته گفت:
ممنونم که توی این همه دردسر کنار مادرمی ،ممنونم که خوشحالش میکنی ،باورم نميشه که بيشتر از فرزانهحضورت براش ارزش داشته باشه ،مامانم اسم شما از دهنش نميوفته،انقدر شعور دارم بفهمم،که نباید انتظاری
از شما داشته باشم،ولی ممنون که هوای خانواده امو دارین.
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کمی سکوت کرد تشکرهایش فقط به خاطر مادرش بود خيره به کوچه ادامه داد:
و متاسفم که صریح باهات صحبت میکنم ،ميدونم که توی اتاق با حرفام ناراحتت کردم ،نميدونم رابطه امونچی ميشه؟ و واقعاً هنوز گيجم ،از خودم متنفرم که نميتونم خوشحالت کنم،واقعا ناراحتم که هيچ احساسی بهت
ندارم ،ولی خوب در حد یک دوست هم نتونستم خوشحالت کنم ،الن من و شما رسماً زن و شوهریم ،ولی اون
پيوند محبتو عشقی که باید بين منو شما باشه نيست ،من اصالً به این سبک ازدواج فکر نکرده بودم ،چشم باز
کردم دیدم کنار دختری سر سفره عقد نشستم که باعث شده عشقم ازم گرفته بشه ،بهترین رفيقم ازم دور
بشه ،و فقط مادرمو خوشحال کرده ،البته که عشق به مادر روی همه بدیها پرده ميکشه ،ولی نميتونم به کسی
که کوچکترین شناخت ازش ندارم لبخند بزنم ،من اصالً نميتونم با کسی که حتی نميدونم طرز فکرش چيه
مذاکره کنم ،چه برسه زندگی ،به خدا نميتونم ،نميشه نميدونم چرا !هنوز فکر ميکنم شما خيلی بچه این ،ولی
اینو مطمعنم هنوزم به زمان نياز دارم تا بتونم خودمو با شرایط الن وقف بدم ،درسته هر دوی ما به اجبار با هميم
ولی اگه محکم و صریح حرفی میزنم و ميگم نميتونم توی یه خونه با شما زندگی کنم به صالح شما فکر میکنم
،من اول از همه نميخوام خود شما از من ضربه بخورید نميخوام بيشتر این شرمنده اتون بشم
دستم را به دستگيره درمحکم کردم حرفهایش چنان منطقی بود که انگار از دل من بيرون آمده اما درد داشت
حرفهایش ،دردش به استخوان میزد ،درد نخواسته شدن درد خواستنی نبودن و مرا مرتب پس ميزد این
نامرد ،آرام گفتم:
من اعتراضی نکردم که مدام روی یه حرف تاکيد دارن ،باور کنيد واقعاً درکتون میکنم ،خدای بالی سرمشاهده که توی عمرم به اندازه الن افسرده نبودم ،هيچ چيز اونی نيست که دلم بخواد ،تصوراتم همه اشتباه
شده ،ولی شده ،ميتونيم چيکار کنيم،اجازه بدین فعال دوستانه کنار هم باشيم بعد اینکه رفتيم تهران بالخره هزار
جور تصميم ميگيریم ،خواهش ميکنم باهام حرف بزنيد،تا به یه راه حل برسيم پسر عمو

و من غرورم را زیر پا گذاشتم و از مردیکه حتی نمیتواند حضورم را در یکخانه تحمل کند ،درخواست کردم
که حداقل با من حرف بزند سرش را به سمتم چرخاند غمگين گفت:
پسر عمو؟ جالبه ! حرف میزنم ولی به وقتش ،مامان ازم خواسته فردا ببرمتون پيشش ،فردا ميام که پيشمامان باشين ،پس فردا هم که همگی ميریم تهران ،رسماً چندروز دیگه یه جشن عروسی مسخره گرفته ميشه،
و من بيشتر شرمنده شما ميشم ،بعد از اون وقت زیاده برای صحبت داریم ،و من واقعا شرمنده شدم که شما
افسرده شدین مسببش خود خواهی خاندان عظيمی هستن ،البته که منم مقصرم ولی شده
با گفتن جشن عروسی مسخره قلبم را به درد آورد ،با یک شب بخير سریع پياده شدم در خانه را باز کردم و به
احترام دستی برایش تکان دادم ،لبخند خجولی زد و رفت ،مادرم درون حياط نشسته بود تا مرا دید به سمتم
آمد محکم بغلم کرد:
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سالم مامان پری چی شده؟مادرم محکمتر مرا در آغوشش فشرد و غمگين گفت:
سالم دورت بگرده مادر ،سالم بهار مامان  ،کجا بودی مادر به خدا دق کردم از تنهایی،چطور ميتونی بری تهرانومنو تنها بذاری؟
با چند بوسه مادر را آرام کردم دل کوچک مادرم برای من تنگ شده بود برای تصلی خاطرش تا نيمه شب
برایش حرف زدم ،گفتم از مرگ ناگهانی زن عمو و احيایی دوبارهاش توسط او ،گفتم از ماجرای دعوای برادران
عاطفه با خانواده عمو ،گفتم که دست او را باند پيچيدم ،و خدا میداند مادرم چقدر خوشحال شد
گفتم که غذا را سوزاندمو همه خندیدند ،و مادرم از خجالت روی دستانش کوبيد ،گفتم از ماجرای سوفيا و علی
و مادرم اشک ریخت ،ولی از خاطرات خصوصی زن عمو و مسعود حرفی نزدم ،نگفتم از بی رحميو سنگدلی او
،نگفتم که او حتی قرار آتليه را کنسل کرده ،نگفتم که او هنوز به آنا فکر میکند،
نگفتم از اینکه او جشن عروسیمان را مسخره میداند  ،نگفتم که زن عمو گفت که او را اثير خود کنم
*و من نگفتم نمیخواهم بازنده این ازدواج اجباری باشم و من بهار عظيمی نابغه ریاضی حتما موفق می شوم*

فرزانه مادرش را به اتاق برد و خودش به حمام بازگشت ،بهار در آشپزخانه در حال گرفتن آب پرتقال برای
زهره بود،تلفن همراه امير حسين به صدا در آمد ،احسان نگاهی به شماره انداخت شماره سعيد را که دید با
فریاد ارتباط را وصل کرد
الو سعيد خودتی مرتيکه الغ !معلوم هست کدوم گوری رفتی!  1ماهه هيچ خبری ازت نيست عوضی ،چراآنالین نميشی جانور
سعيد بلند خندید وگفت:
احسان چرا این قدر تو بيشعوری !بابا من فکر کردم خودم رودست ندارم ،نگو تو استاد منی،اصال صبر کن ببينماین تلفن امير حسينه !گوشی امير دست تو چيکار ميکنه؟
به توچه بابا،مگه نميدونی من منشيش دکيمونم حال چرا آنالین نميشدی؟احسان باور کن یک ماه بدون اینترنت و تلفن خيلی حال کردم به خدا یک بارم نرفتم فضای مجازی ببينم چهخبره !خيلی حال داد جون تو
خفه شو بابا مرتيکه سوسول مرتاض ،من توالت ميرم گوشی دنبالمه ،چطور تحمل کردی یک ماه! نکنه زیادیتوی شهناز مهناز گير کرده بودی ها کلک؟
_احسان توجه کردی خيلی بيشعوری ب،ابا یکم با ادبتر حرف بزن شهناز مهناز کيه دیگه؟ بابا این شرکت
جدیده پدرمو درآورد.
احسان به مبل سالن لم دادو پای روی پا انداخت و خندید:
_داداش شرمنده نه که خودت ته ادبی برای همينه که اینجوری حرف میزنم،تو غلط کردی دست از پا خطا
نکردی! مگه ميشه تو باغ هلو باشی هلو نخوری !حال نامرد تنهایی رفتی عشقو حال آره؟ عوضی گفته باشم از
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این به بعد هروقت خواستی بری دردر منم میبری فهميدی،بی معرفت
هردو باهم بلند خندیدند ،سعيد از ماجرای به هم خوردن نامزدی احسان اطالع داشت ،برای همين کمی بيشتر با
او شوخی کرد ،امير حسين پتو را روی مادر نيمه جانش میکشيد که احسان فریاد زد:
امير بيا این وکيل عوضی سعيدهدستان امير حسين بر روی پتوی مادرش خشک شد و بهار آب پرتقال به دست وسط اتاق ایستاد،
احسان وارد اتاق شد زیر چشم به بهار نگاه کرد ،بهار با دستی لرزان به سمت زهره رفت و آب پرتقال را به
خوردش داد ،امير حسين نگاه پر هراسش به بهار بود ،بهار آرام و خونسرد به زهره رسيدگی میکرد،
امير نمیدانست چرا نگران است ،بهار برایش مهم نبود برایش فرقی نداشت قبالً کسی اورا میخواسته یا نه
،دليل دلهرهاش را نفهميد با اخم به احسان گفت:
_بهش بگو سرم مامانو وصل میکنم ،باهاش تماس میگيرم
بهار اما فکری به نظرش رسيد ،توکل به خداوند کرد و تا احسان خواست حرفی بزند ،بهار بلند گفت:
آقا احسان پسر عمه اس؟همه با تعجب به بهار نگاه کردن ،احسان سر تکان داد بهار با لبخند گفت:
ميشه تلفنو به من بدین تا باهاشون صحبت کنمامير حسين که مشغول شکستن سر آمپول بود ،با یک حرکت عصبی دست خودش را خفيف برید ،احسان با
تعجب گوشی را سمت بهار گرفت ،امير دستش را درون مشتش پنهان کرد و نفسهای عصبی کشيد ،به بهار نگاه
نکرد (،لعنتی) نمیفهميد چه مرگش شده! بهار با دلهره اما خونسرد تلفن را گرفت و روبه روی همه ایستادو
بلند صحبت کرد چشمانش به پنجره اتاق زهره بود و به حياط نگاه ميکرد:
الو سالم پسر عمهصدای بهار که به گوش سعيد رسيد دستان سعيد به لرزش افتاد ،بهجز بهار هيچکس او را پسر عمه صدا
نمیکرد ،اما برای اطمينان پرسيد:
_فرزانه تویی؟
نه پسر عمه بهارمنفس در سينه سعيدو امير حسين همزمان حبس شد ،بهار که دید سعيد حرفی نمیزند گفت:
رسيدن به خير ،خوب هستين ،عمه و شوهر عمه خوبن ،پسر عمه چند لحظه وقت دارین یه صحبتی داشتمفک امير حسين منقبض شده بود ،این عکس العمل امير حسين از چشم زهره بی رمق دور نماند ،امير حسين
فکر کرد(بهار سعيد را پسر عمه خواند و شب قبل او را برای اولينبار پسر عمو )امير بدون تمرکز مشغول وصل
کردن سرم مادرش شد ،سعيد مات زده به دیوار روبرویش حتی نتوانست جواب سالم بهار را دهد و اما بهار
خوب میدانست چه میکند.
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او میخواست که حساسيتها بروی سعيد و خودش کم شود و ميزان توجه امير را به خودش بفهمد .و واقعاً از
ته قلبش میخواست که سعيد خجالت زده و شرمنده از ابراز عالقهاش به او نباشد،خواست همچيز را عادی
جلوه دهد ،بهار که دید سعيد سخنی نمیگوید در دلش خندید ،پس ذهنش یک خاک برسر حواله خود کرد
مجبور شد خودش دوباره صحبت کند
قرض از مزاحمت ،پسر عمه من دنبال کار میگردم ،البته هنوز جایی نسپردم ولی دیگه آخر هفته ميام تهران،ميخوام اگه بشه هم دانشگاهمو برم هم مشغول یه کاری بشم ،با دانشگاهم تماس گرفتم گفتن کالس ها بيشتر
آخر هفته اس ،منم دوست دارم حداقل وارد بازار کار بشم ببينم درس خوندم تا اینجا چه فایدهای داشته؟ اگر
دانشگاه و درجریان بذارم ميدونم تدریس بهم ميدن ،ولی دوست دارم ببينم بازار بيرون چخبره؟ حقيقتش
خواستم به شماو آقا سياوش پدرتون بگم اگه جایی معتبری سراغ دارین که زیاد محيطش مردونه نباشه ،هم
مربوط به رشته تحصيليم با شه عالی ميشه ،یا آموزشگاه زبانی باشه که بتونم این چندتا زبانو که بلدم آموزش
بدمم حرفی نيست اگر جایی رو ميشناسين ممنون ميشمم بهم معرفی کنيد سعيد نفس راحتی کشيد نفهميد چرا
ولی احساس کرد دیگر برای صحبت با بهار دلهره ندارد ،اما حقيقتاً حال توان صحبت با بهار را نداشت ،اما دلش
نيامد به او که محترمانه صحبت کرده بود بی محلی کند با صدای لرزان گفت:
_چشم ،من چند پرودنده سنگين دارم الن تمرکز ندارم جوابتو بدم ،بعد ًا تماس میگيرم راجب مدرکهای که
داری صحبت میکنيم ،البته اگه اشکال نداره
بهار مانند هميشه آرام گفت:
چه اشکالی پسر عمه !لطف میکنيد ،من اول به شما گفتم چون که فاميلين و محيط کار توی تهرانو بهترميشناسيند،توروخدا رودروایسی نکنيد ،نميخوام توی زحمت بيوفتين ،اگه موردی بود خبر بدین
و سعيد نفسش انگار به شماره افتاد ،کافی بود این دلهره سریع گفت:
_چشم خداحافظ
سعيد احساس کرد نفسش قطع شده !باور نمیکرد دیگر بتواند با بهار صحبت کند ،لحظهای جرقهای به ذهنش
خورد (،بهار و امير حسين باهم بودند؟ یعنی امير حسين بهاررا پذیرفته !پس امير حسين که میگفت از بهار
متنفره!) سعيد غمگين به خيالتش گفت( مگه ميشه کسی عاشق این دختر دوست داشتنی نشه؟)
بهار تلفن را که قطع کرد امير حسين را دید که مشغول معاینه مادرش است،لبی کج کرد پس ذهنش پشت
سری به خودش زد حدس زد کارش بيهوده بوده زهره به بهار نگاه کرد بهار چشمکی به زهره زد زهره خندید
ولبش را گزید ،بهار خواست تلفن را به احسان دهد اما احسان نبود گوشی را سمت امير حسين گرفت و با
محبت گفت:
ببخشين بی اجازه با گوشيتون صحبت کردم ،بفرمایيدامير حسين با خشمی که نمیدانست سرچشمهاش چيست به سمت بهار برگشتو فریاد زد:
مگه خودت تلفن نداری که با گوشی من حرف میزنی؟ اصالً مگه سعيد اداره کاریابی داره ها؟چه ربطی به اونرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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داره که تو ميخوایی بری سرکار!تو حال ميگی که ميخوای بری سرکار؟
بهار ترسيده یک قدم عقب رفت ،نقشهاش درست از آب درآمد ،پس امير بی تفاوت به او نبود
زهره فقط سکوت کرد ،امير گوشی پزشکيش را به طرفی پرت کرد ،و واقعاً نفهميد که چرا از صحبت سعيدو
بهار تا این حد عصبيست ،بهار با خونسردی گفت:
عزیزم ببخشيد ،من فقط خواستم ببينم اون جای معتبری سراغ داره ،من معذرت ميخوام کارم اشتباه بود؟ شماکه گفته بودین با کار کردنم مخالف نيستين !
بهار که پس ذهنش جشن عروسی بندری به راه بود با دیدن دست امير حسين ترسيده گفت:
ای وایی دستتدست امير حسين که بسيار ناچيز زخم شده بود به خاطر مشت گره خوردهاش دوباره به خون افتاد بهار سریع
به سمت امير رفت دستمالی برداشت و روی دست امير گذاشت ،عالقهای به امير نداشت ولی دلش نمیخواست
که در حضور زن عمویش شرمنده شود ،نمیخواست که زهره فکر کند او هنری ندارد امير عصبی و با تعجب از
اینهمه نزدیکی بهار به خودش خشمگين شد ،اما بهار با محبت به زهره اشاره کرد تا به او بفهماند که باید نقش
بازی کند ،اما امير هنوز عصبانی بود و نمیتوانست به دروغ به خاطر مادرش با بهار مهربان باشد ،به بهار که
داشت دستش را از خون پاک میکرد غرید:
لزم نکرده،برو کناردستش را از دست بهار بيرون کشيد و از اتاق بيرون رفت بر روی لبان زهره لبخند بود بهار ریز خندید در
خيالش یک پس گردنی و یک لگد حواله امير حسين کرد به زهره که بلند ميخندید گفت:
-الن چی خنده داره؟ زن عمو منو دعوا کرد!خيلی پسرتون بی ادبه

زهره که حسابی از شيطنت بهار خوشش آمده بود گونه بهار را کشيد
خيلی شيطونی بهار ،غيرت پسرمو تحریک میکنیهردو باهم خندیدن
نه بابا این حرفها چيه الکی حساس شد ،حال خوبه  15سال آمریکا زندگی کرده ،اونو ولش کنيد خوب زن عموادامه ماجرای خواستگاریتونو برام بگين
زهره غرزد
زندگی کرده که کرده ،آدم فقط به خاطر کسی که دوستش داره غيرتی ميشه ،پاشو دختره چشم سفيد اول بروشوهرتو آروم کن بعد بيا باهم حرف بزنيم
بهار یکه خورده به این جای ماجرا فکر نکرده بود،چشمی گفت و آهسته به سالن پذیرایی رفت ،احسانرا در
حال آماده شدن برای رفتن به تهران دید.
احسان و حامدو حميدو فرزانه قرار بود یک روز زودتر از بقيه به تهران بروندبرای تدارکات جشن عروسی
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احسان بهار را که دید آرام گفت:
هی بهار،اون کرگدن توی اتاق منه ،خدا به فریادت برسه ،بدجور دکی از دستت عصبانيه خونت حالله دختره بدذات
بهار لبخند زد کمی رنگ رخسارش رنگ اعتماد به نفس گرفت ،در ذهنش گفت (اونقدرها هم اون نسبت به من
بی اعتنا نيست) بعد ازخداحافظی از احسان به سمت اتاق احسان رفت اضطراب به جانش افتاد هزار اگر در
ذهنش آمد(.اگه بگه چرا با سعيد حرف زدی .چی بگم؟گه بگه چرا زخم دستمو پاک کردی؟اگه بگه کی بهت
گفت به هم نزدیک بشی چی بگم،یا خدا نرم توی اتاق بخواد تالفی کنه یه دل سير مثل سگ بزنتم؟) و با
هزاران اگه در اتاق را زد ،صدای بله عصبی او آمد بهار سينه صاف کرد دستی به شال سرش کشيد به خودش
نگاه کرد ،کت و دامنش را مرتب کردو گفت:
اجازه هست؟بعد از کمی مکث امير حسين گفت:
بيا توبهار با احتياط وارد اتاق شد و امير حسين بدون تک پوش را دید که با بالتنهای لخت روی تخت احسان دراز
کشيده و به سقف نگاه میکرد ،بهار لحظهای از صحنه روبرویش جاخورد ،خواست به عقب برگردد که
اميردلخورو مسخره وار گفت:
خيله خوب بابا قدیسه ،صبر کن ببينم چی ميگی.امير نشست و تک پوش سفيدش را بر تن کرد،این رفتار بهار برای امير مسخره بود ،اما فضا برای بهار دلهره
آور شده بود ،معذب به درو ویوار نگاه میکرد ،امير حسين از اینکه او را معذب کرده خوشحال شد لبخندی
زدو دوباره دراز کشيد با شيطنت گفت:
چيزی شده؟چرا رنگت پریده؟بهار که هنوز پشت در ایستاده بود گفت:
-بله ،یعنی نه ،یعنی نميدونم چطور بگمامير تفریح گونه به بهاری که با خجالت دست و پایش را گم کرده بود خيره شد،دوست داشت کمی سربه
سراین دختر بچه بگذارد با دست اشاره به تخت کرد
بيا اینجا کنارم بشين ببينم چی ميگی،حال چرا هول کردی دختر عمو؟!بهار از این حرف امير حسين به طرز عجيبی دهانش نيمه باز ماند،با تعجب به اطراف نگاه کرد کسی در اتاق
نبود که امير حسين بخواد نقش بازی کند و بهار نمیدانست که امير حسين هوس یک تفریح جانانه کرده
،زمانی که دید بهار از ترس وارد اتاق نميشود روی تخت نشست دست دریقه لباسش کردو بلند گفت:
لعنتی چقدر هوا گرمه ،اصالً نميتونم لباس تنم کنم ،تو هم که حرفی برای گفتن نداری ،این تک پوشو در بيارمخنکم بشه
تا خواست تک پوشش را در بياورد بهار چنانکه یک متجاوز دیده باشد با یک جيغ کوتاه از اتاق بيرون پرید به
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حدی این صحنه برای امير لذت بخش بود که از خنده زیاد از تخت به زمين افتاد دلش بدجور خنک شده بود
آهسته گفت(L
تا توباشی حرص منو در نياری حال دیگه پسر عمه جونش شده مشاورهاش ،به من ميگی پسر عمو؟ دختره یه
وجبی )و باز از اصطالحی که برای بهار بکار برده بود خندهاش گرفت،امير احساس کرد بهار آنقدر ها هم که
فکر میکرد بچه نيست،و نميداند به چه دليلی احساس کرد شاید بهاردختر شيرینی باشد،و هم آن احساس در
گوش امير زمزمه کرد،این دخترک آنقدر ها هم بد نبود ،و هيچ فکر نکرده بود بهار حذابيتی دارد یا نه!اما
لحظهای فکر کرد او در حد آنا نيست نه زیبایی نه قدو قواره نه....
فکر آنا باعث شد که امير یک لعنتی حواله خود کند برای بار هزارو یکمين بار به خودش گفت(آنا تموم شده)
بهار نفس نفس زنان به اتاق زهره رفت فرزانه در حال خدا حافظی با مادرش بود به سمت بهار رفت و او را
بوسيد،فرزانه بها ر را مانند خواهر دوست داشت
قربونت برم ممنونم که پيش مامانی ،ميدونم که توی خونه اتون کلی کاره،ولی اینجایی،دوروز دیگه عروسيتهعزیزم ،عاشقتم بهار ،صبح زود راه بيوفتينا ،آرایشگرت بعداز ظهر منتظرته ،ميخوام بترکونيم پس فردا عروسيو
،مامان برای شما هم از همون آرایشگر نوبت گرفتم خداحافظ تهران ميبينمتون
شور عروسی بهار و امير حسين در تمام این خاندان مشهود بود وهمه در حال تدارک لباس و هدیه بودند
بهار کنار زهره نشست و بهار فکر کرد تمام خانواده چه شادن برای عروسی که عروس غمگين است ،زهره
دست بهار را گرفت و با خنده گفت:
راستشو بگو وروجک ،چندتا ماچو بوسه تحویل شوهرت دادی تا ببخشتت؟بهار شرمگين با یک زن عموی بلند ،خجالت خود را اعالم کرد  ،زهره شروع به گفتن ادامه ماجرای ازدواجش
کرد
*
بهار

زن عمو شروع کرد به گفتن ماجرای ازدواجش

یک ماه از رفتن مسعود به تهران گذشت ،یک روز فاطمه خواهر مسعود بدون اینکه کسی متوجه بشه از پشتدار قالی اشاره کرد برم توی ،انبار وقتی رفتم یه نامه نشونم داد و گفت اینو مسعود داده ميخوام برات بخونم،
منم از ترس بابام التماسش کردم گفتم :تورو خدا برو از اینجا بابام بفهمه منو ميکشه منم که سواد ندارم ،طفلک
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گریه کرد که داداشم گناه داره حداقل اجازه بده برات بخونم تا ببينی به خاطرت چه کارهای سختی ميکنه
،بدونيی از دوریت چه زجری ميکشه ،قبول کردم اما گفتم من هيچ جوابی براش ندارم اونم قبول کرد،بهار
باورت نميشه انقدر توی نامه قربون صدقه من رفته بود که باورم نمیشد یه آدم انقدر مهربون باشه ،گفته بود
که از کارگری بنایی ،خدمتکاری قبر کنی ،چاه کنی و هرکاری که بگی دارم انجام ميدم فقط به خاطر اینکه به تو
برسم،نوشته بود هرثانيه بهت فکر ميکنم ،گفته بود غير تو هيچ کسو نميتونم ببينم و کلی شعر عاشقانه و شمع و
پروانه کشيده بودو گفته بود از دوریم داره ذره ذره آب ميشه و التماسم کرده بود که به پاش وایسم ،چندماهی
گذشت و هرماه مسعود یک نامه برای من مينوشتو به خاطر بيسوادیم خواهرش ميخوند ،نامه هاش انقدر
قشنگ وعاشقانه بود که منو خواهرش هر دو باهم گریه میکردیم ،آخر هر نامهای مینوشت که تيکه موی که
از سرت چيدمو توی یه دستمال پيچيدم و هرشب اونو بو ميکنمو ميخوام تو هم به موی کوتاه شدت نگاه کنو یاد
من بيوفتی ،تا بدونی چقدر عاشقتم ،انقدر نامه هاش درد فراق داشت که منم

زن عمو باز تردید کردو در چشمان من نگاه کرد فهميدم تردیدش از چيست گفتم

-قربونتون برم من به هيچکس رازهاتونو نميگم قول ميدم

زن عمو دستم را گرفتو با خيال آسوده ادامه داد:

منم بيتابش شدم ،خوب منم آدم بودم ،مگه ميشه آدم ببينه کسی عاشقشه ولی بی تفاوت باشه! بالخره از سنگکه نبودم ،مسعود به خاطر من رفته بود و زحمت میکشيد ،اونم خيلی سخت ،منم بچه بودم هم دلم میخواست
کسی منو دوست داشته باشه،هم دلم میخواست از خونه بابام که چيزی جز فقرو فالکت نداشت نجات پيدا کنم،
برای همين منم روزو شبم شده بود فکر کردن به مسعود.

زن عمو که این جمله را گفت من شرمگين به فکر فرو رفتم آرا و سعيد به من ابراز عالقه کرده بودند و من آنها
را پس زده بودم ،یعنی من از سنگ بودم !و دقيقاً الن گرفتار کسی بودم که مدام تکرار میکرد مرا نمیخواهد،
و من اعتماد به نفسم را از دست داده بودم ،شاید اگر کمی با قلبم به آن دو فکر میکردم الن زندگيم شکل
دیگری داشت ،زن عمو نفسی گرفتو لبخند زد

تا که پسر همسایه آامون برای خواهر بعد از خودم یعنی زهرا اومد خواستگاری،اسمش حسين بود ،حسينرزمنده بود ،یه پسر مهربون ،یه آقای به تمام معنا ،همه محل دوستش داشتن ،وقتی اومد خواستگاری خواهرم
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همه مطمعن بودیم بابام جواب مثبت نمیده ،چون من هنوز ازدواج نکرده بودم ،اما در کمال ناباوری بابام جواب
مثبت دادو گفت یه نون خور کمتر ،بعدم به همه گفت زهره که اندازه موهای سرش خواستگار داره عجلهای
برای زهره ندارم ،خواهرمو حسين نامزد کردن،هی خدا چه روزهای خوبی بود ،حسين خيلی بهمون محبت
میکرد ،و عجيبتر این بود که هيچکس باورش نمیشد این دوتا تا این حد عاشق هم باشن ،بعد ًا زهرای
بدجنس به من لو داد که یک سالی هست هم دیگه رو ميخوان ،خالصه حسين خرج تحصيل خواهرمو دادو
براش مانتو شلوار کفش خریدو فرستادش مدرسه ،خود حسين که روستا بود میبردش مدرسه و برش
ميگردوند ،با این که بچه مذهبی بود،اما بهار یه شيطونی بودا ،مشخص بود خواهرم حسابی دلشو برده ،یه مدتی
که گذشت حسين بی تابی ميکردو میگفت درست نيست ما نامحرم باشيم ،بابامم گفت عقدش کن خرجشم
دیگه خودت بده ،اونم از خدا خواسته خواهرموعقدش کردو دوباره رفت جبهه ،زهرا هم شروع کرد درس
خوندن مدتی از رفتن حسين به جبهه گذشت که یه روز خدمتکار خانم مدیرو آقا سرهنگ اومد خونمونو با بابام
خصوصی حرف زد ،منو زهرا هم فضوول ،یواشکی رفتيم به حرفاشون گوش دادیم ،خدمتکارشون داشت به
پدرم میگفت که پرویز خان پسر جناب سرهنگ خاطر دخترتونو ميخواد ،اما ميخوان ببينن دخترتون نامزد
مسعود یا نه ؟بابام که از خوشحالی روی پاهاش بند نبود ،گفته نه نه دخترم نامزد هيچکس نيست ،اینو که گفت
بند دلم پاره شد ،دستهای خواهرمو چنگ زدمو اشک توی چشمام اومد ،انگاری داشت جونم از بدنم میرفت
،مطمعن بودم،اگه حرف خواستگار پولدارو آدم حسابی ميون ميومد دیگه بابام اجازه نمیداد مسعود بياد
خواستگاریم،خدمتکارشون گفت آقا پرویز گفته تکليف مسعودو روشن کنيد تا بتونه با مادرش بياد
خواستگاری،خدمتکارشون با یه افادهای خداحافظی نکرده رفت ،زهرا یواشکی گفت خدا به دور انگار اومدن
کلفت بخرن ،انقدر افاده دارن ،بابام که انگار بال در آورده بود وسایلشو جمع کرد و گفت چند روزی ميرم
تهران ببينم مسعود چيکار ميکنه ،و هيچ حرفی نزد که خدمتکار سرهنگ چی بهش گفته ،و از اون روز نذرو
نيازهای من شروع شد که مسعود نظر بابامو جلب کنه،یک هفتهای از رفتن بابام به تهران گذشت  ،بعد از یک
هفته که اومد خوشحالو سرحال لباس پلو خوری پوشيدو یواشکی به مامانم گفت ميرم یجایيو برميگردم ،چند
ساعتی بعد بابام برگشت و به مامان گفت که کل وسایل خونه رو جمع کن که یه خونه خریدم هم بزرگتر هم
محله بهتر،همه از خوشحالی شوکه شده بودیم و اصالً یادمون رفته بود بپرسيم پس مسعود چی شد! و حتی
نپرسيدیم پول خونه جدیدو از کجا آوردی! همه خانواده سریع  4تا تيکه اسبابمون از اون دوتا اتاق کاهگلی که
شبيه طویله بود جمع کردیمو به دوساعت نکشيد که در خونه منتظر بودیم بابام برگرده مارو با خودش ببره
خونه جدید،و درکمال ناباوری بابام اومد! همه با شوقو ذوق رفتيم خونه جدید،وقتی به خونه رسيدیم باورمون
نمیشد این خونه ای که بابام روبروش ایستاده بود از خودمون باشه ،آخه او خونه در برابر خونه ما کاخ بود
،خونه  8تا اتاق داشت ،حياط بزرگ به اندازه کل خونه قدیمی ما داشت ،اشپزخونه و حتی حموم هم داشت،
مامانم و ماها فقط ازخوشحالی گریه ميکریدیم .بابام گفت که یه مغازه هم خریده و ميخواد بقالی راه بندازه
،مامانم که انقدر سختی فقر کشيده بود میگفت( به درک دزدیم کرده باشه اشکال نداره به منچه که پولشو از
کجا آورده کم توی زندگی نکشيدم دیگه کاری به حرومو حاللش ندارم) اما مامانم از ترس اینکه خونه از یه نفر
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دیگه باشه و از خونه نندازنمون بيرون مرتب میگفت( تو دروغ ميگی و یه کلکی تو کاره )بابام هرچی گفت که
مال خودمونه باورش نشد تا که بابام سند خونه رو نشون دادو در کمال تعجب دیدم خونه به نام باباست !بالخره
روزهای خوش ماهم شروع شد ،خونه خوشگل پر از درخت ميوه یه حوض بزرگ وسط حياط بوی نون تازه که
صبح به صبح مامانم خودش توی تنور خونمون درست میکرد ،زندگيو برای همه امون شيرین کرده بود،بابام
میرفت سرکارو موادو خيلی کم کرده بود  ،میگفت ميخوام ترک کنم تا دامادام به دخترام سرکوفت نزنن
،بابام رفتارش با مامان خيلی خوب شده بود  ،داداشامو مدرسه ثبت نام کرد دیگه همه بچها مدرسه میرفتن جز
من!چند مدتی که گذشت یه مرتبه پدرو مادر مسعود اومدن خونمون اول که اون دوتا وارد خونه شدن از دیدن
خونه جوری دهنشون باز مونده بود که بابای مسعود جلوی پاشو ندیدو افتاد توی حوض وسط حياط،خالصه
اولش همه ما فکر کردیم خبری از مسعود آوردن اما دیدم پدر مسعود سرشکسته گفت(این پيغوم چی بوده که
برامون فرستادی !هنوز چيزی که معلوم نيست !گيرمم درست باشه ،مسعود خریت کرده بچگی کرده قسم
خورده اصالً نميدونسته توی بسته چی بوده! ميگه پاپوش براش درست کردن ،بهش گفتن این بسته هارو ببر
درخونه ها پول خوبی ميدیم ،به خدا مسعود اهل مواد نيست ،اگه هم دونسته اینکارو کرده به خاطر شرط تو
بوده خواسته زودتر به پول برسه .مرد حسابی اونوقت درسته تو تا فهميدی مسعودو یه از خدا بی خبر لود داده
افتاده زندان ،سریع بگی دختر بهتون نمیدم )ابامم شبيه کسایی که خان زاده باشن بالی اتاق روی صندلی تک
نفره نشسته بودو حتی نگاهش نميکردیه ابروهاشو بال انداختو گفت(مسعود دیگه مرده ،اون سر قولش نموند ،
من هم صالح نميدونم دخترمو بفرستم توی خونه یه قاچاقچی ،من خودم یه عمر تریاک کشيدم زندگيم نابود
شد ،دیگه نميخوام دخترم سياه بخت بشه ،زهره خواستگار پروپا قرص داره ،و ما باهم دیگه هيچ قرار مداری
نداریم،مسعود حتی اگه سه تا گونی پول بياره من زهره رو بهش نمیدم )حرف های بابامو بابای مسعود شوک
بدی بود برام ،کار به دعوا کشيدو بابام اونارو پرت کرد از خونه بيرون م،ن و زهرا هم پشت پرده قایم شده
بودیم وقتی فهميدم بابام گفت نميذاره من با مسعود ازدواج کنم شروع کردم به گریه کردن از صدای گریهام
بابام فهميدو اومد پشت پرده اولش خواست کتکم بزنه که به خاطر مسعود گریه میکنم اما نميدونم چی شد که
با آرامش گفت(دخترم مسعود رفته تو کار پخش موادو النم پليس گرفته اتشو افتاده زندان اون به درد تو
نميخوره منو ببين یه عمر بدبختتون کردم به خاطر مواد اونکه دیگه پخش کننده اس و هزاران نفرو بدبخت
ميکنه اینم بدون پسر سرهنگ خواستگارته دانشجوه آدم حسابيه داداشاش آمریکان سرهنگو خانم مدیرم که
همه ميشناسن اصالً دختر تو ميدونی چقدر ملکو امالک دارن؟ ماشين و مستخدم دارن !مسعود دربه در چی داره
که به خاطرش گریه میکنی؟ مسعود دیگه تموم شده ،تمام) منکه بارورم نمیشد مسعود با اون عالقهای که به
من داشت دست به همچين خریتی زده باشه فقط گریه ميکردمو به مامانم میگفتم من با کسی بهجز مسعود
ازدواج نمیکنم مامانم مدام به هم میگفت( عروس سرهنگ شدن یه افتخاریه که فقط نسيب خان زادهای شهر
ميشه ،و نميدونم چی شده که پرویز راضيشون کرده بيان خواستگاریت ،تو هم اگه احمق نباشی مسعودو
فراموش میکنی ،و با این ازدواجت یه عمر هم خودت خوش بخت ميشی هم یه عزت و آبرویی برای ما
میخری) زهرا هم مدام حرفهای مامانمو ميگفت ،من ولی فقط دلم پی مسعود بود .فردای اونروز خانم مدیر با
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عمو پرویزت اومدن خونمون ،مادر اختر چنان به حالت فخر فروشی با ما برخورد کرد که باورم نشد این همون
زنيه که یه شهر ازش حساب ميبرنو به عدالت ميشناسنش! اون مدام میگفت که شما درشان ما نيستيد ،و همه
عروسهای من عمو زادهای منو سرهنگن ،شما هم دخترتون بی سواده هم باباش معتادو بيکاره ،ولی بهار حتی
یکبار هم نگفت شماها فقيرین! خودت ميدونی مادر اختر هميشه ميگه فقر چيزی نيست که کسی بابتش خجالت
بکشه،بابامم قسم خورد داره ترک ميکنه و صدقه سر سرهنگ داره بقاليو ميچرخونه،اولش همه تعجب کردیم
بقالی چه ربطی به سرهنگ داره بعد توی حرفهاشون فهميدم که مادر اختر گفت من برای عروسام شير بهای
سنگينی دادم ولی چون دلم به این ازدواج نيست فقط همين خونه رو با مغازه شير بها و مهریه قرار دادم ،واای
اون لحظه که همه فهميدیم این خونه و مغازه شير بهاو مهریه منه ،همه سرشکسته شدیم بابام منو پيش پيش
فروخته بود ،زن عمو با آهی پر سوز ادامه داد:
مادر اختر گفت انتظار مراسم آنچنانی که برای پسراش ميگيره رو برای خودمون نداشته باشيم وگفت شبميایيم که عقد کنيم ،یه اتاقم برای دخترتون اماده میکنيم ،توی خونه خودمون باهامون زندگی کنه ،تا یکم
رسمو رسوم ما عظيمی هارو یاد بگيره  ،شرط کرد که تا وقتی بابام ترک نکرده هيچ وقت نباید پاشو بذاره
خونمون ،به همين سادگی ،عروسیهای پسر سرهنگ ه توی روستامون معروف بود ،اینقدر سفيرو و سفرا
ميومدن که همه انگشت به دهن بودن ،اما برای من بدبخت ختم شد به یه عاقدو یه اتاق ،و من بی نوا مدام به
قسمت مویی سرم که مسعود چيده بود نگاه میکردم واشک میریختم ،موی من بزرگ شده بود اما خبری
ازمسعود نبود ،فردا شب شدو خواهرای بزرگترم اومدنو با دادو بی داد مرتب از هرچيزی بهونه میگرفتن
،دیگه نميدونستن از حسودی چيکار کنن همش میگفتن حيف پسر سرهنگ که این عفریته رو بگيره ،اما زهرا
خيلی دلداریم ميدادو میگفت من خوشگلمو یه تار موم به بقيه عروسهای سرهنگ می ارزه  ،من فقط گریه
میکردم و دلم با سعيد بود ،اما چاره چی بود؟ اون مواد فروش شده بود و دیگه محال بود بابام اجازه بده باهاش
ازدواج کنم ،برای مراسم عقدم فقط پرویز اومده بودو مادر اختر و هيچکس دیگه ،قبل از اینکه عاقد بياد یه نفر
اومد در خونمونو گفت که مسعود توی زندان گفته اگه پرویز دستش به به زهره برسه خونشو میریزم ،مادر
اختر گویا خيلی با پرویز و بابام حرف زده بود که از این ازدواج بگذرنةبهشون گفته بود اون پسر اگه بی گناه
باشه حقش نيست زیر قرارتون بزنيد ،اما هيچکدوم قبول نميکنن ،برای همين همه هول کردنوسریع عاقد اومد
وعقدمون کرد،مادر اختر هم یه انگشتر توی دستم کرد  ،و من هنوز کسيکه شوهرم بودو نه دیده بودم نه
باهاش حرف زده بودم،بعد ازخونده شدن صيغه عقد مادر اختر اومد کنارم نشست  ،گفت هر زمانی که پاتو
گذاشتی خونه ما باید درستو ادامه بدی تا بيش از این سرشکسته تو فاميل نباشم،بعدم غرغر کرد ،یه عمر همه
رو امرو نهی کردیم درس بخونن اونوقت عروس خودم بلد نيست اسم خودشو بنویسه ،من یک چشم زیر لبی
گفتم و اون از اتاق بيرون رفت ،همه کسایی که توی اتاق بودن برای خوش آمد گویی خانم مدیر همراهش
رفتند،طاقت اینهمه تحقيرو نداشتم شروع کردم گریه کردن ،چند دقيقهای نگذشت که پرویز اومد توی اتاق
ازش میترسيدم برام غریبه بود،پرویز کسی بود که مسعودو ازم گرفته بود ،بهش کم محلی کردم اما اون با
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محبتش باعث شد گریهام بند بياد گریهام که بند اومد سرمو بال کردم ببينم این شوهری که برام انتخاب کردن
چه شکليه ،وقتی به پرویز نگاه کردم یه نگاه مهربونو عاشق دیدم که با صداقت چشماش به هم می فهموند واقعاً
دوستم داره،اون اولش همش صورتمو نگاه میکرد ،بعد کم کم و با احتياط شروع کرد به دست کشيدن به
پوست صورتم
انگار باورش نمیشد منو به دست آورده! آرومو با احتياط باهام حرف میزد ،مرتب زمزمه عاشقانه زیر گوشم
میکرد ،بهم میگفت که( چند ماهه منو دیونه خودت کردی ،چند ماهه اسير یک نگاه تو هستم )برام گفت که
سرهنگ به خاطر اینکه پرویز منو فراموش کنه چندماهی راهيش ميکنه آمریکا پيش برادراش اما پرویز بی
تاب تر ميشه و برميگرده ،قسم خورد که فقط به خاطر من برگشته ،گفت (ميدونم مادرم سختگيره اما زن
مهربونيه )دست زیر چونم گذاشتو سرمو بال کردو گفت(اگه که بخوای میبرمت آمریکا تا اینجا سختم
نباشه)هزار بارگفت من عاشقتم و خوشبختت میکنم و من سکوت کرده بودمو از خجالت سرمو انداخته بودم
پایين ،وقتی دست به موهام میکشيد مدام خودمو عقب میکشيدم ،ولی اون همش میگفت مازن و شوهر شدیم
از من نترس! اما واقعاً میترسيدم ،فکر میکردم مسعود ناراحت ميشه کسی بهم دست بزنه ،اون شب که رفتن
من تا صبح توی بغل زهرا گریه کردمو زار زدم ،نه که بگم اون زمان همه دخترها حق انتخاب داشن نه ،اون
زمان وقتی مادری دختریو برای پسرش پسند میکرد داماد تازه شب عروسی دخترو میدید ،اما من دلم بدجور
پيش مسعود بود ،به زهرا میگفتم یعنی مسعود برميگرده و منو با خودش ببره؟ نکنه ناراحت بشه این پسره به
من دست ميزنه؟ انقدر بچه بودم که نمیفهميدم پرویز شوهرم شده و دیگه مسعودی در کار نيست ،فردای روز
عقدمون حسين شوهر خواهرم از جبهه اومد ،وقتی اومدانگارکه بابای بالی سرم اومد ،اینقدر که این مرد آقا و با
کمالت بود ،تنها کسی که مثل آدم توی اون خونه با من حرف زد حسين بود ،حسين خيلی مهربون بود وقتی
منو غمگين دید برادرانه و با محبت بهم گفت( خواهر گلم درسته هيچکس ازت نظری نخواست ولی دیگه تو به
عقد پرویز در اومدی و وقتی جواب بله دادی چه دلت باهاش باشه چه نباشه باید تا آخر باهاش باشی گناه
کبيره اس به کسی جز پرویز فکر کنی) حسين از وفاداری زن و شوهر گفت ،از اینکه پرویزو ميشناسه و ميدونه
که پسر باهوشو زرنگيه میگفت با پرویز آینده روشنی داری ،ولی با مسعود مشخص نبود چی ميشه؟ حسين
مثل یک پدر باهام حرف زدو منو آروم کرد انقدر مهربون بود که خدا ميدونه از پدرم بيشتر دوستش داشتم
،حسين یه پسر آقا و شریف بود که بوی انسانيت میداد،
زن عمو دستی به صورتش کشيد آهی بلند سر دادو گفت:
بهار فکر کن ببين من انقدر حسينو دوست داشتم زهرا خواهرم چقدر عاشقش بود ،حسين یک روز موندودوباره رفت جبهه  ،بعد فهميدم خواهرم پيغوم داده بوده بيادو با منطقهای خاص خودش منو آروم کنه
چند روزی گذشت هروز پرویز ميومد خونه ما به دیدنم ،دروغ چرا انقدر مهربونو با محبت بود که دیدم حسين
راست ميگه آدم باید پا روی دلش بذارو بهترینو انتخاب کنه ،بعدشم از خدا میترسيدم که به مسعود فکر
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کردن گناه باشه ،پرویزاسم منو مدرسهای که مادر اختر مدیر بود نوشت ،بالخره منم شروع کردم به درس
خوندن ،پرویز دانشجوی دانشگاه تهران ،بود چند روزی بودو بعد با کلی دلواپسی ازم دل کندو گفت (که باید
برم تهران آخر هفته حتماً ميام به دیدنت 0وقتی داشت میرفت با تردید گفت 0دوستم داری؟ )من ساکت
بودمو چادر دور سرمو محکمتر کردم پيشونيمو بوسيدو گفت (توروخدا هيچوقت بهم خيانت نکن ،من
خوشبختت میکنم) اون رفت و من واقعاً فکر کردم دوستش دارم یا نه؟ خالصه شروع کردم به درس خوندن
تازه یه دختر  11ساله الف ب یاد میگرفت! مادر اختر زن مستبدی بود  ،خيلی غر به جونم میزد ،مدام گير
میداد که چرا مغنعه ات کثيفه ؟،چرا کجه ،چرا کفشاتو پاک نکردی؟ چرا بلند خندیدی؟ چرا ناخونهات تميز
نيست ؟چرا اینقدر لهجهات بده ؟چند وقتی که گذشت فهميدم تمام بچههای مدرسه مثل چی ازش ميترسن ،
فقط منو هر روز محاکمه نمیکرد ،این خصوصيت اخالقيش بود به شدت روی تميزیو مؤدب بودن حساس بود
ولی خدا شاهده هيچوقت به خاطر فقير بودنمون حرفی بهمون نمیزد در کل مادر اختر زن فهميدهای بود آخر
هفته پرویز با مادر اختر اومدکلی از شيراز سوغاتی آورده بود ولی در اصل اومده بودند وعده آخر هفته به عدو
برای عروسيمون بذارن مادر اختر گفت یه اتاق براش اماده کردیم خودم یکم جهاز خریدم چيزی کمو کسر
نداره نميخواد به کسی بگين جهازو خودم خریدم به بابامم گفت شما نميخواد هيچ وسيلهای بخرید هرچی
ميخوایی بخری النگو کن دست زنت تا بعد اینهمه سال زحمتو قالی بافی یچيزی از خودش داشته باشه و واقعاً
بابام فردای اون روز رفت برای مامانم سه تا النگو خرید،فردای همون روز بود که یه ناشناس رفت در خونه
بابای مسعودو گفت مسعود فردا از زندان آزاد ميشه ،گفتن خانوادهاش بيان دنبالش .خدا ميدونه اون روز چه
آشوبی بپا شد همه ترسيده بودند به نيم ساعت نکشيد که خبر توی روستا پيچيده بود همه ميومدن خونه ما به
مادرم میگفتن زهره رو بفرست بره خونه سرهنگ که مسعود بياد میکشتش ،مامانمم مدام دور حياط بزرگ
خونمون راه ميرفتو میکوبيد به دستش تمام چهارده معصوم و صدا ميزدو میگفت ميدونم که طوفان توی راهه
زن عمو به اینجایی ماجرا که رسيد شروع به اشک ریختن کرد ،اورا بغل کردم گریهاش تبدیل به زار زدن شد و
با هق هق ادامه داد:
پرویز وقتی فهميد که مسعود داره برميگرده اومد دنبالم خونمون  ،به بابام گفت ميخوام زهره رو ببرم گردش،بابامم اول مانع شد گفت امروز مسعود مياد شر ميشه ،اما پرویز پا پيچ شد گفت زنمه هيچکس نميتونه درمورد
زنم حرفی بزنه ،چادرمو سرم کردم دستمو گرفتو سریع سوار ماشينم کرد به حدی استرس داشت که دستاش
ميلرزیدو با خودش هذیون میگفت،
زن عمو سر از شانههایم برداشت گریه امانش نمیداد نمیدانم چه بر سرش آمده بود که انگار میخواست
اعتراف کند با نفسهای تند مانند کسی که صحنه زجر آوری دیده باشد ادامه داد:
-رسيدم در خونه سرهنگ ،دستمو گرفت وبا شتاب تمام وارد خونه شدیم،هيچکس خونه نبود همونجور که
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داشت منو دنبال خودش ميکشوند ،من مات اون خونه بزرگ بودمو داشتم به خونه نگاه میکردم ،بهار من بچه
بودمو  11سالم بود میفهمی11،سالم بود ،وارد یه اتاق شدیم ،وارد اتاق که شدیم درو بست و پرده رو کشيد،با
استرس یه تشک پهن کرد ،پرویز مدام میگفت( تو زن منی تو خانم منی نميذارم کسی تورو ازم بگيره )من به
دیوار چسبيده بودم و به حرکات عصبيش نگاه میکردم ،رفتارش جوری بود که حس کردم کار اشتباهی کردمو
ميخواد منو کتک بزنه ،اومد سمتم عرق کرده بود صورتش قرمز بودو عصبی ،خودمو عقب کشيدم توجه نکرد،
با لرزش دست شدید بغلم کرد ،و بالرزش صدا گفت( ميدونيکه زن منی و باید هرچی ميگم اطاعت کنی )من
 11ساله از اطاعت شوهر چه میفهميدم! از ترس خفه خون گرفته بودم منو بغل کرد چادرمو دراورد به
رختخوابم برد...

زن عمو از گریه دیگر نتوانست حرف بزند صورتش سياه شده بود ،دستش را به زیر گلویش گرفت ،احساس
خفگی میکرد سریع به سمت آشپزخانه دویدم آب برایش ریختم ،به اتاق رفتم و او همچنان بی صدا و خفه
گریه میکرد ،کمی که از آب خورد شانه هایش را ماساژ دادم با ترس و استرس میگفتم:
زن عمو ولش کن ،ادامه نده قربونت برم ،هرچی بوده گذشته دردت به جونماما زن عمو سرش را به عالمت نه تکان داد:
نه باید بگم ،دلم ميخواد برای یکنفر بگم چه روز نکبتی بود اونروزکمی گذشت کمی آرام شد با لحنی آرام ادامه داد:
پرویز با استرس تمام و به طرز عجيبی نا بلدانه باهام ارتباط برقرار کرد  ،دریک کالم در ذهن یه دختر 11ساله اون یک تجاوز بود،
دوباره زن عمو بی صدا شروع به اشک ریختن کرد نفسم حبس شده بود ،این ماجرا برای یک دختر به مانند
روز مرگ است ،با اشک ادامه داد:
دستامو به دهنم گرفته بودم و از ترس کبود شده بودم و اون فقط زمزمه میکرد ،نميذارم کسی تورو ازمبگيره ،ببين بهار انقدر ترسيده بودم که فکر میکردم ميخواد از این طریق منو بکشه ،وقتی کارش تموم شد
انگاریکه خيالش راحت شد که دیگه کامل تصاحبم کرده ،تازه متوجه من شد که از ترس کبود شدم
لباسشو پوشيدو دوید برام آب آورد ،بغلم کرد بوسم کردو شروع کرد به گریه کردن با هق هق میگفت
(مسعود ميخواد تورو ازم بگيره غلط کردم به خدا زهره غلط کردم ،دیونه شدم فکر کردم اینجوری دیگه مال
خودمی فکر کردم اینجوری دیگه تو زن منی و هيچکس نميتونه تورو ازم جدا کنه زهره توروخدا منو ببخش
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زهره توروخدا از من متنفر نشو) یک ساعتی به هم محبت کردو مدام توضيح میداد من زنشمو کارمون اشتباه
نبوده ،فقط عجولنه رفتار کرد ،من اما از ترس خفه خون گرفته بودم  ،از ترس پرویز به خود پرویز پناه برده
بودم ،توی بغلش یه گوله کوچيک شده بودم،
اشکهایم درآمد صورت زن عمو را بوسه زدم ،روسریم را از سرم برداشتم ،حالت تهوع بدی گرفته بودم ،با
روسریم صورت زن عمو را باد زدم:
زن عمو جونم تموم شده اونروزا تموم شده ،عمو خيلی دوستون داشته ،از دوست داشتن زیاد اشتباه کردهزن عمو اشک ریزان اشک های مرا پاک کردو گفت:
ميدونم عزیزکم اما این تازه شروع او روز نحس بود ،پرویز منو با بدبختی آروم از خونشون آورد بيرون کهببره خونه خودمون،قرار بود آخر هفته با یه جشن کوچيک برمگردونه توی اون اتاق نحس ،پامونو که از خونه
گذاشتيم بيرون خدمتکارشون دوید سمت پرویزگفت آقا یه خبر دارم ،منکه ازبس از نظر جسمی و روحی
داغون بودم نميتونستم خودمو سرپا بگيریم آروم رفتم سمت ماشين ،اما صدای اون ها رو میشنيدم سوار
ماشين که شدم پرویز گفت چی شده اون خدمتکارم بدون احتياط حضور من گفت که اقا یادتونه روزیکه مسعود
فهميد شما نامزد کردین پيغوم داد که اگه دستتون بهش بخوره ميکشتتون ،پرویز فریاد زد خوب که چی
مشتی؟مشتی گفت آقا خانوادهاش برای اینکه آروم بگيره بهش خبر دادن که شما نامزدیتونو به هم زدید،اون
بخت برگشته هم آروم گرفت ،اما نميدونم کدوم از خدا بی خبری دیروز پيغوم داده که شما عقد کردین ،اقا
مسعود بينوا هم طاقت نمياره و خودکشی ميکنه توی زندان ،حال هم خانوادهاش جنازه اشو آوردن،پرویز فریاد
کشيد (چرا چرند ميگی خودکشی کدومه ،پيغوم داد ن امروز مسعود ازاد ميشه خانوادهاش رفتن بيارنش) مشتی
زد توی سر خودشو گریه کنان گفت( اقا نمیخواستن خبر فوت مسعودو بدن برای همين گفتن ازاد شده و
گرنه اون براش ده سال زندانی بریده بودن) اون موقع بود که دیگه هيچی نفهميدمو بی هوش شدم  ،حقيقت
این بود که مسعود مرده بود و من مسبب مرگش بودم هيچ چيزی یادم نيست ولی وقتی به هوش اومدم خودمو
توی خونه سرهنگ دیدم ،کنارم سرهنگ با یه دکتر نشسته بود ،با ترس بلند شدمو خودمو عقب کشيدم ،اول
سرهنگ با اخم نگاهم کرد ،اما بعد دستی به سرم کشيدو گفت نترس من سرهنگم پدر شوهرت ،اینم آقای
دکتره ،تو دوروزه بی هوش بودی،بعدم دکتر پرسيد چيزی یادت مياد و من اولين چيزی که یادم اومد تجاوز
پرویز بهم بود و بعد خودکشی مسعود ،آآآخ مسعود بيچاره آآآخ مسعود مظلومو بی گناه ،گفتم ميخوام برم
خونمون ،سرهنگ با اخم گفت تو دیگه عروس مایی و اینجا ميمونی ،یکمی که حالم بهتر شد رفتم توی پذیرایی
خونه سرهنگ،مادر اختر مهربون باهام برخورد کردو میگفت باید صبور باشی ،زندگی خيلی سخته ،بهم گفت
فعالً از خونه بيرون نرم تا داغ خانواده مسعود سرد بشه ،شب که شد پرویز غمگين خونه اومد انقدر داغون بود
که بدون احتياط جلوی پدرو مادرش بغلم کردو گریه کرد ،گریه کرد و گریه کرد گریه کرد،من خودمو عقب
میکشيدم ،اما مادر اختر با اخم میگفت که باید پناه شوهرم باشم ،بهم گفت بریم اتاقمون ،من ترسيده بودم باز
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بهم تجاوز کنه با یه بهونه ای رفتم توی اشپزخونه یه چاقو زیر پيرهنم قایيم کردمو با ترس رفتم توی اتاق،
پرویز منو که دید باز بغلم کردو برام گفت که مصيبت مسعود فقط مختص اون روز نبوده ،همون روز خبر
شهادت حسينو ميارن و همون روز بابام سکته ميکنه ،و مثل یه تيکه گوشت تمام بدنش بی حس شده بود
،چشماشم نابينا شده و فقط ميتونه جيغ بکشه ،پرویز گفت که بابام قبل از سکتهاش به مامانم گفته بوده که اون
چند روزیکه رفته بوده تهران خودش مسعودو با گروه مواد فروشها آشنا کرده بوده و خودش مسعودو لو
داده بوده بعدم چند روز پيش یه نفرو فرستاده بوده بره زندان بگه زهره دیگه عروسی کرده ،گفته به خدا
میخواستم از زهره دل بکنه ،میخواستم زهره خوشبخت بشه ،مادرم گفته بود همون موقع بود که خبر شهادت
حسينو ميارنو بابام سکته ميکنه ،بهار خدا ميدونه چه روزای نحسی بود اونروزا ،مدام مامان مسعود ميومد
درخونه سرهنگو نفرین میکرد  ،اونا اجازه نمیدادن من از خونه بيرون برم که یوقت به هم آسيب برسه ،منم
همش گریه ميکردمو به خودمو میزدم ،تا بعد یک هفته زهرا خواهرم اومد دیدنم خواهرم پير شده بود ،خواهر
کوچيک من داغون شده بود باهام حرف زد گفت (حال که همچيز توی نکبت افتاده من آبروی خانواده رو حفظ
کنمو نذارم حسين شهيد سرشکسته بشه )بالخره اون روزای نکبت هم گذشت اما بهار باورت ميشه تا یک سال
من چاقو زیر رختخوابمون ميذاشتم؟ همش از پرویز میترسيدم فکر میکردم اون یه متجاوزه ،تا اینکه پرویز
فهميدو خودش با محبتش جبران کرد ،چندسالی گذشت امير حسينو باردار شدم و روزایی خوش منم شروع
شد.
اشکاهيم را زن عمو پاک کرد اشکهایش را پاک کردم زن عمو آرام گرفته بود اما اشکهای من بی صدا
میریختن ،داروی خوابش را که دادم راحت پلک هایش را برهم گذاشت چهره زیبایش آرام شده بود انگار از
گفتن رازهای مگویش خودش را سبک کرده بودچقدر یک روز میتواند برای کسی نحس باشددر یک روز
تجاوز مرگ عشق مرگ عزیز سکته پدر
در حال خود نبودم که صدای او آمد
چرا گریه میکنی چی شده؟سرم را که برگرداندم او را دیدم که در قاب در اتاق ،با نگاهی پر ازنگرانی و دلواپسی به من خيره شده بود.
همانطور که اشک میریختم فکری در نظرم رسيد،بسم اهلل ای گفتم از خداوند کمک خواستم ،شاید بتوانم در
این لحظه هنری نشان دهم ،باید خودم را محک زنم ،او را محک زنم ،میخواهم هنرمندی کنم یا نمرهام صفر
است ،یاصد Uپس ذهنم انگار پرده صحنه نمایشی باز شد و ،تماشاچيانی با چشمان منتظر به من خيره
بودند،چشم غرهای به وجدانم رفتم (من بازیگر نيستم فقط مجبورم از هر شگردی برای جذبش بکار برم )عزمم
را جزم کردم ،گریهام راشدت دادم سریع به سمتم آمد ،با دلهره روبرویم زانو زد به چشمانم خيره شد،با
تعجب دلهره نگرانی ،نميدانم چه بود اما صدایش هول کرده بود
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-چرا حرف نمیزنی؟ چی شده چرا گریه میکنی حالت خوبه؟

حال بهترین فرصت بود ،با هق هق خودم را در آغوشش رها کردم ،صدای وای تماشاچيان سالن تئاتر در گوشم
پيچيد ،با صدایی خفه شروع به زار زدن کردم ،دستهایش کنارم افتاده بود ،هيچ حرکتی نکرد ،خدا را صدا زدم)
خدایا شاید دیگه فرصتی پيش نياد که بتونم کاری کنم خدایا من نميخوام بازنده باشم)داشتم به غلط کردن
میافتادم ،که درهمان زمان صدای تپش قلب سریعش به گوشم رسيد  ،کم کم مرا در آغوش گرفت و موهایم
را نوازش کرد (آهان این شد )صدای دست و سوت تماشاگران گوشم را کر کرده بود آرام سرش را خم کردو
زیر گوشم گفت:

چيه دختر !چی شده ؟مامان ناراحتت کرده؟ آره! بگو چی شده !آخه یه حرفی بزن بفهمم چی شده؟(بچرخ تا بچرخيم دکتر)سرم را از آغوشش جدا کردم با مظلوميت تمام گفتم:

زن عمو چه دوران جونی بدی داشته،الهی بميرم ،خيلی بدبختی کشيده ،آخه زن به این زیبایی حقش نيست،اون از جوونيش که انقدر پر از غم بوده ،اینم از حال الهی براش بميرم.
خدا نکنه دختر(من بازنده نبودم و نيستم)تماشگران دستمال به دست اشک میریختند ،احساس کردم پلکانش لرزید ،دستش
را پشت سرم گذاشت و محکم به سينهاش فشار داد)هوایی شدیی؟) صدای دف و تنبک تماشا چيان بلند شد
این شروع خوبی بود،آرام و نوازش گونه موهایم را لمس کردو گفت:

هيش،گریه نکن،نميدونم چی برات گفته ،ولی اگه مربوط به گذشته بوده دیگه گذشته ،خودتو ناراحت نکندخترتو چقدر دل نازکی!
از صدای گرومب گرومب قلبش میتوانستم بفهمم که تحت تأثير قرار گرفته(لرزید قلبت نه!حال بگو منو
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نميخوایی) مهربانانه گفت:

اگه دوست داری برام حرف بزن ،که آروم بشی ،آخه چرا اینجوری گریه میکنی!توروخدا گریه نکن.سرم را عقب کشيدم به پهنایی صورت اشک میریختم،به چه خفتی افتاده بودم ،ولی چاره چه بود ،دستش را با
احتياط سمت صورتم برد لحظهای تردید کرد ،ولی با یک دستش اشکهایم را پاک کرد (و تو شکست خوردی
آقا )دیگر اشکی نریختم ،و من تماشاچيانی را دیدم که با دهانی باز به ما خيره شده بودند ،مهربانانه به رویم
لبخند زد ،قلبم برایش نتپيد ولی الن من مهم نيستم !اینکه او مرا دوست بدارد مهم است ،اینکه او همسر
اجباری من است مهم نيست ،مهم این است که من نمیخواهم پدرو مادرم خجالت زده شوند ،من به چشمانم
خيره شد ،لبخند زد ،تماشاچيان بادبزن هایشان را بال گرفته بودند و از هيجان مرتب خودرا با ميزند او زیر
بينيم زدو گفت:
نگاهش کن دختره لوس ،انقدر گریه کردی که دماغت قرمز شده ،مثالً اومدی به مامانم روحيه بدی !بلندشو بياتوی سالن یه آب ميوه برات بيارم رنگ و روت پریده
تماشاچيان اسم مرا صدا ميزدندو دست مریزاد میگفتن

پس ذهنم پوزخندی زدم ،این فيلم نامه باب ميلشان نخواهد بود ،من فکر دیگری داشتم ،حال وقتش بود که به
او بفهمانم من ندانسته به آغوشش رفتم ،خجالت زده سرم را پایين انداختم کمی خودم را عقب کشيدم ،باید
عزت نفسم سرجایش میماند،هول کرده گفتم:
ببخشيد ،اصالً نفهميدم چی شد !انقدر غم توی دلم زیاد بود که کار احمقانهای کردمصدایی ناسزای تماشاچيان بلند شد،مشغول پرتاب خوراکی هایشان به من شدند  ،پرده صحنه بسته شد.
او لحظه ای به چشمانم خيره شد،انگار منظورم را نفهميد ،بدون اینکه اجازه دهم او جوابی دهد سریع از کنارش
بلند شدم ،روسریم را که کنار تخت زن عمو بود برداشتم و برسر کردم ،با اینکارم خواستم به او بفهمانم من دم
دستی نيستم و هرچه اتفاق افتاد ناگهانی بود،به اونگاه کردم کمی عصبانی شده بود نفسهای کالفهاش گویایی
این بود که کارم را تميز انجام دادهام ،دستش را مشت کرد ،از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت  ،این تنا قض
ها خوب بود ،باید هوشمندانه عمل میکردم ،تا او را گرفتار خودم کنم.
وارد سالن که شدم بی هوا سمت مبل راحتی دونفرهای رفتم و روی آن نشستم ،انتظاری که او کنارم بنشيند
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نداشتم ،اما اگر هم کنارم مینشست دستمریزاد داشتم ،پس ذهنم گفتم
(اگر کنارم نشست یعنی طالب است اگر در صندلی دیگر نشست یعنی هنوز نمیداند چه غلطی بکند یا که رام
شدنی نيست) یک نوچ بلند گفتم صدای قلبش مشخص بود میتوانم اسيرش کنم ،او آمد یک ليوان شربت
جلویم گذاشت،روی صندلی روبرویم نشستو به جلو خم شد،پوف بلندی پس ذهنم کشيدم و لبم را کج کردم،
خوب مشخص بود نمیداند چه غلطی بکند ،مشخصاً هنوز هم برایش به چشم یک همسر نيستم ،نمیدانم در
این گيرو دار ذهنيم چرا دلم میخواهد عکس آنا را ببينم بدون نگاه به من خيره به ليوان شربت گفت:
بخور رنگت پریدهمظلوميت را در نگاهم ریختم و گفتم:
ممنونم شما خودتون نميخورین؟به پشتی مبل تکيه داد ،دست به سينه به من خيره شد نمیدانم دنبال چه چيزی در من میگشت که از من چشم
برنميداشت،چشمانش را ریز کرد گفت:
نه بخور ،الن خوبی؟بله خوبمسری به مثبت تکان دادوگفت:
ميخوایی باهام حرف بزنی؟بهم بگو چی شده،یا که ترجيح ميدی با کس دیگه ای حرف بزنی؟به ليوان نگاه کردم ،پس ذهنم یک چشمک زدم ،زیاد کارم سخت نبود کمی شربت مزه کردم ،این حرفش
نشانه خوبی بود ،آرامو متين نگاهش کردم و گفتم:
چه شربت خوش مزهای ممنون ،بعدشم بحث اینکه نخوام با شما حرف بزنم نيست ،زن عمو رازهایی از دورانجوانيش گفت که به خاطر قولی که بهشون دادم ،نه به شما و نه به کس دیگه ای نميتونم بگم ،گریه من هم فقط
به خاطر مظلوميتشون بود همين
پوزخندی زد
-خيلی زیاد دوستت داره ،در واقع بيشتر از بچه هاش قبولت داره

