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رتي يد با قدخورش ظهر بود اواخر شهريور با اين كه هوا كم كم روبه خنكي مي رفت اما آن روز به شدت گرم بود

وي او رز سر عرق اهر چه تمام تر به پيشاني بلند و عرق كردهي حسين آقا مي تابيد قطره هاي ريز و درشت 

رخورشيد ير نوآرام آرام و پشت سرهم ريزان بودند و روي صورتش را گرفته بودند چهره ي آفتاب سوخته اش ز

يباي گ و زبرق مي زد اما گويي اصال متوجه گرما نبود و همان طور شيلنگ آب را روي سنگ فرش حياط بزر

ي شد ت سالي مگر هفا برق بياندازد . حسين آقا حاال ديحاج رضا گرفته بود و به نظر مي رسيد قصد دارد آنها ر

انه خالها كه سرايدار ي خانه ي حاج رضا را بر عهده داشت يعني درست از وقتي كه عموي پيرش بعد از س

رين و حتي آخافتاد شاگردي حاج رضا از دنيا رفته بود به ياد عمويش و مهرباني هايي كه او در حقش كرده بود ا

ه برا نيز  ش حسينماز ياد برادر زاده ي تنهايش غافل نبود و از آقاي )احساني ( خواهش كرده بود لحضه ها هم 

اي هندان خانه شاگردي بپذيرد.حسن آقا غرق در تغكراتش هر ازگاهي سرش را تكان مي داد و با لبخند د

نيايش دا از مي شد او رنامنظم و يكي در ميانش را به نمايش مي گذاشت. صداي در حياط كه با شدت كوبيده 

كفش  ك جفتبيرون كشيد شيلنگ روي زمين رها شد آب سر باال رفت و مثل فواره دوباره روي زمين برگشت ي

ي لند مكهنه كه پشتش خوابانده شده بود لف لف كنان به سمت در دويدند در حالي كه صاحبشان بلند ب

توسط متي مدختري با پوستي لطيف و شفاف و قا آمدم صبر كنيد آمدم( با باز شدن در چهره درخشانSadگفت

سالم  فت:نمايان شد در حالي كه با چشمان سياهش به حسين آقا چشم دوخته بود يا لبخند شيطنت باري گ

 چه عجب مش حسين!يك ساعته دارم زنگ مي زنم

 ...توي حياط بودم دخترم صداي زنگ رو نشنيدم ديركردي آقا سراغت رو مي گرفت

شنيدن باقي حرفهاي مش حسين نماند محوطه ي حياط را به سرعت طي كرد پله ها را دو تا يكي  يلدا منتظر

كرد و وارد خانه شد.آن جا يك خانه ي دو طبقه ي دويست متري بود كه در يك از نقاط مركزي شهر تهران 

چيزي سر جايش قرار  ساخته شده بود نه خيلي قديمي و نه خيلي جديد اما زيبا و دلنشين بود انگار واقعا هر

داشت حياط بزرگ با باغچه اي كه بي شباهت به يك باغ نبود وانواع درخت ها و گل هاي زيبا در آن يافت مي 

شد در خانه به راهروي نسبتا طويلي باز مي شد كه ديوارش با تابلو فرش هاي ابريشمي زيبا تزيين شده بود و 

زينت مي داد راهرو به سالن بزرگي منتهي مي شد كه در فرش هاي كناره ي دست بافت زيبايي كف آن را 

http://www.roma98.com/
http://forum.roman98.com/
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گوشه و كنارش انواع مبلمان استيل و اشياء گران قيمت قديمي وجديد دور هم جمع شده بودند و موزه ي 

جالبي از گذشته ها و حال را ترتيب داده بودند.اتاق حاج رضا سمت راست سالن قرار داشت و چيزي كه در اتاق 

مايي مي كرد كتابخانهي بزرگ حاج رضا بود او عالقه ي خاصي به خواندن كتب تاريخي بيش از همه خودن

داشت و كاهي شعر هم مي خواند گاهي نيز از يلدا مي خواست كه برايش غزليات شمس و سعدي يا حافظ 

 .بخواند

و را ز داخل اهمي ادر اتاق حاج رضا ني مه باز بود يلدا آهسته دستش را بع در برد و چند ضربه نواخت صداي مب

واندن خشغول به ورود دعوت كرد حاج رضا روي مبل نشسته بود و در حالي كه قرآن بزرگي در دست گرفته و م

ي  ز مطالعهضا ميراز باالي عينك به يلدا نگاه كردو گفت : دخترم آمدي؟! چرا اين همه دير كردي؟ نزديك حاج 

ر و كالسو واز قدمت و اصالت آن را داشت يلدا جلو آمد بزرگ و زيبايي قرار داشت كه قرسودگي اش نشان 

 مقصر كيفش را روي زمين گذاشت و گفت: اول سالم به حاج رضاي خودم دوم اين كه ببخشيد به خدا من

 .نبودم فرناز خيلي معطلمان كرد من فقط اين كالسور را خريدم

 !هيه نكردي؟حاج رضا لخندي زود و گفت: چرا باقي لوازمي را كه الزم داشتي ت

د كردن ز خريراستش بس كه فرناز تو اين مغازه و اون پاساژ سرك كشيد ديگه خسته شديم و من و نرگس هم ا

 .منصرف شديم البته تا ماه مهر نزديك هفده روز وقت داريم

: ود گفتمده بآحاج رضا ر حالي كه لبخند زنان يلدا را نگاه مي كرد شايد از آن همه شور و هيجان به وجد 

كن  و عوضرعزيزم يلدا جان! راستش مي خواستم راجع به مطلب مهمي باهات صحبت كنم اما اول برو لباست 

 .و غذات رو بخور پروانه خانم غذاي خوشمزه اي درست كرده

ليقه اي سن با پروانه خانم همسر مش حسين بود كه نظافت و آشپزي داخل منزل را به عهده داشت او زن مهربا

و با  نشست ري مهربان به كارهاي يلدا رسيدگي مي كرد. يلدا صندلي را پيش كشيد روي صندليبود مثل ماد

يش هم 1نگاهي مضطب به حاج رضا خيره شد و گفت: شما چي مي خواين بگين؟ اتفاقي افتاده؟ چند روز 

 .گفتين كه كار مهمي دارين موضوع چيه حاج رضا ؟ همين حاال بگين خواهش مي كنم

ورتش صز روي چهره ي آرام و مهربانش زمزمه كنان صلواتي فرستاد و قرآن را بست و عينك را احاج رضا با 

ي ول كمبرداشت و چشمهايش را ماليد و گفت: چيزي نيست دخترم هول نكن . اتفاق خاصي هم نيافتاده ا

 ..استراحت كن بعدا
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چه  انه خانمم پروختر پاشو بريم و بيينييلدا خواست بگويد آخه .. حاج رضا از روي مبل برخاست و گفت پاشو د

 .كرده پاشو ناهارت سرد شد

ترك  اتاق را ج رضايلدا به اجبار از روي صندلي بلند شد كيف و كالسورش را از روي ميز برداشت و به دنبال حا

ه ه مقني كر حالدكرد و به طبقه ي باال رفت در اتاقش را باز كرد و داخل شد وسايلش را روي تخت رها كرد و 

 بگه؟ اش را از سر برمي داشت جلوي آيينه رفت و با خود گفت : يعني چي شده؟ حاج رضا چه مي خواد

يلدا به حاج رضا فكرد به اين كه اين روزها چه قدر پير و شكسته به نظر مي رسيد او به خاطر ناراحتي قلبي 

او به حاج رضا شايد از عالقهي يك  تحت نظر پزشك بود به همين سبب يلدا بسيار نگران شده بود عالقه ي

دختر واقعي نسبت به پدر خيلي بيشتر بود مي دانست كه حاج رضا هم او را خيلي دوست دارد. يلدا از بيست 

سالگي پيش حاج رضا بود و چند ماه پس از اين كه آخرين فرزند حاج رضا نيز از او جدا شد زندگي در كنار حاج 

زماني كه او سيزده ساله بود در اثر سكته مغزي در گذشت و يلدا زندگي در كنار پدر  رضا را آغاز كرد . مادر يلدا

ادامه داد پس از شش سال پدر نيز در بستر بيماري افتاد و تنها كسي كه مثل پروانه دور او مي گشت حاج رضا 

ولتي گذرانده بود و بود پدر يلدا از دوستان قديمي حاج رضا بود كه جواني اش را در خدمت يكي ار ادارات د

دوران بازنشستگي را در كنار حاج رضا به فرش فروشي مشغول بود او متمول نبود حتي خانه اي كه در آن 

زندگي مي كردند اجاره اي بود او در آخرين لحظه ها به عنوان آخرين خواسته اش يلدا را به تنها دوستش حاج 

را براي كنكور آماده مي كرد كه با از دست دادن پدر احساس  رضا سپرد يلدا در پايان نوزده سالگي بود و خودش

عجز و درماندگي مي كرد او تنها فرزند خانواده بود و قوم وخويش چندان دلسوزي نداشت كه بتواند بدون مال و 

ثروت براي ادامه ي زندگي روي آنها حساب بكند اوايل زندگي كردن در خانه ي حاج رضا براي او كمي مشكل 

ما كم كم به حاج رضا و محبت هاي بي دريغش دل بست اوسرپرستي يلدا را برعهده گرفت و مثل يك پدر بود ا

واقعي دست هاي مهربان خود را براي تنهايي دردناك يلدا سايه بان كرد يلدا به خاطر زندگي تقريبا با درد 

حاج رضا برايش فراهم مي  آشنايش قدر موقعيت به دست آمده را خيلي خوب مي دانست و از فرصت هايي كه

كرد براي رسيدن به اهدافش بسيار خوب استفاده مي كرد براي همين چند ماه پس از اينكه به خانه ي حاج 

رضا آمد در كنكور شركت كرد و سال جديدش را يا ورود به دانشگاه آغاز كرد اما حاج رضا كه مردي دنيا ديده با 

يك عمر زندگي با عهد و عيال حاال كه تنها شده بود نياز بيشتري به  سواد و بسيار مومن و متعهد بود بعد از

وجود يلدا حس مي كرد و يلدا را مثل دختر خودش دوست مي داشت و هميشه آرزويش خوشبختي يلدا بود و 

در اين راه از هيچ كنكي دريغ نمي كرد او از زماني يلدا را به خانه اش آورد كه خانه ي او از مهر و محبت و 
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هياهوي فرزندان خالي بود و بسيار تنها شده بود . حتي آخرين فرزندش هم به حالت قهر از او جدا شده و خانه 

 .را ترك كرده بود

رايش د و بحاج رضا مردي متمولي بود وتمام تجار سرشناس بازار فرش فروش ها او را به خوبي مي شناختن

اطره شت يادوخاه دابراي او شرمندگي رنج و ناراحتي به همر احترام قائل بودند اما چيزي كه يادآوري آن هميشه

انه با عاشق ي يك اشتباه يك هوس و يا هر چيز ديگري كه بشود نامش را گذاشت بود او همسر خوبي داشت كه

دختر و يك پسر  اي او و بچه ها ريخته بود حاصل ازدواج آنها دو1شوهرش زندگي كرده بود و جواني اش را به 

ود قلب ار با وجفداك حاج رضا )گلنار ( يك خانم به تمام معنا بود و با سليقه كدبانو مهربان و مادري بود همسر

ن زا دل به اج رضبيمارش ذره اي از تالشش را براي چرخاندن زندگي كم نمي كرد اما دست روزگار بود يا ..! ح

 شمار مي رگ بهبراي او يك رسوايي بز جواني كه گه گاه به عنوان مشتري به سراغش مي آمد سپرده بود و اين

 !آمد و براي گلنار خيانتي غير قابل جبران

ر يچيد و داش پ وقتي گلنار با خبر شد كه حاج رضا با زن جواني صيغه خوانده اند تاب نياورد دردي در سينه

نها تز آن پس ارد و بستر افتاد و تا لحضه هاي آخر با چشمان پر از سؤالش حاج رضا را براي تمام عمر شرمنده ك

 .خاطره اي تلخ براي بچه ها و شرمندگي و عذاب وجدان براي حاج رضا برجاي گذاشت

 ان را بهپدرش بچه هاي حاج رضا همه تحصيل كرده بودند و موقعيت اجتماعي خوبي داشتند اما هرگز نتوانستد

 .ندخاطر اشتباهش ببخشند و هميشه در وجودشان نسبت به او آزردگي خاطر داشت

ان به شعمه  شراره و شهرزاد دو دختر حاج رضا براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كرده و نزد تنها

ي به پدر كردن سر تازه زندگي ادامه دادند و همان جا نيز ازدواج كردند و ماندگار شدند و هر از گاهي براي ديدار

اج رضا ود اما حلحق شموشد و با تنها برادرشان به آنها مي زدند و با اصرار از او مي خواستند تا امالكش را بفر

ها پسرش رج تنزير بار نمي رفت و حتي حاضر نبود به اين موضوع فكر كند او دلش نمي خواست با رفتن به خا

 .را نيز از دست بدهد و تنهاتر از هميشه بماند

د به همان نسبت نيز بيش از آن دو ساله بود او كه بيشتر از دو خواهرش دل بسته ي مادر بو 23شهاب حاال 