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

173

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
لبخند زدم به حلقه دستم نگاه کردم ،چقدر رام کردن مردها راحت است ،به یکباره که انگار چيزی یادش افتاده
باشد بلند شد به پشت پنجره حياط رفت با لحنی دلخور گفت:
از این به بعد هرکاری داری به خودم ميگی ،دوستم ندارم بقيه فکر کنند من یه بی عرضهام،مخصوصا مامانمهرچه فکر کردم متوجه منظورش نشدم !گفتم:
ببخشين متوجه منظورتون نميشم!حرفم تمام نشده بود که یک لحظه حرفهایی صبحم با سعيد یادم آمد با تعجب به او نگاه کردم اخمهایش در
هم رفت و گفت:
جالبه چطور منظورمو متوجه نميشی! همين امروز به سعيد پسر عمه جونتون گفتی که برات دنبال کار بگردهلحظهای سکوت کرد ،به سمتم آمد ،او به چه حقی به من شک دارد !روبرویم ایستاد آرام گفت:
درسته که بهت گفتم نميتونم به عنوان همسر قبولت کنم ،اما اینو که بقيه نميدونند ،پس با آبروی من بازینکن ،هرکاری داری به خودم بگو ،من تهران تمام امکاناتو فراهم کردم که راحت باشی ،که حرف و حدیثی پيش
نياد ،حتی امروز با یه شرکت خدماتی تماس گرفتم و یک خدمتکار بيست و چهار ساعته گرفتم که شبها تنهایی
نترسی ،اونوقت تو بچه گانه رفتار میکنی! مشکل از تو نيست سنت کمه ،من احمقو بی غيرت نيستم ،پس
نميخوام هيجوره دیگه با سعيد در ارتباط باشی ،ببين من ميدونم سعيد خيلی دوستت داشته حتماً هنوزم دوستت
داره ،پس حتما تو هم
تمومش کنيدخجالت آوره !!به من تهمت ميزنيد! حرفاتون احمقانه و وقيحانه استحکم کالمم به سکوت وادارش کرد ،او یک عوضی به تمام معنا بود ،نفس نفس ميزدم به اطرافم با گيجی نگاه
ميکردم ،کمی سکوت کرد آرامتر ادامه داد:
منظور بدی ندارم ،فقط نميخوام سعيد از بی رابطگی من و تو سواستفاده کنه و حرف و حدیثی پيش بياد ،نهبرای خودت خوبه نه برای من ،مهمتر از همه نميخوام حرفی به گوش مامانم برسه ،و اوضاع جسمی و روحيش
بيشتر از این به هم بریزه ،فقط ميخوام این عروسی لعنتی رو مامانم بينه همين ،ميدونم سعيد پسر خوبيه ولی
واقعاً از بعد از نامزدی لعنتی ما اون دیگه سعيد سابق نيست ،من ميدونم تو دختر مذهبی هستی و اعتقادات
محکمی داری پس ایرادم به شخص خودت نيست ،منظورم اینه بالخره یوقت به بهونه اینکه بخواد کاری برات
پيدا کنه مرتب بخواد باهات در تماس باشه ،بالخره آدم دیگه شاید تو هم محض دردو دل حرفی از رابطه
خودمون بزنی ،اونوقت اون سواستفاده کنه و آبروی خانوادهامونو ببره ،در ضمن ترسم من بيشتر برای اینکه
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،سعيد ميدونه که ما به هم بی عالقهایم من قبالً بهش گفتم دوستت ندارم
حرفهایش مانند پتکی بود برسرم ،چشمانم رنگ سياهی گرفت ،فشفش های جشنی را که در پس ذهنم روشن
کرده بودم ،همه را با یک لگد سرکوب کردم ،چه فکر میکردم چه شد؟ دستانم به دور ليوان محکم شد ،دلم
میخواست فریاد بزنم (تو یک آشغال به تمام معنا هستی)او مرا مجبور به ازدواج با خودش کرد و حال هرچه
مرا میبيند ميگویيد مرا نمیخواهد !به درک که مرا نمیخواهی ،احساس گر گرفتگی در من به وجود آمد ،ا و
مرا تحقير کرد ،او بی لياقتترین فردیست که دیدهام ،حيف از من ،ایستادم ليوان را روی ميز گذاشتم ،دستی به
صورتم کشيدم ،این بی شرف فضا را برایم سنگين کرده بود ،بدون نگاه به اوگفتم:
با اجازه من باید برم خونهایستاد و باتعجب گفت:
چرا ناراحت شدی !من من اصالً منظوری نداشتم ؟منطقی نگاه کنی به حرفام میفهمی..اجازه ندادم حرفش تمام شود ،سریع به اتاق احسان رفتم ،لباسم را عوض کردم تقه ای به در زد جواب ندادم،
تقه دوم را که به در زد از در بيرون رفتم ،باید سریع از آنجا دور میشدم ،به خاطر بغض پنهان به شدت گلویم
درد میکرد ،نمیخواستم ذليل شدنم را ببيند،به در خروجی سالن نگاه کردمو گفتم:
با اجازه اتون من ميرم ،زن عمو بيدار شد عذر خواهی کنيد که بی خداحافظی رفتم ،خداحافظتا خواستم از کنارش رد شوم بند کيفم را محکم گرفت تعجب زده بود!
چرا بچه بازی در مياری ،من حرف بدی نزدم !فقط ازت خواستم با سعيد در ارتباط نباشی همين! من تورودختر عاقلی میبينم این رفتار چيه!
حرفی نزد؟ او کامالً مرا تحقير کرد !خدمتکار  24ساعته ،نامزدی لعنتی ،ازدواج اجباری ،ارتباط نداشته منو
سعيد ،بی ارتباطی بين ما ،بی عالقگيش به من ،همه و همه نشان از پس زدن من بود ،من توان پس زده شدن
ندارم ،خشمم را کنترل کردم بدون توجه به او بند کيفم را از دستش درآوردم خونسرد گفتم:
اجازه بدین برم خيلی کار دارم فردا صبح زود عازم تهرانيم  ،من هنوز یه سری وسيله برای جمع کردن دارمميرسونمتنه خداحافظرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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سریع به حياط رفتم خودم را به کوچه رساندم نفس های پشت سرهم عميقم نشان میداد که نفس کم آوردم
ظهر مرداد ماه زیادی گرم بود یا من به معنای واقعی تنهام،خدا لعنتت کنه پسر ،چند بار ميگی منو نميخوایی؟
امير حسين
به معنای واقعی گند زدم ،حقش نبود خشمم را اینطور سرش خالی کنم ،از صبح که با سعيد حرف زد مانند
دیوانه هاشدم ،تمام مدت این در ذهنم بود که سعيد چه فکری در مورد رابطه منو او ميکرد؟ترسيدم سعيد با او
ارتباط بگيرد و به همه بگویيد بی ارتباطی منو آن دختر را ،لحظهای تلنگری در ذهنم خورد ،او تنها با حال
خرابش از خانه بيرون رفت ،سریع کليد ماشين را برداشتم از خانه بيرون زدم تا خواستم سوار ماشين شوم
صدای گریهای آرام را شنيدم ،خدای من این صدای اوست ،سر چرخاندم کنار کوچه یک بریدگی بود کنار آن
بریدگی ایستاده بود و دستهایش را جلوی صورتش گرفته بود ،قلبم به درد آمد ،نمیدانم چه شد که سمتش
دویدم دستش را گرفتم ترسيده و شوکه زده جيغ کوتاهی کشيد،بدون حرف دستش را کشيدم وارد خانه
شدیم ،در رابسته ام و آن دخترک بی نوا و تنها را در آغوش کشيدم،مانند خرگوشی بی پناه ميلرزید ،هيچ
نگفت فقط از لرزش بدنش فهميدم گریه میکند دستی به سرش کشيدمو گفت:
آروم باش معذرت ميخوامدستانش آویزان بود بی صدا گریه میکرد و این قلب مرا بيشتر به درد میآورد ،چرا اعتراض نمیکند ،چرا
حرفی نمیزند ،سر خودم فریاد زدم ،کی چه زمانی من اینقدر پست شده بودم که دل کسی را بشکنم! یعنی آنا
انقدر برایم مهم بود که زندگی این دختر را رو به نابودی برم! این دختر را من افسرده کرده بودم!
ببخش خواهش میکنم ببخش،گریه نکنجوابی نداد اما مظلومانه و بی پناه ميگرسيت ،انگار نه انگار من همان کسی هستم که چند دقيقه پيش به من پناه
آورده بود ،خدایا چه مرگم شده ارتباط سعيدو بهار چرا مرا دیوانه کرد !مگر هزار بار نگفته بودم من این دختر
را نمیخواهمش! مگر مدام پيش خودم تکرار نمیکردم طالقش میدهم !مگر هر زمان که میدیدمش نمیگفتم
او کجا آنا کجا! سر خودم فریاد زدم ( خدایا چرا نمیخواهم این دختر را بيشتر بشناسم چرا؟) سرش را از
آغوشم جدا کردم نورخورشيد چشمان اشکيش را اذیت کرد نفس کالفه ای کشيدم این دختر امروز از گریه
ميميرد غریدم:
لعنتی دختر امروز از گریه داغون شدی،چجوری با این قيافه ميخوایی بری خونه اتون! اصالً ميخوایی یکم بریمبيرون آره؟
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بریده بریده گفت:
نه نه فقط منو ببرین خونمون هميناینجوری که ببرمت که بابات با تير مستقيم منو ميزنهاین را که گفتم همراه با گریه خندید ،صورتش کامل قرمز شده بود ،به سمت شير آب حياط بردمش آبی به
صورتش زدم ،نفسهایی عميقی میکشيد ،انگار میخواست کمبود نفسش را جبران کند ،کف دستم را گود
کردمو جلوی دهانش گرفتم
بخور یکم خنکشیبا یک چشم غره به من نگاه کرد خندهام گرفت
خوب از بس گریه کردی هول شدم برم از یخچال آب به یارمدماغش را بال کشيدو گفت:
نهچه لجباز بود این دختر با ادب اخمی کردمو گفتم:
باید باهم حرف بزنيم ،بيا برگردیم توی خونه ،میترسم مامانو تنها بذارم ب،ذار یکم که حالت بهتر شدحرف میزنيم ،بعدش میبرمت باشه؟حالش خوب نيست  ،دیدی که مجبور شدم احياش کنم ،مامانم هرلحظه
امکان داره نفسش بره بيا لطفاً
سری به مثبت تکان داد ولی به هيچ عنوان به من نگاه نمیکرد ،وارد سالن شدیم روسریش خيس شده بود،از
سرو تيپش بدم می آمد ،اما به خودم حقی نميدادم اعتراض کنم به سمت مبل همراهيش کردمو گفتم
اگر ناراحت نميشی از حضور من ،روسریتو بده پهن کنم روی بند لباس حياط،خيس شدهبدون نگاه به من روسریش را در آورد ،موهای به هم ریختهاش به خندهام وا داشت ،روسریش را لبه مبل پهن
کرد ،چهرهاش کامالً جدی بود ،این دختر واقعاً نوزده سال داشت ،یک ليوان آب خنک برایش بردم روی ميز
روبرویش گذاشتم موهایش منظم شده بود در فکر بود
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بخوربدون نگاه به من یک جرعه سر کشيد جلوی پاهایش نشستم سر به زیر به انگشتانش خيره بود،مقصر من بودم
قبول دارم خيلی بد حرف زدم ،باور کن من آدم حساسی نيستم ،ولی واقعاً ازت ميخوام که از سعيد کمکنگيری.
سری به نشانه مثبت تکان داد ،همين! چرا زود قانع شد! مطيع بودنش دلم را لرزاند ،او نه به مانند آنا برایم
دلبری میکرد ،نه حتی لحظهای سعی داشت که مرا به خودش جذب کند ،اما نمیدانم چه مرگم شده بود با
آرامش گفتم:
همه ميگن بيشتر از سنت میفهمی !به هم بگو دختر هرحرفی داری ،بجایی اینکه بی صدا اشک بریزی حرفبزن ،اعتراض کن فقط نریز توی خودت ،یچيزی بگو بفهمم توی ذهن تو چی ميگذره ،انقدر شرمندهام که
افسردت کردم ،ولی من نميتونم دروغگوی خوبی باشم حرفامو صادقانه بهت ميگم
واینبار او بالخره نگاهم کرد نگاهش سرد و غمگين بود واقعاً نمیفهميدم کدام حرفم آزارش داده!
اصالً این دختر را درک نميکردم ،من حرف نابجایی نزدم! تا آمد لب به سخن بگشاید مادرم ناله کن ،او راصدا
زد هردو به سمت اتاق دویدیم ،خدای من چه میدیدم ،دوباره مادرم استفراغ خون کرده بود! دخترک سریع
مادر نيمه خيز شدهام را درآغوش گرفت،ترسيده بود با لبخندو ترس گفت:
جونم زن عمو ،من اینجام جونم ،عزیزم چيزی نيست نترسين.سریع به اتاق احسان رفتم ،درون کيفم آمپول مورد نظر را برداشتم ،لعنتی دستانم میلرزید ،این دفعه دوم بود
که مادرم به این روز میافتاد ،این هيچ نشانه خوبی نيست (،یعنی تا یک ماه دیگه دووم مياره؟)به سمت اتاق
مادرم رفتم ،مادرم نشسته بود و سرش را روی سينه او گذاشته بود و اشک میریخت،او زمزمه وارانگار ذکری
میخواند این ذکر را مادرم در کودکی برایم میخواند ،آیه الکرسی!مانتو و دستان او هم خونی شده بو،د ،آمپول
را به مادرم تزریق کردم مادرم ترسيده بود ناله میکرد وميگفت:
بهار تو که از همه معتقدتری چرا من انقدر از مرگ میترسم؟نگو از این حرف ها نزن که ميدونم دارم ميميرم،فقط ميترسم تا دوروز دیگه دووم نيارمو دامادی پسرمو نبينم ،یعنی تا پس فردا دووم ميارم بهار؟
او بوسه به سر مادرم میزد چهره اش آرام بود تصلی گویان گفت:
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این چه حرفيه زن عمو جونم ،این روزهای بيماریم تموم ميشه ،ميگذره ،قوی باشين،دوروز دیگه جشنميگيریم و شما سالمتين ،نگران نباشيد،همه چيز اونجوری ميشه که شما ميخوایين.
او مدام حرفهای دلگرم کننده به مادرم میزد ،و با لبخند لباسهای مادرم را تعویض کرد،مانند گنگ ها شده
بود،غم مادرم فشار زیادی بر روی من گذاشته بود،و چه خوب بود که دخترک بود و مادرم تنها نميگذاشت
،مالفه مادرم را تميز کردم ،اومانتو تنش را در آورد ،مادرم او را در آغوش گرفت و دوباره شروع به گریه
کرد،و دلجویانه به دخترک گفت:
حاللم کن بهارم ،منو ببخش که همش برات توی این یک ماه جز مصيبت چيزی نداشتم ،چقدر بده که خاطرهبدی از من توی ذهنت ميمونه ،ایشاهلل چند روز دیگه میميرم هم خودم از این فالکت نجات پيدا میکنم ،هم
شما ،کاش بميرم راحت بشين همه.
بلند فریاد زدم
مامان چرا اینجوری حرف میزنی!تمومش کن ،حالت بدتر ميشهشدت گریه مادرم بيشتر شد
مگه دروغ ميگم؟ چند هفته که نبودی ،حال هم دوروزه که هستی باید با هم خوش بگذرونيد همش مصيبت منروی سرتونه
او اشکهای مادرم را پاک کرد تعجب کردم گریه نمیکرد،چهره او خونسرد بود،با لبخند به مادرم گفت:
زن عمو اینا حرفها بهونه اس  ،ببين عمو یه روز کنارتون نيست چه لوس شدین،کولی بازی درميارین،اینروی ماه خوشگلتون که جز حال خوب چيزی نشون نميده! بابا به خدا دوساعته عمو پرویزم رفته ،البته مقصر
شما نيستين ها ما عظيمیها کالً دیگرانو وابسته خودمون میکنيم ،اصالً ميخوایين من مثل عمو قربون صدقه اتون
برم
تعجب کردم !چه زمان این حرفهای مسخره بود؟ این چه شوخی بی مزهای بود؟ خواستم به آن بچه بفهمانم
که زمان گفتن چرندیاتهای دخترانه نيست ،که او روبروی مادرم ایستاد ،و به مانند بازیگران غزل خوان
شعری برای مادرم خواند و مادرم به طرز عجيبی به خنده افتاد
خوب خوب ميخوام لوستون کنم زن عمو،اول باید نيت کنيدو منو به چشم عمو پرویز ببيند،اوکی؟خيله خوب،این شعر تقدیم به زهره جونم عشق اول آخرم
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لحظهای ترکم نکن محبوب زیبا روی من،حرفهایی با تو دارم ای غزل بانوی من،آن چنان آهـی ز تنهایی
برآوردم که دوش،آسمان آتش گرفت از های بعد از هوی من،لحظهای گر با تو باشم بوی گل گيرد تنم
کی خيالت را فرستی در شبی پهلوی من
مادرم ميخندیدو من با تعجب به او نگاه میکردم (،این دختر شعر هم بلده!اون یه دختر مذهبيه!)مادرم با خنده
گفت:
بال بگيری بهار،پرویز عمر ًا اینجوری بهم ابراز عالقه کرده باشه ،ورپریده خوب بلدی مثل مادر اختر طایفهعظيميو به سر بقيه بکوبی
روی صندلی لم داده ميخ او بودم شاخه ای مو که از گل سرش رها شده بود را کنار گوشش داد!(موهای بلندی
داره؟!)او دستانش را بر کمرش گذاشت لبش را کج کردو طلبکارانه گفت:
وای زن عمو،این همه عمو پرویز چپ و راست قربون صدقه ميره که توی خاندان معروفه،اینه جواب خوبیهاش!اصال عمو پرویزم نبود کی شما رو اینهمه لوس میکرد !اصالً بذار ببينم
صدای خنده مادرم بال رفت او به دور اتاق نگاه کرد و به سمت گلهای داخل گلدان رفت شاخهای گل برداشت
من مانند گيج و منگها خيره به این دختر بودم پس ذهنم فریاد زد (تن لش یه تکونی به خودت بده ،برو توی
سالن ،چرا خيره به دختر شدی احمق! چيش جذبت کرده لعنتی!) روبروی مادرم به مانند یک خواستگار
جلویش زانو زد و سربه زیر با صدایی مردانه برای مادرم شعری خواند:
حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم،آخ  ...تا میبينمت یک جور دیگر میشوم،با تو حس شعر در من
بيشتر گل میکند،یاسم و باران که میبارد معطر میشوم،در لباس آبی از من بيشتر دل میبری،آسمان وقتی که
میپوشی کبوتر میشوم،آنقدرها مرد هستم تا بمانم پای تو،میتوانم مایه گهگاه دلگرمی شوم

هردوی آنها با هم خندیدند و او مادرم را در آغوش گرفت مادرم انگار از خنده صورتش رنگ زندگی گرفته
بود(این دختر چه خنده زیبایی داره!قبال خنده اشو دیده بودم؟)چه روح لطيفی دارد این دختر از صندلی بلند
شدم آن دو حواسشان پی درگوشی حرف زدن خودشان بود ،دستش درون دست مادرم بود(دستانش چه
ظریف است )!نفسم تنگ شد! متوجه شدم دستانم میلرزد !قدمی برداشتم بدنم گر گرفته بود ،از چه!احساس
میکردم فضای اتاق برایم گنگ است ،نفسم با فشار بال می آمد !هوا گرم بود یا من گرمم شده! گوشهایم کر
شده بودند !او همچنان در آغوش مادرم ميخندید ،او مرد بودو پای مادرم مانده بود،من نامرد بودمو او را پس
ميزدم(این دختر اینقدر باشعور بود!)بی هدف به سمت کمد لباس مادرم رفتم تا برای بهار لباسی پيدا کنم لکه
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خونی روی دانش بود،دستم روی لباسها خشک ماند!بهار !این اولين بار بود که نامش را حتی در ذهنم میبردم
!(چه مرگت شده!چی شده!مگه بهار چيکار کرد!چه اتفاق خاصی افتاده؟)نفسهایم تند شد ،به سمت آن دو
برگشتم ،صدای خندهایشان را نمیشنيدم !چه لبخندش دلبرانه بود! چه چهره شيرینی دارد انگار!نکند این
اولين دیدار من وبهار است ؟خدایا باز گفتم بهار !مگر نام او بهار است؟ با دست لرزان به سمت تخت مادرم
رفتم ،بهار همچنان داشت غزل های عاشقانه برای مادرم میخواند ،اما من صدایی نمیشنيدم !دستم را جلو بردم
روی شانه بهار گذاشتم(،جمع کن خودتو پسر او که آنا نيست!) سریع سرش را برگرداندو با تعجب به من خيره
شد ،لبخندش پرید ،بی رمق از آشنای چند دقيقه ای گفتم:
نترس،لباستو عوض کن خونی شدهاو با تعجب به دست من که هنوز روی شانه اش بود خيره شد،مادرم از خنده زیادو حال خرابش بی رمق گفت:
آره مادر پاشو ،که منو از خنده به دل درد انداختی ،وای بهار ببين لباس آبی برات آورده دقيقاً مثل همينشعری که خوندی!خوب بلدی دل شوهرتو ببری کلک.
بهار به روی مادرم لبخند زد ،ته لبش پوزخند داشت(من نامردم!) از روی تخت بلند شد(دستم جدا شد از شانه
اش،او پناه است!شانه اش ،شانه قول های مردانه بود!) بدون نگاه به من لباس را گرفت ،تپش قلبم بال گرفت ،به
مانند صبح که در آغوشم بود،صدایش گوشم را گر ميکرد (قلبم بازی درآورده!آنا قدش بلندتر بود.بهار انگار
خواستنی ایست!) خواست از کنارم رد شود ،نفهميدم چرا روبرویش قرار گرفتم(قلبم آماده شده دختر) گفتم:
بهار ..هنوز ازم دلخوری؟با تعجب نگاهم کرد!آری او نامش بهار است ولی با رنگی دیگری اصالً جور دیگری(چرا!نکند اومسيح است و
جان تازه ميدهد به قلب ها!اما آنا لوند بود)او همچنان موشکافانه نگاهم ميکرد(دوست دارم زیر نگاه تو بودن
را) اما به ثانيهای نکشيد که نيم نگاهی به مادرم انداخت(نه بخاطر مادرم نيست نگاه بی تابم) با لبخند تصنعی
گفت:
نه عزیزم،دلخور چی!از کنارم رد شد و من مجسمه وار ایستاده بودم(ميشود بمانی کنارم ،از تو مرد تر هست ،زیبارو،اسمت در
شناسنامه من است!از کی!()،لعنتی آنا فوق العاده زیبا بود،اما بهار!چرا از این سر درگمی دلم دیوانگی ميخواهد)
-چی شده امير؟ مگه ناراحتش کردی؟
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صدای مادرم را وقتی دستم را گرفت شنيدم ،مسخ شده سری به نشانه نه برای مادرم تکان دادم ،از اتاق بيرون
رفتم(بيا کنارم) نمیدانم چرا دلم خواست به کنارش بروم و او را برای بار سوم در آغوش بگيرم (تو دیونه ای
پسر!یک ساعت نيست گفتی نميخوایيش!) این چه احساس ناگهانيو هيجانی است؟ من این دختر را بازیچه
نمیکنم ،من دیوانه شدم !این دخترانگار همسر من است! نه او غریبه است من امروز حال در این ثانيه برای
اولين بار است که او را میبينم سرم را به دور سالن چرخاندم احساس کردم لباسم بوی بهار میدهد! چه مرگم
شده!سریع به سمت حياط رفتم باید از این خانه دور شوم باید از بهار دور شوم نامش بهار بود و من نمیدانستم
او با تعجب به دست من که هنوز روی شانه اش بود خيره شد،مادرم از خنده زیادو حال خرابش بی رمق گفت:
آره مادر پاشو ،که منو از خنده به دل درد انداختی ،وای بهار ببين لباس آبی برات آورده! دقيقاً مثل همينشعری که خوندی!خوب بلدی دل شوهرتو ببری کلک.
بهار به روی مادرم لبخند زد ،ته لبش پوزخند داشت(من نامردم!) از روی تخت بلند شد دستم جدا شد از شانه
اش(او پناه است!شانه اش ،شانه قول های مردانه بود!) بدون نگاه به من لباس را گرفت ،تپش قلبم بال گرفت
،به مانند صبح که در آغوشم بود،صدای قلبم گوشم را کر ميکرد (قلبم بازی درآورده!آنا قدش بلندتر بود(.اما
بهار انگار خواستنیست!) خواست از کنارم رد شود ،نفهميدم چرا روبرویش قرار گرفتم(قلبم آماده شده دختر)
گفتم:
بهار....هنوز ازم دلخوری؟با تعجب نگاهم کرد!آری او نامش بهار است ولی با رنگی دیگری اصالً جور دیگری،چشمانش چرا قلبم را
ميلرزاند (چرا!نکند اومسيح است و جان تازه ميدهد به قلب ها!اما آنا لوند بود).او همچنان موشکافانه نگاهم
ميکرد(دوست دارم زیر نگاه تو بودن را) اما به ثانيهای نکشيد که نيم نگاهی به مادرم انداخت(نه بخاطر مادرم
نيست نگاه بی تابم) با لبخند تصنعی گفت:
نه عزیزم،دلخور چی!از کنارم رد شد و من مجسمه وار ایستاده بودم(ميشود بمانی کنارم ،از تو مرد تر هست ،زیبارو،اسمت در
شناسنامه من است!از کی!تو همسر منی!)(لعنتی آنا فوق العاده زیبا بود،اما بهار!چرا از این سر درگمی دلم
دیوانگی ميخواهد )تورا دیدم بهار،تو مرا ميبينی!حتمی دیوانه شده ام!
چی شده امير؟ مگه ناراحتش کردی؟صدای مادرم را وقتی دستم را گرفت شنيدم ،مسخ شده سری به نشانه نه برای مادرم تکان دادم ،از اتاق بيرون
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رفتم(بيا کنارم بانو) نمیدانم چرا دلم خواست به کنارش بروم و او را برای بار سوم در آغوش بگيرم (تو دیونه
ای پسر!یک ساعت نيست گفتی نميخوایيش!) این چه احساس ناگهانيو هيجانی است؟ من این دختر را بازیچه
نمیکنم،مگر ميشود عشق و نفرت مرزش به اندازه دقيقه ای باشد!(من دیوانه شدم !حتما،دستو پاتو جمع کن
هوسه،توی این همه بدبختی آرامش ميخوایی ،تقصير این دختر چيه؟نندازش توی رودروایسی،اصال من به جهنم
این دختر دیوانه ميشه از اینهمه رفتار احمقانه ام،چی بگم بهش،بگم ببخشيد چند دقيقه ای هست که دلم تورو
ميخواد !درد داره حرفام ،من یک روانی هستم ) چه مرگم شده! سرم را به دور سالن چرخاندم ،احساس کردم
لباسم بوی بهار میدهد !سریع به سمت حياط رفتم باید از این خانه دور شوم باید از بهار دور شوم نامش بهار
بود و من نمیدانستم،آنا دیگر نيست ،بهار مسيح شده

یک ساعتی گيج و گنگ در خيابان ها دور میزدم ،به هر دری زدم تا ذهنم از او خالی شود اما نشد!هرچه فکر
کردم که او چه کرد که آتش بر جانم انداخت نفهميدم! هزار بار خواستم برگردم خانه تا او را دقيقتر نگاه
کنم،ببينم چه کرد که آتش زد بر جان غم زده و مرده من  ،اما خود داری کردم.
نمیدانم چرا احساس میکنم هيچوقت او را ندیدم.این مسخره ترین شيوه خاطر خواهيست!مگر ميشود برایم
بهار شودو مهم! صدای زنگ موبایلم افکارم را پاره کرد،و به طرز باورنکردنی شماره بهار برای اولين بار روی
گوشيم افتاده بود !ماشين را کنار خيابان نگه داشتم نکند مادرم؟سریع جواب دادم
الوچی شده؟و او خونسرد بود (لعنت به من) آرام بی احساس گفت:
سالم چيزی نشده ،زن عمو خوبن ،نگران نباشين ،مراقبشون بودم  ،خدارو شکر خوبن یکم بهشون سوپ دادمالن آروم خوابيدن
دستی بر موهایم کشيدم ،کالفه شدم او وظيفه ای در قبال مادرم نداشت که من از آن انتظار داشتم پرستار مادرم
باشد ،صدایم را آرام کردم خواستم خواستنی تر برایش جلوه کنم
 شرمنده،واقعا ممنونم ازت،همه خانواده ام رفتن تهران ،اونوقت شما که عروسی داری اینجا کنار آه و ناله مادرمصبوریی ميکنی،شرمنده دختر اصالً یادم نبود ناهار آماده کنم
سکوت کرد ميدانم که شک به جانش افتاده که باز نمایشی به راه انداخته ام کمی صبر کردو همانطور خونسرد
گفت:
خواهش ميکنم ،خوب همه کارها ميشه فقط بخاطر خوشحالی زن عمورمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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دختر نيش نزن ادامه داد:
راستی از سوپ های زن عمو روی اجاق گاز هست اگه خواستين شما بخورین ،من باید برم ،لطفاً اگه ميشه ،شمابيایين پيش زن عمو بمونيد ،من برم خونه تمام تنم بوی خون ميده باید دوش بگيرم
لعنتی او به من احساسی ندارد ،نه لرزش صدایی ،نه حسی در صدایش،من احساس این دختر را هربار دیدم
کشتم توان حرف زدن نداشتم با یک باشه تلفن را قطع کردم ،سرم را روی فرمان ماشين گذاشتم ،درکمال
ناباوری من هنوز دلم میخواست با او صحبت کنم.سریع به سمت خانه رفتم،با خودم وجدانم احساس های
مردانه ام در جنگ بودم  ،در حياط را که باز کردم او را دیدم که درحياط لبخند بر لب درحال سخن با کسی بود
که لبخند بر لبانش آورده بود،یکی از مانتوهای مادرم را پوشيده بود ،شال آبی مادرم را به سر کرده بود،شيک و
مدرن به نظر ميرسيد!مادرم هميشه خوش پوش است ،چهره اش شاد بود،گونه هایش رنگ زندگی گرفته
بود(یعنی با کی حرف ميزنه!) به سمتش که رفتم متوجه حضورم شد لبخندش رنگ باخت با چند چشم و تشکر
از مخاطبش خداحافظی کرد،کمی اخم کرد وگفت:
سالم ،با اجازه من دیگه ميرم.ميرسونمتبدون نگاه به من کيف دستيش را بر روی شانه اش تنظيم کردو بی احساس و با احترام گفت:
نه خونه ما که دوتا خيابون بالتره ،درست نيست زن عمو تنها بمونه،با اجازه اتون خداحافظسریع از کنارم رفت (ميروی یار من،یار من!)نمیخواستم برود نمیخواستم دور شود تا خواستم حرفی بزنم از
در خانه خارج شد و رفت ،با عصبانيت یک لعنتی نثار خودم کردم بهتر که رفت.
*(چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گيرد)*
به درون اتاق مادرم رفتم آرام خوابيده بود ،اما رنگ ورویش بوی مرگ میداد و من اینرا خوب میدانستم
(،خدایا نگيرش ازما)کنارش روی صندلی نشستم،لب ميجویدم از ناراحتی بهار  ،نمیفهميدم چرا بيتابم (خدایا
چه مرگم شده!)مرددو کالفه چندبار نشستمو بلند شدم ،یادم نمیآمد کی اینطور بی قرار بودم !حتی زمانی که با
آنا آشنا شدم ،خيلی راحت همان زمان داشتمش
 ،لعنتی فکر آنا باعث میشد که عذاب بيشتری بکشم ،مطمعنم آنا حتماً به زندگيش به خوبی دارد ادامه میدهد،
او دختر سرزنده و شادیست  ،من از غم فراق او یک ماه است میسوزم ،باید تکليف خودم را روشن کنم،
لحظهای بدون معطلی به سراغ گالری گوشيم رفتم ،و این اولين دفعه ایست که میخواهم تمام عکسهای آنا و
خودم را و هرچيزیکه مربوط به آناست حذف کنم(،دختر اول یاد ميگيرم به احترام محبتت وفادار باشم ) همه
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عکس ها را انتخاب کردم تا خواستم آنها را پاک کنم چهره زیبای آنا در نظرم آمد(،لعنتی)این چه تناقضی بود
دچار شدم( آنا را دوست دارم آنا فوق العاده بود)لحظه ای اشکهای بهار به پيش چشمم آمد آغوش بهار را
دوست داشتم ،لبخندش را دوست داشتم ،شعر خواندنش ،متانتش وقارش محبوبيتش ،همه و همه را دوست
داشتم ،نمیدانم چرا نمیخواستم دوست داشته باشم
(و من لعنتی غرورشو خورد کردم هربار) تصميمم طالق او بود ،اما به یک باره همچيز رنگ دیگری گرفت(او که
نه نازی کردو نه غمزهای آمد او که نه زیبایی خاصی دارد نه ظاهرش جذب کننده! پس چه به سرم آمد )و من
بدون اینکه متوجه بشوم انگشتم بر روی عالمت حذف رفت ،تمام عکسها را با یک اشاره پاک کردم با شوکی
عجيب به روی مبل نشستم و به موبایلم خيره شدم(دختر چه کردی با من آنا رفت!)باید ازآنا بگذرم پس ذهنم
تکرار کردم آنا تمام شد؟ و حقيقت این بود دگر آنایی وجود ندارد  ،حال بهار است که همسر قانونی و شرعی
من است(و من نميخوام یه مرد عوضی باشم ،کاش اول دلش مال من باشه)صدای زنگ تلفنم افکارم ریزریز
کرد ،شماره احسان بود سریع جواب دادم تا مادرم بيدار نشود
جونم داداشچاکرم امير حسين ،بهارهنوز اونجاست؟ زنگ زدم گوشيش خاموشهنه رفت خونه اشون چيزی شده؟نه داداش ،خانمت به منو فرزانه تاکيد کرد رسيدیم تهران زنگ بزنيم ،منو فرزانه زنگ زدیم ولی گوشيشخاموش بود ،گفتم حتماً پيش توه ،بيخيال الن زنگ میزنم خونه زن عمو گل پری جون،یکمم با گل پری حرف
بزنمروحيه امم شاد ميشه
خنده ام گرفته بود احسان هنوزم نفهم است غریدم:
درست صحبت کن،احترام زن عمو رو نگه دار،در ضمن نميخواد خودم الن بهش اطالع ميدماحسان بلند خندید شاد بود از عروسی برادرش انگاری
امير گفته باشم زن عمو پری رو از من و سعيد بگيری کوتاه نميام،یه زن عموی پسر دوست داریم بذار باهاشخوش باشيم ،حسود انقدر قربون صدقه امون ميره بال در مياریم ،باشه پس خودت خبرش بده انقدر اینجا کار
سرمون ریخته یادم ميره
نام سعيد که امد دندان هایم با هم درگير شدن برای فراموشی پرسيدم:
الن کجایين؟فرزانه و زن حميد با خود حامد رفتن سمت فيلمبردارو آرایشگر و لباس ،باباو من و حميدم رفتيم سمتکارهای تالرو خونه حال هماهنگ کردیم شرکت خدماتيه فردا صبح برای مراسم حنابندون صندليهارو بياره
توی حياط ،ولی کاخی که دیدن برای مراسم عروسی بيشرف نرخو بال برده ،ولی داماد جان نترس این دوتا
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داداش مثل ریگ خرج ميکنن
دستت درد نکنه جبران میکنممخلصم فعالًبعد از قطع تماس بدون هيچ فکری شمارهاش را گرفتم خاموش بود ،دلواپسی به جانم افتاد یعنی رسيده
؟شماره خانه عمو را گرفتم ،خودم از کار خودم در تعجب بودم در این یک ماه لحظهای برایم مهم نبود!جای
خالی اش در این یک ماه برایم بی ارزش بود ،ولی حال هست،باید باشد،دلواپسش شده ام انگار! صدای شاد زن
عمو پری آمد
سالم زن عمو خوبينای به قربونت برم امير حسين ،مادر تویی ،فدات بشم مادر یوقت نگی یه عمویی دارم برم دیدنش،خوبیمادر،دردت به جون
لبخند زدم چه مهربان پری داشتن پسرها
خدانکنه زن عمو ،ممنون زن عمو جون شرمنده منکه روز اول اومدم دست بوس شما عمو خوبه بهار اومد؟قربونت برم ،روی ماهتو ميبوسم پسرم  ،آره مادر بهارم رسيده گوشی بدم بهش؟بله ممنون ميشمزن عمو فریاد زد
(مادر بهار آقای دکتره بدو معطل نشه)امير حسين مادر ميدونم مامان مریضه وگرنه شام دعوتت میکردم
قربونت برم،خوش باشين ،ایشاهلل عروسی بهترین عروسی فاميل بشه مادرتم خوشحال بشه  ،از من خداحافظ
زنده باشی زن عمو خداحافظلبخند بر لبانم آمد هيچ کجایی دنيا مانند ایران تعارفاتشان آدم را سر حال نمیآورد صدای او آمد
سالم عزیزم خوبين رسيدم خونهبه حدی از گفتن عزیزم تعجب کردم که نتوانستم حرفی بزنم انگار فهميد که او توضيح داد:
بله بله باباهم کنارم ایستادن ،سالم ميرسونن ،فدات شم چيزی خوردی؟ سوپ گرمه هنوزها.خندهام گرفته بود چه دلبریست این دختر چه به جانم مینشيند این قربان صدقههای دروغين با سرخوشی
گفتم:
سالم به روی ماهت ،نه هنوز چيزی نخوردم ،زنگ زدم ببينم رسيدی ،بعدشم اینکه احسان زنگ زد گفترسيدن تهران ،خواست که آبجی جونش در جریان باشه
او هم از طرز صحبت من در تعجب بود شاید هم فکر میکرد مادرم بيدار شده باشد و او سرحال پاسخ داد
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خوب الهی شکر الحمداهلل ،زن عمو بيدارن؟ سالمشون برسونيدنه خوابهسکوت کرد حرف نزد دیگر،صدای عمو آمد که گفت( بهش بگو بابا دیگه )او آرام گفت( چی به گم بنده خدا
فکر نکنم عالقهای به ریاضی داشته باشه حال بعد ميگم )
چی شده؟هول کرده گفت:
موردی نيست ،اگه امری ندارین خداحافظ!!چه ميگفت بی انصاف(بی تابم و درمان من فقط دیدن روی توست )نفسی گرفتمو سرگم گونه گفتم:
آهان به من که رسيد موردی نيست؟ گوشيو بده عمو ببينم چی شده؟نفس عميقی کشيد طفلک نمیدانست تکليفش در برابر من چيست،نفسی غمگين کشيدو گفت:
نه خودم ميگم ،از بنياد ملی نخبگان تماس گرفتن ،من و جزو تيم مسابقات  imcدانشجویی سطح بال انتخابشدم.
(اوه خدای من این دختر نابغه اس)مست بودم مست ترم کردی دختر:
تبریک دختر ،همه بهت افتخار ميکنيم ،حال کجا برگذار ميشه؟صدای رنگ خجالت داشت انگار
ممنون،بلغارستان برگزار ميشه،چند ماه دیگه اس ،از الن باید شروع کنم به تمرینآفرین ،باز ميخوایی برنده شی این مادر اختر تورو بکوبه توی سر فاميل،دختر بهت افتخار ميکنمدلم میخواست بيشتر با او صحبت کنم،او از من گریزان بود(من از خودم گریزان)چرا ميخواهم با اوصحبت
کنم!با تعجب پرسيد:
انگاری گفتين زن عمو خوابن درسته؟آره خوابه چطور؟با تردید آرام گفت:
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چيزی شده؟و من گفتم حرف دلم را:
درست نميدونم چه مرگمه!و او درکمال ناباوری پسم زد و گفت:
با بابا که کاری ندارین کنارمن نشستن،منظورت اینه قطع کنم!بدون معطلی با لرزش صدا گفت:
زنده باشين شما همينطور خداحافظقطع کرد؟ تلفن را روی من قطع کرد !خندهام گرفته بود با صدای بلند تک خندهای کردم این دختر ترسيده
بود؟ با موبایل یک پيامک به گوشی خاموشش دادم(شب ميام دنبالت)متوجه شدم مادرم بيدار شده بی رمق
نگاهم میکرد ،کنارش نشستم دست مادرم را در دستانم گرفتم،
خدایا دستهایش دگر گرما ندارد ،نگاهش رنگ مرگ دارد ،من این نگاه را در چشمان بسياری از بيماران
دیدهام ،اما مادر من فرق دارد مادرها نمیميرند به رویم لبخندی زدو گفت:
بهارم کجاست؟رفت خونه اشون برای فردا صبح آماده بشه شب اگه بشه باز ميارمشلبخند رضایت بخشی زد
الهی قربونش برم ،پس اون بود تورو پشت تلفن به خنده واداشت! دورش بگردم یه تيکه فرشته اسلبخند زدم ،مگر میشود یک مرتبه دل به کسی بست!(آنا خيلی شادتر) پس ذهنم یک لعنتی نثار افکارم کردم
آنا نيست تمام شد (خيانت نه امير)در توهمات خود به سر میبردم که مادرم گفت:
امير حسين خوش حالم که احسان نامزدیش با عاطفه تموم ،خدارو هزار مرتبه شکر که همچيز به خوبی تمومشد ،ميدونم بچهام احسان ميخنده ولی توی دلش آشوبه ،هواشو داشته باش،ناراحته ولی به خاطر من سکوت
کرده اما خوبيش اینکه احسان یاد گرفته خودشو سرگرم کنه ،نميذاره زیاد غم توی دلش باشه ،البته اینجور که
نشون ميده.
نفسی پر از آه مادرم کشيد .بوسهای بر دستانش زدم ،حقيقتاً من هم خوشحال بودم از به هم خوردن نامزدی
احسان کمی با زبانش لبانش را تر کردو گفت:
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دقت کردی چقدر احسان و فرزانه بهارو قبول دارندو من واقعاً در این مدت فهميده بودم بهار رابطه صميمی با خانوادهام دارد اما چرا دلم نمیخواست باور کنم او
دختر مهربانيست؟ با لبخند گفتم:
آره مثل خواهره براشونچشمانش را با آرامش بازو بسته کرد
ميدونی چرا بهارو انتخاب کردیم؟خندیدم و گفتم:
چون عظيمیها از غریبه خوششون نمياد.مادرم خندهای کوتاه کرد
اونکه آره ولی دليل محکمی نيست ،بهجز بهار سپيده هم توی فاميل عظيمی بود ،تازه  4سال از بهارم بزرگترهميتونستم اونو انتخاب کنم
نفس کالفهای کشيدم یاد سپيده و رفتار احمقانهاش دربرابر سعيد دیوانهام میکرد با کالفگی گفتم:
پس خدا به هم رحم کرد اونو انتخاب نکردین مامان اصالً این دختر چرا اینجوریه؟ چرا انقدر جراحی رویصورتش انجام ميده؟ قيافهاش که بد نيست خودشو سپرده دست این کيلينيک ها ،پولم که مثل ریگ عمو بهش
ميده ،نميدونه چيکار کنه باهاش ،منکه شناختی ازش ندارم ولی برای مراسم عقدکنون که دیدمش به نظر دختر
شادی بياد!
چی به گم ميگه ميخوام مدلينگ بشم ،خدارو شکر صدق سر پول عموتم انگاربالخره یه شرکت ترکی دعوتشکرده برای کار ،البته اینجور که دیروز زن عموت برای من کالس ميذاشت ،گفت (سپيده رفته تهران ،سفارت،
داره کارای خودشو خانواده اشو ميکنه برن از ایران ،دیشب که عموت از آمریکا زنگ زد گفت که براشون خونه
هم خریدن ،رفتنشون حتميه،باز کمی خوشحالم بهار یه دختر عمو داره که بهش سر بزنه کشور غریب
پوزخندی زدم این دختر تکليفش با خودش هم روشن نبود ،آخر نفهميدم سعيد را میخواست یا تظاهرميکرد
شاید هم تهدید سعيد کارساز بوده،سعيد یک احمق بود زندگی شخصی سپيده به او ربطی نداشت ،مادرم که
معمولً اگر سوزنش به حرفی گير میکرد آن حرف را مدام میگفت ادامه داد:
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چی داشتم میگفتم ،آهان ،میگفتم که من بين سپيده و بهار ،بهار و انتخاب نکردم چون بهار با استعداده یااینکه یه جوون نخبه اس ،واقعاً این دليل اصلی انتخاب من نميشه ،البته بی تأثير هم نبود ،بالخره بهار هر سال
اسمش توی این شهر بنر ميشه و باعث افتخار شهر مونه ،البته اینو بگم واقعاً دلم نمیخواست با غریبه ازدواج
کنه ،الهی قربونش برم بچهام بهار توی همچيز اوله ،اخالقش که حرف نداره ،آروم متين خانم ،کالً نه اهل قرو فر
دخترای حالست ،نه اهل غيبت و تهمت و از این دست کارا ،البته یه مقداری زیادی زیر سلطه پدر مادرشه ،کمی
نگرانم بخواد زیاد اونارو درجریان زندگيتون بزاره ،اما فکر نکنم انقدر ها هم بچه گانه رفتار کنه ،ولی اگه دیدی
زن عمو و عموت خواستن زیادی دخالت کنن ،خودت با بهار حرف بزن مدیریت کن زندگی مشترکتونو ،اینو
هم بگم خودم زیاد از طرز لباس پوشيدنش راضی نيستم ،ولی خوب همه وقتی ازدواج ميکنن کالً تيپو
سرشکلشون با قبل ازدواج خيلی فرق ميکنه ،مثالً مادر دیدی چقدر روز عقدتون خوشگل شده بود بهار،باورت
ميشه اولين دفعهای بود که با آرایش دیدیمش
مادرم از روزی حرف میزد که من از شدت ناراحتی حتی نگاهی به بهار نکردم ،ثانيهای هم که جلوی دیدم آمد
هيچ جذابيتی برایم نداشت به دروغ گفتم:
آره مامان خوشگل شده بودمادرم نفسی گرفتو با صدای مریضش گفت:
پری دختر خيلی خوبی تربيت کرده ،من از دوماه پيش که بهت گفتم بهارو برات زیر نظر گرفتم ،به خداوندیخدا به خاطر این نبود که بخوام ریيس بازی در بيارم ،نه ،انتخابم از روی فکر بود ،ببين مادر فرزانه هفت ساله
عروس این خانواده اس ،من بهارو مثل کف دستم میشناسم ،پری زن عموت زن مهربونيه ،ولی جون به جونش
کنه از عظيمیهاست ،واز همه مهتر دختر عموی مادر اختره ،خودت ميدونی فرزانه زبون تندی داره ،و پری هم
طاقت نمياورد و گاهی کارشون به بحث میکشيد ،فرزانه قسم ميخوره که بهار با احترام کامل به مامانش پشت
فرزانه در ميومده تا مامانش فرزانه رو اذیت نکنه ،اما بعد اینکه بحثشونو بهار فيصله ميداده فرزانه رو یه کنار
ميکشيده ،به فرزانه ميفهمونده که درست نيست با بزرگترتش تندی کنه ،بهار یکی از اخالقای خوبش اینکه
خيلی به بزرگترها احترام ميذاره ،حال بحث پریو فرزان که درد نبود  ،فرزانه وقتی فهميد نازاست خيلی سر
ناسازگاری با حامد گذاشت ،درسته که عاشقانه با هم ازدواج کردند ،ولی افسردگيو نازایی بدجور بهش فشار
میآورد ،و تنها کسی که آرومش میکرد بهار بود ،کار بجایی رسيده بود که فرزانه جلوی جمع به حامد چندباری
بد دهنی کرد ،جوری شد که من بلند شدم بزنم توی دهنش ،اما بهار بود که خودشو جلو مينداختو قسم میداد
که کاری به کارش نداشته باشين ،فرزانه یه مدتی پسرم بد تا کرد با حامد ،ولی بهار مثل یه خواهر باهاش حرف
زد قانعش کرد که برای ارشدو دکتری بخونه تا ذهنش انقدر بيمار نباشه و الکی به حامد بدبخت گير نده.
بالخره فرزانه راضی شد ،و واقعاً روحيهاش عوض شد ،انقدر درسهاش سخت بودن که همش میگفت خدارو
شکر بچه ندارم ،النم که میبينی دقيقاً دوسالی دیگه داره دکتری شو بگيره شکر خدا باردار شد فرزانه
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بيشترین علت نازایيش روحی بود ،وقتی به پيشنهاد بهار ادامه تحصيل داد ،حامد گفت دوباره روزای خوب
زندگيمون برگشته و این دانایی و محبت بهارکه باعث شد انتخابش کنم،من مطمعنم که بهار ميتونه خانواده امو
بعد از من دور هم جمع کنه نميدونم ایران ميمونيد یا ميرین آمریکا ولی خيالم راحته که هردوتا تون انقدر
عاقلين که از راه دورم هوای خانواده رو دارین،بنظرم بعد از این همه دوریو تنهایی بهار سهمت از این زندگيه
مادرم اشک در چشمانش آمدو گفت:
مادر مواظبش باش ،دختر خيلی پاکيه ،اصالً از رابطههای دختر پسری چيزی نميدونه ولی مطمعنم با اون زبونمهربونش ميتونه راضيت کنه ،یکم چشمو گوش بسته هست ،ولی درست ميشه ،امير مادر خواهش میکنم
اذیتش نکن،باهاش راه بيا ،بهش بگو چی ازش ميخوایی،اون زیاد از روابط..
خدای من به تنها چيزی که الن نمیتوانم فکر کنم چشم و گوش بسته بودن بهار است من هيچ شناختی ازبهار
ندارم و فقط چند ساعتيست دلم میخواهد اورا بيشتر ببينم ،من تکليفم با عقلو منطقو قلبم مشخص نبود مادرم
دستم را محکمتر گرفت و گفت:
ميدونم اولش مخالف بودی ،که خداشاهده بابات اولش به من نگفت که بهارو نميخوایی،من شب خواستگاریفهميدم،من از کجا ميفهميدم بهارو نميخوایی! آخه خودتم با من مخالفت نکردی ميدونم به خاطر اینکه ميدونی
من دارم میميرم دلت نيومد دلمو بشکنی
همه حرف هایش حقيقت بود از عصبانيت غریدم:
مامان بذار حرفمو بزنم که حرف نمونده نمونه عزیزم ،آنا زن زندگيو مادر بچهات نميتونست باشه ،درسته عزیزمخوشگلو خوش هيکل بود خوش مشرب بود ،ولی عزیزکم اون بدرد خانواده ما نمیخورد عزیز مادر تو درمورد
آنا زود تصميم گرفتی ،ميدونم دچار احساسات عاطفی شدی ،ولی عزیزم الن همين ایرانشم انقدر پسر دخترها
هفت خط شدن نميشه تشخيص داد با چند نفر قرار ميذارن،اونوقت تو خودت توی کاليفرنيا با اولين دختریکه
دلتو ميبره همخونه ميشی؟ ميدونم عزیزم که توی این  15سال فقط فکر درس بودی و هيچ رابطهای با هيچ
دختری نداشتی اما عزیزم خوش گذروندن با یه دختر تا اینکه زن زندگی بشه زمين تا آسمون فرق داره ،من
جنبه مذهبيشو نميگم ولی ما یه اعتقاداتيم داریم.
ذهنم درگير حرفهای مادرم بود آنا مدت کوتاهی با من بود و من واقعاً او را دوست داشتم ولی نشدکه نشد و
من نميخواهم به بی تابی هایم به آنا فکر کنم آنا تمام شد
*
بهار
اشک امانم را بریده بود ،چشمانم دیگر جایی را نمیدید ،سوزشش (پدرم را دراورده)حرصم گرفت و غریدم:
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

191

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
آخه مامان ،دردت به جونم اینهمه پياز سرخ کرده برای چيمه! مگه چند نفریم!بخدا خواصيتشم ميره،اصال هروقت خواستم یکی خورد میکنم ،ميریزم تو غذا،دیگه  4کيلو پياز ميخوام چيکار!مامان به خدا آمادهاشم هست
مادرم که در حال سرخ کردن سبزی بود و چنان صورتش از گرما قرمز شده بود که انگار سيلی خورده چشم
غرهای رفتو گفت:
خجالت بکش دختر حال خوبه  4کيلو سبزی پاک کردی و دوکيلو پياز داری خورد میکنی،انقدر غر نزن،هزار بار گفتم نميخوام یخچالت چيزی کم داشته باشه ،فردا بشينن بگن پری کم گذاشته ،من از سبزی خورد
شده و پياز سرخ کرده بازاریا بی زارم،اصال از کجا معلوم وقتی سبزی خورد ميکردن دستشون توی دماغشون
نبوده یا ..؟ ها چيه شوهرت دکتره دیگه زورت مياد یه پياز سرخ کنی !ميخوایی آماده بخری ؟توروخدا خجالت
نکش ميخوایی خدمتکارم بگير کارهای خونتو انجام بده! زود باش ببينم هالک شدم زیر این آفتاب و آتيش این
اجاق گاز ،سریع تمومشون کن تا سرخشون کنم،اه اه دختره نق نقو،فقط بلد ورور کتاب بخونه ،زرت زرت
امتحان بده
غرغرهای مادرم تمامی نداشت برای خالصی خودم گفتم:
چشم دیگه داره تموم ميشه خداروشکر نجات پيدا میکنمخوبه خوبه ،هنوزم کار هست نميخواد پای خدارو وسط بکشی ،تنبل ،این کار که تموم شد اول دست هاتو خوبآب میکشی ،بعدش یه کيک آبرو مندونه و دهن پر کن درست کن برای صبحونه آقای دکتر،تا توی ماشين
بخوره کيف کنه ،ببينه پری چی تربيت کرده ،بعدشم لباسای باباتو که اتو زدی سالن واتاق هارو هم یه جاروی
محکم بزن تا از تميزی برق بزنه کيف کنم خستگيم در بره،اگه گردگيری هم کنی که معلومه دختر پری هستی
قربون شکلت برم مادر.
خدایا رسماً مادرم میخواست آخرین روز تمامو کمال از وجودم بهره ببرد (بيگاری بکشد)دستی به پيشانيم
کشيدم چشمانم داشت کور میشد از گاز پياز،احساس کنيز بخت برگشته ای را داشتم ،غریدم
مامان یه زنگ بزن صدیقه خانم بياد کمکت ،خوبه دلت مياد روز آخری اینقدر ازم کار میکشی؟مادرم پشت چشمی نازک کردو گفت:
خوبه خوبه تنبل ،خجالت نمیکشی برای یکم کار صدیقه خانمو بگم به یاد ،بعدشم بشينه پشت سرم بگه دخترحاج حسين این دستش به اون دستش ميگه غلط اضافه کردم ،زودباش تند تند ریز کن تموم شه ،فکر نکنی
دارم ازت کار میکشم نه ،تو هم نبودی خودم همه اینکارا رو دست تنها میکردم ،ميخوام یاد بگيری چهار روز
دیگه دکتر جون نگه این زن عمو چه بی هنری تربيت کرده.
-مامان زشته مدام ميگی دکتر دکتر ،بابا حال خانواده عمو فکر ميکنن چخبره.
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مادرم که حرصی شده بود دست به کمر زدو گفت:
پس چی بگم ؟به گم ،چاقو کش ،بگم معتاد ،خوب دکتره ،مگه کم کسيه ؟خدا ميدونه چقدر دختر هستن کهحسرت تورو ميخورن.
خدایا دوباره مادرم اعتماد به نفسم را نشانه گرفته بود ،زیر لب گفتم:
از بس احمقن حسرت ميخورن.مادرم شنيدو آنروی پری بودنش را نشان داد قب قبش از حرص بالو پایين ميرفت
آره دیگه ،نه خيلی از امير حسين سرتری ،پيف پيف بو ميده! حال خوبه خودتو بکشی تا زیر سينهاشمنمیرسی ،خوبه همه ميگن امير حسين ،که الهی چشم حسودا هزار بار کور بشه و دیگه بينا نشه،خوشگلتر از
توه ،گفته باشم دارم اتمام حجت میکنم ،خداشاهده بهار براش کم بذاری بچسبی به اون درس کوفتيت اسمتو
نميارم ،مگه نگفتم زنگ بزن بگی انصراف ميدی برای امتحان بلغارستانها؟ تو اولویتت شوهر داریه تا بوده
همين بوده ،دختر ایرونی به نجابتشو شوهرداریو بچه داریشه،آخه دختر همچين شوهریو روی هوا ميزنن ،توی
ایرانش که توی بيمارستان صدتا پرستارو دکتر خوشگل دورش ریختن ،پناه برخدا زبونم لل که تو آمریکا با یه
وجب دامنو یه پستون بند جلوش رژه ميرن ،اگه هنر نداشته باشی از دستش ميدی ،اونوقت ميایی ور دل پری
خاک برسر ميشينی ميگی مامان یه دختر خوشگل جمعش کرد
مادرم با دستی که کفگير داشت به سرش کوبيدو ناليد
خاک برسرت پریماماندردوای خدایا میشود نجاتم دهی؟ بحث با مادرم به هيچ نتيجهای نخواهد رسيد ،تلفن خانه به صدا در آمد،ازخدا خواسته تا خواستم بلند شوم مادرم کفگير را به طرفم گرفتو تهدید وار گفت:
کجا کجا ،بشين کارتو بکن ،بابات خودش جواب ميده خوب بلدی از زیر کار در بریزیر لب غر غری کردو سبزی را هم زد ،چشمانم از اشک زیاد شبيه چشم موش شده بود ،لمصب پياز نبود گاز
اشک آور بود ،چه روز نحسيست امروز ،آن از صبح که کارم شده بود گریه ،از دست حضرت آقای تهمت
زن،این از حال،خدا بخير کند بقيه روز را ،در حال غرغر با پس ذهنم بودم که پدرم صدایم زد
بهار بابا امير حسينه ،بدو بيا کارت دارهدستانم به روی پيازهای خورد کرده ماند! او !چرا زنگ زده؟ از صبح با آن سناریویی مزخرف شکست خوردهام
و بعد تحقير کردن او حالم از خودم به هم میخورد چه برسد به او،مرتيکه دراز پرستار مفت انگار گير
آورده،مطمعنم باز مرا زن عمو احضار کرده روبه پدرم کردم که در چهارچوب در منتظرم بود ،الن گنجایش
حرف زدن با او را ندارم،لبخند مسخره ای زدم
-بابا بگين خودم زنگ میزنم،فعال مامان کارم داره
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سریع مادرم گفت:
بلند شو ببينم آقای دکترها!این مادرم زیاد دکتردکتر ميکند،برزخی نگاهش کردمو غریدم:
مامان به خدا خستهام ،گشنه امم هست ،یهو دیدی پاچه اشو گرفتما ،اونوقت آقای دکتر تره هم بارم نمينه.پدرو مادرم باهم بلند خندیدنو انگار مادرم زیر لب غرغری کرد ،آری مادرم غرغر کن،مسبب حال خرابم همه
شما هستيد ،چقدر سخت است تنها باشی و هيچکس حتی مادرت از درد درونت خبر دار نشود ،چقدر تلخ است
که همسری داشته باشی که از نظر همه خوب است بهجز خودت ،چقدر نامردیست که او یک نفر دیگر را
دوست دارد،نامرد .خيال او که در ذهنم میتابيد ،سرعت ضربه زدن چاقو به پيازها را بال بردم ،هر پيازی را او
احساس میکردم که قصد دارد اشک مرا در بياورد ،دلبری هایم محبت هایم احترامم به چشم کور شده اش
نمی آید،پياز مادر مرده را چنان ریز ریزش میکردم ،که انگار ارث هفت جدو آبادم را خورده ،حسابی عصبانی
بودم روسریم را درآوردم تا از حرارت عصبانيتم و گرما کم شود که مادرم فریاد زد:
خدا مرگم بده بهار!روسریتو سر کن یوقت همسایهای کسی ميره پشت بوم ميبينه اون واموندهاتو ،بهار چقدرتو دریده شدی روسری از سر درمياری توی حياط!خوشم باشه!چقدر گستاخ!
با یک چشم روسری سر کردم ،معنی دریده بودنم فهميدم ،هنگامی که خواستم دستهایم را بشورم تا مجدد به
انتقام از او به حساب پيازها برسم ،زنگ خانه به صدا درآمد،خدایا کمکی بفرست از وسط حياط بلند گفتم:

کيه؟منم امير حسيندر جا خشکيده وسط حياط کنار حوض ایستادام ،او اینجا! برای چه به اینجا آمده !نمیدانم چه مدت زمانی بی
حرکت ایستاده بودم که مادرم غرغرکنان به مانند فشنگ از کنارم رد شد زیر لب و دندان روی هم فشرده
گفت:
ذليل نشی بهار که آقای دکترو معطل میکنی ،دختره یه پياز خورد کرده چالق شده انگاردر را باز کرد او آمده بود! با یک دسته گل! با لباس و شلواری سفيد!دامادوار!چندینبار پلک زدم پيش خود گفتم
شاید از اشک زیاد چشمانم کم سو شده اما نه او بود که آمده بود!لبخند بر لب!.
مادرم قربان صدقه گویان از تيپش او را درآغوش گرفت و اوکه خوب میدانست چطور اطرافيانش را فریب
دهد ،دست مادرم را بوسيد ،دلم میخواست بگویم مادر تو نمیگذاری در خانه روسری از سر بردارم آنوقت
این دکتربا لباس و شلوار تنگو موی ژل زده ماشاهلل گفتن دارد؟ پاهایم خشک شده بود توان راه رفتن
نداشتم،چرا اینقدر این حضور ناگهانيش مرا شوکه کرده بود! فکم قفل زده بودند انگار ،از شدت ناراحتی صبح
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به خاطر تحقيرهایش از او متنفر شده بودم ،و من کسی که تحقيرم کندعذرخواهی و آغوشش بعد از تحقير بوی
مهربانی نمیدهد ،روبرویم ایستاد زیر لب گفتم:
سالم خوش اومدیندستی به روسریم کشيد و چند پياز خرد شده جلوی چشمانم گرفتو خندید
سالم به دختر ایرانی ،که بوی پياز داغ ميدهمانند مسخ شدهها فقط نگاهش کردم ،گرمای تابستان،بوی عرق،بوی پياز سرخ شده،دستانی سبز از پاک کردن سبزی ها،لباسی پر از چرکو کثافت ،حتما که شبيه دختران
آمریکایی به روزم کرده ،و من لل ام از این نگاه غریب در چشمانش،لبخندش انگار مهربان بود!پشت سرش
مادرم مدام لپش را چنگ ميزدو غر میزد لحظهای به خودم آمدم مادرم بيچارهام میکند،کم محلی به دکترش
حداقل حکمش چند نشکون آبدار بود سریع گفتم:
خيلی خوش اومدی ع.ز.ی.ز.م ،شما که همين الن پشت تلفن بودین !کی شد اینجا رسيدین !بفرمایيد داخلانگار جان کندم تا عزیزم را ،به چشمانم وقيحانه خيره بود! و من خجالت زده از این همه گستاخيش سر به زیر
انداختم ،دستانم لرزید او چطور اینطور بی پروا نگاهم میکند! گونه هایم داغ شدند ،صدایش ارامش خاصی
داشت گلها را به زیر چانهام گرفت و گفت،
تقدیم به دختر خجالتی ،بيرون بودم که زنگ زدم ،برای همين زود رسيدم این گل هارو هم محض عذرخواهیرفتار صبحم برای شما گرفتم.
دستانم گزگز کرد ،گوشم سوت کشيد ،شرم آور است چنين در حضور مادرم خود را عاشق پيشه نشان میدهد
!خوب کارش را بلد است ،معلوم نيست در آمریکا چه غلطی میکرده و چند دختر را خام خود کرده
که انقدر حرفه ای با یک دختر رفتار ميکند!نميدانستم چه خاکی بر سر کنم،خواستم بگویيم با اینکارها خودت
را جلوه ميدهی ،تا بعد از طالق همه بگویيند ایراد از بهار دسته گل را گرفتم مادرم پشت سرش ایستاده بودو
کامل برسی ام ميکرد گل ها را به دروغ بو کردم و گفتم:
خيلی لطف کردین دست شما درد نکنه ،عذر خواهی برای چی؟ از شما که جز لطف و محبت چيزی ندیدم،بفرمایيد بریم داخل
لبخند زد روبه مادرم گفت:
زن عمو جون اجازه ميدین بهارو ببرم خونه خودمون ،خيلی شلوغ شده ،خالهام که فهميده صبح مادرم خون بالآورده همه رو خبر کرده،همه دور مامانم هستن ،سراغ بهارو ميگيرن
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دسته گل را در دستانم فشردم ،نامرد من دخترم اسمم را صدا نزن ،لبخند نزن،نگاهم نکن،دلبرانه نپوش،قبل از
اینکه مادرم حرفی بزند سریع گفتم :
شرمنده خيلی گرفتارم حال شما بفرمایيد داخل یه شربت بخورین زن عمو هم که دورشون شلوغه تنها نيستندیگه انشاهلل فردا صبح ميبينمشون
مادرم سریع به سمتمان آمد و عينک ذره بينيش که پر از ذرات روغن شده بود را بال کشيدو گفت:
اختيار دارش خودتی پسرم،نورچشمم ببرشخدای من نور چشمم!مادرم رو به من کردو با چشم غرهای گفت:
وا مادر چيکار داریم! من کی گذاشتم تو توی این خونه دست به سياهو سفيد بزنی!خودت اصرار داری کمکمکنی! الن میخواستم زنگ بزنم صدیقه خانم بياد کمک ،برو دخترم سریع برو ،یه دوش بگير،کت و دامن
جدیده اتو گذاشتم کمدت فاميل شوهرت هستن شيک باشی،بدو مامان آقای دکتر منتظر نمونن
چشمانم را ریز کردم به مادرم خيره شدم،خواستم بگویيم داماد دکتر بدجور درغویت کرده،اما مادرم چنان
چشم غره ریزی رفت که سریع گفتم:
چشم با اجازهبدون نگاه به او با دمپایی های پدرم للقوللق ،با دسته گل سریع وارد ساختمان خانه شدم ،گل را درون گلدان
گذاشتم پدرم را خبر کردم که او آمده ،به سمت حمام رفتم و هزار بار زیر دوش آب سرد گفتم ،او یک عوضی
به تمام معناست،او یک بازیگر حرفه ایست و من این پسر را امروز سر جایش مينشانم لباسم را که پوشيدم تقه
ای به در خورد و او وارد شد سریع کيفم را برداشتم،چندشم ميشود از این همه خود پسندیش،آرامش عجيبی
در چهرهاش بود ،شاید با آنا تلفنی صحبت کرده ،معمول برای من بداخالق بود وارد اتاق شد در را پشت سرش
بست آرام گفت:
آفيت باشهبی تفاوت گفتم:
سالمت باشين بریم؟بدنش را کشو قوس دادو گفت:
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-باشه ميریم دختر  ،فقط ميشه ده دقيقه بخوابم

ها! بخوابد!یا خدا !چه مرگش شده !دستپاچه شدم آرام گفتم:
بله بله چرا نشه،ببخشيد چيزی شده!به طرف تختم رفت و گفت:
نه ،فقط این سه روزیکه اومدم شهرستان یادم نمياد کی خوابيدم،سه روزه پدرم دراومده.یادم نيست روزخوشش کی بود این سه روز
نمیدانستم منظورش از حرف ها چيست؟ اما حقيقتاً مشخص بود خسته است چشمان قرمزو رنگ پریدهاش
گواه روزهای سخت بود برای او ،کيفم را گذاشتم تختم را مرتب کردم و تعارف کردم که دراز بکشد خواستم
که بروم گفت:
بهار بمون ميخوام باهات حرف بزنممردد به او نگاه کردم پس ذهنم گفتم :حالش خوبه؟نکنه باز ميخواد تحقيرم کنه ؟جرقه ای جلوی چشمانم زده
شد ،آره پيش دستی ميکنم ،خدایا خواهشا هوامو داشته باش ،خواهش ميکنم بهش عذاب وجدان بده کمی
مردد با صدایی آرام و مظلوم گفتم:
بنظر خسته می رسين ،استراحت کنيد،من دقيقا ميدونم چی ميخوایين بهم بگين،مطمعنم ميخوایين بگين کهدوروز دیگه عروسی ميکنيم،هيچ احساسی بهم ندارین ،برای خودم خيالت دخترونه نکنم ،و من درحد سليقه
شما نيست..
تا به اینجای جمله که رسيدم او یک مرتبه رم کرد !آغوشش را باز کرد! جلو آمد تا مرا درآغوش بگيرد! از
ترس یک قدم عقب گذاشتم لحظه ای جا خورد از حرکت من،ایستاد ،نگاهم کرد ،دستانش را به روی چشمانش
گذاشت،دلم خنک شد،ولی بد خجول شد،چشمانش را فشرد با صدای خسته گفت:
لعنتی.،نه الن .نميخواستم این مزخرفاتو بهت بگم،باور کن الن نميتونم حرف بزنم،اصال تمرکز ندارمدارم ازبی خوابی ميميرم،بهار 3روزه اومدم عين سه روزگند بود ،سه روز پر از نکبت ،یکبار رسما مادرم مردو زنده شد
؛برادرم نامزدیش بهم خورد،با چه آبروریزی و دعوایی ،و سه روز کامل من برای تو یه عوضی بودم،الن که
پيشتم نميخوام بازم باقی روزم افتضاح باشه،خواهش ميکنم از من متنفر نباش
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چه مرگش شده!مغزم هيچ فرمانی نميداد!دروغين لبخند زدم بر نگاه خسته اش ،بی انصافی بود قرمزی
چشمانش ،رنگ پریده اش را بيشتر کنم،جهنم خوابگاه مفت گير آو.رده،جای خوابم کوفتت شود بخواب
،محترمانه با دست اشاره کردم روبه تخت
شما احتياج به استراحت دارین ،کمی بخوابين ،نگران زن عمو نباشين ،خاله هاو دایی هاتون پيششونن،بخوابين.
روی تختم دراز کشيد به پهلو شد ،به چشمانم لبخند خستهای زد ،تقریباً چشمانش داشت بسته میشد که گفت:
لطفا نرو،اینجا بمون ،اگه هم دوست داری بيا کنارم بخواب،اگه هم نه همينجا باش.پناه برخدا ،لعنت خدا بر شيطان بی صفت ،نکند این مردک عوضی دیوانه هورمونه های مردانه اش به او فشار
آورده!ها دکتر کور خواندی ،دستت را خواندم ،توروخدا تعارف نکن !(پروو)صندلی ميز کامپيوترم را آوردم
کمی با فاصله از تخت کنارش نشستم و گفتم :
بخوابين ،من اینجام ،بيدار که شدین باهم حرف ميزنيم .راحت بخوابينکمی به چشمانم خيره شد،مردک انگار للیی داشت چشمانم ،بی حيا،خوابش برد ،نفس کالفه ای بيرون دادم
،کمی احساس سرگيجه داشتم ،گشنگی امانم را بریده بود،امروز روز نکبتی بود،نگاهی به چهره نحس مظلومش
انداختم ،چقدر مرا امروز این مردک به گریه انداخت ،این مرد قلب نداره مطمعنم

بهارگيج به امير نگاه کرد ،با خود غرغر کرد :خدایا چرا نميتونم جذبش کنم؟یعنی هيچ چيز من برای این مرد
جذاب نيست،سری به تاسف تکان داد آرام از صندلی بلند شد تا برای این مرد خسته شربتی بياورد
 ،صدای زنگ موبایل اميربه یکباره در فضای آرام اتاق بهار پيچيد و امير حسين بينوا از خواب پرید امير مکان را
نشناخت بهار فهميد امير گيج است با عجله جلو رفت تصلی گویان گفت:
آروم باشين ،هيچ اتفاقی نيوفتاده ،اتاق من هستين ،چند دقيقه خوابتون برد ،تلفنتون داره زنگ ميخوره ،برایهمين از خواب پریدین
امير دستی به صورتش کشيد و یک لعنتی بلند گفت ،بهار حقيقتاً دلش برای امير به درد آمد ،او کامالً خسته بود
،و نتوانسته بود حتی چند دقيقه استراحت کند،امير با کالفگی جواب تلفنش را داد ،صدای شيون و گریه چنان
پشت تلفن بلند بود که بهار هم متوجه ميشد امير فریاد زد
خاله چی شده! مامان؟خاله امير که جنازه خواهرش را درآمبولنس در آغوش گرفته بود با شيون گفت:
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امير،کجایی؟ بيا که مامانت برای هميشه رفت.امير از جا پرید بهار پریشان دست امير را گرفت یا زهرا گویان گفت:
چی شده؟ چی شده؟ چرا اینجوری شدی !تورو خدا بگو زن عمو چی شده؟امير دستش را کشيد به سمت در اتاق دویدو فریاد زد:
خاک برسر من ،نباید تنهاش ميذاشتمگيج وگنگ بهار بدون لحظهای صبر به دنبالش دوید  ،به گریه افتاده بود،بهار همانطور که به دنبال امير در حياط
میدوید فریاد زد:
مامان با بابا بيایين زن عمو..امير بی معطلی ماشين را روشن کرد  ،هنگامی که درحال راه افتادن بود بهار خودش را در داخل ماشين پرت
کرد ،امير با تمام سرعت به سمت بيمارستان شهررانندگی کرد،بهار دستانش را جلوی دهنش گرفته بود و بدون
صدا گریه میکرد،او از سرعت زیاد امير حالت تهوع گرفته بود اما واقعاً حال فرصت اعتراض به امير نبود ،وقتی
به بيمارستان رسيدن ،بهار مانند کودکی پشت سر امير ميدوید ،در محوطه بيمارستان خانواده زهره و اخترو
سرهنگ همه شيونو گریه میکردند ،امير بدون این که به سمتشان برود فکر کرد میتواند هنوز کاری کند ،بی
معطلی به قسمت اورژانس رفت و از پزشک اورژانس خواست تا مادرش را ببيند شاید بتواند کاری کند ،اما
پزشک شيفت به او توضيح داد که نيم ساعت است که مادرش فوت کرده و همچيز تمام شده.
امير به دیوار تکيه دادو بی رمق نشست سرش را گرفت و نميتوانست باور کند مادر رفته بود مادر مرده بود،بهار
با گریه به سمت امير درمانده دوید ،جلوی پای امير نشست ،التماس گویان گفت:
زن عمو چی شده؟ زن عمو کو؟امير آرام به بهار نگاه کردو گفت:
مگه مادرها میميرند بهار؟مامان خوشگلم رفتبهار سرش را گرفت احساس گيجيو گنگی کرد و به یک باره به زمين افتاد امير سریع سر بهار را در دامان
گرفت
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چی شدی بهار!نيم ساعت بعد بهار چشمانش را باز کرد،و مادر خود را درحال گریه بالی سر خود دید ،و یاد آورد زن عموی
زیبایش رفته ،و یاد آورد زمان طالقش دور نيست ،و چه ميکرد با این بی آبرویی و پس زده شدن ؟
امير حسين در حال رانندگی به سمت خانه فقط بی صدا اشک میریخت ،نمیدانست الن باید چه کند؟
چطور باید آبرو مندانه مراسم را بر پا کند؟ به کوچه خانه پدریش که رسيد ،باورش نشد کوچه سرتاسر پارچه
مشکی زده شده بود ،نوار قرآن صدایش محله را پرکرده بود  ،خانمهای همسایه در حال پختن شام مراسم شب
بودند ،کودکان در حال آب و جاروی حياط بزرگ خانه اشان ،برای او باور نکردنی نبود که مراسم عزا چنين به
سرعت کارهایش انجام میشود.
دوساعتی گذشت که احسانو پرویزو فرزانه از تهران برگشتند ،و خدا میداند که آن شب چه شيون ها از خانه
پرویز بلند شد ومادر رفته بود

بهار

مراسم خاکسپاری چنان با سرعت انجام شد که همه در شوک بودیم ،مگر میشود به این سرعت کسی از ميان
جمع محو شود! درمراسم خاکسپاری چيزی که برای من عجيب بود این بود که خانواده مسعود بعد از سی سال
روز خاکسپاری زهره بالخره پيدایشان شد !با همه سالم عليک کردند و خيلی راحت در مراسم شرکت کردند!و
درگوشی با هم حرف ميزدندو پوزخند حواله مادر زن عمو ميکردند  ،این آشتی بوی کينه میداد ،بوی خوشحال
شدن از غم دیگری ،اینکار خانواده مسعود به شدت دل مادر زن عمو راشکست ،اما آنها مهمان بودنو احترام
واجب ،همان شب بامادرم خانه عمو ماندیم ،یعنی همه ماندن روز اول به شدت دردناک بود ،فرزانه بی تابی
میکرد وهيچ به فکر سالمتی خودش و جنين درون شکمش نبود،بی تابی های فرزانه تمامی نداشت ،تا شب که
مهمانها رفتند و حامد توانست به قسمت زنانه بياید و کمی آرامش کند.مراسم دردناک زن عمو،فشار عصبی
وارده به خودم،بالتکليفی ام دیوانه ام کرده بود،و من به عنوان عروس بزرگ باید بزرگانه رفتار ميکردم ،او با
من هيچ مکالمه ای یا برخوردی نداشت ،گریه نميکرد عزاداری نميکرد،سخت بود انگار،و فقط درحال آرام
کردن دیگران ،یا آماده کردن وسایل پذیرایی بود،و چه سخت است کوه باشی برای همه،و کسی باور نکند
توهم مانند همه ای.
آخر شب درون حياط مشغول جمع کردن وسایل ریخت و پاش شده بودم که کسی سالم کرد ،به سمت صدا که
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برگشتم سعيد رادیدم!که سر تا پا مشکی پوشيده با غمگينی به من خيره بود،با صدای گرفته خوش آمد گفتم:
سالم خوش اومدین پسرعمهلبخند غمگينی زد
تسليت ميگم ،خوبی؟اشاره به پارچههای سياه دور خانه کردمو گفتم:
وال دیگه میبينيد اوضاع رو ،بفرماید خواهش میکنم ،غریبهها رفتند ،همه خودین توی سالن ،بفرمایيد تویسالن.
خواستم به درون خانه روم که گفت:
ميشه صبر کنی ؟چند لحظه باهات کار دارم.بله خواهش میکنم بفرمایدامری دارین!کمی پا به پا کرد دلهره به جانم افتاد ،انگار حرف خاصی میخواست بزند ،دستانم میلرزید ،نکند او بيایيد ،به
من گفته بود که روی سعيد حساس است ،و من نمیخواستم دوباره بساط دلخوری آن هم در این موقعيت
درست شود ،احساس کردم سعيد هم نفسهایش تند شده بود! بالخره گفت:
بهار درمورد کار میخواستم باهات صحبت کنم و یه مورد دیگهنفس راحتی کشيدم و گفتم:
آهان ممنونن،ببخشين برای شما دردسر درست کردم شرمنده به خدا انشاهلل جبران کنمدست برلب مدام پابه پا ميکرد حرفی بزند زیر لب خيره به زمين گفت:
نه بابا این چه حرفيه تو هيچ وقت از من چيزی نخواستیبعداز ظهر با همراه مادر اخترو آقاجان راهی تهران شدیم  ،من خوشحالی را در نگاه گاه و بيگاه او در آینه
ماشين به صندلی عقب بر روی خودم میدیدم .لحظه ای مستقيم به چشمانم خيره شدو گفت:
-فقط من یبار ازت درخواستی داشتم ،که اونم
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خدای من سعيد دیوانه شده! با یک زن متأهل در مورد درخواست خواستگاریش حرف ميزند!خدایا این سعيد
عوضی را نميشناسم !من متاهلم! نفسم تند شد دستی بعه روسری مشکيم کشيدمو غریدم:
فکر کنم گفتين درمورد کار ميخوایين صحبت کنيد !پسر عمه درست نيست حرفهای قبلو پيشبکشين!حرفتون درست نبود.
سریع پشيمان از حرفش یک قدم جلو آمدو آرام گفت:
منظور بدی ندارم به خدا ،فقط ميخوام بدونم خوشحالی یا نه ،بهار تو برای من خيلی مهمی بعد از نامزدیت باامير حسين همش نگرانت بودم ،به خدا خوشبختيتو ميخوام ،فقط ميخوام بدونم امير اذیتت نميکنه؟ من ميدونم
امير حسين همخونه اش آنا بوده ،و آنا رو به شدت دوست داره ،همون روزی که میخواست بياد خواستگاریت
به هم گفت فقط به خاطر مامانشه که باهات ازدواج کرده،ميترسم امير حال نامر...
خرچنگ به جان گلویم افتاده بود به درودیوار مشکی خانه خيره شدم خدایا این نامرد چه ميگویيد غریدم:
بسه.بهارانگشت اشارهام را جلو بردمو تهدید وار گفتم:
شما حق نداری درمورد زندگی خصوصی من هيچ دخالتی بکنی ،غيرتت کجا رفته؟ چيه الن دیدی مامانشفوت کرده گفتی چندوقت دیگه طالقش ميده و من به خواستم میرسم؟ آره؟ هاشا به غيرتت ،یکم غيرت
داشته باش! من ***** رفيقو برادرتم !درست نيست از آب گل آلود ماهی بگير!
جلو آمد عقب رفتم صورتم برزخی بود و خدانکند بهار عصبانی شود ،سعيد ناباورانه از رفتار من گفت:
به خدا منظوریاز ميان دندانهایم غریدم
از چشمم افتادی آقای وکيلبهارخواستم بگویيم خفه شو ،اما در مرام من بی احترامی نبود ،حتی در برابر این لشخور ،دلم ریخت نکند امير
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طالقم دهد ،نکند سعيد چيزی میداند ؟تا خواستم ازحياط به درون خانه بروم احسان را دیدم که ایستاده بود و
به من خيره بود ،یا خدا،صورتش خنثی بود! هيچ چيز از چهرهاش مشخص نبود ،صدای لعنتی آرام سعيد را از
پشت سرم فهميدم ،احسان بدون اینکه به سعيد نگاه کند خيره به من گفت:
سعيد برو بالسعيد جلو آمد ،هنوز احسان نگاهم میکرد ،خدایا من خطایی نکردم ،سعيد دستی به شانه احسان گذاشت به
احسان گفت:
داداش اون چيزی کهاحسان اجازه نداد سعيد ادامه دهد
برو سعيدسعيد بدون حرف در وردی خانه را باز کرد به من نگاهی کرد ،چشمانش شرمنده بود ،سری به شرمندگی تکان
دادو رفت ،احسان دستانش را در جيبش کردو همانطور خنثی گفت:
خسته نباشی زن داداشچنان زن داداشش را غليظ گفت که با ترس ودلواپسی دستی به روسری مشکيم کشيدم
-کاری نکردمانگار خواست حرفی بزند اما چشم از من گرفت و بدون هيچ حرفی از کنارم رد شد ،سعيد خدا لعنتت کند که
صدای مرا درآوردی ،با رفتار احسان مطمعن شدم احسان از جریان خواستگاری سعيد با خبر است،خدایا این
زبان مادرم هيچ جوری قفل و بست ندارد،انگار همه از جریان سعيد با خبرهستند!نه نمیتوانستم اجازه دهم
درموردم اشتباه فکر کند ،همچيز از سوتفاهم ها شروع میشود سریع گفتم:
داداش احسان یه لحظه صبر کنيد.همزمان که ایستاد پسر خالههایش وارد خانه شدند ،احسان به شتاب سرش را به سمتم برگرداند واشاره کرد به
درون خانه روم همين را کم داشتم ،نشد که بگویيم  .آخر شب وقتی که همه عزم رفتن به خانه هایشان را
کردن ،من هم آماده بودم تا با پدرم بروم ،او به کنارم آمد ،لباس مشکی چه غمگينترش کرده بود ،یک ان
دستم را گرفت و بدون نگاه به من گفت:
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صبر کنایستادم به دستش نگاه کردم! یعنی چه! الن که زن عموی نبود برای نقش بازی کردن ،چيزی که عجيب بود
دستش سرد نبود ،شاید هم از هوای گرم است! پدرو مادرم با تعجب به او نگاه کردند او با صدایی گرفته گفت:
اجازه بدین بهار اینجا بمونه ،به خاطر بيهوشيش توی بيمارستان دل نگرانشم پيش خودم باشه خيالم راحتتره،فرزانه هم اینجا تنهاست با بهار راحتتره
چشمانم مانند توپ بستکتبال شد و به دامادی که قرار بود فردا رخت دامادی بپوشد خيره شد ،اما او چشمش به
پدرو مادرم بود مادرم هول کرده گفت:
به خدا هيچوقت بی حال نشده بود پسرم،دیدین که دکتر گفت قندش افتاده،از بس که زن عموشو دوستداشت دخترم
او انگشتانم را ميان دستانش بيشتر فشردپدرم خيره به دست او بود او به مادرم تصلی گویان گفت:
ميدونم زن عمو ،ولی با اجازه شما خونه ما بمونه خيالم راحت ترههزار گانگی به جانم چنگ انداخته بود،مهربانيش از برای چيست،چه کسی را ميخواست خوشحال کند ؟به
راستی که جا خوردم !این درخواستش برایم دلگرم کننده بود،در این موقعيت انتظار نداشتم به کنارم بيایيد و
حالم را بپرسد ،ولی فکر میکردم بی هوش شدنم در بيمارستان هم برایش بی اهميت باشد  ،پدرم سر مثبتی
تکان داد وتاکيد که مواظب فرزانه باشم تا به جنينش آسيب نرسد،و من ماندمو هزار سوال بی جواب  ،وقتی
خانوادهام رفتند دستم را رها کرد و فقط گفت:
راحت باش ،چيزی خواستی بهم بگو،اگه باز حالت بد شد خبرم کن.حال روزش خراب بود یعنی حال روز همه خراب بود همينکه نگران حالم بود جای شکر داشت!یعنی چه
شده!ميخواهد بگویيد من آدم قدر شناسی هستم ؟
منو فرزانه به اتاق رفتيم و مردها در سالن خوابيدند ،به خاطر رفتار سعيد و شک احسان به شدت استرس
داشتم ،رفتار عجيب او که جای خود داشت ،خوابم نمیبرد ،نماز شبم را که خواندم احساس کردم صدای هق هق
گریه میآید آرام وارد سالن شدم ،حامدواحسان و او خواب بودند ،چراغ اتاق عمو روشن بود ،وقتی به سمت
اتاق رفتم از لی در دیدم که عمو پرویز سرش را با دستانش گرفته وآرام گریه میکند ،وارد اتاق شدم اول جا
خورد ولی آغوشش را برایم باز کردناليد:
بيا بهار ببين عموت بدون زنش چقدر خاک برسره بيا دخترمالهی قربونتون برم عمو جونم چرا گریه میکنيد به خدا روح زن عمو عذاب ميکشهو من حرفهای دروغو تکراری زدم ،مگر ميشود گریه نکرد به خاطر نبود بانوی زیبای این خانه!
به آشپزخانه رفتم احسان بيدار شد و همانطور خوابيده گفت:
چی شده؟-هيچی یکم عمو بی تابی ميکنه ،آرومش میکنم ،شما بخوابين
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کنار عمو رفتم دلداریش دادم کمی آرام شدو با خوردن یک خواب آور خوابيد ،به سالن که رفتم متوجه شدم که
احسان آرنجش را بروی چشمانش گذاشته و شانههایش میلرزد ،یک ليوان برای او هم بردم کنارش نشستم
احسان دقيقاً کنار او خوابيده بود
یکم آب بخورین حالتون بهتر بشهنشست اشکانش را پاک کرد،و من احسان را تا این حد ضعيف ندیده بودم،او قلدری بود در فوتبال ،کمی از آب
خورد،با بغض گفت:
رفتنش خيلی ناگهانی بود ،خيلی بد شد کنارش نبودم ،آخه چرا دوروز قبل از مراسم عروسيتون رفت !آرزوشبود دیدن عروسی امير حسين ،خدا حقش نبود ،نمیفهمم چی شد که دوبار خون بال آورد ،چند روز پيشم اگه
امير نبود تموم کرده بود،ولی بهار این وسط بابا خيلی غریب افتاد ،همه ميدونن چقدر مامانو دوست داره
حکمت بر پا نشدن مراسم عروسی را خودم هم نميدانستم آرام گفتم:
خيلی زود رفت چی ميتونم بگم؟ نميتونم بگم قوی باشين یا که تحمل کنيد ،این روزها باید اشک ریخت تاسبک شد ،تا بشه ادامه داد ،حقيقت اینه که زن عمو رفته ،عجيب رفت ،زود رفت ،خيلی زود ،اما رفته،ولی آقا
احسان فرزانه الن احتياج داره شماها پناهش باشين ،مواظب بچهاش باشين ،خدا صبرتون بده سخته ،نميشه
کاریش کرد ،نموندو عروسی بچه اشو ندید ولی خدارو شکر خوشحال رفت.
احسان دراز کشيدو گفت:
نگران فرزانه نباش ،فرزانه حامدو داره ،خانواده اتو داره ،ماهم هواشو داریموقت رفع سو تفاهمها بود پرسيدم:
یه سؤال بپرسمبپرسآخر شب توی حياط شما از دست من ناراحت شدین؟بدون هيچ واکنشی یک نه کوتاه گفت دلخور پرسيدم:
داداش منو چطور آدمی شناختی؟نجيب و خانمپس مطمعنی که هيچ وقت عوضی نميشم؟با این حرفم انگار که جا خورده باشد نيمه خيز شدو گفت:
این چه حرفيه بهار !من اندازه دوتا چشمام به تو اعتماد دارم ،ولی به این سعيد عوضی نه ،قبالً اعتماد داشتماولی الن پای تو وسط باشه بهش اعتماد ندارم؛ بالخره بعضی چيزها ژنتيکيه اینم پسر همون باباست،
یعنی چی؟منظورش را نفهميدم اما او سرباز زد از ادامه حرف زدن
ولشکن ،من هيچ فکری درمورد تو نمیکنم ،مطمعن باشرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