كينه پدر را در دل پروانده بود از آنجايي كه بسيار خود سر كله شق و مغرور بود مدام درصدد انجام كاري بود تا 

بتواند زودتر از خانه ي پدر و مديرت او خالص شود و به تهايي زندگي كند حاج رضا برخالف شهاب دلبستگي 

ي همين هميشه او را حتي از فكركردن به خارج منع مي كرد اما نسازگاري هاي خاصي نسبت به او داشت برا

شهاب بحث و جدل هايش تمام نشدني بود و سر هر چيزي بهانه اي مي تراشيد و داد وبيداد به راه مي انداخت 

كند  و چندين روز با حاج رضا سر سنگين مي شد حاج رضا خيلي سعي كرد تا رابطه ي بهتري با پسرش ايجاد
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اما هر چه مي گذشت شهاب نافرمان تر جسورتر و نسبت به پدر گستاخ تر مي شد و وقتي سال آخر دبيرستان 

را مي گذراند چندين بار به خاطر قهر از پدر خانه را ترك كرده و شب را با رفقايش به سر برده بود به دليل اين 

ه پيوسته در برابرش كوتاه بيايد و با او مدارا كند تا رفتارها بود كه حاج رضا براي حفظ فرزندش به جايي رسيد ك

شايد بتوان اين جوان سراپا آتش كينه را به هر قيمتي كه بود پيش خود حفظ كند.شهاب بيش از دخترها شبيه 

مادرش بود چشم هاي بادامي درشت و سياهش با ابروهاي تقريبا پهن پيشاني بلند با بيني خوش فرم موهاي 

پشت درست نثل موها و اعضاء صورت گلنار بود اما در ابعاد مردانه اش حس مسؤوليت پذيري صاف مشكي و پر

واعتماد به نفس شهاب چيزهايي بودند كه حاج رضا هميشه در دل به آنها افتخار مي كرد او قلب مهرباني داشت 

رضا گاهي به او حق  و شايد اگر از پدرش كينه اي به دل نمي گرفت رفيق و همدم خوبي براي او مي شد حاج

مي داد كه آن طور رفتار كند زيرا در اعماق نگاه او سرزنش تلخ و مالمت بار نگاه گلنار را در لحظه هاي آخر 

حس مي گرد و دلش به شدت مي شكست هر چند كه بعد از گلنار هرگز به رابطه اش با معشوق ادامه نداد اما با 

د شرمنده بود انگار تازه مي فهميد كه عشق گلنار چيزي نبود كه اين حال باري از گناهش رانكاست و پيش خو

 .بتواند آن را به بهاي ناچيزي مانند يك نگاه هوسناك ببازد اما براي فهميدن كمي دير شده بود

ين و ي متدحاج رضا اهميت خاصي براي تربيت فرزندانش قايل بود و همه ي هم و غمش اين بود كه فرزندان

امادر  ن نبودندمتدي كند خب اگر در اولي زياد موفق نبود و فرزندانش به اندازه ي او مؤمن و تحصيل كرده تربيت

هدفش  مين تمامراي هامر دوم تقريبا به آرزوي خود رسيده بود و تنها شهاب بود كه هنوز به داشگاه نرفته بود ب

ب پدر همين سب ند بهايران ماندگار ك اين بود كه شهاب را با درس خواندن و تشويق او براي رفتن به دانشگاه در

يانديشد انشگاه بدر د و پسر وارد معامله شدند پدر از او خواست در ايران بماند و به درس خواندن و ادامه تحصيل

ان پارتمو براي قبولي تالش كند تا آينده كاري و شغلي اش تامين شود و باز پسر شرط گذاشت كه يك آ

 .شخصي برايش تهيه شود

شهاب در رشته ي عمران دانشگاه تهران قبول شد براي حاج رضا هيچ راهي به جز تهيه ي يك آپارتمان وقتي 

شيك ونقلي باقي نماند و اين شد كه از آن پس شهاب هم مثل دو خواهرش پدر را ترك كرد وزندگي مستقل و 

هر وقت ارداه كند مي مجردي اش را آغاز كرد تمام دل خوشي حاج رضا آن بود كه پسرش در ايران است و 

تواند به او دسترسي داشته باشد شهاب نيز گاهي به پدر سر مي زد از زمان ورود به دانشگاه دوستان زيادي دور 

و بر او بود و حاج رضا از آينده ي او نگران بود اما شهاب به واسطه ي داشتن تربيت مذهبي و بزرگ شدن در 

م چون حاج رضا زمينه هايي در وجودش نقش بسته بود كه شايد دامان خانواده اي متدين و داشتن پدري ه

كمي كم رنگ مي شد ولي هيچگاه از بين نمي رفت و حس الگو بودن كه از كودكي در وجودش بود را تاثير 

 .پذيري از ديگران وتقليد را براي او دشوار مي ساخت
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دانست پسرخوبي دارد اما نگراني اش  حاج رضا شهاب را خوب مي شناخت و او را خوب تربيت كرده بود و مي

راجع به او هميشگي بود و پيوسته در پي راه چاره اي براي بازگرداندن او به دامان خانواده بود و دورادور مراقب 

او بود و توسط شاگرد حجره ي يكي از دوستانش در بازار از اوضاع واحوال پسرش بي خبر نمي ماند. آخرين 

در آمد وقتي بود كه حاج رضا به رابطه ي او با دختري پي برده بود كه ظاهرا از هم باري كه شهاب به خانه پ

كالسي هايش بود حاج رضا از اوخواست توضيح بدهد اما شهاب طفره رفت و وقتي با اصرار پدر مواجه شد با 

اب داشته است و فرياد و داد و بيداد از او خواست كه در كارهايش دخالت نكند و فراموش كند پسري به نام شه

به حالت قهر از او جدا شده و خانه ي پدر را براي هميشه ترك كرد بعدها حاج رضا مطلع شد كه شهاب سالهاي 

 آخر دانشگاه با همكاري يكي از دوستانش به نام كامبيز يك شركت ساختماني خصوصي برپا كرده است

ي كي يكياره ها در آسمان پخش بودند و آن شب ، شب تقريبا سردي بود و آسمان صاف وزيبا مي نمود ست

ي ه براعالمت مي دادند بوي مهر مي آمد بوي مدرسه بوي دانشگاه بوي تحرك و بوي تازگي خاصي كه هم

 ضا نشستهرحاج  احساسي توام با وجد و دلهره را در برداشت يلدا روي صندلي گهواره اي در بالكن رو به روي

 .بود و خود را تكان مي داد

وي را هم ر يلدا خانم با يك سيني چاي آمد حاج رضا چاي را برداشت وروي ميز گذاشت پروانه خانم چاي پروانه

 ميز گذاشت و گفت: يلدا جان يه چيز گرمتر مي پوشيدي اين جا نشستي سرما مي خوري

 نه پروانه خانم خوبه هوا عاليه

ايد بت كه  هم گفتم كه مطلب مهمي هسدر حالي كه پروانه خانم دور مي شد حاج رضا گفت :يلدا جان قبال

 .بهت بگم و نظرت رو بدونم مي خوام خيلي خوب به حرف هاي من گوش كني و خوب فكر كني

اصي لو خصندلي از حركت ايستاده بود در حالي كه روسري آبي يلدا زير نور مهتاب به چشمان سياهش تال

 .بخشيده بود سراپاي وجودش لبريز از كنجكاوي شد

 فقط قول بده خوب به حرف هايي كه بهت ميگم دقت كني"ا ادامه داد : حاج رض

به  ن .تو روتر بگيباشه باشه.حتما فكر ميكنم.حاال زود"يلدا مثل بچه هاي حرف شنو سرش را تكان داد و گفت : 

 خدا

فكر ميكنم راجع به شهاب )پسرم رو "حاج رضا چايي اش را مزه مزه كرد .استكان را روي ميز گذاشت و گفت : 

ميگم ! (يك چيز هايي ميدوني .اما با اين حال ميخوام خودم برات همه چيز رو بگم.ميدوني يلدا جان !شهاب 

دت بهتر ميدوني كه تو هم براي من مثل تنها پسر و در واقع تنها اميد و آرزوي من در اين دنياست.البته خو
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شهاب عزيزي .اما فعال حرف من روي شهابه.راستش من خيلي سعي كردم تا او از من جدا نشه و پيش من بمونه 

و باهام مثل يك رفيق و پسر واقعي باشه.اما متاسفانههر چي بيشتر تالش كردم كمتر موفق شدم.شهاب دو سه 

سراغي ازم نگرفته.اون براي خودش خونه زندگي.كار و سرگرمي درست كرده سالي هست كه از من جدا شده و 

 .گويا درسش هم رو به اتمامه

اي را  كهنه حاج رضا بار ديگر استكان چاي را برداشت .آهي كشيد و سري تكان داد.گويي ميخواست زخم هاي

 باز كند

ت ابد .دوسدش بين حرف هاي حاج رضا و خويلدا دختر باهوشي بود .اما هنوز نتوانسته بود رابطه اي منطقي بي

 !حاج رضا تو رو خدا بريد سر اصل مطلب "داشت ميان كالم حاج رضا بدود و بگويد : 

ارج فتن به خفكر ر اون خيلي تو "حاج رضا آخرين هورت را كشيد .... استكان روي ميز آرام گرفت .ادامه داد : 

ه ن باري كآخري ايش خونه بخرم تا ايران بمونه.منم خريدم.ازبود اما من هميشه مانعش ميشدم .ازم خواست بر

بش بودم مواظ اومد اينجا و مثل هميشه قهر كرد و ديگه نيومد باز دلم راضي نشد تنها رهايش كنم و هميشه

 .تازگي ها شنيده ام كه دوباره فكر خارج رفتن رو توي سرش انداخته اند

_ 

 !از كجا ميدونيد ؟

_ 

 !ش يك شركت ساختماني زده اند .پسر خوبيه .از اون شنيده ام با يكي از دوستان

م و متحان كنايران راستش اصال دلم نميخواد از اينجا بره.دلم ميخواد آخرين شانسم رو براي نگه داشتنش توي ا

 در اين راه تو بايد كمك كني

 به توستيلدا تمام اميد من "حاج رضا لحظه اي ساكت شد .صاف نشست و با قاطعيت گفت : 

طرب و و مض يلدا پاك گيج شده بود و به چشم هاي آبي وبي فروغي كه مثل درياي مه آلود در تالطم بودند

ته است ازم ساخ كاري اما من چه "منتظر او را نگاه ميكردند خيره شد و شانه ها را باال داد و با تعجب پرسيد : 

 ؟

 اگر موافقت كني با شهاب ازدواج كني"حاج رضا كه گويي در خواب حرف ميزد بي اراده گفت : 

" [/font"> 
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 يلدا آنچه را كه ميشنيد باور نميكرد و با ناباوري گفت : حاج رضا چي ميگين ؟! دارين شوخي ميكنين ؟

_ 

 . نه يلدا جان ! من كامال جدي گفتم اما اجازه بده همه ي حرف هام رو بزنم بعد نظرت رو بگو

ين فكر او به  .ضربان قلبش تند شده و درونش لحظه به لحظه متالطم تر ميشدچهره ي يلدا به سفيدي گراييد 

ين خونه انو به حاج رضا اين همه مهر و محبت نثار من كرده به خاطر پسرش ؟!يعني از روزي كه م "ميكرد كه 

ش دضا براز حاج  "آورد چنين قصدي داشت ؟! پس منظورش از سرپرستي من تربيت عروس آينده اش بوده ؟! 

وي دان راومد.احساس حماقت ميكرد .فكر ميكرد بدجوري گول محبت هاي حاج رضا رو خورده .نگاهش به قن

 ميز سرد و ثابت مانده بود و با گوشه ي روسري اش ور ميرفت

 

 تو داري دخترم ميدونم داري به چي فكر ميكني ! اما "صداي ماليم حاج رضا او را به خود آورد كه ميگفت : 

اين  جوانب وميكني.من تو رو از بچه هاي خودم بيشتر دوست دارم.به خدا قسم مدت هاست به عواقب اشتباه 

 و رو تبهتندگي زقضيه فكر كردم تا تونستم اين پيشنهاد رو بهت بدم.شايد فكر كني كه ميخوام به خاطر پسرم 

 هاي خوب وقعيتمترم ميدونم كه كنم ! اما اگر ذره اي به ضرر تو بود اصال اين موضوع را مطرح نميكردم. دخ

ر ست كه اگودش هبراي تو زياده .اما من شهاب رو بزرگ كرده ام و ميدونم كه پسر خوبيه و زمينه هايي در وج

ين كه تو ا يخوامانگيزه اي براي شكوفا كردنش داشته باشه ميتونه بهترين مرد براي زندگي با تو باشه .من م

تحصيل كرده هربوني .ب و مميخوام كه با رفتار و كردارت اونو به راه بياري .تو نجيانگيزه رو براي اون ايجاد كني .

ارم تو وست داي .پر از حوصله اي .پر از شور و نشاط و هيجاني .تو پر از احساسات پاك و خدايي هستي .د

 عروسم باشي و باعث پيوند من و شهاب شوي

 " .....ن دوست دارم آرزوي من اينه كه تو و شهاب رو خوشبخت ببينم . م

بخت م خوشمن دوست دارم شما دو نفر رو در كنار ه "حاج رضا نفس عميقي از ته دل كشيد و ادامه داد :

 ميخواستونز تو اببينم.به خدا قسم اگر ذره اي ذرباره خوبي هاي دروني شهاب و ذات او شك داشتم هرگز اينو 

 قصدم از دي منكني .اما عزيزم. با همه ي اين ها كه شني.هرگ ز نميخواستم كه حتي فكري هم در اين باره ب

راي اين اصي بخاين پيشنهاد چيز ديگري است.يعني اصال اين ازدواج مثل ازدواج هاي ديگر نيست و من شرايط 

و و اون تندگي زامر در نظر دارم كه اگر همه ي اين پيش بيني هاي من درباره ي شهاب و همين طور درباره ي 

 شما اشتباه از آب در آمد تو هرگز ضرر نكني و خوشبختي
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يلدا نميدانست چه خبر است .سخت درهم و متحير بود ! انگار ديگر حرف هايحاج رضا را نميشنيد .حس ميكرد 

از درون فرو ميريزد .حتي توان كوچكترين حركت را ندارد.توي دلش مطمئن بود كه جوابش به حاج رضا هرگز 

اين همه دلش براي حاج رضا ميسوخت.دلش براي آن چشم هاي منتظر كه ملتمسانه مثبت نخواهد بود اما با 

ائ را مينگريستند و يك دنيا آرزو و اميد را در خود داشتند ميسوخت.يلدا فكر ميكرد كه حاج رضا خودش را 

ورد شهاب گول ميزند و با اين همه نقشه ها و خيال بافي ها هرگز نميتواند دوباره صاحب پسرش شود .او در م

چيزهايي از پروانه خانم و مش حسين شنيده بود و با اين كه هرگز او را نديده بود شخصيت خشن و گستاخي را 

 براي او در ذهنش ساخته بود

 

سعي كرد يلدا جان خيلي ساكتي .بگو چه فكري داري ؟يلدا خودش را جمع و جور كرد . "حاج رضا گفت : 

! راستش ؟ي بگم چواهلل چي بگم ؟!واقعا نميدونم "رضا نگاه كرد و گفت :  افكارش را جمع و جور كند .به حاج

اين  اصال به يتونمحرف هاي شما برام خيلي عجيب و غير منتظره بود.اگر واقعا حرف دلم رو بخواهيد اينه كه نم

رم.اما اما دقضيه جدي فكر كنم.حاج رضا شما به گردن من خيلي حق داريد.من در حال حاضر هرچي دارم از ش

م واهم ميگال بخخواهش ميكنم اينو از من نخواهيد .من اصال به ازدواج فكر نميكنم .در ثاني اگر بر فرض مح

تنها به  نميتونم ام و فرض محال .نميتونم به پسر شما فكر كنم.چون اصال اونو نميشناسم !حتي تا حاال اونو نديده

يدم ه اون شناجع برم.از همه ي اينها گذشته با چيز هايي كه چيز هايي كه شما از اون براي من ميگين اكتفا كن

 فكر نميكنم كه بتونيد اون رو هم راضي به اين كار بكنيد

 .زاردو را نيااد كه يلدا سعي داشت عصبانيت خود را پنهان كند و آنچه را كه در دل دارد طوري به حاج رضا بگوي

ن رف زدحته به يلدا نگاه ميكرد .انگار ديگر توان حاج رضا بي رمق با لب هاي خشكيده و چشم هاي خس

مه ذار من هتو ب دخترم من تو رو ميفهمم.تو دختر عاقلي هستي .در اين شكي نيست.اما عزيزم"نداشت.اما گفت :

 "!چيز رو برات توضيح بدم بعد مخالفت كن.اصال بگو ببينم يلدا جان االن دقيقا چند سالته ؟

 .انست مقصود حاج رضا از اين سوال چيستيلدا جوابي نداد.انگار ميد

 " !ته ؟واقعا دارم ميپرسم يلدا جان !االن دقيقا چند سال"حاج رضا دوباره مصر تر از قبل پرسيد :

 23"فت :گيلدا كمي جا به جا شد .انگار تازهع داشت توي دلش حساب ميكرد چند سالشه.بعد با كمي فكر 

 " !سالمه 
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بابا جان پس براي خودت خانمي "دند.لبخندي زد.به صندلي تكيه داد و گفت :گويي چشم هاي حاج رضا باز ش

شدي !من همش فكر ميكردم كه يلداي من بچه است .اما غافل از اين كه خانم كوچ ولوي ما ديگه بزرگ شده 

... " 

 " !.. و داره از ازدواجح فرار ميكنه "حاج رضا بلندتر خنديد و ادامه داد :

 !د.يلدا هم خنديد .انگار خودش هم از يادآوري سن و سالش منعجب شده بود خنده اش بي رمق بو

كه  ميدونم"لحن كالمش از شوخيي خالي ميشد كه افزود  "ديدي گفتم.حاال موقعشه !"حاج رضا گفت :

 "خواستگار داري !چندين بار ديدمش.دو بار هم با خودم صحبت كرده

 "ما از كي صحبت ميكنيد ؟ش"يلدا خجالت زده با لحني دستپاچه پرسيد :

 !همون پسره قد بلنده .موهاش بوره ... هم كالست _

 !سهيل ؟_

ونم ام بداسمش درست به خاطرم نيست.عزيزم فكر كن اين آقا يا هر كس ديگري به خواستگاريت آمد.ميخو_

ت در وققچه طوري اونو ميشناسي ؟!چقدر وقت براي شناختن اين آدم نياز داري ؟!مطمئن باش تو هر چه 

خت ه با شناارم كبخواي من دو برابر به تو فرصت ميدم تا شهاب رو بشناسي.من شرايطي رو براي تو به وجود مي

 ...كامل از اون به من جواب بدي 

 مين ميانراي هيلدا تاب نياورد.احساس ميكرد حاج رضا براي خودش ميبرد و ميدوزد و خيلي تند پيش ميرود.ب

 دگي هاستين سات :گحاج رضا .آخه ! آخه چه طوري ؟! مگه امكان داره ؟! مگه به همكالم حاج رضا دويد و گف

 "؟ 

ه طور بد و بعد ن آوريلدا تازه به خروش آمده بود كه با آمدن پروانه خانم از تب و تاب افتاد و صدايش را پايي

 .نامحسوسي حرفش را قطع كرد

 ...ديدم حسابي خلوت كرديد گفتم يه چيزي هم بخوريد "پروانه خانم با يك ظرف ميوه وارد حياط شد و گفت :

" 

 .شما هميشه به فكر ما هستيد .دستتون درد نكنه پروانه خانم  _

بازم چاي "پروانهخانم ظرف ميوه و پيش دستي ها را روي ميز گذاشت.استكان هاي چاي را برداشت و گفت : 

 ( ...)حاج رضا با سر و دست عالمت منفي داد "ميل داريد ؟ 
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يلدا جان خيلي عجولي .تو اگر اجازه بدي من "حاج رضا سرش را پيش آورد .و در ادامه ي حرف هاي يلدا گفت :

 " .به تمام سواالتت جواب ميدم.به خدا ضرري متوجه تو نيست.فقط بذار من همه ي حرفام رو تموم كنم

براي ين ببرد.به از است آن را براي هميشيلدا در عمق نگاه حاج رضا آخرين بارقه ي اميد را ميديد و دلش نميخو

شه .حاج با": همين با اين كه در دل به حال او تاسف ميخورد سري تكان داد ولب ها را روي هم فشرد و گفت

رف قط روي حيدم.فرضا !شما همه چيز رو بگين.هر چي كه الزمه بدونم.اما من از حاال بگم هيچ قولي به شما نم

 ".ا نظرم رو ميگم هاي شما فكر ميكنم و بعد

هان به د وحاج رضا دست در ظرف ميوه برد)خوشه ي انگوري برداشت و جلوي يلدا گرفت .يلدا حبه اي كند 

 ( !برد.چه شيريني لذت بخشي طعم تلخ دهانش را گرفت 

گاه نو به هم دد.هر حاج رضا آرام تر مينمود.به صندلي تكيه داده و آرام آرام حبه هاي انگور را به دهان ميبر

يلدا  را براي شه اشميكردند.اما هر كدام در عوالم خود بودند .حاج رضا به اين مي انديشيد كه چگونه همه ي نق

 به حاج رضا وشيد .يز به آنچه كه شنيده بود مي انديبازگويد تا عاقبت نتيجه همان شود كه او ميخواهد.يلدا ن

 !پسرش.به خواسته ي غير ممكنش 

ز ن هنومدخترم .به من اعتماد كن .راستش "حاج رضا دست هاي پير و الغرش را روي صورت كشيد و گفت :

خودعت  وله قبراجع به اين موضوع با پسرم هيچ صحبتي نكردم.اما اول دوست داشتم نظر تو رو بدونم.البته 

ت و شهاب هم حتما با اين پيشنهاد مخالفت ميكنه اما شرايط من طوري است كه به سود هردوي شماس

 .مطمئنم اگر شهاب شرايط بعدي رو بشنوه صد در صد قبول ميكنه 

عزيزم .قضيه اينه . من ميخوام شما دو نفر با هم ازدواج كنيد و فقط به مدت شش ماه با هم زندگي كنيد.ابتدا 

ي يك مراسم ساده پيش يكي از دوستانم در منزل او عقد ميشويد و بعد از عقد تو به خانه ي شهاب ميروي و ط

تنها براي شش ماه آنجا زندگي ميكني.در اين مدت شما رابطه ي زناشويي نبايد داشته باشيد.به هيچ عنوان 

ين مدت روابط شما در اين حد باقي رابطه ي شما نبايد از رابطه ي يك خواهر و برادر فراتر برود.اگرطي ا

مانددقيقا پايان ماه ششم من طالق نامه و شناسنامه ات را بدون نامي از شهاب در اختيارت ميگذارم.بدون آثار 

ازدواج و يك سوم آن چه كه دارم را به تو و يك سوم را هم به نام شهاب خواهعم كرد.يعني تو بعد از شش ماه 

چيزي كه دارم خواهي شد و خدا بخواد هيچ چيزي را هم از دست نداده اي.فقط مالك واقعي يك سوم از هر 

شش ماه منزلت عوض ميشود !به دانشگاهت ميروي.درس ميخوني و هر كاري كه االن انجام ميدي آن موقع هم 

د انجام خواهي داد.يادت باشه براي خودت بهتر است كه هيچ كس از اين موضوع مطلع نشود .فقط باز هم تاكي

ميكنم اگر به هر نحوي رابطه ي شما از حد يك خواهر و برادر خارج شود و يا حتي اگر بچه دار شويد ديگر همه 
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چيز به هم ميريزد و شما مجبور خواهيد شد كه با هم زندگي كنيد و من چيزي از اموالم را به نام شما نخواهم 

كه تو پيش شاب هستي به ظاهر تمام مخارج تو كرد.اين اصل مهمي است كه نبايد فراموش كنيد.اما در مدتي 

به عهده ي شهاب است.يعني در واقع اين چيزي است كه به شهاب خواهم گفت ! اما براي تو حسابي باز ميكنم 

و به حسابت ماهانه مبلغي واريز ميكنم تا به هر چيزي كه نياز داري به راحتي برسي.در اين مدت نميخوام هيچ 

با من ارتباط برقرار كنيد.مگر در موارد خاص ! اين همه ي آن چيزي بود كه تو بايد كدام از شما دو نفر 

 " !ميدانستي 

 .حاج رضا بعد از گفتن جمله ي آخر نفس راحتي كشيد و دوباره به صندلي تكيه داد

به  عددياي متيلدا كه واقعا گيج به نظر ميرسيد با تعجب به حاج رضا نگاه ميكرد.در نگاهش عالمت سوال ه

 ه اين روشيد كخب همه ي اين كار ها براي چيه حاج رضا ؟! ببخ"چشم ميخورد.عاقبت دهان باز كرد و پرسيد :

ون هم به ا ودتونميگم اما شما انگار بازيتون گرفته ! قصد شوخي داريد ؟ آخه براي چي من بايد با كسي كه خ

 " !شك داريد ازدواج كنم ؟

 كي گفته من به اون شك دارم ؟ _

ش بعد از ش واهيداز حرفاتون معلومه.اين كه مدام تاكيد داريد كه شش ماه با هم زندگي كنيم و اين كه ميخ _

 خودم رو يد كهماه همه چيز تمام شود.پس معلومه كه خود شما عاقبت كار را بهتر ميدونيد.چرا ازمن ميخواه

 " !دستس دستي بدبخت كنم ؟

ميكرد  د.فكريكرد ديگر نبايد دوباره سكوت كند.داشت متالشي ميشصداي يلدا به لرزش افتاده بود.احساس م

ه جانب بي حق حاج رضا حق ندارد كه اين طور درباره ي آينده ي او نقشه بكشد و تصميم بگيرد و با چهره ا

 منتظر جواب حاج رضا شد

ور بشم من ك":  گفت اخت وحاج رضا هنوز ماليم و آرام مينمود .سرش را تكان داد و نگاه عاقالنه اي به يلدا اند

 اگه بدبختي تو رو بخوام.تو كه اين همه براي من عزيزي.تو كه تنها مونس من هستي

! 