205

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
ممنون که بهم اعتماد دارین ،حال که جریان سعيدو انگار ميدونيد ،پس ازدواج اجباری مارو هم ميدونيد ،ولیمطمعن باشيد اگه داداشت هم منو نخواد ،تا آخر پای همه چيز هستم ،انقدر بی ارزشو دم دستی نشدم که بخوام
خودمو کوچيک کنم که کسی باهام همدردی کنه ،من جایگاهمو میشناسم و حرمت و خانواده سرم ميشه
،مطمعن باشيد اون اگه هم میخواست حرفی بزنه پيش دستی کردمو توپيدم بهش.
لبخندی بر لبانش آمد
میشناسمت ،تو دختر با اعتقادی هستی ،ولی به خدا امير حسين دوستت داره ،اینو که من یه مردم میفهمممیبينی چقدر حساسه که تو با سعيد حرف بزنی ،همش از روی عالقه اس فقط خسته اس از وقتی اومده همش
بيماری بوده ،همش دلنگرانی ،نميخوام کسی دلسردت کنه،نميخوام زیر پای داداشمو یه نامرد خالی کنه  ،همين
مراسمات تمام شد روزهای سختو طاقت فرسایی بود،این مراسم بيش اندازه شلوغ بود ،دليلهایش یکی بچه
های مدرسهای که زن عمو مدیرش بود ،سرشناس بودن خانواده ،و فوتباليست بودن احسان باعث شده بود که
همه یک لحظه وقت استراحت نداشته باشند ،مراسم و هفته را یک جا برگذار کردن شب که همه رفته بودند او
باز از پدرم خواست که خانه عمو بمانم ،اما پدرم رضایت نداد،و او بدون نگاه به من دلخور خداحافظی کرد،و باز
من دچار تناقض رفتارهایش شدم
به خانهمان که رفتم اولين کاری که کردم یک دوش آب گرم گرفتم ،تمام مدت چهره زیبای زن عمو جلوی
چشمانم بود ،و حال که این زیبا رفته بود باید کم کم خودم را برای مشکالت بعدیم آماده کنم،نميدانستم چقدر
دگر طاقت می آورد مرا تحمل کند،دیگر او دليلی برای با من بودن نداشت ساعت دوصبح شده بود قصد خواب
کردم ،که صدای پيام تلفن همراهم آمد !پيام را که باز کردم با تعجب دیدم که اوست!نوشته بود(بيداری؟)هول
کرده تایپ کردم (-سالم بله چيزی شده؟ برای فرزانه اتفاقی افتاده)کمی گذشت و جواب داد(-نه خوبه ،فرزانه
حامدو داره نگرانش نباش)(-خوب خداروشکرپس چی شده؟ آقا احسان یا عمو خدایی نکرده چيزیشون
شده؟()
چند دقيقهای گذشتو جوابی نيامد مریض است این مرد!حتما که خوابش برده !بی خوابی به سرم افتاد دوباره
پيام دادمL(-خوابيدین؟)به ثانيه ای جواب آمد(-برات مهمه؟)
هييين بزرگی کشيدم! خدایا این حرف نشانه این است که او به من فکر میکند! باور کردنی نيست !یعنی به
خاطر افسردگی فوت زن عموست! خدارا شکر کردم هرچه که هست مبارک بادا!سریع نوشتم
من توی اتاقمم اگه خواستين تماس بگيرینبه ثانيهای نکشيد که تماس گرفت بدون مقدمه گفت:
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چرا رفتی؟ای جان درقلبم شکرستانی برپا شد ،چنان صدایش مظلومو غمگين بود که میشد حدس زد که کمی فقط کمی
وابستگی به وجود آمده ،دل خوشی از او نداشتم ولی من بازنده نيستم،نکند احمقم موضوع دیگریست ؟متين و
باوقار خودم را نشان دادمو گفتم:
سالم شبتون به خير ،شرمندهام به خدا ،شما بابامو نمیشناسيد همون سه روزیم که اونجا بودم ،شبيه معجزهبود ،بابا بيش از این اجازه نمیده
سکوت کرد،خدایا زمان گربه رقصانی من رسيده ،دلجویانه گفتم:
به خاطر اینکه نموندم ناراحتين؟واقعا ببخشيد.ناراحتی من برات مهمه؟چرا نباشه؟واقعا نميتونم ببينم بخاطر رفتار من ناراحت شده باشيننميدانم دروغ گفتم یا راست ،ولی یک چيزی پراندم ،حال چجوری به ذهنش بخورد خدا ميداند ؟نفس کالفهای
کشيد با بی حوصلگی گفت:
بهار تو باید اینجا باشی ،توکه اینجایی دلم قرص تره ،توی این سه روز مواظب خواهرم بودی ،همدم باباوبرادرم بودی ،الن تنهام نميدونم چه غلطی کنم؟
آهان فهميدم ،خدمتکار ميخواهد آقا ،نکبت جان الن این تعریف بود!مادرت رفت حال باید جهت خوشحالی
خانواده ات باشم !مثال محترمانه گفتم :
دور از جونتون ،حتماً فردا صبح دوباره ميام،هرکاری کردم وظيفه ام بود ،ولی شب دیگه نميتونم بمونمبی هوا گفت:
ميخوام یه سؤال بپرسم ازت ،بدون رودروایسی ،بدون در نظر گرفتن جواب بابات جواب بدهچی شده؟نکند دوباره قاطی کرده ...خدا بخير کند!با صدای خسته گفت:
دارم ميرم تهران ،یعنی مجبورم ،به هر حال تعهد دارم به بيمارستان ،بابا هم اصرار داره برم سرکار ،اما نميخوامرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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بی توبرم ،اینکه چرا بماند ،الن روحيه حرف زدن ندارم ،ميدونم به خاطر این درخواستی که ازت میکنم
حداقلش باید برات توضيح بدمع ولی به خدا نميتونم الن حرف بزنم ،ازم نخواه دليل تصميممو بگم بعد از اون
همه حرف های احمقانه ای که درمورد نخواستنت گفتم،انقدر درد دلم سنگينه که واقعاً امکانش نيست همچيزو
برات بگم،بهار من یه پزشکم ،مرگهایی زیادیو دیدم ،ولی مرگ عزیز فرق ميکنه ،اونم مادر،هرکسی باشی هر
شغلی داشته باشی ميشکنی ،خورد ميشی ،پس درکم کن که نميتونم زیاد باهات حرف بزنم ،من این درخواستو
ازت میکنم که باهام بيایی تهران ،ميدونم دل خوشی ازم نداری ولی بهار حداقل توی این چند روز قوت قلبم تو
بودی،من دوهفته سرکارم یک هفته استراحت،پس فردا دوهفته ام شروع ميشه ميخوام وقتی از سر کار
برميگردم خونه تو باشی،قوت قلبم خونه باشه
ميخ به دیوار روبه رویم بودم،این مرد دیوانه شده!خدایا خوابم!جوابی که نشنيد گفت:
ببين من ميدونم از اولی که دیدمت با حرف هام داغونت کردم ،انقدر که ازم متنفری ،که به خدا بهت حقميدم ،ميدونم که انقدر نجيبی که هيچ اعتراضی نمیکنی ،ولی الن این بی رحمی که مدام دلتو شکونده ميخواد
که باهاش بيایی تهران ،مرهم دل داغونش باشی ،اصال مرحمم که نباشی فقط باشی،و منو تنها نذاری ،بهار تو که
هستی حالم خوبه ،ميتونم این روزها رو بگذرونم ،با من ميایی تهران؟
چشمانم را بستم چه حرف هایشيش بوی پيروزی میداد ،جام قهرمانی را بالی سرم گرفتم؛مدال را دور گردنم
انداختم ،من این معادله را بعد از چندروز حل کردم خدایا شکرت معادله سختی بود ،ولی بهار حلش کرد،
تلنگری به ذهنم خورد،حتما که به خاطر غم از دست دادن زن عموستع که احساس وابستگی میکند شانهای بال
انداختم ،چه اهميتی داشت ،این مهم بود که نتيجه مطلوب به دست آمده ،بدون اینکه فکرکنم پدرم اجازه
نمیدهد ،جواب دادم آرام متينو باوقار بدون هيچ دستپاچگی در حرف زدنم:
چشم ميام ،باهم ميگذرونيم این دورانو.واقعاً دختر!صدایش چنان تعجب داشت که آرزو کردم کاش چهرهاش را هم میدیدم ،روی تختم نشستم و سرم را در
متکایم فرو کردم ،اینکه کسی خواهان تو باشد چه طعم شيرینی دارد! حتی اگر تو خواهانش نباشی !حتی اگر
بخاطر شکست روحی اش مرا بخواهد اشکالی ندارد من پيروز شدم،صدای پراز خندهاش با لرزش آمد
بهترین اتفاق توی این مدت این حرف تو بود ،خيلی ممنونم برام ارزش داره ،ميدونم عمو چه سختگيریه ،ولینگران نباش من درستش میکنم ،عمو رو راضی میکنم به هر حال موعد ثبت نام تو هم هست ،عمو و زن عمو
پری با من،ممنون دختر خوب
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سکوت کرد شاید منتظر حرفی از طرف من بود اما گاهی سکوت بهترین نتيجه را دارد چون واقعاً نمیدانستم او
انتظار دارد از من چه بشنود،ميترسم حرفی بزنم،گند بزنم به حال خوشش ،آرامتر گفت:
بهار با من که ميایی دلهره هيچيو نداشته باش ،ميدونم این حرفی که میزنم باعث خجالتت ميشه،ولی باید بگم که دلت قرص بشه ،بهار به شرفم قسم ميدم تا تماماً همه مسائلمونو حل نکنيم،بيش اندازه بهت
نزدیک نشم ،فقط بدون که ميخوام کنارم باشی ،چون حالم فقط با تو خوبه ،ومطمعن باش دیگه هيچ انتظار
خودخواهانهای ازت ندارم
تلفن را دردستانم فشردم ،چشمانم را بستم قلبم ،انگار به ته حلقم چسبيده بود ،نفسم تند شده بود خجالت و
شرم به مغز استخوانم پنجه میزد ،حتی ثانيهای به این موضوع فکر نکرده بودم،هوشمندانه زیرکانه گفتم:
فردا ميبينمتون ،شب به خيرتک خندهای کردو شب به خير گفت،و من به شکرانه این موهبت با تمام خستگیهایم قرآن در دست گرفتم و
شروع به خواندن کردم و از خداوند کمک خواستم،تا کمک کند بتوانم مهرش را در دلم کنم،و اميدوام بگویيد
که واقعا مرا ميخواهد !یا فقط ميخواهد این دوران تحملش برای راحت شود.
صبح که چشمانم را که باز کردمة اولين چيزیکه دیدم دوچشم رنگی خندان،نشسته در کنارم بود ،چنان ترسيده
از جا پریدم ویا خدا گفتم که او ترسيده از روی صندلی بلندشدو عقب رفت،
بهارمنم اميرحسينبا خجالت نفس آسودهای کشيدم،خدا خفه ات کند پسر ،این خروس بی محل سر صبح از جانم چه
میخواست!خيلی خوشم می آمد ور دل من نشسته ،دیوانه شده؟با ژست مهربانی گفتم:
صبحتون به خير ،ببخشين اصالً نميدونم چرا ترسيدم ،آخه عادت ندارم سر صبحی کسی اتاقم بياد،تازه بهممزل بزنه
خندید بلند خندید ،با تعجب به چهرهاش دقيق شدم حالش خوب است؟نکند غم زن عمو دیوانه اش کرده
،دستی جلوی دهانش گرفت و گفت:
سالم به روی نشستهات ،سر صبح کجاست دختر! ساعت  1بعدازظهره !من تازه  5دقيقه اس اومدم ،بلند شو موقشنگ
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با تعجب هين بلندی کشيدم ،به ساعت نگاه کردم ،من چه زمانی این همه میخوابيدم! از جایم بلند شدم باز او
خندیدم تعجب کردم مشکلش دقيقاً چيست؟بخدا که دیوانه است
خوب چيه؟ چرا ميخندین؟چی شده!بگين منم بخندم!به موهایم اشاره کرد که پخش شده بودن ،چشم غرهای به او رفتم ،و باز خندید ،دلم شاد شد ،طفلک در آن
لباس مشکيو ته ریش چقدر به خنده نياز داشت ،من هم غرغر کنان بيشتر به خنده واميداشتمش،با گردنو پشت
چشم نازک کرده گفتم:
ببخشيد که شينيونم بابا ميلتون نيست جناب دکترخندهاش از چهرهاش رنگ باخت ،مجدد به روی صندلی نشست !چه شده؟ با پوزخندی گفت:
از پسر عمو گفتن ارتقا پيدا کردم به جناب دکتر؟پس ذهنم دستمالی بالی سرم گرفتمو شروع کردم به رقصيدن ،ای جان حال نوبت دلبری کردنهای من رسيد
،با متانت لبخندی زدم
تشریف ببرید بيرون تا من به سرو وضعم برسم ميام خدمتتونابرویی بال انداخت
داری بيرونم میکنی!نه چه حرفيه! دارم تقاضا میکنم برین بيرونچشمانش را کوچک کردو سرگرم گونه گفت:
تو رسماً داری منو بيرون میکنی؟پس ذهنم چشم و ابرویی امدم ،دکتر جان کارت تمام است ،با اخم تصنعی گفتم:
ای بابا مگه بيرون این اتاق چه بدی از خونه ما دیدن که نمیرین! اصالً خودم شما رو همراهی میکنمایستادم ،خندهاش بلندتر شد ،بی توجه به او در اتاق را باز کردم
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خوش آمدین آقای خوش خندحرفم تمام نشده در دهانم ماند ،همه سرها به سمتم برگشت !و من با آن موهای ژوليده و بلوز شلوار گشاد
صورتی پاچههای بال آمده به مانند دلقک سيرک میماندم برای جمع،آقا جان مادر اختر عمو پرویزو حامد و
فرزانه و پدرو مادرم همه یک دست مشکی پوش با تعجب به من خيره بودند ،او به کنارم آمد دستی پشت
کمرم گذاشتو بلند گفت:
ماه منير ،صبح تابان ،ملکه زیبایی بيدار شدن ،و سالم ميکنن،ظهر بخير بگين بهشهمه سالن شده بود صدای خنده خانواده ،و من دقيقاً دلقک جمع بودم ،سریع با عذرخواهی به حمام رفتمو لباس
مشکی برتن کردم ،موهایم را شانه زدم ،با گل سر مشکی پشت سرم بستم و روسری مشکی بر سر کردم  ،به
سالن که رفتم همه ساکت بودن ،خواستم کنار فرزانه بنشينم ،
که او دلخورنگاهم کرد ،با شرم و خجالت کنار اوکه روی مبل راحتی دونفره ای نشسته بود نشستم احساس
رضایت را در صدای نفس آرامش فهميدم ،چه کنم مهربانی ام ذاتی است..همانطور که پس ذهنم قربان صدقه
خودم ميرفتم متوجه شدم ،پدرم و مادرم غمگين هستند ،فهميدم که درخواستش را گفته مادر اختر گفت:
بهار مادرجان ما اینجا جمع شدیم که اجازه رفتن به تهرانو از بابات بگيریم  ،امير حسين ميخواد که امروزباهاش بری تهران ،این طفلک فردا باید بره سرکارش،خوب حال نظر تو چيه؟ با شوهرت ميری مادر؟
زیر چشمی به پدرو مادرم نگاه کردم ،به دهان من چشم دوخته بودند او در کنارم پایش را مدام استرس وار
تکان میداد ،بااحترام به جمع گفتم:
مادر جون این مورد به نظر بزرگترها بستگی داره ،و البته پدرم ،ولی موعد ثبت نام منم هست و باید برمتهران،ولی هرچی بابام تصميم بگيره من تابعه ام
مادرم سریع ميان حرفم پرید اشک در چمانش بود،با اشک گفت:
منکه دلم راضی نيست بچهام با لباس مشکی بره خونه بخت ،دلم راضی نيست وقتی همه لباس عزا پوشيدیمدخترم پاشو بذاره توی اون خونه
مادر اختر سری تکان دادو آقا جان گفت:
پری یعنی بره خوابگاه بهتر از اینه که بره خونه شوهرش ،باباجان ،این دوتا مال همن ،از همون یک ماه پيشرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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که صيغه عقد جاری شد مال هم بودن،خوب الن شرایط بهار جوریه که باید بره ثبت نام ،چند روز دیگه درس
هاش شروع ميشه ،من خودم قول ميدم بعد از چهلم زهره بفرستمشون مکه تا دلت راضی بشه چطوره بابا،اصال
پول مراسم عروسيم به  5تا دختر جهاز بدیم که حرف نپيچه مفتی دخترش رفت،خوبه بابا؟
مادرم اشک ریزان گفت:
آقا جون حرفتون روی چشمام جا داره ،ولی بهارو خودمون یک روز میبریمش ثبت نام و برش ميگردونيم،برای دانشگاه رفتنشم یه فکری میکنيم ،اصالً خودم باهاش ميرم تهران خونه ميگيریم  ،به خدا که راضی نيستم
و نميخوام زندگيشو با اینهمه غم شروع بشه ،به خدا خوبيت نداره،بابا کی دلش مياد دخترش اینجوری بره خونه
بخت ،خودتون ميدونيد یه شهر چشمشون به این دختره
همه سکوت کرده بودند ،مادرم حق داشت احساس کالفگی را از نفسهای عميقش متوجه میشدم،یعنی تا این
حد اصرار به آمدنم دارد ،که راضيست مادرم ناراحت باشد ! عمو پرویز گفت:
داداش اجازه بده ببرتش دوهفته دیگه برميگردنمامان سریع ميان حرفش پرید
اونوقت بعد از دوهفته تنها برگرده خونه باباش دوباره؟ به خدا مردم چی ميگنپدرم درمانده بود ،این را از سرانداخته شده به پایينش ميشد فهميد،مادرم گریههایش سوز داشت ،حق داشت ،اینطور خانه بخت رفتنم برایش
عذاب بود،اما دلم چرکين بود ،این ازدواج از اولش برای من نحس بود،از اولش سراسر نخواستن بود،ولی خوب
حال چاره ای بجز ادامه دادنو موفق شدن نداشتم،معادله نوشته شده بود  ،پدرم نگاهی به مادر اختر انداختو
گفت:
مادر توميتونی باهاشون بری؟همه یکه خورده سکوت کردن !حقيقتاً انتظار این حرف را نداشتيم !مادر اختر مردد به جمع نگاه کرد ،او سریع
از کنارم بلند شد ،و پيش مادر اختر رفت جلوی پاهایش نشست دستانش را به دامان مشکی مادر اختر گذاشت،
با صدایی گرفته گفت:
مادر با آقاجون بيایين پيش ما ،خواهش میکنم ،نميخوام تنها بدون بهار برم تهران ،شما هم که کلی فاميلتهران دارین،عمه هم که اونجاست ،خواهش میکنم با ما بيایين تا زن عمو پری راضی بشه،دلش رضا نيست،شما
حل کنيد این دلخوری زن عمورو
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مادر اخترو آقاجان به هم نگاهی کردند آقاجان لبخندی زد،مادر دستی بر سر او کشيدو بوسه ای به نوه دردانه
اش زدو گفت:
ميایيم ،ما که کار خاصی اینجا نداریم ،پری دلت قرص باشه باهاشون ميریمآقا جان روبه عمو پرویز گفت:
ولی پرویز طبقه بال خونه بختشون نميریم ،هر چهار نفرمون همون طبقه پایين خونه خودت هستيم ،هروقت کهتونستيم بفرستيمشون مکه انشاهلل ميرن سر خونه زندگی خودشون،اونوقت دیگه سر خر نميخوان
همه دور از جانی گفتند ،و من هيچ احساسی نداشته ام،همچيز داشت بریده ميشدو من فقط باید ميپوشيدم،تا
همه راضی باشن ،آقا جان به مادرم نگاه کردو گفت:
دلت راضی شد پری؟ حال هرکی ازت پرسيد بگو آقا جونو مادرجونش بردنش تهران،اونوقت اگه کسی حرفاضافه زد بگو بزنم توی دهنش،وال بخدا مردم نامزد کردن ميرن تنهایی مسافرت ،تو توی چه فکرها هستی
باباجان
مادرم اخمش کمی باز شد دستی زیر پلکش کشيدو اشکش را پاک کرد و فين فين کنان گفت:
آره آقاجون ،اینجوری بهتره ،هوای بچه امم دارین توی غربت تنها نيست ،خدا خيرتون بده من اگه چيزیميگم به خاطر خودشونه،خدا ميدونه که اندازه دوتا پسرام براش خرج عروسی تراشيده بودیم
مادرم دوباره به گریه افتادو گفت:
الن باید چندروزه دخترم خونه خودش با عزت و احترام بود ،نه اینجوریمادر اختر غرغر کنان به مادرم تصلی خاطر ميداد ،پدرم نگاهم کرد واشاره کرد به آشپزخانه بروم ،با با اجازه
ای از همه به آشپزخانه رفتم پدرم نگاهی غمگينی کردو گفت:
رضایت ندارم بدون جشنو مراسم درست درمون بری خونه بخت ،اما حال شرایط اینجوری شده،نميخوم اميردلسرد بشه ،ميترسم نذارم بریو هوایی بشه خدایی نکرده،البته که امير مرده ولی خوب بالخر احتياط شرط عقله
،بابا فقط ازت ميخوام که حریمتو باهاش حفظ کنی ،تا سریع براتون فيش حج بگيرم خوب؟
خجالت زده سرم را پایين انداختم
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-چشم

فرزانه و حامد و عمو روسری سفيد و مانتوی رنگی تنم کردند و تن او یک بلوز سرمهای ،مثال من عروس
خوشبختی هستم و او دامادی خوشبخت تر**
اختر در صندلی عقب کنار بهار نشسته بود،و از شهرستان تا  1ساعت مانده به تهران از محسنات خودش و
سرهنگ میگفت ،سرهنگ هم که عصای اعيانی به دست کنار دست امير حسين نشسته بود ،هر بار برای اختر
یک احسنت میفرستاد ،و تمام و کمال حرفهای اختر را تأیيد میکرد ،بهار و امير از این خصلت بزرگ بينی
اختر کالفه شده بودند ،و هر بار برای اینکه مورد غضب بزرگ خاندان قرار نگيرند ،حرفهای اختر را تأیيد
میکردند ،و به اختر و سرهنگ اطمينان میداد که بزرگ شهرشان هر دوی آنها هستند نه کس دیگر ،و اگر
کسی ادعایی داشت باید گردنش را شکست ،اختر بالخره خوابش برد ،و سرهنگ هم صدای خروپوفش نشان
از خواب عميقش داشت ،بهار که تصميم داشت یک زندگی شيرین مثال زدنی شروع کند در فکر بود که چطور
میتواند اینهمه دلسردیو تنفر از امير حسين را کنار بزند ،با خودش میگفت (حداقل تظاهر به خواستن میکنم
تا بالخره خواستنی به وجود آید )امير حسين که آن دو را خواب دید انگار منتظر چنين فرصتی بود ،به آینه نگاه
کردو گفت:
بهاربهار با خوشرویی جانمی گفت و امير لحظهای تعجب زده به آینه نگاه کرد ،امير ميدانست که بهار دختر
عاقليست،ولی حقيقتا فکر ميکرد لوندی و دلبری را چيزی نداند،بهار لبخندی به روی امير زد وپس ذهنش گفت
(دکتر من با شما کارها دارم) امير با مهربانی گفت:
جونت سالمت ،ميگم انگار بنزینشون تموم شد ،بالخره خوابشون برد !تو که خسته نشدی؟بهار به حرف امير تک خندهای زد ،کمی جلوتر نشستو سرش را کنار گوش امير گرفتو گفت:
یواشتر حرف بزنيد ،بفهمن بيچاره آمون ميکنن ،ما فقط باید حرف هاشونو تأیيد کنيم ولغير ،بعدشم نهخسته نشدم ،من عادت دارم به سخنرانیهایی عظيمیها ،توجه کنيد ،هم مامانم عظيميه هم بابام ،اینا کال سلطه
گری تو خونشونه،نميدونم چرا هرچی سنشون بالتر ميره احتياج دارند بيشتر تأیيد بشن
امير لذت برد ازاین صميمت،گرمای نفس بهار جانی به روحيه خسته اش داد ارام گفت:
نترس خوابشون برده حسابی ،ولی تأیيد شدن ربطی نداره به سن نداره ،آدم دوست داره از طرف عزیزانشهميشه تأیيد بشه ،فقط فاميل ما چون از زمان قدیم تحصيلکرده بودن زیادی خودشونو برتر ميبينن ،البته حق
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دارندها ،زمان رضا شاه پسرها هم درس نميخوندن چه برسه به دخترها ،ولی خوب این طایفه مردو زنشون
درس خونده هستن و به این موضوع زیادی ميبالن!
بهار ابرویی بال انداخت و تکيه به صندلی داد
وال چی بگم ،حق باشماست ،منم این خصوصيتم که هميشه به قله نگاه میکنم به خانواده رفته ،ولی من زیادبرام مهم نيست کسی تآیيدم کنه،البته نه اینکه نظر بقيه برام مهم نباشه ،ولی هدفم مشخصه ،کسی مانعش
نميتونه بشه
امير لوده وار سرش را خاراندو گفت:
بله شما که مشخصه داری هدفمند درس ميخونی ،فقط خانم دست منو ول نکنيا ،باهم باید بریم نوک قله.بهار لذت برد از این خانم گفتن امير و بوی خوش پيروزی زیر زبانش شيرینی داد با لبخند به اینه نگاه کردو
گفت:
شما بخواه که باشم ،من پا به پاتون ميام ،من رفيق نيمه راه نيستمامير انتظار این صحبت را از بهار نداشت ،خودش میدانست تا چه اندازه بهار راتحقيرکرده ،بهار با رفتار
محترمانه اش امير را شرمنده ميکرد ،امير به بهار در آینه که دقيق شد لبخند بر روی لبان بهار دید،شرمنده
گفت:
ميخوام که باشی حرف ميزنيم خيلی زیاد ،من توضيح زیاد بهت بدهکارم ،اما خستگی و غرغر شکمم نميذاره،گشنه نيستی؟
بهار که هنوز تکليف خود را با امير نميدانست ،دوست داشت بيشتر درمورد آینده و برنامه هایش صحبت کند تا
گشنگی ،ولی خوب امير توان صحبت نداشت ،بهار به سبد ميوه جلوی پاهای سرهنگ اشاره کردو گفت:
یکم ولی یه مقدار ميوه مونده بدم بخورین؟اوهوم ،همينم خوبه،الن کنار نگه میدارم ،هم باهم ميوه بخوریم هم یه استراحتی کنمماشين را کنار جاده نگه داشت اميرو بهار پياده شد ند ،امير یک بطری آب برداشته بود تا که صورتش را بشوید
بهار بطری را از او گرفت
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امير دستانش را نم دار کردو به صورتو موهایش کشيد ،بهار با محبت گفت:
خسته نباشيد ،آب خنک حالتونو جا مياره،رانندگی خسته اتون کردهامير به چشمان مهربان بهار خيره شد و فکر کرد نه نميشود ،این دخترزیادی محترم است ،شيطنت به جانش
افتاد ،خونسرد دستانش را مجدد پراز آب کرد و به یک آن آب را به صورت بهار پاشيد ،بهار اول تعجب کرده
با دهانی باز به خود نگاه کرد ،این اولين کسی بود که چنين جراتی کرده بود ،چشمانش را ریز کرد لبانش را
جلو داد ،به امير نگاه کرد و با یک حرکت بطری آب را روی سر امير خالی کرد ،امير بطری دیگری برداشت و
و هردوی آنها بدون اهميت به اینکه در جادهای پر از مسافر هستند به دنبال هم میدویدند ،بهار میخندید
وامير لذت میبرد از خنده بهار ،و بهار فکر ميکرد هيچ زمانی این همه هيجان در زندگيش نداشته ،ماشينها بوق
ميزدندو برای این دو دیوانه میخندید ،صدای تق تق شيشه ماشين آمد !سرهنگ از بی حيایی این دو برزخی
شدو با عصا به شيشه ماشين میکوبيد،غرغر کنان (خجالت بکشيد )نثارشان کرد ،هر دو مظلوم سر به زیر
ببخشيد گفتند و سرهنگ باز غرغر کردو درکسری از ثانيه خوابيد ،خنده اشان گرفته بود تکيه به ماشين دادند
و هر دو لذت میبردند از این باهم بودن و لبخند بر لب داشتند  ،بهار به کوهای بلند روبرویش نگاه میکرد و از
طعم خوش پيروزی لذت میبرد ،صندوق عقب ماشين را باز کرد،روسری از چمدان برداشت و تعویض کرد و
به سمت امير رفت ،اميرحسين درحال خوردن ميوه ای بود،بهار روبرویش ایستاد و گفت:
سرتونو یکم خم کنيداميرتعجب زده سرش را خم کرد بهار با گوشه روسریش موهایی امير را خشک کرد
تموم شد سرتونو بلند کنيد ،یه باد هم بهش بخوره خشک خشک ميشه ،ببخشين دیگه خودتون سر شوخيو بازکردین.
امير که سرش را بال کرد به عمق چشمان بهار خيره شدو گفت:
توبوی مادرمو ميدیبهار خجالت زده چشم بر ریگهای ریزو درشت کنار جاده دوخت ،امير دست بهار را گرفت و بوسهای زد و
شرمنده گفت:
ميدونم خيلی حرفها زدم که ناراحتت کردم ،ميدونم بهت گفتم سليقه من نيستی ،ميدونم گفتم که بهعنوانهمسر قبولت ندارم ،شرمندهام،نميشناختمت که اینقدر خانمی ،سر لجبازی با همه تورو مقصر ميدونستم ،و سر
تو خالی میکردم،ممنونم احتراممو نگه داشتی ،صبوری کردی ،نميدونم چرا سکوت کردی !ميتونستی تو هم
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مثل من داد بزنی ،تحقيرم کنی ،به خدا بهت حق میدادم ،وقتی میدیدم اعتراضی نمیکنی ،کمتر جلوت آفتابی
میشدم که ناراحتی هام رو سر تو خالی نکنم ،تو واقعاً دختر خيلی خوبی هستی  ،من احمق تازه چند دقيقه اس
دارم بهره میبرم از دریایی محبت تو ،ميدونم خودم نذاشتم بهم محبت کنی ،ولی الن فقط بيشتر از هرچيزی
توی دنيا به حمایتت احتياج دارم ،اینکه چرا و چی شد به این نتيجه رسيدمو ميگم ،ولی حال نه ،ميدونم نميتونی
زود کينه حرفهای مزخرفمو از دلت دور کنی،ولی به قول خودت زمان حل ميکنه همچيزو ،فقط الن نميتونم
خيلی جبران کنم ،هرجا نگاه میکنم مادرمو میبينم ،بد داغی به دلمون گذاشت ،صبوری کن فقط صبوری ،تا
درست بشه همچيز
رنگ خجالت شد رخسار بهار ،دستش هنوز در دست امير بود ،و امير گونه های شرمنده بهار را که دید قاچی از
سيب در دهان بهار گذاشت،بهار سکوت کرده بود ،حتی توان نگاه به امير را نداشت ،ضربهای مجدد به شيشه
خورد ،و سرهنگ که عاشقانههای آن دو را دید با خنده پدر سوختهای حواله امير کرد  ،بهار از شرم به سرعت
سوار ماشين شد و نگاهش را از آینه ماشين دزدید ،اختر و سرهنگ بيدار شده بودند،و قاعدتا موتورشان شارژ
شده بود ،و اختر دوباره شروع به صحبت کرد ،اما اینبار از کمالت بهار ،بهار اما در فکر حرفهای امير بود و هيچ
از حرف های اختر چيزی نميفهميد،بهار پيش خودش گفت ،کاش میتوانستم به او بگویيم،تو غرور مرا
شکستی ،تو تمام این یک ماه را برای من جهنم کردی ،دلش میخواست بگویيد بيشتر از تو پدرم مرا تحقير
کرد ،و من در این ازدواج اجباری چه جایی گله و شکایت داشتم،خواست بگویيد گله ميکردم،بی هنرم
میخواندند ،و مرا مقصر ،اما نمیتوانست بگویيد ،او همسرش بود و به تظاهر هم که شده باید دلش را به دست
میآورد،بهار فکر کرد روزی میرسد که من عاشق او شوم؟ کسيکه خشت اولش با دلسردیو تحقير نهاده شد؟
ته دلش واقعاً عالقهای به او نداشت ،ولی صبوری پيشه کردو شانهای بال انداخت ،چه کسی جز خداوند میداند
که آن روز آیا خواهد رسيد یا نه؟
مشتی و گل بانو هردو گریه کنان به استقبال آنها آمدند ،هردو سياه پوش بانوی عمارتشان بودند  ،مدام روی
دستشان ميزدنو تکرار میکردند چه شد که عروسی به عزا تبدیل شد ،چه شد که زهره خانم رفت؟
اختردیگر نتوانست تحمل کند ،چنان به آنها تشر رفت که آن دو دیگر جرات حرف زدن نداشتن
خجالت بکشين چخبرتونه! مراعات کنيد! عروس اومده توی این خونه ،دیگه نبينم از ان حرفها بزنيد.مشتيو گل بانو از هيبت اختر سکوت کردند ،آن دو بينوا ،حق داشتند ،یک هفته تمام ،امارتی به این بزرگی را
آماده کرده بودند برای مراسم حنابندان ،و حال عروس و داماد عذادار آمدهاند ،همه به داخل عمارت رفتند
،بهجز بهار ،بهار ایستاده بود آن دو را دلداری میداد
-تو روخدا به دل نگيرین ،من شرمندهام ،حالل کنيد،ميدونم خستگی به تنتون مونده ،مادر اختر اینجوریه دیگه،
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قربون دل مهربونتون برم ،ميدونم از ناراحتی بی تابی میکنيد ،ولی جلوی مادر دیگه حرفی نزنيد
گل بانو صورت بهار را با بوسههای آبدارش که طعم سير میداد تر کرد و با دستانی که بوی ماهی ميداد گونه
های بهار را نوازش کردو گفت:
الهی قربونت برم خانم ،به خدا از بس دلمون خونه اینجوری گفتيم ،شرمندهام ،راست ميگه خانم بزرگ نبایدحرف مرگو بزنيم ،شگون نداره
بهار که تهوع بدی گرفته بود از این همه عطرهای متوع گل بانو مهربانانه او را مجدد در آغوش گرفت و گفت
؟:
عزیزم هيچ بختی با این حرفها سياه نميشه،قربونت برمصدای اميرحسين کالفه و خسته از امارت آمد
بهار ،عزیزم کجایی! بيا تو دیگهچشم الن ميامبهار پا تند کردو سریع به سمت امير رفت به خانه بزرگ عمو پرویز نگاه کردو فکر کرد( اینجا دیگه خونه منم
هست!) کنار امير منتظر که رسيد امير دلخور از بال به بهار نگاه کردو گفت:
کجایی دختر؟ببخشيد،داشتم از دل مشتی و گل بانو ،بابت غرغرهای مادر عذر خواهی ميکردم ،درست نيست روز اوليکهاومدیم اینجا ناراحتی بشه ،گناه دارن به خدا ،مادر هنوز فکر ميکنه مدیر مدرسه است و باید سر بچهها داد بزنه
امير نفس کالفهای کشيد
شما نميخواد دخالت کنی ،منم از دست مشتيو زنش شاکيم ،تا مارو دیدن زدن زیره گریه ،کم خودم اعصابمخورده ،دیگه حوصله گریه زاری کسيو ندارم ،بعدشم تونگران نباش اونا به رفتارهای اینا عادت دارند
باهم وارد ساختمان شدن ،بهار کمی پس ذهنش دهن کج کرد(وای حال ميخواد ریيس بازی بياره برام )امير در
ورودی سالن دست بهار را گرفت بهار ایستاد ،از خجالت و تعجب به امير خيره شد امير دستش را پشت سر
بهار گذاشتو پيشانی او را بوسيد با لبخند گفت:
خوش اومدی عزیزم ،اميدوارم که توی این خونه دیگه غمو ناراحتی با وجود تو بره ،اونجوری که لیقت بودرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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بيایی توی این امارت نشد ولی به موقعش جبران میکنم.
بهار که از خجالت دستپاچه شد بود تا آمد تشکر کند ،تلفن همراه امير به صدا در آمد امير او را رها کردو بهار
نفس راحتی کشيد
من برم نماز بخونم-برو عزیزم تا من جواب تلفنو بدم

امير به شماره نگاه کرد ،شماره از آمریکا بود اما ناشناس جواب داد
بله؟جوابی نيامد چندبار دیگر الو گفت ولی صدایی نشنيد ،شانهای بال انداخت بهار وضو گرفت و بلند گفت:
سجاده کجاست؟سرهنگ از یکی از اتاق خوابها گفت:
بيا بابا بهار ،ما دیگه نمازمون تموم شد ،بيا ببر هرجا ميخوایی پهن کن بخونبهار سجاده را از سرهنگ گرفت،و زیر چشمی به اختری که در حال ارایش بود چشم غره رفت ،و به اتاق
کوچک و زیبایی که هر زمان با پدرش به تهران میآمد در آن اتاق استراحت میکرد رفت ،تخت یک نفره با رو
تختی صورتی ،نفس غمگينی کشيد ،یاد زن عمویش افتاد ،زهره هميشه وسایل خانهاش با سليقه بود چه خانه
شهرستان چه در خانه بزرگ تهران ،سجاده را رو به قبله پهن کرد ،چادر بر سر کرد و شروع به گفتن اقامه
کرد،امير به اتاق آمد ،به دیوار تکيه دادو به بانوی زیبای سفيد پوشش خيره شد ،دلش خواست سربه سر بهار
بگذارد،لب کج کرده گفت:
بهار ميشه نماز نخونی؟ من گشنه امه.بهار چشم غرهای به او رفت و بی توجه به امير ادامه اقامهاش را گفت،امير لوده وار گفت:
به من چشم غره ميری؟ بابا به خدا این نماز قبول نيست ،من نمیفهمم سير کردن شوهر از اهم واجباته ،یا نمازخوندن!
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امير دستانش را بال بردو خندهاش را قورت دادو با گالیه گفت:
خدایا من که راضی نيستم ،نمازشو قبول نکن،این زن به شوهرش نميرسهبهار خندهاش گرفته بود
بابا صبر کنيد بخونم نمازو ،انگار از قحطی اومدینچند بار استغفراهلل گفت تا تمرکز کند امير حسين تا خواست دوباره بهار را اذیت کند ،تلفنش زنگ خورد
همان شماره بود ،بهار دستانش را بال برد برای نيت کردن که امير باز به انگليسی گفت:
بلهصدایش آمد اینبار صدایش آشنا بود ،این صدای آشنا حال؟!امير حسين با درماندگی گفت:
آنا تویی؟و بهار تکبير نگفته نمازش را شکست و با درماندگی روی سجاده نشست،امير گيج شده بود آنا بعد از یک ماه
چرا تماس گرفته! به یک باره یاد بهار افتاد  ،بهار روی زمين نشسته تکيه بر دیوار داد،خيره به امير شد ،امير
سریع به سمت بهار رفت ،بهار را در آغوشش گرفت ،صدای تلفن را روی بلندگو گذاشت ،تا بهار را خاطر جمع
کند که همسرش اوست ،نه هيچکس دیگر عخواست مطمعنش کند که دیگر آنا برایش هيچ معنایی ندارد ،بهار
خود را کمی عقب کشيد ،احساس تنفر بی دليل به جانش افتاد ،ولی به رویش نياورد امير گوشی موبایلش را بال
گرفتو با قدرت به آنا گفت:
چرا تماس گرفتی آنا!آنا متعجب از این حرف امير گفت:
اوه امير این تویی؟ ناراحتی که باهات تماس گرفتم؟ خدای من چرا مثل یک مزاحم باهام برخورد میکنی؟امير بی معطلی گفت:
-آنا من ازدواج کردم و الن یه فرد متاهلم ،دليلی دیگه وجود نداره باهات صحبت کنم.
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آنا با طعنه گفت:
اوه مسيح این امير نيست ،امير یادت رفته گفتی منتظرت بمونم تا وقتی چندماه گذشت برميگردی پيشم آرهبهار با چشمانی متعجب به امير خيره شد ،نفسش را حبس کرد ،و امير به بخت بدش لعنت فرستاد با غرشی
گفت:
بله اون موقع ابله بودم ،و تو هم قبول نکردی رابطه ما تموم شده ،آنا این رفتارت خيلی احمقانه اس ،من ازدواجکردم و همسرمو خيلی دوست دارم ح،ال هم اگه حرفی نداری ميخوام قطع کنم و دیگه دوست ندارم هيچوقت با
من تماس بگيری.
بهار نفس راحتی کشيد لبخندی به روی امير زد،و فکر کرد امير مثل کوه مواظب زندگيشان است ،امير دست
بهار را گرفت و بوسهای بر دستش زد،آنا سکوت کرد با آن همه دلدادگی امير انتظار این برخورد را نداشت ،به
یک باره آنا به گریه افتادو گفت:
امير من خودم یک زن هستم ،پس همسرتو درک میکنم که عالقهای نداره که با عشق قدیميت صحبت کنی،ولی این موضوعی رو که ميخوام بگم خيلی مهمه ،اوه عزیزم هنوز انقدر احمق نشدم ،وقتی با کسی کات کردم
مزاحم زندگی جدیدش بشم ،امير من واقعاً نمیخواستم تماس بگيریم ،اما موضوعی بود که باید حتماً بهت
میگفتم.
چی شده؟ لطفاً بدون گریه حرف بزن تا درست متوجه بشمصدای دلبرانه آنا بهار را بيشتر خورد میکرد ،عشق قدیمی گفتنش باعث شد چشمان بهار سوزش بگيرد امير
که حال بهار را دید غرید:
لعنتی بگو چی شده؟ چرا انقدر چرند ميگی؟هر چی بوده مال گذشته بوده،این چرندیات و بریز دور حرفتوبزن
آنا کمی پابه پا کرد اما پيروزمندانه گفت:
امير عزیزم من باردارمچی؟!خبر بارداری آنا و فریاد بلند اميرباعث شد بهار چشمانش را ببندد ،و اولين چيزیکه جلوی چشمانش آمد صفحه
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دوم شناسنامهاش بود ،امير بهار را رها کرد سرش را گرفت فریاد زد:
لعنتی یعنی چی؟یعنی اینکه بچه من وتو ،توی شکم منهامکان نداره من تمام جوانب احتياط و در نظر گرفتم ،آنا من بچه نيستم محالهآنا دلخور گفت:
منظورت چيه امير؟ من با تو بودم ،به نظرت من یه عوضی بودم! اینجوری منو شناختی آره؟ من دوهفتهایهست جواب آزمایشو گرفتم ،اول نمیخواستم باهات تماس بگيرم ،ولی دیدم که تو به عنوان پدرش باید بدونی
و تصميم بگيری.
صدای خورد شدن پایههای سست رابطه اميرو بهار به گوش بهار میرسيد ،امير پدر شده بود،امير ناباورانه به
دور اتاق ميچرخيدو فریاد میزد:
لعنتی لعنتی ،کدوم پدر !آنا این مزخرفی که ميگی ،مسخرهترین شوخی دنياست عوضیآنا بهت زده از این برخورد امير گفت:
به من ميگی عوضی! من عوضيم امير! اوه خدای من منم آنا! ميدونم شوکه شدی،منم شوکه شدم ،انتظار نداشتماز کسی که ولم کردو رفت باردار بشم  ،ولی به خاطر عالقهای که بينمون بود فکر میکردم خوشحال ميشی؟
امير تو یک ماه رفتی ایران! مگه آدم عشقشو ميتونه توی یک ماه فراموش کنه! من باورم نميشه اميری که
اینهمه ازم خواست چند ماه تحمل کنم تا بعد از مرگ مادرش دختر عموشو طالق بده و دوباره پيشم برگرده
اینجوری باهام حرف بزنه
بهار لبخند تلخی زد ،شکست خورده بود ،و احساس کرد شاید رفتار جدید اميرحسين بازی بوده ،آنا عصبی
فریاد زد:
لعنتی وقتی یک ماه هيچ تماسی نگرفتی ،فهميدم که نميخوایی برگردی ،اوکی منم احترام گذاشتم و دوریتوتحمل کردم ،پسر عوضی من هنوز به خاطر جدایمون نتونستم با کسی باشم،اونوقت تو اینجوری باهام حرف
ميزنی! اصالً ميدونی چيه!آره شوخيه اینکه تو منو رها کردی ،اونم تو بهترین زمان باهم بودنمون شوخيه ،اینکه
من به احترامت حتی یکبار سراغتو نگرفتم شوخيه ،اما من نميدونستم از تو باردارم لعنتی؛ تو یه پسر ایرونی
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عوضی هستی که حال زیر بچهای میزنی که از خودته ؛تو یه همخونه شرقی بودی که هيچ تعهدی بخاطرکاری
که کردی نداری ؛تو یه هوس بازی امير
امير چشمش به بهار بودو بهار چمانش را بسته بود ،و سرش را تکيه بر دیوار داده بود،بهار نمیدانست چطور
باید موضوع جدایی را با خانوادهاش مطرح کند ،امير بخاطر بد صحبت کردن با آنا پشيمان بود،کمی آرامتر
گفت:
آنا ما دوماه باهم بویم !من مطمعنم که اصالً..آنا جيغ کشيد:
امير خفه شو! ميخوایی بگی این بچه از تو نيست!امير به فارسی گفت:
خدایبا دیگه مصيبتی هست که به سر من نياورده باشی؟درمانده به آنا گفت:
تو الن از من چی ميخوایی آنا!آنا به خودش مصلت شدو گفت:
من اصالً کاری بازندگی جدید تو ندارم ،ما از هم جدا شدیم و هرکدوم ميتونيم به زندگی شخصی خودمونبرسيم ،ولی ببين امير  ،منطقی باش ،چون تو پدر این بچهای ،باید براش تصميم بگيری ،من واقعاً این بچه رو
بدون پدر نميخوام ،پس اگر این بچه رو نميخوایی موردی نداره سقطش میکنم ،ولی در حضور خودت ،اگر هم
ميخوایيش بدنياش ميارم ،ولی در حضور خودت
امير درمانده چنگی به موهایش زدو فریاد زد:
یعنی چی؟یعنی اینکه ،اگه توی لعنتی نيایی آمریکا ،هيچ غلطی نميتونم بکنم ،چون باید پای کاری که کردی وایسی،تصميم بگير عزیزم ،این بچه رو ميخوای یا نه؟ به مسيح قسم اگه نيایی من این بچه رو به دنيا ميارم و هرجا
دنيا که باشی دست بچه امونو ميگرمو ميام اونجا وبه همه ميگم پدر این بچه تویی و یه آدم عوضی کثيف بودی،
که بچه خودتو رهاش کردی ،پس آقای دکتر فکر اعتبارت باش
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سکوت مرگ در اتاق حاکم شد ،آنا ارامتر گفت:
مطمعن باش من تورو به زور نميخوام ،یک ماه پيش رابطه ما تمام شد ،و تو یه زندگی جدیدی داری ،و منخوشحالم که خوشحالی ،خوب من هم ميخوام به زندگيم ادامه بدمع اما حال این بچه همراه منه ،و تو به عنوان
پدرش باید بهترین تصميمو الن بگيری ،پس بيا کاليفرنيا و هر کاری که به نظرت درسته انجام بده ،من هيچ
مانع تو نميشم،اوکی؟
آوارهای شوم بر سر امير خراب شد ،بدون هيچ حرفی تلفن را قطع کرد  ،به بهاری نگاه کرد که تکيه زده بر
دیوار غمگين او را نگاه میکند ،بهار گریه نمیکرد فقط خيره به امير بود ،امير به سمت بهار رفت ،نمیدانست
باید چه کند ،ولی دلش خواست بهار را در آغوش بگيرد
بهار عزیزمبهار سردو بی روح گفت:
بعدا حرف ميزنيمامير سر جایش ميخکوب شد
بهار خواهش مبهار خود را بازنده ميدید بدون حرف رو از امير گرفت ،امير دلگير از بهار گفت:
اینجوری پشتم وایميسی؟ عزیزم منو ببخش ،همه زندگيتو به هم ریختم ،ولی بهار به خدا که فقط تو برام مهمیبهار ایستاد این مردک چه میگفت !دیوانه شده! از بهار چه انتظاری داشت! انتظار داشت بهار بگوید
(آه عزیزم مشکلی نيست باهم بزرگش میکنيم )،از روزی که امير بهار را دیده بود ،جز حقارت ،چيزی آیدش
نشده بود ،شدت فشار عصبی چنان بر بهار آمده بود که دلش میخواست به هر نحوی خودش را از اینهمه
مصيبت رها کند ،نمیتوانست کار غير عقالنی کند ،زبانش تند شده بودو نميخواست حرف بزند،پس چادر
نمازش را بر سر کرد ،به قامت ایستاد ،نفسش تند شده بود صدایش به شدت میلرزید
-لطفاً برین بيرون تا تمرکز کنم نماز بخونم برین
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بهار ریاضی دان بود ،او راحت معادله حل میکرد ،بهار تا ته این معادله را خوانده بود .چنان بدنش میلرزید که
امير به سمتش رفت ،دستش را گرفت و ملتمسانه نگاهش کرد ،فشارهای زیاد عصبی در این یک ماه کم بود
!این مورد دیگر در توان بهار نبود ،امير صورت بهار را بوسه زد ،اما بهار صورتش از فشار عصبی کبود شده
بود،امير ترسيده گفت:
بهار صورتت کبود شده !توروخدا بریز بيرون هرچی توی دلته دختر،صبر کن ميرم برات آب به یارمبهار خيرهه به دیوارروبرویش بود ،دلش نمیخواست صدای نحس امير را بشنود،حداقل حال نه،امير حسين
سریع یک ليوان آب برای بهار آورد ،و ناباورانه دید که بهار هنوز به دیوار خيره است ،کمی آب به خورد بهار
داد ،چشمان بهار به شدت به سوزش افتاده بود  ،دلش میخواست اشک بریزد ،ولی خودش را کنترل میکرد
،بهار شوکه شده از این سناریوبود! داستان آنا را تحليل کرد و تا ته ماجرا را خواند.
خيره گيش را از دیوار گرفت ،دست امير را پس زد ،به سمت تخت خواب رفت ،پوزخندی زد ،آش نخورده و
دهن سوخته ،چادر نمازش را درآورد ،مغنه نمازش را کمی از پيشانيش عقب زد ،نفسی گرفت .به اميری نگاه
کرد که درمانده و بی پناه نگاهش میکرد ،به ته ریش صورتش خيره ماند ،از اول هم قرار بود زن عمو که رفت
همچيز تمام شود ،به حال خودش در دلش وایی گفت ،بهار نمیدانست کار درست چيست؟ این ماجرا معلوم
بود،عشق نه چندان قدیمی،بارداری،دیدار،و بهار پس ذهنش لباس بخت سياه بر تن کرد و در دل گفت:باختم.
کمی فکر کرد ،به نتيجه رسيد نباید امير را پس بزند ،ميدانست که بازنده است ولی باز تالش باید کرد.
دستش را به سمت امير دراز کرد ،امير بدون درنگ به سمتش رفت و بهار اشاره کرد که کنارش بنشيند و امير
در این زمان به تنها چيزی که الن احتياج داشت یک پناه بود.
ماجرای آنا عواقب زیادی داشت و امير نمیدانست چه تصميمی باید بگيرد ،هزار بار در این چند دقيقه خود را
لعنت کرد ،که زندگی بهار و آنا را به گند کشيده،و چه بهای سنگينی داشت شادی مادرش ،بهار نفس عميقی
گرفتو گفت:
خوب ميخوایين چيکار کنيد آقای پدر؟امير خجالت زده به چهره بهار نگاه کرد
طعنه میزنی؟بهار حرصی شد ،یعنی باید هميشه عاقل باشد !آرام گفت:
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نه فقط یه سؤال بودامير دستانش را برهم قفل کرد کمی خود را عقب تر کشيد ،تا روی بهار نبيند ،شرم داشت از این دختر،آرام
زیر لب گفت:
همه ماجرا رو شنيدی ،تو ميخوایی چيکار کنی؟ تنهام ميذاری؟بهار سرد و بی احساس گفت:
نه من تنهاتون نميذارم ،پشتتونم تا آخرشامير با تعجب روبروی بهار نشست ،امير مطمعن بود بهار ترکش میکند ،اما حال چيز دیگری شنيد،
از هيجان و خوشحالی زیاد خواست بوسهای قدر دانی بر پيشانی بهار زند ،که بهار با حرفش سر جایش
ميخکوبش کرد
و من مطمعنم این شمایی که منو تنها ميذاریامير با ناباوری سرش را تکان دادوگفت:
نه !چرا این فکرو میکنی !به خدا من دوستت دارم ،من آنا رو فراموش کردم ،اون یه مرحله از زندگيم بود،نميگم دوستش نداشتم ،که قبال بهت گفتم دوستش داشتم ،ولی تموم شد ،الن فقط تویيبهار دلش خواست
فریاد بزند ،ناسازا بگویيد ،اما چشمش را به پشت سر امير حسين داد،و طعنه وار گفت:
ولی اینجور که مشخصه عشقتون الن به بار نشسته عواقبش دنبالتونامير دست روی زانوهای بهار گذاشت و ملتمسانه گفت:
تورو به خدا طعنه نزن ،که حق داری که میزنی ،ولی اینو بدون تو الن همسر من هستی ،هزار تا دليل دارمبرای خواستنت بهار ،کسی که بهتر از هرکسی هوای خانواده امو داره تویی ،کسی که هرجا حلقه دستمو ميبينن
ميگن خانمت کيه،با افتخار معرفيت میکنم ،کسی که مثل خودم یه آدم هدفمنده ،کسی که من خر اول نفهميدم
که این دختر متينو باوقار آرزوی هر پسریه،بخدا که بهت افتخار میکنم ،حتی زمانيکه در ارتباط نبودیم و دل
خوشی ازت نداشتم ،من با افتخار اسمتو جلوی همکارای بيمارستان مياوردم ،تو افتخار یه کشوری ،من عوضی
که کسی نيستم! تو زن منی ،ميخواستم زودتر بهت بگم که ميخوامت ،دليل هاشو بگم ،اما نشد،عزیزم آنا برای
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من یه دوست دختر بود ،که یک ماهه باهاش تموم کردم ،خودت دیدی حتی اونم گفت که یک ماهه هيچ
سراغی ازش نگرفتم ،بهار من حتی یک عکس هم ازش ندارم
تمام چيزهایی که مربوط به اونه حذف شدن برای من،امير به مغنعه نماز بهار دستی کشيدو گفت:
بهار تو دختر مذهبی هستی ،ولی اینقدر خانميکه هيچوقت اصالً درمورد مسائل دینی از من سوالی رابطه منو آنابرات یه رابطه نامشروعه ،ولی اینقدر درک و شعورت بال هست که بدونی فرهنگ و قانون اون کشور این رابطه
رو نامشروع نميدونه ،پس حتماً میفهمی اون فقط در حد یه دوست دختربوده ،و الن تو همسر منی و من به تو
وفادارام عزیزم ،توی جاده بهت گفتم که بيشتر از همه دنيا الن تورو ميخوام و حرفم هنوز همونه که گفتم و تا
آخر عمر همين ميمونه
بهار لبخند دروغين زد تا دل امير حسين را گرم کند ،خواست دست امير را بگيرد ،اما واقعاً در این زمان
نمیتوانست ،بغضش را پنهان کردو دلگرم کننده گفت:
باهاش تماس بگيرینو حلش کنيد ،البته که من مطمعنم این موضوع حل شدنی نيستبرق شادی در چشمان امير پدیدار شد دست بهار را گرفت و گفت:
حلش میکنم ،حتماً تماس میگيرم من بچه نميخوام اصالً نمیفهمم چطوری این وسط این بچه اومده! فقطمطمعن شم که تو تنهام نميذاری ،بقيه موارد و درستش میکنم
من هستم ،فقط شمابهار خواست حرفی که در ذهنش رژه میرفت را بگویيد ،اما به سجاده که نگاه کرد نتوانست ندیده و نشناخته
تهمت بزند ،امير گفت:
چی میخواستی بگی؟بهار بی ارداده خندید ،امير با تعجب به آن خيره شد ،بهار گفت:
ولی آنا خيلی زرنگهامير سرش را سوالی تکان داد بهار با تک خنده ای گفت:
چون چه بچه رو بخوایی چه نخوایی باید بری کاليفرنيا!رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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منظورت چيه؟!یعنی اینکهبهار حرفش را در دهان مزه مزه کرد ،نه الن وقتش نبود ،امير همچنان منتظر بود ،بهار ایستاد چادر نماز بر سر
کردو قامت نماز بست ،اميرحسين به فکر فرو رفت یعنی بهار میخواست به امير بفهماند آنا دروغ ميگویيد؟
امير حسين اما یک در صد هم احتمال نمیداد آنا دروغگو باشد!حداقل اینطور آنا را شناخته بود
امير هنوز هم انا را دوست داشت ،ولی نه دیگر به عنوان همسر فقط به اندازه یک خاطره که تمام شده.
امير سر درگم روی تخت دراز کشيد ،چهره مادرش را تصور کرد و خجالت زده چشمانش را بست.
بهار تشهد نمازش را خواند ،برای خدا یک چشم غره رفت در دلش گفت(حس نمیکنی خدایا داری شورشو
میبری ،مگه من چه خطاهایی کردم که مستحق این همه تحقيرم ،من فقط ميخوام مثل یک آدم زندگی کنم ،این
چه روزگاریه آخه)!
ایستاد به اميریکه به سقف خيره بود نگاه کرد ،خدارا شکر کرد که ذرهای مهر او در دلش نرفته ،اما
گله مند بود که بدجور سرشکسته میشود ،از اتاق بيرون رفت ،امير سریع بلند شد صدایش کرد،
بهار بی اهميت به آشپزخانه رفت ،اخترو سرهنگ دور ميز غذا خوری نشسته بودند ،سرهنگ دستش را به
سمت بهار دراز کرد
-بيا بابا بشين که گل بانو برامون قليه ماهی پخته

چشمامير پشت سر بهار رسيد ،اختر چشمو ابرویی نازک کردو گفت:امير مادرچرا لباستو عوض نکردی ،خوب دیگه ولش کن بيا بشين تا شام بخوریمبهار خونسرد روی یکی از صندلیها نشست و امير خجالت زده وسر به زیر کنار بهار نشست،مادر اختر باز به
ظاهر بهارغرید:
-این چيه سرته بهار!واسه چی روسری سرته؟ مشتی که توی اتاق خودشه !اتاقشم که توی حياطه !در بيار
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روسریو دلم گرفت،پناه برخدا ! اصالً باید فردا بریم خرید ،چيه همه لباسات کت و دامنه ،دیگه خدارو شکر زیر
سلطه پری نيستی ،باید ظاهرت تغير کنه و به روز بشی،فردا ترتيبشو ميدم ،از فهيمه چند تاادرس موزونو
بوتيک ميگيرم
بهار به اخترنگاه کرد ،بدون هيچ حرفی فقط نگاه کرد ،نگاهش چنان سرد بود که سرهنگ گفت:
چی شده بابا بهار!بهار جوابی نداد و همچنان به اخترخيره بود امير دستپاچه گفت:
مادر اذیتش نکن ،به اندازه کافی به خاطر دوری پدرو مادرش ناراحت هست ،اجازه بدین هرجور راحته لباسبپوشه
بهار چشم از اختر گرفت و به ظرف غذا نگاه کرد ،به قليه ماهی که خيره شد ،یاد حرف مادرش افتاد
(نميخوام بچهام با اینهمه غمو مصيبت بره خونه بخت همه لباس مشکی پوشيدم به خدا خوبيت نداره)
و بهار مطمعن شد بختش سياهتر از این غذاست ،امير برایش غذا کشيد ،اختر متوجه شد فضا سنگين است
درحال پاک کردن ماهی بود که گفت:
امير حسين ،اتاقتونو انتخاب کردین مادربهار بدون توجه به اختر شروع به خوردن کرد و امير مردد گفت:
اتاق پشت آشپزخونه رو در نظر گرفتم هم بزرگه همبهار اجازه صحبت نداد
همين اتاقی که الن نماز خوندم برای من خوبهاختر کالفه شده بود از بهاری که هيچ هنر شوهر داری نداشت آرام به بهار غرید:
یعنی ميخوایی جدا بخوابی؟تو دیگه شوهر داری باید کنار همسرت باشی!امير غمگين به بهار خيره بود ،بهار درحال بازی با غذایش سردو بی روح گفت:
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بلهاختر که نميتوانست یک ساعت حداقل دستوری ندهد باز غرغرکنان گفت:
وا پناه برخدا !بهار این چه حرفيه! درست نيست که شوهرمادر اختر ميشه امشبو این موضوع رو رها کنيد !واقعاً الن نميتونم در مورد موضوعی به این بی اهميتی بحثکنم.
اخترو سرهنگ تعجب زده به بهار برزخی نگاه کردند ،بهار هيچوقت با تندی حرف کسی را قطع نمیکرد اختر
چشم غرهای رفت:
چته مادر! این چه رفتاربدیه؟ بالخره هر دختری باید بره خونه بخت !دوری از خانوادهات دليل بر اینجور رفتارنميشه.
بهار صالح دانست که آشپزخانه را ترک کند تا بيش از این خشمش مشخص نشود ،با بی ميلی از همه عذر
خواهی کردو غذایش را رها کرد
نوش جون همه اتون ،ببخشين من یکم بدخلقم ،خستهام ،شرمندهام ،با اجازه شب همگی به خيراز آشپزخانه که بيرون آمد گل بانو را درحال طی کشيدن سالن دید بهار صدایش کرد
گل بانو خانم چمدونم کجاست؟گل بانو گفت:
بهار خانم آقای دکتر گذاشتن توی اتاقتونکدوم اتاق؟اتاق پشت آشپزخونه دیگه! آقا خودشون تماس گرفتن گفتن اونجا رو اماده کنم !وای بهار خانم نميدونی چهخوشگلش کردم.
بهار با تعجب نگاهش کرد نفس کالفهای سردادو گفت:
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ميشه بری چمدونم هرجا هست بياری توی این اتاق کوچيکه؟گلبانو با تعجب چشمی گفت و چمدان را به درون اتاق برد و رفت ،بهار تا خواست لباسش را تعویض کند و در
راببندد امير وارد شد
اجازه هست؟بله بفرمایيد داخلبهار کنار چمدانش نشست ،و امير روی تخت ،امير به بهاریکه چهرهاش هيچ چيز را مشخص نمیکرد خيره شد،
امير گفت:
بهار حالت خوبه؟بهار بدون هيچ حسی و بدون نگاه به امير ،زیپ چمدان را باز کردوگفت:
آره ،فقط ميخوام مدارک دانشگاهمو در بيارم تا فردا برم ثبت نامامير خوشحال شد
بذار کمکت کنم عزیزمو تا خواست کنار بهار بنشيند و چمدان را باز کند بهار خيره به چمدانش گفت:
کمک نميخوام ،شامتونو بخورین تا بریم بيرون ،ميخوام باهاتون حرف بزنم ،باید تکليفم مشخص بشهتکليف مشخصه تو همسر منی و من هيچکسو به همسرم ترجيح نمیدمبهار بی اهميت گفت:
اگر غذا نميخورین من اماده ميشم بریم جایی که تنها باشيمامير دستی به صورتش کشيد تا خونسردیش را به دست بياورد از دست این دختر سرد زیر لب غر زد:

-ميشه این غذای لعنتيو ول کنی! بلندشو بریم بيرون
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هردو از سرهنگو اختر خداحافظی کردند ،و آن دو حدس زدن ماجرای ناراحت کنندهای وجود دارد،اميرو بهار
که به حياط که رفتند امير گفت:
بهار خيلی خستهام ،اصالً نميدونم الن کجا بدرد حرف زدن ميخوره ،کليد سویئت احسانو دارم ،ميرم پشتامارت توی سویئت احسان ،باهم حرف بزنيم کسی هم مزاحممون نيست
بهار سر مثبت تکان داد ،هردو با سکوت و غم فراوان وارد سویئت احسان شدند ،بهار روی مبل نشست و امير
که خواست کنارش بنشيد گفت:
لطفاً خواهش میکنم نه ،من همه جوره پشت شما هستم ،ولی تا همچيز مشخص نشده ،فاصله اتونو با من حفظکنيد ،من یه دخترم و احساسات مزخرفی دارم ،نميخوام حس لمسه مانع از درست تصميم گرفتنم بشه،باشه؟
امير شرمنده سری به مثبت تکان داد و مطمعن شد که شناسنامه بهار ده سال کوچکتر از سن واقعيش گرفته
شده
بهار
سرم درد میکرد ،درد برای یک ثانيهاش بود ،انگار که مشت پشت سر هم به وسط سرم خورده
باشد،نمیتوانستم تمرکز کنم ،نمیفهميدم تصميم درست چيست ،به سالن کوچک و زیبایی سویئت احسان نگاه
کردم ،تمام خانه احسان از نمادهای فوتبالی پر بود و البته عکس های قدی بزرگ از چهره خودش ،دلم هوای
احسان پرشرو شور و حميد برادرم را کرد ،این دو وقتی به کلکل میافتادن ،همه را از خنده به دل درد
میانداختند ،چقدر دلم خنده و شادی میخواست ،به او نگاه کردم سرش را ميان دستانش گرفته و چشمانش را
بسته بود ،مشخص بود فشار زیادی را تحمل میکند ،پوزخندی زدم ،کارم تمام است ،من این معادلهای را که آنا
نوشته جوابش را از برم ،هرچه میکردم باورم نمیشد آنا باردار باشد ،یا اگر هم باشد از امير حسين
نيست،خدایا مرا ببخش ولی شک به جانم افتاده،نفس بلندی کشيدم ،دلم نمیخواست به عوضیترین فردی که
در اطرافم بود نگاه کنم ،او همجوره مرا شکسته ولی حال باید درست فکر کرد با اخم گفتم:
خوب شروع کنيد ببينم ميخوایين چيکار کنيداو نگاهم کرد ،چه غمگين بود نه او عوضی نيست او فقط زمانی عاشق بوده ،بی هوا گفت:
تو ازمن متنفری؟واقعاً منتظر چنين واکنشی نبودم ،به خاطر دلگرميش گفتم:
نه! چرا از شما متنفر باشم! منو شما قربانی دخالت بيش از اندازه و اصرار بدون فکر بزرگترها شدیم! اگر اینرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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دخالتهای بيجا نبود الن شما باید کنار آنا ميبودین !من واقعاً کمی شوکهام نميدونم کار درست چيه؟
او سریع گفت:
بهار ولی من الن ميخوام پيش تو باشم ،درسته انتخاب من نبودی ،ولی به خدا انتخاب مادرم حرف نداره اگهبهترین تصميم زندگيمو بخوام بگم چيه اولش تویی
پوزخندی زدم پس ذهنم چشم غرهای رفتم حتماً بعدیش آنا،پوزخندم از چشمانش دور نماند ،دلخور نگاهم
کرد ،دست خودم نبود چقدر باید عاقالنه رفتار کنم ،چرا همه انتظار دارند من عاقل باشم ،صلواتی زیر لب
فرستادم و در دلم نذر سفر به امام رضا کردم تا که حدسم درست باشدو آنا دروغگو از آب در آید .یا امام
غریب نمیخواهم مادرو پدرم خجالت زده فاميل شوند ،دستی به روسریم کشيدم خونسردتر حرف زدم:
اگر توی این چند دقيقه رفتار اشتباهی ،سردی رفتاری از من سر زده معذرت ميخوام ،شرمنده معمولً اینجور رفتارها یا بی محلیها ازم سر نميزنه ،اما واقعاً شوکه شدم ،زندگی ما روی هواست و هيچ چيز مشخص
نيست! من اصالً همچيز برام شبيه یه کابوسه.
به غمگينترین شکل ممکنی که در این چند روز دیده بودمش نگاهم کرد وگفت:
نه تو حق داری اعتراض کنی ،رسماً گند زدم به زندگيت ،منم گيجم به خدا اصالً نميتونم باور کنم آنا باردارشده!
مطمعن هستين از شما بارداره؟لحظهای شوک زده نگاهم کرد ،چنان غضبش گرفت که لحظهای ترسيدم
آنا زن بدی نيست،ندیده نشناخته چطور قضاوتش ميکنی!اوه آقا بيا مرا کتک بزن،آنا،آنا،خودم را شرمنده نشان دادمو گفتم:
معذرت ميخوام منظور بدی نداشتم ،گفتم شاید وقتی از شما جدا شده با یه نفر دیگه قرار گذاشته و به خاطرعالقه به شما به خاطر اینکه برگردین این موضوع رو پيش انداخته.
 امکان نداره آنا هيچوقت دروغ نميگه ،اگر هم ناراحتم فقط به خاطر اینکه نميدونم کی بی احتياطی کردم،وگرنه روی حرفش شک ندارم.
پناه برخدا پشت چشمی پس ذهنم برای آنای ندیده نازک کردم ،چه حمایتی ميکشد ،خوب باید حرفم رابزنم با
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احتياط گفتم :
یه سؤال بپرسمبگوولش کن عصبانی ميشيدتعجبی نگاهم کرد:
خوب حرفتو بزنميدونم به آنا شک ندارید ،اما من از علم پزشکی چيزی سر در نميارم ،فقط ميخوام بدونم کسی که بارداره تاوقتی بچهاش به دنيا نياد نميشه آزمایش دی ان ای ازش گرفت؟
سرش را پس صندلی انداختو گفت:
چرا با آزمایش آمينوسنتز ميشه پدر بچه رو معلوم کرد ،ولی بهار مطمعنم آنا دروغ نميگهخوب خوب ،اه حالم بهم ميخورد از این همه اطمينانش به آنا ،تو نرفته کاليفرنيا دلو دینت را به او ميبازی من
ميدانم دکترقالبی بی احتياط  ،چه رگ گردنش برای آن دختر ورم میکند سوالی پرسيدم:
آمينوسنتز چيه؟یجور آزمایشه کمی از آب شکم مادرو با یه سوزن فوق العاده نازک ميگيرنو ميدن آزمایش  ،این نوع آزمایشبيماریهای ژنتيکی جنين رو هم مشخص ميکنه
چقدر خوب پس به آزمایش فکر کنيد ،بعضی وقتها عالقه آدمو کور ميکنه ،چشمتونو روی حيله های یک زننبندید برای اطمينان بهش پيشنهاد بدین
حرفی نزد،اوه فکر کردم الن است که بخاطر این حرفم و توهين به آنا جانش با پشت دست به صورتم
بزند،ولی انگار حرمتم را نگه داشت ،دستش را زیر چانهاش گذاشتو به فکر فرو رفت ،حرصی نگاهش کردم
نفس بلندی سر دادم من به این ماجرا مشکوک بودم ولی بيش از این نمیتوانستم حرفی بزنم حداقلش با این
حرفم او را به فکر بردم ،باید صریح و بی پروا این ماجرا را حل کنم،هی چه شانس گندی دارم ،دیگر نميشود به
عالقه اش به خودم دل ببندم ،طرفم قدر است ،مثل خودش قاطع جدی باید تکليف مشخص شود ،دمی گرفتمو
گفتم:
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خوب گيرم حرف آنا درست باشه ،این به کنار ،ميخوام یه سری حرف اساسی بزنم ،اول بذارین من حرفموکامل بزنم اگه اشتباهم حرف زدم شما وسط حرفم نپر ،بعد از پایان صحبت هام هرجاش اشتباه بود اعتراض
کنيد باشه؟
سری به مثبت تکان داد
ميخوام به عنوان کسی که از ریاضی سر درمياره یه دودوتا چهارتا کنم ببينم ختم این ماجرا چيه؟ چون ميخوامتکليف خودمو بدونم،بدترین درد برای من ندونستن معادله ایه ،خوب ميریم سر حرفم ميخوام نتيجه بگيرم
ببينم رابطه امون جوری بوده که شما بخاطر من برگردین ؟
خواست حرفی بزند که گفتم:
ازتون خواهش کردم اجازه بدین من صحبت کنمباشه معذرت ميخواممظلوم نمایی ميکند؟شاید هم درمانده است شروع کردم به صحبت
تا اونجایی که من ميدونم شما با کسی که دوستش داشتين و چه بسا سليقه اتون بود همخونه شدین  ،اینقدرروزهای خوبی داشتين که حاظر نبودین ترکش کنيد ،تا اینکه پدرتون گفت مادرتون سرطان داره و وصيت
کرده با بهار ازدواج کنيد و شما رو مجبورتون کردند به خاطر مادرتون قبول کنيد ،به هرحال پسر ارشد خانواده
بودین ،احساس مسئوليت بيشتری ميکردین ،درکتون میکنم آدم به خاطر مادرش هرکاری ميکنه ،منم بودم
همين کارو میکردم ،خوب اینکه چطور از آنا جداشدین و اون چطور پذیرفت رو اطالع ندارم !ولی از
صحبتهای پشت تلفنتون متوجه شدم ،حتی به آنا گفتين که مياین ایران منو عقد میکنيد تا مادرتون خوشحال
بشه ،و بعد از اینکه مادرتون به رحمت خدا رفتند ،منو طالق ميدینو برميگردین ،که اینجور که مشخصه اون
قبول نکرده ،خوب گویا ماجرا تا الن اونجور که شما ميخوایين پيش رفته پس معطل چی هستين؟

گيج نگاهم کرد انگاری حرف هایم را تحليل کرد  ،خواست حرفی بزند پيش دستی کردم
لطفاً یکم دبگه گوش بدین تا حرفم تموم شه ،ميگفتم،بالخره با اصرار خانواده اومدین ایران به اجبارخواستگاری دختری اومدین که در ظاهر گویا سليقه شما هم نبود ،بگذریم به اجبار عقدر کردین واومدین
تهران و سه هفته تمام سراغی از دختر نگرفتين شاید فرجی بشه ،گله و شکایتی دختر بکنه تا همچيز بهم بخوره
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،ولی از بخت بد شما نشد که نشد ،خوب چاره چی بود ،پيش رفتين وشما جلوی دیگران تظاهر به خوشيو خوبی
کردین ،که مادرتون خوشحال بشه ،که شکر خدا شد،تا اینکه زن عمو چند روز پيش برای هميشه رفت،و به
خاطر ناراحتی ،تنهایی،غم ،شاید کمی دلبستگی به وجود اومده ،که اونم به هرحال آدميزاده و نگاه ميکنه ببينه
کی تو سختی پشتشه اونو برای ادامه زندگی انتخاب ميکنه ،ولی دقيقاً الن زمانيکه شاید دیگه انگيزهای نيست
که مجبور بشين با بهار بمونيد ،انگيزه اصلی زیر خروار خروار خاکه ،تازه فهميدین پدر شدین،اونم از کی از
کسی که عاشقشين یا به قول خودتون بودین ،اونم بعد از یک ماه دقيقاً زمانی بهتون گفت پدر شدین که ميگين
به من عالقه مند شدین،فکر نميکنيد پایه دوست داشتن من سسته؟زمان آسای برسه فيلتون یاد هندوستان
نميکنه؟ آنا ميگه در هرصورت شما باید برین امریکا چه تصميم به قتل اون جنين بگرین چه تصميم به به دنيا
اومدن اون بچه بگيرین ،خيله خوب این از آنا که باید به هر حال برین پيشش ،و این وسط زن رسميتون ميمونه
یعنی من ،و من بهتون گفتم پشتتونم تا آخرش تا جایی که پشتم باشين ،من پشت مردی میایستم که شوهرمه،
ولی هيچی ازش نميدونم ،وقتی ميگم هيچی یعنی هيچی ،فقط ميدونم پسر عموم  15سال آمریکا درس خونده،
ولی از اخالقو مرامش نميدونم ،الن من نميدونم این پسر عمو وقتی رفت،به روزای خوشش برگشت ،آیا
برميگرده ؟چون نميشناسمتون دلم قرص نيست ،من بين هزار راهی هستم که آیا اطمينانی هست وقتی رفتين
آمریکا برگردین؟
دستش را جلو آوردو ملتمسانه گفت:
بهار بذار حرف بزنمیکم دیگه تحمل کنيد بعد این ميدون در اختيار شما ،خوب اجازه بدین من لعنتی منی که هميشه معادله حلکردم این معادله رو که زندگيم بهش وصله حل کنم ،یکم حرف نزنيد تا آخرش بگم ،جوابش به عقل من اینه
،نه هيچ تعهدی نيست که وقتی اونجا برینو آنا رو ببينيدبرگردین ،خوب اگه دلتون برای آنا نلرزه اما هنوزم
دلتون بخواد اون بچه سقط بشه! نميدونم نظرتون درمورد سقط جنين چيه؟ ولی به هرحال طرف مقابلتون یه
خانم هست و خانمها هرچقدر هم که سنگدل باشن دلشون برای بچه ميلرزه ،و اگر اون راضی نشد بچه رو سقط
کنه خوب شما حال چه اجباری چه دلخواه یا عقدش ميکنيندو ادامه ميدین ،یا مجبورش میکنيد بچه رو سقط
کنه و یه عمر عذاب وجدان ميشکيد ،پس من نود درصد احتمال ميدم بچه رو به دنيا بياره
ایستادم محکمو قاطع گفتم:
من پشتتونم ولی آقای دکتر این بازی دوسر باخته برای منهمن تمام حقایق را گفتم و نمیخواستم خودم را گول بزنم،چون معادلهای که آنا نوشته بود برای خودش دوسر
برد بودو برای من باخت ،او نگاهم کرد به سمتم آمد چند قدم رسيده به من ایستاد با لرزش چشمانش
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پوزخندی زدو گفت:
تو پشتمی! توکه حتی اسممو نميگی!از جوابش جا خوردم !من اسمش را نگفتم ،چون دلم با او نبود،جوابش را ندادم چه داشتم بگویم ،اسمش حتی از
یاد خودم هم رفته ،اما اینرا ميدانم اگر تصميم به ترکم داشته باشد نقره داغش میکنم ،او که دید جوابش را
نمیدهم گفت:
آنا به کنار باید دوباره باهاش حرف بزنم ،اونموقع درست متوجه نشدم چيکار ميخواد بکنه ،ولی یه حرف دیگهدارم
نزدیکتر آمد روبرویم ایستاد قلبم به تپش افتاد ،سرم را بال کردمو در چشمان پر از حسرت و غمش نگاه
کردم که گفت:
خوب از اول تا ته ماجرا رو گفتی ،ولی همش درست نبود اینکه همش درست نبود بماند،اگه فرصتی بود براتميگم ،ميخوام ببينم برای خودت چه فکری کردی؟
خودم؟ به روی صندلی توپی شکلی که او نشسته بود نشستم ،حال نوبت پاس کاری شدن من بود چشمانم را
بستم و گفتم:
خودم!باشه ،پس بشينيد تا بگم ،من بهار عظيمی دختریکه هميشه فکرم اول شدن بودم ،هميشه میخواستم ازهمه جلو بزنم ،اصالً یادم نمياد کی بازنده شدم ،الن اینجا احساس یه بازنده رو دارم ،من هروقت توی مسابقات
نفردوم سوم هم میشدم تا چند روز ناراحت بودم ،و واقعاً یادم نيست کی شکست خوردم و نميدونم شکست
خوردن چه طعمی داره ،من بلد نيستم شکست بخورم من برای هر امتحان زحمت میکشيدم ،شبانه روز از
مهمونی ها میزدم ،از گردش هام میزدم ،چون فقط میخواستم هميشه اول باشم ،و حرفی برای گفتن داشته
باشم.
چشمانم را باز کردمو ادامه دادم:
داشتم زندگيمو میکردم ،تند تند جهشی ميخوندم ،مسابقات پشت مسابقات ایرانو کشورهای مختلف ،فرقینمیکرد ،حریصانه مسابقه میدادم ،تا اول باشم ،پنج تا زبون زنده دنيا رو یاد گرفتم ،و باز هم ميخوام یاد بگيرم
و یادهم میگيرم ،تا اینکه با برنامه ریزی توی  19سالگی ليسانسمو گرفتم ،همه برام کف زدنو تشویقم کردن،
خوب حال دیگه وقت خوندن ارشد بود تا اینکه یه سد بزرگ جلوم اومد ،اونم بابام بود!

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

237

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
پوزخند بلندی زدم
کی باورش ميشه؟بابام کسی که هميشه پشتم بود !کسی که بيشترین پولو خرج من میکرد که به روز ترینوبهترین دورهای آموزشی رشتهام برم ،یه مرتبه جلوم ایستاد! وگفت یا شوهر یا تهران بی تهران! گریه کردم
خواهش کردم ،واسطه فرستادم ،گفت اختيار دارتم تهران نه! یکی دوروز گذشت ،پسر عمه ازم خواستگاری
کرد ،فهميدم مادر اختر به گوشش رسونده که بابام نميذاره تهران برم ،الن بهترین موقعيت بود برای
خواستگاری از من
لب گزیدمو گفتم:
میبينيد  ،پسر عمه هم از موقعيت میخواست استفاده کنه ،و به خواسته دلش برسه ،چون ميدونست من اصالًفکر شوهر کردن نيستم ،پس وقتی دید تحت فشارم ازم خواستگاری کرد تا اومدم فکر کنم،خوب وبدش چيه،
سپيده اومد وسط !گفت آگه سعيدو انتخاب کنی مرگ منم میبينی! اصالً به پسر عمه فکر نکردم ،جواب منفی
بهش دادم ،جواب منفی دادم به کسی که ادعا میکرد ،سه ساله عاشقمه و نميذاره آب توی دلم تکوون بخوره
،همون ثانيه همون دقيقهای که جواب منفی دادم ،مامانم گفت که یه خواستگار داری که بابات جواب مثبت بهش
داده !گفتم پناه برخدا کی یهویی گفت پسر عموت ! حيرونو سرگردون گفتم کی خواستگاری کرده !کجا از
کی؟ چطور ندیده و نپسندیده جواب مثبتم گرفته! گفتن عموت ميخواد ،گفتم خوب بخواد اینهمه دختر ،گفتن
آخه زن عموتم ميخواد وصيت کرده ،گفتم زن عمو بخواد خدا شفاش بده،نميتونم،بابام جلوم ایستاد گفت همه
ميخوایيم ،اونموقع بود که فهميدم سدی که جلوی درسمو گرفت اولش بابام نبوده عمو پرویزم بوده ،عمو پرویز
بوده که گفته دختر بهت دادم بی چونو چرا دختر به هم بده بی چونو چرا،و رگ بابام برای داداش ورم کردو پا
گذاشت روی دخترش ،گفتم نه ،من با کسی که  15ساله ایران نبوده ،و اصالً نمیشناسمش ازدواج نمیکنم،
گفتند یا پسر عموت یا درس بی درس ،گفتم تهران نميرم بابام گفت منو جلوی داداشم خراب نکن ،زندگی
داداشتم درخطره ،گفتم حامد از پس زندگی خودش بر مياد ،گفتن فرزانه به خاطر داداشش جون ميده،بهار
همه رو درگير نکن ،گفتم بذارین فکر کنم گفتن نترس پسر عموت مورد اعتماده ،چون یه عظيميه ،هم ميتونی
بری باهاش امریکا ادامه تحصيل بدی هم خيالت راحته که ندیده و نشناخته با کسی ازدواج نکردی ،حرفاشون
برام خنده داربود ،ميدونی چيش خنده دار بود!
تکيه زده بر دیوار با بغضی در گلویش گفت
چيش خنده دار بود؟*
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 اینکه من دعوت نامه داشتم ،اینکه احتياجی به شوهر نداشتم ،توی این سه تا کشوری که دعوت شده بودمراحت بدون هيچ مانعی ميتونستم برم ،ولی بابا گفت نه بدون شوهر نه ،گفتم عموها توی آمریکا روی سرشون
ميذارن منو ،گفت نه ،فقط شوهر،و حرمت بابا به من واجب بود حرفی نزدم ،عمو رسول وقتی فهميد اومدی
خواستگاریم ،تعجب کرد ،گفت این پسر با یه دختری بود که به نظر خيلی دوستش داشت ،چطور به سرعت
اومد خواستگاریت،اما همون عمو رسول گفت اگه خواستگاری دختر نداشتم ميومد قبول میکردم ،چون مرامو
معرفت داره ،گفتم نکنه به زور مياد ،نکنه دلش گير دوست دخترشه ،بابام جلوم ایستادو گفت نه چه زوری
! ميخوادت ،نخواستم کاری کن بخوادت ،گفتم خوب راست ميگن ،حال که مجبورم ازدواج کنم بذار با یکی
ازدواج کنم آدم حسابی باشه  ،اما دلم راضی نبود برم خونه شوهر ،داداشام گفتن پشتتيم ،قبول نکردی پات
وایميسيمو آق والدینم شدیم خيالی نيست میبریمت تهران ،گفتم بذارین ببينم پسر عمو با مرامو معرفتو
چطوریه؟ گذشت شب خواستگاری پسر عموی رو دیدم که فقط عکسشو توسط فرزانه دیده بودم،خوب به
حرف عمو رسول منتظر یه پسر عموی با مرامو معرفت بودم ،اما پسر عموی من با کمال وقاحت جوری با من
حرف زد که انگار من از خدامه اومده خواستگاریم ،و چه گوهر نایابيه ،به بابا گفتم اخم کرد ،گفت یعنی انقدر
هنر نداری وابستهاش کنی ،داداشام از عقب نگاه کردن منتظر بودن اشاره کنم ،به بابا التماس کردم این ازدواج
اشتباهه ،اخم کرد ،گفتم درس نميخوام ،گفت دختر من نيستی اگه روی حرفم حرف بزنی ،سکوت کردم
،زندگی حامدو فرزانه خواهر تند مزاجتم وسط بود ،فرزانه وقتی پای لج ميوفتاد دیده بودم چطور با حامد
برخورد ميکنه ،چشمای لرزون زن عمو رو دیدم ازم انتظار داشت ،مادرمم که عشق داماد دکتر،پس همه چی
حل بود برای همه بهجز عروس و داماد،اومدم توی حياط اون وقاحتتون تبدیل به درخواستو التماس شد! بهم
گفتين با من ازدواج کن من کاری به کارت ندارم درستو به خون دردسر همسرداریو نداری ،خونه جدا زندگی
میکنيم که تضمين باشه که هيچ جوره کاری به کارت ندارم ،چون من به عنوان همسر قبولت ندارم !بهم گفتين
خيالت راحت ميتونی هرکاری دوست داری آزادانه بکنی و با هزار جور کنایه فهمونيدم که بعد از مرگ مادرت
ميریم آمریکا و طالقم ميدی خورد شدم داغون شدم،اعتماد به نفسم نابود شد ،همش به خودم نگاه میکردم
ببينم عيبی ایرادی چيزی توی ظاهرم هست که اینجوری گفتی ،اما چاره نداشتم همه میگفتن آره من کی باشم
که بگم نه؟ رفتم توی اتاق بابام اومد جلو نگاهم کرد بدون هيچ سوالی وجوابی ازم ،بلند گفت مبارک باشه
انشاهلل عقد پسر عمو دختر عمو توی آسمونا بست است،عقد کردیم همه خوشحال بودن بهجز عروسو داماد
،وقتی رفتينو سه هفته هيچ سراغی ازم نگرفتی فهميدم قاطع روی حرفتی ومنو نميخوایی ،نتونستم سراغتو نو
بگيرم ترسيدم بگی ميخواد دلبری کنه پس سکوت کردم،بعدم که اومدین برای عروسی ،زن عمو رفت و وقتی
رفت من موندم هزار سؤال که دیگه وقت طالقه؟یه مرتبه ازم خواستين باهاتون باشم ،گفتين منو ميخوایی،اما
خيلی وقت نيست ،همين تنگ غروب امروز بود ،گفتم هستم چون همسرمی قانونی و شرعی من هستين ،تابع
اومدم ولی هنوز تنگ غروب شب نشده که فهميدم پایان ،و من فقط ميدونم که این بزرگترین شکست زندگيمه
و شما اینو هنوز متوجه نشدین
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نفس بلندی کشيدم آخ خدایا حرفم را زدم درد دلم را گفتم،به سمتم آمد سرش را روی پایم گذاشت دستم را
بر سرش گذاشتم بلند گفت:

حاللمون کن همه روشب از نيمه شب گذشته بود خوابم نمیبرد پشت پنجره اتاق ایستاده بودمو به او که مشغول حرف زدن با تلفن
بود خيره شدم ،این موقع شب مشخص بود به خاطر اختالف ده ساعتی با آمریکا با آنا صحبت میکند
گاهی عصبی ميشدو گاهی گوش میداد ،مدام به موهایش چنگ ميزدو سر میجنباند ،میدانستم آنا راضی
نمیشود که او ایران بماند  ،آنا میدانست چطور او را به کاليفرنيا برگرداند،آن دو بدون هيچ بحث و دعوا یا
خاطره تلخی به اجبار از هم جدا شدند ،پس هنوز به هم کشش دارند،هزاران فکر نامربوط به ذهنم آمد اول-
این بارداری یک دروغ است که طراحی خود پسرعموی نامردم است که مرا بدون عذاب وجدان از ميدان بدر
کند دوم-آنا یه دروغگوست و مطعنم او نمیداند سوم-این بچه از او نيست و آنا به دروغ پای او را وسط کشيده
چهارم-این بچه از اوست که دلم گواهی میداد این از محالت است
وفقط این وسط من بودم که مهر طالق به شناسنامهام میخورد ،خانوادهام بفهمند محال است اجازه دهند با او
ادامه دهم ،ميدانم پای او به آمریکا برسد اسيرش میشود ،شاید هم نه ،اما چنان صدای لوندو دلبرانه ای داشت
که ميدانم او برنده اس ،خدایا مادرم وپدرم چطور با این قضيه برخورد میکنند ؟عروسی به عزا تبدیل شد  ،و
حال داماد دست بر اتفاق پدر شده! تصميمی گرفتم و مصمم به اجرای این تصميمم هستم ،من در این مدت
چنان محبت به او کنم که نقره داغ شود آنا ،او دختران شرقی را نشناخته چنان محبت کنم که اگر شکست
خوردم داغ داشتنم بر دل او بماند ،بگذار هميشه در حسرتم بسوزد،چرا خودم را از او پنهان کنم؟ چرا عقب
بکشم؟ نمیخواهم تصميم رفتن برایش آسان باشد ،که اگر رفت بعد از چندسال نگویيد تو هم مرا نخواستی
،خودم را مشتاق نشان ميدهم ،نباید کم بگذارم ،مطمعنم تالشم به ثمر مینشيند ،خواب به چشمانم آمد ،بروی
تخت دراز کشيدم و با هزاران فکر خوابم برد.
صبح زود بيدار شدم نماز را که خواندم صبحانه را آماده کردم و به گلبانو گفتم که استراحت کند ،مانتو و مغنعه
مشکی پوشيدم در اتاق او را زدم ،با گفتن بيا تو داخل اتاق که شدم ،در کمال تعجب دیدم که با همان لباسهای
دیشبش لبه تخت دونفره نشسته ،با تعجب نگاهم کرد ،باورش نمیشد که مرا ببيند اول آغوشش را باز کرد تا
به سمتش بروم ،ولی انگار که حرف من یادش افتاده باشد مشتش را به تخت کوبيد ،خوب است حرمت حرفم
زمين نمیماند با لبخند گفتم:
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ممنون ميام جایی ميخوایی بری؟بله ميخوام برم ثبت نام دانشگاهباشه میبرمتلبخند زدم لبخند زد سری به تأسف تکان داد و گفت:
چقدر باهات حرف داشتم ،چقدر دلم میخواست حرف دلمو بهت بزنم ،چی فکر میکردم چی شدسر صبح دوباره ناله حوصله نداشتم با محبت گفتم :
فعالً بيایين صبحانه بخورین یه دوش هم بگيرین سر حال بشين ميگذره این روزا هواتونو دارم ،بلندشينلبخند زدسرميز صبحانه رفتم در حال ریختن چای بودم که اوآمد لباسش رسمی بود،مگر در بيمارستان کروات
ميزنند!روی یکی از صندلی ها که نشست پرسيد:
آقاجون ومادر خوابنچای را روبرویش گذاشتمو خندیدم:
یک درصد فکر کنيد خوابن ،دارن زیر درختهای کاج حياط ،صبحانه ميل میکنندسکوت کرد شروع به هم زدن چای کرد بدون استرسو رودروایسی گفتم:
دیشب با آنا به نتيجه رسيدین؟نفس کالفهای کشيد
نه ميگه باید بيایی تا تکليف بچه معلوم بشه ،ولی گفت اگه بخوام سقطش ميکنه ،چون بچه بدون بابا نميخوادگفت فقط بيا.
زیر چشمی به چایی بدون نباتی که هم میزد نگاه کردمو گفتم:
گفتين آزمایش دی ان ای بده؟کالفه قاشقش را درون استکان رها کرد ،یا خدا وحشی شد،صدای ضربه خوردن قاشق در استکان در آشپزخانه
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پيچيد
نه،بهش گفتم بره زیر نظر استادم ،خانم دکتر جانسون ،قرار شد بعد از ظهر که به ساعت ایران الن باشه برهبرای چکاب ،با دکتر تماس گرفتم موضوع رو گفتم ،بهم گفت من روتين آمينوسنتزو به خاطر بيماریهای انتقال
یافته به جنين میگيرم ،و بدون اینکه به آنا بگم از آزمایشگاه درخواست دی ان ای میکنم فقط یه مشکلی
هست!
چی؟به خون من هم نياز هستخوب همينجا بگيرینو بفرستينآخه مشکل اینجاست که ایران یک ماهی طول ميکشه تا جواب بياد تازه اونم میفرستند آلمان ولی اگر خودمکاليفرنيا حضور داشته باشم شاید یکی دوهفتهای جواب بدند
لبم را بر دندان گرفتم ،طعم بازندگی طعم غم ميداد ،با صدایی خفه گفتم:
ميخوایين برین؟در چشمانم خيره شد انگار منتظر یک اشاره بود که بگویيم نرو،اما تو ميروی ،سوالی گفت:
تو چی ميگی؟به نظرم اگه برین تکليف مشخص ميشهسرش را به عقب صندلی رها کردو گفت:
کاش انقدر عاقل نبودی ،کاش میگفتی نرو ،اگه دوستم داشتی با چنگ و دندون نگهم میداشتیمن دوستتون دارمبی معطلی گفتم ،شاید روزنه ی اميدی باشد،شک زده نگاهم کرد،از خجالت این دروغ سرم را پایين انداختم
،من نمیتوانستم به خاطر مکر یک زن زندگيم را بر باد دهم ،پس من هم مکر به کار بردم،او پته پته کنان
گفت:
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عزیزم باورم نميشه !با اینهمه اذیتی که از طرف من شدی چطور ممکنه دوستم داشته باشی!چقدر این حرفم به مذاقش خوش آمد! احساس کردم صورتش رنگ گرفت ،چشمانش برق زد ،انگار متولد
شده !خجالت زده سر به زیر انداختم،کاش برود
خوب دیگه به روم نيارین ،خجالت میکشمکمی سکوت کرد،اما یکهو دیوانه بلند خندید،آن هم چه خندهای! دلم برایش سوخت چقدر بدبخت است ،دلم
برای خود دروغگویم سوخت من هم بدبختم ،برای کسی که مرا خورد کرده باید بجنگم،شروع به گرفتم لقمه
بزرگ نان پنير کردم که دست زیر چانه ام برد تا نگاهش کنم،با شرم که نگاهش کردم ،آرام گفت:
ای جانم ،قربون خجالتی بودنت برم ،به خدا که اگه به هم نگفته بودی به هم نزدیک نشو الن نميذاشتم رویزمين باشی.
از خجالت ایستادم،چانه جزو اعضای بدن نيست!لقمه را درون پالستيک گذاشتم ،جلوی او گذاشتمو سریع فرار
را برقرار ترجيح دادم
این لقمه روببرین،صبحانه درست نخوردین،من برم آماده بشمسریع ميدان را ترک کردم و او باز بلند خندید
امير حسين نيم نگاهی به بهار انداخت با این مانتو مغنعه بيشتر شبيه بچه دخترهای دبيرستانی بود  ،باخودش
گفت( دلم را به این بچه باختم! اصال چه شد که به او باختم! کاش حداقل اندازه سنش فکر میکرد کاش آنقدر
عاقل نبود ،دلم نمیخواهد بروم ،کاش از من بخواهد که نروم )بهار ساکت به خيابانهای شلوغ تهران نگاه
میکرد امير حسين پرسيد:
به چی فکر میکنی؟بهار چشم از خيابان گرفتو به روی امير لبخند پاشيد
ميدونيد چند ساله منتظرم دانشگاه شریف برم؟ من چند سال پيش رتبه سه ریاضی آوردم ،ولی بابام اجازهنداد بيام تهران،اما حال بعد از چند سال آرزوم داره برآورده ميشه
امير فرمان را محکمتر گرفت،خوشحال بود که حداقل بهار از این موضوع شاد است
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پس حال باید خيلی خوشحال باشیبهار کشو قوسی به بدنش دادو نفس آسوده ای کشيد
بله خوشحالم چون مسير موفقيتو پيش روم میبينمخدارو شکر من واقعاً بهت افتخار میکنمبهار لبخند زد و امير حسين فکر کرد که بهار کجا و آنا کجا! بهار کامالً شخصيت متينو با وقاری داشت ،و آنا به
قول مادرش شاید فقط برای خوشگذرانی ،و امير متنفر بود از این که مدام بهار را با آنا مقایسه ميکند،نزدیک
دانشگاه که شدند امير حسين گفت:
بهار به گفته خودت من هر تصميمی بخوام بگيریم باید برم ،ميخوام یه درخواست خودخواهانه ازت داشتهباشم.
بهار سوالی نگاهش کرد ،امير درخواستش را با تردید گفت:
با من بيا بریم کاليفرنيا ،ميدونم الن شرایطشو نداری ،ولی قول ميدم تا اول مهر برت گردونم تهران ،تا بهدرس هات لطمه نخوره
بهار ابروهایش از تعجب بال پرید،انتظار این درخواست را نداشت ،فکر کرد (یعنی واقعا دوستم داره!آخه
یهویی بی هوا)بهار تعجب گونه گفت:
ممنونم که این درخواستو کردین ،برام ارزشمنده ،این نشون ميده که شما مثل هميشه با من صادقين ،واقعاًنميخوام نه بگم ،ولی واقعاً شرایط اومدن به آمریکا ممکن نيست ،چند ساله رفت آمد به آمریکا خيلی سخت
شده ،حتی مادر اخترو آقاجون که هر سه سال یکبار ميان آمریکا پارسال به سختی اومدن ،قوانين خيلی سخت
گيرانه شده و من تا بتونم ویزا بگيرم اون جنين بزرگتر ميشه و تصميم گيری سختر.
امير حسين محکم به فرمان ماشين کوبيد
لعنتی ،من فقط نميخوام بی تو برم ،نميخوام تنها باشم ،ميخوام پشتم باشی ،کنارم باشی  ،هرچقدر فکرميکنم منحداقل دوهفته باید اونجا باشم،دیونه ميشم  ،نميخوام بدون تو بمونم
ماشين را کنار خيابان نگه داشت بهار به سر در دانشگاه نگاه کرد ،پس ذهنش مراسم عزایی بود ،و خودش
روضه خوان این مجلس بود ،بهار فکر کرد(من برایش بوی مادر ميدهم،آنا بوی عشق،حال که مادرش رفته ،چه
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کسی برنده است؟)جوابی نداشت ،بيخيال به امير گفت:
به خدا اگه امکانش بود یک درصد معطل نمیکردم ميومدم ،من برای زندگيم میجنگيدم ،ولی مطمعنم به اینزودی امکان نداره ویزام حل بشه ،حال خودتونو ناراحت نکنيد ،اون مریضهای بيچاره تقصيری ندارن که الن
باید با یه دکتر اخمو روبرو بشن ،لبخند بزنيد توکل کنيد به خدا ،فقط بهترین تصميمو بگيرین ،لقمه اتونم
بخورین ،ممنون زحمت کشيدین خداحافظ

از حياط دانشگاه که میگذشت ،باورش برایش سخت بود که دگر هيچ ذوقی به آمدن در این دانشگاه ندارد!
چنان ذهنش درگير آنا و امير بود که بی رمقو بی حوصله ثبت نام دانشگاه را انجام داد.
پياده در خيابان قدم میزد ،بيشتر از اینکه به امير فکر کند به خودش فکر کرد ،فکر کرد که چقدر تنهاست ،چه
در تهران چه در خانه هم غریب بود ،بهار احساس میکرد که یک ماه هست تنها شده ،و هيچکس او را نمیبيند،
و همه وهمه فقط به خاطر امير است،او فکر کرد ،امير وقتی به خواستگاریش آمد هيچکس بهار را ندید ،همه
تنها امير و محسناتش را دیدند ،و این باعث شد که بهار در منزل خودشان احساس غربت کند،بهار فکر کرد
هرچقدر در زندگی حرفه ای اش موفق است ،هيچ در زندگی شخصی اش موفق نيست،اهل جنگ بود،توان
مقابله داشت،اما احساس ميکرد تا ته ماجرا را ميداند.
در خيابان که قدم میزد یک تابلو نظرش را جلب کرد ،دفتر وکالت خانم ترانه باقری وکيل پایه یک دادگستری
،چشمانش را برهم گذاشت ،با خودش زمزمه کرد( بهار هيچ چيز معلوم نيست ،ولی بهتره که با یه وکيل
مشورت کنی )لعنتی به ریاضی و منطقش فرستاد،با لرزش دست وارد دفتر کوچک وکيل شد منشی دختری
مهربانو زیبا رو بود ،به احترام ایستاد
روز به خير خانم ،ميتونم کمکتون کنم؟با صدایی لرزان گفت:
سالم ،ممنون ،میخواستم مشاوره بگيرمبله خواهش میکنم ،خوش آمدین بفرمایيد ،مورد حقوقيتون چيه؟بهار کمی پا به پا کرد،هزار پس ذهنش گفته بود کاش نمی آمدم ،اما بالخره آن کلمه نفرین شده را بر زیان
آورد
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طالقسعيد**
دوبار روی ميز کوبيدم
دختر لجباز کوتاه بيا ،این پرونده ارو قبول نکنحرصم گرفته بود،ایمان که نخود مجلس بودو فقط ميخندیدو ترانه لجباز یک دنده مثل هميشه،ترانه پشت
چشمی نازک کردو گفت:
من لجبازم !آره خوب من لجباز !تو انصراف بده خوشتيپایمان بی بخار گفت:
عاشق کلکل کردنهاتونمبا پشت دست محکم به سر ایمان زدم
مرگ بابا ،بجای خندیدن بهش حالی کن جلوی من وایسه سوسکش میکنم ،برای خودش بده ،برای سابقهاشبده،نميخوام پرنده ارو به بازه
ایمان پشت سرش را ماساژدادو ترانه قاه قاه دروغين زد و گفت:
وای ترسيدم ،تو رو خدا بهم رحم کن،پاشو جمع کن بابا ،سعيد توجه کردی خيلی خودتو دست بال میگيری!لبخندم را جمع کردم ،تا که فرصت دست این دختر چوش ندهم ،چشمانم را کوچک کردمو روی ميز پذیرایی
ميانمان خم شدم،تهدید وار گفتم:
خانم باقری با من کلکل نکنيد ،بد میبينيد ،زمين خوردنتو نميخوام ببينم  ،اصال ایمان تو بهش بگوبحثمان بال گرفته بودو صدای خندههایمان حياط پشتی دفتر ترانه را پر کرده بود ،ترانه گفت:
-خانم باقریو درد ،ایمان بهش بگو من این حرفا حاليم نيست ،اصالً کوتاه نميام ،آقای پویان
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ایمان بلند ميخندیدروبه هردویمان گفت:
_به منچه ،کر که نيستيد منو انداختيد وسط ،من شدم کتک خور و مفت خور،خوبم که دارین همو له میکنيد
ادامه بدین جانم کلی حال میکنم،له کنيد همو یال
خواستم ناسازایی حواله ایمان کنم که منشی ترانه آمدو گفت:
خانم باقری یه خانمی برای مشاوره اومدن ،تشریف بيارین؟ترانه ایستاد انگشتش را تهدید وار جلو آورد
_گفته باشم ،ایمان وسعيد ،به خدا اگه برخالف نظر من کاری کنيد ،دودمانتونو به باد ميدم
و رفت ایمان گفت:
_دختر خيلی خوبيه ،چندسالم هست که میشناسيش ،فکر نمیکنی وقتشه؟ خودتم ميدونی ترانه نظرش درمورد
تو چيه.

سری به مثبت تکان دادم ،راست ميگفت ایمان،دگر وقتش بود ،تاکی باید خودم را در فکر بهار غرق کنم ؟بهار
تمام شده ،پوزخندی زدم،گویا رابطه خوبی با امير هم داشت،خوب است نميخوام نميخوام هردویشان گوشمان
را کر کرده بود ،و من یک پسر احمق هستم که نگرانش بودم ،آن شب را فراموش نميکنم ،که بهار گستاخانه
گفت،که از چشمش افتادم،دخترة خودخواه ،فکر میکند کيست؟ چقدر ابله بودم که حرف دلم را به او گفتم،او
از همان کودکی خودبين بود ،ليوان چایی را مزه کردم،ترانه دختر خوبيست ،شاد پر انرژی ،ساده و خاکی ،از
زمان نوجوانی میشناختمش ،شاید دیگر باید از پيله غم رهایی پيدا کنم.
یک ربعی گذشت که ترانه دوان دوان آمد و گفت:
سعيد سعيدچيه؟چی شده!ترانه هيجان زده گفت:
-دختر دایيت بود نخبهه ،اسمش بهار عظيمی بود؟
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آره! چی شدهدستم را محکم گرفتو کشيد وگفت:
بدو بيا ببين تا نرفته خودشه یا من اشتباه میکنمترانه دیوانه شده؟غریدم:
دستمو کندی ترانه ،محاله بهار باشه! حتماً تشابه اسميه !بهار شهرستانه.ترانه که ولکن نبود غرغرکنان مرا به سمت دفتر ميکشيدو گفت:
آه بيا ،غر نزن ،الن داره از دفتر ميره بيرون ،بيا ببين خودشه ،به خدا آرزوم بود ببينم آدمای ریاضی دون چهگنده دماغای هستن بدو
این دختر سمج ولکن نبود ،سریع به سالن دفترش رفتيم ،به قامت دختری که داشت از دفتر بيرون ميرفت
خيره ماندم ،دیدمش ،شناختمش ،حتی از پشت سر هم میشناختمش ،شوک زده ایستادم! او تهران! دفتر ترانه!
داشت بيرون میرفت که ترانه گفت:
خانم عظيمیصورتش را که به سمتمان کرد ،خودش بود بهارمن بود،اه لعنتی یعنی بهار بود.
بهار تعجب زده به من نگاه کرد ،نگاهش رنگ ترس گرفت انگار،یک لحظه نگاهش قفل دست ترانه شد و من
یادم آمد که هنوز ترانه دستم را رها نکرده ،لعنتی نمیدانم چه شد که بهار لبخند زدو جلو آمد ،نکند فکر
میکند رابطهای بين منو ترانه است؟اصال این جا چه غلطی ميکند ،گرم و صميمی گفت:
سالم پسر عمه !اینجا چيکار میکنيد !چقدر خوب که دیدمتون ،خوبين؟دستم را از دست ترانه کشيدم ،ترانه مثل هميشه بی جهت ذوق زده شد:
وای بهار جون ،درست حدس زدم ،تو همون نابغه کوچلوی سعيدی!بهار ابروهایش از تعجب بال پرید ،گندش بزنن ،ترانه دهن لق ،دستی به صورتم کشيم نمفهميدم چرا نمیتوانم
حرف بزنم فقط گفتم:
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سالمبهار خندان به ترانه گفت:
خانم باقری من دختر دایی آقا سعيدم ،نابغه کوچلو کجا بود!ترانه دست بهار را گرفتو به سمت اتاقش برد و من همچنان ميخکوب بودم،ترانه جيغ جيغ کنان گفت:
وای بهارچقدر دوست داشتم ببينمت ،ندیده عاشقتم ،بيا یکم حرف بزنيم ببينم دختر دایی نابغه چجور دختریه،به خدا این سعيد نميدونی چه کالسی برامون ميذاره بخاطر تو
رو به منشيش گفت:
ليال جان ميریم حياط پشتی 4 ،تا کافی ميکس سفارش بده بيارن ،سعيد بدو بيا نابغه کوچلوت پيش منگروگانه ،
و من همچنان لل بودمو ميخکوب به جای قبلی بهار ،آن دو رفتند ،دستی بر شانهام نشست

سعيد تموم شده ،تمومش کن ،اون ازدواج کرده ،خودتو داغون نکن ،یک ماه زجر کشيدی ،کافی نيست؟برزخی سمت ایمان برگشتم و غریدم:
من ولکنم؟ منکه کاری باهاش ندارم ،منکه دودستی تقدیم اون امير عوضی کردم ،ایمان این زندگی لعنتی ازمن چی ميخواد !بابا غلط کردم یه زمانی عاشق شدم !چرا دست از سرم برنميداره؟ چرا توی تهرون به این
بزرگی باید بياد این دفتر! اونم وقتی من هستم! اونم وقتی میخواستم ترانه باشه! میخواستم به چشمم بياد
!لعنت به این شانس گندم ،لعنت به تو ایمان
اخه من چيکاره امبرو بابابدون هيچ حرفی از دفتر زدم بيرون ،سمت ماشين رفتم ،نه نمیتوانستم رانندگی کنم ،یک لگد به ماشين زدمو
پياده راه رفتم ،چه روز گندی! یک ساعتی راه رفتم ،چرا نمیشود؟ چرا نمیگذارند فراموشش کنم !تلفنم زنگ
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خورد ترانه بود،صدایش تعجبی بود
الو سعيد ،کجا رفتی تو!خدای یا حال نه حوصله خودم را هم ندارم
هيچی بابا کار پيش اومد باید میرفتم ،چی شده!ترانه مشکوک گفت:
چه کاری که حتی خداحافظی نکردی! اختالفی با بهار داری؟وای ترانه گير دوباره مارپل شد،بی تفاوت گفتم:
یکی از موکل هام تو دردسر افتاده بود ،دیگه کار فوری پيش اومد ،خودم زنگ میزنم ازش عذر خواهیمیکنم ،حال چيکار داشت؟
ترانه سکوت کرد،یعنی چه شده ،دوباره پرسيدم:
ترانه شنيدی؟ بهار برای چی اومده بود؟ترانه صدایش تردید داشت
سعيد درست نيست مراجعه کنندهها به وکيلشون اعتماد ميکنن ،بعدشم ازم خواست بهت حرفی نزنم.لوس نشو دیگه خودم ميدونم برای چی اومده بود ،برای رفتن به آمریکا حتماً وکيل میخواسته ،بهش ساسانومعرفی میکردی که وکيل مهاجرت.
ترانه سکوت کرد! فهميدم قضيه چيز دیگری است ،میدانستم ترانه هميشه دربرابر من خلع صالح است
،مهربانانه گفتم:
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سعيد به جون خودم اگر کس دیگه ای جز تو میپرسيد نمیگفتم.جونت سالمت بگو خواهش میکنمو ترانه گفت و انگار جانم را ستاند
وال پرسيد که اگه بخواد یه خونه و ماشين که به عنوان هدیه عقد بوده رو پس بده باید چيکار بکنه! بعدشمگفت اگه بخوام طالق توافقی بگيرم چقدر طول ميکشه ،گفت اگه شوهرم آمریکا باشه چطور ميتونيم توافقی حدا
بشيم،سعيد تورو جون ترانه به کسی نگيا ،مشخصه از خانواده اتون کسی خبر نداره چون بعد از اینکه دوباره
توی حياط پشتی باهاش حرف زدم ،طفلک خيلی پشيمون شده بود ،همش میگفت که به خدا اصالً موضوع
طالقی نيست ،و موضوع جوری نيست که بخوام توضيح بدم ،گفت که فقط برای اگاهی میخواستم بپرسمو اصالً
موضوع مربوط به یکی از دوستامه ،سعيد انقدر هول کرده بودو استرس داشت که دستاش میلرزید ،سعيد من
بهش قول دادم بهت حرفی نزنم ،خواهش میکنم ابرومو نبر
دستانم گز گز ميکرد ،لعنتی چه مرگم شده ،خونسرد گفتم:
ممنون که به هم گفتی ،درجریان مشکالتش هستم ،یکم با نامزدش به اختالف خورده ،از اونجایی که هزار تامعادله برای خودش حتماً ساخته ،اومده از وکيل بپرسه اگه که یک درصد کار به درگيری کشيد ،بهترین راه
چيه!این جوجه ریاضی دان ما هميشه حل معادله هاش عجولنه اس
حالت تهوع بدی گرفته بودم سریع گفتم:
ترانه جان شرمنده من دوباره تماس میگيرم،کاری پيش اومده.گوشی تلفنم از دستم افتاد و پخش زمين شد ،دنيا به دور سرم چرخيد ،یک مرتبه تمام محتویات معدهام درون
جوی آب ریختم ،خدایا بهار چه شده! امير عوضی چه کرده؟
**بهار

به خانه رسيدم ،مادر اختر درون حياط داشت گيس بلند یک دست سفيدش را ميبافت،و به مش رجب مدام غر
میزد:
مش رجب بلد نيستی گلهای شمعدونی درست دور آبشار بچينی!اصال بذار خودم بيام ،از صبح تا حال منو ازحرص کشتی تو مرد
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خندهام گرفت ،با سر به مش رجب بيچاره سالم کردم ،آن بينوا التماس گونه نگاهم کرد ،طرف مادر اختر رفتم:
سالم به ملکه زیبایی مادر اختر ،من اومدممادر اختر با ذوق برایم دست تکان داد:
گل بهارم اومدی ،عزیزم چقدر زود برگشتی! ثبت نام کردی؟کنار مادر نشستم ،بوسهای بر چهره زیبای مادر زدم
بله مادر جون 8 ،صبح که رفتم سریع کارم انجام شدنفس آسودهای کشيدم به درختان سرو بلند بالی سرم نگاه کردم،به مادر گفتم:
وای مادر الن که فکرشو میکنم انگار شبيه معجزه اس ،با اون تعزیهای که بابا راه انداخته بود ،داشتم قيددرسو میزدم.
بوسه ای بر گونه ام زد این مهربان مادر
مبارکت باشه دردت به جونم ،الهی پرفسوریتو ببينم ،خداروشکردستم را گرفت در چشمانم نگاه کردو گفت:
مادر دیشب چت شد یهو؟ ناراحت شدی گفتم چرا همش کت و دامن میپوشی!یا گفتم تقصير مامانته بدتاومد؟ دختر ،عروس خودمه هرچی بگم به خودم گفتم ،تو چرا تو قيافه رفتی؟ یا حرف و نقل دیگه بوده؟ اميرم
توی فکربود ،چيزی بينتون پيش اومد؟ ناراحته ما اومدیم؟ دیشب جدا خوابيدی دلخوری شده بود!
ای مادر تو در چه فکری هستی ،مندر چه مصيبتی
نه قربونتون برم مادر !یه مشکل کوچلو به وجود اومده ،با دعای خير شما حل ميشه.چی شده به من بگوتردید ميان گفتن و نگفتن به جانم افتاد،ولی اگر گفتنيست اوباید بگویيد
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ميگم ولی الن نه ،یکم صبر کنيد به موقعش.مادر دستی به صورتم کشيد،و شانه ای بال انداخت،با هيجان لباسهای را که خریدم نشان دادم
مادر یه بوتيک دیدم سر کوچه ،ببنيد چند دست لباس خریدم،بنظرتون چطوره؟ قشنگه لباساش؟ دوتا بلوزخریدم یه دونه شلوار ،خيلی ولی گرون میداد اما شيکه،قربونتون برم ،شما درست گفتين ،من خودمم دوست
دارم تغير کنم ،حال از همين بلوزو شلوار شروع ميکنم
مادر لباس ها را زیرو کرد خوشش آمده بود اما لبش را کج کرد،آخر با این همه تاپ ها و پيرهن هایی زیبای
خودش ،حتما این ها را بسته ميدانست ،پشت چشمی نازک کردوگفت:
آره عزیزم خيلی قشنگه ،مبارکت باش،ه خوشم اومد خودتم دلت ميخواد از اون پيله در بيایی،ولی اگه آستينبلند نبود بهتر بود ،ولی خوب یواش یواش درست ميشی؟راستی مادر سعيد داره مياد دنبالمون بریم خونه فهيمه
،گفت چندباری زنگ زده به امير که برای شام دعوتتون کنه ،ولی جواب نداده
نام سعيد که آمد جان از بدنم رفت ،چه گندی زدم امروز خيلی عادی گفتم:
پسر عمه! از کجا فهميده ما اومدیم تهران!مادر که هنوز داشت لباس هایم را وارسی ميکرد بی خيال گفت:
خودم بهش گفتم ،نيم ساعت پيش مثل هميشه زنگ زد احوال پرسی ،گفتم تهرانيم ،اولش کلی دعوام کرد کهچرا همون دیشب خبر نکردیمش ،حال هم برای ناهار مياد دنبالمون ،گفت به بهارم بگين بياد ،زنگ میزنم امير
و پيدا میکنم اونم برای ناهار بياد خونمون
مادر با تردید گفت:
ميگم تو که حتمی بدون امير نميایی ،خونه عمهات درسته؟لبخند زدم به دلهرههای مادر،با آرامش گفتم:
نه مادر ،ميمونم خونه درست نيست ،بدون شوهرم جایی برمآفرین خانم ،بمون یه غذای خوب برای شوهرت درست کن ،یه ارایشی بکن ،این لباس خوشگالتم بپوش کهوقتی امير مياد روحش تازه شه ،خونه عمه حال وقت بسياره ،راستی گلبانو مشتی دارن ميرن باغ عموت ورامين،
برای آبياری ،آخر شب برميگردن منو آقا جونتم نميدونم ،کی ميایيم اگه هم نيومدیم ،خونه فهيمه ميمونيم،
نگران نباش شامم براش درست کن عزیزم ،شما خوش باشيد به بچهام برس ،که از وقتی اومده ایران جز
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ناراحتی و غصه چيزی ندیده ،البته بهجز توها.
در دلم گفتم ای مادر کجای کاری ،من حداقل اولش برای او خود مصيبت بودم.
به اتاقم رفتم ،تلفن همراهم را خاموش کردم ،میترسيدم سعيد با من تماس بگيرد ،سعيد پسر رکی بود شاید
یک درصد به سرش بزند و پی جوی رفتنم به دفتر وکالت شود ،از ترانه مطمعن بودم انقدر شرافت شغلی دارد
که حرفی نزند ،البته شاید.
اما با آن برخورد سردی که جلوی ترانه کرد ،مطمعنم سعيد از من دلگير است ،مثل هميشه کت و دامنم را
پوشيدم و شالی بر سر کردم ،مشتی محرمو نامحرم سرش میشد ،ولی خوب احتياط برایم شرط بود ،به
آشپزخانه رفتمو بساط قرمه سبزی را راه انداختم ،آقاجان و مادر در آشپزخانه نشسته بودند و با تبلت تصویری
با عمو ها در آمریکا صحبت میکردند ،گلبانو و مشتی که رفتن ،صدای زنگ خانه به صدا در آمد ميخکوب شدم
،پشت اجاق گاز،حتمی سعيد است !خودم را به نشنيدن زدم ،آقا جان در را باز کرد و بلند گفت( سعيده )دست
پاچه و حيران تند تند غذا هم میزدم ،صدای خوش و بش هميشگی مادرو سعيد باهم آمد ،دستانم میلرزید
،چنان تازه عروسها که منتظر بودن صدایش کنند تا چایی ببرد صدای مادر آمد
بهار مادر سعيد اومده ،ما داریم ميریمسریع از آشپزخانه بيرون رفتم ،به جمعشان پيوستم ،میترسيدم حتی نگاهش کنم ایستاده بود و کيف مادر در
دستش بود.
سالم پسر عمه ،خوش اومدین ،عمه خوب هستن؟ شوهرعمه خوبن؟سعيد دلخور ،دلگير ،معذب ،کنجکاو ،نمیدانم چه! ولی نگاهش یک طوری بود انگار! خيلی آرام گفت:
سالم خوبن ،رسيدن به خير ،یواشکی ميایين تهران ،یوقت مهمونتون نشيم،بوی قرمه سبزی هم که خونه روگرفته ،یه دعوت کردن که یواشکی اومدن نداره
دستپاچه به درو دیوار نگاه کردمو گفتم:
چه حرفيه! اختيار دارین ،بفرمایييد بشينيد شربت بيارممادر اختر گفت:
سر ظهره مادر دیگه بریم ب،چهام فهيمه منتظرهع تو هم برو به غذات برس الن شوهرت مياد ،خداحافظرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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آقا جانو مادر را بوسيدمو به حياط رفتم ،برای خداحافظی ،وقتی هردو سوار ماشين شدند سعيد جلوی امدو
گفت:
ببخش که توی دفتر همکارم ازت خداحافظی نکردم ،مجبور شدم برم.سعيد ميشود بروی ،مردد گفتم:
نه بابا چه حرفيه! راستی بهسالمتی قراره با ترانه خانم ازدواج کنيداخم کردو یک نه قاطع گفت ،ولی خودم دیدم که رابطه صميمی داشتند ،ترانه دست او را گرفته بودو سعيد جان
صدایش میزد ،چقدر سوالم بچه گانه و احمقانه بود سریع گفتم
معذرت ميخوام اشتباه فکر کردم ،گفتم شاید ایشاهلل عروسی دعوتيمبدون اهميت به حرف هایم به چشمانم خيره شد!خدایا مردان چه گستاخن،چشمم را به کوچه دادم که گفت:
بهار ميشه یه چيزی بپرسم؟فقط قبلش ميخوام بگم  ،دوباره نميگی از چشمت افتادم؟ای وای تو برایم مصيبت نشو ،قيچی دردست گرفتمو کالمش را ختم کردم ،میدانستم که میخواهد از علت
حضور من در دفتر ترانه بپرسد ،نمیخواهم صميمی شویم ،نمیخواهم به مشکالتم اضافه شود
نه پسر عمه ،نپرسيد چرا دفتر ترانه بودم ،خواهش میکنمدلخور به چشمانم نگاه کرد؛ نگاه از او گرفتمو به مادر خير شدم ؛مادر نگران نگاهم میکرد .با یک خداحافظی
سوار ماشين شد و مادر نفس راحتی کشيد
وارد امارت شدم،به اتاقم رفتم ،بلوز و شلوارجدیدم را برداتشتمو سریع به حمام رفتم ،زیر دوش سرد آب کمی
حالم بهتر شد،دلم میخواست امروز برایش خانم خانهاش شوم ،شاید فکر آنا از ذهنش بيرون رود .موهایم را
شانه زدم ودم اسبی بال بستم ،وسایل آرایشی نداشتم ،که اگر داشتم هم هنری از من بر نمیآمد به آشپزخانه
رفتم غذا حاضر بود،صدای باز شدن در پارکينگ حياط نشان از آمدن او داشت ،بوی قرمه سبزی و پلوی
زعفرانی در کل خانه پيچيده بود ،قفسه سينهام از هيجان به درد آمده بود ،بسم اهلل ای زیر لب گفتم ،از خدای
خود کمک خواستم که اگر در بارگاه الهيش تقدیر این است که از هم جدا شویم ،چنان حسرتم بردلش بماند
که خوابو خوراک از او گرفته شود ،چون حق من این نبود ،که به خاطر مادرش با من ازدواج کند و به خاطر آنا
طالقم دهد ،و من در این ميان فقط بازیچه بوده باشم ،نمیخواستم از پيش قضاوت کنم و نمیخواستم ،تا هست
کم بگذارم ،در وردی باز شد دستی به لباس قرمزم کشيدم ،با شلوار مشکی زیبا بود ،برای اولينبار بلوز و شلوار
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پوشيدنم حس عریان بودن به من میداد ،صدای گرفته و خسته او آمد.
سالم من اومدمچشمانم را به هم فشردم ،نفس عميق یا بسم اهلل ،با لبخند بر لب از آشپزخانه بيرون رفتم،شادو سر حال موهای
پشت سرم را تکان ميدادم
سالم خسته نباشی ،عزیزم ،خوش اومدینتا چشمش به من خورد،همانجا وسط سالن ایستاد ،لحظهای انگار مرا نشناخت ،ابروی بال انداختو پرسيد
سالم خوبی!به سمتش رفتم کيفش را از دستش گرفتم ،مانند گيجها کيف را به دستم داد ،هر چه خودم را مجاب کردم که
یک بوسه خرج صورتش کنم ،حقيقتاً وجدانم نگذاشت ،به سمت آشپزخانه رفتم و همچون تمام زنان گفتم:
عالی عالی،تا دست و صورتتونو بشورین ناهار آماده اس.صدایی نشنيدم ليوانی برداشتمو شربت بهار نارنجی ریختم،هرچه فکر کردم چه کنم دلبر تر بنظر بيایيم
نفهميدم،شانه ای با ل انداختمو به سالن رفتم ،نبود! کمی منتظر ماندم که ازاتاقش بيرون آمد ،چهرهاش خسته
بود ،اخمی ميان دو ابرویش بود،داندان هایم را مانند اسب بيرون انداختمو،دمم را تکان دادم ،مثال لوند وار گفتم
:
بفرمایيد شربتگيج ليوان را گرفت !کمی مزه کرد،منتظر حرف محبت آميزی ،قربان صدقهای ،بودم،اما هيچ نگفتو به اطراف
نگاه کردو گفت:
بقيه کجان؟به آشپزخانه رفتم و به مانند تمام زنان ایرانی که از صبح تا غروب به انتظار همسرانشان هستند تا یک ریز
حرفهایشان را بگویيند شروع کردم به حرف زدن ميوها را ميشستمو با ادا حرف میزدم:
آقا جونو مادر جون رفتن خونه عمه فهيمه ،پسرعمه اومد دنبالشون ،تعارفم کرد ،ناهار درخدمت باشيم گفتمبرو بابا من بدون همسرم جایی نميرم ،خالصه گلبانو جونو مشتی هم رفتن ورامين برای آبياری باغ ،وای یعنی
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پدر این مشتيو گل بانو که هيچ ،قيافه هفت جدو آبادشونو ،این مادر اختر با افاده هاش جلوی چشمشون آورد،
یعنی مشتی انقدر خوشحال بود ميره ورامين که نگو! پناه برخدا از دست خانم مدیر،
متوجه آمدنش به آشپزخانه نشدم ،به صورت کامالً غافلگيرانه از پشت کمرم ليوان را روی ظرف شویی گذاشت
،تمام عضالت بدنم منقبض شده بود ،نفسم را حبس کردم ،نکند بی حنبه بازی در بياورد؟ به لحظهای نشد که به
سمت ميز ناهار خوری رفت ،نفس را بيرون دادم چه شوک بدی بود،به سمتش برگشتم احساس کردم لبخندی
در کنج لبش آمده ،ولی نمیخواست نمایان کند ،پس کارش عمدی بوده!پناه برخدا از شر تو ،به شستن بقيه
ميوها ادامه دادمو وراجی را به حد اعال رساندم:
صبح که زحمت کشيدین رسوندینم دانشگاه یه دوساعتی دانشگاه بودم ،کلی روحيهام عوض شد ،خيلی خوببود فضا عالی ،ماشاهلل چقدر دیپلم افتخارو جایزه جهانی برده این دانشگاه ،خالصه از دانشگاه دلکندمو بی خيال
تاکسی شدم ،شروع کردم پياده روی تا با اطراف آشنا بشم،
دستانم شروع به لرزش کرد ،حتماً باید در مورد دفتر وکالت میگفتم ،سوتفاهم ها ازنگفتن هاست ،حال که
سعيد مرا دیده بود مجبور بودم بگویيم ،خدایا هرچه بگویم شک میکند.
داشتم که پياده میرفتم یه تابلو دیدم از یه دفتر وکيل خانمتا نام وکيل را آوردم نگذاشت حرفم تمام شود کهغرید
دفتر سعيد رفتی! برای چی؟اونجا کارت چی بود؟یاخدا نفسم قطع شد ،با تعجب به سمتش برگشتم،خودم را خونسرد نشان دادم
وا گفتم دفتر یه خانم وکيل! اسمش ترانه باقری بود ،کی اسم پسر عمه رو آوردم حالتون خوبه!اخمش پر رنگتر شد ،اصال چه مرگش شده،نکند ميخواهد مرا رها کند؟،چرا اینقدر غریب است با من ،حالش
انگار خوب نبود از استرس دوباره شروع به ميوه شستن کردم
خالصه کسی توی دفترش نبودو سریع رفتم پيشش ،ازش پرسيدم که بخوام همراه شما بيام آمریکا چقدر زمانميبره ،اونم تأیيد کرد که سختگيری زیاد شده ،اصالً محاله طی این دوهفته بشه ویزای توریستی هم بگيری،
البته بنده خدا گفت که وکيل مهاجرت نيست و یکی از همکاراشو معرفی کرد ،خالصه هزینه مشاوره ارو دادمو
اومدم بيرون
چشمانم رابستم ،میترسيدم نام سعيد را بياورم ولی اگر میفهميد خيلی برایم گران تمام میشد ،نفسی گرفتمو
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با هيجان به سمتش برگشتم ،دستانش را پشت سرش گره زده بودو به من خيره بود ،با شور و شوقی دروغين
گفتم:
حال یچيز جالب براتون به گم ،این خانم وکيله یه حياط کوچيک داشت پشت اتاقش ،که با همکاراش جلسهگرفته بود وقتی مشاوره دادنش به من تموم شد ،من تا بيام با منشی حساب کنم ،یه مرتبه دیدم به به خانم وکيل
دست تو دست و جيک تو جيک و هرهرو کرکر ،با سعيد عمه از حياط پشتيشون اومدن بيرون حال منو بگو از
تعجب شاخام زد بيرون! خودمون عجب کلکيه عمه! داره عروس مياره لو نمیده !بدجنس ولی نميدونی چقدر
عاشقانه تو بغل هم بودنا
حرفم را گفتم حقيقت ماجرا این نبود ،ولی چه میتوانستم بگویم؟ بگویم که سعيد که مرا دید خشک شده بود،
و ترانه میگفت من نابغه کوچلوی سعيدم !صاف نشست کالفه سرش را تکان دادو با صدای عصبانی گفت:
ميشه اگه کاری داری به من بگی!دیس غذا را برداشتم و بدون نگاه به او گفتم:
چشم عزیزم ،ولی خيلی اتفاقی دفتر وکيلو دیدم اسمشو که دیدم خانمه وارد دفترش شدم.از ترس برای اینکه آرام شود عزیزمی خرجش کردم ،دیس پلو را روی ميز گذاشتم سرش را روی ميز گذاشته
بود پرسيدم:
خسته این؟سرش را بلند کردو سری به مثبت تکان داد ،خورشت را آوردمو روبرویش نشستم
آخی ،یکم غذا بخورین حالتون بهتر ميشه ،بعدش برین بخوابين که سرحال به شينبه غذا با تعجب نگاه کردو گفت:
خودت پختی!بله نوش جونتون به هم نمياد!ابرویی بال انداختو شروع به کشيدن غذا برای من کرد رفتارش عجيب بود نه حرفی نه محبتی
-برای من کم بکشيد ،راستی شما بيمارستان چطور بود؟
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نفس عميقی کشيد:
چهار ساعت توی اتاق عمل بودم داغونمطفلک بی نوا خسته بود ،من هم زرزرو ،با لبخند گفتم:
وای ببخشيد! شما اینهمه خسته این من وراجی کردم ،شرمنده،نميدونم چرا دوست دارم همچيزو برای شمابگم،من کال آدم وراجی نيستم ،ولی یه احساسی دارم که باید ریزو درشت و به شما بگم
این را که گفتم لحظهای کفگير در دست مکث کرد،ای جان گل زدم به هدف ،قربان وراجیهایم لبخند زد،بدون
حرف شروع کرد به خوردن ،خوب مثال بگو،قربون وراجی هات،هيچ نگفت در حال بازی با غذایم گفتم
وای حال شما هم خسته این نميشه حرف زد ،ميگم یه کوچلو دیگه از حرفام مونده ميتونم بگم یا بذارم برای یهموقع دیگه؟
این را که گفتم از شدت خنده غذا در گلویش پرید،وا خوب مثال خواستم دلبری کنم بی جنبه ،سریع یک ليوان
آب دستش دادم
وای چی شد ببخشيد!سرفه امانش را بریده بود ،سریع پشت سرش رفتم و چند ضربه به کمرش زدم ،نفسش که جا آمد از سرفه
زیاد اشک در چشمانش بود ،خندید و گفت:
دختر،اصالً بهت نمياد اینقدر حراف باشیسرجایم نشستم،پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
وا مگه چی گفتم! کلی دیگه اش موندهبلند خندید من هم خندیدم و گفتم:
ببينيد اگه من نبودم کی باعث میشد بخندید؟ از وقتی اومدین اخم هاتون توی همه!حداقل وراجی هام یکمخستگيتونو در کرد
اینرا که گفتم ،انگار کفر گفتم!اخمهایش در هم رفت! وا چه شد! کسلو کالفه انگار نه انگار که چند ثانيه پيش
داشت از خنده خفه میشد گفت:
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زنگ زدم به یکی از آژانسهای مسافرتی ،بليط برای ترکيه یا دبی رزرو کنن ،قرار شد خبرم کنن.وای باید برود!به این زودی!قاشقم را بر روی بشقاب گذاشتم،و از ناراحتی چشمانم را به هرسمت میچرخاندم
،تا به او نگاه نکنم متوجه ناراحتيم شد التماس گونه گفت:
بهار فقط یک کالم بگو نرو ،به خاک مادرم قسم نميرمدستی به موهایم کشيدم ،دلم نمیخواهد برود رفتنش با من است برگشتنش با آنا
چی بگم ،اگه بگم نرید همچيز حل ميشه؟ اگه یک درصد آنا راست بگه چی؟ به خدا که دلم نيست برین دلمنميخواد شوهرمو باکسی تقسيم کنم ،ولی تنها راه مشخص شدن همچيز رفتن شماست ،تصميم گرفتم امشب
اینجا بمونمو فردا صبح ميرم تا شما زودتر برین بليط بگيرین ،فقط ميخوامودتر حلش کنيد
کالفه بود خسته بود ،غمگين بو،د وراجیهای من هم انگار سر کيفش نياورد ،آرام گفت:
فکر نکنم نياز باشه خودت برییعنی چی!جوابم را نداد
چيزی شده!سرش را به عالمت نه تکان داد
دستانم را به هم فشردمو بی جهت پرسيدم:
ميگم ببخشيد خسته هم هستين ولی یه سوالی ذهنمو درگير کرده ،اگه آنا کلک زده باشه چی؟دلخور نگاهم کرد
اینقدر احمق نيست که اینکارو بکنه من پزشکم آميتونم با یه آزمایش ساده همچيزو بفهمم-خوب شاید فکر ميکنه زیادی بهش اطمينان دارینآ ميگم آگه بچه از شما بود چيکار میکنيد
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دستانش را روی ميز گذاشتو سرش را روی دستش
سقطش میکنيمآ نميتونم زندگيمو خراب کنم به خاطر یه بچهخواستم بگویم آن جنين بی نوا چه گناهی کرده اما حرفی نزدم مسئوليتش با ان دو بود ،نه من
خواستم حرف را عوض کنم پرسيدم:
ساعت چند باید برین بيمارستانسرش را بال کردو دستی به صورتش کشيد:
ساعت 4غذاتون که تموم شد شما برو استراحت کن ،سه ونيم بيدارتون میکنم ،از خود گذشتگی میکنم ظرف هارو همخودم میشورم،خوبه؟
تک خندهای کرد
نميخواد بشوری بذار گلبانو مياد ميشوره،راستی گفتی یکم دیگه حرف داری ،چی بود؟خندیدمو گفتم:
نه دیگه برین بخوابين شب ميگملب خند بی جانی زد  ،ذهنش حسابی درگير بود ،کاش میگفت چه شده؟ داشت که بيرون میرفت شروع کردم
به وزوز،
وای حال که اصرار میکنيد اینو بگم رفتم یه بوتيک دوتا بلوزو شلوار گرفتم بگين چند؟...تومن یعنی به خدامغزم سوت کشيد ،چه خبره تهران انقدر لباس هاش گرون
دم در آشپزخانه ایستادو خندید
این بود اون یه کوچلو که ته دلت مونده بود ،میخواستی بگیآره دیگه تموم شد برین بخوابينرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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مطمعنی حرفی توی دلت نموندهکمی چشمانم را ریز کردم و گفتم:
اهان راننده تاکسيو نگفتم چقدر حرف میزد ،حال واجب نيست بعد ميگملبخندی زد تا خواست از آشپزخانه بيرون رود آرام جوری که بشنود گفتم
خوبه حال خوشگلم نيستی ،اخمم ميکنه واسه منبه طرفم برگشت پرشتاب به طرف آمد دستش را سمت صورتم برد،وحشی شد~ نفسم بند آمد یک مرتبه
گونهام را محکم گرفتو کشيد! بلند خندید دستم را بر گونهام گرفتم
وای لپمو کندیدید آخاز آشپزخانه خارج شدو بلند گفت:
خدایی دیگه طاقت نياوردم ،بعدشم لپ کشيدن جزو قرار شما نميشه گفته باشم،بعدشم خانم خيلی دلت بخوادهمچين شوهر جذابی داری
روی صندلی آشپزخانه نشستم صورتم از خجالت این حرکتش داغ شده بود سرم را به زیر انداختم او مرد
مهربانيست،ولی خود پسندی در ذاتش است،درتمام طول زندگيم در بيستو چهار ساعت اینهمه وراجی نکرده
بودم هميشه ساکت و کوتاه سخن بودم البته که تمام حرفهایم یک مشت چرند روزانه بود
ظرف هارا شستمو هوس دیدن تلوزیون به سرم زد ،وارد سالن که شدم دیدم روی کاناپه خوابيده
هنوز اخم ميان ابروهایش بود،ملحفهای آوردمو بر رویش کشيدم ،روی صندلی روبروی نشستم ،نگاه خيرهام را
به صورتش دادم ،برایم جذاب شده دوست دارم بشناسمش دلم میخواهد مانند بقيه زندگی کنم .سرم را بر
روی مبل تکيه دادم چشمانم را بستم و نفهميدم چه زمان خواب همنشينم شد
***
امير حسين با صدای آلرم گوشيش بيدار شد ،کمی که به اطراف دقت کرد متوجه شد بهار نشسته خوابش برده،
غرید:
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دختر بی مالحضه حتماً گردنش درد ميگيرهپاهایش را از کاناپه آویزان کرد ،سرش را ميان دستانش گرفته بود ،دعوای لفظی سختش با حامد بيش از
اندازه بی حوصلهاش کرده بود ،لعنت به این شانس ،امير حسين مطمعن بود که بهار از ماجرا خبر ندارد ،اگر
خبر داشت اینقدر شادو پر هيجان نبود ،امير با خودش گفت
این دختر به خاطر من لباس جدید پوشيده روسری از سر برداشته غذایی درست کرده و یک نفس حرف زدهاما من فقط سکوت کردم
آنقدر از دست ناسزاهای حامد ناراحت بود ،که چند دفعه خواست به خاطر حامد با بهار بحث کند ،اما بهار مقصر
نبود ،خانه پر از سکوت بود ،دلش خواست بهار بيدار شودو حرف بزند ،به کنار بهار رفت سرش را کنار گوش
بهار آورد
بهاربهار ،بيدار شو ،چرا اینجوری خوابيدی! دختر بلند شو برو توی تختتبهار کمی تکان خورد ،چشمانش را باز کرد و امير حسين را بيش از اندازه نزدیک خود دید ،کمی ترسيده بود
،امير متوجه شد ولی آنقدر فکرش به هم ریخته بود که حوصله سربه سر گذاشتن بهار را نداشت ،بهار سالم
کرد و امير بی حوصله جوابی دادو به سمت دستشویی رفت ،بهار به اشپزخانه رفت و سينی ميوه را آماده کرد
،در فکر بود نمیدانست دليل کج خلقی امير حسين چيست شانهای بال انداخت شاید اخالقش همينطور است
خندهاش گرفت انگارامير حسين وقتی جلوی دیگران نمایشی رفتار میکرد عاشقتر به نظر میرسيد ،خدارا
شکر کرد که بابت سعيد عکس العمل بدی نشان نداد،خندهاش گرفت نام وکيل که میآمد انگار جز سعيد
هيچکس وکيل در این شهر نيست ،گفتن نام امير حسين هم شده دردسر بهار
هرچه با خود کلنجار میرفت نمیتوانست اسمش را بگویيد ولی خوب باید امير حسين را شاد میکرد او قول
داده بود که پشتش باشد ،ميوه هارا به سالن برد ،امير حسين کيف به دست در سالن پذیرایی در حال پيام دادن
بود ،لحظهای بهار به قامت امير حسين نگاه کرد،پس ذهنش گفت آقای دکتر هميشه شيک پوش است ولی
اخمش برای چيست؟ جلو رفت انگار که کسی قلبش را چنگ ميزند پيش خودش گفت
باید بتونم اسمشو به گم شاید فرصتی نباشه،ميوهها را روی ميز گذاشت انقدر استرس داشت که بدون نگاه به
امير حسين گفت:
عزیزم ميوهاینبار هم نتوانست اسمش را بگویيد امير حسين سرش را به سمت بهار چرخاند ،لبخندی زداین دختر با محبت
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بود ،خيلی هم زیاد و هميشه در هر شرایط دیگران را شرمنده محبتش میکرد حقيقتاً که امير انتظار محبت از
بهار نداشت با موضوع بارداری آنا محبت کردن بهار لطف زیادی بود ،بهار در حال پوست کندن ميوه بود ،امير
حسين نخواست حال خوش امروز بهار را خراب کند ،و فکر کرد قضيه بهارو حامد از هم جداست ،روبروی بهار
نشست گيالسی برداشت به بهار نگاه کرد ،متوجه شد دستان بهار میلرزد ،و بهار در فکر بود ،او تصميم گرفته
بود شيفت بعدازظهر به بيمارستان امير حسين برود با دسته گلی زیبا ،اما نگرانی به جانش افتاده بود نکند امير
ناراحت شود ،امير حسين که بهار را در فکر دید،سوالی پرسيد:
چيزی شده؟ چيزی ناراحتت کرده؟بهار که شرم حضور امير حسين را داشت سریع گفت:
-نه نه چرا اینجوری فکر میکنيد از خواب که بلند شدم کمی کسلمامير سری تکان داد بهار گفت:
شيفت بعداز ظهرتون تا چه ساعتی طول ميکشه؟ساعت  4تا  7کيلينيک بيمارستانم عملی اوژانسی پيش نياد ميام ساعت هشت ،چطور؟هيچی دوست داشتم امشب با هم بریم بيرون ،فردا هم که دارم ميرم شهرستان ،اگه تا هشت سرکارین کهنميخواد ،شما دیر ميایين خسته این ،یکبار دیگه بعد از برگشتتون انشاهلل
و بهار انشاهلل را با تردید گفت امير از حرف بهار استقبال کرد
نه خيلی هم خوبه ،ميریم یه تابيم میخوریم ،ولی خوب بيمارستانه دیگه اگه مورد اورژانسی پيش نياد ،حتماميریم ،حال باهات هماهنگ میکنم
بهار دستانش را بهم کوبيدو گفت:
واای چه عالی ،امشب شام ميریم بيرون،ممنونچقدر ذوق کردی دختر مگه توی زندانی!نه همينجوری خيلی دوست دارم باهاتون حرف بزنم ،خيلی دوست دارم بشناسمتون ،قبالً هم گفتم هيچی ازشما نميدونم،دوست دارم عالیقتونو بدونم
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امير حسين ميوه نيمه خوردهاش را درو ن بشقاب رها کرد ،ایستاد برزخی از حرفهای حامد غرید:
خودتو خسته نکن ،آدم مهمی نيستم که بخوای کشفم کنی ،توی یک کالم یه احمقم که الن نميدونم زندگيموچطور نجات بدم ،که هرکسی هرجور دلش ميخواد باهام حرف ميزنه
بهار متعجب ودلگير گفت:
این چه حرفيه !چرا اینجوری ميگين! من که حرف بدی نزدم! ببخشيد شرمنده ميدونم فشار مشکالت زیادهولی کجای حرفم ناراحتتون کرد !
امير حسين خواست حرفی بزند اما بيخيال شدو به سمت حياط رفت،بهار نمیفهميد رفتار تلخ امير حسين نشات
گرفته از چيست! پشت سر امير دوید چند بار گفت:
یک لحظه صبر کنيد،وایسيناما امير عصبانی به سمت خودرو اش رفت ،بهار به او رسيد و نفس نفس زنان گفت:
خواهش میکنم یه لحظه صبر کنيدامير ایستادو با اخم گفت:
چرا دنبالم ميدویی! یک کالم بگو هوووی وایسا! میایستم ،چرا خودتو اذیت کردیدور از جون این چه حرفيهبهار شرمنده سر به زیر انداخت و امير کالفه بود از این همه دوری و نزدیکی بهار
چی میخواستی بگی؟بهار سرشکسته از این رفتار احمقانهاش گفت:
ميشه یه خواهشی کنمامير سرش را سوالی تکان داد
خواهش ميکنم با من حرف بزنيد،ميشه بپرسم چی شده؟ چرا ناراحتين؟ هر کاری کردم که حال و هواتونعوض بشه نشد! النم که انقدر برزخی بودین نفهميدم من چی گفتم که ناراحتتون کردم؟
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حرف های حامد در قلب امير سنگينی میکرد تصميم گرفت ماجرا را به بهار بگویيد،چشمانش را ریز کردو
پرسيد:
مهمه برات ناراحت باشم؟بهار با اطمينان درچشمان امير خيره شد
-خيلی خيلی زیاد ،بيشتر از اونچيزی که فکر میکنيدامير پلک برهم زد این حرف بهار از یک شربت گالب خنک هم گواراتر بود ،به صندلی کنار استخر اشاره کرد
بيا بریم اونجابهار سرخوش راه افتاد به خودش گفت( نه خوشم اومد دارم راه ميوفتم پس بی هنر هم نيستم) وقتی روی
صندلی های سفيد کنار استخر نشستند امير به چشمان کنجکاو بهار خيره شدو گفت:
صبح زنگ زدم بابام ،گفتم ميخوام یه مدت برگردم کاليفرنيا ،علت پرسيد حقيقتوگفتمبهار دستش را جلوی دهانش گرفت
وای گفتين؟ اخه چرا! چيزی که معلوم نيست!یا خدا بابامبهار نميشه پنهان کرد ،هرچی پنهان کاری کنم شرایط برای تو سختتر ميشه ،من چون اول مخالف ازدواج باتو بودم الن هرچيزی دیگه ای میگفتم ،بابام میگفت ميخوای بهارو سرکار بذاریو بری،
بهش گفتم که آنا بارداره ،بابامم گفت انا دروغ ميگه ميخواد برت گردونه کاليفرنيا تا نذاره برگردی ،ميگم پدر
من مگه بچهام!حال این که درد نيست ،از شانس بد من  ،فرزانه و حامد هم اونجا بودن هردوشون کامل متوجه
موضوع شدن
بهار دستش را روی سرش گذاشت و ناليد
یا خدا حامدم فهميد؟امير سری به مثبت تکان داد
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حامد گوشيو از بابام گرفت و هرچی از دهنش دراومد بارم کرد ،بهش ميگم درست صحبت کنمرتيکه ،بهم ميگه توی کثيف برای چی اومدی خواهر منو گرفتی ،تو باید با همون ف.احش .ه های آمریکایی
ميموندی ،نتونستم تحمل کنم ،منم چهار تا بارش کردم ،اونجا انگار بين فرزانه حامدم درگيری شد،زنگ زدم
احسان بره خونه ببينه چخبره؟ احسانم سریع رفته خونه،ولی چه خونه ای !خونه ای که وقتی مامان نيست دیگه
خونه نيست ،یعنی ستون خونه نيست ،یعنی که وقتی مامان نيست حامد اینجوری جرات ميکنه باهام حرف بزنه.
امير حسين عصبی بود ،و بهار آواری از مصيبت بر سرش ریخته بود ،با بغض گفت:
خدای من ،شرمنده  ،حامد عصبيه ببخش،عزیزمنه بابا چرا تو عذرخواهی میکنی ،احسان رفته که خونه دیده هر کسی یه گوشهای نشسته ،مشخص بوده حامدوفرزانه بد قاطی کرده بودن،حامد احسانو که دیده بلند شده دست بابا مو بوس کرده ،گفته عمو مثل بابامی برام
،بزنی توی سرمم حتماً حقمه ،ولی درمورد بهار شوخی با کسی ندارم،بعدشم گفته ميرم خواهرمو برميگردونم و
نميذارم تو خونه اون عوضی بمونه ،تو خونه کسی که معلوم نيست با چند تا بوده ،
امير حسين دلگير به بهار گفت:
بهار منو عوضی شناختی؟بهار تا خواست حرفی بزند امير پوزخند زدو گفت:
چه سوال مسخره ای!دیگه واسه تو که ازاول سنگ تموم گذاشتم ،انقدر ناراحتت کردم ،که ازم بيزار بشب،ولیخدا ميدونه هيچ وقت دروغگو نبودم ،حال هم انگار حامد ميخواد بياد دنبالت ببرتت شهر ستان نميدونم چطورتا
حال بهت هنوز زنگ نزده
بهار خواست دلجویانه دست امير حسين را بگيرد اما دستش را مشت کرد ،آواری از مصيبت ها سرش ریخته
بود،دلجویانه گفت:

من پشتتونم ،تا آخرش،حامدم پاشو از گليمش دراز تر کرد حرمت ميشگنم بخاطر زندگيم ،اما خواهش ميکنمشما حرمت شکنی نکن باشه؟
اميردلش گرم شد،مهربنانه سری به مثبت تکان داد بهار گفت:
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کی این ماجراها پيش اومده؟فکر کنم از اتاق عمل که اومدم بيرون ساعت  12بود که به بابام زنگ زدمبهار ایستاد مدام زیر لب یا خدا میگفت صدای زنگ خانه آمد،امير به سمت در رفت و بهار سریع به سمت
داخل ساختمان دوید،روسریو مانتو تن کرد ،دلش گواه میداد حامد باشد ،به پشت پنجره که رفت دید نه تنها
حامد آمده ،همه خانواده عمو پرویز و خودش را هم آورده(،لعنت بهت حامد)چشمانش را بست یا خدا این
آمدن بوی شر میداد ،این آمدن یهویی بوی جدایی میداد ،دستانش را به هم فشرد با تمام وجود توسل کرد به
فاطمه زهرا
یا فاطمه زهرا حرمت شکنی نشه ،یا فاطمه زهرا بتونم پشتش بایستم ،یا فاطمه زهرا رو سياه نشم.همه یک دست مشکی پوش وارد سالن خانه شدن ،صدای بلند حامد قلب بهار را از جاکند ،بهار سریع به استقبال
رفت ،و اولين چهرهای که دید چهره حامد گر گرفته بود
جانم داداش؟ سالم به همگی ،خوش اومدین ،چقدر خوب که همه با هم اومدین خوشحالم کردین ،بفرمایيدتوی سالن بفرمایيد
احسان و پرویزو فرزانه از شرمندگی به درو دیوار نگاه میکردن ،حاج حسين سر شکسته به سمت سالن
پذیرایی رفت ،و تنها نگاه اميد بخش در آن جمع حميد بود ،پری اشک ریزان و ناله کنان به مانند مصيبت
زدهای جلو رفت ،بهار را در آغوش گرفت بهار ناراحت گفت:
مامان چی شده؟ آخه چرا اینجوری گریه میکنيد؟ حرف بزنيد چرا همه یجوری نگاهم میکنيد انگار قرارهبميرم؟
صدای گریه پری بالتر رفت وگفت:
خدانکنه ،من برات بميرم ،من خاک برسر بميرم که دختر گلمو دو دستی بدبخت کردم.چه حرفيه مامان چرا بدبخت؟بهار همه را به سالن پذیرایی دعوت کرد ،در ميان جمع به دنبال امير حسين گشت ،او را ندید چشم گرداند،امير
حسين تکيه زده بر در ورودی با شرمندگی تمام به حياط خانه نگاه میکرد ،با قدمهای لرزان از ترس به سمت
امير حسين رفت ،از سالن پذیرایی بقيه به در وردی دید نداشتند ،بهار که انگار با توکلش آرامشی به قلبش وارد
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شده بود ،بلند چنان که همه متوجه شوند گفت:
امير حسين جان عزیزم ،شما خداحافظی کنيد  ،برین سر کارتون تا دیرتون نشده ،من خودم پذیرایی میکنم تاشما برگردین
امير حسين با تعجب به بهار نگاه کرد ،و بهار بالخره اسم امير را گفت در این لحظه در این ساعت احساس کرد
تنها پناهش بهار است ،بغض گلویش را گرفت و پس ذهنش دوباره گفت(بوی مادرم میدهد بهار) بهار
نزدیکش شد او میخواست که فقط امير حسين برود ،میدانست این آمدن تماماً به جهت بی حرمتی به امير
حسين است صدای بلند حامد از پذیرایی آمد
بهار ما برای پذیرایی نيومدیم ،اومدیم ببریمت زود آمده شو تا شب نشده برگردیمصدای پرویز آمد که گفت:
صلوات بفرست حامد ،چرا اینقدر عصبانی هستی؟این یه مشکل کوچيکه که حلش ميکنيم  ،ما نيومدیم اینجا کهزود برگردیم اومدیم یه سری مسائلو حل کنيم
حامد عصبی خواست حرفی بزند که حميد غرید:
حامد بزرگتر از تو هم اینجا هست زبون به دهن بگيربهار به امير نگاه کرد دست امير را گرفت آرام گفت:
عزیزم من قبالً هم گفتم پشتتم ،خيالت راحت ،تنهام نذاری ،تنهات نميذارمامير حسين پشت سر بهار را گرفت و بوسهای همراه با نفسی راحت بر پيشانی بهار گذاشت
تو که پشتم باشی خيالم راحته ،دیگه حال مطمعنم دلت باهامه ،گند زدم به زندگی،جبران میکنمبهار از شرم گونه هایش رنگ گرفت خود را عقب کشيد و گفت:
خواهش میکنم عصبی نشين ،حامد زبونش تيزه و شر،تورو به خدا حرمت نگه دارین اجازه بدین من حرفبزنم ميدونم حميدم هوامو داره
-من خجالت زدهات کردم تو حرف بزنی؟
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امير شرمنده از این موقعيت به پيش آمده ،بدون اینکه منتظر جواب بهار بماند ،به سمت سالن پذیرایی رفت
،بهار سریع در کنارش ایستاد،چون نمیخواست امير احساس تنهایی کند همه خيره به امير بودند  ،امير حسين
گفت:
خوش اومدین همگی ،شرمنده من دوساعتی باید مطب بيمارستان باشم ،شما تا ا ستراحت کنيد من برگشتم،بابا اینجا که خونه خودتونه من نباید تعارف کنم ،با اجازه
هيچکس جوابش را نداد بهار به حميد اشاره کرد،حميد با خونسردی گفت:
داداش ميشه یه نيم ساعت دیرتر بری؟ بزرگترها حرف دارند ،دمت گرم ،همه دکترها که دیر ميرن مطبتوهم یکی مثل بقيه دکترها ،بمون تا تکليف معلوم بشه
امير باشه ای گفتو با منشیاش تماس گرفت ،بهار به کنار مادرش رفت پری ولکن گریه نبود،صدایش کل سالن
را گرفته بود،دستمال کاغذیهای روی ميز ،رو به اتمام بود ،بهار دلگير گفت:
مامان چرا گریه میکنيد ،چرا اینقدر پریشونيد اومدین مجلس عزا یا اومدین سری به دخترتونبزنيد،بزرگتری کردن اینجوریه!
پری گریهاش شدیدتر شد ،چادر از سرش انداخت ،ایستاد با انگشت اشاره به تک تک افراد داخل سالن کرد:
گفتم ،به همه اتون گفتم ،گفتم لباس سياه تن همه امونه ،گفتم عذا داریم ،هنوز داغ زهره به دلمونه ،هنوز خاکسردمون نکرده ،نذارین برن زیر یه سقف ،گفتين نه امير تنهاست ،ميخواد بازنش باشه ،گفتم نبرین دخترمو،
لج کردین اخترو اقاجونو واسطه گذاشتين ،حال ببينيد بزرگتری اونا باعث شد شومی زندگی دخترمو بگيره ،آره
من خاک برسر حرف هام همش الکيه وخرافات ،حال رسيدین به حرفم ،دیدن درست گفتم دیدن شوميش
گرفت دامن دخترمو ،خدا منو مرگ بده نبينم این مصيبتو
بهار پوزخندی زد،مادرش نگفت،دخترش التماس کرد نميخواهد،نگفت بهار از رابطه آنا و امير دلخوشی ندارد
،نگفت مدام امير را بر سر بهار ميکوبيد ،و پری تنها نگران آبروی خانواده بود بهار به سمت حامد رفت شرم
داشت بلند با برادرش صحبت کند آرام اما دلگير گفت:
داداش چی گفتی به مامان که این جارو با تکيه امام حسين اشتباه گرفته!حامد ایستاد در چشمان بهار خيره شد حامد چشمانش رنگ خون داشت
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بهار دخالت نکن ،ما حلش میکنيم ،تو خودتو کنار بکشبهار سری به مثبت تکان داد به به تک تک افراد نگاه کرد همه شرم داشتن از نگاه به بهار ،بهار اینبار گستاخانه
گفت:
آهان راست ميگی داداش ،تا بقيه هستند برام تصميم بگيرن من چه حق دخالتی دارم! راست ميگی حامد بهارساکتش خوبه ،نه؟ بهار حرف گوش کنش خوبه ،آره؟
بهار انگار که دریچه قلبش را باز کرد تا بگویيد همه با تعجب به صورت برزخی و زبان تند بهار خيره بودند،بهار
نفسی گرفت  ،با پوزخندی گفت:
بهار اگه بله و چشم بگه بهاره ،درسته؟ نه انگاری حامد خوشت نيومداز این جوری حرف زدنم ! پيش خودتميگی بهار یه روز آب تهرونو خورد اینقدر پرو شد !آره داداش؟ چرا محترمانه حرف میزنی ميگی دخالت
نکن! حقيقتو بگو،بگو بهار کرو للو کورش خوبه ،تا ما ببریمو بدوزیم ،بهارهم خبر مرگش تنش کنه ،چون به
صالحشه،و مرگ برای بهاریکه اورضه نداره از خودش دفاع کنه حقه
احسان ایستاد درد داشت حرف هایی بهار احسان شرمنده بلند گفت:
زن داداشبهار دستش را به عالمت سکوت بلند کرد سمت پدرش برگشت ،گستاخ شده بود انگار بهار مستقيم به پدری
که دستای گره زده اش خيره بود گفت:
ها بابا راست ميگم یا دروغ؟ مگه نه اینه که بهار فقط چشم گوش بستهاش خوبه !ها بابا؟مگه نه بهار فقط بلهچشم هرچی شما بگينش خوبه ؟آره بابا؟
روبه روی پاهای پدرش زانو زدو با بغض گفت:
کور بشه چشمام نبينم بابام شرمنده سر به زیر باشه ،کر بشه گوشام صدای ناله های گریه مادرمو نشنوم،مرگميخوام از خدا وقتی انقدر بی اورضه ام ميدونيد که لشکر کشی کردین برای مشکل زندگيم،اصال من بی
اورضه،بابا جون چرا حرف نمیزنی ،شما دستوربده ،ميگم چشم ،به خدا ميگم چشم مگه ميشه اینهمه سال
زحمت بابامو ندید بگيرم ،شما حکم بده تا بذارم روی دوتا چشمام ،کور بشم اگه حرف بابام زمين بمونه
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بهار دست پدرش را بوسه زد و خفه گفت:
اما بابا یک بارم بگو بهار تو نظر بده ،بهار تو حرف بزن ،چرا ازم نظر نميخوایين!حاج حسين شرمنده دستی بر سر دخترش کشيدو آرام بدون اینکه کسی بجز بهار متوجه شود گفت:
تو بگوبهار لبخند زد ،چشمانش رنگ اعتماد به نفس گرفت،دورتا دور مجلس را نشانه رفت و گفت:
اگه از منم نظر ميخوایين ،بهتون بگم ،به همون امامی کی اسمشو سر سفره عقد آوردم ،نميذارم کسی بهش بیحرمتی کنه ،چون اون انتخاب خانواده امه و من به انتخاب خانوادهام شک نمیکنم ،بی حرمتی نکنيد که بی
حرمتی ببينيد
حاج حسين متوجه شد بهار نه آن بهار است که دیروز به تهران آمد ،یعنی همه متوجه شدن،صدای گریه پری
که بال رفت پشت بندش فرزانه به گریه افتاد ،امير اما شکست خورده و شرمنده سکوت کرده بود،بهار عصبی
به آشپزخانه رفت،پرویز دلجویانه گفت:
بابا چتونه! چرا اینحوری میکنيد! این دخترو دارین سکته ميدین !زن داداش ولکن دیگه ،فرزانه یکم خود دارباش دخترم ،امير حسين بيا بشين بابا ببينم چه گلی باید به سر بگيریم
نام امير حسين که آمد بهار سریع به سالن برگشت ،در دلش گفت (گور بابای پذیرایی) اميرحسين را دید که
در صندلی تک نفره ای سر به زیر نشسته بود ،کنارش ایستاد امير سریع بلند شدو گفت:
شما بشينبهار بدون هيچ تعارفی نشست ،امير بالی سرش ایستاد ،پرویز خجالت زده رو به برادرش گفت:
ببخشيد داداش واقعاً نميدونم چی بگم ،نميخوام حرفی بزنم که حق بهارهم ضایع بشه ،اصالً حرف توی دهنمنميچرخه ،شما شروع کن،هرجور شما تصميم بگيری تابع ایم
حامد از جا پریدو برزخی گفت:
-نه عمو من ميگم ،بابام زیادی با شما رودروایسی داره
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حامد با دست به همه اشاره کرد
خانواده محترم عظيمی ،چيز پنهانی از هم که نداریم؟ این آقا پدر شده ،و خواهر مظلوم من خاک برسراین وسط بخت برگشته شده ،و همش به خاطر داداش قربونت ،داداش چشم گویان بابامه ،غير اینه؟ بابا وهلل اگه
غير اینه بيا بکوب تو دهنم ،بابا ولی حق ميگم ،به علی قسم حق ميگم ،خواهر پاک و معصوم من کجا ،و این
داماد نشدة پدر شده رو کجا؟

صدای گریه پری بال رفت ،گریههای پری جو را متشنجتر میکرد حامد خواست ادامه حرفش را بگویيد که حاج
حسين تشر رفت:
حامد زیاده روی نکن ،بشين ،من هنوز نمردم تو تصميم بگيری ،حرمت نگه دار تا حرمتتو نشکننحامد شاکی گفت:
د پدر من آگه به شما باشهبهار بلند گفت:
داداشحامد به بهار خيره شد ،چشمان بهار گالیه داشت ،حامد شرمنده بود از روی بهار،خودش را هم مقصر ميدانست
در این ازدواج ترجيح داد به حرمت خواهرش سکوت کند ،حميد اما تماما نگاهش به امير بود که احساس کرد
داغ مادرش این مقدار فشار به او نياورده بود احسان گالیه مند گفت:
زن عمو تو رو خدا اینجوری گریه نکنيد همه بيشتر عصبی ميشنپری بی تفاوت دستمالی جلوی بينيش گرفتو نفسش را آزاد کرد ،بهار که میترسيد زودتر ا زموعد ببرند و
تنش کنند ،سریع گفت:
با اجازه همه من شروع میکنم،نظر بدم دیگه هرچی بزرگترها بگن به روی دیدههمه تعجب زده به بهار خيره شدند !و فکر کردند بهار در عمرش اینهمه حرف زده بود! پرویز گفت بگو باباو
امير شرمنده آرام کنار گوش بهار گفت
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بهار خواهش میکنم به خاطر من خودتو اذیت نکنبهار بدون توجه به امير خونسردو آرام مادرش را از گریه بازداشت
مامان ،جان بهار گریه ارو خواهشا تموم کن تا حرف بزنمرو به بقيه گفت:
اول یه گالیه دارم از حامد برادرم،که اینجوری دارن جو متشنج ميکنن،حامد داداش اگه یادتون باشه روزخواستگاری من با عمو رسول که تماس گرفتم و درمورد رابطه اميرو آنا پرسيدم ،عمو گفتن وقتی این جور
رابطه توی آمریکا به حدی ميرسه که خانوادها در جریان قرار ميگرنو همخونه ميشن یجور دوران نامزدیه برای
شناخت بيشتر،پس همه خانواده عمو پرویز درجریان بودن،وشما آقا حامد روز خواستگاری گفتی اینم یجور
دوران نامزدی بوده ،پس چطور تونستی حرمت امير حسينو بشکنی و پشت تلفن بهش بگی عوضی! این
درسته!از شما داداش انتظار نداشتم ،آدم عوضی کسيه که دهنش لقه نه امير حسين
پری سریع اشکانش را پاک کردو گفت:
مادر ما اومدیم حمایت تو وال انگار یچيزیم بدهکار شدیم کاه بده ،کال بده ،یک قاز و نيم بال بده؟ خوبه والحامد شرمنده سر پایين انداخت بهار به مادرش غرید:
مادر من اجازه بدین حرفم تموم بشه  ،اگر نتونستم از خودم حمایت بکشم ،شما شروع کن ،داشتم میگفتم اونموقعی که همه تصميم گرفتين عقد منو پسر عمومو تو آسمونا ببنيد ،همه ،تاکيد میکنم همه در جریان رابطه
اميرو انا بودین ،و تنها کسی که مخالف بود من بودم ،نميدونم چرا اونموقع همه به من گفتن این موارد اونجا
عادیه ،ولی حال انگار یهو بد شد! اصالً بابا خود شما نميدونستی! چرا ميدونستين،بهم گفتين اگه اینقدر بی هنری
که نميتونی شوهر داری کنی پس برو بمير،حامد شما که الن به خاطر خواهرت دیگه حرمت برای کسی
نميذاری نميدونسيتی چرا خوب ميدونستی ،ولی گفتی پسر خوبيه قبولش کن،
مامان خانم شما که انگار اومدین عزا  ،نميدونسيت چرا ميدونستين ،خوبم ميدونستين گفتين ،جوونه ،جوون ها
هم دلشون به این دوستیها خوشه ،تو باید هواست به زندگيت باشه ،تو باید خودی نشون بدی،و این وسط
حميد بود که خواست حمایت بکشه ،که بابا بهش گفت اگر حرف بزنی حرمت برات نميذارم،الن اومدین که
حرف بزنيد ،مشکلو حل کنيد باشه ،به دیده منت ،اصالً بهارو مامان پری زایيده برای چشم گفتن ولی بی حرمتی
نکنيد ،تو خانواده ما مشکالت با بی حرمتی حل نميشه ،امروز بنای بی حرمتی نذارین ،من اگر به این ازدواج
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چشم گفتم چون بابای گلم ومامان مهربونم این بختو دوختنو تنم کردن و از دور ایستادنو نگاهم کردنو کف
زدینو گفتين اندازه اندازه اته ،تا آخر عمر بپوش ،منم گفتم چشم ،میپوشم ولی الن انگاری یچيز دیگه شده،
انگار همه از یه غار بی خبری اومدین!ميخواین سریع لباس بختو پاره کنيد ،پس لطفاً کسی خودشو به کوچه علی
چپ نزنه ،خوب برم سر اصل مطلب دیشب تا رسيدیم تهران اون خانم تماس گرفتن گفتن که بارداره
پری روی پاهایش کوبيدو گفت:
ای سياه بخت دخترمبهار بدون توجه به مادرش بلندتر گفت:
اون بنده خدا گفته که اگه این بچه به صالح زندگيت نيست ،سقطش میکنم ،اما باید به عنوان پدر بچه حضورداشته باشی ،که به نظرم حق با اونه
فرزانه با تعجب گفت:
از کجا معلوم راست بگه ،دختر تو چه ساده ای! اون ميخواد امير برگرده تا دوباره مال خودش کنهامير دستش را مشت کرد ،دلگير بود از این همه قضاوت ،اما نميتوانست روی حرف بهار حرف بزند ،بهار
ابرویی بال انداختو گفت:
چه حمایتی فرزانه جون !خوب باید داداشت بره آزمایش دی ان ای بده ،ببينند که جنين از کيه ؟مشکلاینجاست که این ازمایش خون توی ایران اگه انجام بشه یک ماهی طول ميکشه ،ولی اگه خودشون برن آمریکا
خيلی سریع شاید چندروزه مشخص بشه ،اگه هم اصالً بارداری نباشه و داداشت دلش با اون باشه خوب همون
بهتر که اونجا بمونه
امير پيشانيش را گرفت شرم داشت از اینهمه حمایت بهار،پرویز گفت:
خوب عمو جون گيرم بچه مال خودشو نامزدش باشه باید چيکار کرد؟حاج حسين ایستاد تا بهار خواست حرفی بزند گفت:
آهان رسيدیم به اصل مطلب،خوب بهار بابا تا اینجا گفتی درست گفتی ،به حق گفتی،تا عمر دارم شرمنده وروسياه بچه امم ،که مجبورش کردم عروس داداشم بشه ،شرمندهام چون اشک دخترمو دیدمو زجه زدنشو ،که
اميرو نميخواد ،شب گریه کردناشو شنيدم ،اما صالحو در این ازدواج دیدم ،ولی این قسمتو من ميگم و بهار هم
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ميگه چشم مثل هميشه ،تا دختر حاج حسين باقی بمونه ،تا حرمت پدر دختری نشکنه.
بهار انگار قفلی به دهانش زدند ،ميدانست پدرش حکم دهد لل می شود،حاج حسين به امير حسين نگاه کرد
امير خجالت زده سربه زیر بود ،دلجویانه به امير گفت:
امير بابا اینجوری سرشکسته نباش ،سرتو بال بگيرو به من نگاه کن ،بهار راست ميگه همه ما ميدونستيم ،تو بایه دختر دیگه هستی ،پس مقصر اول مابزرگترهایم ،پس خودمون بزرگترها حلش میکنيم ،روح زن داداش
شاد ،حداقل خوش حال از دنيا رفت ،ولی دیگه الن قضيه فرق کرده،پس همگی خوب گوش کنيد چی ميگم،
حاج حسين قاطعو محکم به پرویز گفت:
دادش شما هم روی حرفم حرف نمیزنی ،حمایت بيجا هم از پسرت نکش،خوب این بچه اگه بچه امير نيستیا اصالً بچهای نيست که خيله خوب ،امير نور چشمام ميمونه ،و یک ماه دیگه ميرن خونه خدا و بعدم ميان سر
خونه زندگيشون ،ولی اگه بچهای هستو از امير حسينه ،که خوب اگه سقط بشه و برگرده باز نور دوتا چشمام
ميمونه ،ولی اگر بچه سقط نشه ،من حکم ميدمو بهار هم ميگه چشم،بابا بهار ،بچه و امير حسين باهم یعنی طالق
بهارو امير حسين همزمان از فشار این حرف چشمانشان را بستند ،بهار همان اول ته این ماجرا را ميدانست و
امير در دلش مطمعن بود که برميگردد،پرویز حيران از تصميم برادرش ایستاد بلند گفت:
یعنی چی داداش !خوبيت نداره اسم طالقو مياری!اینا یک ماه عقدکردن ،با یه مشکل کوچيک که نميشه طالقگرفت
حاج حسين سمت برادرش رفت روبرویش ایستاد ،انگار زیر لب غرغری کرد ،دست بر شانه پرویز گذاشت
محکم بدون لرزش صدا گفت:
داداش گفتم ،امير با بچه طالق ،امير بی بچه روی جفت چشمامبرميگردم ،بی بچههمه سرها به سمت امير برگشت،بالخره شفا پيدا کرد این لل شده مجلس ،بهار نفس عميقی کشيد ،حاج حسين
روبروی امير حسين ایستاد ،سرش را بال کرد و در چشمان امير حسين خيره شد:
برمیگردی !بی بچه؟امير حسين محکم و قاطع گفت:
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زنم اینجاست ،نامرد نيستم ،پس برميگردم بی بچهپری از جا برخواست اشک ریزان گفت:الهی شکر یا اهلل شکرت ،بچهام خجالت زده نشد ،الهی قربونت برم امير حسين ،مادر روی چشمامونی مادرخيال همه رو راحت کردی مادر ،روح مادرت شاد عزیزم قربون قد رعنات برم من
همه خوشحال شدند بهجز بهار ،بهار ترس داشت اما از برنگشتنش ،بهار برای اولينبار بلند با خانواده اش حرف
زده بود،ميترسيد که حمایتش بی خود باشد ،حاج حسين دستش را به عالمت سکوت برای پری بال برد به بهار
نگاه کرد و بدون نگاه به امير حسين گفت:
سه تا مورد هست که ميگم بابا خوب گوش کن ،عمو رسولتو رو میفرستم دنبال کارای اميرو اون دختر ،هرچیرسول گفت برای من حکمه ،آزمایشگاه و رسول مشخص ميکنه ،دکتری که ميخواد بچه رو سقط کنه هم رسول
معلوم ميکنه ،مورد دوم تا زمانيکه جواب آزمایش معلوم نشده هيچ ارتباطی بين شما نباید باشه
همه هين گویان به حاج حسين خيره شدند حميد برخاستو گفت:
بابا من از اول دخالتی نکردم ،ولی این دیگه چه حرفيه! شوهرشه! باید ا ز احوالت هم خبر دار بشنحاج حسين چشم از بهار نگرفت و گفت:
بشين حميدتحکم کالم حاج حسين به حدی بود ،که هيچکس جرات صحبت نداشت ،حاج حسين خيره به بهار ادامه داد
ها بابا حرفی داری؟ من هرچی ميگم خير تورو ميخوام بابا،رو به بقيه کردو با اخم گفت:
نميخوام توی این چند وقت ارتباط داشته باشن ،چون ميخوام امير حسين عاقالنه تصميم بگيره،بدون دخالتبهار،نميخوام بهار من باعث سقط جنين بشه ،نميدونم توی دل این دوتا جوون چيه،اما نميخوام بهار از ترس
آبروش مدام اصرار کنه که برگرده
برميگرده داداش برميگرده نکن اینجوری باهاشونحاج حسين بی اهميت به پرویز ادامه داد:
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سوم ،امير بابا قبل از اینکه بری از ایران یه وکالت نامه برای طالق بدهچشمان بهار لرزید و صدای فریاد پرویز آمد
داداشحاج حسين رو به پرویز فریاد زد
چتونه !چرا هول کردین !اگر برميگرده بی بچه که دیگه ناراحتی نداره! ولی اگه رفت و موند چی؟ اگه اوندختر موندگارش کرد چی؟ اگه به دخترم نارو زد چی؟مگه دختر اصغر آقا نبود پسره رفت خارج 4سال پدرش
دراومد تو دادگاه تا بتونه طالق بگيره
بهار دستش را به دسته مبل گرفتو نشست ،امير گفت:
چشم ،عمو رسول شاهد باشه قبول ،وکالت طالقم قبوله ،تا برمو آزمایش بدم و جوابش بياد چندروزی طولميکشه،چشم توی این مدت با بهار ارتباط نمیگيرم ،قبول عمو ،شما هرچی بگين قبوله
فرزانه جيغ جيغ کنان گفت:
یعنی چی !بی مادر گير آوردین!عمو اینکارتون خيلی زشته ،شما دارین به داداشم توهين میکنيد ،وکالت یعنیچی! تلفن نزنن یعنی چی؟ وقتی ميگه برميگردم یعنی برميگرده.
حامد عصبی گفت:
بابام درست ميگه،نه بشينيم دسته گلمون گيسش مثل دندوناش سفيد بشه تا شازده برگرده،تو دخالت نکناحسان به حمایت از خواهرش جلوی روی حامد ایستادو گفت:
نه دیگه حامد،همش ما سکوت کنيم چيزی نگيم،نميشه ،ناحق و ناروا به داداشم گفتی عوضی ،النم داری بهفرزانه بی حرمتی ميکنی
حامدو فرزانه و احسان بحثشان بال گرفت
-بسه دیگه
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همه سکوت کردند خيره به بهار شدند بهار با صدای بلند گفت:
به روح دایی شهيدم قسمتون ميدم به خاطر ما دعوا نکنيد ،تورو به خدا هر اتفاقی افتاد ،فرزانه و حامد پاشونوسط نياد ،تو رو به خاک زن عمو تن فرزانه رو نلرزونيد ،فرزانه عزیزم تو بارداری ،تو رو به خدا ولکن  ،همچيز
حل ميشه ،چرا انقدر به هم بی احترامی میکنيد
حاج حسين پوزخندی به معرکه گيران زدو گفت:
اگه خودشونو نخود هر آش نکنن ،و بفهمن بهار هنوز بزرگتر داره ،برای زندگی حامدو فرزانه مشکلی پيشنمياد
رو به بهار گفت:
ها بابا بهار  3تا موردمو شنيدی ،چی ميگی؟بهار با صدای لرزانو سربه زیر گفت:
بله بابا تلفنمو ميدم شما ارتباط ندارم تا برگرده ،ولیولی چی؟وکالت طالقو نگيرین ،بابا حرمت نشکنين ،بابا اگه برنگشت اونجا بره سفارت خونه ای چميدونم کونسولگریجایی امضا بده ،ولی بابا خواهش میکنم از این مورد بگذرین
حاج حسين در چشمان دخترش خيره شد ،شرمنده سرش را پایين انداخت
باشه حرف دخترم زمين نمونه ،وکالت نمیگيرم ،گردن گرفته بهار،هرچی شد عواقبش پای بهار ،حال هم منوزنو دخترم برمگردیم شهرستان ،تا امير زوتر برگرده آمریکا،بهار برو بابا جمع کن بریم
بهار سریع به سمت اتاق رفت چمدانش هنوز باز نشده بود که بخواهد ببندد ،روی تخت نشست دلش خواست
گریه کند ،ولی گریه چرا؟ الن به بهترین شکل ميدان جنگ با آرامش جمع شده بود ،دیگر همچيز به امير ربط
پيدا میکرد،و فکر کرد ،فقط ای کاش آنا دروغ گفته باشد ،ضربهای به در خورد ،امير حسين وارد شد بهار به
احترامش ایستاد و با لبخند گفت:
وروره جادو داره ميره ،این چند ساعت اذیتتون کردم ،ببخشينرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

279

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
امير حسين بدون توجه به بهار لبه تخت نشست ،سرش را به زیر انداخت ،بهار کنارش نشست دلش میخواست
بگویيد برميگردی؟ مرا شرمنده نکنی؟ اما هردو سکوت کردند ،سکوت کردند و سکوت کردند،حاج حسين
بهار را صدا زد ،بهار ایستاد چمدان را به دست گرفت امير اما تکان نخورد
من باید برم مواظب خودتون باشينامير مهر سکوت بر لبانش زده بودند،حتی سرش را هم بال نکرد،آنقدر شرمنده بهار بود که نمیتوانست هيچ
حرفی بزند ،بهار جلوی پایی امير نشست سرش را خم کرد ،تا به چشمان امير نگاه کند امير سرش را بال کرد،و
به بهار نگاه کرد دل بهار پراز تردید بود ،نگاه امير حسين پریشانبهار دستش را روی دست امير حسين گذاشت
آرام سؤال پرسيد:
ميتونين رضایت بدین اون جنين سقط بشه؟ آره؟ برميگردین؟امير از شرم نگاه بهار چشمانش را بست ،دست بهار از روی دست امير حسين افتاد ،بهار درست متوجه شده بود
امير حسين بر سر دوراهی گير کرده ،سر پا ایستاد چمدان به دست سمت در رفت و گفت:
نذر کردم از فردا روزه بگيرم ،تا وقتی که برگشتين روزه امو نشکنم ،نذرم اینه چه منو بخوایين چه نخواینفقط برگردین منوخار نکنيد،جلوی بابام ایستادم نذاشتم وکالت طالق بگيره ازتون ،اگه خواستين طالقم بدین با
عزت آبرو بدین،اگه هم برگشتين بی بچه تا آخر عمر بهار پيشتونه ،فقط بدونيد من بچه کس دیگه ای رو
بزرگ نمیکنم ،دلم قرصه آنا دروغ ميگه ،ولی لطفاً در هر شرایطی برگردین یوقت ذليلم نکنيد پيش همه
امير سر به زیر انداخت و گفت:
برميگردم بهاردلت قرص باشه ،برميگردم بی بچهبهار لبخند زد
نشد که امشب ببرینم گردش ،میخواستم امروز با دست گل بيام محل کارتون ،بی خيال ،فقط یادتون باشهوقتی برگشتين جبران کنيد.
امير ایستاد دستش را بال برد تا بهار را در آغوش بگيرد ولی پشيمان شد ،با نگاهی شرمنده گفت:
روزه نگير عزیزم ،مریض ميشی برميگردم مطمعن باش**

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

280

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
دوروز از آمدنم به خانه گذشته از اتاق خود بيرون نمیآیم ،دورز است که روزه گرفتم ،روزه غذا ،روزه سکوت،
روزه صبر،ميترسيدم از این بی آبرویی اجباری ،میترسيدم ،آخ من هميشه قله بودم ،از افتادن زمين میترسيدم
،پدرم حکم کرده کسی کاری به کارم نداشته باشد ،حکمش الحق که حکم است ،حتی مادرم هم به اتاقم نمیآمد
،فقط برای صرف افطاری چند لحظهای به آشپزخانه میرفتم و برميگشتم ،انگار همه راحتر بودند من سکوت
کنم ،حتی برادرانم هم از من سوالی نمیپرسيدند ،همه میترسيدند مجدد به یادشان آورم روزی را که به همه
گفتم مخالفم ،چون قصد ازدواج ندارم ،چون نمیخواهم وارد دردسرهای زندگی مشترک شوم ،چون به تک تک
افراد خانواده گفته بودم این دوستی اميرو آنا برایم قابل درک نيست،خنده ام ميگيرد  ،همه گفتن عواقبش
گردن ما ،ولی فعالً که گردنگير من شده بود ،نگرانی در چهره همه موج میزد اما دلم روشن بود او گفته بود
برميگردد مرد است وقولش.درون اتاقم دور تا دورم پر بود از کاغذ ،هيچ تمرکزی برای تمرین جهت مسابقه
بلغارستان نداشتم ،هزار بار به خودم گفتم کاش انصراف دهم ولی باز پشيمان میشدم ،به خودم میقبولندم با
سختی پيروز شدن ارزش دارد.

مشغول تمرین بودم که تقه ای به در خورد ،صدای مادرم از پشت در آمد

-بهار مادر بيا تلفن ،آقای دکتره ،زنگ زده برای خداحافظی

بالخره زنگ زد ،سریع از جایم بلند شدم در این دورز چشم انتظارش بودم ،شاید هم در این دو روز تماس
گرفته و من اطالع ندارم ،به سالن رفتم پدرم به گوشی موبایلش اشاره کرد ،گوشی را گرفتم خواستم به اتاقم
بروم که اشاره کرد همينجا حرف بزن ،در دلم چشم غرهای رفتم ،این چه رفتاریست ،کنار پدرم نشستم
الوبهاربغض صدایش بغضی در گلویم ایجاد کرد ،بی انصاف دوروز است تماس نگرفته
سالم خوبين !نه اصالً خوب نيستم ،تنها موندم تهران ،قرار بود پيشم باشی قرار بود تنهام نذاری ،تک و تنها اینجام هنوزچيزی معلوم نشده همه ميخوان کنارم بذارن ،انگار خانوادهام منو بی تو نمیخوان ،زنگ نميزنن ببينن مردم یا
زنده ،به بابات زنگ میزنم بهونه مياره گوشيو بهت نمیده ،دارم دیونه ميشم
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دور از جون حتماً کار داشتن،به دل نگيرین  ،از بابت تماساتون من اطالعی نداشتم مهم نيست،هيچ کس برام مهم نيست ،فقط تو برام مهمی ،ميخوام که تو قبولم داشته باشی ،بهار برای فردا بليطگيرم اومده ،دارم ميرم ترکيه دوروز ترکيه ميمونم ،بعدش ميرم سنخوزه ،از اونجا هم ميرم لس آنجلس4 ،
روزی طول ميکشه برسم ،خواستم ازت خداحافظی کنم عمو که اجازه تماس نمیده ولی سعی میکنم به فرزانه
خبر بدم هرجا هستم.
بهسالمت خدا پشتو پناهتوناو انگار خواست حرفی بزند ،ولی سکوت کرد ،بابا بدجور نگاهم میکرد با سر اشاره میکرد که تمامش کنم
مواظب خودتون باشيد ،هر زمان همچيز مشخص شد ،بيخبرم نذارینبرميگردم بهار پشتم بودی پشتتو خالی نمیکنمانشاهلل ،مطمعنم ،منتظرم ،خدا حافظتلفن را قطع کردم گوشی همراه پدرم را روی ميز گذاشتم ،خواستم به اتاقم بروم که پدرم گفت:
بشين باباکنارش روی کاناپه نشستم نشستم بابا ميپرسيدو بدون نگاه به او پاسخ ميدادم
ناراحتی؟نهدلگيری؟نهپس چرا دوروزه توی اتاقتی !ناراحتی موبایلتو گرفتم؟رو به پدرم کردم،دلگير اما با احترام گفتم:
-اینکه وقتی حکم کردین ارتباط نداشته باشم با امير قبول کردم ،موبایلمم نميگرفتين حرف بابام حرمت داره
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،پس نگرانی من بخاطر یه گوشی نيست ،ولی الن نگرانی اصليم دانشگاهمه،هيچکس به فکر رفتن دانشگاهم
نيست ،اصال من بخاطر اینکه بتونم دانشگاه برم قبول کردم این ازدواجو ،هفته دیگه دانشگاهم شروع ميشه
ومشخص نيست اون کی برگرده،حال من باید چيکار کنم؟
با با تسبيح ميچرخاندو آرام گفت:
موبایلت روی یخچاله برش دار ،تهرانم خودم فکرشو کردم ،میبرمت یه خونه رهن میکنم ،تا امير که برگشتبری سر خونه زندگی خودت
با یک نه بلند به چشمان پدرم نگاه کردم با تعجب گفت:
نه! چرا نه؟ مگه قرار نيست بری دانشگاه!چرا محاله نرم دانشگاه ،بابا ،با اجازه اتون من روزی که ثبت نام کردم ،همون روزی بود که جریان آنا روميدونستم ،پيش خودم هرجور فکر کردم دیدم اون حداقل دو سه هفتهای ایران نيست ،موقعتا درخواست
خوابگاه دادم
پدرم با اخم گفت:
محاله بذارم بری خوابگاهخدایا دوباره رسيدم سر خانه اول ،ایستادم روبروی پاهای پدرم زانو زدم ،سرم را بروی زانوهایش گذاشتم
بابا بهار دیگه بزرگ شده ،بزرگ ،شما حکم دادینو شوهرم دادین که بزرگ بشم ،تو رو به خدا اذیتم نکنيد،خيلی این مدت اذیت شدم ،دم نزدم ،حرف نزدم ،یعنی اصالً کسی ازم چيزی نپرسيد که ببينه خوشحالم یا
ناراحت! از وقتی داماد دار شدین انگار بهارو نمیبينيد ،بهم اطمينان داشته باشين ،بذارین این دوسه هفته رو برم
خوابگاه ،یکم خلوت برام خوبه
دست لرزان پدرم بر سرم نشست با صدای خش دار گفت:
هرچی کردم به صالحت بوده ،هرچی گفتم به خاطر خوشبختی خودت بوده ،دارم آینده رو میبينم که وقتیزندگيتو با امير شروع میکنی چقدر شادو خوشحالی ،اونوقت که انشاهلل دیگه یادت نمياد این ازدواج اجباری بود
ه ،باشه بابا میبرمت تهران خدا پشت وپناهت برو خوابگاه
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4روز از رفتنش گذشته بود ،که او تماس گرفت و خبر رسيدنش به آمریکا را به پدرم داد ،پدرم مدام با عمو
رسول در تماس بود و مدام تاکيد میکرد که در این مسئله کوتاهی نکند ،تلفنهایش بی اندازه بود ،هر چه گفتم
پدر من هر دوساعت تماس نگير ،میگفت نمیتوانم بيخيال باشم ،تمام مدت پدرم درگير با عمو رسول و او بود،
زمان رفتن به دانشگاه من هم رسيده بود ،گاهی فرزانه خبر سالمتيش را میداد و میگفت تمام مکالمه اشان
ختم میشود به احوال پرسی از من از حرفهای فرزانه دلم گرم میشد به هرحال او همسرم بود و باید به
پيشرفت فکر میکردم م،ن باید برای ادامه این زندگی اجباری تالش ميکردم ،دلم روشن بود مطمعن بودم کم
کم وابستگی من هم به وجود خواهد آمد ،حس میکردم او مرد خوبی باید باشد مرد خوبی هم نبود بالخره باید
با هم کنار میآمدیم ،برای من راه برگشتی وجود نداشت.
شب قبل رفتنم مادر اخترو آقاجان مهمانی بزرگی ترتيب دادند ،حتی عمه و سياوش هم آمده بودند البته بجز
سعيد،روز بعد بعد از اذان ظهر به خاطر نشکستن روزهام راهی تهران شدیم ،در مسير تهران پدرم مدام تاکيد
میکرد هرچه کمتر با امير حسين در ارتباط باشی برای خودت بهتر است ،و مکرر میگفت که هواسم را به
درس دهم ،و به موضوع آنا و امير هيچ فکر نکنم ،پدرم میگفت این جدایی موقتی باعث میشود هردو برای
دیدن هم مشتاقتر باشيم ،و محک خوبيست برای ثابت شدن او ،چندینبار خواستم به پدرم بگویيم حال که عقد
کردهایم وقت محک زدن نيست ،محک زدن مربوط به زمان نامزدیست ولی سکوت کردم چون گفتنش هيچ
فایدهای نداشت،بالخره به خوابگاه رسيدیم خوابگاه شبيه یک مدرسه با کالس های فراوان بود ،پدرم مرا با
نگرانی فراوان تنها گذاشت و تاکيد کرد مواظب سالمتی خودم باشم
و این سر آغاز زندگی جدید من بود و من منتظر این زندگی جدید بعد از عقد با او نبودم.
وارد اتاقی کوچک شدم ،سه دختر دیگر در آنجا بودند ،سالمی کردم و نشسته بر روی تخت خواب زمختم
کاری به کارشان نداشتم ،آن سه دختر سرحال و پر انرژی بودند و چنان داشتند زندگيشان را برای هم روی
دایره ميرختن که به یک ساعت نشده جدو آباد همدیگر را شناختن،چندباری خواستند با من هم کالم شوند ،اما
ذهنم آنقدر در گير بود که عذر خواهی کردم و مشغول به جا گذاری وسایلم شدم،در حال استراحت بودم که
زنگ موبایلم به صدا در آمد ،شماره احسان بود با خوشحالی گفتم:
وای سالم آقا احسان خوبين!سالم بيا پایين بهار؟
-چی! کجایين؟
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روبروی پارک خوابگاهتونم ،بيا منتظرماحسان بودو شوخی هایش با خنده گفتم:
شوخی نکنيد !شما که دیشب شهرستان بودین !حرف اومدنتون نبودخيلی جدی گفت:
-روبروی خوابگاه جلوی پارک توی ماشينم بيا

دلم به آشوب افتاد چرا عصبی بود ،بسم اهلل ،با دلهره به سمت پارک دویدم ،حقيقتاً دیدن یک آشنا آنهم در روز
اول برایم عجيب بود ،دیدمش سوار بر خودرو روبروی پارک ،ی صندلی عقب ماشين سوار شدم
سالم پسر عمو وای باورم نميشه اینجایين ،فکر کردم شوخی میکنيد !چقدر خوشحالم ميبينمتونباخنده به سمت عقب برگشت جوابم راداد:
چته دختر! بابا اصالً دو ساعت هست اومدی خوابگاه! انگاری یه ساله توی غربتی،ميخوام یه موضوعيو بهت بگمکمی انگار حرفش را در دهان مزه کرد مزهاش که به نظر شور میآمد یعنی چه شده؟لبش را به دندان گرفت
فکری کردو شروع به حرف زدن کرد
یک ساعت پيش با امير تماس گرفتم ،اینجور که امير گفت ،آنا باهاش درگير شده ،اونم ناجور امير گفت آناهيچجوره رضایت نمیده که آزمایش بده
با ذوق گفتم:
دیدن دروغ ميگه ،مطمعن بودم خدایا شکرتنميدونم وال ما همه مطمعنيم بودیم آنا دروغ ميگه ،نمیفهمم امير حسين چطور گول اون افعيو خوردخير سرش داداشم دکتره ،دیگه توی این مدت کم که نميتونسته آنا باردار بشه ،بابا فرزانه خواهرم  7سال
کشيد ،ولی اینا به کنار بهار امير ميخواد باهات حرف بزنه.
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بابات که اینجا نيست!و من دختر پدر بودم آرام گفتم:
حرمت حرف بابام ،اصالً حرمت حرف بابام به کنار ،اون به بابام قول داده ،قول خودشم بی حرمت ميشهاحسان کالفه دستی به موهایش کشيدو شمارهای گرفت گوشی را به سمتم گرفت
بگير حرف بزننکنيد آقا احسان درست نيست حرفم بابامو ندید بگيرمبگير بابا عمو رسوله باهاش حرف بزنگوشی احسان را که گرفتم احسان پياده شد دلم به آشوب افتاد
سالم عمو رسول حالتون چطوره؟سالم به دختر گلم خوبم تو ؟چطوری دختره چشم سفيد! خوب اول بساط نميخوام نميخوام راه انداختی !حالاسيرش کردی این بدبختو؟ بابا چند روزه خوابو خوراک نداره
نه بابا اینجوریا هم نيست ،عمو ببخشين ما این چند روز مدام مزاحمتون شدیم ،رفتن آزمایش؟عمو رسول کمی سکوت کردو با نفسی کالفه گفت:
بابات که پدرمنو اميرو در آورده ،پرویزم بدتر،زیاد از حد تماس ميگيرن ،کالفه امون کردن ،اینارو به خيالبذار جریانو برات بگم،خوب اميرحسين رسيده و نرسيده از فرودگاه اومد شرکت ،باهم رفتيم اون قسمتی که
آنا کارميکنه ،متاسفانه این دوتا کله شق بدجور همچيزو به هم ریختن ،فقط بگم جوری دعواشون شد که مجبور
شدم اون واحدو تعطيل کنم
دعوا!قند در دلم سایيدن ،دستم را به دستگيره ماشين گرفتم با تعجب پرسيدم:
چرا آخهعمو رسول کالفه گفت:
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اولش که وارد شدیم آنا از دیدن امير شوکه شد ،اصالً آنا باورش نمیشد امير برگرده،خوب آنا به استقبال اميررفت ،ولی امير حسين خيلی سرد باهاش برخورد کرد ،اون دختر از این رفتار امير سر خورده شد ،وال منم باورم
نمیشد با اون رابطه عاشقانهای که این دوتا داشتند امير اینجوری برخورد کنه ،درسته باهم رابطه اشون تموم
شده بود ،ولی دیگه عمو جون یه بوس که حقش بود!
عمو رسول بلند خندیدو من عصبی غریدم:
عمو خيلی بدین ،بگين چی شد؟باشه حال نزنيمون دختر ،خالصه امير خيلی خشک و رسمی بهش گفت که برای اثبات حرفش باید ازمایشآمينوسنتز بده ،آنا گفت که فکر کردم وقتی بيایی درآغوشم ميگيریو تبریک ميگی ،ولی حال که برگشتی به من
ميگی برای اینکه اثبات کنم آشغال نيستم باید آزمایش دی ان ای بدم! امير توضيح داد متأهل شده و نميتونه
همينجوری قبول کنه اون بچه مال خودشه و باید اثبات بشه تا بتونه درست تصميم به گيره ،آنا هم به حدی
عصبانی شد که هرچی روی ميز بودو پرت کرد سمت امير حسين ،بعدم با دوتا دستاش حمله کرد به امير ،مدام
اميرو کتک میزد و میگفت تو یه ایرانی آشغالی که همه رو کثيف ميدونی
بدبخت امير کاری انجام نمیداد ،فقط میگفت منطقی باش ،البته عمو من حرف زدن اميرو قبول نداشتم باید
مهربون تر صميمیتر برخورد میکرد ،که کار به اون جنجال نمیکشيد ،کارمندهام اومدنو جلوی آنا رو گرفتن،
وقتی آنا آروم شد اميرلجباز خونسرد گفت که دوروز دیگه بعد تعطيالت ميام دنبالت تا بریم آزمایش ،خالصه
امروز اومد دنبالش که اصالً آنا پيداش نشد ،ولی ببينيم ميتونيم فردا پيداش کنيم اینترنتت تو خوابگاه براهه؟
آره عمو چطور؟کالً انالین باش ،فردا شب که بشه صبح شما تصویری تماس میگيرم ،در جریانت ميذارم چی شد فعالًشرمنده خداحافظتلفن را که قطع کردم ذهنم همجا پر میکشيد ،قند خونم پایين زده بود ،درست نمیتوانستم فکر کنم
احسان در حال عکس گرفتن با مردم بود ،صالح نبود که جلوی آنهمه مرد خداحافظی کنم ،حتماً احسان ناراحت
میشد سریع به درون اتاق خوابگاه رفتم ،نيم ساعتی به اذان مانده بود ،یعنی نذرم دارد جواب میدهد؟
فردای بعد از تلفن با عمو ،هرچه منتظر تلفن عمو رسول ماندم تماس نگرفت !خودم هم تماس نگرفتم آنقدر
پدرمو عمو پرویز تماس میگرفتند که واقعاً تماس من اشتباه بود ،من توکلم را به خدا داده بودم کاری که از
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دست من بر میآمد انجام شده بود ،تمرکزم را به درسم دادم ،پدرو مادرم و خانواده عمو پرویز مرتب جویایی
حالم میشدند،در این ميان عمو اکبر زن عمو و سپيده برای هميشه از ایران رفتند و من نفهميدم ماجرایی
سعيدو سپيده به کجا رسيد،دوست داشتم وارد بازار کار شوم  ،وقتی به پدرم گفتم که میخواهم به دنبال شغلی
بروم ،شدید ًا مخالفت کرد و زمان زمانی نبود ،که بتوانم با پدرم در مورد این موضوع بحث کنم.
چند روزیگذشت دورهای فشرده برای مسابقه بلغارستان شد ،سطح مسابقه پيش رو بسيار بال بود و تمام
بچههای هم گروهيم قویتر از من
چندباری سراغ او را ازخانواده ام گرفتم اما همه میگفتند هنوز هيچ چيز معلوم نيست .دو روزی هر چه با مادرم
تماس میگرفتم بی حوصله بود و علتش را بالتکليفی من میگفت،پدرم هم گمرک بوشهر رفته بود برای
کارهای بازرگانيش ،از قضا تلفن بابا هم شکسته شده بود ،و نتوانسته بود با او صحبت کنم دلم برایش تنگ شده
بود اما هيچ دسترسی به او نداشتم.
در محوطه خوابگاه مشغول درس خواندن بودن که از نگهبانی دم در صدایم کردند ،وقتی به سمت نگهبانی رفتم
عمه فهيمه را دیدم که برای دیدنم آمده بود!آنقدر شرمنده شدم که روی دیدنش را نداشتم ،بعد از احوال
پرسی و معذرت خواهی از اینکه این مدت به دیدارش نرفتم از من درخواست کرد که برای گپ و گفتی کوتاه
به پارک برویم ،از نگهبانی که رد شدیم سعيد را دیدم که داخل ماشين سرش را روی فرمان ماشين گذاشته
،دلهره به جانم افتاد و اولين سوالی که کردم از عمه این بود
عمه بابام کجاست ؟چيزی شده؟ عمه بابامعمه دستان سردم را گرفت ،روی یک نيمکت نشاند ،دستی به صورتم کشيد
چرا بهار اینقدر رنگت پریده؟روزهام عمه ،بابام کجاستعمه غمگين گفت:
بابات که خوبه ،اومدم درمورد یه موضوعی حرف بزنم.نفس راحتی کشيدم،عمه پابه پا کرد مدام تکه تکه حرف ميزدو دوباره حرفش را میخورد جانم به لب رسيده
بود مطمعن بودم موضوع مربوط به اوست است
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عمه چنان مستاصل بود که بدون نگاه به من گفت:
نميدونم چطور بگم اصالً برو از سعيد بپرسبلند شدم به یکباره به سمت ماشين سعيد رفتم ،در سمت سعيد را باز کردم سعيد سرش را به سرعت از فرمان
ماشين برداشتو با شوک نگاهم کرد،بی سالم پرسيدم:
چی شده؟ چرا بابام دوروزه باهام حرف نزده ،چرا چندروزه هيچ خبری از عمو رسول نيست،چرا جواب تلفنموعمو رسول نمیده!
سعيد سر به زیر گفت:
بشين توی ماشين تا برات بگمیا خدا،باختم!سریع در عقب ماشين را باز کردمو نشستم التماس گونه گفتم:
تورو به خدا بگين چی شده؟بهار بابات با امير حسين تماس گرفتهخوب!آنا بچه رو سقط کردهخيالم راحت شد ،نفس آسوده ای کشيدمو پرسيدم
خوب؟سعيد با صدایی گرفته گفت:
اون جنين بچه امير حسين بودهانگار کسی محکم به صورتم کوبيد ،خجالت کشيدم ،نمیدانم چرا ولی حس خجالتی داشتم از اینکه همسرم قبالً
با کسی رابطه داشته ،دلم برای جنين بيچاره سوخت چطور امير توانسته جنين خودش را سقط کند !
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خوب الن چی شده؟ قرارم همين بود! دیگه تورو خدا نصفه نصفه حرف نزن !کامل بگوسعيد دستانش را به فرمان قفل کرد
روزی که اميرحسين ميره پيش آنا و دعواشون ميشه ،خود امير همون روز توی آزمایشگاه آزمایش خون ميدهکه همزمان با آزمایش آنا جواب بيادو امير سریع برگرده ،امير به دایی رسول گفته که من به آنا شک نداشتم
ولی بهار گفت از حيله زن ها غافل نشو ،برای همين چون بهار گفته باید آزمایش بدیم ،بعدش دایی رسولو امير
دنبال آنا ميرن که به ببرنش آزمایش ،اما با این که آنا به دایی رسول گفته بوده که آزمایش ميده،ولی یه مرتبه
غيبش ميزنه ،هرکجا ميرن دنبالش نبوده ،دوروز دنبال آنا میگشتند ،تا اینکه یکی از دوستای آنا با امير تماس
ميگرو ميگه آنا توی یه کلينيک توی بخش اعصاب و روان بستریه ،جواب آزمایش دی ان ای اميرهم همون روز
آماده ميشه،اميرو دایی که ميرن توی کيلينيک،متاسفانه دختریو ميبينن که هيچ شبيه آنا نبوده ،آنا از فشار
عصبی زیاد خود زنی کرده ،اونم به طرز فجيعی خود زنی کرده آنا خودشو از پلهها پرت کرده پایين ،تا بچه
سقط بشه و وقتی بچه از بين رفته ،با دوستش ميره بيمارستانو بچه رو ميده آزمایش ،و خودشوهم بستری
ميکنن ،آنا فقط جيغ ميکشيدو خودشو میزده ،به هيچ پزشکی اجازه نزدیک شدن نمیداده ،دوستشم مدام به
پزشکای کلينيک تاکيد میکرده مقصر امير حسينه ،که فشار بهش آورد ه ،بچه اشو بکشه و امير حسين به آنا
گفته تو ف.اح .شه ای ،دایی رسول قسم خورد امير اصالً به آنا همچين حرفی نگفته ،ولی فکر کنم اینجور از
حرف امير برداشت کرده بوده ،دایی رسول گفت وقتی رفتيم بيمارستان امير وقتی آنا رو دید داغون شد
،باورش نمیشد آنا به خاطر تهمتی که امير بهش زده این بال رو سر خودش بياره اینقدر اوضاع آنا خراب بوده
که دایی رسول هم به گریه افتاده ،توی اون زمان باباتم مدام زنگ میزده و دایی رسول رد تماس ميده،جواب
ازمایش جنينو همون موقع به امير ميدن و و مشخص ميشه بچه امير بوده،این اميرو بيشتر داغون ميکنه ،آنا
کامالً سکوت کرده بوده و خيره بوده به دیوار روبروش و هرچی امير قسمش ميده حرف بزنه هيچ جوابی
نمیده ،دکتر آنا گفته آنا دچار شوک شده و هر بار از خواب ميپره جيغ ميکشه ،و اصالً اجازه معاینه نمیده ،و
دکتر ميگه متعجبم چرا اینجوری بچه رو سقط کرده ،اینجا سقط بدون هيچ مجوزی انجام ميشه
سعيد ميگفتو من گریه میکردم ،خدایا ما همه مقصریم ،ما تهمت زدیم ،خدایا آنای بيچاره ،خدایا از سر
تقصيراتم بگذر ،خدایا چطور نشناخته قضاوت کردم ،چرا گفتم بچه از آنا نيستم ،خدایا من رو سياه را
ببخش،سعيد ادامه داد:
قضيه به اینجا خاتمه پيدا نميکنه از شانس بد همون موقع بابات ميبينه هرچی زنگ ميزنه دایی رسول جوابنمیده زنگ ميزنه امير ،امير که داشته زار میزده ،رد تماس ميده بابات دوباره زنگ ميزنه ،باز امير رد تماس
ميده ولی از اون جایی که بابات لجباز تشریف دارن دوباره تماس ميگره ،اون موقع امير دچار شوک عصبی شده
بوده ،باباتم ولکن نبوده ،اینبار امير جوابشو ميده ،و امير اونچيزهای رو که نباید بگه رو به بابات ميگه ،امير
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دهنشو باز ميکنه و تا تونسته به بابات بی حرمتی کرده گفته  ...توی و اون دخترت که مجبورم کردین به این
دختر شک کنم ،گفته خيانت کار اون دخترته که به دختری که ندیده تهمت زده گفته دخترت یه عوضی
مغروره که منو تحریک کرد بيامو به این دختر تهمت بزنم،و خيلی حرفهای بی شرمانه که قابل گفتن نيست به
بابات ميزنه ،و در آخر ميگه من هيچوقت با کسی که خودشو قدیس ميدونه و بقيه رو آشغال زندگی نمیکنم،
برین درخواست طالق بدین ،امير حسين برای همه اتون مرد ،و بهار برای من مرده
سعيد به سمتم برگشتو گفت :

بهار تورو به خدا اینجوری گریه نکن ،نگران نباش همچيز درست ميشه ،بابات بد موقع زنگ زده بوده اميرهمچين آدمی نيست دایی رسولم گفت مقصر بابات بوده که انقدر بهش فشار آورده ،توی عصبانيتم که ميدونی
آدم دهنشو باز ميکنه یه چرندی ميگه،مریضه مرتيکه احمق توی عصبانيت یه زری زده
سعيد چه ميگفت،این من بودم که با فکر مریضم در درگاه الهی رسوا شدم ،یک دختر تحت فشار روانی چه
بالیی سر خودش آورده با ناله گفتم:
به خدا من مقصر نيستم من پشت امير بودم اجازه ندادم کسی بهش طعنه بزنه اصالً من خودم جلوی همهداداشمو خراب کردم گفتم حق نداشتی با شوهرم اینجوری حرف بزنی منکه حامد جونم بود جلوی همه بهش
برگشتم ،آقا سعيد به امام هشتم نذاشتم کسی تو بهش بگه ،بابام گفت بی بچه برگرد گفت باشه ولی به فاطمه
زهرا خوندم تو چشماش که مردی نيست که بچه سقط کنه ،به خدا تحت فشارش نذاشتم ،گفتم من پشتتم ولی
ميدونم تو بری بر نمیگردی ،اون اصرار کرد برميگرده ،ولی من ميدونستم بر نميگرده به خدا فکر کردم آنا
دروغ ميگه ،دوباری بهش گفتم شک کن به آنا اون گفت نه من دوباره گفتم اون بدبختم شک کرد ،خدا از سرم
بگذره
خواستم بگویم من به امير عالقهای نداشتم،اما مثل یک کوه بودم ،اما خواستم برود تا انتخاب کند ماندن یا
برگشتن را ولی این حرف من به سعيد شاید برای سعيد معنایی دیگر پيدا کند ،چهره سعيد را نمیدیدم اما
ميدانم کالفه بود ،به بيرون نگاه کردم ،عمه هنوز روی نيمکت بيرون نشسته بود ،پارک شلوغ بود!در این
سرما!مردم چه بيکارن ،هوا سرد بود،دستانم گزگز ميکرد،برای مهر ماه زود نبوداین حجم از سرما!چرا مردم
هنوز لباس گرم نپوشيدند!خدایا ميشود باران ببارد،سردم است ! لحظهای یاد پدرم افتادم
بابام اقا سعيد ،بابام دورزه بهم زنگ نميزنه! بخاطر همينه! آخه من که کاری نکردم ؟چرا جواب تلفنهای منونمیده! پس همش دروغ بود اصالً گمرک نرفته آره؟ اصالً چرا من خاک برسرو درجریان نميذارن !چرا باید بعد
از چند روز از شما بشنوم
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سعيد با صدایی خش دار گفت
همه ميخوان به درس هات لطمه نخوره ،بابات بعد از حرفهای اميرو جرو بحث شدیدش پای تلفن فشارشبال ميره ،حالش بد ميشه ميبرنش بيمارستان ،دایی حسين دوروزه بيمارستانه ،برای کنترل فشار خونش ،ولی
حالش خوبه نگران نباش
دنيا به دور سرم چرخيد بابا !دهنم گزگز میکرد ،چندبار خواستم چيزی بگویم اما فکم یاری نمیکرد
نمیتوانستم دهانم را تکان دهم ،از ماشين پياده شدم ،سرما به وجودم خنجر ميزد،چرا هوا سرداست!به سمت
عمه رفتم عمه هنوز گریه میکرد
عمه بابامعمه با گریه در آغوشم گرفت
بهار به خدا آوردنش توی بخش ،یه سکته خفيف بوده ،با آنژو گرافی خدارو شکر حل شده ،رگ گرفته شدهباز شده ،گفتم به سعيد که بهت الن نگه ،نترس عزیزم حالش خوبه من سفارششو به همکارای بيمارستان کردم
سکته؟ سرم سوت کشيد انگار بوی گالب مزار زن عمو در بينیام پيچيد،پاهایم از سرما سر شده بود ،دست
عمه را گرفتم چشمانم جایی را نمیدید بابا سکته؟ به خاطر من؟ نفسم بال نمیآمد تشنهام نيم ساعت مانده به
اذان،و دیگر هيچ چيز یادم نيست.نيمه شب به شهرستان رسيدیم عمه بهجز پرسيدن حال عمومیام هيچ حرفی
نمیزد ،نه عمه نه سعيد هيچ نگفتند ،انگار میدانستند به سکوت احتياج دارم و من نمیدانستم ،چه شد که این
بی حرمتی به وجود آمد یعنی عشق آنا باعث این جنجال شده؟ منطقی که فکر کردم میدانستم امير هم حق
داشته ،ولی آخر چرا بی حرمتی ،میدانستم عشق آنا در جودش است ،میخواستم اگر تمام شدنيست در آرامش
تمام شود ،بی انصاف حال که همه را آرام کردم چرا خودت خراب کردی! بدجور خودش را در روزهای سخت
نشان داد ،تو مرد روزهای سخت نيستی ،نامرد
به خانه که رسيدم مادرم در حياط نشستوبا شيونو گریه به خود میزد ناله هایش عرش را میلرزاند حق مادر
مهربانم ،ناساز گفتن به دخترش نبود ،حق دل سادهاش سنگ نبود،مادرم ميناليد
بهار اومدی ،مادر دیدی چه خاکی بر سرم شد ،نبودی ببينی بابات چطور مثل یه تيکه گوشت افتاد زمين ،خدامنو مرگ بده دخترم سياه بخت شد
آرامش کردم بوسيدمش به رختخوابش بردم ،ساعت سه نصف شب بود ،تخمين زدم الن به ساعت آمریکا
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ساعت  10صبح است ،موبایلم را برداشته به حياط رفتم شماره عمو رسول را گرفتم کمی گذشت تا جوابم را داد
سالم عمو رسول بهارم خوبينکمی مکث کردو گفت:
بهار حسين چطوره؟ بهتر شدبغض گلویم را گرفت عمویم هم اطالع داشت ،و من که دخترش هستم نمیدانستم پدرم سکته کرده
نميدونم ندیدمش عموخوب ميشه ،نگران نباش ،خيلی خفيف بودهو من به دلداری احتياجی نداشتم
مزاحم نيستم عمو؟ميتونيد با من صحبت کنيدآره دخترم ،من الن از مرکز پليس دارم ميام،به موقع زنگ زدیپليس؟آره دخترم مربوط به آنا ميشهچه بالیی دوباره سرش اومده؟عمو رسول که صدایش خستگی زیادی داشت بی حوصله گفت:
نميدونم چی بهت گفتن ،چی نگفتن ،ولی الن واقعاً اعصابم نميکشه حرف هاتو گوش بدم ،فقط لطفاً گوش کن،پزشکها و پليسها بعد از چند روز متوجه شدند آنا خود زنی نکرده به آنا تجاوز شده
-یا خدا!چی؟ کی اینکارو کرده! پس آنا دروغ گفته خود زنی کرده!عمو رسول عصبی غرید:

ببين بهار هر کدوم از حرفهای امير اشتباه بود ولی این درست بود که شما راحت دیگرانو قضاوت میکنيد،آنا به ما نگفت که خود زنی کرده ،اون دوست احمق و نامردش که زنگ زد این چرندیاتو به هم بافت  ،به دروغ
هم به من و امير هم به دکتر آنا گفت که آنا خود زنی کرده  ،این دختره آمازونی عوضی مهاجر غير قانونيه ،این
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بال توی محله اونا سر آنا اومده ،به خدا من همون اولم که آنا رو دیدمش شک کردم این کار یه آدم سالم
نيست ،ولی دکترش تحت تأثير حرفهای این دختره گفتن بعضيا تحت فشار زیاد جنون آنی بهشون دست
ميده،و خود زنی ميکنن،من باورم نشد،آخه آنا یه دختر شادابو سرحاله! اصالً روحيه نا سالمی نداره که بخواد
جنون بگيره ،دعوای روز اولشم با امير تقصير خود امير بود،اگه اونجوری با آنا حرف نمیزد آنا انقدر ناراحت
نمیشد ،اون کتک کاریو با امير راه نمیانداخت،خالصه که این دوسه روز آنا از ترس به هيچکس اجازه معاینه
نمیداده ،همش فریاد میزده و خودشو عقب میکشيده تا اینکه امير حسين شک ميکنه ،به پزشکش ميگه
کبودی بدنشو صورتش با این ترسش از بقيه عادی نيست ،برای همين از یه داروی خواب آور قوی استفاده
ميکننو آنا رو ميخوابونن ،بعدشم که معاینهاش ميکنن پزشک زنان تأیيد ميکنه که به آنا حمله ور شدن و آثار
تجاوز هم دیده شده ،النم پليس دوستشو دستگير کرده و کاشف به عمل اومده یکی از متجاوزا داداش خود
دختره بوده،آثار شکستگی و کبودی بيشتر بخاطر فرار آنا از دست آون آشغالست ،چون انا از پله های اون
آشغال دونی پرت ميشه،از این آفریقای های مواد فروش پایين شهری بودن ،که برای یه دختر لوند حاضرن
آدم بکشن ،من نميدونم آنای احمق چطور جرات کرده با این تيپش بره اون محله ،بازپرس توضيح داد بنابر بر
اعتراف دوستش آنا میخواسته یه چندروزی اميرو اذیت کنه ،به خاطر اینکه باهاش سرد حرف زده و بهش
تهمت زده بچه از اون نيست ،دوستشم ميگه بيا بریم خونه ما هيچ جوره نميفهمه کجایی ،متاسفانه وقتی به اون
محله بدنام ميرن ،وارد خونه دختره که ميشن ميبنن که خونه پر از پسرهای مواد فروشو آدم کش بوده،یه
مرتبه به آنا حمله ميبرن و طالهاشو موبایلشو به زور ميگيرن و بهش تج .اوز ميکنن آنا خيلی مقاومت کرده و
کتک بدی ازشون خورده وبعدم دوستش از ترس بردتش بيمارستانو وانمود کرده که خود زنی کرده ،دختر
بيچاره نابود شده ببين بهار من نميدونم چرا آنا اميرو مجبور کرده بياد ،آنا اصالً قصد نگه داشتن جنينو نداشت،
قبل از اینکه امير بياد به خود من گفت من عاشق اميرم دوسش دارم ولی رضایت ندارم زندگيش نابود بشه
،رابطه کوتاهی بوده که تموم شد ،من بچه رو سقط میکنم ولی باید امير هم باشه ،جریان آنا به کنار تمام خوب
ميریم سر قضيه بابات بی احترامی امير به بابات شدید بود ،یعنی واقعاً من از امير انتظار نداشتم ،ولی تقصير
خود باباتم هست از وقتی امير اومده اینجا هر دوساعت یکبار یا به من زنگ میزد یا امير ،دقيقاً همون لحظهای
که امير آنا رو دیدو داغون شد بابات چند بار زنگ زد خوب بابا آدمم چقدر مگه ظرفيت داره! اینهمه مصيبت
سر این بدبخت اومده ،نزدیک سه ماهه زندگی به کامش زهر مار شده باباتم ولکن نيست ،اجازه نميده یه لحظه
نفس بکشه ،این بدبخت اميرم چشمشو بستو هرچی از دهنش دراومد گفته،به بابات که بد دهنی کرد همچين
کوبوندم توی دهنش ،دهنشو پر خون کردم مرتيکه نفهم تا بفهمه هرچقدرم عصبانی باشه نباید فوحش بده