ر دخترم اگ"اد :داو دستي به صورتش كشيد و چانه اش را فشرد و ساكت ماند و بعد از چند لحظه دوباره ادامه 

 د تو راهب درآمپيش بيني هاي من اشتباه از آمن اين شش ماه را مدام تاكيد ميكنم براي اينه كه اگر تمام 

 خالصي داشته باشي !مثل يك دوره ي نامزدي

 !خب چرا شش ماه نامزد نباشيم ؟
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براي اينكه شهاب رو نميتوني با نامزد شدن بشناسي.به نظر من هيچ كس نميتونه حتي در دوره ي نامزدي هم 

ب و روز باهاش باشه.شهاب آدميه كه اگه بگم شش به خيلي از خصوصيات طرف مقابلش پي ببره.مگر اينكه ش

ماه نامزد كن ممكنه قبول كنه اما ديگه پيداش نميشه كه تو بخواي بشناسيش.بر فرض چند بار هم بيرون 

بريد.غذا بخوريد و حتي چند ساعت هم حرف بزنيد اما با اين پيشنهاد من شما ميتونيد شش ماه شب و روز كنار 

 !ر يك سقف زندگي كنيد.مثل دو تا دوست.مثل دانشجوهاي يك خوابگاه هم باشيد.چون بايد زي

 .مم و بفهرولي به نظر من اين گول زدن خودمونه ! يعني چه ؟! نميدونم چرا نميتونم معناي حرفاي شما 

_ 

يط خوبي ه شرااين خيلي ساده است دخترم.فقط دلت رو با من يكي كن.حاال دوباره ازت ميپرسم اگر يك نفر ك

د دتي نامزكه م شته باشد يعني ظاهرا اونو بپسندي و به خواستگاريت بياد چه كار ميكني ؟! خب طبيعي استدا

قد عين دوره در ا ميشويد و چندين بار هم ديگه رو ميبينيد .درسته يا نه ؟!بله . درسته !قبول داري بعضي ها

 ميكنند ؟

.حاال خترمخب .آفرين د_مزدي و عقدشون يكي استبله .خيلي ها رو ميشناسم از دوستاي خودم كه دوره ي نا

نامزدي  صطالحبگو ببينم چه طور اينو درست ميدوني ؟! خب بگو ببينم قبول داري خيلي ها در اين مدت به ا

 !حتي قبل از شناخت كامل بچه دار هم ميشن ؟

 حاج رضا چي ميخواين بگين ؟ "يلدا لبخندي از روي شرم زد و گفت :

ه كبه اين  و پسر به نظرت در اين مدت راه بازگشتي وجود داره ؟! آيا توي اون لحظه ها دخترميخوام بگم آيا 

هم  اونا از كامل چطور ميتونند يك عمر كنار هم زندگي كنند فكر كرده اند ؟! آيا دوره ي نامزدي براي شناخت

 !كافي بوده ؟

م هبراي  خصوصيات فردي تان ناخواستهمن ميگم شش ماه كنار هم زير يك سقف زندگي كنيد تا عادت ها و 

ني كه ميتو يدونممآشكار بشه.شش ماه شهاب را بسنجي.با رفتاري كه از تو سراغ دارم و با اخالقي كه تو داري 

خودت  انه يخاونو به خوبي بشناسي و اگر بعد از اين مدت به هيچ عنوان از او راضي نبودي به راحتي به 

 خاصي افتاده باشهبرميگردي بدون اين كه اتفاق 

آخه حاج رضا شما چه تضميني داريد براي اين كه ميگين بدون هيچ اتفاق خاصي!شما چه "يلدا عجوالنه گفت :

طور اين قدر راحت همه چيز رو پيش بيني ميكنيد .اومديم و ... چه طور بگم ؟ آخه چه طور من با يك مرد 

نم.دانشگاه برم ؟! تازه ببخشيد كه اين رو ميگم اما چه غريبه توي يك خونه زندگي كنم ؟! تازه راحت درس بخو
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تضميني براي اين وجود داره كه پسر شما طبق قول و قراري كه شما باهاش ميذارين رفتار كنه و رابطه اش رو 

 با من در همون حدي كه شما ميخواين حفظ كنه ؟! اگر

گ و بزرررو قبول نداري ؟ من شهاب  دخترم تضمين از اين باالتر كه من دارم به تو قول ميدم .تو من

ه برميگرد گه ايكردم.درسته كه مدتي است از من جدا شده و با من اختالف داره اما اين اختالف به موضوع دي

 .ي يده اكه االن نياز به توضيح نميبينم و اال شهاب مثل هر مرد غريبه اي نيست كه تو اين همه ترس

.شما  زرگيهونم شما صالح منو ميخواين .اما بازم ميگم اين ريسك بحاج رضا .من شما رو قبول دارم.ميد_

 .نميتونيد رفتار هاي پسرتون رو بعد از ازدواج كنترل كنيد

ين همه انه و عزيزم.چون تو انتظار شنيدن چنين پيشنهادي رو نداشتي به نظرت اين همه ترسناك جلوه ميك _

 انم و مشانه خو تابحال نديدي و حتما چيزهايي كه از پرومضطرب شدي .نميدونم .البته حق داري .تو شهاب ر

داره ني تو حسين هم راجع به اون شنيدي مزيد برعلت شده ! انگار حرف هاي من هم تاثيري در مثبت انديش

ي وشبختخ.عزيزم هر ازدواجي يك ريسك بزرگ محسوب ميشه.اما من حداقل ميخواستم به وسيله ي اين كار 

ب تر مناس چون من هيچ دختري رو مناسب تر ازتو براي شهاب نميدونم و هيچ مردي روپسرم رو تضمين كنم.

 قولي كه نم رواز شهاب براي تو . من درباره ي رفتار آينده ي شهاب شايد نتونم درست قضاوت كنم اما ميتو

 دن رابطهد بووازش ميگيرم حساب كنم.بعد از شش ماه شما بهتر ميتونيد تصميم بگيريد و اگه اصرار روي محد

 .د ندگي كنيها ز تان دارم براي اين كه آزادي عمل داشته باشيد و مجبور نشيد در كنار هم به خاطر بعضي چيز

اشته يلدا جان من با شناخت كامل از هر دوي شما اين تقاضا رو كردم.من ميخوام هر دوي شما رو د

به تو  زي روجوابت منفي است من باز هم چي باشم.نميخوام تو رو از دست بدم.حاال ديگه خودت ميدوني.اگر

من خيلي حرف .تحميل نميكنم .ميل خودت است .نميدونم شايد اشتباه ميكنم ! حاال بهتره بري استراحت كني 

 زدم .ميدونم كه تو هم حالت زياد مساعد نيست .بهتره زودتر بريم بخوابيم و بعد

لي عيا  " ويلدا باشد صندلي را عقب داد و به زحمت حاج رضا بعد هم بدون اين كه منتظر حرفي از جانب 

ا اج رضا بح.قامت و در حالي كه آزرده خاطر مينمود از جا برخاست.يلدا اين را به خوبي احساس ميكرد "گويان 

و لرزان  ه كش آمدور مااين كه كمي افتاده بود اما هنوز بلند بود . آرام و سنگين قدم برميداشت.سايه ي او زير ن

 جلوي يلدا عبور كرد و دور شداز 

ر ختر ! ديديگه ديلدا پاشو  "يلدا توان حركت نداشت.هوا سرد شده بود.صداي پروانه خانم را شنيد كه ميگفت :

 وقته
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شب از نيمه گذشته بود .يلدا صبح فردا با دوستانش قرار داشت.قرار بود فرناز و نرگس را در دانشگاه مالقات 

نميتوانست بخوابد .همه ي آن چه گذشته بود مدام توي ذهنش مرور ميشد.صداي حاج كند.اما هر كاري ميكرد 

رضا و نگاهش او را رها نميكرد.دلش پر از تشويش شده بود .دوست داشت زودتر صبح ميشد و هرچه سريع تر 

نداند همه چيز را براي نرگس و فرناز تعريف ميكرد .هر چند كه حاج رضا گفته بودبهتر است كه كسي چيزي 

!حس ميكرد هرگز نخواهد خوابيد.با اين حال وقتي چشم باز كرد آفتاب پهناي اتاقش را گرفته بود و پ روانه 

يلدا جان  "خانم پشت در بود و در حالي كه سعي ميكرد يلدا صدايش را از پشت در بهتر بشنود ميگفت : 

 دوستات تلفن زدند و گفتند كه ما راه افتاديم ها

ش ز جاياي از جا جهيد و روي تخت نشست .سرش به شدت درد گرفت.اصال دلش نميخواست ا يلدا مثل جرقه

حفه اي ملهتكان بخورد .يك لحظه ذهنش از هر چيزي خالي شد.انگار هيچ چيز توي فكرش نبود.خيره به گل 

!  ار داشتيمقرنا آهان ! امروز با فرنازي "ي تخت خواب سعي ميكرد موقعيت خود را ارزيابي كند.با خود گفت :

يز را چد و همه يال شواي چرا اين قدر خسته ام ؟ ... ديشب ! حاج رضا ... ناگهان دوباره مغزش قلقله ي فكر و خ

يكرد كه ايت مبه خاطر آورد و نا خودآگاه از جا برخاست.به ياد چيزي افتاده بود .گويي نيرويي او را هد

.پايين ايين آمده ها پباز كرد.كسي داخل راهرو نبود .آهسته از پلنميتوانست در برابرش مقاومت كند.در اتاقش را 

ضا رتاق حاج اا به رپله ها پروانه خانم را صدا زد تا مطمئن شود جلوي راهش سبز نمشود و با يك خيز بلند خود 

 رساند

او .ر باز شد دد و حاج رضا اين موقع از روز معموال خانه نبود.دستگيره ي در اتاق در دست هاي يلدا چرخي خور

د و ن كشيداخل شد و به نرمي در را بست و به سمت كشوي ميز تحرير شكافت .كاغذ هاي داخل آن را بيرو

 . به مشغول جستجو شد .ميدانست دنبال چيزي ميگردد اما نميدانست چرا ؟! براي خودش هم جالب بود

ي بهاي  ه ام.من هميشه براي چيزفقط يه كنجكاويه .همين ! چرا حاال اين همه هيجان زد "خودش گفت :

د.عكس ده بوشارزش هم هيجان زده ميشم ! و باالخره يافت.يك عكس بود.عكس پسر جواني كه در آتليه گرفته 

خيره  ه عكسبدر دست هاي يلدا باال آمد و جلوي چشم هاي پف كرده اش قرار گرفت .تصوير شهاب بود .يلدا 

ش را سراغ كه صداي پروانه خانم را شنيد كه داشت از مش حسين مانده بود .گويي قصد كشف چيزي را داشت

ن را آرد و كميگرفت .ناگهان به خود آمد و عكس را در لباسش پنهان كرد و سرسري كشوي حاج رضا را مرتب 

 بست

حاج رضا آلبون خانوادگي اش را معموال تنها تماشا ميكرد و آن را در كمدي ميگذاشت كه كليدش هميشه پيش 

بود .اما يلدا به ياد داشت يك بار حاج رضا تلفني از او خواسته بود كه شماره تلفن دوستش را از كشوي  خودش
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ميز بردارد و برايش بخواند .آن عكس را اتفاقي داخل كشوي ميز ديده بود.آن روز حتي نگاه مجددي به آن 

 نينداخت .اما حدس ميزد كه او پسر حاج رضا باشد

ا مسالم .واي ش ":گفت  ا ترك كرد .از پله ها باال ميرفت كه پروانه خانم را ديد و دستپاچهيلدا به آرامي اتاق ر

 كجاييد ؟

ايي ات م ؟ چمادر جان تو كجايي كه يك ساعته صدات ميزن "پروانه خانم متعجب با لهجه ي شمالي اش گفت :

 سرد شد

 !باشه .چشم پروانه خانم .االن آماده ميشم ميام پايين 

.به يره شدخعجله به اتاقش رفت و عكس را از لباسش بيرون كشيد.روي تخت نشست و دوباره به آن يلدا با 

 م و ابرو. چش نظرش اصال زشت نبود.ابرو هاي مردانه ي تقريبا پهني داشت با چشم هاي بادامي تقريبا درشت

هايش به.موصورتي پر جذمشكي بود .بيني اش هم خوش فرم بود . لب هايي برجسته با فكي محكم و مردانه و 

 پر پشت به نظر ميرسيد.تقريبا بلند بود و مشكي

ت خره ساع.باال چند دقيقه گذشته بود .اما يلدا هنوز عكس به دست روي تخت نشسته بود و در افكارش غرق بود

 يازده آماده بود نرگس براي بار دوم تماس گرفته بودو به همين سبب مجبور شد آژانس بگيرد

وش داي گصر مصرف كه حاال خالي از شير موز شده بود در دست هاي يلدا مچاله ميشد و سر و ليوان يكبا

ه متعلق ب ي گرداخراشي توليد ميكرد كه با ضربه اي از سوي فرناز به سكون رسيد.آن سه نفر بر سر ميز شيشه 

 دبودن بود نشستهيك بوفه ي آب ميوه فروشي واقع در گوشه ي دنجي از پارك كوچك نزديك دانشكده شان 

 

. 

از يلدا دند كه بكر بويلدا تمام ماجرا را مفصل تر از آنچه بود براي دوستانش تعريف كرد .هر كدام به نوعي در ف

ولش . بسه يلدا .اه .."صداي ليوان خالي را درآورد .فرناز اين بار محكم تر از قبل روي دست يلدا كوبيد و گفت : 

 گرفت كن اين بيچاره رو ! سرمون درد

 بچه ها حاال كه چيزي نشده چرا اين قدر تو فكريد ؟"سپس رو به دوستانش گفت :

ميدوني نه جون .ديوو !به نظر من بهتره باهاش ازدواج كني  "فرناز به يلدا نگاه كرد و با لحني شوخ ادامه داد :

 و خنديد "چقدر ثروت گيرت مياد ؟! 
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. 

ابا يك بم .آخه يلدا جون بهتره به حاج رضا بگي نميتونم قبول كنولي به نظر من "نرگس جدي تر بود .گفت : 

 عمر زندگيه

 

! " 

 وا ! كجا يك عمر زندگيه ؟! شش ماه كه جيزي نيست"فرناز گفت :

 

! " 

فكر  رد ؟!بابا شما هم يه چيزي ميگين ! مگه ميشه فقط براي شش ماه زندگي ازدواج ك"نرگس جواب داد :

د از زي كه بعچه بابور گفته كه يلدا قبول كنه واال اگه يلدا ازدواج كنه ديگه مگه ميكنم حاج رضا عمدا اين ط

 شش ماه برگرده سر خونه ي اولش ؟

 

" 

 آره .اينم يه حرفيه ! اگر پسرش طالقت نداد چي ؟ "فرناز گفت : 

 

" 

 اما حاج رضا دروغ نميگه "يلدا گفت : 

 

!! " 

 چه قدر بهش اعتماد داري ؟"نرگس پرسيد :

 

! " 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         20 

 

 به كي ؟ "يلدا پرسيد :

 

رف هاي به ح خيلي زياد"يلدا گفت : "به عمه ي من ! خب حاج رضا رو ميگم ديگه دختر! "نرگس جواب داد : "

ي ضا خيلآره خب.حاج ر_ "يعني همه ي حرف هايي رو كه زده قبول داري ؟"نرگس گفت : "حاج رضا مطمئنم

 .هم نميگه  مطمئن حرف ميزد كه منو خيلي دوست داره .دروغ

 خب پس دردت چيه ؟ "نرگس پرسيد :

 

 آره .ديگه دردت چيه ؟ "فرناز گفت : "

ولش امكنه مخب اين كه طبيعيه ! هركسي "ميترسم .اصال نميخواستم به اين چيز ها فكر كنم ! نرگس گفت :

 بترسه .اما تو قضيه ات فرق ميكنه .بايد بيشتر دقت كني

 

" 

_ 

 

ي بگم د كه چميكنم نميتونم درست تصميم بگيرم.تو رو خدا بچه ها شما فكر كنيراستش به حاج رضا كه فكر 

 !؟

س ديگه هر ك يعني چي ؟! اين زندگي مال توست يلدا ! نه حاج رضا و نه پسرش و نه"نرگس با قاطعيت گفت :

صال به اايد اي ! تو نبايد تحت تاثير محبت هاي حاج رضا يا احساس دين كاري بكني كه اون ازت ميخواد.ش

 نفعت نباشه

 

! " 

 شايد هم به نفعش باشه"فرناز گفت :
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." 

 خب به نفع يا ضرر .اين زندگي مال توست.و بهتره خودت تصميم بگيري "نرگس ادامه داد :

 

." 

 پس تكليف سهيل چي ميشه ؟بيچاره منتظره اين ترم بياد"فرناز پرسيد :

 

! " 

 داده اماون ن اصال به اون فكر نكرده ام ! من كه قولي به "يلدا در حالي كه زهر خندي ميزد پاسخ داد : 

 

." 

سهيل  ياتحه اووه! انگار حرف هاي حاج رضا كار خودش رو كرده ؟! پس ف "فرناز با لبخند معناداري گفت :

 خوندس

 

." 

 ميشه فعال به سهيل فكر نكنيد ؟ فقط بگين به حاج رضا چي بگم ؟ "يلدا درخواست كرد :

 

" 

 آخه بابا اصال منظور حاج رضاي عجيب و غريب تو چيه ؟ "د :فرناز پرسي

 

! " 

_ 
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نميدونم.يعني اون طوري كه از حرفاش نتيجه گرفتم فكر كنم كه ميخواد به هر وسيله كه شده پسرش رو تو 

 " !ايران موندگار كنه .خب البد ميخواد از عروسش هم مطمئن باشه 

اه مز شش عمه ي آقا شهاب كنه.اگر دندونش گير كرد و بعد ااين وسط تو رو هم ميخواد ط "فرناز گفت :

 خواست اينجا بمونه و اگر نه بره دنبال كيف خودش .تو هم بري غاز بچروني ! نه ؟

 

! " 

نه و ه ملتمسان نگايلدا براي لحظه اي دوباره چهره اش منقبض شد . اما به يد حاج رضا و حرف هايش . به ياد آ

رو  پيشنهاد ز ايننه .اگر به ضرر من بود حاج رضا هرگ "اد و ته دلش محكم شد و گفت :تمام مهرباني هايش افت

 نميداد

 

! " 

اون مثل .راست ميگي .باالخره توي اين چند سال حسن نيت حاج رضا نسبت به تو ثابت شده  "نرگس گفت :

 يك پدر واقعي شايد هم بيشتر باي تو زحمت كشيده

 

. " 

 يه ؟چيلدا . حاال نظر خودت  "از چند ثانيه رو به يلدا كرد و افزود :سپس نرگس سكوت كرد و پس 

 

! " 

_ 

 

دم دوار نكرو اميرنميدونم .يه دلم ميگه قبول كنم .اما از طرفي خيلي ميترسم .راستش ديشب كه اصال حاج رضا 

 .....و تا لحظه ي آخر هم جواب مثبتي ندادم .اما 

 البته بچه ها حاج رضا هم بد نگفته ها":فرناز حرف يلدا را قطع كرد و گفت 
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! " 

 چي رو ؟ "نرگس پرسيد :

 

! " 

_ 

 

 ليمثال همين سه.همين كه گفته با هر كس ديگه اي هم بخواي ازدواج كني شرايط بهتر از اين رو پيدا نميكني 

! 

 تو چقدر ازش شناخت داري ؟ "فرناز در همين حال رو به يلدا كرد و پرسيد :

 

! 

_ 

 

 !قدر كه شما ميشناسينش  خب همين

 نرگس گفت : در حد يك همكالسي .اون هم سه ساعت در هفته

 

! " 

 يكر كنفمن كه ميگم اگه تو قصدت ازدواجه بهتره روي پيشنهاد حاج رضا بيشتر  "فرنا پيشنهاد داد :

 

. " 

ه .در ثاني حداقلش راست ميگه .اگر روي حرفاش دقيق بشيم زياد هم بد نگفت»نرگس در تاييد حرف فرناز گفت:

اينه كه براي آخر كار راه فراري هم گذاشته كه اگر ناراضي بودي برگردي.تازه يك پشتوانه ي مالي خوب هم 
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براي در نظر گرفته.حاج رضا رو هم تو بهتر از ما ميشناسي .فكر نميكنم اهل دروغ و اين حرفا باشه و قصد گول 

 زدن تو رو داشته باشه

 

شم بعاشق  نه حاج رضا رو كه ازش مطمئنم قصد گول زدن من رو نداره .اما آخه من دوست داشتم اول_ « !

 .بعد ازدواج كنم 

رافت ني از صكبابا ول كن اين حرفاي مسخره رو ! ديوونه به آن همه پول كه گيرت مياد فكر :» فرناز گفت 

 عاشقي مي افتي

 

ش حاال نديدي چه طور تا»فرناز پرسيد: « ايد هم عاشق شدي . ش» نرگس در حالي كه لبخند ميزد گفت :  « !

دم .توي عكسش رو دي:» يلدا لبخندي زد و گفت « ؟! يعني عكسش رو هم نديدي و نميدوني چه شكليه ؟! 

 « !كيفمه 

 ل شدو بد فرناز و نرگس با چشم هاي گشاد شده يلدا رو نگاه ميكردند و بعد نگاه معناداري بينشان رد

 

. 

 تون بدمبه خدا من بي تقصيرم .فراموش كردم نشون:» ا كه متوجه بود دستپاچه شد و با خنده گفت يلد

 

فرناز و نرگس بدون توجه به يلدا با خنده و شوخب توي سر و كله ي يلذا كوبيدند و يلدا در حالي كه  « .

فذناز « تابلو ميشيم ! تو رو خدا .... :»و اشاره به اطراف كرد و ادامه داد « بچه ها تو رو خدا ... :» ميخنديد گفت 

عكس :» و با حالتي حق به جانب رو به نرگس كرد و ادامه داد « ما رو فيلم كردي ؟! :» كه هنوز ميخنديد گفت 

به ما ميگه نميدونم چي :» و بعد در حالي كه اداي يلدا را در مي آورد گفت « طرف رو گذاشته توي كيفش و ... 

همين رو بگو .ما رو بگو كه سه ساعته قيافه هاي محزون :» نرگس با لبخند گفت « ي بدم ؟! كار كنم .چه جواب

نه به خدا اشتباه ميكنيد .من خودمم تازه امروز اين :» يلدا گفت « به خودمون گرفتيم و داريم فكر ميكنيم ! 

خب حاال اين تحفه ي حاج »فرناز گفت : « عكس را گير آوردم .راستش خيلي كنجكاو شدم ببينم چه شكليه ! 

يلدا با لبخند دست برد و عكس را از كيفش بيرون كشيد و دوباره به آن نگاه « رضا رو نشونمون ميدي يا نه ؟! 
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حاال ميفهمم كه چرا دو دلي ؟! :» كرد.فرناز با حركت سريعي عكس را از دست يلدا بيرون كشيد و با خنده گفت 

 « !بابا اين كه خيلي ماهه :» يداد ادامه داد سپس در حالي كه عكس را به نرگس م«

 من دو دلم ؟:» يلدا با اعتراض گفت 

 

 !ر مياد جاي برادري مرد جذابيه ! توي عكس كه اين طور به نظ» نرگس عكس را نگاه كرد و گفت :  « !

رسيد ز يلدا پاد و ركبرقي در نگاه پر از خنده ي نرگس درخشيد و لبخند زيركانه اش را با نگاهي زيرك تر تلفيق 

 از قيافه اش خوشت اومده ؟:» 

 

نيست  كه بدك خب . عكسش:» يلدا در حالي كه سعي كرد بي تفاوت نشان بدهد شانه را باال انداخت و گفت  «

باز تو  :»رگس گفت ن« بابا تو كه خيلي پررويي ! اگه من به جاي تو بودم معطلش نميكردم . :» فرناز گفت ! « 

 !بابا خودت االن گفتي _« كه به همه ميگي جذاب !  هول شدي ؟ تو

_ 

 

 « !خب گفته باشم .دليلينداره يلدا به خاطر يه عكس هول بشه .يعني ديگه نبايد فكر كنه ؟

ودت خبراي  خودت بهتر ميدوني.به نظر من بهتره تحت تاثير قيافه اش:»سپس نرگس رو به يلدا كرد و گفت 

 « !اشه بشوار دقيافه مياد آدمي جدي باشه و شايد زندگي كردن باهاش خيلي  رويا پردازي نكني .چون به اين

:  دامه دادلبخند قشنگي زد و ا« معلومه خوب منو ميشناسيد .راستش رو بگم ... ؟ :»يلدا خنديد و گفت 

واد ميخ ا دلمراستش ديشب مطمئن بودم كه جوابم منفيه .اما امروز صبح بعد از ديدن اين عكس نميدونم چر»

 .غرورهبراي يك بار هم كه شده خودش رو ببينم ! شنيدم اعتماد به نفسش غوغاست و از خود راضي و م

 به قيافه اش مياد:» نرگس گفت 

 

.» 

 تو هم كه عاشق اين خصوصياتي» فرناز گفت : 
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! » 

 پس با اين اوصاف ميخواهي جواب مثبت بدي» نرگس جواب داد : 

 

! » 

_ 

 

 تو نظرت چيه ؟

 .نظر من مهم نيست _

گه و بگو .ارراستش  براي من مهمه !!:» يلدا اعتماد خاصي نسبت به يلدا داشت . دست او را گرفت و دوباره گفت 

 تو جاي من بودي چي كار ميكردي ؟

 

 .بهش فكر ميكردم :» نرگس توي چشم هاي يلدا چند ثانيه نگاه كرد و لبخند زد و گفت  « !

ن بود ي بيروو لبخند زد و فرناز دستي به موهاي رنگ شده اش كه تا نيمه ي روسريلدا دست نرگس را فشرد 

 مباركه:»برد و در حالي كه سعي ميكرد آنها را به همان حالت حفظ كند خنديد و گفت 

 

شين ها د و ماساعتي بعد يلدا سرش را به شيشه ي اتومبيلي كه در حال رفتن به سوي خانه بود تكيه دا « !