عمو رسول کمی مکث کردو گفت

-عمو جون اینم بگم این امير حسين برگشتنی نيست
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دنيا بر سرم خراب شد آبرویم پدرم مادرم مهر طالق،خدایا چه معادله ای بود برای من بينوا نوشتی!
چرا عمو آنا که خودکشی نکرده!ببين بابا بحث خودکشی نيست ،ناراحت نشينا اميرم راست ميگه  4تا خاله زنک اونجا نشستين تهمت رویدخترمردم گذاشتين ،اميرم حق داره ميگه اگه بهم اونقدر عمو و بابام فشار نمیآوردن من هيچوقت به آنا شک
نمیکردم هيچوقت انا به اون محله نمیرفت ،و هيچوقت به این حالت مریضی در نمی اومد ،بهار آنا حال
روحيش خرابه ،دختر بی نوا از همچيز از همه کس بهجز امير ميترسه ،نه که با اميرم خوب باشه ها ،ولی اجازه
ميده امير مراقبش باشه ،بهار،امير حتی چمدونشم آورده اتاق انا ،کلی هزینه اتاق خصوصی کرده تا از انا مراقبت
کنه ،این دختر در آستانه نابودیه ،یعنی نابود که شده ،ولی امير ميگه ميمونه و نجاتش ميده امير خودشو مقصر
این اتفاق ناگوار ميدونه ،بهش گفتم پس بهار چی ،گفت عمو بهارو دوست دارم ،اون باعث افتخار همه اس
،دختر خوبو صبوریه ،ولی من آنا رو نابود کردم و مسئول زندگی آنا هستم بهار بدون من خوشبخت تره ،از اولم
منو نمیخواست فکر هم نمیکنم دلبسته من شده باشه ،برای بهار شوهر قحط نيست ،اون یه شوهر مذهبی
ميخواد یکی مثل خودش ،من نميتونم آنا رو رها کنم ،نامردیه
حرف های عمو مانند دریل درمغزم ميکوبيد عمو رسول آرامتر گفت
عمو پرویزتم داره مياد اینجا اميرو به زور برگردونه ،ولی امير دیگه برنميگرده عموجون تو هم خودتو سبکنکن ،نه بهش زنگ بزن نه پيغام بده،اگه بنا به جدایی باشه ،همينجا ختم بشه بهتره
صدای ناقوس شکستم میآمد صوت عجيبی درون گوشم پيچيد خودم را نباختمو گفتم:
عمو من به درک حق نداشت به بابام بی احترامی کنه ،من به خاطر مادرش خيلی کارها کردم ،ولی اون دلمادرمو شکست
ميدونم بهار حرفيه که زده شده ،نميشه کاریش کرد حامدو حميد زنگ زدن حسابی از خجالتش دراومدن اميردیروز به فرزانه زنگ زد توی بيمارستان گفته گوشيو بده به بابات ،بابات که گوشيو گرفته از بابات عذرخواهی
کرده ،حالليت خواسته امير با دومتر قد مثل بچهها گریه کرده ،گفته به روح مادرم نفهميدم چی شد هرچی گفتم
به خودم گفتم ،هزار بار گفته غلط کردم ولی گفته نميتونم این بی نوا رو اینجا رها کنم و برگردم ،گفته منتظرم
نمونيد دیگه روی برگشت ندارم ،حریم ها شکسته شده حاللم کنيد ،باباتم فقط گریه کرده ،توهم منتظرش
نمون به درست برس به هدف هات فکر کن اصالً سن ازدواجت نبود
پوزخندی زدم ،خواستم بگویيم به تمام مقدسات من داشتم درس میخواندم عمو سنم سن طالق هست؟فقط
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توانستم بگویم:
-عمو بهش بگين فقط برگرده و با آبرو طالقم بده همين

صبح که چشم باز کردم صدای پچ پچ در خانه پيچيده بود،از جا پریدم چادر نماز بر سر کردمو از اتاق بيرون
،دویدم بابا! قلبم داشت از تپش زیاد از کار میافتاد ،به سالن که رسيدم همه سرها و چشمها به سمت من
برگشت ،با تعجب به همه خيره شدم همه آمده بودند ،حتی عمو پرویزو احسان چه شده؟ بدون سالم به
سمتشان پا تند کردم ،دنبال پدرم گشتم ،پدرم را که دیدم نفسی آسوده کشيدم ،حال عمومیاش به نظر خوب
بود ،پدرم روی تخت خوابی کنار سالن دراز کشيده بود ،به همه که خيره به من بودند خوش آمد گفتم:
سالم به همگی ،خوش اومدین.همه آهسته و شرمنده جواب سالمم را دادند ،انگار بعد از دیدن من انتظاری دیگر داشتند ،من اهل بی حرمتی
نيستم ،درست است که حقشان بی حرمتی بود.
پدرم که صدای مرا شنيد با شتاب روی تخت نشست ،رنگ صورتش ،رنگ چشمانش ،رنگ شرمندگی رنگ
بيماریو رنج بود ،به سمتش رفتم ،درآغوش گرفتمش شانههایش لرزید
سالم باباجونم ،قربونتون برم ،چی به روزتون اومده! مردمو زنده شدم.پدرم مانند بچهای در آغوشم زار میزد پدرها میشکنند؟
بهار اومدی ؟میبينی چه بالیی سر یه دونه دخترم آوردم ،ميبينی سر تاج افتخارم چی آوردم؟به خدا که مرگبرام مثل آب خنک بود تا ببينم چطور با دستای خودم دخترمو بدبخت کردم ،بابا حاللم کن بهار ،به خدا من
نمیخواستم اینجوری بشه ،مرگ از خدا خواستم نداد ،روی دیدنتو نداشتم ،قلبم گرفت ولی این بی صاحاب از
کار نيوفتاد ،که نگاه نکنم توی چشم یه دونه دخترم ،بهار بابا تنها یه دعا برای من کن ،از خدا برام طلب مرگ
کن ،تو گفتی نميخوایيش ،گفتی نميخوادتت ،گوش نکردم ،بابا مرگ بخواه برام.
شانهایش راميفشردم قلبم به در آمد ،اما گریه نکردم ،دلم سنگ نبود ،ولی دلگير بودم،حتما باید پس زده
ميشدم تا نظر مرا بخواهند! همه گریه میکردند حتی احسان و سعيد ،آقا جان سرش را روی عصایش گذاشته
بود مادر اختر مدام روی دستش میزد،پوزخندی زدم،گریه کنيد خودتان را تسکين دهيد ،اشک تصلی وجود
همه شماست ،اما من چه؟ صدای شيونو زاری مادرم از آشپزخانه میآمد ،به چهره رنگ پریده فرزانه بيچاره
نگاه کردم ،گوشهای کز کرده بود و گریه میکرد .بی نوا چه بارداری افتضاحی داشت ،به روی فرزانه لبخند
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زدم ،قدمت مبارک عمه تا توبيایی همه آرام شدند ،این ها چند روز دیگر همچيز یادشان ميرود،همه خودشان را
با گفتن بهار خواستگار زیاد دارد تصلی ميدهند،نگران نباش عمه به قربانت.
حامدو حميد تکيه داده بردیوار اشک میریختن ،نگاهشان پی شر بود ،مدام زیر چشمی به عمو پرویزو احسان
نگاه میکردند ،منتظر حرفی جرقهای از طرف من بودند ،حق داشتند خواهرشان با نامردی پس زده شده بود،
اما مگر ندیدند که گفتم نمیخواهم ،مگر کور بودند که بدون نظر من پدرم جواب مثبت داد ،همه شما مسئولين
اما اشکالی ندارد شما وجدانتان را با این اشکها راحت کنيد.
از دیشب فقط منتظر بودم همه جمع شوندو حرف بزنم Uاما بابا بچه شده بودو زار میزد ،مادرم روی آمدن
بيرون از آشپزخانه را نداشت ،و برادرانم نگاهشان بوی خون میداد ،بی حرمتیها را او به اندازه کافی کرده
.نمیخواستم حرفی بزنم ،و همه را به جان هم اندازم ،اما زبانم تند است دلم شکسته است چطورميتوانم سکوت
کنم پدرم ناليد
بهار یچيزی بگو بابا ،سرم داد بکش ،بگو چرا مجبورت کردم زن اون بی همه چيز بشی ،بگو که حقمه هرچیبگی
نمیتوانستم چرند بگویم و خود را بی تفاوت نشان دهم
کاریه که شده بابا ،دردت به جونم ،همه دنيا فدای یه تار موی خانوادهام ،گریه نکن بابا ،ميگذره این روزا خوبنميگذره ولی ميگذره قربونت برم ،نریزاشک ،بابام باید قدرتمند باشه بابا باید حکم بده بهار روی چشمش
بذاره ،نریز اشک
پدرم شروع کرد با دودست بر سر خودش بکوبد
خاک بر سر من خاک برسر من ،دخترمو بيوه کردم ،خودم کردم خودم بودم لعنت به من ،توف توروی امير بیذات ،حرف دخترم ميشه نقل مجلس یه شهر
عمو پرویز و احسان به سمت پدرم آمدند ،دستان پدرم را گرفتند عمو با گریه گفت:
بزن توی سر من داداش ،توف توروی من بنداز داداش.بابا برادرش را درآغوش گرفت ،این دو برادر هنوز هم برای هم جان میدادند  ،سعيد در آن ميان همه را به
آرمش دعوت کرد ،نکند سعيد نفرینم کرده؟ نکند دل آرا را شکستم؟ ایستادم چادرم را روی سرم مرتب
کردم ،به سمت آشپزخانه رفتم ،چه فکرهای احمقانهای به ذهنم می اید! چرا چرند ميگویيم ،پدرم عمو پرویز
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زن عمو و خود نامرد او این روز را برایم رقم زدند ،آرا و سعيد بيچاره چه کاره بودند!
مادرم را بوسه باران کردم ،گریهاش بند آمده بود ،ولی منتظر یک جرقه بود ،سينی چایی ریختم به ساعت نگاه
کردم دو بعدازظهر بود ،من چقدر خوابيده بودم !احسان به آشپزخانه آمد ،ابراز شرمندگی کرد زبانم تلخ بودو
دلم شکسته ،حداقل میتوانستم سر احسان خالی کنم
چرا شرمنده!اقا احسان اصال چرا اینجوری ميکنن! چرا با ترحم نگاهم ميکنن! یعنی حال که اون منو پس زدهانقدر خاک بر سر شدم! اینها مگه همون هایی نيستند که میگفتن که عقد پسر عمو دختر عمو توی آسمون
بسته شده!خوب باید حتماً اینجوری میشد که بفهمن عقد توی آسمونا به زور بسته نميشه! همه اتون دیدید هم
من هم اون همو نمیخواستيم ،به خدا که نمیخواستيم،ولی عقل کل بودین همه اتون ،از اون دلگير نباشيد رفت
دنبال دلش ،رفت پيش کسيکه به زور ازش جداش کردین ،اون کش بود سرش به آنا گره خورده بود ،ما
همدیگه رو نميخواستيم،ولی به خاطر زن عمو ،دل باباو مامانم اون چند ساعتی که مارو باهم دیدن جلوتون نقش
بازی کردیم ،وگرنه هيچوقت همو نخواستيم،اصال شما دوساعت پشت سرهم مارو کنارهم دیدین؟نميفهمم
گریه اشون از چيه!مگه همونا کسایی نيستند که هی توی گوش اون ومن ميخوندند بهترین انتخابو براتون
کردیم !باید به این شکل پسم میزد تا بفهمن زوری نميشه کسيو عاشق کسی کرد ؟بایستيد پای عواقبش ،واسه
چی گریه و زاری راه انداختن !آهان ميدونی چيه پسر عمو؟ عواقبی برای اونا نداره ،اونا گریه ميکنن دلشون
خنک ميشه ،منم که ناخواسته زندگی آیندهام گره خورده به اسم طالق ،طالقم که ميدونی عواقبش چيه تو ایران
آره؟ سرتو بال بگير آقا احسان ،شرمنده گی نداره،اون دلش با من نبود ،ميدونی چرا اسمشو نميگمو ميگم
اون،چون اون برای من حتی توی ذهنم اون بوده ،من فقط یک بار اسمشو تونستم بگم ،چون دم از برگشتن زد،
دم از پشت و پناه بودن زد ،خریت که شاخو دم نداره خر شدم ،زن عموی خدابيامرز دستمو بوسيد گفت که
بخند که خوشبختت ميکنه ،الن چی؟ عمو ميخواد بره گردنو اونو بشکنه یا زن عمو ميخواد دست اونو قلم کنه
؟شما آقا احسان مگه شما نبودی که گفتی اون نامرد دوسم داره ،دوست داشتن توی سرش به خوره الحمداهلل
اوقده دوست داشته شدن نداشتم ،یک ماه اومد تهران یه زنگ نزد ببينه مردهام یا زنده ،ميدونم شماهم مثل
همه ميگين خوب تو محبت میکردی ،ولی ميخوام ببينم اگه کسی بيادو بهتون بگه دوستت ندارم به خاطر مادرم
باهام ازدواج کن ،بعدم میبرمت آمریکا طالقت ميدم ميتونی چيکار کنیها؟ کسی که دلش نچسبه زنی رو که
انتخاب ميکنه،راحت کنارش ميزاره،حالهم یه پيغام برای اون بی همچيز دارم ،به عمو رسولم گفتم بهش بگو تو
مرد نيستی ،بهش بگو حرمت پدرو مادرمو نگه میداشتی ،کم حرمت مادر خدابيامرزتونو نگه نداشتم ،روح
مادرت شاد ولی الن داره ميبينه خونه زندگی ما رو به چه وضعی افتاده؟
بهار شرمندهایم به قرآن که امير دوستتدلم ميخواست محکم بر دهان احسان بکوبم فریاد زدم:
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حرف نزن ،اسمشو نيار ،از خدا ميخوام از ندونم کاری شب و روزشو گم کنه ،حق من این نبود،من کم نذاشتمصدای شيون مادرم بال رفت! پشت سرم که نگاه کردم همه جمع بودن! حتی بابا ،شرمنده سرم را پایين انداختم
،نمیخواستم شرمندگی پدرم را ببينم ،از همه عذر خواهی کردمو به سمت اتاقم دویدم ،این خانه برایم مانند
قفس شده بود ،کاش حرفی نمیزدم کاش خانوادهام را شرمنده نمیکردم ،خدایا مرا ببخش حرمت پدر مادرم را
نمیخواستم کم کنم ،میدانستم هرچه در این خانه بمانم آینه دقشان میشوم.
مانتو پوشيدم چمدان کوچکم را آماده کردم ،مانتو مغنه به تن به سالن رفتم ،سعيد کنار پدرم بودو حرف
میزد،حتما پی کارهای قانونی طالقم است جناب وکيل،بی توجه به سمت عمه رفتم
عمه ببخشين شما چه روزی ميرین تهرانعمه ابرویی از تعجب بال انداخت و به لباس های دانشگاهم نگاه کردو گفت:
دو ساعت دیگه عمه جون ،شنبه عمل دارم باید برم استراحت کنم ،ميخوایی بيایی دخترم!روبه پدرم کردمو گفتم:
بابا مشکلی نداره برگردم تهران ؟الحمداهلل که حالتون خوبه مدامم زنگ ميزنمو حالتونو جویا ميشمشنبه کالس دارم ،موردی نداره با عمه برم؟
بابا ابروهایش از تعجب بال پرید ،حتمی انتظار داشت یک هفتهای پيشش بمانم ،مادرم این وسط خواست آبرو
داری کند گفت:
حاجی خودم قسمش دادم بره به درسش برسه ،شما که شکر خدا خوبی ،بچهام دیدت خيالش راحت شدهحاجی خيلی درسش سنگينه ،مسابقات بلغارستانم هست اجازه بده بره
پوزخندی زدم،مادرم نگران درس خواندن من بود!عمو پرویز به سعيد نگاه کردو سریع گفت:
خودم میبرمشعمو پرویز را نگاه کردم سردو بی روح جوابی ندادم ،فهميدم مشکلش با سعيد است ،رو به برادرانم گفتم:
-شما حميد داداش ميتونيد منو ببرین؟
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پدرم سریع گفت:
آقا سعيد و عمه ميبرنت ،بابا برو به درست برسبه سعيد نگاه کردم
آقا سعيد ميشه یه سؤال بپرسمسعيد با تعجب گفت بفرمایيد
ميشه من برم محضر به بابام یا عموم یا مثالً آقاجون یا مامانم حق امضا و وکالت بدم کهکارای اداری طالقو خودشون انجام بدن ،امضا طالقوهم خودشون بزنن ،آخه نه که درس دارم اصالً وقت نمیکنم
به کار دیگه ای برسم
این را که گفتم همه نگاهشان را به جایی دوختن ،یکی به زمين ،یکی به دیگری ،یکی به بيرون ولی هيچکس به
من نگاه نکرد ،منظورم را فهمانده بودم مادرم بی هوا گفت:
بهار مادر یچيزی برو بخور صبحونه ام نخوردینگاهش کردم،خوب حرف را عوض کرد لبخند به رویش پاشيدم
قربونت برم روزهام انشاهلل افطاربهار بهار بيدار شو دیگه دیر شدگيج و منگ خسته و کوفته ازخواب بيدار شدم ،حميد با لبخند لبه تختم نشسته بود
سالم داداش چی شده؟حميد دستی به موهایم کشيد
پاشو کچل خانم ،ساعت  10باید بریم محضر ،بلند شو برو صبحانه بخور یاهلل ببينمچشمانم را بستم ،نفسی گرفتم واقعاً امروز تمام میشود؟

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

300

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
الن آماده ميشم ،صبحانه نمیخورم روزهامحميد با تعجب نگاهم کرد
تودوباره روزهای !بابا داغون شدی دختر !این چه حکمتيه  1ماهيه هرچی ميایيم تهران دیدنت ميگی روزهام!ها؟
سرم را به زیر انداختم ،نگاهش نکردم زبان روزه چه میگفتم که آتش دروغ به جانم نيوفتد ،دستش را زیر
چانهام گرفت ،هيچ نگفت نگاهش کردم نگاهم کرد مظلومانه گفت:
ها؟ بگو بهار،بگو حرف بزن بهار!بگوچرا هميشه روزهای؟دستش زیر چانهام لرزید مردمک چشمش لرزید ،آب درچشمش پاشيدن ،اما من فقط نگاهش کردم،سنگدل
شده ام انگار،حميد قطره اشکی از چشمش آمدو گفت:
به هم ميگی آره؟ آبجی بگو به داداشت ،بگو بهار از وقتی اون رفته تو روزه میگيری؟نگاهش کردم نمیدانم در نگاه چه دید که چانهام را رها کردو سرش را از من برگرداند ،گریه مرد درد دارد
گریه برادر بيشتر
دست به شانهاش زدم
داداشیجوابی نداد یک مرتبه بلند شد ایستاد ،با یک حرکت کمرم را گرفتو روی کولش سوارم کرد ،جيغ ميکشيدمو با
مشت به کمرش میکوبيدم ،بلند خندید ،بلند خندیدم ،پدرو مادرم از حياط به سالن خانه دویدند ،مادر روی
گونهای تپلش کوبيد
خاک به سرم حميد!بچهام ،سيراب شيردونش قاطی شد ،ولش کناو مرا ميچرخانيدو من جيغ ميکشدیدم،حميد با قهقه گفت:
دختره کچل تنبل ،باید به زور اوردش از اتاق بيرونپدرم خندید مادرم هم خندید! مادرم گفت:
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بچهام دیشب دیر رسيده از تهران خسته اس ولش کن ،مادر*
مانتو مغنه ام را سر کردم به آینه نگاه کردم ،چهرهام را از بر شدم ،یادم باشد وقتی از محضر برميگردم به آینه
نگاه کنم ،تفاوت چهره دختر شوهردار با دختر مطلقه را بفهمم.
به سالن خانه که رفتم ،بابا هنوز آماده نبود! قرآن میخواند! با تعجب گفتم:
بابا آمادهام ،شما آماده نيستين هنوز!پدرم قرآن ر ابست آرام گفت:
با حميد بروبابای من شمایين! به حميد چه ربطی داره!اگه نيایين جایی نميرمحميد اشاره کرد سکوت کنم ،بابا جوابم را نداد ،خواستم بگویيم نامردیست خودت بله دادی خودت هم نه بگو
،اما بابا خراب بود ،حرمت گذاشتم اشکان مادرم را پاک کردم ،سوار ماشين که شدیم از حميد پرسيدم
از طرف اون کی مياد ؟عمو؟نه هيچکس ،چندوقت پيش که عمو رفت آمریکا کارای قانونيشو کرده ،حق طالق و به تو داده ،برگه اشو دادنبه من ،وال نميدونم از این چيزا سر درنميارم ،ولی سعيد گفت فقط امضا تو مونده ،شاهدم دوتا از شاگردای
مغازه رو گفتم بيان عمو .احسان .آقا جون .بابا .حامد هيچکس دلشو نداشت بياد
پوزخند زدم،اولين مطلقه طایفه عظيمی دیدن داشت،چرا خودشان را محروم کردند ،حميد درحين رانندگی
نگاهی به من انداختو با تردید پرسيد:
بهار توی این یک ماه زنگ نزده؟ پيغامی ،حرفی،اصال چی شد یک ماه نيومدی خونه و تهران موندی؟هيچی داداش،حتی یه پيام عذرخواهی ،با این کارش خيلی بيشتر شرمنده شدم ،توی این یک ماه از خجالتپامو خونه نذاشتم همش خوابگاه موندم ،آخه جواب فاميلو چی میدادم چی داشتم به گم؟ همش ميپرسن چی
شد ولت کرد؟ کاری کردی؟ آخه مگه ميشه یهویی بی خبر ول کنه کسی بره.
-ولش کن بهار روحيه اتو به هم نریز ،خوب کردی نيومدی ،دهن مردمو نميشه بست ،اون مرد نيست نتونست
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توی بحران محکم بایسته ،ناراحت نباش ازش ،هرکسی یه طاقتی داره
شانه ای از بی تفاوتی بال انداختم:
برام مهم نيست ،راستی فردا پرواز به بلغارستان با یک ساعت تأخير انجام ميشه یعنی  6بعدازظهر ،فقطقربونت یجوری زود برسونم مدیر گروهمون خيلی نگرانه که دیر برسم
خيالت راحت بعد از محضر برت ميگردونمخندیدم حميد تعجبی گفت:
چته چرا میخندی؟حميد این اولينباره دارم بدون بابا ميرم برای مسابقات ،حال که دارم طالق میگيرم دیگه بابا فهميده بزرگشدم.
دستان حميد به دور فرمان ماشين محکمتر شد ،به محضر که رسيدم از فرط خجالت پشت حميد پنهان شده
بودم ،از حميد خواستم که روی صندلی ننشيند تا پشتش پنهان شوم ،شرم داشتم از محضر دار،چند ماه پيش بنر
تبریک مدال طال در مسابقات هند در کنار همين محضر خانه زده شده بود،و متاسفانه آنجا همه مرا میشناختن،
زمانی که حاج آقا برای امضا صدایم کرد ،به در وردی نگاه کردم ،نيامد خواستم دفتر را امضا کنم ،باز به در اتاق
نگاه کردم نه نيامد !حتی برای یک عذر خواهی از من نيامد! دفتر را که امضا کردم نذرم به پایان رسيد ،قندان را
روی ميز سر دفتر دار دیدم
ببخشيد حاج آقا ميشه یه قند بردارممحضر دار ابرویی بال انداخت از تعجب
بفرما دخترمیک قند برداشتم و روزهای که نذر او کرده بودم را ساعت ده صبح شکستم
بچهها خداحافظ من ميرم خوابگاه ،انشاهلل پایان نامه همه اتون بهترین نمره رو بگيره ،ممنون که دفاعمواومدین
با همکالسیهایم خداحافظی کردم ،پا که از دانشگاه بيرون گذاشتم انگار تمام خستگیهایم رفت ،تمام شد ،الهی
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الحمداهلل ،با افتخارو سربلندی و رتبه برتر ارشدم هم به پایان رسيد  ،در حال خوش خودم بودم که تلفنم زنگ
خورد ،مادرم بود،چه به موقع،صدایم رها کردمو با شادی جواب دادم:
سالم مامان جونم،دورت بگردم تموم شد ،دفاع پایان نامهام عالی بود ،مامان نميدونی چقدر خوشحالممادرم صدایش ميلرزید از شادی
سالم به روی ماهت دخترم ،خدارو شکر ،توکه هميشه تکی،ختم قرآن نذر کردم مادر که امروز صدات پر باشهاز شادی.
قدم زنان در این هوای بهاری جان میگرفتم از صدای مادر
وای مامان،چه کشيدم توی این چندوقت ! بخدا که شبيه معجزه اس!هنوزهم توی درسم موفقم ،هنوزم ميتونمرقابت کنم
و صدای لرزان مادر نشان از اشک های بی اختيار ،او را داشت
بهار مادر،اونجور که تو دلت شکست هيچکس باورش نميشد بتونی سرپا بشی،خداميدونه هر شب از خداميخواستم نشکنی،که اگه ميشکستی ،مرگ منو بابات حق بود،هيچکدوم روی دیدن سکوتتو نداشتيم ،وقتی از
همه امون یه مدت بریدی و موندی خوابگاه ،گفتم خدایا به خون برادر شهيدم ،دخترمو نجات بده،در حقش
نامردی شد،خودت محافظش باش
کنار خيابان دانشگاه ایستادم ،گوشی تلفنم را محکم در دستم فشردم،اگر توسلم به ائمه نبود حتما از پادر می
آمدم ،دل شکسته مادرم را شاد کردم با شيرین زبانيم
گل پری جونم،نریزاشک،مرواریدات کم ميشه ،اونوقت بابا راهم نميده،خاطر گل پری جون خيلی براشعزیزه ها
مادرم مستانه خندید،ای جان به فدای خنده تو مادر
خوبه خوبه زبون نریز ،که حسابی دلم تنگ شده برات ،ميگم مادر همه وسایلتو جمع کردی؟ کارای تحویلخوابگاهت تموم شد؟
آره بانو ،ناراحت نباش،فقط منتظرم بيایين دنبالم خوشگلم،وای مامان دیونه شدم این چند ماه از بس سرم تویپایان نامه بود ،دلم ميخواد بيام اساسی بخوابم،تا خستگی هام از تنم بره
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الهی دردت به جونم مادر ،ميایی حسابی استراحت میکنی ،راستی بهار عمه فهيمه اینجاست ،سالم ميرسونه.کنار دیوار پياده رو جا خورده ایستادم ،پس بالخره آمد ،دستانم به لرزش افتاد ،بی تفاوت گفتم:
به به عمه جونم،سالمشون برسون ،هفته پيش رفتم مطب دیدنشون ،اتاق عمل بودن نشد ببينمشون ،بگينبمونن فردا تا منم بيام
مادرم کمی سکوت کرد اما انگار دل کند که حرفش را بزند
بهار عمه ات برات بوس ميفرسته ،بهار گوش بده مادر ببين چی ميگم،سر به هوا بازی در نياری ها،الکی همسریع جواب نده،عزیزم عمهات اینبار برای دیدار برادر نيومده ،عمهات اومده اجازه خواستگاری بگيره برای
سعيد،درضمن از بابات اجازه گرفته امروز سعيد بياد دنبالت باهم برین بيرون صحبت کنيد ،مادر ماشاهلل خانمی
خودت ،پس سبک سنگين کنيد ببينيد به نتيجه ميرسين یا نه ،بهار گفته باشم ،باباتو من حرفی نداریم ،هرچی
خودت بخوای هرچی خودت بگی عزیز مادر،ميخوام باهات اتمام حجت کنم جلوی خود عمهات ميگم ،به خون
برادر شهيدم که رضایت دارم هر تصميمی بگيری ،هر اختالفی بين منو عمهات بوده به تو و سعيد هيچ ربطی
نداره ،خودت ببين اگه دوستش داریو هفت گوشه دلت راضيه خودت جواب بله بده ،اگه هم نه خودت نه بگو
،جوابو به خودت واگذار کردیم ،بين مادر حرف خواستگاری سعيد از الن نيست ،زمانيکه از بلغارستان برگشتی
سعيد و آقا سياوش با بابات حرف زدن ،بابات گفت فعال بهار آمدگی شنيدین این حرف ها رو نداره ،اجازه
بدین پایانه امش تموم بشه،بعد ،النم که شکر خدا تموم شده مادر هر نظری دوست داری بده ما هيچکاره ایم
سرم را به دیوار تکيه دادم ،مادر مسلسل وار روی هم میریخت ،دوباره ذهن هرزه ام پر کشيد به غار سياه و
فکر کردم،حال که مطلقه شدم اختيار دار همچيز شدهام ،چشمانم را بستم نفسی بلند کشيدم وغر زدم:
مامان آخه شما که ميدونيد من اصالً تو فکر ازدواج نيستم ،برای آیندهام برنامه ریزی دارم ،چرا خودتون جوابرد نمیدید،منو تحت فشار نزارین،من خجالت ميکشم به پسر عمه بگم
صدای سایدن دندان هایش روی هم را فهميدم مادرم خشمگين گفت:
الهی خير نبينه باعث و بانی این دلسردی تو به ازدواج رو،بهار ،سعيد قبل از اون دراز بی قواره هم تورومیخواست حال خودت ميدونيو سعيد ،اینو ول کن راستی یه خبر خوشحالی
چی شده!صدای مادرم از شادی ميرقصيد در خيالم
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اون گوربه گور شده ،از اون دختره ایکبری هفت خط ،دیروز طالق گرفتهچنان با غيضو حرص و خنده مخلوط گفت که بلند خندیدم و با خنده گفتم:
کی مامان! گوربه گور کيه! ایکبری کيه!مادرمکمی مکث کرد،و یک مرتبه حرصی غرید
مگه تو توی خيابون نيستی!زشته مادر نخند توی خيابون!خجالت بکش دختر! مردم چی ميگن خوبيت نداره !ازاین اخالقاً نداشتی !یعنی چی!

لب و دهانم را جمع کردم هنوز هم مادرم جذبه دارد
چشم مامان،اخه خيلی خنده دار گفتين،حال دارین از کيا صحبت ميکنيد؟مادرم با خوشحالی گفت:
منظورم اون امير حسين نامردو آناستتلفن را در دستانم فشردم تپش قلبم،خدایا بال رفتن ضربان قلب هم آدم را ميکشد!نفسی گرفتمو گفتم:
جدا!آخه چرا! ایناکه چند ماه بيشتر نيست ازدواج کردن !چی شد به این زودی تصميم به طالق گرفتند! انگارکه همدیگرو خيلی دوست داشتن!با اون جشن بزرگو ،بریزو بپاش و ماه عسل دورتادور اروپا عجيب نيست!
آنقدر این موضوع عجيب بود که درست نمیتوانستم تمرکز کنم و حرف هایم را با گرفتگی زبان ميگفتم ،مادرم
خوشحال گفت:
از دعاهای منه ،از دعای توه قربونت برم ،عزیزم خدا که نميگذره از آه یه مادر،آه مادر عرشو ميلرزونه ،مگهميشه خدا این همه نامردیوببينه و بگذره قربونش برم جای حق نشسته ،یادته توی آشپزخونه چی گفتی به
احسان ،گفتی اميداوارم از ندونم کاری شب وروزشو گم کنه ،حال هم همينجوری شده ،فرزانه میگفت،تمام
بریزو بپاش های اون بی قواره بخاطر این بوده که اون دختر خلو چل حالش خوب بشه،تازه بعد اینکه حالش
خوب شده ،توی زندگی نکبتی مشترکشون فهميدن اختالف فکری زیاد باهم دارن ،دختره وزغ گفته ،مرتيکه
چشم گربه ای ،خيلی سرده ،اصالً شاد نيست ،همش تو فکره ،اهل مهمونيو رفت آمد نيست ،چمدونم از این
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چرندیات ،گفته بهتر دیدیم تا از هم متنفر نشدیم جدا بشيم ،مردشور وصل شدنشونو جدا دنشونو ببرن ،منکه
ميگم این دختره خودشو به خولوچلی زده تا اون بی شرف بی چشمو رو بره بگيرتش،آخه نه که توهوه اس،
بعدم دیده نه بابا این گنده دماغ فقط قيافهاش قشنگه اندازه گربه سر کوچه هم مرامو اخالق نداره
از هيجان زیاد انگشت دستم را گاز ميگرفتم ،مادرم آهی کشيدو گفت:
بازم به گربه ،اگه بهش محبت کنی دمی تکون ميده برات،حرصم ميگيره که ميگن  ،اختالف فکری دارن ،تودلم گفتم آره ارواح عمهاش
صدای خنده عمه فهيمه آمد ،مادرم گفت:
خدا مرگم فهيمه جون منظورم عمه آنا بود،نه شمامن ،مادرم،عمه هر سه خندیدیم مادرم سرمست بودو گفت:
الهی هزار مرتبه شکر ،انگار تب تند عاشقی هر دوتاشون خوابيده ،فرزانه گفت برای آنا که طالق یچيز عادیه،میخواستم بگم نه برای داداش تو یه کابوس ترسناکه،اون مرتيکه که انگار ميخواد لباس عوض کنه ،البته اونجا
راحت کنار ميان ایرانه که اسم طالق مياد همجا جهنمه
نمتوانستم حرفی بزنم،هيجان زیاد عرق بر پيشانيم نشاند ،انگار حرف زدن یادم رفته بود بی تفاوت گفتم:
آهان ،ميگم مامان به فرزانه بگو به اون بچه طفل معصوم شير حرص نده ،گناه داره قربونش بره عمهاش ،بهشبگو بيخيال باش ،برای همه ميگذره،خودشو اذیت نکنه،وای مامان ،دلم برای جوجه کوچلو یه ذره شده ،
توروخدا حامدو بگو بيارتش من فقط گازش بگيرم
مادرم با تعجب پرسيد:
وا بهار اصالً فهميدی چی گفتم! آخه دختر یچيزی بگو این جيگر من حال به یاد!دستی بر پيشانيم کشيدم،تب دارم!هول هولی گفتم:
باشه مامان  ،بعد ًا حرف میزنيم ،وسط خيابون چی بگم آخهمادرم پناه برخدایی گفت،و ارتباط را قطع کرد،گيج به عابرهای پياده نگاه میکردم،باد خنکی وزید یک مرتبه
انگار! نفس عميقی کشيدم ،انگار ریههایم بيش اندازه هوای بهاری را جذب میکردند!صدای گنجشک ها انگار
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مطرب وار شده بود!و او طالق گرفته بود! دروغ چرا سبک شدم ،احساس خوشی به تمام وجودم دست پيدا
کرد،بند بند وجودم خوشحال بودند،پس ذهنم ،دستمال رنگی بالی سرم گرفتمو شروع به رقصيدن کردم،
شاباش بر سر خودم ميریختو کل میکشيدم ،اسفندی دود ميکردمو بال ميپریدم ،در حال دید زدن مراسم شادی
بودم ،که صدای بوق ماشينی پس ذهنم را جيغ زنان فراری داد ،مانند گيجها به ماشينها نگاه میکردم !یعنی چه
کسی خوشی مرا قطع کرد! یک مرتبه سعيد روبرویم ظاهر شد! از ترس یک قدم عقب رفتم!

یا خداسعيد ناباورانه دستانش را جلو آوردو گفت:
چته تو دختر ،چرا گيج میزنی !صدتا بوق زدم کجایی!وای همين را کم داشتم،اه ،به دلم ماند جشن پيروزی ،پس ذهنم با چشمانی ریز شده به من نگاه میکرد ،نفسم
را بيرون دادم  ،ابروهایم را درهم کشيدم ،من یکبار جواب منفی به او داده بودم،
سالم پسر عمه خوبين !ترسوندین منو آخهلبخند زد به چهرهام دقيق نگاه کرد ،پناه بر خدا حيا ندارد این پسر؟ با لبخند گفت:
منکه خوبم! ولی این همه شادی توی چهرهات مال چيه؟ از دیدن من خوشحال شدی!اگه ميدونستم انقدرخوشحال ميشی هر روز ميمودم دیدنت خانم
ابرویی بال انداختم،چه اعتماد به نفسی
وا پسر عمه خوب خودتونو تحویل ميگرین !منکه شمارو زمان زیادی نيست دیدم! همين عيد نوروز بود دیگهابروهایش از تعجب بال پریدو شروع کرد بلند خندیدن .دلم خنک شد خود پسند،جلوی دانشگاه معذب شدم
دست در جيب گفت:
خوشم مياد توهم بلدی کلکل ،نه خوشم اومد باریک اهللپسر عمه خوبين!خودم هم خندهام گرفته بود ،از خوشی زیاد با سعيد کلکل میکردم ،سعيد دیوانه هم برای خودش رؤیا بافی
میکرد یک مرتبه سعيد حرصی گفت:
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بهار تو خجالت نمیکشی! نوروز دوماه پيش بود ،بعد ميگی چيزی وقت نيست منو دیدی،بابا عجب بی عتطفهای تو دختر.نامرد من هروزم اگه ببينمت،باز دلم برات تنگ ميشه ،به خدا اگه بابات دست و پامو نبسته بود
،هروز ميومد دانشگاه دیدنت ،خيلی نامردی بهار
اووف !چه به تریپ آقا برخورد !پشت چشمی برایش نازک کردم،خودپسند ،دوباره با خنده گفت:
آهان فهميدم چرا خوشحالی ،کلک ،زن دایی پری جون خبر خواستگاریو بهت داده ذوق کردیها؟خجالت زده سربه زیر حرفی نزدم بيا یک لبخند زدم پرو شد نزدیکتر شد،یا خدا ،چرا مردها چيزی از حيا
نميدانند،صدایش آرام شدو گفت:
ببين بهار من این حرفا سرم نميشه ،خجالتو بنداز دور ،ميدونی چقدر تا حال خود داری کردم؟ الن اجازه گرفتماز بابات بریم بيرون باهم حرف بزنيم ،تورو به همون خدا انقدر معذب نباش
لبی کج کردمو سریع در عقب ماشينش را باز کردمو صندلی عقبم نشستم ،با سکوت به خيابانهای شلوغ تهران
خيره شدم ،ذهنم آشفته وار به همجا سرک میکشيد ،بهجز سعيد !پشت سرش چشم غرهای برایش رفتم
،حداقل نگذاشت کمی خوشحالی کنم ،صدای لرزان سعيد افکارم را پاره کرد
بهار ميشه بریم کافی شاپ ؟یا هر جایی که پيشنهاد ميدی باهم صحبت کنيم؟وای نگو که خجالتی هستی؟چنان مظلومانه حرف زدکه انگار اولين دختری هستم که ميبيند ،حال خوب است
ميدانم روابطش با دختران چهار چوب ندارد ،البته فقط درمورد ترانه دیده بودم،بی تفاوت گفتم:
هر جا که صالح ميدونيد برین ،من جایی رو نمیشناسماز شدت تعجب خيره به آینه شد
واقعاً !الن اجازه دادی بریم کافی شاپ!بله چيش تعجب داره؟به خدا که تعجب داره ،هميشه انقدر جلوی آدم گارد میگيری ،که تا قبول کردی فکر کردم اشتباهی یه خانمدیگه رو سوار کردم
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بلند خندید لبخند زدم ،الکی خوش است دیگر،بی نمک با خنده گفت:
نه که منظورم بداخالق باشی ،نه خيلی هم مهربونی ،ولی جلوی مردها کالً معذبی ،آدمم معذب ميشه باهاتحرف بزنه ،منکه به شخصه ازت میترسم با اینکه هميشه ساکتی

پس ذهنم برو بابایی نثارش کردم،سکوت کردم حرفی برای گفتن نبود اعتقاداتم برای خودم حداقل محترم بود
،خدارو شکر او هم سکوت کرد!خسته بودم،شب بيداریهای هفته اخير ،استرس دفاع پایانامه ،موسيقی آرام
داخل ماشين ،همگی باعث شدن چشمانم را مهمان خواب کنند.
نميدانم چه زمان گذشت که صدای تق تق به شيشه زدن سعيد از خواب بيدارم کرد ،وای آبرویم رفت،شرمنده
دستی به صورتم کشيدم ،چه افتضاحی خوابم برده بود ،با خجالت در را باز کردم لبخندی در نگاه و لبانش لنه
کرده بود،معنی این لبخند سرگرم گونه چيست،وای نکند خيلی وقت است رسيدهایم ،یعنی نگاهم کرده؟ دهانم
بسته بود؟ نکند آب دهانم بيرون ریخته باشد؟ گردنم کج نبود؟ دستی کنار لبم کشيدم ،یا خدا خيس بود.
پس ذهنم از خنده زیاد روی زمين غلت میخورد ،چه فاجعهای بود ،چه صحنه رمانتيکی شده بود برای سعيد ،با
تمام شرمندگی گفتم:
ببخشيد نفهميدم چی شد خوابم بردحرفی نزد اما نگاهش معذبم میکرد،نکند آب دهانم روان بوده؟ دلهره میگرفتم از این نگاه بی پرده  ،با دست
اشاره کرد به سمت کافی شاپ ،باهم وارد شدیم ،گوشهایترین صندلی را انتخاب کرد ،تقریباً خلوت بود ،همه
زوج یا دوستانه نشسته بودند ،اما زنی تنها قهوه میخورد و در فکر بود ،زنی که تنها قهوه ميخورد به چه چيز
فکر میکند؟
منو را جلویم گذاشت ،چشم از بانوی تنها گرفتم ،و من عجيب اشتهایم باز شده بود ،کيک مخصوص سفارش
دادم ،و او فقط یک قهوه ،به فضایی داخل کافی شاپ نگاه کردم ،زیبا بود،بوی عود فضا را گرم کرده بود ،با
لبخند نگاهم میکرد لبخندش شيرین بود پسر عمه هميشه مهربان است.خوب جمع کن بساط بی حيایی را ،آرام
لب زد:
خوشت اومد از اینجابله خيلی فضای قشنگيه یه حس خيلی خوبی این تضاد رنگها به آدم ميده ،قهوی سفيد شکالتی طالیی !خيلیجالبه ،اولين و آخرینباری که رفتم کافی شاپ توی هند بود ،اونجا خيلی متفاوتتر از اینجا بود ،نمادهای بودا
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خيلی زیبا بود البته سبک هندی،کال عجيب بود ولی اینجا خيلی خانوادگيو گرمه

جدا!یعنی با دوستات نيومدی کافی شاپ! معمولً دانشجوها زیاد کافی شاپ ميرنپاهایم را زیر صندلی بهم ميفشردم معذب بودم،یا همنشينم به دلم نمينشست!هرچيزی بود جالب نبود
اتفاقاً هم اتاقی هام زیاد ميرن ،ولی من تا حال نشده که برم،یعنی انگيزه ای نداشتم برمسعيد نگاهش پر از کنجکاوی بود ،لبانش از خنده محو نمیشد
توی هند با بچههای هم گروهيت رفتی؟یا با باباتو حامد؟هوس سر به سر گذاشتن این فرد فضول کردم ،مغنه ام را صاف کردم ،باز به درو دیوار نگاه کردم ،شدت
کنجکاویش عجيب زیاد بود دست از زیر چانهاش برداشت چشمانش را ریز کردو گفت:
تنها رفتی؟لبخند زدم
پسر عمه باید برگردم خوابگاه ،بابا بعد از ظهر مياد دنبالمسعيد متعجبو کنجکاو گفت:
جون سعيد بگو با کی رفتی اولين بار؟از زیر ميز به مانتوام چنگ زدم ،دلم قهقه میخواست ،اما خوب نه مکانش مناسب بود ،نه فردی که روبرویم بود
،به یک لبخند بسنده کردم سفارش را که آوردند گفتم:
استادم دعوت کردندآهانی گفت و نفس آسودهای کشيد ،بيچاره فکر میکند استادم فرد پيری بوده نمیداند آرا...فنجانش را بال
آورد یک لحظه انگار چيزی یادش آمد ،چشمانش گرد شدو گفت:
-همون استادت که مسيحی بود؟
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چنگال در دستم خشک شد!او از کجا ميدانست!مادر اختر گفته!سرم را پایين انداختمو اخم کردم
لطفا معذبم نکنيدچشمی آرام گفت،کيک را برش زدم و او با قاشق قهوهاش را هم میزد ،پرت شدم به اولين خواستگاریش ،و
جنجال سپيده ،بی هوا پرسيدم:
از سپيده خبر ندارین؟دلخور نگاهم کرد!
چميدونم! به منچه کجاست! از عکسهای صفحهاش ميشه تشخيص داد پی عشقو حالچه به او برخورد بی تفاوت کيکی نوش جان کردمو گفتم:
دلم براش تنگ شده،زیاد لین و وایبر نيستم ببينم فاميل چخبر ،راستی ميگم ترانه خانم ،منظورم خانم باقریچطورن؟
قاشقش را درون فنجان رها کرد اخم کرده و دلخور نفسی رها کردوگفت:
ميشه اون لعنتيا یا هرکس دیگه ای که توی ذهنته ول کنی ،بهار به خاطر خدا ،الن اینجا فقط منو تو مهميم اینسوال چيه میپرسی
معذرت ميخوام،سوال های معمولی بودخوب است برای پس زدن چرند گفتن جواب میدهد ناراحت گفت:
من معذرت خواهيتو نميخوام !اخه من نميدونم اونا الن اینجا توی ذهن تو چه غلطی میکنند !من بالخره بعد ازچندماه اجازه گرفتم که حداقل با تو حرف بزنم ،انتظار دارم که به این تالشم اهميت بدی،اگه اون دوتا ذهنتو
مشغول کردن به فال نيک بگيرم؟ اگه دوست داری رابطه اشنو با من بدونی به موقعش حرف میزنم ،اصالً
هرچی تو بپرسی جواب ميدم ،ولی الن نه باشه؟
برای پس زدنش کم محلی خوب است؟ سرم را به نشانه مثبت تکان دادم ،آهنگ مالیم پخش شده در فضا با
اخم سعيد سازگار نبود ،با گله مندی گفت:
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سری به مثبت تکان دادم ،چشمانش نرم شد لبانش خندان،برای پس زدنش محکم بودن بهتر نيست؟ بی مقدمه
بدون لحظهای صبرو مقدمه چينی گفت:
بهار میخواستم ازت درخواست ازدواج کنم زن من ميشی؟پس ذهنم جلوی دهانش را گرفته بود که جيغ نکشد ،خوب کمی جا خوردم ،ولی شوکه نشدم قلبم هم مانند
دفعه اول نلرزید ،استرسی نگرفتم ،منتظر این زمان بودم ،نفس عميقی کشيدم ،چنگال را برداشتم برشی به
کيک زدم ،آرام بدون نگاه به او گفتم:
قهوه اتونو بخورین سرد ميشهبا انگشت چند ضربه به ميز زد حرصی گفت:
بهار شنيدی؟بله شنيدم قهوه تونو بخورینعصبی غرید
ميشه این قهوه کوفتيو ول کنی! چته تو دختر! من دارم توی آتيش بال بال میزنم !تو عين خيالت نيستبرای پس زدنش ندید گرفتن شاید زودتر جواب دهد،آرام گفتم:
اجازه بدین با بابام مشورت میکنم جوابشو بهتون ميدنبا ضربه مشت به ميز کوبيدو یک لعنتی بلند گفت ،اطرافيان به ميز ما نگاه کردند ،آن زن تنها رفته بود ،صدای
خنده چند دختر جوان که به ما خيره بودند فضا را پر کرد ،با صدای خفه غرید
ترو به قران بهار ما بزرگ شدیم تو امسال  21سالت ميشه ،هنوز ميخوایی همچيزو به خانوادهات بسپاری!بابات گفت مستقيم جواب از خودت بگيرم! مشکلت دقيقاً چيه؟
پوزخند زدم  21ساله ،بی خودو بی جهت کيفم را برداشتم ،و روی ميز گذاشتم ،بخت برگشته به اشتباه فکر
کرد تصميم به رفتن دارم هراسان گفت:
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بهار ترو به خدا بچه بازی درنيار !نرو ،خواهش میکنم ،بشين حرف بزنيم به هم جواب بده.بهار ميدونم دفعه اولی که ازت خواستگاری کردم سپيده ترو ترسوند ،تهدیدت کرد ،اجازه نداد جوابمو بدی و
اون ازدواج اجباریت پيش اومد ،ولی چرا ميخوایی جواب نداده بری الن ؟

دستپاچه گفتم

-ببخشيد من فقط کيفمو گذاشتم روی ميز،نميخوام برم

نفسی کشيدو تکيه داد به صندلی نگاهش غم داشت،پس زده شد؟آارم گفت:

من الن روبروت نشستم و ميخوام یه جواب ازت بگيرم ،که اگه بله باشه تا آخرین لحظهای که جون دارم پاتوایميسمو خوشبختت میکنم ،به خدا نميذارم آب توی دلت تکون بخوره ،به شرفم قسم میخورم یه زندگی
عاشقانهای برات میسازم که باورت نشه ،ميدونم که ميتونم بهم اطمينان کن

صورتش را مظلومانه جلوتر آوردو آهسته گفت

بهار چند ساله بهت فکر میکنم ،به زبون َآسونه،اگه جوابت نه ،تورو به خدا بگو چرا؟ رفعش میکنم هرچیباشه ،بذار خودی بهت نشون بدم ،بذار ثابت کنم نامرد نيستم ،بذار اعتمادتو جلب کنم ،بذار بهت نشون بدم تا
هرجا بخوایی پات وایسادم ،حيرونم نذار ،جوابمو بده،اگه هم عالقهای نداری با من ازدواج کنی ،باشه ،نميخوام
اذیت بشی ،من انقدر دوستت دارم که راضی نميشم لحظهای حضورم اذیتت کنه ،بهار فقط جواب بده همين

آهی بی صدا کشيدم ،به سعيد نگاه کردم ،پوزخندی زدم حداقل سعيد برای من سعيد است ولی او برایم هميشه
او بوده او برایم مرده ،و من نميتوانم سعيد را شریک زخم احساساتم کنم،آماده نبودم برای یک نيمه
دیگری،جلوی پرواز ذهنم را نمیتوانم بگيرم ،نامردی او بدجور مرا سوزاند و طالقش بدجور دلم را خنک کرده

-بهار
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نگاهش کردم

-بله

-حرف بزن ،چرا ميذاری اینجوری داغون باشم،جوابمو بده

چشمانم را به او دادم ،نگاهش خواستن داشت،اما من نه کمی صبر کردم تا آز نگاهم نخواستن را بخواندو گفتم:

 پسر عمه با تمام احتراميکه برای شما و خانواده اتون قائلم جوابم منفيه ،شما یکبار قبالً ازم خواستگاری کردینجوابم منفی بود ،النم جوابم همونه  ،10سال دیگه هم هيچ فرقی نميکنه ،این که چرا نميخوام ازدواج کنم ربطی
به شما یا کس دیگه ای نداره ،هدفم الن ازدواج نيست

لبش را زیر دندان گرفت دستش را مشت کرد ،چشمانش برق اشک داشت خواست حرفی بزند که ملتمسانه
گفتم:

ترو به خدا به هرچی که ميپرستين شما شروع نکنيد ،بذارین جلو برم ،بذارین برنامه زندگيم بهم نریزه ،پسرعمه دلم نلرزیده ،حوصله عشقو عاشقی ندارم ،اصالً نميخوام کسی پشتم باشه،خسته ام،عذابم ندین ،شما هميشه
برام ارزشمند بودین ،من واقعاً دلم ميخواد پسر عمهام با یه دختری هم تيپو شکل خودش شادو شنگول پر
انرژی ازدواج کنه ،مثل ترانه،نه منکه اصالً ذهنم درگير ازدواج نيست ،من الن یکی شدن نميخوام ،شوهر
نميخوام ،بچه نميخوام ،پناه نميخوام،مرد نميخوام ،خواهش میکنم مجبورم نکنيد،طعم اجبار هنوز زیر دندونم
تلخی ميکنه،خواهش ميکنم ،مدام توی دستو پام نباشين ،من یبار چوب اجبارو خوردم ،شما مجبورم نکنيد،
دوست داشتن یک طرفه راه به جایی نميبره،نميخوام پای مردی بایستم،من قبال یبار مردونه ایستادم ،با این که
تمام وجودم نخواستن بود،اما با نامردی پای ایستادنم قلم شد ،پسر عمه من برنامه دارم برای زندگيم ،و تو این
برنامهام تنهام ،هيچ کس جایی نداره الکی وقتتونو برای یه دختر بی احساس تلف نکنيد،اجازه بدین این
گذشتتون توی ذهنم بمونه ،به هر قيمتی به دستم نيارید ،من یکبار نابود خودخواهی شدم ،نه خودخواهی از نوع
عشق خودخواهی از نوع شاد کردن دل دیگران ،نميخوام دوباره تحت فشار قرار بگيرم ،خواهش میکنم ميلی
ندارم به یکی شدن ،اگر هنوزم ميگين منو ميخوایين دیگه حرفی ندارم ،قبول ميکنم،ولی بدونيد که شما هم
دارین خودخواهی میکنيد.
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سعيد سریع دست بر چشماش گذاشتو کل صورتش را ماساژ داد ،او فوق العاده احساساتيست ،دختران ميز
کناری آرام شده بودندو زیر چشمی منو سعيد را نگاه میکردن،انگار داشتند لب خوانی ميکردند ،سرگرمی بهتر
از این برایشان نبود ،سعيد سر به زیر بدون نگاه به من گفت:

-باشه برو

-پسر عمه

بروروی دیدن سعيد غمگين را نداشتم ،سریع از کافی شاپ بيرون زدم وارد خيابان شدم ،سوار تاکسی شدمو به
خوابگاه رفتم ،کارم تميز و خوب بود،نفسی گرفتم ،گوشی موبایلم را درآوردم ،شماره ترانه را گرفتم بوق
خورده نخورده جواب داد
بهار چی شد؟ راضيت کرد آره دختر؟لبخند زدم
سالم بانوی عاشق
خندیدم بلند،دیوانگی و عاشقی نزدیک هم است انگار،از خندهام خندید وبا صدایی خجالت زده گفت:
وای بهار اینجور حرف زدنت یعنی اینکه جوابتو قبول کرد؟ آره قربونت برم!بله خانم وکيلجيغ کشيد چه جيغی ،گوشی را از گوشم دور کردم چه هيجانی داشت،و من نفهميدم طعم عشق را،طعم دلباختن
را،کاش حسود نباشم،مکرر گفت:
بهار عاشقتم به خدا که تکی دخترهيجان زدگيش که کم شد گفت:
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بهارجون تورو به خدا منو ببخش ،خيلی خودخواهم نه؟ خدا شاهده من نمیخواستم منصرفت کنم.سعيد برای من شروع نشده به پایان رسيده بود
ترانه خانم من اصالً دلم با سعيد نبود ،اگر دلم باهاش بود ،به خاطرش میجنگيدم ،هيچ ارتباطيم به حرفایدیشب شما نداره،دیگه نميخوام بخاطر صالح دیگران ازدواج کنم ،من اصالً فکر ازدواج نيستم دلم ميخواد
اونيکه سليقه خودمه انتخاب کنم ا،شاید هيچوقت پيدا نشه ،اگر هم پيش نيومد ازدواج اجباری نميخوام
ترانه صدایش غمگين شد،جانا توچرا شرمنده ای!
میفهمم ،تو یبار داغون شدی ،حتماً تصميمت درسته ،متاسفانه توی موکالم دارم مواردیو که تا طالق ميگيرینسریع ازدواج ميکنن که به طرف بفهمونند خواهان دارن ،ولی اشتباهه تو دختر قوی هستی ،ميدونی چی ميخوای
،ميدونی چيکار ميخوای بکنی ،واقعاً رفتارو تفکرت افتخار آميزه،بهار افتخار ميکنم که باهات آشنا شدم
بلند خندیدم،این دختر مرا چهارپا فرض کرده
باشه گولم زدین ،الن من ذوق زده شدم از تعریفاتون ،خداحافظ ترانه خانم اميدوارم با پسر عمهام خوشبختبشين
**
زیر دوش خنک آب احساس خوبی داشتم ،دیوانه بودم،از شکست او شاد بودم،سلول های بدنم انگار آب را
ميخوردند ،بشاش و سرحال،خدایا مرا ببخش که این مقدار شادم،قسم به خودت که ایمانم سست است چنين
شادم ،لباس هایم را پوشيدم
چمدانم آماده بود و من خداحافظی ميکردم با این خوابگاه ،کمی دراز کشيدم ،خوشحال بودم که اشکهای
دیشب ترانه امروز تبدیل به خنده شد ،ترانه سپيده نبود ،ترانه واقعاً سعيد را دوست داشت ،تمام صحبتهای
دیروز منو ترانه جلوی چشمانم آمد
مسئول حراست خوابگاه چشم غرهای به من رفت !واقعاً مشکلش چيست! مسئول ظاهر دیگران من نيستم
!خجالت زده به ترانه گفتم:
آخه چه موضوعی پيش اومده خانم باقری،این موقع شب تشریف آوردین اینجا!او حرفش یک کالم بود!
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

317

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
چند لحظه بيشتر وقتتو نمیگيرم ،لطفاً بيا باهم بریم داخل ماشينمسری به مثبت تکان دادم ،مأمور حراست سری به تأسف تکان داد ،ترجيح دادم از زیر نگاه او فرار کنم ،ظاهر
این دختر به من چه ربطی دارد!سریع سوار خودرو ترانه شدم ،هيچ پریشان خاطری در نگاهش یا رفتارش نبود،
دقيقاً نمیفهميدم برای چه آمده! من او را یکبار بيشتر ندیده بودم ،آن هم در دفتر وکالتش ،بدون نگاه به من
خيره به کوچه خوابگاه گفت:
ببخش مزاحمت شدم ،کالً زیاد اهل حاشيه نيستم ،یه سری حرفها بهتون میزنم لطفاً فقط گوش کنيد بعدقضاوت کنيد باشه؟
ها!این موقع شب؟
بله بفرمایيدمن به خاطر سعيد اینجامآنقدر تعجب کردم که حتی نتوانستم بپرسم چه اتفاقی برای سعيد افتاده ،سریع پشت بند حرفش گفت:
سعيد قراره فردا بعد از از دفاع پایان نامهات ازت خواستگاری کنه ،دوست داشتم باهات حرف بزنم ،بهت بگمدلشو نشکن ،اون طاقت نداره ،دیشب داغون بود ،مدام میگفت ترانه بهار اگه نه بگه چی ؟دیشب بهم گفت
بهار ،و توی چندین سال رفاقت منو سعيد ،بهار فقط نابغه کوچلوش بود!ولی دیشب فهميدم نابغه کوچلو رو
ميخواد
ترانه بغض کرد این دختر عاشق سعيد است !این هم سپيده دیگر!با بغض و لرزش صدا ادامه داد
دیشب سعيد بهم گفت ،اگه از طرف خانواده دایيم اومدن تحقيق بگو فقط در حد همکاریمترانه آه بلندی کشيد!خواستن سعيد عجيب نبود ،ولی بال بال زدن این دختر دردناک،دست به فرمان گرفت
وگفت:
ميدونم اونروزی که اومدی دفترم،و منو سعيد ،دست توی دست دیدی ،خودت فهميدی رابطه ما بيش از یههمکاره،پس منم خواستم صادقانه بهت بگم درمورد ارتباطمون،که بعد ًا برای سعيد دردسر نشه،منو سعيد از
سيزده سالگی باهم بزرگ شدیم ،همجا باهم بودیم ،غمو شادی هامون باهم بوده ،هيچ وقت چيز پنهونی ازش
نداشتم ،فکر میکردم اونم نداره ،تا دیشب فهميدم چندساله دوستت داره و من نميدونستم ،به ظاهرم نگاه نکن،
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فکر نکن دوست دختر سعيدم یا یه آدم عوضيم نه ،سعيد دیگه چند ساله دورهرچی دختره خط کشيده،اگه
دفتر کارشم رفته باشی دیدی حتی منشی دفترشم پسره ،چند سال پيش که گفت دور هرچی پارتيو دختره یه
خط قرمز کشيدم ،فکر کردم به خاطر شغلشه ،ولی دیشب فهميدم به خاطر تو بوده ،اینم بگم من جزو اون خط
قرمز نبودم ،من و سعيد هميشه برای هم بودیم ،اميدوارم بعد از ازدواجتون دورم خط نکشی.
چنان حرفهایی ترانه در بهت مرا فرو برد که نمیدانستم کدام را هضم کنم ،پارتی !دختر! به من نگاه کرد
پوزخندی زد،نگاهش غم داشت  ،دوباره به روبرویش خيره شد
مشخصه تو دختر مذهبی هستی ،شاید رابطه منو سعيد برات مفهوم بدی داشته باشه ،ولی از این فکرها نکن،منو سعيد هيچ وقت حدمونو نشکستيم ،اینکه سعيد یه دختر مذهبی انتخاب کرده ،برام عجيبه ،معلومه خيلی
دوستت داره که به خاطر تو همچيزو کنار گذاشته
با هزار جان کندن گفتم:
ترانه خانم ،اصالً نمیفهمم برای چی اومدین ،چرا اینارو به من ميگين؟ اصالً زندگی خصوصی من ربطش به شماچيه؟
زیر چشمی نگاهم کردو نگاهش را به کوچه داد
نميدونمابروهایم از تعجب بال پرید خواستن از نگاهش داد ميزد
شما سعيد رو دوست دارین؟اومدین بگين جواب منفی بدم؟تک خندهای زدو کالفه گفت:
تو کجا و من کجا !خانواده و ثروت شما و من کجا!دخترمن حد خودمو ميدونم ،اصالً من در حد این خانوادهنيستم ،گاهی فکر های احمقانه دخترانه کردم،آره من سعيدو دوست دارم ،ولی اینقدر خودخواه نيستم که اونو
در حد خودم بدونم  ،دیدم سعيد دیشب یه حال عجيبی داره ،کالفه بود میگفت ميخوام دریچه قلبمو برات باز
کنم،انقدر احمق بودم فکر میکردم رسيد اونروز که ميخواد حرف دلشو بزنه ،نگو میخواست بدون خجالت رک
و راست حرفشو بزنه ،و اینهمه سال خوبیهای منو ندید بگيره ،البته منتی نيست خانوادهاش و خودش بيشتر از
اینا گردن من حق دارند ،گفتم که من کجا و اونا کجا !دیشب گفت داداشت بالخره اوکيو گرفته ،ميخوام ازدواج
کنم ،اونقدر شوکه شدم که گفتم داداشم کيه؟ به خودش اشاره کرد تعجب کردم ،من هيچوقت سعيدو مثل
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داداشم نميدونستم روک و راست گفتم ،تو هيچوقت داداش من نبودی ،چيزی نگفت سکوت کرد ،خودشم
ميدونست خيلی دوسش دارم و فکر میکردم اونم دوستم داره ،هيچ وقت لقب خواهری به من نداده بو،د که
یباره به خاطر تو شدم خواهرش،
دستانش میلرزید گيسوان بلندش را که به دورش ریخته بود ،را با یک دست پشت سرش ریخت،روسریش را
پرت کرد صندلی عقب ،مانند احمقها سکوت کرده بودم! ،مغنه ام را تنظيم کردم به روبرویم خيره شدم من
جنس خودم را ميخواهم ،اینبار خودم تصميم ميگيرم ،نفسی گرفتمو گفتم:
نه رابطه شما دوتا به من مربوط ميشه ،نه دوست داشتنش مسئولش من هستم ،سعيد یبار از من جواب نهگرفته
به سرعت نگاهش به سمت من برگشت با تعجب لبخند زد! این دختر اصالً کيست؟ دستو پایش را گم کرد به
سمت صندلی عقب خم شد شالش را مجدد برداشت ،لبخندو تشویش از چهره اش پاک نميشد،رفتارش چيزی
رو معلوم نميکرد،مشخص بود شوکه شده از جوابم ،اصالً نمیدانست چه بکند قفسه سينهاش تند تند بال و پایين
میرفت !گيج بود دستم را گرفتو گفت:
بهار من اینارو نگفتم که جواب منفی بدی !من گفتم که همچيزو بدونی ،تو یبار شکست خوردی ،سعيد برامگفت همسر سابقت بدجورسرکارت گذاشته رفته ،من فقط خواستم بدونی اآینه رابطه من و سعيد همينه ،تورو
خدا به سروتيپم نگاه نکن فکر نکن از اون هفت خطام
ته ذهنم پوزخند زدم،دخترتو آمده ای که مرا منصرف کنی،لطفا چرند نگو ،دستش را به گرمی فشردمو گفتم:
من هيچکسو قضاوت نمیکنم ،یبار ندیده قضاوت کردم چوبشم خوردملبخند زد نفس راحتی کشيدو گفت:
ميدونم تو خيلی خانمی ،گفتم یوقت به خاطر اینکه مذهبی نيستم توی ذهنت منو یه دختر لوسو از خود راضیتصور نکنی ،اصالً ميدونی ارتباط منو سعيد از کجاشروع شد،بذار برات بگم ،من یکی از بچههایيم که تو موسسه
خيریه عمو سياوش بزرگ شدم
لبخند زد و من شگفت زده که دختری به این لوندی در پروشگاه بزرگ شده باشد! با آسودگی خيال گفت:
آره به ظاهرم نمياد،ولی من یکی از بچه های بی پدر مادرم ،بهار به نظر من عمو سياوشو خاله فهيمه بهترینآدمهایی هستند که توی کل کره خاکی وجود دارند ،اونا قلب خيلی بزرگی دارند ،نميدونم چرا ولی دوست دارم
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از زندگيم برات بگم! از گذشتهام ،گذشتهای که هيچکس نميدونه بهجز خانواده عمو سياوش،شاید نميخوام که
قضاوتم کنی ،پدرو مادرم هردوتا معتاد بودن ،ميگم معتاد یعنی بد معتاد ،به معتادی شدیدشون ،دائمو الخمر
بودنم اضافه کن،هميشه خدا یا خواب بودن یا م.ست ،یا خمار  ،من تنها فرزند اون خونه که نه اون زیر زمين
بودم ،سيزده سالم بود که از خونه فرار کردم ،نه از خوشی زیاد نه به خاطر کتک زیادی که مادرو پدرم هر وقت
جنس گيرشون نميومد میخوردم ،اونا خيلی کتکم میزدن ،اون خونه نحس ترینو کثيفترین خونه دنيا بود
،توی سيزده سالگی براشون بساط منقل و وافور پهن میکردم ،یه دختر سيزده ساله تمام،م .شروب هارو
میشناخت ،یعنی وظيفهام بود بشناسم ،وقتی بابام داد میزد فالن مارکو بيار چشم بسته ميرفتم از کمد می
آوردم ،شب قبل فرارمم پدرو مادرم کفگيرشون خورده بود ته دیگ ،هم خ.مار بودن هم الکل نداشتن ،و من
بدبخت کسی بودم که با سيخ داغ به جونم ميوفتند ،به هربهونه ای که خنکای دلشون بشم ،اونشب به شدت
کتک خوردم چون پام به فرش گير کرده بود ،و یه استکان از اون زهره ماریا ریخته بود،اون دوتا هم به خاطر
سر درد شدید میخواستن خفهام کنن تا تونستن منو زدن،صبح با بدنی بی جون فرار کردم ،بچه بودم آواره
خيابونا شدم ،حالم بد بود خيلی بد ،تمام تنم یا با سيگار سوخته بود ،یا مشتو لگد خورده بود ،گشنه بودم ،خودمو
خيس کرده بودم ،تا اینکه یه آقایو دیدم که دست یه پسر همسن منو گرفته و داره آب ميوه بهش ميده ،دیگه
نفهميدم چی شد ،به سمت پسر حمله بردمو کيکو آب ميوه رو ازش گرفتم ،و چشمامو بستمو تا جون داشتم
دویدم ،پشت سرم اون آقایی که دست پسرو گرفته بود فریاد میزد وایسا ولی ميدونستم بگيرتم ميده دست
پليس ،برای همين تا توان داشتم دویدم که یهو نفهميدم چی شد که با صورت خوردم زمين ،هم کيک کثيف شد
هم آب ميوه ریخت گریه ميکردمو زجه میزدم نه به خاطر درد ،به خاطر اون کيک و آب ميوه ،اون اقا خودشو
به من رسوندو توی یه حرکت منو بغل کرد ،تا تونستم مشتش زدم بهش گفتم عوضی چرا دنبالم اومدی کيکو
آب ميوه خراب شد ،یه مرتبه دیدم شروع به نوازشم کردو گفت گریه نکن برات میخرم دخترم ،وقتی گفت
دخترم انگار دنيارو به هم دادن هيچکس به هم نگفته بود دخترم از خوشحالی سرمو گذاشتم تو بغلش و بی
هوش شدم ،بعد از دوروز توی بيمارستان به هوش اومدم ،از ضعف زیاد عفونت زخمهام توی قسمت ویژه
بستری بودم ،و اولين کسيو که بال سرم دیدم همون آقا بود با لباس سفيد ،عمو سياوش بعدشم خاله فهيمه اومد
با کلی لباس شيکو یه پلی استيشن چندروزی بيمارستان بودم ،حالم خيلی بهتر شده بود هرچقدر که عمو
سياوش و خاله فهيمه میپرسيدن خونه اتون کجاست خانوادهات کيه ان هيچی نمیگفتم خاله فهيمه میگفت
تمام نيروی انتظامیهای اطراف سپردیم ،ولی هيچکس اصالً گزارش گمشدنتو نداده  13سالم بود کامالً
ميدونستم خونمون کجاست ولی نمیخواستم برگردم ،ميدونستمم بابا و مامانم از ترس کتکهایی که به من
میزدند ميترسن دنبالم بگردند بعدش با هماهنگی نيروی انتظامی وبهزیستی منو بردن مرکز خيریه خودشون
یه خونه بزرگ و با صفا که چند تا بچه مثل من اونجا بودن عمو سياوشو خاله فهيمه ریئس اونجا بودند بعدن ها
فهميدم که خاله فهيمه تازه یک سالی بوده که با عمو ازدواج کرده و اون پسری که من دیدم اسمش سعيده و
بچه خاله فهيمه اس ،سعيد خيلی مهربون بود هنوزم هست خيلی دوستش داشتم هرکاری اون میکرد منم
میکردم هرچی میگفت گوش میدادم هرچی میگفتم گوش ميدادتوی اون مرکز همه به هم احترام ميذاشتن
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غذای خوب به هم ميدان جای خواب تميز کتاب ميخوندن تولد ميگرفتنچند وقتی که گذشت عمو اومدوباهام
حرف زد ازم خواست که آدرس خونمونو بدم گریه کردم التماس کردم منو برنگردونند اما اون به هم گفت
ميخواد خانواده امو نجات بده،آدرس اون زیرزمينی که توش زندگی ميکردمو دادم وقتی رسيدیم اونجا همسایه
ها منو نشناختن ،از بس تميز بودم ،همسایهها گفتن پدرو مادرمو با دوکيلو هروئيين گرفتنو حکمشون اعدامه
چند وقتی گذشتو اعدامشون کردن روزیکه خبر اعدامشونو دادن خيلی گریه کردم اون روز سعيد اومدو قسم
خورد تنهام نذاره ،و واقعاً تنهام نذاشت تا دیشب که حرفاش رنگ جدایی میداد اینا رو گفتم که اگر جوابت
مثبته اجازه بدی هميشه سعيد کنارم به مونه چون من بهجز سعيد هيچکسو ندارم
حرفهایش قلبم را به درد آورده بود خدایا این دختر چه کشيده دستش را گرفتم:
متاسفه ام بخاطر گذشته تلخت،چرا قضاوتت کنم مگه من خدام؟ عزیزم من به سعيد فکر نمیکنم ،من اصالً بههيچ مردی برای ازدواج فکر نمیکنم من هدف هام خيلی فرق داره با عرف جامعه،ميدونم که محيط جامعه از
من ميخواد متأهل بشم ،ولی من اینو نميخوام توی برنامه ریزیم نه سعيد جا داره نه هيچ مرد دیگه فعالً خودمو
کنار میکشم از زندگی مشترک
خندید اشک در چشمانش آمدو گفت:
عزیزم تو نه بهش بگی حریصتر ميشه برای داشتنت.نترس دختر یجوری ردش میکنم پشيمون بشه از عالقه به من6سال بعد
خانه پدریم پربود از صدای بچهها ،پسرهای حميدو حامد خانه را روی سرشان گذاشته بودند،بنيامين پسر حامد
مدام گریه ميکردو بهانههای دروغين میگرفت ،خوب حق داشت هوو سرش آمده،آنهم نه یکی دوتا !فرزانه و
حامد دیشب یعنی زمانی که من بعد از  6سال به ایران برگشتم دوباره صاحب دوفرزند شدند ،و آمدن ناگهانی
من خوشی تولد این دوقلو را بيشتر کرد ،همه خانواده بهجز پدرم از آمدن من بيخبر بودند ،مادرم چنان مرا به
سينهاش چسبانده بود ،که انگار میخواست مرا جای قلبش بگذارد ،باور نمیکرد که برگشتهام ،یکی از نوزادها
در آغوش من بود،و تندو تند شير خشک میخورد ،زیبا بود دقيقاً شبيه خود فرزانه،سفيد،مو قهوه ای ،چشم
رنگی ،یکی دیگر در از نوزادها که دقيقاً شبيه حامد بود در آغوش نامزد احسان یعنی نازنين بود ،از شانس بد
نازنين آن نوزاد گریه میکرد ،مادرم که از خوشحالی روی پایش بند نبود ،تمام وقت مشغول خوراندن
خوراکیهای مختلف به فرزانه بود ،مادرم هميشه پسر دوست بود ،حال که فرزانه دوقلو برایش آورده دگر
فرزانه تاج سرش است ،فرزانه اما بی حالو بی رمق بود ،مادرم کامالً برای فرزانه مادر بود اما هيچکس مادر خود
آدم نمیشود،و من این را در نگاه غمگين فرزانه ميفهميدم ،طفلک بعد از 7سال باردار شد ولی زن عمو رفته بود
و اورا تنها گذاشت ،وحال دوباره تنهاست
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عمو پرویز ،احسان ،حامد ،و پدرم در حياط مشغول پختن جوجه کباب بودند ،چنان ميگفتنو میخندیدن که
صدایشان محل را پر کرده بود ،این دورهمی روحم را جال ميداد،احسان یک مرتبه به داخل سالن پرید،خدا به
خير کند باز که آمده؟ بلندو با هيجان گفت:
بهار ،بدوبدو قایم شورفتار احسان دیوانهام کرده بود ،شدهام اسباب سرگرميش هرکس وارد خانه میشد  ،احسان از بدو وروود از
همه صحنهها فيلم میگرفت ،چون کسی از آمدنم خبر نداشت وقتی مرا ميدین جالب شوکه میشدن ،نوزاد را به
آغوش مادرم سپردمو بلند غر غر کردم:
بابا دیونه ام کردین آقا احسان ،از صبح تا حال قایم باشک راه انداختين ،آخه من با این چشمای پوف کردهرنگ پریده ،کالفه وبی خواب ،چه سوپرایزیم برای دیگران ،بابا یه سرگرمی دیگه پيدا کنيد به خدا  15،ساعته
نخوابيدم ،بی انصافا ،آخه این چه کاریه! هی بسرم ميارین ،نازنين تورو خدا تو یه چيزی به نامزدت بگو
صدای خنده و قهقه عمه فهيمه و نازنين آمد،واقعا بی انصافا ،من شدم دلقک اه
نخندین تورو خدا خوابم مياد ،حال کی هست؟احسان خنده کنان از غرغرهای من گفت:
بابا سعيده ،غر نزن ،بدو دیگه ،به خدا  4روز دیگه ميایی دست منو میبوسی ،ميگی قربونت برم احسان که برامیادگاری فيلم گرفتی
زیر لب غرغر کردم
آره حتماً بچه پرو،انگار ملکه انگليسه دستشو بوس کنم،فوتباليست خودپسندبه آشپزخانه رفتم ،از گشنگی کاهوی تازه شسته درون سبد راخوردم ،احساس بزی خسته را داشتم،سوپرایز
سوپرایز ،این احسان دیوانه است ،خندهام گرفت،چقدر غر میزنم!
تلفن همراهم زنگ خورد شماره ناشناس بود ،جواب دادم بعد از صحبت کوتاه تلفن را که قطع کردم شوک زده
سر جایم خشک شدم ،او به خاطر من آمده! صدای قلبم در گوشم طنين انداز شده بود!
محال است! اوکه اصالً مرا نمیدید! او که اهميتی به من نمیداد !باورش سخت بود شاید از بی خوابی به سرم
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زده،دوباره تلفنم را چک کردم ،درست بود شماره ناشناس روی تلفن به من لبخند میزد ،خدایا باورم نمی شود
یعنی او مرا دوست دارد!
بهار مسخ شده به سمت شير آب رفت ،ليوان آب را پر کرد ،به یک نفس آب را سرکشيد ،مدام میگفت محال
است ،محال است ،چطور ممکن است خدایا ممنون ،پری آهسته به آشپزخانه آمدو با خنده گفت:
اومدن بدو که احسان داره زیر زیرکی فيلم ميگيره ،بدو مامان اینقدرم غر نزن زشته  ،راست ميگه احسان فيلمقشنگی ميشه ،خاطره ميمون،ه بعدشم کاهو چرا دستته مادر سير ميشی الن غذا میکشيم،دردت به جونم
بهار گيج به مادرش گفت:
مامان ميخوام یچيزی بهت بگمپری سرمست و شادو بی خيال گفت:
باشه مادر ،احسان دوربين به دست منتظره ،برو برگرد حرف میزنيم ،ميدونم خستهای ولی همه دلمون شادهاز اومدنت ،فدات شم

بهار باید حرف میزد نمیتوانست این حجم از خوشحالی را در قلبش نگه دارد ،دستش را روی قلبش گذاشتو
برای آرامشش گفت:
الََّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَُّ قُلُوبُهُم به ذکر اللََّهِ ٔ أَلَا به ذکر اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ
نفس نفس زنان آهسته به سالن پذیرایی رفت ،همه در سالن جمع شده بودن ،برای دیدن این صحنه
حتی آن هایی که در حياط مشغول پخت جوجه بودن آمده بودند ،بهار آهسته روی شانه ترانه زد
ترانه که به خيالش اشتباه کرده ،اول شوک زده به بهار خيره شد،و با فریاد (وای بهار برگشته) بهار را در آغوش
گرفت،آنها هميدگر را در آغوش گرفتند ،ترانه مدام بوسه باران میکرد صورت بهار را ،حاج حسين قهقههای
از شادی زد وگفت:
روح سرهنگو مادر شاد ،چقدر بهارو دوست داشتن چقدر ،باعث افتخارشون بودی بهار ،کاش ميدین اومدیاونم ،با این همه افتخار
دل بهار به درد آمد ،زمان فوت سرهنگ ایران نبود و  50روز بعد اختر هم به همسرش پيوست ،و بهار  6سال
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تمام به ایران برنگشته بود ،بهار لبخندی زد ،بغضش را برای مرگ پدربزگو مادر بزرگش پنهان کرد ترانه را
بوسيدو گفت:
قربونت برم ترانه جون ممنونم از محبتتترانه دوباره با خوشحالی و قدردانی بهار را در آغوشش فشرد ،بوی خواهر میداد بها ر،به چشمان مهربان بهار
خيره شدو آرام گفت:
هرچی دارم ازتو دارم بهار ،عاشقتمبهار لبخند زد،دگر ميفهميد عاشقی چه طعمی دارد ،لبخند زد به ترانه گفت:
عزیزم خوشبخت باشين ،هر چی داری از خدا داری،من کی باشم ،راستی آقا سعيد کجان؟ ترنم کو؟داره ماشينو پارک ميکنه اون آتيش پاره هم دنبال باباشهصدای سعيد از حياط آمد ،احسان دوربين را پایين گرفتو گفت:
بهار جون احسان این آخریشه ،سعيدو زلزلهاش دارن ميان ،جان احسان نه نگوبهار چشم غرهای رفتو غرغر کرد:
ولکنيد به خدا،خسته ام من 15ساعتو همه با خنده نگذاشتن بهار به غرغرهای تکراریش ادامه دهد،نازنين نامزد احسان دست بهار را گرفت و به
آشپزخانه برد ،دختر زیبایی بود مهربان و خانم ،بهار حرصی گفت:
عجب زن و شوهر شبيه همين !دخترشما باید جلوی شوهرتو بگيری! تازه هم دستشینازنين ریز خندید بهار پس ذهنش گفت چه زیباست این عروسک
بهار روبروی آینه قدی آشپزخانه به ظاهرش نگاه کرد ،تونيک آبی و سفيدش تا روی زانوهایش بود
وساپورتش با شالش هم خوانی داشت ،لبخندی زد ظاهرش را دوست داشت ،خيلی وقت است که کت و
دامنهای سليقه پری را نپوشيده بود ،هرچند که مادرش غرغر میکرد اما دیگر در کارهای بهار دخالتی
نداشت ،بهار به نازنين گفت:
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عروس خانم از پسر عموی من راضی یا نه؟ اذیتت که نميکنه عروسک؟نازنين لبخند خجالت زدهای زد
خيلی پسر آقایيه ،خيلی مهربونه ،فقط وقتی با هم ميرم بيرون مشکل داریم ،هرجا ميریم دورو ورمون ميریزنبرای عکس ،نه که ناراحت باشم ولی واقعاً گاهی احتياج به خلوت داریم ،من قبل از اینکه زنش بشم باورم
نمیشد یه فوتباليست توی محيط بيرون اینهمه دردسر داشته باشه!