اهي بافت و گيا مي.آدم ها و مغازه ها به سرعت از جلوي چشم هاي خسته اش ميگذشتند .يلدا فكر ميكرد .گاه رو

 ويبرد ل و گردش كردن لذت متوجهش به چيزي يا كسي در بيرون جلب ميشد .هميشه از نشستن در اتومبي

 !گاهي نگاهش با نگاهي برخورد ميكرد و براي مدت كوتاهي هم سفري برايش پيدا ميشد 

يلدا خوشحال بود از اين كه رازش را پيش فرناز و نرگس فاش كرده است و بعد از مشورت با آن ها احساس 

درباره ي موضوع شب گذشته صحبت  رضايت خاصي داشت و دوست داشت زودتر حاج رضا را ببيند و دوباره

كنند .از اين كه تغييراتي در زندگي اش در شرف وقوع بود احساس هيجان و دلشوره داشت و از اين كه حاج 
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رضا او را براي پسرش خواستگاري كرده است . احساسات متفاوت و عجيبي را تجربه ميكرد.احساس ميكرد كه 

 كر كندديگر خانمي شده است و بايد به ازدواج ف

 

. 

به اين  ؟كسشه عاز صبح تا آن لحظه خيلي به شهاب فكر كرده بود .به اين كه واقعا چه شكلي است ؟آيا شبيه 

 كه چه برخوردي خواهد داشت

 

. 

ل بود ي قائميدانست او آدم جدي است .از آدم هاي جدي خوشش مي آمد.براي آن ها احترام و ارزش به خصوص

او به  وبگذارد  ميان ران ميشد .مثال اين كه اگر حاج رضا اين موضوع را با شهاب در.اما از بعضي تصوراتش هم نگ

حمل بود ر قابل تدا غيهيچ قيمت حاضر به ديدن يلدا هم نشود .چه ؟ و يا اگر او را ببيند و نپسندد !! به نظر يل

ورد مش هميشه ندگيلحظه از ز اگر پسري او را ميديد و نميپسنديد ! شايد به نحوي بد عادت شده بود.زيرا تا آن

درش كه اي ناهتوجه قرار گرفته بود .شايد زيبايي اش اساطيري نبود اما صورت دوست داشتني اش با زيبايي 

چهره  سي ازكهميشه توجه همه را جلب ميكرد او را دلپذير ميساخت .براي همين برايش بسيار سخت بود اگر 

 اش ايرادي ميگرفت

 

. 

ش فرم ني خوي داشت .صورتي تقريبا كوچك با پوستي لطيف و سفيد .لب هاي برجسته .بييلدا چهره ي مهربان

وسط و مت متو چشمان سياهي با نگاه نافذ.نگاهي كه به زحمت ميتوانستس از آن بي تفاوت بگذري .قد و قا

وع وضماندام ظريفش هميشه باعث ميشد كه از سن واقعي اش خيلي كوچك تر به نظر برسد و او از اين 

 ان ميرفتبيرستدخوشحال بود .هميشه در اطرافش مرد هايي بودند كه دورادور هوايش را داشتند ! چه وقتي كه 

 و چه حاال كه دانشجو بود

 

! 
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اما هنوز « در مسايل عاشقي شانس ندارم .عاشق هر كي ميشم عوضي از آب در مياد . :» يلدا هميشه ميگفت 

كه مدام با خود عهد ميبست كه هرگز عاشق نشود.اما در دلش به عهدي  گرفتار عشق واقعي نشده بود .هر چند

كه ميبست اعتقادي نداشت .هميشه بين خودش و جنس مخالف حريم خاصي قائل بود .حريمي كه از كودكي با 

اعتقادات ديني اش عجين شده بد و حتي بعضي از دوستانش يا دختر و پسر هاي هم دوره اش در دانشگاه 

 د تغييري در اعتقادات و تفكراتش به وجود بياورندنميتوانستن

 

. 

كر عاشق يگر فديلدا با زندگي كردن پيش مردي مثل حاج رضا به اعتقاداتش پايه و اساس محكم تري هم داد و 

مگين غو را شدن را از سرش بيرون كرد.ولي گاهي زندگي كردن بدون عشق برايش طاقت فرسا مينمود و گاه ا

ي ت و بقتي سر كالس مثنوي از استاد مرد عالقه اش ميشنيد كه عشق موتور طبيعت اسميكرد .مخصوصا و

و !! و خوش ر هربانمعشق نميتوان زندگي كرد و خوشحال بود ! اما حاال كه او عشق نبود ! و پر از احساس بود و 

 طور همين پس سعي ميكرد جاي خالي عشق را با درس و دانشگاه و اساتيد و رشته ي مورد عالقه اش و

ر كرد آن فرا عشق خودش خواهد آمد.نميتوان از» دوستان بسيار خوبش پر كند .اما حاج رضا هميشه ميگفت : 

ه اش متوج .عشق خودش آهسته آهسته مي آيد و در گوشه اي از قلب مهربانت آرام و بي صدا مينشيند و تو

يشه پيچد و رنت ميقه ي مهر گياه ( در تمام جانخواهي بود و بعد ذره ذره قلبت را پر ميكند و كم كم مثل )سا

 مي دواند .به طوري كه بي آن نميتواني تنفس كني

 

.» 

ند كه سي بكيلدا هميشه وقتي كه نماز مي خواند و با خدايش خلوت مي كرد از او مي خواست او را عاشق ك

نداخت يرون ابكرد نگاهي به لياقتش را داشته داشته باشد گردنش خسته شده بود سرش را از روي شيشه بلند 

ا زياد بري راآسمان گرفته بود هواي ابري دلشوره اش را بيشتر مي كرد اما دوست داشت باران ببارد هواي 

ل دنك و دوست نداشت پس سعي كرد به آسمان فكر نكند براي همين باز خيره به خيابان چشم دوخت باد خ

ماشا بان را تر خيايل ها بي صبرانه منتظر . يلدا مسافران كناچسبي به صورتش مي خورد چراغ قرمز بود و اتومب

ا اشت آدمهوست دمي كرد دختر زيبايي با ظاهر آراسته و لباسهاي مد روز توجه او را به خود جلب كرد خيلي د

دا دا شد يلاه يلرا نگاه كند لباس پوشيدن آرايش كردن و حركات آدم ها برايش جالب بود دختر زيبا متوجه نگ

 !اخودآگاه لبخند زد دختر همن
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س خوبي احسا يلدا هم هروقت احساس مي كرد آن روز خيلي زيبا شده است ديگران به او لبخند مي زدند و چه

ذرانده بود ا آنها گرا ب پيدا مي كرد چراغ سبز شد دختر زيبا دور شد يلدا با به ياد نرگس و فرناز افتاد روز خوبي

ك نا شد. يها آشش لذت بخش بود از روزي كه براي اولين بار به دانشگاه رفت با آنهميشه بودن با آنها براي

ب مي آشناييي ساده كه به دوستي عميق تبديل شد آنها همديگر را خوب مي شناختند و حرف هم را خو

 .فهميدند گروه جالبي را تشكيل داده بودند غم ها و شادي ها را خوب با هم تقسيم مي كردند

 

 

  

م بخش فهاي آراند. حرغم از دست دادن پدر را بين آنها تقسيم كرد تا توانست دوباره زندگي كردن را آغاز كيلدا 

از ش فرننرگس با آن ظاهر محجوب و هميشه آرام به يلدا آرامش خاصي مي داد و سرخوشي هاي بي غل و غ

مين جا انم هراننده پرسيد: خ بهانه هاي كوچك و خنده ي زندگي را به يلدا يادآوري مي كرد.در همين حين

كر ت: بله فند گفپياده ميشين؟ يلدا به خود آمد هول شد و در حالي كه سعي مي كرد بيرون را حسابي ورنداز ك

و اان بياد د بارمي كنم.بايد كمي پياده روي مي كرد تا به منزل برسد و يلدا آهسته قدم بر مي داشت تا شاي

ودش ه با خباز توي فكر رفت دوست داشت حاج رضا را خوشحال كند دوبارعاشق قدم زدن در زير باران بود 

نديشد ر بياتگفت من كه ضرر نميكنم و بعد خواست كه عاقالنه تر فكر كند به خودش و به آينده اش منطقي 

مي  ضا از رارحاج  ادامه داد اگر خداي نكرده حاج رضا هم از دنيا برود من كه كسي رو ندارم اون وقت دخترهاي

انس شم نگيرن گه ازرسند و اول از همه منو بيرون مي كنند تازه خرج تحصيلم رو كه تا االن حاج رضا پرداخته ا

 !.يشهمن م آورده ام منطقي اش همينه بايد آينده خودم تضمين كنم بعد شش ماه اون وقت همه چيز به نفع

سرزنش  نگاه ر سوار او را بخود آورد بايلدا تازه از تصميمش خشنود شده بود كه صداي گاز مهيب يك موتو

لوت خخيابان  ز دادبارش به او خيره شد موتوري دور زد و دوباره به يلدا نزديك شد و لبخندي به يلدا زد و گا

مي ناران هم ببود  بوود يلدا سزعتش را زياد كرد به خانه رسيد و كليد را در قفل چرخاند موتوري هنوز سركوچه

 آمد
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مش حسين در آشپزخانه حسابي مشغول بودند پروانه خانم كمي عصباني به نظر مي رسيد كار مي  پروانه خانم و

كرد و غر مي زد. مش حسين هم صبورانه دستورات و را اجرا مي كرد و به غر زدن هايش گوش سپرده بود.فقط 

آمدن يلدا به آشپزخانه گاهي به عنوان تاييد سزي تكان مي داد شايد تسكيني براي درد پروانه خانم باشد ال 

 .پروانه خانم از حرف افتاد اما چهره اش نشانگر درونش بود

 

ركي بخندي زولبود  يلدا با لبخند پرسيد: پروانه خانم چيزي شده؟ پروانه خانم كه بي صبرانه منتظر همين سؤال

 ت مينجا زحمزد و گفت: نه دخترم چي مي خواستي بشه؟ كلفت جماعت كه شانس نداره از صبح تا شب اي

خوان  گن ميكشيم اين همه از جون و دلمون مايه ميگذاريم اما هيچي حاج رضا ما رو اليق ندونستند كه ب

ن؟ من ي كنيمپسرشون رو داماد كنند. يلدا كه گيج به نظر مي رسيد با حيرت فروان گفت: شما از چي صحبت 

ا بره؟ يلدچه خ چي خبر دارين؟ معلومه اين جا اگه ندونم توي اين خونه چي مي گذره كه براي مردن خوبم. از

د شده ت گشاجون مگه قرار نيست تو عروس بشي ؟ حاال خودت رو زدي به اون راه؟ يلدا كه چشمهايش از حير

م در نزني بودند خنديد و گفت: راستي شما چه جوري فهميديد؟ حاج رضا به من گفت كه به كسي فعال حرفي

 ا لحنت عروسي كدومه؟ مش حسين كه با متانت حرف ها را گوش مي كرد بثاني هنوز كه چيزي مشخص نيس

روانه پنديد خآرامي گفت: يلدا جان ايشون كال نترند و ار همه چيز هميشه خبردارن.)سپس خنديد( يلدا هم 

 .خانم هنوز شاكي بود و گله گذاري مي كرد

ه شما دونيد ك تر ميفت: پروانه خانم خودتون بهيلدا آرام و با متانت در حالي كه لبخندي مهربان بر لب داشت گ

ز چيزي ه هنوو مش حسين تنها افراد مورد اعتماد حاج رضا هستيد و اگر حاج رضا چيزي نگفته براي اينه ك

د؟ بايد هميديفنشده و چون معلوم نيست چي ميشه حاج رضا هم خواسته كه فعال حرفي نزنيم تازه شما از كجا 

 !راستش را بگوييد

 

روز حاج رضا تلفني داشت با پسرش حرف مي زد سه ساعت گوشي توي دستش بود كلي داد و هوار را انداخت ام

معلوم بود كه پسره قبول نمي كنه حاج رضا خيلي حرف زد ميون حرفاش فهميدم كه نظرش به توست تو هم 

رم حاج رضا حرص كه خودت مي دونستي حاال جواب دادي يا نه؟ نه خوب ديگه چي مي گفتند؟ هيچي دخت

مي خورد بعد هم يك جاهايي خيلي يواش حرف مي زد نتونستم بفهمم چي مگه تو چي گفتي؟ جوابت چيه مي 

خواي پسره رو ببيني ؟ هنوز نمي دونم دارم فكر مي كنم. پره بدي نيست باباش رو اذيت مي كنه اما خداييش با 

من احترام مي گذاره و احوال مش حسين رو مي پرسه  ما مهربونه هر وقت مي رم خونه اش را تميز كنم كلي به
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اما خب ديگه زياد خنده رو نيست مثل تو راستش چي بگم دختر؟ آخه مگه حاال وقت شوهر كردن توست مي 

 خواي ما رو تنها بگذاري؟

 

 د ووان شايش ركلمات آخر پروانه خانم با هق هق گريه آميخته شدند عاقبت بغض پروانه خانم تركيد و اشك ه

ال حهايي در ي چيزيلدا را در آغوش گرفت يلدا هم گريه كرد هنوز باور نداشت اتفاق خاصي رخ داد است اما گوي

د و تكان دا د سريوقوع بود و نبايد غافل مي ماند مش حين هم عاقبت دليل بي قراري هاي پروانه خانم را فهمي

 .حالتي غم زده به خود گرفت

ي مرا نيز  ره هادن يلدا گويي توام با گرفتن شرماي تنش تمام انديشه ها و دلههجوم قطات آب گرم روي سرو ب

ه ها ب شست و با خود مي برد به طوري كه يلدا آن چنان احساس آرامش مي كرد كه دلش مي خواست ساعت