صدای خنده سعيد آمد ،جيغ بچهها بال رفت ،همه یک صدا میگفتن ،آتيش پاره اومده ،بهار لبخند زد ،سعيد
مهربان آمده بود ،سعيدو ترانه در این  6سال هميشه با بهار در ارتباط بودند آن دو زوج خوشبختو مهربانی
بودند،و بهار از همان ارتباط تصویریهایشان میدانست دخترشان چه زلزله ایست،به سالن پذیرایی رفت سعيد
کنار تخت فرزانه ایستاده بودو تبریک میگفت ،ترنم کوچلو هم درحال کشتی با پسر حامد بود ،احسان دوربين
به دست پشت سر بهار ایستاده بود ،ترانه از هيجان بال وپایين ميپریدو جلوی دهانش را گرفته بود ،بهار آهسته
پشت سر سعيد رفت ،همه ریز میخندیدند بهار یک سالم شبيه فریاد گفت ،و سعيد آهسته با تعجب برگشت،
اول خشک زده به بهار نگاه کرد،سعيد بدون هيچ عکس العملی با خنده فریاد زد
زهر مار و سالم ،خدا لعنتت کنه پرفسور!کی برگشتی!سالم چرا خدا لعنتم کنه اخه! سحر رسيدمهمه میخندیدند از ته دل ،سعيد با ناباوری به تيپ جدیدو خانم وار بهار خيره ماندو با تعجب لوده وار گفت:
وای نگاه کن چقدر بزرگ شده! چقدر خانم شده !بابا آکسفورد رفتی انتظار داشتيم قرطی برگردی! تو کههمون بهاری!فقط گنده دماغتر
رو به بقيه گفت:
عظيمی ها ،توروقران زیادی خانم نشده!یه توجه کنيد! نه نميشه،اصال بيایين دستو پاشو بگيریم ببریم تویحوض وسط خونه بندازیمش ،یکم باد دماغش بخوابه ،انگليس رفته خيلی قيافه ميگيره
بهار با یک جيغ بلند به سمت حياط دوید ،احسان دوربين به دست فرمان حمله را داد ،و زلزلههای کوچلو همراه
حامد و سعيد به دنبال بهار میدویدندة بچههای کوچلو به خيالشان سعيد واقعاً میخواست بهار را در حوض بی
اندازد،برای همين بسيار مشتاقانه همراه با جيغ دنبال بهار میدویدند ،خانه پر از صدای خنده و جيغ بود،بيچاره
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

326

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
فرزانه ،بهار ميدویدو قسمشان میداد نزدیک نشوند ،اما حامدو سعيد و بچهها امانش نمیدادند ،حاج حسينو
پری حرص میخوردند پری میگفت
تورو به خدا ولش کنيد خسته اس ،سعيد ببين چه آتيش راه انداختی توی حياط،ذليل نشی،بهار بدو بيا برو تویاتاق مادر
سعيد دستش را بال بردو به پری گفت:
چاکرتم زن دایی پری جونمگونه های پری رنگ گرفتو چادرو سفيد گل گليش را دور کمرش سفت کرد،بهار که فقط ميدوید ،دستی برای
مادرش تکان داد،حاج حسين میخندید و غرید:
نکنيد دخترمو،سعيد ،احسان،حامد ،خجالت بکشين از قدو قوارتون ،گناه داره دختر باباچنان صدای جيغ و داد در حياط خانه زیاد بود که کسی صدای زنگ خانه را متوجه نشد ،پرویز به قاب آیفون
نگاه کرد ،آمده بود طبق قرارش ،طبق قولش درست به موقع ،پرویز دکمه در باز کن را زد و بهار همچنان با
بچهها زیر درختان انگور در حال بازی بود ،حامدو سعيد گوشه ای از حياط ایستاده بودندو،بهار را دست انداخته
بودندو پرفسورپرفسور به نافش میبستن.
در که باز شد همه ساکت شدن بهجز بهارو بچهها ،صدای سالم امير حسين انگار گرد مرده پاشيد به خانه حاج
حسين!و بهار پشت به در خانه به یک باره ایستاد ،بهار چشمانش را بست،این صدا را ميشناخت،صدای کاووس
شب هایش بود گاهی،اولين کسی که او را دید سعيد بود ،سعيد بلند باتعجب گفت:
امير حسين!بهار به دیوار روبرو خيره شد ،بچههای کوچک که اهميتی به تازه وارد نمیدادند دستان بهار را میکشيدند تا به
داخل حوض بياندازنش،امير حسين اولين کسی را که دید بهار بود،خجالت وار گفت
سالم ،من برگشتمبهاردستانش را محکم مشت کرد،تا نفهمد کسی ميلرزد دستانش،و در سرش یک حرف
ميچرخيد((((،برميگردم قول ميدم))))
و حال بعد از هفت سال برگشته !امير حسين مردد در پاشنه در با دست گل و شيرینی بزرگ ایستاده بود
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حاج حسين و پرویز تنها کسانی بودند که از آمدن بهار و امير حسين خبر داشتند ،هيچکس حتی سعيد جلو
نرفت ،انگار همه طلسم شده بودند،یا منتظر اشاره از بهار بودند ،حاج حسين برای اینکه این جو سنگين رها
شود گفت:
امير حسين عمو خوش اومدی بفرمابهار قلبش انگاری از کار افتاد ،صدای عمو گفتن پدرش در گوشش طنينانداز شد،این طور حرف زدن پدرش یعنی حضور امير آن چنان ناگهانی نيست! امير حسين سربه زیرو شرمنده
از پشت سر بهار رد شد و آرام سالمی کردجوابی نشنيد،لحظه ای امير حسين به بهاری نگاه کرد،که تغير
ظاهریش مشهود بود،صورتی اصالح کرده ،لباسی جوان پسند،اما با همان حجاب ،بدون هيچ آرایشی،مردد
گفت:
سالمبهار که فقط ميتوانست به موزایک های خانه اشان خيره بماند ،امير غمگين شد،جوابی نشنيد از بهار مهربان،
خجالت زده به راهش ادامه داد ،بهاردر ذهنش بر سر خودش فریاد زد (،جمع کن خودتو دختر خودتو نباز
،قوی باش،نذار بفهمه شوکه ای از حضورش)اما پس ذهنش ميدانست کار سختيست ،بهارباقربان صدقه کودکان
،خود را سرگرم کرد ،خواست که آمدن او را بی اهميت جلوه کند ،ولی خدا میدانست که بهار تبدار شده بود ،با
خوش آمد گویی حاج حسين همه به استقبال امير رفتند،همه سالمو احوال پرسی با امير کردند ،اما نه به مانند
بهار نه با شور هيجان ،انگار که مهمانی محترم و رسمی آمده باشد دست دادن و بوسهای از سر اجبار ردو بدل
شد ،امير حسين خواست حامد را در آغوش بگيرد ،ولی حامد خود را عقب کشيد،و تعارف کرد به داخل منزل
برود ،جو سنگين بود و همه معذب،پری خشمگين به آشپزخانه رفت و جواب سالم امير حسين را نداد ،و امير به
جان خریده بود این کم محلی هارا ،فهميمه امير را در آغوش گرفتو گفت:
خوش اومدی عزیزعمه ،چشمت روشن دوباره دایی شدیو این گرمترین سالمی بود که امير حسين شنيد
ممنونم عمهاحسان کالفه با امير دست داد ،و امير فهميد هيچکس از آمدنش خوشحال نيست ،حتی برادرش! دستان امير
میلرزید ،احساس تنهایی سيلی محکمی در صورت امير میزد ،خانه انگار با وجود امير از گرما افتاده بود ،و رو
به سردی میرفت ،وارد سالن خانه شد ،به کنار تخت فرزانه رفت ،فرزانه از شوق دیدار برادر از جا بلند شد
،همدیگر را بغل کردند و فرزانه بعد از  7سال بالخره با برادرش صحبت کرد.

رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

328

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
کوبوتری لب حوض نشست و بچهها بهار را رها کرده پی کبوتر رفتند ،بهار با دستی لرزان شالش را مرتب کرد
،قلبش میزد  ،آرزو کرد ای کاش از کار بيوفتد ،مردد همانجا ایستاده بود ،که حميد وارد خانه شد ،بهار را که
دید شوک زده ایستاد ،خواهرش برگشته بود ،به سمتش دوید بهار را بغل کرد ،و احسان هيچ حس و حال فيلم
گرفتن نداشت ،حميد با بغض دستی روی صورت بهار کشيدوگفت:
تو کی اومدی دختر ؟دق کردیم از دوریت 6 ،ساله مارو تبعيد اینجا کردی،چرا نگفتی داری برميگردی!بهار دستانش را رویی شانه حميد گذاشت ،نفسش بال نمیآمد ،بدون جواب سالم حميد کنار گوشش گفت:
منو ببر خونه خودتحميد با تعجب پرسيد چرا؟بهار لب بر دندان گرفت ،پس ذهنش ناساز گفت به اشکهایش اگر بی موقع
بيایيند،خواست خود را قوی نشان دهد ،با صدایی لرزان گفت:
یادته روز طالقم ازم پرسيدی چرا همش روزه ميگرم؟یاد آوری آنروز باعث شد حميد خواهرش را بيشتر آغوش بگيرد
آره ،چی شده یاد اونروز افتادی!بی خيال دختر!بهار سرش را محکم روی شانه برادر فشردو گفت:
اونروز نگفتم چرا ،ولی حال ميگم ،نميدونم چرا!ولی ميخوام بدونی،وقتی اون داشت میرفت ،نذر کردم اگهبخواد با آنا بمونه حداقل بيادو حرف بزنه با خانواده ،بگه ببخشيد ما دیگه نميتونيم باهم باشيم ،از هم جدا
ميشيم ،و من احمق چون مطمعن بودم اون ميمونه نذر کردم شاید حاجت گرفتم ،ولی نيومد ،وقتيم نيومد من و
خارو خفيف کرد پيش فاميل ،حميدداداش ،صدای ترحم آميز درو همسایه تو گوشمه ،حتی لیق یه پيام ببخشيد
منو ندونست ،یکی سر تکون میداد ،یکی میگفت آخی ،اونيکی میگفت حيف طفلکی ،و صد نفر گفتن این
دختر که هنر شوهرداری نداشت ،پسره یک ماه نشده گذاشتو رفت ،داداش آدم فقط با عزت شوهر نميکنه،
باعزتم باید طالق بگيره،اون نامرد منو با اینهمه خفت تنها گذاشت ،به خدا قسم که دوستش نداشتم ،ولی دوروز
ميومد با عزت ازم طالق میگرفت،الن حميد بعد از  7سال برای چی اومده ؟اون اینجاست ،وقتی اومده خونه بابا
و بابا ميگه خوش اومدی یعنی بابا در جریانه ،پس منو ببر خونه خودت چون یه حرمت شکن اینجاست ،منو ببر
حميد سر بهار را بوسيد ،شانههای حميد از اشک میلرزید ،اما بی صدا،خواهرش چه مظلوم بودو پر درد
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قربونت برم ،خودتو ناراحت نکن لياقت هرکی یه اندازهای داره ،میبرمت برو آماده شوبهار سریع از حياط به درون خانه رفت ،بدون نگاه به سالن به سمت اتاقش دوید ،همه به بهار نگاه میکردند و
امير شرمنده به فرش ،بهار سریع لباسش را پوشيد ،مدام زیر لب خدا را صدا میزد،حاج حسين وارد اتاق شد،
بهار را دید که هنوز چمدان باز نکرده راهی شده ،اخمانش در هم رفت ،به دستان لرزان بهار نگاه کرد قبل از
اینکه حاج حسين حرفی بزند بهار گفت:
بابا حرف دارمحاج حسين که دگر هيچ تار موی سياهی بر سر نداشت،ميدانست بهار دلخوراست،آرام گفت:
حرف داری یا گالیه؟بهار چشمانش را به هم فشرد بدون هيچ پيش زمينهای ،هول کرده ترس از عمو شدن بيش از حد پدرش گفت:
بابا با اجازه اتون همين الن مادر یکی از کسانی که توی آکسفورد دیدمشون ،شماره شما و مامانو گرفتن تابرای خواستگاری اجازه بگيرن.
حاج حسين جا خورده دستانش را پشت کمرش گذاشت ،سرش را تکان دادو گفت:
مگه من به خاطر این امير حسين و راه دادم که روی دستم موندی ،که سریع یه خواستگار رو میکنی!حاج حسين پوزخندی ميزندو ميگویيد:
پس حرفاتونو زدین با طرف که نميذاری بابات حرف بزنه!بهار دستپاچه گفت:
نه به خدا ،من خودمم نميدونستم! اصالً تعجب کردم مادرش زنگ زد ،حتی نميدونم شماره امو از کجا آورده!مااصالً باهم درمورد ازدواج یا هرچيز دیگه ای حرف نزدیم! اصال با باهم حرف نزدیم،بعدشم باباحون اگه چيزی
بود به اولين کسی که میگفتم مامان بود
حاج حسين به دخترش ایمان داشت وقتی میگوید اطالعی نداشتهام پس حتماً اطالع نداشته ،بی تفاوت گفت:
خوب بابا اینم مثل خواستگارای دیگه اته ،هول نکن بابا ،از ترس امير حسين،اون بنده خداهم که حال تماسگرفته،دیده دختر نجيبو پاکی هستی ،گفته برم خواستگاری  ،خوب حال من حرف خودمو بزنم تا ببينم گوش
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میگيری یا نه؟
بهار دستانش را مشت کرد،دوباره پدرش ميخواست حکم دهد،حتی با اینکه 6سال برنگشته بود ،و هزار بار
درخواست پدرو مادرش برای آمدن به ایران رد کرده بود،اما هنوز پدرش حرف ميزدو بهار سکوت ميکرد،بهار
هنوز همان بهار بود ،حاج حسين سرو وضع بهار نگاه کردو با تردید گفت:
قبلش مخوام بدونم چرا مانتو پوشيدیو چمدون به دستی !یعنی انقدر خونه بابا سخته که ميخوای بری دختر بابا!بهار لجوجانه روی زمين پا کوبيد
بابا چرا از هر چيزی یه مسئله بزرگ درست میکنيد ،به خدا خستهام ميدونيد از کی نخوابيدم؟ رفتم لندن بيلطبگيرم کلی پرواز تأخير داشته ،از اونور چندین ساعت تو پرواز کنار یه بچه وق وقو بودم ،از تهران تا اینجا هم
بود ه ،باور کنيد خستهام حوصله شلوغی ندارم،ميرم خونه حميد استراحت کردم برميگيردم.
حاج حسين پایی به فرش زیر پایش کشيدو گفت:
اونوقت فکر نمیکنی با رفتنت داری به همه بی احترامی میکنی؟ مخصوصاً من؟ خوابت مياد همينجا بگيربخواب درم قفل کن ،اما خونه بابات بخواب
بهار شرمنده سرش را پایين انداخت ،حاج حسين پير شده بود اما هنوز قاطع بود ،بهار لبه تخت نشست حاج
حسين به دخترش نگاه کرد  ،هنوز احترامش نزد بهارسرجا بود ،لبه تخت نشست با مهربانی گفت:
دختر بابا که از خونه بابا ول نميکنه بره خونه داداشش! که اآگه بره خونه دداش یعنی باباش دلشو شکسته !مندلتو شکستم بابا؟
بهار روز های نحس زندگی اش ،افسردگی مقطعی از زندگيش به پيش چشمش آمد،اما حمایت بی دریغ
پدرش6،ماه یکبار آمدن پدرو مادرش ،با وجود کهولت سن به آکسفوورد از یادش نرفته بود،شرمنده سربه زیر
گفت:
نه قربونتون برمحاج حسين تسبيح دور دست چرخاندو لبخند زد:
-آ باریک اهلل ،از قدیم گفتن بابا جونش به دخترش بسته،پس جونمو نگير بابا
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قربونتون برم بابا نگين تور خدا جونتون سالمتحاج حسين نفسی پر از بغض چاق کردو گفت:
ميدونم به خاطر امير حسينه که داری ميری ،اما راهش فرار نيست ،راهش موندنه و شنيدنهحاج حسين انگشتش را بال اوردو به سينهاش زد
بهار این قلب من دیگه طاقت شکست قلب کسيو نداره ،بابا ميخوام اینو بدونی نه من دیگه دخالتی میکنم نهنظری ميدم ،که یبار با سماجتم قلبتو شکستم.
بهار هول شده گفت:
نگين بابا خواهش میکنم نگيد نميخوام بشنومحاج حسين سر به زیر انداختو گفت:
دیگه گفتنيو باید گفت ،بهار امير حسين از بعد از طالقش فقط ميگه بهار،دل خوشی ازش ندارم،ولی 6سالهميگه بهار،با اینکه توی کارش تو دنيا سرشناسه،ولی جلوی من سرشکسته اس بابا،یه فرصت بهش بده،آدم
اشتباه ميکنه،شرایط براش سخت بود،بهار امير سمجه،خيلی سمج ،من گفتم بهار محاله قبول کنه ،قسم خورد
راضيش میکنم قسمم داد ،اجازه بدم بياد اینجا ،منم گفتم بياد
بهار ایستاد به شدت عصبانی شده بود ،نمیخواست صدایش بال رود ،با دندانهایی قفل شده به پدرش گفت:
بابا به چه حقی به خودش اجازه داده! دوباره درخواست بده! بابا به من نگاه کنيد ،من  27سالمه ،که به خاطر یهاحمق  8ساله مطلقه شدم ،بابا ندید ميگيرین تحقير کردن منو! ندید ميگيرین بی احترامياشو
حاج حسين دستش را بال برد
بهار بابا مگه من چی گفتم چرا عجولی! اجازه بده ،زود قضاوت نکن بابا گفتم من هيچ نظری ندارم ،ولی اونحرفهای زیادی برای گفتن داره حداقل بشنو ،جواب بده به واهلل اگه دخالت کنم
بابا من حرفی باهاش ندارم اون برای من مرده،ذهنمو آشوب نکنيد ،الن که حالم خوبه.حاج حسين تسبيحش را در دستش پنهان کرد دلش نمیخواست دخترش نيامده ناراحت از خانهاش برود آرامو
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با لبخند گفت:
باشه دخترم خودتو ناراحت نکن ،هرچی تو بخوای فکر کن امير حسينم یه خواستگاره مثل خواستگارای دیگه،مثل پسر شوکت خانم همسایه ،اسمش چی بود ها غالم قصاب
بهار در اوج عصبانيت حرف پدرش را که تحليل کرد به یک باره زیر خنده زد،با خنده گفت:
بابا خيلی بدجنسيدحاج حسين اخم تصنعی کردو گفت:
خوب بابا بدبخت مگه ندیدی داشت گوسفند سر میبرید نگاهش اونقدر به تو بود که داشت دست خودشومیبرید
بهار صدای خنده اش چنان بلند شد که حاج حسين با تعجب نگاه کرد به بهار،بهار که یاد پسر عقب افتاده
شوکت خانم افتاد چندشش شدو گفت:
خيلی بدین بابا ،اون بدبخت که همش میگفت ملکه انگليس چه شکليه ،انگلسی ها انگليسی حرف ميزند؟هزارتا چرند پرسيد ،کجا عاشق من شد !آه حالم به هم خورد ،چيه اون ،با اون شلوارش ،تازه خيلی خوشگل بود
،خون چاقورو با شلوارش پاک کرد ،بابا خيلی بدین یادم افتاد مو به تنم سيخ شد
حاج حسين بلند خندیدو دستی به سر دخترش کشيد
ميدونم بابا غالم که عقل درستی نداره ،گفتم اگه دوستش داشتی ،نگاه صادقشو ،بگم شوکت بياد خواستگاریصدای جيغ بهار بال رفت
باباحاج حسين ایستاد پيشانی بهار را بوسه زدفدای خندهات بابا ،که جز افتخار برام چيزی نيستی ،توی این چندسال که اونجا بودی خبر موفقيت هات همهرو سربلند کرد ،تو آرزوی هر پدر مادری ،باباجان هرکاری دوست داری بکن ولی هميشه بخند
حاج حسين از اتاق بيرون رفت ،بهارمحکم ایستاد به خود تشر زد
-احمق جون با روزی صدتا دانشجو داری سرو کله میزنی ،از پس یه عوضی برنميایی
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به سمت در رفت دسته در را که گرفت گفت:
خدایا لطفاً هواست بهم باشه ،از این اتاق که رفتم بيرون ،سر بلند برگردمبوسهای برای خدا فرستاد وخندید ،به سالن که رفت همه ساکت شدند،فضا چنان سنگين بود که بهار آرزو کرد
کاش بچهها درون حياط بازی نمیکردند ،بهار بدون اینکه نگاهش را چرخی بزند تا امير حسين را پيدا کند یک
سالم بلند گفت،نگاهش تقریباً به هيچکس نبود ،امير حسين سریع ایستاد نگاه کوتاهی به بهار کرد و خجالت
زده گفت:
سالم خوب هستينبهار خيره به فرزانه و حامد گفت:
ممنون ،خوش آمدین ،رسيدن به خير ،بفرمایيد ،با اجازه همگیمنتظر نماند جوابی بشنود سریع به آشپزخانه رفت ،نفس راحتی کشيد (،تا اینجا که خوب بود حتی نگاهش
نکردم تا طعم تحقير را بچشد )پری با اخم تمام به آشپزخانه آمد زیر لب غرید:
من درستش میکنم این باباتو،زهرم کرد اومدنتو ،به من نميگه پسره پرو چندوقته باهاش در تماسه !اه اهعوضی جون دوباره فيلش یاد هندستون کرده ،پسره دراز بی قواره ،فکر کردی دختر نابغه امو ميدم به توی
ایکبيری!دکتر دوزاری
بهار خندید پری انگار تازه بهار را دید دست به زیر سينهایش گذاشت ،و گفت:
شيرم حاللت باشه که انقدر خانمی ،هرکی بود ميکوبوند توی دهنش.بهار بی تاب گفتن بود دست مادرش را گرفت:
مامان یچيزی ميخوام بهتون بگمپری عينکش را همراه دماغش بال کشيدو گفت:
-ها قربونت برم بگو
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بهار تا خواست حرفش را بزند ،فهيمه به اشپزخانه آمد ،و بهار حرفش نگفته ماند ،فهيمه پيشانی بهار را بوسه زد
و ملتمسانه گفت:
بهار قربونت بره عمه ،تو که ماشاهلل اینقدر خانميو درک و شعور داری ،بيا برو توی سالن تا همه از برج زهرماری دربيان ،احسان که داداششه نشسته کنار نامزدش سرشو گرم اون کرده ،سعيدو حامدو حميدم رفتند توی
اینترنت نميدونم چی ميبينن ،قشنگ معلومه میخواند ندیدش بگيرن،من و سياوش و زن حميدم نشستيم به هم
نگاه میکنيم ،بيا عزیزم برو بشين تا همه بدونن کينهای تو دلت نيست ،قربونت برم تو که استاد دانشگاهی
برای خودت الحمداهلل ،یجوری جمع کن این بسات بد نيگاه کردن به همو ،درسته همه کدورت های قبلو کنار
گذاشتن ،اما همه اشون امير حسينم کنار گذاشتن ،به خدا گناه داره توی فاميل خودش غریبه ،به واهلل حمایت
نمیکشم ولی رسم مهمون نوازی این نيست ،اون الن مظلوم افتاده ،ميدونم خودش کرد ولی گناه داره
بهار در دلش جشنی به پا شد،خوش حال بود همه با ندید گرفتنش تحقيرش ميکنند ،پری زیر لب غرید:
فهيمه جون پروپرو اومده خونمون! آخه این بشر چقدر پروه! همين که ننداختيمش بيرون بره خدارو شکر کنه،مرتيکه بی وجود
فهيمه ناراحت شد ،خواست حرفی بزند که بهار وسط حرف را گرفت:
چشم عمه الن ميامبهار به کنار فرزانه رفت،و یکی از دوقلوها را در آغوش گرفت ،امير حسين کنار پرویز نشسته بود و با حسرت
بهار را نظاره گر بود ،بهار بلند گفت
بابا حسين برم همه رو صدا کنم بيان داخل ،تا برای این دوتا هدیه خدا اسم بذاریم.همه خوشحال حرف بهار را تأیيد کردند ،و شروع کردند به نظر دهی ،واقعاً بهار حضورش گرما بخش بود ،با
شروع نامگذاری نوزاد فرزانه و حامد شور هيجانی دوباره بر پا شد ،احسانو سعيدو حميد مدام بهار را دست می
انداختنو میگفتند ،تا پرفسور هست ما نظری نداریم ،بهار ميخندیدو بدون نگاه به او سر به سر برادرانش
میگذاشت سعيد کاغذ آوردو اسمهای مسخرهای منوشت و گل یا پوچ بازی میکردند ،و هيچکس هيچ سوالی
از امير نمیپرسيد ،امير با حسرت به این جمع صميمی که  8سال از خودش دریغ کرده نگاه کرد،چقدر در حق
بهار بد کرده بود ،طالق بهار برایش شکست بزرگی بود ،زمانيکه حاج حسين در گوش نوزادان اذان گفت ،و
همه صلوات فرستادن ،امير از این همه بی محلی تاب نياوردو ایستاد و گفت:
-با اجازه بزرگترها میخواستم یه حرفی بزنم
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همه سالن بجای خيره شدن به امير به بهار نگاه کردن ،بهار ایستاد و با با اجازهای خواست ،که به آشپزخانه رود
که امير گفت:
بهار خانم چند لحظه تحملم کنيد ،ميخوام حرف بزنم ،بعد حتماً ميرم خواهش میکنمبهار مانند یک رباط بی ارداه سر جایش نشست ،و با انگشتان خود شروع به بازی کرد امير با شرمندگی گفت:
اول میخواستم از عمو و زن عمو حالليت بخوام ،که تا عمر دارم شرمنده اشونم ،به من اطمينان کردن و مننتونستم امانت دار خوبی باشم ،شرمندهام ،هزاردفه با عمو تماس گرفتمو حالليت خواستم از کار احمقانهام ،ولی
ميخوام رو در رو الن دستشونو ببوسمو بگم که منو ببخشن چون من مرد روزهای سخت نبودم ،و فکر کردم
اون دختر بيشتر داغونه و به هم احتياج داره ،متاسفانه اعتراف میکنم موقعيت جوری بود که احمقانهترین راه
خالصو پيدا کردم ،و همون راهم راه خالصم نشد راه عذابم بود.
بهار ایستاد بالرزش صدایش به همه فهماند چقدر معذب است بدون نگاه به امير گفت:
با اجازه همگی خستهامامير سریع گفت
ترو روح مادرم به حرفام گوش بده ،فقط چند دقيقه به خدا که اگه نگم عذاب وجدان اینهمه سال منو ميکشه،خواهش میکنم
قلب بهار یکی درميان میزد ،هزار بار دعا کرده بود که چنين روزی برسد ،و شرمندگی آنرا ببيند اما حال که
رسيده بود نمیخواست حتی صدای نحسش را بشنود،پری ابرویی بال انداختو گفت:
_نه پسرم ما ازت دلگير نيستيم ،شنيدی ميگن عدو سبسب خير شود اگر خدا خواهد ،حال نقل شماست بچهام
هزار اهلل اکبر الن تو دانشگاه آکسفورد هيت علمی شده ،تمام نمره ها و رتبههایيم که آورده همهاش الحمداهلل
بال بوده ،خداروشکر یه فرد موفق شده ،اسمش توی ليست افتخارات ایرانه ،چون باعث افتخار کشورش شده و
هيچوقتم کاری نکرد که کسی بهش بی احترامی کنه،اگه هم کسی بهش بی احترامی کرد
توف سر بال بوده توی صورت خودش ،وگرنه دختر منکه اهل شوهر نبود ،ما مجبورش کردیم فکر کردیم شما
هم یه آدم موفقی ،درکش میکنی ،پا به پاش ميری تا قله ،ولی خوب شما خودت ارزش خودتو ندونستی،و با این
رفتنتو برنگشتنت به خودت بی احترامی کردی ،النم که اومدی قدمت سرچشم ،اما با یه حاللم کنيد دلها به هم
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گرم نميشه ،مگه نه حاجی که نميشه؟
حاج حسين سکوت کرد ،پری حق داشت بيش از این باید میشنيد امير حسين،امير حسين پا به پا کردو گفت:
_هرچی شما بگين درسته ،بيشتر از اینم بگين خم به ابرو نميارم
فهيمه گفت:
_به هر حال چيزیه که پيش اومده ،دیگه دوران به گذشته بر نميگرده ،که خطاهاشو جبران کنه ،کينههارو دور
بریزین ،یه مقطعی همه ناراحت بودیم ،ولی شکر خدا باز همه دور هميم ،امير پسرم دست عموتو ببوس
امير حسين دست پدرش و حاج حسين را بوسيد ،پرویز زیر گوش حاج حسين ملتمسانه فرصتی مجدد خواست
،حاج حسين ولی شانهای از بی تفاوتی بال انداخت ،بهار با تعجب به امير حسين نگاه کرد و در نگاه اول
سفيدیهای موی کنار گوشش به چشمش آمد ،امير روبروی بهار ایستاد ،بهار سریع چشم به فرش دوخت پس
ذهنش گفت (نکند بخواهد دست مرا بوسه زند،یا جوگير شد بوسه ای به صورتم زند ،پس ذهنش از خنده روی
زمين افتاد امير حسين گفت:
_بهار خانم بيشتر از همه به حق شما بد کردم ،منو ببخشين ،من به شما خيلی توضيح بدهکارم ،ولی عمو دیگه
اجازه نداد با شما ارتباط داشته باشم ،توی مقطعی از زندگيم احمقانهترین کار ممکنو کردم ،که به روح مادرم از
عذاب وجدان بود ا،لن نميتونم کامل توضيح بدم ولی از شما یه فرصت برای توضيح ميخوام
بهار پوزخندی زدو گفت:
نيازی نيست چيزیو توضيح بدین ،خودتونو ناراحت نکنيد من از شما ناراحتی ندارم  ،هيچ نيازی ندارم که بهمتوضيح بدین من اصالً به شما فکر نمیکنم.
وبهار دروغ گفته بود،حداقلش بهار روزهای از این نامردی اشک ميریخت،امير ملتمسانه از بال به بهار نگاه کرد
کمی سرش را سمت بهار خم کردو گفت:
_خواهش میکنم فقط یک ساعت وقتتونو به من بدین ،تا باهاتون حرف بزنم ،یک ساعت
حامد عصبی ایستاد و گفت
_امير حسين تو نامردیو به حق خواهرم تموم کردی ،حال اومدی چی ميخوایی بگی
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فرزانه ناراحت حامد را صدا زد ،حامد عصبی به فرزانه نگاه کرد ،بهاراز کنار امير حسين رد شدو به سمت حامدو
فرزانه رفت روبرویشان ایستادو گفت:
هشت سال پيش به روح دایی قسم دادم که هر اتفاقيم توی زندگی من افتاد ،توی زندگی شما تأثير نذارهیادتونه؟ آره؟ اگه یادتونه که دخالت نکنيد ،و لذت سه تا بچهاتونو ببرید،اگه یادتون نيست دوباره قسمتون
بدم؟ فرزانه جون قسم حرمت داره ،قول دادن حرمت داره ،شکين حرمت قول هاتونو ،که دیگه هيچوقت بهتون
اطمينان ندارم ،که اگه اطمينانم از کسی سلب بشه یعنی از چشمم افتاده
فرزانه و حامد سری به مثبت تکان دادن ،و همه میدانستم مخاطب حرفهای بهار امير حسين است
بهار چند قدم به سمت امير رفتو بدون نگاه به به امير گفت:
پسر عمو حاللتون کردم تمام شد دیگه هيچ حرفی باهم نداریم وسالمبهار در حال رفتن به حياط بود که امير عاجزانه گفت:
تورو به خدا نذارتوی این برزخ بمونم ،تا حرفامو نزنم آروم نميشم،چندین ساله ساله زندگيم با عذاب وجدانه.بهار بی اهميت به حياط رفت ،و فکر کرد ،با عذاب وجدان با آما ازدواج کرد و حال با عذاب وجدان ميخواهد با
من ازدواج کند،درون حياط نفس راحتی کشيد ،از خودش راضی بود ،همينکه اجازه نداده تا حرفش را بزند برای
امير بدترین زجر بود ،سعيدو حميد به حياط رفتند سعيد به بهار گفت:
_بهار درحقت بدی کرده ،ولی ميخواد جبران کنه ،نميخوایش به درک ولی گوش بده به حرفاش
دلخور به سعيد نگاه کرد،بهار فکر کرد سعيد ندید غم های بهار را ،لجوجانه گفت:
من نميخوامحميد با تعجب به بهار نگاه کرد
_بهار تو هميشه از همه منطقیتر بودی!
بهار با تعجب به حميد نگاه کردو گفت:
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ببخشيد از نظر شما منطقی اینکه دوباره زنششم! حميد به خدا اون برای من تموم شده ،از بابا اجازه خواستگاریگرفته ،به خدا که راضی نيستم ،اولشم نبودم ،ولی حرمت گذاشتم ولی این دفعه فرق ميکنه اگر بخوایين
مجبورم کنيد دیگه حرمت نگه نمیدارم ،ميرم برای هميشه،دیگه این 6سال به همه ثابت کردم روی حرفم
هستم
حميد ناراحت به درون خانه رفت ،حق با خواهرش بود ،حميد از پدرش بيشتر گله داشت که چطور اجازه ورود
امير را به این خانه داده ،و دوباره بهار را ناراحت کرده !سعيد جلوتر از بهار ایستاد بهار پشت سر سعيد ایستاده
بود ،سعيد آرم گفت:
_تو هميشه توی جواب رد دادن عجولی ،فکر میکردم فرق کردی! ولی هنوز همون بهار آرومو
مغروری،خودخواهی توی خونته دختر
بهار پوزخند زد
اینکه به کسی اجازه نمیدم وارد حریمم بشه غروره !اینکه دلم نميخواد با هر مردی در ارتباط باشم غروره! پسر
عمه این غروری که شماها ميگين ،قبلنا اسمش حيا بود ،حال شده غرور ،باشه من مغرورم ،و من نميخوام دیگه
به اون اجازه بدم که به خودش اجازه بده دوباره وارد حریمم بشه ،اون امتحانشو پس داده ،ميگين پشيمونه!
باشه من نميخوامش ازش متنفرم با اجازه
بهار به سرعت وارد سالن شد ،که متوجه شد همه سکوت کردند و پدرش با تلفن صحبت میکند بهار با دقت به
حرف های پدرش گوش داد
(اختيار دارین حاج آقا .فقط من چون شناختی ندارم اگه اول حاج خانم تشریف بيارن تا خانمها باهم گپ و گفتو
داشته باشن بهتره .اگر خانمها امر کردند چشم ..به دیده منت ...با اقا زاده تشریف بيارین؟....باشه قدمتون به
روی چشم  ...خواهش میکنم بزرگوارین خدانگهدار)
همه خيره به حاج حسين بودن ،همه متوجه شدند که این تلفن یک تلفن خواستگاراست ،ولی انگار
کسی نمیخواست صحبت کند ،امير حسين دلش به شور افتاد ،نمیدانست به کدامين طناب چنگ زند تا بهار را
ازد دست ندهد،حاج حسين بادی در گلو انداختو بلند به پری گفت:
_پری فردا مهمون داریم
پری که دلش میخواست از خوشی کل بکشد گفت:
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_خيره ایشاهلل!دوباره این بار کيه؟
حاج حسين خندیدو فهميد پری ميخواهد به همه بفهماند بهار خواستگار زیاد دارد ،حاج حسين چشمانش را
کوچک کردو گفت:
_خيره ،کيه اشو نميدونم،ولی هرکی بود که مشخص بود آدم درست درمونين
امير دستانش را مشت کرد و همه جمع،نفهميدند خوشحال باشند یا ناراحت ،بهار به اتاقش رفت دستانش را
جلوی دهانش گرفتو در دلش گفت( خدایا امکان ندارد که او به خواستگاریم آمده باشد)
هزار بار دوهفته قبل را زیرورو کرد نه هيچ نشانهای که او به بهار عالقه مند شده باشد نيست!
بهار
وضو گرفتم وقامت اهلل اکبر را که بستم مادرم وارد اتاق شد ،و تعجبی گفت:
اوا خاک به سرم بهار! نماز ميخونی! وای نميدونستم سفره پهن کردم ،خوب میگفتی مادرسفره نمينداختم ،حالزود تمومش کن ،غذارو کشيدم همه نشستن ،زود بيا مادر غذا سرد ميشه
و سریع در اتاق را بست و رفت ،بوی جوجه کباب و پلو زعفرانی بد جور در اتاقم پيچيده بود،اسالم نماز را که
گفتم تسبيحات نگفته سریع به سالن رفتم ،و از چيزی که دیدم خشکم زده بود! سعيد داشت سفره را جمع
میکرد !و برادرانم ظرفها را به آشپزخانه میبردند !همه زیر چشمی نگاهم میکردند از حرصم بلند گفتم:
به خدا خجالتم دادین! اصالً راضی نبودم اینهمه وقت صبر کنيد باهم غذا بخوریم! بفرمایيد غذا یخ ميگيرهبفرمایيد! شرمندهام کردین !حال بعد  6سال برگشتم که برگشتم! نباید اینقدر خودتونو اذیت ميکردین !بسم
اهلل شروع کنيد از دهن ميوفته!
با این حرفم خانه یک صدا از صدای خنده منفجر شد ،نامردها بدون حضور من خورده بودندو جمع هم ميکردند
،به اطراف نگاه کردم هرکسی یک شرمنده دروغين خرجم ميکرد،او کنار تخت فرزانه نشسته بود ،لبخند
کوچکی بر لبانش بود و سر به زیر به فرش نگاه میکرد ،به یک آن نگاه مان به هم گره خورد،سریع چشم از او
گرفتمو به آشپزخانه رفتم ،حوصله او را حداقل نداشتم،عجب نامردهای هستند این ها دیگر!زن حميدو نامزد
احسان داشتند ظرف هارا میشستند و غيبت میکردند ،عمه در حال ریختن چایی بود و مادرم روی زمين نشسته
بودو بادستمالی ميوها راتميز میکرد ،عرق از سرو صورت توپولش میریخت ،هميشه مهمان که میآمد بی
جهت نگران بود ،نگاهی به قابلمه غذاها کردم،یا حضرت سيرها! دریغ از یک کفگير برنج یا تکهای جوجه
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!عجب بی وجدان هایی بودند!بی مروتها همه را غارت کرده بودند انگار نه انگار این همه سال نبودم و تازه
برگشتم!به مانند کودکی خسته او گرسنه دلم میخواست گریه کنم نفس عميقی کشيدمو گفتم:
مامان پری ناهارم کجاست؟مادرم که مشغول دستمال کشی ميوهها بود ،یک مرتبه دستش انگار خشکيد ،به فکر فرو رفت و ميوه و دستمال
را باهم انداخت و روی گونهاش زد:
خاک به سرم مادر ،اصالً یادم نبود غذا برات جدا بذارم  ،گفتم ميایی سر سفره دیگه شرمنده مادر هيچی غذانموند
دستی به شالم کشيدمو یک لبخندعصبی تحویلش دادم بلند گفتم:
هر که از دیده به رفت از یاد برفت ،خدا رحمتشون کنه مادر اخترو آقاجونو کجان که ببينن ،بهار دیگه احترامینداره ،اگه مادر اختر بود حکم تير برای همه اتون میداد.
عمه شروع کرد قربان صدقه رفتن من ،و زن حميدو احسان هم پشت ظرفشویی ریز مييخندیدند ،نه قربان
صدقه شکم مرا سير میکرد نه حرص خوردن ،در یخچال را که باز کردم بهجز تخم مرغ هيچ غذای دیگری به
من سالم نداد ،دو عدد تخم مرغ برداشتم در یخچال نبسته عمه گفت:
عزیزم بيشتر بردار ،امير حسينم غذا نخورد،ه حال که داری میپزی دوتا دیگه بيشتر بپز ،یکمشم برای اونببرم قربونت برم
بی هوا نازنين گفت:
وال قشنگ معلوم بود به خاطر نبود بهار غذا نميخوره ،خدا شانس بده معلومه خيلی خاطرشو ميخوادزن حميدو عمه خندیدند ،و مادرم پشت چشم نازک کرد و انگار غرغری کرد ،اما من دليلی برای این رفتار و
حرفهای خاله زنکی نمیدیدم ،چنان این حرف نازنين به شخصيتم ضربه زد ،که سریع به سالن رفتم و پدرم را
صدا کردم ،و از او خواستم که به حياط بيایيد ،زیر طاق انگور حياط ایستادم منتظر پدرم ماندم،تصميمهای پدرم
باعث خورد شدن شخصيتم میشد ،مدام زیر لب صلواتی میفرستادم تا که به پدرم بی احترامی نکنم ،پدرم با
تعجب آمد ،اعصابم متشنج شده بود ،گرسنگی ،خستگی راه کم حوصله ام کرده بود،پدرم سرتکان دادو گفت:
-ها بابا چی شده؟
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با صدایی که میخواستم خونسردی خودم را نشان دهم عصبی گفتم:
بابا الهی قربونتون برم چرا اجازه دادین بياد خونمون ،اصالً روی چه حسابی همين امروز ،که من اومدم اوناومد؟ اومدن اون اینجا برای بقيه فقط یه معنی داره ،معنيشم اینکه قراره ما بهم برگردیم ،که من اینو نميخوام
بابا کارتون درست نيست ،به خدا من طاقت طعنه و کنایهها رو ندارم،از همين الن همه قضيه رو تموم شده
ميدونن،در و همسایه ببينن چی ميگن ،آخه چرا بدون نظر خواهی من تصميمی ميگيرین!
چی شده بابا چرا اینقدر عصابانی! نميتونستم که راهش ندم هزار بار زنگ زد با التماس،خواست شماره اتوبهش بدم ،گفتم اصالً ،ده بار گفت ميرم انگليس ،هربار گفتم غلط کردی ذهن دخترمو آشفته کنی ،بابا یکم
کوتاه بيا حال اون یه غلط اضافهای کرد ،پسر عموته ،غریبه که نيست! نمیفهمم تو که انقدر عجول نبودی بابا
گوش بده به حرفاش ،آسمون که زمين نمياد ،درو همسایه و فاميلم غلط کردن حرف مفت بزنن،پسر برادرمه
اومده خونه عموش! حال هرچی قبالً بوده به کسی مربوط نميشه ،دختر به واهلل که دل خوشی ازش ندارم ،ولی
نميتونم ببينم پرویزبا گریه دستمو بوس ميکنه و ازم یه فرصت ميخواد
قلبم به درد آمد ،غم های مرا ندید ميگرفت،برادرش هنوز نفسش بود:
بابا یبار قربانی عشق به داداشتون شدم ،کافی نبود؟ بازم دارین همون کارو عمالً تکرار میکنيد! فقط با تفاوتاینکه ميگن دخالتی نمیکنيد! ولی رسماً دارین دوباره به هم تحميل میکنيد
پدرم تسبيح را به دور دستش پيچيد ،دلخور نگاهم کرد ،عصبی روی یکی از صندلی های ميز گرد زیر
درخت انگور نشست ،محاسن سفيدش را دستی کشيد ،و مدام به اطرافش نگاه ميکردو نفس سنگين
میکشيد،نگاهی به اطراف انداختم ،به یک لحظه او را دیدم که از پشت پنجره بزرگ سالن داشت ،مرا نگاه
میکرد ،بی تفاوت چشم از او گرفتم و روی یکی از صندلیها نشستم ،دستم را روی دست پدرم که روی ميز
قرار داشت ،گذاشتم ،با مهربانی دخترانه گفتم:
دردتون به جونم معذرت ميخوام ،حاللم کنيد لحنم تند شد ،خدا منو نبخشه که ناراحتتون کردم،روم سياه کهباعث شدم بابام اینجوری ناراحت بشه ،به خدا دنيا برام بی ارزشه ،اگه اخم به روی شما و مامان به یاد ازم
ناراحت نباشين ،باشه قبول ،بهش بگين بياد حياط صحبت کنيم ،تا بابا حسينم شاد شه ،بابا نمیخواستم به حرف
هاش گوش بدم ،که معنی بی تفاوتی و کم محليو بفهمه ،بی احتراميش نکردم ،ولی با گوش ندادن به حرفاش
حداقل میخواستم بفهمه طعم تحقير چيه ،خواهش میکنم بابا دیگه مجبورم نکنيد باهاش زندگی کنم ،فقط به
احترام شما به حرفاش گوش ميدم
پدرم مطمعن گفت:
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اگه خودت خواستی باهاش زندگی کنی چی؟جرقهای انگار جلوی چشمانم زده شد منظور پدرم چه بود! هيچ نگفتم پدرم ادامه داد:
این خانوادهای که امروز برای خواستگاری زنگ زدن ،تا چه حد برات جدین؟هنوز گيج حرف قبلش بودم که با تردید گفتم:
بابا گفتم که من اصالً چيزی درموردش نميدونم ،اصالً نميدونم اهل کجاست چند سالشه،نميدونم چند سالهانگليسه ،اصالً مکالمهای بين ما ردو بدل نشد ،فقط دوهفته پيش که معدهام به هم ریخته بود رفتم کلينيک
بيمارستان ،متخصص داخلی نوبت گرفتم ،که دیدم اسمش یه فرد ایرانيه همين به خدا ،من شماره امو بهش
ندادم ،مادرش گفت از دوست ژاپنيم آکی گرفته ،باور کنيد اصالً باورم نميشه که اون رفته پيش آکی ،اصالً هيچ
رفتاری مبنی به اینکه بخواد بياد خواستگاریم انجام نداد ،النم زمان مناسبی نيست که به آکی زنگ بزنمو جریانو
بپرسم
پدرم سری از بی تفاوتی تکان داد ،پدرم از چه چيز انقدر خيالش راحت بود؟نکند از مهربانيم ،از دل رحميم؟
خيله خوب دخترم ،قسم نخور مهم نيست من اميرو صدا میزنم بياد اینجا صحبتتو بکنيد ،جوابی که ميخواییبهش بدی جلوی جمع بده ،اگه هم نياز به فکر داری جلوی جمع بگو ،ها بابا؟
چشمپدرم تسبيحش را روی شيشه ميز زدو با تک خندهای گفت:
ها باریک اهلل حال شد.پدرم سریع بلند شدو به سمت داخل خانه رفت ،سرم را روی ميز گذاشتم ،خدایا چرا ،حال چرا اومدنم باید
کوفتم بشه ،با صدای قدمی که به سمتم برداشته میشد ،سرم را از روی ميز برداشتم به زیر طاق انگور آمد
اجازه هستایستادمو عادی گفتم:
-بفرمایيد
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نگاهش نکردم ،اما ظاهرش هنوز هم ميتوانست دل دخترها را بلرزاند ،چه فایده!صندلی روبرویم نشست با
اکراه نشستم ،نا خودآگاه دستم را روی پيشانيم گذاشتمو چشمانم را بستم و شروع به ماساژ پيشانيم کردم
میخواستم تمرکزم را جمع کنم
چيزی شده !سرتون درد ميکنه؟ رنگتون پریده !حضورم اذیتتون ميکنه؟چشمانم را که باز کردم پس ذهنم گفت :بهش بگو آره عوضی ،تو باعث اذیتمی ،حال هم گورتو گم کن برو
اما با نگاه به حوض وسط خانه گفتم:
نه خوبم بفرمایيد آاگه حرفی دارین زودتر بزنيدنفسی سر دادوآرام گفت:نميدونم از کجا شروع کنم ،وقتی حتی نگاهم نمیکنيد حس میکنم اذیتين ،واقعاً نميخوام اذیتتون کنمحالم به هم میخورد از این حرفهایی که مثالً میخواست دلبرانه باشد ،پس ذهنم انگشت تهدید به سمتم بلند
کردو گفت :بهش بگو گمشو نميخوام ریختتو ببينم ،نگاهی بدون هيچ احساسی به او انداختم و گفتم:
من به احترام عمو و پدرم اینجا نشستم ،تا به حرف هاتون گوشبدم  ،لطفاً بدون حاشيه حرفتونو بزنيدنگاهش بوی خواستن میداد،اه ،همين باعث شد که از شرم سر به زیر اندازم ،متنفر از این نگاه ،پس ذهنم
چنگالی در دست داشت ،چشم غرهای رفتم بيچاره از ترس چنگال را انداختو فرار کرد ،او شمرده شمرده
شروع به صحبت کرد
اولمون خوب شروع نشد ،یعنی من خوب شروع نکردمیاد آوری آنروزها حالم را دگرگون میکرد ،به ناگه آنهمه تحقيرو پس زدنها به جلوی چشمم آمد،
خواستم حرفی بزنم ولی ترسيدم صدایم آنقدر لرزان باشد ،که ضعيف بودنم را نشان دهم او ادامه داد
مدام ذهنم درگير آنا بود ،دروغ نميگم دوستش داشتم چون اون اولين دختری بود که توی زندگيم بود،نکنهندید بدید باشم ،خوب واقعا اون خواستنی بود ،اصالً به دوماه نکشيد که به اجبار به رابطه آمون پایان دادم ،آگه
بحثی یا موردی بين من اون پيش ميومد ،راحت با قضيه کنار ميومدم ،اما اینجوری که جدا شدیم همش دلم
میخواست برگردم کنارش ،ولی به خودتم گفتم توی اون یک ماه به احترامت حتی یکبارم باهاش تماس
نگرفتم ،و بهت خيانت نکردم
دست خودم نبود تک خندهای کردم و شروع کردم با انگشتان دستم بازی کردن ،کمی سکوت کرد احساسم
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میگفت دلگير شد ،به درک،ولی اهميت ندادم
تا اینکه وقتی بعد از سه هفته از تهران برگشتم دیگه واقعاً میخواستمتحالم بد بوداز این خواستنش ،بوی تهوع میداد حرفش ،لرزش دستانم به سطوحم آورده بود ،با یک نگاه به او
غریدم:

یه درخواست ازتون دارم ،خواهش میکنم حرف آخرو الن بزنيد ،حرفای گذشته که دیگه گذشته !چه ارزشیداره !منکه دليلی نمیبينم بخوایين برام توضيح بدین ،من اصالً از شما کی توضيح خواستم؟ الن دقيقاً اصرار شما
برای حرف زدن با من چيه! عذاب وجدان گرفتين؟! خيالتون راحت من الحمداهلل سياه بختو بيچاره نشدم ،و آدم
موفقی هستم ،دارم شبانه روز بی خوابی میکشم تا به هدف هام برسم ،و حضور چند روزه شما اونم  8سال پيش
هيچ تأثير در کندی این روند نداشت ،نميگم ازتون ناراحت نيستم ولی واقعاً دليليم برای مرور خاطراتی که هيچ
ارزشی برام نداره نمیبينم ،وقتی قراره هيچوقت باهم کاری نداشته باشيم پس این توضيح دادنتون برای چيه؟
باشه من موقعيتتونو درک کردم ،این برای اینکه عذاب وجدانتون کم بشه کافيه؟ من صریح به شما ميگم اگه
قراره مجدد از من خواستگاری کنيد ،سخت در اشتباهين واقعاً من نميتونم به شما فکر کنم
ميان حرفم پریدو گفت:
بهار ترو به خدا گوش بده قانع نشدی نه بگو باشهانقدر از این حرف ناراحت شدم که کامالً مستعد بودم بایستم و با مشتی محکم به دهانش بکوبم ،مقطعی از
زندگيم را به تباهی داد نامرد ،آرام گفتم:
اجازه بدین من توجيه هایو که قراره بکنيدو خودم بگم،ميدونيد که من حدس خيلی چيزها برام راحته،خوبيهریاضی همينه،اگه هرجاش اشتباه بود بگين غلطه ،پس بذارین اول من بگم ،من ميدونم به زور از آنا جداتون
کردن ميدونم به زور مجبورتون کردن به خواستگاری من بيایيد ،ميدونم به اجبار عقد کردین ،ميدونم فشار
روحی ترک عشقو مرگ مادرو ازدواج با کسی که نه در سليقه شماست ،نه انتخابتون چقدر سخت بود
اجازه بده بهاردستم را بال گرفتم:
-صبر کنيد حرفم که تموم شد بگين ،من اینو درک کردم یعنی به زور مجبورم کردن درک کنم ،فکر کردن با
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هم عقد کنيم به مرور زمان همچيز حل ميشه ،و همون اول هم شما بنای طالق دادن منو داشتين ولی به این
سبک با این حد از تحقير اصالً باورکردنی نبود!
با قدرت خيره به چشمانش نگاه کردم،کاش کور ميشدی ،جز زیبایی چه دارد آن چشم های عوضيت  ،رنگ
چشمانش انگار تيره شده بود ،این گویایی شرمندگيش بود ولی چه فایده
با صدای لرزان گفتم:
آقای دکتر حرف نزنيد خواهش ميکنمةشما پزشکين وقتی یه بچهای مریض نيست و پدرو مادرش ميخوان بهاجبار یه قرص ویتامينو به خوردش بدن خوب ميدونيد چی ميشه،بچه شروع ميکنه به دادو بيداد ،شروع ميکنه
به فرار کردن،جفتک ميپرونه ،خودشو مخفی ميکنه گریه ميکنه ،هرکاری ميکنه که نخوره ،ولی خوب
بزرگترهاش تصميم دارن برای قویتر شدنش به خوردش بدند ،با هر بدیختی شده به خوردش ميدن ،و بعد
دوتا ليوان آبم پشت بندش بهش ميدن که جای قرص محکم باشه ،تا راه برگشت نباشه ،حال که خورده با اینکه
ميدونه براش خوبه ولی مدام بد قلقی ميکنه ،به همه اعتراض ميکنه ،چون به اجبار بوده ،دوست نداشته ،انصافا
حتی احساسم ميکنه اون ویتامينو خورده سرحالتره ،ولی حالش بده چون اجباری بوده ،این همه تلقين کم کم
باعث دلپيچه اش ميشه ،به مامانش و باباش ميگه درش بيارین حالم بده ،انقدر آه و ناله ميکنه که همه پشيمون
ميشن ،از اینکه خورد بچه دادن ،خوب وقتی اعتراض بچه رو ميبينن ميترسن ،ولی سکوت ميکنن ،بزرگترها که
نيستن،بچه دیگه دليلی نميبينه که اجبارو تحمل کنه ،با انگشت دست ميکنه ته انگشت حلقشو بال بياره ،اونم
پنهونی
صدای لعنتيم بغضدار شد،چشمان او لرزان ،چشم گرفتم از او هم گفتم:
خوب بچه به خواستهاش ميرسه  ،حال اون بچهام دیگه نه هيچ وقت سراغ اون ویتامين ميره نه هيچوقتاونچيزیو که بال آورده دوباره ميخوره،پس با دادو بيداد به همه حالی ميکنه من ویتامين نميخوام و بقيه ميفهمن
ویتامين هر چقدرم خوب،این بچه نميخواد تمام
بلند شدم ایستادم ،یا خدا کی اشکانم سرازیر شد،متنفرم از اشک ،نفسم بال نمیآمد انگشت به سمتش گرفتم:و
به نگاهش که پر از بهت و ناباوری گفتم:
آقای دکتر حداقلش این بود ،توی هر شرایط سختی بودی ،ميومدی ایران ،طالقم میدادی نکه به گمهمون،موقع برمگيشتی ایران ،نه حداقل یک ماه بعد دوماه بعد اصالً هر زمانی ،ولی ميومدیيه چند روز اعتراض
میکردی ،منم همين کارو میکردم تا چهار تا بزرگترو آشنا بفهمن ،بابا ازدواج اجباری عاقبت نداره،پس حقو به
ما میدادن که طالق بگيریم ،نه اینجوری با خفت که همه یجوری به یه زبونی به هم به گن ،خوب اگه تورو
بيشتر دوست داشت ميموند
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ایستاد سریع گفت:
به خدا تو بد شرایطی بودم :آنا به خاطر من داغون بودبا خشم و چشم خيس گفتم:
-1سال بعد که حالش خوب شد! ميومدی و طالقم ميدادین ،یا که به چهارتا بزرگتر زنگ ميزدینو ميگفتين
حقيقتاً به اجبار ازدواج کردیم ،و منو بهار لعنتی خاک برسر همو نميخوایين ،نظر کوفتی شما بزرگترها چيه؟ نه
اینجوریکه به یک باره بگين بهار برام مرده.
امير دستی به صورتش کشيد،مستاصل به اطراف نگاه کرد ،چهره اش مردانه تر شده بود،ولی شاید نامردانه تر
،ناليد:
تو رو به خدا گریه نکن ،شرمندهام نکن ،بهار من به خاطر اون حرفم هزار بار از بابات معذرت خواهی کردم،عصبی بودم ،از عمو رسول بپرس آنا توی چه موقعيتی بود ،به خدا که اون موقع مقصر اصلی داغون شدن آنا رو
خودم و اصرار خانواده میدیدم ،و اون حرفهای احمقانه رو زدم ،به هرچی میپرستی که دیگه روشو نداشتم به
تو زنگ بزنم ،خجالت میکشيدم نمیخواستم با عصبانيتم تورو درگير کنم ،چند وقتی که گذشت فکر کردم من
اصالً لياقت تورو ندارم ،به خدا نمیخواستم به درس هات لطمه بخوره ،بهار من مجبور بودم ،نسبت به آنا وظيفه
شناسی داشته باشم ،ولی به خدا توی اون چند ماه ازدواجمون حتی یکبار نبود که از فکرو خيال تو بتونم یک
شب مثل همه زن و شوهرا با آنا سر کنم ،ميتونی زنگ بزنيو از خودش بپرسی ،طاقت نياوردو طالق گرفت و
الن هشت ساله دارم از حسرتت ميسوزمو روی برگشت ندارم
من حرفهای منطقی و کاربردی میزدم او چرندیات تحویلم ،او عذاب وجدان داشت ،عذاب وجدانش که رفع
ميشد من همان توفاله بود،ا اشکانم را پاک کردمو گفتم
شما حتی هنر نداشتين آنا رو راضی نگه دارین ،من با آدمی که تکليفش با خودش مشخص نيستو هيچ قدرت مقابله با سختی ها نداره ،هيچ اطمينانی ندارم ،خيله خوب حرفهاتونو زدین باشه ،هيچ راهی بهتری
از اینکه منو به بدتریبنو نامردترین شکل پس بزنيد نبود ،حال جواب من به شما منفيه و من هيچ وقت رفتار
زشت شمارو فراموش نمیکنم ،لطفاً هر زمانم خواستين بيایين اینجا قبلش به پدرم بگين که به من اطالع بده که
از خونه برم بيرون ،دیگه حرفی ندارم برای گفتن ،شماهم که کامل حرفاتونو گفتين حرفهاتون چيز تازهای نبود
یکم قدم جلو آمد ،پس ذهنم لباس جنگ پوشيده بودو گارد گرفته بود ،ملتمسانه گفت:
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بهار به خدا که پشيمونم که ترکت کردم ،بهار حس میکردم ،انسان دوستانهترین کار اینکه به آنا رسيدگیکنم ،به روح مادرم که بهجز تو نتونستم هيچکسو به عنوان همسر ببينم،ولی تو عوض شدی! یه فرصت دیگه به
هم بده
دستی بردست کشيدم خفه گفتم:
روح مادرتون شاد ،شماها همه اوتن خود خواهين ،جوابم قطعاً منفيهاز کنارش که رد شدم گفت:
این نگاه بی رحم ،این جواب منفی ربطی به خواستگار فردات داره؟پوزخندی زدم
گفتم که آقای دکتر آدم چيزیو که یه بار بال آورده نميخورهبی اهميت به راهم ادامه دادم ،و پس ذهنم دلگير به من خيره بو،د خودم هم دوست داشتم هرچه از دهانم و
ذهنم میگذرد نثارش کنم ،ولی این مرام یه دختر اصيل نبود،پس ذهنم دلش یک قشقرق ميخواست ،ولی
عصابانيت من تمام شده بود