نمي  همان حالت بنشيند و به چيزهاي خوب فكر كند شور خاصي در وجودش ولوله مي كرد كه دليلش را

ور رد از تصكل مي بارها و بارها اولين ديدار و اولين كلماتي را كه بايد در مالقات با شهاب رد و بد دانست

ش را ه بود سريستادگذرانده بود با اين همه باز هم با به خاطر آوردن قرار آن روز همان طور كه زير شير آب ا

ي هين آميزتار توشده بود كه شايد شهاب رفخم كرد و لبخند زد و گفت :سالم با اين كه حاج رضا به او متذكر 

 .ر مي كردود فكببا او داشته باشد اما او همچنان تصور خود را با لخند مجسم مي كرد به هفته اي كه گذشته 

ه بود و ني گذاشتر تلفيك هفته بود كه يلدا حاج رضا را در جريان تصميم خود قرار داده بود و او هم با شهاب قرا

م دن يك سوبخشي شهاب رو به رو شده بود اما در آخر توانست با ميان كشيدن قضيه ي ارثيه و با مخالفت شديد

و صحبت  ا ببينندرديگر از اموالش او را راضي به اين كار بكند بنابراين قرار شد يلداو شهاب برااي اولين بار هم

 .هايشان را بكنند

رد را خم ك ه سرشالقات شب سه شنبه مي انديشيد دوبارهنوز شيرآب باز بود و يلدا در افكارش غوطه ور و به م

 و گفت: سالم

شب سه شنبه بود يلدا ساعت ها در اتاقش با خود مشغول بود و هر ثانيه كه مي گذشت دل شوره اش بيشتر مي 

شد دلش مي خواست آن شب زيبايي او اساطيري شود اما هر چه ساعت مقرر نزديك مي شد احساس مي كرد 

ست اعتماد به نفسش را از دست داده بود براي اين كه خودش را تسكين بدهد مدام جلوي آيينه بدتر شده ا

عقب و جلو مي رفت و هر بار هم سعي مي كرد لبخندي بزند و خود را بهتر ارزيابي كند اما ناخودآگاه از آن 

باشم خيلي بهتره خدايا چي  ههمه ياس لب باز كرد و گفت: لعنتي اين لبخند احمقانه چيه ؟ اصال لبخند نداشته

 كار كنم اصال آماديگش ر ندارم آخه چرا من امشب اينطوري شده ام؟ چرا چشمام اينقدر پف آلود شده؟
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ند كدا عجله ست يلصداي پروانه خانم از پشت در به او يادآوري كرد كه شهاب چند دقيقه است كه آمده و بهتر ا

ي نمود اصل منش خشك و بد طعم شده بود به ايينه نگاه كرد مست. دل پيچه گرفته بود حالت تهوع داشت دها

 كرد باز ا رنگرو رنگ پريده با دست هاي لرزان به سوي قوطي رژگونه حمله برد و با حركتي سريع گونه هايش 

ودگفت: ا بشنرصداي در بلند شد . پروانه خانم دهانش را به در چسبانده بود و سعي داشت فقط يلدا صدايش 

ب اومدم : خب خجان زود باش آقا منتظرن اين پسره هم اومده االن مي ره ها! يلدا غرغركنان جواب داديلدا 

اي رو هپايي ديگه و سريع خم شد و دست هايش را تا جايي كه ممكن بود دراز كرد تا از زير تخت خوابش دم

 ش به رنگاوسري اغ آيينه رفت رفرشي اش را در بياورد عاقبت آنها را يافت و با نگراني براي آخرين بار سر

 .ودبشده  صورتي صدفي بود كه با بلوز آستين بلند سفيد و دامن بلندي با گلهاي صورتي و سفيد هماهنگ

 لباس ها ود آنبيلدا رنگ صورتي را زياد دوست نداشت اما نمي دانست چرا براي آن شب باالخره تصميم گرفته 

 .دا سپرنبود اما بالخره از آيينه دل كند و خود را به خد را بپوشد با اين كه اصال از خودش راضي

 

سر تا  شيد وكپروانه خانم پشت در ايستاده و منتظر بود گويي او هم مضطرب بود با ديدن يلدا نفس راحتي 

ي يد بيشترود امپايش را برانداز كرد وگفت: ماشاءاهلل مثل ماه شدي. يلدا دلش گرم شد و براي اين كه به خ

در  انه خانمم. پرودوباره گفت:راست مي گي پروانه خانم؟ به نظر خودم كه خيلي بيريخت و بد قيافه شده ابدهد 

ين ار .. به ز بگيحالي كه مجددا او را موشكافانه تماشا مي كرد سري تكان داد و گفت : وا دختر زبانت را گا

 .خوشگلي . خيلي هم دلش بخواد

ضطاب شويش و اتر از پكه بي اختيار مي لرزيد از پله ها پايين آمد توي دلش  يلدا باالخره راهي شد و با پاهايي

 ت ماند ود ثابو كنجكاوي بد روي پله چهارم نگاهش به چشم هايي كه مثل يك ببر زخمي به او خيره شده بودن

ديد  قه مينفسش حبس شد .احساس كرد ديگر قوايي براي پايين آمدن ندارد چنين حالتي را در خود بي ساب

ا از او ترديد ر ج رضاچند لحظه ثابت ماند نردد بود كه پايين بياد و يا اصال باز گردد كه صداي گرم و ماليم حا

عوت كرد او د گرفت كه مي گفت: دخترم يلدا آمدي ؟ يلدا خودش را جمع و جور كرد و سالمي داد حاج رضا از

ورتش صروي  اب رد شد و مقابلش روي صندلي نشستكه روي صندلي كنار او بنشيند يلدا به نرمي از كنار شه

 نم باقطرات عرق درست مثل شبنم صبحگاهي خودنمايي مي كرد احساس مي كرد داغ شده است. پروانه خا

 .سيني شربت وارد شد و در سكوت مطلق شربت ها را تعارف كرد و سريع رفت
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رداشت و در حالي كه با قاشق بلندي آن را هم حاج رضا نيز مثل هميشه آرام و موقر بود شربت را از روي ميز ب

مي زد گفت: همون طور كه خودتان مي دونيد قرار امروز رو طبق صحبت هايي كه با هردو شما داشتم گذاشته 

ام براي اينكه با هم آشنا بشين و اگه حرفي داريد باهم بزنيد تا بعدا دچار مشكل نشويد باز هم يادآوري مي كنم 

همان قراري كه با شما گذاشته ام عمل كنيد. حاج رضا كمي شربت نوشيد و نفسي تازه كرد و فقط بايد مطابق 

ادامه داد: در غير اينصورت ...آه بلندي كشيد و بعد از لحظه اي به آرامي از جاي برخاست و گفت: من شما رو 

: امشب آسمان خيلي تنها مي گذارم تا راحت تر صحبت كنيد. همان طور كه به سمت در خروجي مي رفت گفت

 .صاف و دلنشينه مي خوام مهتاب رو تماشا كنم

ره هنوز چه ورد وخلحظاتي گذشته بود اما به سكوت نگاه پايين يلدا روي گل هاي قالي ماسيده بود و تكان نمي 

خجالت  دليل ي دقيقي از شهاب در ذهن نداشت اما سعي نمي كرد او را دوباره نگاه كند نمي دانست چرا بي

 .ي كشدم

ي آن را معطل شهاب راحتر ار يلدا نشان مي داد دست دراز كرد و شربت را برداشت وچرخي به قاشق داد و بي

ه دا شد رگلش پيسر كشيد. نگاه يلدا به ليوان نيمه كه روي ميز نشسته بود خيره شد ناگهان احساس بدي در د

لش مي د كه دآمده بود. شايد به خاطر آن بوهايي از رنجشي كه تنها خودش دليل آن را مي دانست به وجود 

گاه نا آن بخواست شهاب را مثل خودش مضطرب و دستپاچه ببيند اما باديدن رفتار معمولي و بيخيال شهاب 

مان هغضبناك و حق به جانبش از خودش به خاطر آن همه هيجان و اضطراب و خيال بافي متنفر شد به 

ه بيلدا ره اش هم منقبض شد و دلش گرفت. شهاب از جا برخاست وسرعت كه در اعماق افكارش مي دويد چه

ار زيده شلوو ور خود آمد و نگاه سريعي به قد و قامت شهاب انداخت وقد تقريبا بلندي داشت با هيكلي تنومند

هميتي ارايش جين و پيراهن چهار خانه ي سفيد و قرمز اسپرتي به تن داشت معلوم بود اين مالقات چندان ب

ت خش و دوسرام به كه .. بوي تلخ يك عطر مردانه در فضا پيچيده بود كه علي رغم آن محيط براي يلدا آنداشت

بعد  وخت ودداشني مي نمود. شهاب مثل كسي كه بخواهد به ناگاه مچش بگيرد چرخي زدو نگاهش را به يلدا 

ها را  ب دستهوري ريخت شها از لحظه اي بدون اين كه نگاهش را از او بگيرد روي صندلي اش نشست دل يلدا

 .در هم قالب كرد هنوز يلدا را نگاه مي كرد و عاقبت لب باز كرد و گفت: خب شروع كن

 

لحن شهاب سرد و خشن و عصبي بود يلدا حسابي جا خورده بود احساس مي كرد حالش بدتر از قبل شده است 

و جور كرد و به سختي گفت : بله؟! شهاب  اعتماد به نفسش را از دست داده و دستپاچه شده بود خودش را جمع

عصبي مي نمود گويي با موجود دست و پا چلفتي و احمقي رو به رو شده است با لحن توهين آميزش گفت : 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         34 

 

مثل اين كه شما اصال نمي دونيد براي چي اينجا نشسته ايد؟ يلدا داغ شده بود دلش مي خواست چيزي بگويد 

. شهاب پوزخندي زد و گفت : خب گويا شما حرفي براي گفتن نداريد و  اما حس مي كرد صدايش در نمي آيد

بدون اين كه منتظر شنيدن جوابي از جانب يلدا باشد ادامه داد: ببين خانم محترم حاال كه شما حرفي نداري 

پس بهتره خوب خوب به حرف هاي من گوش كني من اگه االن اينجام فقط بنا به درخواست حاج رضا است و 

ي كه با هم گذاشتيم يعني راحتت كنم من براي آينده ام برنامه ريزي كرده ام و براي خودم برنامه هايي قرار

دارم درسته كه فعال به خاطر قول و قراري كه با پدرم گذاشته ام شش ماه را اون طوري كه اون مي خواد بايد 

دارم مي گم كه هيچ چيز نمي تونه زندگي كنم اما دليل نمي شه كه حقيقت رو بهت نگم من از همين حاال 

برنامه هاي من رو تغيير بده من اين پيشنهاد رو قبول كردم به شرط اين كه مدتش همون شش ماه باشه و نه 

يك ثانيه بيشتر.شهاب چند ثانيه مكث كرد لب هايش خشك شده بود بعد با لحن هشدار دهنده اي كه گويي از 

ا پدر من نشسته ايد و قرار ومداري گذاشته ايد به هر اميدي ! بايد پشت پرده خبر دارد گفت: خالصه اگر ب

بدونيد كه به هيچ عنوان نمي تونيد من رو از تصميمي كه گرفته ام منصرف كنيد و من هيچ تعهدي نسبت به تو 

و ندارم. شهاب بعد از اين كه آخرين جمله اش را گفت چنگي در موهاي بلند و سياهش زد وآنها را عقب كشيد 

به صندلي تكيه داد نگاهش هنوز روي نگاه مات زدهي يلدا بود. يلدا متالشي شده بود واز درون فرو مي ريخت 

هيچ گاه تا آن اندازه احساس حقارت نكرده بود ذلس مي خواست همه چيز را روي سر شهاب خراب كند حاال 

 !ر آن همه توهين و تحقير بايد بدهد؟عصبانيت خجالتش را كم رنگ كرده بود و تنمي دانست چه جوابي در براب

ز الي كه ادر ح يلدا به دنبال بي رحمانه ترين كلمات مي گشت چهره اش رنگ پريده بود و به سردي مي گراييد

ن مفت : جايش برمي خواست نگاهش را كه سعي داشت حقارت بار باشد به شهاب دوخت و بعد از لحظه اي گ

ي كه ون چيزهستم حرف ديگري هم با شما ندارم چون بي لياقت تر از اهم فقط به درخواست پدر شما اينجا 

 .تصور مي كردم هستيد

 

 .اال رفتها ب يلدا محكم و آرام قدم برمي داشت و درمقابل چشمان بهت زدهي شهاب او را ترك كرد و از پله

طه ي ه نقي داشت بساعتي از رقتن شهاب گذشته بود يلدا هنوز روي تختخواب دراز كشيده بود و حال عجيب

از آن  بدتر نامعلومي روي سقف خيره شده بود و به شهاب فكر مي كرد به نظرش بسيار مغرورتر گستاخ تر و

 ور رفتارخي در چيزي بود كه فكرش را مي كرد كالفه بود احساسات خوبي نداشت آيا تحقير شده بود؟ آيا جواب

صال يا نه ا نجيدهه فكر مي كند آيا او هم ار جواب يلدا رشهاب به او داده بود؟ دلش مي خواست بداند شهاب چ