بهار به سالن پذیرایی رفت همه در کنار هم ميوه میخوردند بهار روبرویشان ایستاد
ببخشين یه صحبتی داشتمهمه نگران نگاهش کردند فهيمه نگران گفت:
بگو دخترم چی شد؟ببخشين به تفاهم نرسيدم ،مطمعنم دوباره به بن بست میرسيم ،اميدوارم درک کنيد ميدونم همه انتظار دارینکه جوابم مثبت باشه ،ولی واقعاً نميتونم به شخصيت خودمو ایشون توهين کنم ،وقتی هيچ حسی بهشون ندارم با
اجازه ،من کمی استراحت کنم واقعاً خستهام
****
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شب هنگام همه منزل حاج حسين را ترک کردند ،وبهار یک سره تا شب خوابيده بود ،بنابراین عکس العمل
هيچکس را ندیده بود.
پاسی از شب گذشته بود که حاج حسين و پری به اتاق بهار رفتند ،بهار مشغول کار با اینترنت بود ،پدر و
مادرش که وارد شدن به احترام ایستاد ،حاج حسين روی صندلی بهار نشست و وپری و بهار روی تخت ،حاج
حسين گفت:
خوب خوابيدی بابا؟بله بابا جونحال حرف بزنيم؟بهار ترس ورش داشت ،نکند توبيخ شود بخاطر گفتن نه آرام گفت:
بگين بابا جون_خوب بگو ببينم دختر بابا تصميمت چيه؟
بهار متعجب پرسيد:
درمورد؟_زندگی و آیندهات
بهار نفس راحتی کشيدو گفت:
آهان،فعالً که تعطيالته و تدریسی ندارم ،ولی با تدریس پژوهشم گرفتم ،حال حال ادامه ميدمحاج حسين لبخندی از غرور زدو گفت:
منظورم ازدواجه دختر ،درسو که ميدونم تا روح هفت جدو آباد ،عظيمی شاد نکنی ولکن نيستبهار شرمگين خندید
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بابا منکه هنوز سنی ندارمحاج حسين و پری متعجب از این گونه های قرمز شده و شرم بهار متوجه شدند ،بهار نقشه هایی در سر دارد
حاج حسين گفت:
_اهان این یعنی اینکه مخالف ازدواج نيستی !پس جای شکرش باقيه! منم نه که عجله داشته باشم نه ،فقط
ميخوام سروسامون گرفتنتو ببينم ،خوب بابا نميتونی که هميشه تنها بمونی ،آدم بی همنفس و تنها که نميشه
!اونم توی غربت،تو هم که فعال قصد برگشت نداری،آدم یه غمخوار ميخواد ،یه همزبون ميخواد ،منو مامانتم
افتاب لب بومميم حال بگو ببينم از دل خودت چخبر؟
بهار از خجالت سرش را پشت مادرش پنهان کردو گفت:
بابااز دل بهار هيچکس جز خود بيتابش خبر نداشت ،پری و حاج حسين خندیدند حاج حسين فکر کرد ،این دختر
چيزی را پنهان میکند ،پری با ذوق بهار را در آغوش گرفت و گفت:
_بهار که چيزیو از مامان پریش پنهون نمیکرد ؟
پری که انگار چيزی یادش آمده باشد روی گونه اش زدو گفت:
خدا مرگم بده صبح تا حال یچيزی میخواستی بگه نشد ،نکنه همينه! مرگ مامان حال بگو ،قربونت برم مربوطبه این خواستگار فردای است!
بهار سری به مثبت تکان داد،و از هيجان یاد آوری این خواستگاری چهرهاش گل انداخت حاج حسين خندیدو
گفت:
پدرسوخته تو که ميگی اصالً ارتباطی نداشتيد ،پس این لپای گلی چی ميگن؟همه باهم خندیدند ،پری هول کرده گفت:
_همکالسيته مادر؟
نه مامان_هم دانشگاهی؟
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نه_وا پس چی
بهار شرمگين از حضور پدرش تکه تکه گفت:
مامان اجازه بده ،خوب ،خوب..سرش را به زیر انداختو کودکانه گفت:
بابا من خجالت میکشم جلوی شما حرف بزنم ،بابا ميشه برین بخوابين مامان امشب مال من باشه؟حاج حسين خندیدو ایستاد
باشه بابا مادر دختری حرف بزنيد ،ولی بدون مادر دختری نميمونهة نيم ساعت دیگه مادرت موبه موشو بامخلفات اضافه به هم ميگه.
حاج حسين از اتاق بيرون رفت ،لبخند خوشحالی بر لبش بود ،هيچوقت بهار درمورد خواستگاری اینطور هيجان
نداشت ،فقط از خداوند خواست فردی شایسته خانوادهاش باشد،چون توان مخالفت با بهار را ننداشت  ،پری
دست بهار راگرفت
_بگو جون به لب شدم ،د حرف بزن ببينم کيه؟ بالخره کی تونست تورو راضی به ازدواج کنه!
بهار مانند مجرمها به دیوار تختش چسبيده بودو دستی از مویش را گرفت و با خنده گفت:
مامان پری به جون خودم که اصالً این اقای دکتر یک بار با من هم کالم نشده!صدای جيغ پری بال رفت ،مانند کودکان دستانش را به هم میکوبيد
_وای دکتره !یا خدا دکتره! الهی قربونت برم که دکتره !من پوز این درازو زمين !میزنم آخ دکتره!
بهار چشم غره رفت
-مامان دوباره اسمشو آوردی؟ ترو خدا ذوقمو کور نکن.
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_باشه باشه اشتباه کردم ،بگو بگو ترو خدا ،چی به چيه ؟مردم از بی خبری ،وای یا علی دکتره ،خدایا دوتا النگو
فردا صبح مسجد میبرم ميدم اقا قدرت
پری این حرف را برای خنده گفت ،تا بهار اخمش باز شود ،که الحق هردو از خنده به اشک افتادن ،شيرینی
مادر دختری چسبيده بود به جانشان ،بهار چسبيده به دیواره تختش پاهایش را بغل کردو گفت:
دوهفته قبل از اینکه بيام ایران ،با آکی همون دوست ژاپنيم رفتيم غذای بيرون خوردیم ،غذای هندی بود اصالًبه هم نساختو دل و رودهام بدجور به هم پيچيد ،رفتم یه بيمارستان نزدیک دانشگاه
پری روی پاهایش کوبيدو گفت:
_ای مادر برات بميره ،بميرم که توی غربت تنها مریض شدی ،چرا نگفتی مادر؟
خدا نکنه مامان دیگه گذشت ،خالصه رفتم بيمارستان نوبت برای متخصص گرفتم ،توجه کردم دیدم که اسمدکتر یه آقای ایرانيه ،دکتر حسام توکل خيلی ذوق کردم ببينم کيه ،چجوریه ؟آخه دیدن یه هموطن توی غربت
خيلی لذت بخشه ،به تصورم اول یه پيرمرده یا مثالً حدود  40داشته باشه ،ولی وقتی نوبت من شدو،وارد مطبش
شدم دیدم یه پسر جون همسن وسالی حميدو حامد ،گفتم پس مشخصه هنوز دانشجوی چيزیه ،خالصه اون
سربه زیر سرگرم نوشتن چيزی بود ،به انگليسی گفت بفرمایيد ،وقتی نشستم هنوز نگاهم نکرده بود ،دل تو
دلم نبود که ببينم وقتی یه هم وطنو ميبينه چه عکس العملی نشون ميده!
پری با شوق ميان حرفش پرید:
وای مادر بگو چه شکليه؟ بعد بقيه اشو بگو؟بهار که حرفش ناکام ماند غرید:
ای بابا ،ميذاشتين میگفتم ،خوب چهرهاش وظاهرش کامالً مذهبی بود ،حتی کروات که روال بيمارستان بودنزده بود،یه انگشتر عقيق به دست راستش کرده بود ،یه تسبيح سنگ عقيقم دور مچش انداخته بود ،که بيشتر
شبيه دست بند بود ،یه ته ریش داشت  ،موهاشو یه طرفی ،لی مامان پری نگی بی حيا ما ،ولی نميدونم چرا
اینقدر به دلم نشست !بدون دليل!انگار تاحال پسر به این جذابی ندیده بودم،درصورتی که چهره اش
معموليه!خالصه وقتی که نوشتنش تموم شد به سيستمش نگاه کرد ،اسممو خوند و یه نيم نگاه کوچيک به من
کرد،و گفت ایرانی هستين ،گفتم بله نگاهشو به زیر انداختو گفت ،خوشحالم یه هم وطن میبينم همين!بعدم ازم
سؤالت پزشکی پرسيدو گفت معدهات به فلفل حساسيت نشون داده ،وچيز خاصی نيست،حال منکه اصالً معده
دردم یادم رفته بود ،تو نخ این بودم که اخه منکه حجاب دارم چرا نگاهم نميکنه!حتی وقتی سوالی پزشکی ازم
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میپرسيد چشمش فقط به روی ميزش بود ،گاهی در صورت ضرورت یه نگاه کوتاه مينداخت ،همونجا الکی
الکی ازش خوشم اومد ،یجوری به دلم نشست که تا حال هيچکس اینطوری تو دلم جا نکرده بود! نه خوشگله !نه
هيکلی! نه قد بلند و چشم رنگی !معمولی معمولی من هيچ وقت به زیبایی هيچ مردی اهميت نمیدادم ،چون یه
تجربه به هم نشون داد ،خوشتيپ ترین و خاصترین مردم که باشی ،اخالقو مرارم نداشته باشی مفت نمیارزی ،
النم که مامان برات ميگم دلم ميلرزه از یاد آوری چهره اش ،نهترش رو مغرو بود نه اخمو گنده دماغ ،یه لبخند
روی لبش بود که کامالً باوقارو مهربون نشونش میداد ،باورت ميشه این تنها مردیه که منتظر بودم نگاهم کنه
!یه بچه مذهبی با ادب ،خيلی مهربون میزد ،نميدونم شاید من اینجور حس میکنم! درسته هيچ وقت نميشه بر
اساس ظاهر کسيو قضاوت کرد ،ولی دلم خواست اینبار قضاوتش کنم!ناخودآگاه به دست چپش نگاه کردم
حلقه دستش نبود ،عين دخترای نوجون برای خودم رؤیا بافی کردم،رفتارش یجور نجابت خاصی توش بود ،اصالً
نميدونم چی شد که گفتم ،اقای دکتر دفعه بعد کی بيام برای چکاب ،یه مقدار تعجب کرد گفت مریض خاصی
الحمداهلل ندارین اگر معده درد داشتين بعد از سه روز تشریف بيارین ،مامان تمام سه روز فکرم شده بود اون،
همش دلم میخواست برم بيمارستان به دیدنش !اصالً کيف میکردم نگاهش کنم ،مامان آدم الکی به کسی
عالقه مند ميشه؟
پری چشمانش پر شده بود از مروارید اشک ،دست دخترش را گرفت ،مرواریدها غلتان به پایين آمدند
اینکی برام ميگی آینه خودته !الهی قربونت برم ،حتماً خيلی آقاست که دل دخترمو برده،بهار حال خوشی داشت اشکهای مادرش را پاک کرد
گریه نکن مامان کلی دیگه حرف دارمپری دستانش را بال برد
الهی شکر ،هزارمرتبه شکر به خدا همش نگران بودم دوباره امير راضيت کنه ،این مدت مرتب به باباتزنگ میزد ،میگفت فقط یبار اجازه بدین باهاش حرف بزنم مطمعن باشيد قانعش میکنم ،بابات میگفت
حتماً ميتونه بهارو راضی کنه،ولی الحمداهلل به برکت پای این دوقلوها پای دایشون از این خونه قلم ميشه
بهار دلگير گفت:
آخه فکر میکرد مثل زمانی که عقدش بودم هنوزم مطيع و حرف گوش کنش ام !نميدونه دیگه هيچ سنمیباهم نداریم
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ولش کن اون گوربه گوریو،خوب بقيهاش چی شد؟ بعد سه روز رفتی بيمارستان؟بهار قلبش دوباره به تپش افتادو گفت:
وای آره ،اون سه روز اندازه سه هفته گذشت ،وقتی رفتم داخل مطبش ،پسریه بی ادب این بار خيلی سریعسوالتو پرسيدوگفت دیگه مشکلی ندارین ،یه مرتبه بلند شدو گفت توی بخش بيمار دارم خداحافظ.
وقتی اینجوری ول کردو رفت انگار دنيا سرم خراب شد ،دقيقاً عين سه روزو سی بار جلوی آینه مدل های جدید
روسریو امتحان کرده بودم ،مدام حرف میزدم ببينم حرف زدنم یوقت ایراد نداشته باشه ،یه برق لب خریدم
بزنم لبم،که اصالً از هول یادم رفته بود ،اونوقت اون سریع به دو دقيقه نکشيد رفت،خرابو داغون رفتم خون،ه
مامان ميگم داغون یعنی داغونا ،گفتم برو بابا مگه کيه؟ که خودتو براش کوچيک
کنی ،اصالً شاید نامزدی زنی چيزی داشته باشه ،اما مامان اینارو میگفتم به خودم ولی دوباره دلم
هوای دیدنشو میکرد! نميدونم چرا چجور حسی بود که منو ميکشوند اونجا !دوروزی گذشت ،دیدم نه بيچاره
شدم از بس دارم بهش فکر میکنم ،از زندگی افتاده بودم ،آکی و راضی کردم خودشو به تمارض بزنه تا ببرمش
پيش حسام ،خالصه کلی ازم باج گرفتو گفت باید برام فالن فرمول هارو حل کنی تا بيام باهات !منم ،گفتم
قربون خودتو فرمولت ،تو فقط بيا یه جوریم آه و ناله کن تا سونو گرافيو آزمایش به نویسه ،تا یه دوساعتی
اونجا باشيم ببينم چجور پسریه؟ خالصه وقتی رفتيم کلينيک دماغمون حسابی سوخت ،شيفت دکتر توکل نبود
آکی هم مدام ميخندیدو مسخرهام میکرد ،از منشی پرسيدم دکتر حسام توکل چه زمانی هست؟ که گفت تا
یک هفته استراحتشه و پرفسور فالنی بجای اون هست ميخوایی یک نفر کنسل کرده ،اگه بخوایی نوبتشو بهت
بدم ،منم دلخور گفتم نه نميخوام ،مریضمو میبرم هفته دیگه که دکتر توکل اومد ميارمش ،مامان به خدا قسم تا
اومدم برگردم دیدم کنار آکی پشت سرم ایستاده ،نگاهش پایين بود ،پشت انگشت دستشو آهسته گاز میزد،
دقيقاً معلوم بود خندهاش گرفته و نمیخواست به خنده !همينجوری خشکم زده بود ،آکی نکبت که سالم سالم
یه دست جلو دهنش یه دست به کمر ریز میخندید !نامرد نکرد آه و نالهای چيزی بکنه ،دکتر توکل یه نگاه
کوتاهی به هم کردو گفت ،سالم خانم عظيمی خوب هستين؟ چه خوش سعادتم که بنده رو بهتر پرفسور فالنی
ميدونيد ،ایشون یکی از نابغههای تخصص گوارش هستن؟ فرصتو از دست ندین نوبتشونو بگيرین ،البته شنيدم
به منشی فرمودین حتماً ميخوایين برای دوستتون تشریف بيارین مطب من! ولی توصيه میکنم خدمت پرفسور
برین کار ایشون و تشخيصشون حرف نداره ،هول کردم با صدای مردشور برده بلندم داد زدم ،سالم جناب
دکتر ،ببخشين من اصراری نداشتم که پيش شما بيارمش ،مریضم اصرار کرد ،نه که از بس تعریفتونو کردم،
یعنی نه که تعریف خودتونو کنما ،نه ،تعریف اینکه چقدر متبحرانه تشخيص دادین بيماریمو ،گفت یا دکتر
توکل یا..
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وای مامان اجازه نداد حرف بزنم ،پرید وسط حرفمو گفت ،یا هيچکس دیگه درسته؟ از خجالت آب شدم رو به
آکی کردو گفت ایشون که رنگ و روشون خوبه ،بعد پلک های چشم آکيو پایين کشيدو نگاه کردو به آکی
انگليسی گفت شما که موردی به نظر نميرسه داشته باشين ،آکی نامردم نه گذاشت نه برداشت گفت ،نميدونم
انگار بهار تشخيصش این بوده که من بيمارم ،مامان تا آکی اینو گفت سرشو انداخت پایين انگاری که هول کرده
باشه ،سریع گفت با اجازه و رفت ،یعنی یجوری توی جمعيت محو شد که انگار اصالً نبوده ،وقتی دکتر رفت منو
دوستم به حد انفجار خندیدیم ،انقدر خندیدم که حراست اومد بيرونمون کرد ،آکی همش ادای منو درمياورد
،میگفت مثل جغد چشمات باز بودو تند تند حرف میزدی ،تازه چند بارم آب دهنت ریخت بيرون ،اینو که
گفت دیگه از خنده مرده بودم ،البته منم به خاطر نامردی آکی فرمولشو حل نکردم
پری،و بهار شروع کردند به بلند خندیدن ،بهار که انگار با یاد او جانی تازه گرفته بود بالبخند گفت:
چند روز مونده به امدنم به ایران ،و جالب اینجا بود از وقتی دیده بودمش دلم نمیخواست برگردم،چند دفعهخواستم اومدنمو کنسل کنم،ولی چون بابا خيلی خوشحال بود دلم نيومد بهش بگم نميام،حال من مونده بودمو بی
قرار دیدنش،نميدونم چرا دلم میخواست بيشتر بشناسمش ،باهاش حرف بزنم ،حس میکردم حرفها و
احساسهای منو ميفهمه ،حال اصالً بدبختو سه بار دیده بودم ،اونم در حد یه بيمار باهام رفتار کرده بود ،تا اینکه
یکبار اتفاقی توی پارک نشسته بودم ،دیدم روبروی من اونطرف تر پشت به من نشسته !وای یا خدا،یعنی مامان
دنيارو به هم دادن ،قربون خدا برم همون موقعه بارون زد!البته کالً هميشه خدا که اونجا بارندگی بود ،ولی
بدجور بارونش به موقع بود،یعنی مثل گربه کمين کردمو نقشه ميکشيدم خودمو چطور به اون برسونم ،یه مرتبه
یه فکری به ذهنم رسيد،خوب همه چيز فراهم شده بود ،چترمو گذاشتم پشت صندلی ،رفتم دور زدم پارکو ،که
از روبروش بيام ،که یعنی من تازه وارد پارک شدم،حال من داشتم بال بال ميزدمو نقشه ميکشيدم ،بجاش آقا با
خيال راحت زیر سقف صندلی پارک نشسته بودو مطالعه میکرد ،خالصه سرمو زیر انداختمو یواش یواش قدم
زدم،یعنی جوری اروم را ميرفتم که خودم خنده ام گرفته بود ،قربونش برم  ،بارونم همون زمان تند کرد
،قشنگ شده بود فيلم هندی ،رسيدم که بهش سر به زیر رد شدم ،الکی یعنی من ندیدمت،وای مامان داشتم از
کنارش رد ميشدم فهميدم داره نگاهم ميکنه اما هيچ عکس العملی نشون نداد ،خالصه داشتم دیگه کامال رد
ميشدمو تقریبا نابود شدم  ،که یه مرتبه از جاش پریدو پشت سرم دوید و گفت:
خانم عظيمی خانم عظيمی منم با تعجب برگشتمو گفتم دکتر شما! اینجا! طفلک اومد حرف بزنه ولی اول یکم
نگاهم کرد،بعد چشمشو به زمين دوخت ،یه چتر دستش بود داد دستم ،گفت بگيرین مریض ميشن ،چرا با
خودتون چتر نياوردین! این چند روز که همش بارندگيه ،منم دیگه قشنگ خيلی مظلومانه گفتم ببخشين ،تعجب
کرد چترو بالی سرم گرفتو به دستم داد،گفت چيو ببخشم !منم سرمو انداختم پایين مثال یه دختر مظلومم،آروم
و گفتم اینکه نگرانتون کردم ،بدبخت یکم غير مستقيم نگاهم کرد ،دیگه هيچی نگفت خودم ،از چرندی که
گفتم خودم خندهام گرفته بود ،خالصه منم کف زمينو نگاه میکردم دیدم سکوت طولنی شد،سرمو بال کردم
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دیدم ،داره نگاهم ميکنه خيس خيس شده بود ،چشمشو به زمين انداخت ،گفتم چقدر خوشحالم دیدمتون
ممنون بابت چتر خودتون خيس شدین!بدبخت انگار که دیو دو سر دیده باشه سریع گفت،خواهش ميکنم
خداحافظ و توی بارون بدون چتر کتاب به دست رفت ،یجوری میرفت انگار عجله داره،انقدر سریع ميرفت که
پاهاش یبار به هم پيچيد ،خالصه وقتی رفت توی خيابون،از خوشی چندبار پریدم هوا ،هزار بار گفتم عاشقتم
خدا ،عاشقتم ای عشق خ،وش اومدی به قلبم ،بعدش تو ی دلم گفتم ،این صحنه رمانتيکی که منو خدا براش راه
انداختيم ،اگر عاشقم نشه خيلی خره
این را که گفت پری از خنده روی تخت افتادو گفت:
چه بالیی تو فتنه !قربونت برم که نتونستی یکی نجيبتر از خودت ببينی ،آخه پسریه بدبختو چرا همچينشکردی!
بهار با خنده ادامه داد:
کجای کاری مامان پری اینجاشو گوش بده،فردا روزش رفتم مطب دکتر که چترو پسش بدم ،در کمال تعجبمنشيش بدون اینکه باهاش تماس بگيره یا بره توی اتاقش اطالع بده ،گفت که دکتر گفتن چترو تحویل من
بدین خودشون رفتن کمسيون پزشکی!آقا دماغم سوخت چه سوختنی ،ولی من پرو تر از این حرف ها بودم
،چترو دادم بهشو گفتم تشکر کنيد به آکی گفتم اگه برم ایران معلوم نيست بر گردم این پسر باشه یا
نه،بنظرت چيکارکنم،بدبخت آکی با تعجب منو نگاه میکرد  ،میگفت بهار این پسرنه چهره خاصی داره،نه تيپ
جذابی ،یه فرد کامالً معموليه ،چته چه مرگت شده!جوابی بهش ندادم خودمم نمیفهميدم چرا اینقدر برام خاص
شده بود،به آکی گفتم خدا لعنتم کنه آه خواستگارام منو گرفته ،ببين به چه خفتی افتادم که دارم نقشه میکشم
یه نفرو نظرشو به خودم جلب کنم ،خالصه انقدر مسخره بازی در آوریدم و طرح کشيدیم ولی به هيچ نتيجهای
نرسيدیم هيچکدوم از نقشه هامون مفتم نمیارزید،خوب من چهارچوب خودمو باید رعایت ميکردم  ،درسته با
آکی
میخندیدم ،ولی بی تاب بودم ،خيلی بی تاب ،توی عمرم تجربه نکرده بودم این بيتابيو ،هم دوست داشتم
بيتابيمو ،هم کالفه شده بودم ،تا اینکه یه فکری به نظرم رسيد ،رفتم بيمارستان ساعت حضورشو دیدم ،با آکی
قرار گذاشتيم بریم حياط کلينيک ،تا خواست وارد بشه ما هم بی تفاوت رد بشيم،اگه خدا خواستو به روم آورد
که دیدتم که یعنی اونم،به هم بی تفاوت نيست و الکی سر حرفو باز ميکنمو بهش ميگم دارم ميرم ایران اومدم
از دکتر عمومی ،یه قرص تهوع بگيرم برای پرواز ،اگه هم خودشو به ندید زد که هيچی نميتونم خودمو خار کنم
،وخودمو بی ارزش نشون بدم ،خالصه مثل کاراگاها یه گوشه کلينيک پنهان شدیمو منتظر موندیم تا دکتر اومد،
وقتی داشت از پلهها بال میرفت ماهم سریع رفتيم روی پلهها و شروع کردم با آکی بلند حرف زدن ،به خدا تا
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صدامونو شنيد برنگشت ،ولی یکم قدمهاشو یواشتر کرد ،از کنارش رد شدیم یه نيم نگاهم بهمون ننداخت
،فقط پشت سرمون آروم قدم بر میداشت ،ماهم که یعنی ندیدمش ،خبر مرگمون نميتونستيم برگردیم ،نمیشد
برگردم الکی بگم اوا آقای دکتر شمایين! خدایی خيلی دیگه بد میشد ،دیگه تنها فکری که به ذهنم رسيد این
بود که گوشيمو گذاشتم روی گوشمو بلند گفتم ،سالم باباجون ممنون بله فردا پروازم فالن ساعته میرسم
تهران کی مياد دنبالم؟ که اون بفهمه داردم ميرم ایران ،داشتم که همينا رو میگفتم یه مرتبه سریع از کنارم رد
شد،یعنی مامان وقتی رد شد آب یخ روی سرم ریختن ،هيچی دیگه الکی الکی یه نوبت عمومی گرفتم و با
اعصابی داغون برگشتم خونه ،مامان عين دیونه ها شده بودم ،شماره خونمونو شماره خودمو ،بابارو ،شمارو دادم
آکی ،گفتم اگه اومد سراغت بهش بده ،اونم فقط میخندید،توی فرودگاهم همش منتظر بودم بياد و بگه نرو که
من نبينمت جان به جان تسليم میکنم،اما فلک زده نيومد که نيومد ،تازه پرواز دوساعتم تأخير داشت ،ولی
نيومد !منم مثل بز پا لنگ شکست خورده برگشتم ایران ،صبحم که انقدر شلوغ بود که نشد برات تعریف کنم
ماجراهارو ،بعدشم یه مرتبه مامانش زنگ زد گفت مادر دکتر توکل هستم ،شماره پدرتو بده !برای آشنایی
بيشتر چون شناختی خانواده ها از هم نداریم فقط ميایيم با هم صحبت کنيم !و من موندم که ميخواد ازم
خواستگاری کنه،یا تحقيق قبل خواستگاری همين بود کل ماجرا حال ببينيم تا فردا چی ميشه
حرفهای مادر دختری که تمام شد ،پری با عجله ایستادو گفت:
خوب قربونت برم ،من دیگه برم ميخوام به بابات همه رو بگم تا ورم نکرده اینهمه راز توی گلوم ،شب به خيردختر شيطون مامان
پری با بشکن زدن از اتاق بهار بيرون رفت ،و بهار با یاد حسام لبخند بر لب خوابيد.و عجيب بود که حسام مانند
پسرهای دیگر نيست و چه سنتی به ازدواج نگاه ميکند
روز بعد خانه حاج حسين پر شده بود از صدای خندههای بدون دليل بهار ،مدام در خانه چرخ ميزدو قربان
صدقه پدر مادرش میرفت ،به گلهای باغچه سر ميزدو لی لی کنان در حياط میدوید ،یادش نمیآمد چه زمانی
اینقدر شاد بوده !صدای غرغرهای مادرش به کارگرهای بيچاره به خندهاش واميداشت ،کارگرهای بينوا از
دست پری عاصی شده بودند ،پری تا بعد از ظهر اندازه سه عيد نوروز خانه تکانی کرد،پدر حسام با حاج حسين
تماس گرفت و گفت که تا نيم ساعت دیگر به شهرشان میرسند ،نيم ساعت بعد زنگ خانه که زده شد قلب
بهار انگار زیرو رو میرقصيد ،پری در را باز کردو فریاد میزد
اومدن ،اومدن ،بدوین اومدن ،یا خدا اومدنحاج حسين برای استقبالشان به حياط خانه رفت ،و صدای یاهلل گفتنهای حاج حسين نشان از این
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بود که بهار حجاب بر سر کند ،بهار روبروی آینه ایستاد روسری آبيش را تنظيم کرد ،چادر سفيدش را بر سر
کردو به آینه یک چشمک زد
وقت عروس شدن منم رسيدبعد از چند دقيقه پری بهار را صدا زد ،بهاربه سالن پذیرایی رفت و به خانواده حسام خوش آمد گفت،بهار به
خاطر ظاهر حسام در تصورش این بود که حتماً با یک خانواده کامالً مذهبی سرو کار دارد ،اما مادر حسام و سه
خواهرش همه معمولی بودند ،و هيچ کدام چادری بر سر نداشتند  ،بهار که روی صندلی نشست بی جهت در
دلش قربان صدقه حسام رفت ،دلش تنگ شده بود برای آقای دکتر محجوب و خاصش ،پدرحسام اول شروع به
صحبت کرد او برای حاج حسين توضيح داد که خودش کارمند حسابداری یک بيمارستان است،و همسرش
معلم بازنشسته و اهل تهران هستند ،درمورد فرزندانش گفت دو پسر و سه دختر دارد که همه آنها بهجز
حسام ازدواج کردند ،از شغل دامادهایش گفت و از رشته تحصيلی دخترانش ،پدر حسام به جهت شغلش از فن
بيان بالیی برخوردار بود ،و این موضوع باعث شده بود که حاج حسين متوجه شود با خانواده محترمی
روبروست ،ولی مشخصا سطح مالی آن ها معمولی بود،خواهران و مادر حسام ،بدون هيچ مالحظهای فقط
چشمشان به بهار بود ،چنان بهار را اسکن میکردند که حتی تعداد پلک زدنهای بهار را دستشان آمده بود ،بهار
چنان در این معرض دید بودن استرس گرفته بود که احساس میکرد ضربان شدید قلبش از روی چادرش
مشخص است،حرفهای پدر حسام که به پایان رسيد حاج حسين خواست شروع به صحبت کند که مادر حسام
گفت:
شرمنده حاج آقا خواستم یه مطلبی رو بگم خدمت شما ،حقيقتش پسرم حسام همون روزیکه تماس گرفتمخدمتتون برای اجازه دیدار ،یک ساعت قبلش با من تماس گرفتن و گفتن که از یه دختر خانم خوششون اومده
که به نظر دختر نجيب و معقولی مياد ،و شما برین تحقيق ببينيد اگر با خانواده ما همخوانی دارند با پدر دختر
خانم قرار دیدار بذارین و صحبتهای اوليه رو انجام بدین ،تا من خودم  2روز دیگه ميام ایران ،قرار دیدار
بذارین تا با دختر خانم آشنا بشم!وال حاج اقا تعجب کردم ! ازش پرسيدم مادر شما که بالخره یه دختر خانمی
رو پسند کردی ،حتمی درمورد خانوادهاشم ميدونی ،پسرم گفت نه من اصالً نه باهاش حرف زدم نه درموردش
هيچ اطالعی دارم،اون دختر خانم هم اصالً در جریان نيست که من با شما تماس گرفتم پسرم گفت که یکی
دوباره این دختر خانم مطبشون اومدن و اونجا دیدنشون  ،وگفتن فقط مطمعنم دانشجو هستش و شماره
موبایلشم از دوستش گرفتم
مادر حسام رو به پری و حاج حسين با افتخار گفت:
-حاج آقا ،حاج خانم ،من انقدر به راستگویی پسرم ایمان دارم ،که وقتی ميگه صحبت نکردم با دختر
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یک درصدم به حرفشون شک ندارم ،والبته جسارتا مطمعن شدم هيچ شناختی نسبت به دختر شما و خانواده
شما نداره ،همونطور که شما نسبت به ما شناختی ندارید ،یعنی تنها اطالعاتی که از دخترتون داشت این بود که
دانشگاه آکسفورد درس ميخونن و اسمشون بهارهستش
رو به بهار گفت:
درسته دخترم ؟اسم شما بهاره؟بهار با دستی لرزان که زیر چادر سفيدش پنهان شده بود آرام گفت:
بله،و من فقط دوبار جهت مسمویيت غذایيم به مطبشون رفتم فقط همينمادر حسام پشت چشمی از افتخار نازک کردو رو به حاج حسين گفت:
حقيقتش انقدر دل تو دلم نبود که ببينم کسی که حسام پسند کرده چه شکليه که هيچ تحقيقی نکردیم ورسيدیم خدمتتون ،حال من ميخوام هم شما خودتونو کامل معرفی کنيد ،هم ما معرفی میکنيم ،معرفی در حدی
که واقعاً حتی سن دختر خانمتونو نميدونم ،البته صد البته ما خودمونو پسرمونو کامل معرفی میکنيم
حاج حسين سری به مثبت تکان داد ،مادر حسام با خنده گفت:
حاج آقا جسارت منو ببخشين ،یک عمر معلمی باعث شده که من بگم بقيه گوش کنند ،انقدر جدی صحبتمیکنم ،فکر نکنيد از اون مادر شوهرای بد ذاتم ،نه ،من ميتونم شماره تلفن عروسمو بدم خدمتتون باهاش
صحبت کنيد ،حتماً بهتون ميگه که مثل دخترم باهاش رفتار میکنم
با خندهای بلند ادامه داد:
البته اینطور که من فکر میکنم ،خدا از دل عروسم خبر دارهبا صحبت مادر حسام همه خندیدند مادرش ادامه داد
خوب بریم سر مطلب اصلی ،یعنی معرفی گل پسرم پسرم حسام  32سالشه،تا عمومی شو دانشگاه تهرانخونده و سه ساله که از ایران رفته ،برای تخصص رشته پزشکيش،اونچه که ما دیدیمو شنيدیم هميشه دانشجوی
سر به زیرو مودبی بوده ،و نمراتش هميشه بالست،از نظر اخالقی حسام هميشه با بقيه بچه هام فرق داشته ،کالً
از نظر مذهبی خيلی اهل مراسمهای مذهبيو نماز جماعت و دورههای قرآنی هستش ،حتی با اینکه رفته انگليس
ولی هنوز هم عالقهاش به ائمه و اهل بيت کمرنگ نشده ،از نظر نجابت صداقت انسانيت پسرمو با افتخار تضمين
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میکنم،حاج آقا دروغ چرا از نظر مذهبی من و بچه هامو همسرم همه سطح معمولی هستيم ،شاید سالی یکی
دوبار مسجد بریم ،اما حسام کامال بچه مذهبيه ،و اینم بگم پسرم سر لوحه زندگيش احترام به پدرو مادره ،و
خدا شاهده منو پدرش هميشه شرمنده محبتهای بچهام نسبت به خودمون هستيم،خدا شاهده هر زمان که مياد
دست و پای منو پدرشو ميبوسه ،
مادر حسام اشک از چشمش خارج شد بی تاب پسرش شد انگار ،و دگر نتوانست ادامه دهد ،پری سریع ليوان
آبی آورد و مادر حسام نفسی چاق کردو معذرت خواهی کرد بخاطر نازک شدن دلش ازدوری حسامش و
شروع کرد با اشاره به دخترانش به صحبت
خوب این سه تا دخترام یعنی نگارو مهتاو فاطمه دست بوس شما هستن،این سه تا خواهر جونشون در ميرهبرای داداششون برای همين هر سه نفریشون شوهراشونو ول کردن اومدن انتخاب حسامو ببينند ،این درمورد
پسرم حسام ،درمورد موقعيت اجتماعی خودمون ،بخوایين بدونيد ،ما یه خانواده کامالً آرومو بی دردسری
هستيم ،نه اهل دعوا ،نه تا حال کسی صدای بلند از خونه ما شنيده ،از نظر وضع مالی متوسط هستيم و هميشه
خدا هرچی در آوردیم خرج تحصيل این بچه ها کردیم ،و بحمداهلل هر پنج فرزندم مقاطع بال تحصيلی رو
گذروندن ،حالانشاهلل آدرس منزلمونو با محل کار همسرمو ميدیم که تشریف بيارین برای تحقيق،و حال دوست
دارم بهار جان خودشون شروع کنن به صحبت ،فقط خودشونو کامل معرفی کنن ،ببينيم ترم چندم هستن ؟چند
سالشونه؟ تا هم صدای دختر عزیزمو بشنویم؟ هم اینکه حاج آقا خودشون فقط از خانواده اشون بگن
بهار*
چادر رنگيم را زیر گلویم محکم کردم ،تمام حرفهای مادرش درمورد حسام نوش جانم شده بود،
چشم همه به من بود ،به پدرم نگاه کردمو گفتم:
بابا اجازه ميدین؟پدرم سری به مثبت تکان داد،طفلک پدرم و مادرم از دست پرحرفی های مادر حسام نخود مجلس بودن،گلویی
صاف کردم ،سرم را صاف نگه داشتمو چشم به زیر انداختمو شروع به صحبت کردم
من بهار عظيمی ،دختر حاج حسين عظيمی  27ساله متولد شهر  ...هستم ،به جهت اینکه جهشی درس خوندم، 19سالگی ليسانسمو توی رشته ریاضی شهر خودمون گرفتم ،البته کنکور رتبه سه شدم ولی به جهت سنم پدرم
صالح دیدن تهران نرم ،ارشدمو دانشگاه شریف تهران گرفتم و الن  6ساله آکسفورد دارم درس ميخونم ،و
دکتری امو گرفتم النم دارم برای دانشجوهای سطح پایينتر تدریس میکنم ،البته استاد نيستم در حد مدرس
دانشگاهی و به اميد خدا برای پست دکترا ميخوام ادامه بدم،
چنان خانواده حسام با تعجبو دهانی باز نگاهم میکردند که مطمعن شدم هيچ تحقيقی درمورد ما نداشتند
مادرش هول کرده گفت:
-دختر تو با این سنت فارغ التحصيل دکتری دانشگاه آکسفوردی؟الن برای پست دکتری ميخونی!
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بلهبه به و چه چه ها بال رفت ،خانواده حسام باورشان نمیشد از این سابقه خوب علمی برخوردار باشم،
و مادرو پدرم در تعریف از من سنگ تمام گذاشتن ،تمام مسابقات جهانيم را پدرم رو کرد،و من مغرور بودم از
این همه موفقيت ،خواهرهای حسام ریز با تعجب میخندیدن ،یکی از خواهران حسام آرام گفت:
عجب زرنگيه حسام،دختره عجب چيزیه!هرچه پدرو مادرم میگفتند ،آنها فقط آفرین میگفتند ،پدرم از برادرانش که آمریکا بودند و همه تحصيل کرده
گفت ،از مادر اختر که زمان رضا شاه مدیر مدرسه بوده ،از عمه ،پسر عمه،احسان فوتباليست خالصه از همه بجز
او،به آنی در دلم آشوب شد وقت گفتنش بود ،ترسيدم عکس العملشان چيست ؟ با اینکه شناسنامهام از اسم او
پاک شده ولی باید بدانند آرام گفتم:
معذرت ميخوام یه موردیم هست که باید خدمتتون بگم ،زمانيکه  19سالم بود ،نزدیک دوماه عقد پسر عمومبودم ،و دوماه نشده از هم جداشدیم
این حرفم را که گفتم ،انگار بمب صدا خفه کنی بود در سالن پذیرایيمان ،دختراها خندهایشان بر لب هایشان
انگار خشک شد ،پدرو مادرش به فکر فرو رفتند همه ساکت شدند ،مدام خانواده حسام پرسشی به همدیگر
نگاه میکردند ،انگار نمیدانستند بمانند یا بروند ،به پدرم نگاه کردم شرمنده سر به زیر بود،مادرم هم بدجور
درخود فرو رفته بود ،هيچکس حرفی نمیزد ،یک مرتبه مادرش با کمی اخم گفت:
دخترم معذرت ميخوام این موضوعو حسام ميدونه؟ یعنی منظورم اینکه از طریق دوستتون متوجه نشده؟چادرم را زیر گلویم از شرم محکمتر کردمو گفتم:
من درمورد موضوعهای خانوادگی اصالً با دوستم صحبت نکردم.مادرش از تعجب ابرویی بال انداخت ،تمام سرو صورتم انگار آماج سيلیهای پياپی بود ،چنان این موضوع
بهتشان کرده بود که مطمعن شدم روی این موضوع بسيار حساس هستند ،مادرش با دلگيری گفت:
ببخشين این موضوع واقعاً موضوع مهميه ،و من باید با پسرم صحبت کنم ،به هر حال حق انتخاب با این دونفره،پس باید از همه موارد هم باخبر بشن ،جسارتن من باید با پسرم تماس بگيرم و اول درمورد تمام حسنهای بهار
عزیز صحبت کنم،و درآخر این موضوع مهمو بهش بگم ،واقعاً برای خود شخص بنده موضوع حادی نيست،
واقعاً این افتخار افرینی های که دخترتون آورده با این سن همه تعجب کردیم درمورد طالقشونم چون من
خودم سه تا دختر دارم و هيچ چيز از آدم دور نيست ،نميتونم نظری بدم
ولی واقعاً تصميم گيری با حسامه ،فقط یه موضوع بهار عزیزم علت جدایيتون چی بود؟ اونم بعد از دو ماه؟
چنان خجالت زده بودم ،که دلم میخواست اشک بریزم اما خود داری کردمو گفتم:
زن عموی من دچار بيماری سرطان شدن ،و از پسر عموی من خواستن که به ایران بيان و به وصيتش عملکنند ،وصيتشون هم این بود که تا زمانی که زنده هستن ،ازدواج کنن اونم فقط با من ،متاسفانه زن عموی من
چون بيمار بودن همه پی خوشحاليشون بودن و خدابيامرز به شدت اصرارروی من داشتن،اون خدا بيامرز
ميگفتن چون پسرشون یکی از نابغه های پزشکی هستش ،حتما باید با من ازدواج کنند  ،حقيقا هم من مخالف
رمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
RomanIran.Ir

361

همخونه شرقی | سمیه سادات هاشمی جزی
بودم هم پسر عموم ایشون  15سال آمریکا پيش  4تا عموی دیگه ام زندگی میکردن و هيچ تمایلی نداشتند
برگردن ،و با دختریکه هيچ شناختی ازش ندارن ازدواج کنند ،متاقبل من هم به شدت مخالف این ازدواج بودم
چون اصالً توی برنامه ریزی هام ازدواج جایی نداشت ،ایشون خودشون اعالم کردند که عالقه مند به یک دختر
ایتاليایی که ساکن لس انجلس هستش هستند ،و قرار ازدواج باهاشون دارند ،اما زن عموی من اصرار کرد که
باید با من ازدواج کنن و بعد از ازدواج محبت خود به خود ایجاد ميشه ،و متاسفانه پدر من هم به شدت تو
رودروایسی با عموم بودن ،و چون برادرم با دختر عموم ازدواج کرده ا ن این فشار دو چندان شد ،وپسرعموم
هم به اجبار برای شاد کردن مادرشون مجبور شدند برگردند ایران،و متاسفانه با این که هردو مخالف بودیم
نتونستيم مانع از تصميم بزرگترها بشيم ،دوروز بعد از اومدنشون نامزد کردیم نامزدی ما فکر کنم سه روز طول
کشيد ،بعد از سه روز عقد کردیم و ایشون چنان از این اجبار ناراحت بودند که یک ماه رفتند تهران و
برنگشتند ،ومن و ایشون هيچ ارتباطی تماماً در این یک ماه نداشتيم ،حتی یک تلفن ،تا اینکه زن عموی من فوت
ميکنه ،و ایشون چند روز بعد از خاکساری مادرشون،ميرن آمریکا و بعد غيابی از هم جدا ميشيم ،و با همون
دختر ایتاليایی ازدواج ميکنن  ،تمام مدتی که اسم ایشون در شناسنامه من بود ،شاید دوماه نشد و اونهم به خاطر
روند اداری طالق بود ،وگرنه نه من نه ایشون هيچ عالقهای به هم نداشتيم و هيچکدوم تالشی برای زندگی
مشترک نکردیم
همه را رگبار وار گفتم ،همه با تعجب خيره به من بودند ،سرشکسته سرم را پایين انداختم ،به نظر خودم
درستترین تعریف از آن زمان نحس همان بود که گفتم ،به پدرم نگاه کردم که شرمنده داشت توضيح میداد
که من به دخترم اجبار کردم و فکر نمیکردم این اجبار به طالق بی انجامد ،آنها تقریباً سکوت کرده بودند و به
اندازه یک صرف چایی ماندن قبل از رفتنشان مادرحسام گفت:
من با پسرم صحبت میکنم اگر مشکلی نداشتند با این موضوع ،آخر هفته ميایم برای صحبتهای پسرو دختر،اگر هم که قسمت نبود انشاهلل هر دو خوشبخت بشن
اینرا که گفت خجالت زده و شرمنده سر به زیر شدم مادر حسام جلو آمد پيشانيم را بوسه زد و گفت:
-تو دختری هستی که ایران بهش افتخار ميکنه عزیزم هميشه سالمت باشی

بعد از رفتنشان به سرعت به اتاقم رفتم ،در را محکم بستم ،از پشت در را قفل کردم و تا توانستم بلند زار زدم
،هرچه پدرو مادرم التماس کردند در را باز کنم ،بی اهميت فقط زار زدم دیوانه شده بودم ،بلند گریه ميکردمو
دور خودم بدون هدف میچرخيدم

**

سه روز گذشت ،پدرو مادر حسام هيچ تماسی نگرفتند ،ما مطعن شدیم که مسئله طالق من برای آنها مهم بوده
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،سه روز تمام از اتاقم بيرون نيامدم ،مگر به ضرورت ،کارم شده بود اشک و حسرت ،برادرانم چندین بار به
دیدارم آمدند ،اما هيچ عالقهای به همصحبتی با آنها نداشتم ،گرد مرده پاشيده بودند انگار در خانه اتاقم را
کامالً تاریک کرده بودمو تا شب پرده هارا کنار نمیزدم ،پدرو مادرم هم غمگين بودند ،برای خانواده ما اینطور
پس زده شدن بسيار سنگين بود ،روز سوم وسط ظهر مادرم به اجبار از اتاق بيرونم کشيد و با گریه قسمم داد
کمی در حياط بمانم تا روحيهام عوض شود ،مانند نور ندیدها شده بودم چشمانم درد گرفته بود از نور خورشيد
،سرم را روی ميز گرد زیر طاق انگور گذاشتم و با حسرت به نافرجامی در ازدواجم فکر میکردم ،پدرم از
حجره به خانه برگشت ،سالم بی صدایی کردم بی جانتر از من جواب داد به خيالم که انگار پيرتر شده بود،
آهسته آهسته ،به کنارم آمدو روی صندلی کناریم نشست ،به من نگاه کرد نمیدانم چه دید که به یکباره به
گریه افتادو گفت:
بابا ميخوایی بریم امام رضا حال و هوات عوض بشه؟دلگير سری به عالمت منفی تکان دادم ،مادرم با گریه دستم را گرفت
عزیزم انقدر موقعيت بهتر از اینها داری که خدا ميدونه،توروبخدا با خودت اینجوری نکنچنان عصبی بودم که خواستم سرشان فریاد بزنم ،که شما بودید که این روزهای شوم را برایم رقم زدید
ولی دلم نيامد ،آنها خودشان زخم خورده تر بودند ،یاد خدا کردم ،احترام پدرو مادر بر من واجب بود ،هيچ
نگفتمو گریه کردم اینهمه احترام پدرو مادر کردم چه شد؟ مادرم در آغوشم گرفت پدرم اشک میریخت،
شرمنده بودم از این رفتار احمقانهام ،ولی منطقم هيچ یاریم نمیکرد ،موبایل پدرم زنگ خورد وقتی پدرم موبایل
را از کتش درآورد با تعجب گفت:
آقای توکلهمادرم هين بلندی کشيد ،پدرم سریع دستی به صورتش کشيدو به خودش مصلت شد،دکمه اتصال را زد سالم و
احوال پرسی کرد ،من مطمعن بودم جهت عذرخواهی تماس گرفتهاند ،آنجور که این خانواده شوکه شدند محال
بود تصميم به اخواستگاری بگيرند ،پدرم برقی در چشمانش زده شدو نفسی گرفت و گفت:
بله مشکلی نيست ...حتماً که باید صحبت کنن ...انشاهلل هرچی خيره  ...سالم منو خدمت آقا زاده هم برسونيدولی جناب توکل دخترم الن در دسترس نيست یک ساعت دیگه تماس بگيرن حتماً جوابگوی تلفن هستن...،بله
بله ...انشاهلل ...نفرمایيد جناب توکل ميزان فهمو درک کسی به ثروتش نيست .نخير نفرمایيد اگر به تفاهم
برسند مهم نيست ...باشه درست مفرمایيد  ...ولی اینجوری که درست نيست  ...درسته حرف شما کامالً متين
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...باشه پس خودتون خبر کنيد  ...در پناه خدا خداحافظ
پدرم تلفن را قطع کرد آغوشش را باز کردو گفت:
بيا بغل بابا ،دختر یکی یه دونهبه یکباره بالی در آوردمو به آغوش پدر رفتم ،همين که زنگ زده بودند برایم کافی بود ،غرور شکستهام ترميم
شد حال نظرشان هر چه باشد خير است ،پدرم بر سرم بوسهای زد وبا خنده گفت:
به خدا انقدر محترمانه حرف ميزنه انگار با یه استاد دانشگاه حرف میزنی ،خيلی مصلت صحبت ميکنه مشخصهمرد فهميدیه ایه
مادرم با هول گفت:
ول کن ،بگو چی شده؟زنگ زده بود که بگه پسرشون دیشب برگشته ایران،بنده خدا کلی عذرخواهی کردو گفت شرمنده زودترتماس نگرفتم چون واقعاً پشت تلفن نمیشد درمورد این موضوع به حسام چيزی بگيم و جواب درستيم برای
شما نداشتيم برای همين ترجيح دادیم تا برگرده ایران باهاش حرف بزنيم،گفت حقيقتش خودمونم
میخواستيم یه تحقيقی داشته باشيم و ،طبق تحقيقاتی که این دوروز خودم از شما کردم متوجه شدم خانواده
آبرودارو محترمی هستين ،بنده خدا کمی شرمنده گفت حقيقتاً ما نميدونستيم شما تاجر فرش هستين فکر
میکردم فقط حجره دارین توی بازار ،از هرکس توی بازار سراغ گرفتم سریع میشناختن
تمام بازار روی اسمتون قسم ميخورن ،الحمداهلل شرکت آقا پسرها هم از اعتبار خوبی برخورداره ،بعد گفت
واقعاً ما انقدر وضع ماليمون خوب نيست که بتونيم شرمنده نشيم ،گفت که توی تحقيق گفتن که شما خان زاده
هستينو چندتا آبادی زمين دارین ،طفلک همش میگفت خداشاهده ما درجریان نبودیم وگرنه پامونو از
گليممون درازتر نمیکردیم ،بعد گفت از شانس خوب ما خواهرتون توی بيمارستان ما قرارداد اتاق عمل داره
،جسارتا مزاحم ایشون هم شدم و بسيار ایشون متينو محترمانه برخورد کردن ،از طریق ایشونم احوالت
خودتونو دختر خانمو پرسيدیم و ایشون با حوصله جواب دادن ،بعدم کلی عذر خواهی کردو گفت ما از
خواهرتون هم درمورد اون دوماه عقدی که دخترتون بودند کامل پرسيدیم ،نه که خدایی نکرده بگيم عقد کرده
بودن دخترتون ایراد بزرگيه نه ،خواستيم ببينيم دخترتون چقدر صداقت در صحبت داشتند و متوجه شدیم بهار
خانم تمام حرف هاشون از روی صداقت گفته شده ،چون خواهرتون هم تأیيد کردند که از اول هيچ رضایتی
نبوده و در این دوماه شاید در کل این دونفر  4ساعت کامل همدیگرو ندیدند،گفت جسارتا اسم پسر برادرتونم
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توی اینترنت زدیم ،و فهميدیم دخرتون حقيقت رو گفتن و ایشون یکی از نابغه های جراحی هستند
پدرم خندیدو گفت:
بعد که کلی تعریف ازمون کرد با حرفهای قلمبه سلمبه گفت ،دیشب اول نتيجه تحقيق و معرفی بهار خانموبرای پسرم کامالً توضيح دادم و در آخر به پسرم گفتم که عقد کرده بودند،گفت پسرم الحمداهلل مشکلی با این
مورد ندارن ولی به شدت پسرم تعجب کردند ،گفتن اصالً به قيافه این دختر نميخوره نخبه باشه ،خواستم بگم
مگه نخبه شاخ داره یا دم ،ولی دیدم بهار هم شاخ داره هم دم ،پس توف سر بال بود گفتنش
مشت کوچکی به پدرم زدم و پدرم ادامه داد
گفت حسام واقعاً فکرش درگيره و ميگه من نميتونم از پس مخارج زندگی که درشان یه دختر تاجر باشهبربيام ،بعدم گفت بهش گفتم اصالً با این دختر صحبت کن ببين اصالً ميخوادتت یانه ،بگذریم خالصه گفت اگه
اجازه بدین به خاطر دوری مسافت حسام ميخواد تلفنی با دخترتون یک ساعتی صحبت کنه،
بعد اگر هردوشون به نتيجه رسيدن به پيشنهاد خود حسام برای تکميل باقی صحبتها شما به تهران بيایين تا
هم خونه زندگی ساده مارو ببينيد هم با دید بازتری تصيم بگيرین چون از نظر تفاوت مالی ما با شما قابل
مقایسه نيستيم ،خالصه که منم گفتم بهار الن دم دست نيست ،حال تو بهار بدو برو یه دوش بگير یه غذایی
بخور یک ساعت دیگه زنگ ميزنه بتونی درست حرف بزنی ،برو بابا ،فقط بابا تورو به خدا چون غریبه اس
عجولنه تصميم نگير ،از نظر ظاهری که خوب پسندیدی ولی ببين لحنش مرامش کردارش چطوره؟ اصالً
عجلهای نيست بابا ؟خودتو کوچيک نکنی یوقت دخترم،از نظر مالی خودم ساپورتت ميکنم نگران نباش ،من
همين الن حامدو حميدو ميفرسم برن تهران یه تحقيق درست درمونم بکنن،ببينيم چند چندیم  ،بدون تحقيق
که نميشه تو هم اصالً جواب مثبتی نده تا جواب تحقيقمون معلوم بشه باشه دختر؟
چشممادرم لبی کج کردو گفت
خوب نظر بهار هرچی باشه روی چشمامون ،ولی ما تمام عروسيامونو توی کاخ تالر تهران گرفتيم ،نميشه کهبهارمو سرو ساده ردش کنيم
چشم غرهای به مادرم رفتم ومادرم سکوت کردو پدرم بلند خندید
دقيقاً یک ساعته غذا خوردم و دوشی گرفتم ،تا سر کيف باشم ،ذوقم به شدت کور شده بود ،سر خورده از اینکه
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بعد از سه روز تماس گرفتند غمگين بودم ،ولی حسی به من میگفت ارزش داشت ،این انتظار  ،شاید من زیاد
دچار تکبر و خودبينی شده بودم ،روی تختم دراز کشيدمو به قاب گوشی موبایلم خيره شدم ،منتظر بودم،اما
دلهره داشتم،ایا به نتيجه ميرسيدیم؟یک پيامک آمد شماره ناشناس بود ،حتماً خودش است پيامک را که باز
کردم وقتی متن را خواندم فهميدم از طرف او بود
سالم بهار ،هنوز از من عصبانی؟ ميشه یه راه برای اینکه منو ببخشی نشونم بدی؟ به خدا که هرکاری باشهانجام ميدم بهار ،من دوستت دارم بيشتر از هرکسی خواهش میکنم یه فرصت دیگه بهم بده ،جبران کنم بدی
هامو
خدایا همين را کم داشتم ،کمی فکرم را متمرکز کردم ،نمیشد با عصبانيت با او برخورد کنم مطمعن بودم نتيجه
درستی ندارد پيام را با خونسردی نوشتم:

سالم پسر عمو ،من در شرف ازدواج با فرد دیگه ای هستم ،اميدوارم که آینده و خوشبختی در انتظار شما برایهميشه باشه.خداحافظ
دکمه ارسال را که زدم موبایلم زنگ خورد و یک شماره ناشناس دیگر تماس گرفت ،از جا پریدم یا خدا خودش
بود ،چند بوق که خورد جواب دادم:
بلهسالم حسام توکل هستم خوب هستينصدایش را که شنيدم موبایل را روی قلبم قرار دادم ،و چشمانم را از لذت روی هم فشردم ،پس ذهنم ،پس
گردنی نثارم کرد به خود آمدم سریع گفتم:
زنده باشين خانواده خوب هستن؟ممنونم با اجازه پدرتون تماس گرفتم ،تا کمی بيشتر باهم آشنا بشيموای چه صدایی،ای جان ،چه متين چه باوقار! خدایا لرزش صدایش این وسط چه ميگویيد؟ به به ترسو جان
به قلب من خوش آمدی ،پس ذهنم با چشمانی گرد شده نگاهم کرد ،برو بابای گفتم اصالً دلم میخواهد الکی
لذت ببرم
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بله خواهش میکنم بفرمایيدسکوت کرد ،ای عشق سکوتت چقدر معنا دارد صدای نفسهای تندت نشان چيست ؟پس ذهنم دستش را بال
بردو یک خاک برسر ندید بدیدت کنن نثارم کرد ؟چه کنم عشق به خود ندیدم
الو جناب توکل هستين؟بدبخت سریع دستپاچه گفت:
بله بله ،ببخشين نميدونم چی بگم،نميدونم از کجا شروع کنمفدای لرزش صدایت ،اصال بگو چطور مرا دیدی،چطور پسندیدی،قربانت شوم من ،پس ذهنم حالت استفراغ به
خود گرفت ،متين و باوقار گفتم:
خوب من هيچ شناختی نسبت به شما ندارم !اگر امکان داره ،خودتونو معرفی کنيد نظرهاتونو در مورد زندگیمشترک بگين ،من برای مادرتون کامل خودمو معرفی کردم اگر نيازی هست مجدد معرفی کنم
نه نه درمورد شما و خانواده اتون کامل تحقيقات شده ،نيازی نيست من معرفی میکنم خودمودستپاچه گفت:
من حسام توکل  32ساله هستم سه ساله از ایران برای ادامه تحصيل مهاجرت کردم تخصصم گوارشه ،النتوی یه آپارتمان کوچيک اجارهای زندگی میکنم ،آپارتمان که ميگم منظورم یه سویته که اتاق خواب و سالن و
آشپزخونه اش یکيه ،از لحاظ مالی تقریباً صفر هستم ،یه حقوق از کيلينيک دریافت میکنم که مدام جهت
دورهای پيشرفته تخصصی هزینه میکنم  ،گاهی من حتی گرسنه خوابيدم ،چون هزینه آموزش های پيشرفته
بالست ،که البته ميتونم دورها رو کمترش کنم ،تا کمی بتونم مدیریت هزینه کنم ،ولی برای خرید خونه و
ماشين و طال واقعاً وضع ماليم مثل خانواده شما نيست ،شرمنده من ندونسته از این اختالف طبقاتی از شما
خواستگاری کردم ،البته پدرو مادرمم که به منزل شما اومدن به جهت خونه سنتی شما متوجه این موضوع نشدن،
ولی وقتی تحقيق کردن متوجه شدن اختالفمون به شدت بالست ،ببينيد من کامالً یه زندگی دانشجویی کم
درآمد دارم ،حتی من برای رفت امدم یه دوچرخه دارم اونم از دم قسطی
پس ذهنم ابرویی بال انداختو سری به تأسف تکان داد ،این پس ذهنم زیادی پرو شده با آرامش گفتم:
-جناب توکل چرا اینقدر از مادیات ميگين؟
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پس ذهنم کاسه گدایی دستش گرفتو عليلم ظليلم راه انداخته بود ،حسام هول کرده گفت:
آخه من واقعاً فکر نمیکردم وضعيت خانواده شما تا این حد خوب باشه ،من هميشه اعتقاد داشتم یه خانمیانتخاب کنم که در سطح مالی خودمون باشه ،تا هم کفو هم باشيم ،من خانوادهام از طبقه کارمند جامعه هستن،
خوب به جهت اینکه ما  5تا بچه بودیم تمام در آمدشون هزینه تحصيلو خوردو خوراکو و جهاز خواهرام میشد،
و هميشه در حد متوسط رو به پایين بودیم ،ما تا ده سال پيش هم از خودمون خونه نداشتيم ،من نميدونم چطور
ميتونم دختری رو که هميشه در مرفح کامل بوده و تمام خانواده اشون از لحاظ مادی فوق العاده مرفحن تأمين
کنم! من واقعاً نميدونم شما ميتونيد با این شرایط من کنار بياد؟ البته من مطمعن بودم جواب شما منفيه ،بالخره
حق دارین تمام خانواده شما سطح مالی و تحصيلی بالیی دارن ولی به جهت اومدن پدرمو خانوادهام به منزلتون
باید برای عرض و ادب و عذرخواهی تماس میگرفتم
کالفه شدم چقدر چرند میگوید کمی از عشق بگو،مثال بگو بار اولی که دیدمت گفتم این همان دختریست که
ميخواستم ،نفس کالفه ای سر دادم و گفتم:
ببخشين ميشه بپرسم شما چطور منو انتخاب کردین؟من واقعاً شمارو به خاطر نجابت ،حجاب و متانت خاصتون و ساده پوشيتون انتخاب کردمبه واهلل دفعه اولی که دیدمتون شما هم مثل بقيه بيمارهام بودین ،ولی وقتی دیدارمون به بار دومو سوم و بيشتر
رسيد فهميد این یه نشونه است ،که مدام شمارو میبينم و واقعاً نظرم جلب شد بهتون،با خودم گفتم این
ارزشمنده که یه دختر خانمی توی یه کشور غریب با این متانتو خانمی رفتار ميکنه ،حتماً خداوند ميخواد چيزیو
به من بفهمونه ،که چندبار اتفاقی دیدمتون ،من واقعاً از ازدواج بخاطر وضعيت اقتصادیم فراری بودم ،ولی خوب
گفتم ناشکریه به خاطر وضعيت ماليم این دختر خوبو نجيبو از دست بدم
خندهای ریز کردم بيچاره نمیدانست من چه نقشههایی برای دیده شدنم کشيده بودم ،نفسی گرفتو ادامه داد:
من فکر میکردم شما حتماً یه دانشجو هستين که بورسيه گرفته اومده برای کارشناسی ،چون به چهره شمااصالً ميخورد حدود بيست سال داشته باشين
وقتی درمورد سن و سالم نظر داد از خوشی دست آزادم را بالی سرم بردمو ،شروع کردم به لرزاندن دست و
سينه هایم باهم ،پس ذهنم تمپو به دست حالحالحال میخواند ،چقدر این پسر با شعور بود ،چه درک بالی از
سن من داشته چقدر فهميده!حسام جان دلم ،ادامه داد:
حقيقت امر من هيچ زمانی عالقهای به اینکه همسرم شاغل داشته باشم نداشتم ،با اینکه مادرم هم شاغل بودنرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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ولی هميشه به تصورم یک بانو بيشتر باید به خونه و زندگيش اهميت بده ،تا کار بيرون ،ولی وقتی خانوادهام
گفتن که شما جزو نخبه و افتخار آفرینهای ایران هستين ،دیگه اجازه همچين فکری به خودم نمیدم ،و رسالت
خودم ميدونم اگر جواب مثبت به خواستگاریم دادین ،تا جایيکه در توانم هست همراهتون باشم ،شما حتماً
آینده درخشانی دارین و واقعاً از علمی که دارین باید استفاده کنيد ،و من کی باشم که بخوام جلوی یه دختر
موفقو بگيرم ،البته من اصالً نميدونم شما خواست هاتون چيه و از همسرتون چی ميخوایين ،ولی ميتونم قول بدم
که مانع پيشرفتتون نشم ،البته اگر خودتون بتونيد بين کارو دانشگاهو خونه مدیریتی داشته باشيد ،که فوق
العاده اس ولی باز هم تاکيد میکنم از لحاظ مالی چند سالی رو شرمنده هستم ،تا فوق تخصصمو به اتمام برسونم
در دلم گفتم فقط تو را میخواهم ،ای مهربانترین ،البته مهربانی که ندیده بودم ولی خوب ،قافيه به تنگ آمده
بود ،پس ذهنم چادر نجابت سر کردو خودش را به مظلومی زد با خونسردی گفتم:
حقيقتاً این مواردیو که میفرمایيد برای من اهميت نداره ،خونه پول ماشين طال چيزهایی هستند که ميشه چندسال دیرتر تهيه کرد،من خودم هم کار ميکنم توی دانشگاه ،من فقط یک همراه مؤمن و متعهد ميخوام تا بتونم
ادامه این مسيرو برم ،نجابت ،دیانت،حرف اولو برای من ميزنه،در مورد شاغل بودنم ،من خيلی دوست دارم که
از علمم بهره اقتصادی هم ببرم مثالً یه موسسه ریاضی خاص با سبک آموزشی خاص و یک برند خاص البته
کرسی دانشگاه که جای خود داره ،من سعی میکنم به گفته شما مدیریت کنم ،توی کارهام ولی ميخوام بدونم،
تعهد به زندگی در شرایط سخت زندگيو چقدر دارین؟ آیا وقتی از چيزی ناراحتين حرفتونو میزنيد ،یا که
ميرینو نگفته برای خودتون و هر راهی که خودتون ميخوایينو انتخاب میکنيد؟ ميخوام بدونم زندگی مشترکو
توی چی میبينيد؟ و در آخر آیا شما مشکلی با این موضوع ندارید که من چندین سال پيش طالق گرفتم.
کمی سکوت کرد برای خودم جهت این سخنرانی پرمحتوا دست کوتاهی زدم ،اینبار بدون لرزش صدا گفت:
اول ممنونم که کامل با تمام جزیات درمورد طالقتون برای مادرم توضيح داده بودین،من پسر عموی شماروتوی یک سمينار دیدم،ایشون فوق العاده هستن ،البته که قرار نيست همه اخالق ها باهم یکی باشه ،ولی من
کاری به گذشته شما ندارم ،من به دنبال یه زندگی آرومم ،دنبال یه همراه که با سختیهای شغلم کنار بياد ،شغل
من یه کار اداری روتين نيست ،این کار به شدت بی برنامگی داره ،جراحیهای مختلف مرگ و زندگیهایی که
در اتاق عمل به دستان یه پزشک زده شده ،روحيات خاص خودشو ميطلبه همسر یه پزشک فوق العاده باید
شرایطو درک کنه،تا جایی که به خودم اطمينان دارم مرد بودن توی سختی شکل ميگيره.
نيم ساعتی درمورد ارزشهای یک زن در جامعه صحبت کرد فوق العاده حوصله سر بر شده بود پس ذهنم
میگفت آخر یه عزیزمی ،عاشقت شدمی چيزی ولی خوب هيچکدام نبود ،تقریباً به تفاهم رسيدیم و قرار شد
برای صحبتهای نهایی به تهران برویم ،بعد از پایان مکالمه پيامی از امير حسين داشتم
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دختر عمو ،من وقتی تورو از دست دادم برای هميشه باختم ،اميدورام خوشبخت زندگی کنی من یکبار اشتباهکردم ،و شرمنده روی همه شدم ،مادرمو حالل کن ،اون خوشبختی من براش مهم بود ،ولی نميدونست شعور من
اونقدرها زیاد نبود که بتونم قدر بهترین اتفاق زندگيمو بدونم ،برای هميشه خداحافظ بهار
لبخند زدم از وقتی حسام را دیدم پسر عمویم برایم او نبود نامش امير حسين بود کينه از دل شستم و بسم اهلل
ای برای شروع زندگی جدید گفتم

عطر خوش پرا کنده شده در فضا صحن را با تمام وجود وارد ریههایم کردم ،صدای بله گفتن گروه گروه دخترو
پسرهای جوان که همراه خانوادههایشان برای عقد آمده بودند به گوشم میرسيد،عاقد مجدد گفت:
عروس خانم برای بار چهارم ميگم وکيلم؟کالم اهلل را بستم به بارگاه امام خوبیها نگاه کردمو گفتم:
بسم اهلل الرحمن رحيم با اجازه از محضر امام زمان و با اجازه از پدرو مادرم بلهصدای صلوات و دست زدن خانواده حسام و خانواده من در هم پيچيده شده بود ،حسام خجالت زده چادر از
صورتم کنار زدو تبریک گفت ،و حلقه ازدواج تقدیم هم کردیم.
زیر یکی از حجرهای روبروی حرم نشسته بودیم همه به زیارت رفتند جز منو حسام،همانطور که به گنبد طالیی
امام نگاه میکردم ،فکر کردم چقدر کنار یاری که از ته دل انتخاب خودت باشد دلچسب است ،حسام برای
اولين بار دستم را گرفت و چه شيرین بود که دستش از خجالت میلرزید ،نگاهم را به او دادم لبخند زدو گفت:
بهار خانم هنوز از دستم ناراحتی؟ قهری؟ابرویی بال انداختمو بی تفاوت به گنبد خيره شدم ،دستم را محکم فشردو گفت:
توروخدا قهر نکن دلم ميگيره ،شما که از اخالقا نداشتی!ما تازه عقد کردیم حيف نيست ناراحت باشی؟به رویش لبخند زدمو انگشتم را به حالت تهدید بال آوردم
از گناهت میگذرم ولی گفته باشم ازت دلخورمخندید و تکيه به دیوار زد دستم را مشت کرده جلوی دهانم گرفتمو گفتم:
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 ٍا ٍا هروز خدا من باید توی این مدت بهش زنگ بزنم ،آقای دکتر هرچی من حرف میزنم فقط گوش ميده،پيامعاشقانه  4صفحه براش مینویسم ،آقا یک کالم مينویسه منم همينطور ،یا مينویسه به همچنين،

ای منم همينطورت به خوره توی سر من ،قربون صدقه ميرم ميگی ممنون ،ميگم دلم تنگ شده ميگه انشاهلل
درست ميشه ،من حسرت به دلم موند بگی منم دلم برات تنگ شده ،خسيس ،اصالً خوب کردم یه روز کامل
گوشيمو خاموش کردم ،اونوقت که مدام قربون صدقه آقا ميرمو محل نميذاره رو نميبينه ،ولی یک ساعت که
گوشيم خاموش بود باید زنگ بزنی باباو مامانو داداشام ،دلم خنک شد باهات حرف نزدم ،چرا به هم زنگ
نمیزدی ها؟وای وای اینجا رو ببين ،تلفنمو جواب نمیدم باید یکاره بلندشی بيایی شهرستان بگی باید عقد کنيم!
یعنی نباید یه نظر از منم بخوایی؟ بابامو گول زدی به زور اوردیمون مشهد ،قربون امام رضا برم ناراحت نيستم
که اومدم پا بوسش ،ولی آخه توی این چند وقت شد یبار قربون صدقهام بری که من بفهمم دوستم داری ،حتماً
باید به زور همه رو ميکشوندی مشهد تا بفهمم دلت بی تاب شده ،البته نگفتيکه خودم حدس میزنم
حسام ميخندیدو دستی بر محاسنش میکشيد ،دست گره شدهام را گرفت نگاهی به زائران کرد و وقتی مطمعن
شد کسی هواسش به ما نيست بوسهای کوچک بر روی حلقه ازدواجم زد با خنده گفت:
قربون اون عصبانيتت ،به خدا معذب بودم ،نامحرم بودیم ،اصالً نميتونستم حرف دلمو بزنم ،ببخشيد شرمندهشما به خانمی خودت ببخش ،بعدشم شما ميگی چرا من تماس نمیگرفتم ،خداشاهده مهلت نمیدادی ،هر نيم
ساعت لطف ميکردی یه پيام میدادی ،یا که دوساعت یبار زنگ میزدی ،اصالً وقت نمیکردم زنگ بزنم ،اینم
بگم به خدا دلم برات تنگ میشد همون موقعيم که زنگ نمیزدی ،ولی اصالً روم نمیشد بهت بگم ،تو خيلی
دختر مهربونی هستی،هرچی تو دلته ميگی ،ولی واقعاً انگار سختمه ،اینکه چرا بدون اجازه تو گفتم عقد کنيم
،وقتی گوشيت برای اولين بار خاموش شد داشتم دیونه میشدم ،مامانت گفت ازم دلخوری ،دیگه طاقت
نياوردمو گفتم باید عقد کنيم تا بتونم باهات راحت با شم ،بعدشم دیشب که بهت گفتم دوستت دارم
دستم را از دستش کشيدمو چشمانم را ریز کردمو گفتم:
دیشب ساعت سه نصف شب زنگ زدی ميگه خيلی دوستت دارم!لبخند زد از خجالت ،چادر نماز را بر صورتم کشيدمو خندیدم ،دیشب دیوانه شده بود این پسر،با خنده گفتم:
خوب قبول نامحرم بودیم ،گذشت ولی چرا جشن عروسی که بابام میخواست بگيره رو قبول نکردی؟تسبيح دور مچش را باز کردو به طرفم گرفتو خندید
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اینوبگير دختر دوتا صلوات بفرست عصابانيتت کم بشه ،خانم من که انقدر بداخالق نبود !بعدشم بهار خانمدرسته وضع مالی خوبی ندارم ،ولی قول ميدم همه رو جبران کنم ،در ضمن وظيفه پدرت نيست که هزینه مراسم
عروسيمونو بده،دیگه اینقدر دارم که بتونم یه عروسی کوچيک توی یه تالر کوچيک برگذار کنم ،شرمندهام
عزیزم نميتونم جلوی فاميلتون سنگ تموم بذارم ولی جبران میکنم
تسبيحش را از دستش گرفتمو به حلقه ازدواج هردویمان نگاه کردم ،درست است قيمت انگشتری که پدرم
برای او خرید پنج برابر حلقهای بود که او برایم خریده بود ،ولی ارزش حسام به پاکدامنيش بود نه به ثروت
نداشتهاش ،سریع حرف را عوض کردم تا شرمندگی را در چشمان مهربانش نبينم ،با خنده و مهربانی گفتم:
حسام جان خواهش میکنم فقط جلوی دیگران به من بگو بهار خانم ،آخه خودمون تنهایيم چرا ميگی بهارخانم ،احساس غربيگی میکنم
دست چپش را بروی چشمش گذاشتو گفت:
به روی چشم دوست داری چی به گم اسمتوکجان گرفته بودم از این عاشقانهای ساده
تروخدا تنها که هستيم بگو عزیزم ،خانمم ،ترو خدا چند وقت یبار برام گل بخر ،خوشحالشم نه شاخه گل،دلمنمياد ،یه کوزه گل طبيعی کوچلو بخر تا ذوق کنم ،گاهيم مثالً روسری گير سری از اینچيزا بخرم اوقده ای نشم
خندید بلند خندید
ترو خدا یه ليست بنویس من یادم ميره ،من اصالً با روحيات زنانه آشنا نيستم ،ولی چشم هرچيزی که ميخوایاز خودم بخواه ،انقدر سرم گرم درسو کاره که اگر فراموش کردم شما به هم یادآوری کن ،مادی باشه تا جایی
که بتونم فراهم میکنم ،معنوی باشه یادم بده تا برات انجام بدم ،یا بهت بگم ،قسمت ميدم به امام رضا که
هرچی خواستی از خودم بخوایيو خجالت نکشی ،و به هم بگی ،مثالً بگی الن دلخورم بيا باهام حرف بزن ،یا بگی
دلم فالن چيزو ميخواد یا بگو الن این جمله ارو به هم بگو ،عزیزم من واقعاً همه تالشمو برای خوشبختيت
میکنم ،وشرمنده ام که نميتونم احساسمو بهت به گم ،ولی یاد ميگرم کم کم بلبل من ایين که اونروز از دستم
دلخور شدی گفتی چرا هميشه توی جمع خانواده اتون ساکتم واقعاً من با وجود حميدو حامدو احسان حرفی
برای گفتن ندارم ،اصالً معذبم به خدا ،ميدونم دوست داری باهاشون گرم بگيرم ،ولی فقط ميتونم به حرف
هاشون گوش بدمو لبخند بزنم ،نه از تجارت سر درميارم نه از فوتبال ولی سعی میکنم کمی بيشتر حرف بزنم
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راست میگفت بلد نبود عاشقانه بسازد ،بلد نبود حرف عاشقانه بزند ،اما بلد بود مهربان باشد بلد بود تنهایم
نگذارد ،و شاید من هم مانند هزاران زن قربان صدقهای از همسر نبينم ولی حسام بلد بود مرد باشد ،حسام
نجابت را بلد بود نجابت یک مرد برای یک زن دنيا ارزش دارد

اميرحسين
گالب را بر روی قبر مادرم ریختم ،اشک امانم نمیداد ،به حق مادرم فداکاری کردم ولی بعد از رفتنش با دست
خودم همچيز را خراب کردم ،میتوانستم برای بهار عاشقانهها بسازم ،اما خراب کردم چه گوهری از دست دادم
،من مرد روزهای سخت نبودم دستی به سنگ قبر مادرم کشيدمو زیر لب گفتم:
مامان من پناه بهار نبودم ،مامان هيچکس بعد از تو وبهار با من نيست ،هيچکس منتظرو دلتنگ من نيستحرفهایم تمام نشده بود که موبایلم زنگ خورد شيشه گالب را بر زمين گذاشتم شماره سپيده بود
الو امير حسين جان چطوری؟نفسی گرفتمو گفتم:
سالم سپيده ممنون خوبی؟ عمو چطوره؟ کجایی؟عصبانی نفس عميقی کشيدو گفت:
اومدم لس آنجلس ،نميخوام خونه عموها برم ،با مامانو بابام دعوام شده ،ميگم امير کليد پنت هاوست پيشنگهبان برج نيست؟ اگه امکانش باشه امشب برم خونه تو ؟اگه هم نه ميرم هتل
دستی به موهایم کشيدم ،باز سپيده و جریان خانواده اش
نه نه هتل نياز نيست ،کليدو از جک بگيرع خودم بهش زنگ میزنم ،چی شده باز همون اختالفات هميشگی؟نفس کالفهای کشيدو گفت:
آره بابا الن اعصاب ندارم من و خانوادهام هميشه درگيریم ،چيز غریبی نيست ،تو چرا صدات گرفته؟اومدم قبل از پرواز سر خاک مادرم ،سپيده منو مادرم خيلی غریبيمرمان ایران معتبر ترین کتابخانه مجازی در ایران
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نمیدانم چرا اینرا به سپيده گفتم ،انگار منتظر بودم با کسی حرف بزنم صدایش دوستانه شد وگفت:
ترو به خدا امير ول کن ،چرا اینجوری میکنی !بابا بهار دیگه ازدواج کرد تموم شد!مدیر هتل مشهد مون عکسبهارو اون پسرو به هم داد ،به خدا عين خودشه ،اصالً تيپ و شکل و هيکل تو کجا ،اون اون کجا قشنگ معلومه
یه آدم مذهبيه ،نه کبه گم بد یا خوب ،نه ،انتخابشه ،نميدونی چقدر بهار راضيه از این انتخاب امير چرا نميخوایی
قبول کنی نگاه بهار با ماها خيلی فرق داره ،درسته دختر مهربونيه خيليم باهوشه ولی اون بدبختم باید از
زندگيش احساس رضایت کنه ،به زور زن تو میشد تورو خوشبخت میکرد ولی خودش احساس رضایت
نداشت خوب بود؟ بابا یکاره پاشدی رفتی خواستگاریش دوباره ،قشنگ همه فهميدیم از سر عذاب وجدان
رفتی ،درسته که زنت میشد همجا شما رو زوج نابغه ميدونستن ،ولی آیا خود بهار چی؟ تو اون چيزی که
میخواست بودی؟ به خدا که نبودی ،زن عمو پری میگفت پسره وضع مالی آنچنانی نداره ولی آینده خوبی داره
،قشنگ معلوم بود زن عمو پری حرص ميخوره پسره وضع آنچنانی ندارهةولی مهم اینه بهار دوستش داره
،تورو قرآن امير حسين گندشو درآوردی  8ساله گذشته ،دقيقاً توی این  8سال هرکی از ده کيلومتری
میدیدت میفهميد یه زمانی یه غلطی کردی ،بابا گذشت ،تموم شد ،به خدا پير شدی بابا  35سالته ،هيچی از
زندگيت لذت نبردی ،از بعد بهار خودتو توی کار خفه کردی ،نه مهمونی های دورهای فاميلی ميری نه کسيو
دعوت میکنی ،هميشه تنهای ،ولکن تورو خدا ،بابا دیگه خرابکارتر از من که نبودی ،پس من به خاطر غلطهای
اضافهای که کردم ،باید برم گوشه قبرستون بخوابم؟ ،حالکه  31سالمه میفهمم نباید به گذشته نگاه کنم ،هر
غلطی کردم تموم شده ،باید جلو برم امير ولکن این بساط افسردگيو هشت ساله همچيزو از خودت روندی به
خدا دیونه ای پسر
هيچ وقت فکر نمیکردم سپيده بتواند انقدر عاقالنه همدردی کند ،دردمندانه گفتم:
نه دیگه بهار تموم شد ،امروز با اون پسره عقد کرد ،جالبه که بابامم امروز با یه خانمی عقد کرد آوردتشخونه ،حداقل از بابام انتظار نداشتم با وجود اینکه اینهمه عاشق مامانم بود دوباره ازدواج کرد!
سپيده بلند خندید
اميرحسن تو زده به سرت پسر ،به خدا بابا ت چندین سال تنها بوده ،باید لوح قدردانی بهش دادمردم زنشونو که ميميره زمانی که دارن دفنش ميکنن توی همون قبرستون زیر چشمی دید ميزنن دختر پسند
کنند ،اونوقت تو ناراحتی بعد این همه سال با یه خانمی ازدواج کرده !بابا شما خيلی خودخواهين ،به خدا،عموی
بيچاره من به خاطر مادرت اینهمه سال تنها موند ،احسانم که هيچوقت خدا نيست ،خوب حق داره طفلک توی
تيم خارجيه وقتيم مياد ایران همش تهران خونه نامزدشه ،بابا گناه داره عموی بدبخت ،بسه شه دیگه داره پا به
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سن ميذاره باید یه همدم داشته باشه
لبخند زدم سپيده خوب بلد بود توجيه کند
اینحجور که ميگی همه حق دارندآره دیونه همه به جز ما ،حال کی پروازته؟بعدازظهر دورز دیگه میرسمباشه اوکی من حتماً قبل اومدنت ميرم فقط ميخوام دورز ریلکس کنم بای**
دوروز بعد
در پنت هاوسم را که باز کردم ،خانه انگار رنگ دیگری داشت ،با اینکه یک ماهی نبودم اما بوی زندگی میداد
،گل های تازه روی گلدان ها بود ،بوی غذا پيچيده در خانه مستم کرد ،کار سپيده بود !دکوراسيون خانه را کامالً
تغير داده بود! پردههای قهوی را سفيد کرده بود! مبلهای سياهم را آبی ،چه دختر دیوانهای!
چندبار سپيده را صدا زدم ،جواب نداد به آشپزخانه رفتم زیر قابلمه ها خاموش بود ،ولی غذا گرم  ،پس تازه
رفته بود سپيده یاداشتی روی در یخچال گذاشته بود
امير جان ممنون بابت این دوروزه ،یکم فضولی کردم ،تا رنگ غم از خونت ات بره بيرون ،خيلی خوب شد بهنظر خودم ،پولشم خودم دادم خسيس ،نترس ،انقدر این چند روز برای دکوراسيونت خرید کردم روحيهام
عوض شده ،دیگه پاچه بابامو نميگيرم ،مواظب خودت باش هروقت فکر کردی نياز داری با کسی حرف بزنی یه
دختر عموی دیونه هست که گوش بده به حرفهای پسر عموی دیونه اش بای
لبخند زدم چرا هيچوقت سپيده را نمیدیدم! هميشه ندیدش میگرفتم! راست میگفت منو سپيده اشتباهات
زیادی داریم ،منو سپيده زخم های زیادی خوردیم اما باید زندگی کرد ،حسرت باعث درجا زدن من شده
بود،تلفن را برداشتم و سپيده را برای ناهار دعوت کردم و این قانون زندگيست انهایی که ندید میگيری
مهربانه بی توقع کنارت خواهند بود
چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید
پایان
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اولين رمانم تقدیم به همسرم و فرزندانم بهاره و اميرحسين
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