 !برايش مهم نبود؟
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يلدا با خود گفت: يعني چي شد؟تموم شد؟ حتما به حاج رضا گفته منصرف شده . و دوباره گفت: به جهنم كه 

شه منصرف شده پسره ي پر رو اصال من كه زودتر به حاج رضا مي گم منصرف شده ام مگه با همچين آدمي مي

 شش ماه زندگي كرد؟ پسره ي از خود راضي انگار از دماغ فيل افتاده

ي يي نميلدا حال عجيبي داشت نمي دانست چه كند هر قدر سعي مي كرد موقعيت خود را ارزيابي كند گو

ومت ش مقاتوانست گويي كسي او را در مسيري نا معلوم هل مي داد نيروي عجيبي كه نمي توانست در برار

 .كند

ه با كم را زنگ تلفن سكوت اتاق را در هم شكست يلدا سراسيمه به گوشي حمله برد صداي پروانه خان صداي

 نرگس خوش و بش مي كرد شنيد و گفت: پروانه خانم من گوشي را برداشتم مرسي

دا شده اي يلپپروانه خانم ار نرگس خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت. نرگس از همان ابتدا متوجه حالت صد

ي شد؟ تم. چد براي همين بدون حاشيه به سراغ اصل مطلب رفت و پرسيد: سالم يلدا چطوري؟ سالم بد نيسبو

شت. خب مكان نداهتر اديديش؟ آره بابا لعنتي رو باالخره ديدم. معلومه كه ديدار خوبي نبوده؟ خوبديگه از اين ب

دادم. حرف حسابش چيه؟ حاال مگه چي شده؟ هيچي هرچي دلش خواست به من گفت و من هم جوابش 

اشه تو يبايد هيچي منو نمي خواد مي گفت كه به زور پدرش قبول كرده و از اين چرنديات. خب غير اين هم ن

صورتي  ين درچه انتظاري داري دختر؟ هيچي ولي يك جورايي احاس حقارت مي كنم و اعصابم رو بهم ريخته. ا

 ر مي كنيري فكقيقا شرايط او رو داري.پس براي چي اين طودرسته كه تو اون رو دوست داشتي اما تو هم كه د

؟توي ؟ شايد تو اين احساس رو نداري. منظورت چيه؟ هيچي مي گم كلك نكنه تو ازش خوشت اومده؟ من

 بود يعنيبد ن زندگي آدمي به اين نفرت انگيزي نديده بودم. قيافه اش چه شكلي بود؟ نمي دونم راستش زياد

ب خيلي م . خ. آهان پس ظارش دلت رو برده؟ يلدا خنديد و گفت: نه بابا. شوخي مي كناصال ظاهرش بد نبود

د كرد . خواهينهم بد نبود. اين طوري بهتر شد اگه رك و راست حرفاتون رو زده ايد پس مشكل خاصي هم پيدا 

گر نياز ااي اما  رفتهگو يعني تو ميگي ادامه بدم؟ واقعا مي پرسي؟ آره به خدا . ولي يلدا به نظر من تو تصميمت ر

 رم. نرگسري دابه تاييد داري مي گم ادامه بده خدا با توست. يلدا خنديد و گفت : نرگس متشكرم احساس بهت

برنامه  رسيد:خنده اي كرد و گفت: قابلي نداشت عزيزم حاال برو خوب خوب برنامه ريزي كن . يلدا متعجب پ

ب. ا شهاالي از شوخي نبود گفت: راجب زندگي مشترك با آقريزي؟ راجب به چي؟ نرگس با لحن خاصي كه خ

ه اسخ بگويي چيزي در دل يلدا فروريخت احاس ترس هيجان و اضطراب شيريني در وجودش جوشيد اما در پ

 .نرگس فقط گفت: بس كن نرگس و سپس خنديد
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ع به مالقات با شهاب از او ساعت يازده شب بود و يلدا نمي دانست چرا حاج رضا او را صدا نكرده و هيچ چيز راج

نپرسيده . خودش هم جرات پايين رفتن و سؤال كردن از وي را نداشت فكر مي كرد شايد شهاب موقع رفتن 

 ...نظرش رو گفته و 

ز حال تر اوز سريلدا آنشب تا دير وقت بيدار بود و منتظر كه حاج رضا صدايش كند اما خبري نشد فرداي آن ر

كرد  ر را بازلدا دد دلش مي خواست نرگس و فرناز را ببيند اما چند ضربه به در خورد يهميشه از خواب بيدار ش

 .دارن اال كارتم آريهپروانه خانم بودكه گفت: يلدا جان بيداري؟آقا گفتند زودتر بيا پايين هم صبحانه حاضره و 

 

ايي با هحرف  به شب گذشته يلدا نگران شد مي دانست حاال ديگر موقع شنيدن نظر شهابه حتما حاج رضا راجع

 .ين آمدا پايرعجله روسري اش را برداشت و دامن بلندش را كمي پايين كشيد تا مچ پايش و با عجله پله ها 

م كاري انجا حاج رضا توي سالن بود پيراهن سفيدش از هميشه اطو كشيده تر و تميز تر مي نمود گويي براي

دهد شان بنبخند زنان در حالي سعي مي كرد مثل هميشه عادي مدت هاست كه آماده است يلدا سالم كرد و ل

حاج رضا .بود  گفت: حاج رضا مي خواين جايي برين. نگاه مهربان يلدا براي حاج رضا لذت بخش و نيرو دهنده

 .مهم لبخندي زد و گفت: نه عزيزم صبحانه ات را بخور و بيا توي حياط مي خوام باهات صحبت كن

 

يومده و وشش نخفت چايش را با عجله سر كشيد دلشوره گرفته بود شايد شهاب از او اصال يلدا به آشپزخانه ر

 .حتي حاضر نيست پيشنهاد حاج رضا روبپذيره ميز صبحانه را ترك كرد وبه سرعت وارد حياط شد

 

كند حاج رضا متفكرانه قدم مي زد هوا ابري بود و خنك يلدا به حاج رضا پيوست وتا خواست سر حرف را باز 

حاج رض گفت: يلدا جان شهاب زنگ زد.. )يلدا احساس مي كرد متاشي مي شود و هر لحظه ممكن است به 

زمين بيفتد به هيچ عنوان دلش نمي خواست از جانب آن پسر از خود راضي كه او را رنجانده بود پس زده شود 

ادامه داد: شهاب قرار روز پنج شنبه  دلش مي خواست فرياد بزند و بگويد من هم او را نمي خوام ( اما حاج رضا

رو گذاشت يعني پس فردا. يلدا كه هنوز در افكار خودش دست و پا مي زد از حرف حاج رضا چيزي سر در 

نياورد. حاج رضا پرسيد: خوب نظرت چيه؟ يلدا با گيجي گفت: راجع به چي؟ راجه به روز پنج شنبه به نظرت 

ه كنان گفت: اي بابا دخترم مثل اينكه اصال حواست نيست ؟گفتم روز خوبي است؟ براي چي؟ حاج رضا خند

شهاب تماس گرفت و گفت كه پنج شنبه براي روز عقد بهتره حاال تو نظرت چيه؟ براي پنج شنبه آماده اي؟ 
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زانوهاي يلدا سست شدند با اين كه باورش نمي شد شهاب قبول كرده باشد اما حاال آرزو مي كرد كاش قبول 

. ايستاد با حالتي متحير و درمانده چشم هاي پر از اضطابش را به حاج رضا دوخت انگار هنوز همه چيز نكرده بود

برايش رويايي و غير واقعي شده اند گيج شده بود. حاج رضا كه نگراني را از چشم هاي يلدا شعله فشان مي ديد 

ته اي. يلدا دستپاچه گفت: اما حاج گفت: ولي من فكر مي كردم تو فكرات رو كرده اي و تصميم خودت رو گرف

رضا به اين زودي؟ من فكر مي كردم حاال حاال ها وقت داريم. به كدوم زودي عزيزم چند روز بيشتر به باز شدن 

دانشگاه نمانده من نمي خوام اين كار به خاظر درس و دانشگاهت عقب بيافتد و يا برعكس نمي خوام به درس و 

 .خوام شروع سال تحصيلي را در منزل جديد باشي دانشگاهت لطمه اي بزند مي 

خاتمه  يد يكيلدا همچنان بهت زده مي نمود و نمي دانست چه بگويد بسيار هيجان زده بود از يك زندگي جد

 وانه بود  بيگي جديد و يك فرد جديد كه بايد در كنارش زندگي مي كرد جرف مي زدند كه يلدا با آنها كامال

فت: گخودش  ترساند به شهاب فكر كرد خيالش راحت شد كه شهاب او را پس نزده و پيشاين موضوع او را مي 

 .با اون حرفهاي جالبي كه به همديگه زديم خوبه كه منصرف نشده

هراس  ه شدتبموضوع اين بود كه يلدا از چهره و جديت شهاب خوشش آمده بود اما از برخورد دوباره با او 

ين كه از ا وار شش ماهه ي حاج رضا را يادآور شد احساس بهتري پيدا كرد داشت وقتي دوباره پيش خودش قر

ه ر ايستادمنتظ تمام اينها فقط براي مدت كوتاهي او را مشغول خواهد كرد خوشحال شد و به حاج رضا كه هنوز

 .بود گفت: باشه حاج رضا هر چي شما بگين

 

 صالح او وخير  ويي مي خواست به او بگويد كه فقطحاج رضا به آرامي و مهرباني در چشم هاي يلدا خيره شد گ

 .را مي خواهد و برايش خوشبختي مي خواهد و دلش براي او تنگ خواهد شد

د و م بغل كرا محكيلدا براي اولين بار خود را در آغوش حاج رضا كه هميشه حامي او بود انداخت حاج رضا او ر

 .گونه هايش از اشك خيس شد

 

 

 احساس ود، حاالشهريور بود، يلدا كه تلفني تمام اتفاقات را به فرناز و نرگشگزارش داده ب29شب پنج شنبه 

ره سراپاي كرد دلشوكر ميفبهتريداشت. از آنها خواسته بود تا فردا برايمراسم عقدر در كنار او باشند، وقتيبه فردا 

 .وجودشرا فرار ميگرفت
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تا فردا صبح پروانه خانم ومش حسين آنها رابه خانه ي شهاب  حاج رضا به اوگفته بود كه لوازمش را جمع كند

منتقل كنند. يلدا از آنهمه عجله حيران بودو دلش ميخواستحاال حاالها وقت داشت تا حسابي رويا پردازي و 

خيال بافيكند. وقتي چمدانشرا ميبست لرزش دستهايش را به وضوح ميديد، لحظه اي دستبرداشت و خيره 

خدايا، چرا اينطوري ميلرزم؟! چرا نميتونمخودم رو كنترل كنم؟ چرا » يشيد، با خود گفت:بهدستهايش اند

نميتونم به خودم مسلط باشم؟!يعني فردا قراره عقدكنم؟ خدايا يعني واقعاً اين اتفاق مي افتد؟ آخهچطوري؟! 

! خدايا خودتكمكم منكه اصالً اون رونميشناسم؟ اگه همه ي معادالت حاج رضا اشتباه ازآب در بياد چي؟

كن...يعني فردا شب بياد تو ي خونه ي اونبرج زهرمار باشم؟! خدايا، چراخمه چيز توي زندگي من با بقيه فرق 

 «داره؟

بردار، فيلم يلدا هر چه بيشتر فكر ميكرد،بيشتر غصه ميخورد، به لباس عروسي، بهآرايشگاه، به عكاس، به

س پيكنم؟! مواي، يعنيدارم عروسي » بود! و دوبارخ بلند گفت:بهمهمانها و به حلقه اي كه خريدارينشده 

 «!چراهيچچيز درست نيست؟

 ازياي كهبارد، دسپس يلدا دوباره خودش رادلداري داد كه همه ي اينها يك بازي است، بازي ايكه پايان خوبي 

 از از اوبدين انه چنشش ماه بعد تمام خواهد شد! به سهيل فكركرد. سهيل يكي از هم كالسيهايش بود كه عاشق

خوشش  ش رفت،از اين فكر تهدلش مال« اگر سهيل بفهمد عقد كرده ام!!!»خواستگاريكرده بود و با خود گفت:

سي به يگر كمي آمدديگران را در حيرت ببيند، اما قرار بود كسينفهمد، زيرا بعد از شش ماه ممكننبود د

د و شري مشوش نيادآوبشود كهاو را نمي شناسد. دوباره از ايخواستگاري اش نيايد!قرار بود فردا با يك نفر عقد 

 ه ميكنم،كاريك اصال فكرش رونميكنم بايد به خدا توكل كنم.خدايا، ازت خواهش ميكنم كمكم كني تا از» گفت:

 «.نمكپشيمون نشم، من همدر عوض قول ميدهم از فردا شب تا پايان اين ششماه قرآن رو يك بار ختم 

ن فرناز و نرگس كه بعد از ظهر، يلدا آمادهشده بود و با ديد4وارتر شد، اما خوابش نبرد.ساعت و بعد دلش اميد

ل پيش حداق ودروناتومبيل ساسان، برادر فرناز نشستهبودند، خوشحال شد. سعي كرد رفتارش كنترلشده باشد 

از و د به فرنن مورالبتهدر ايبرادر فرنازحفظ آبرو كند. هميشه حس ميكرد كه ساساننسبت به او بي تفاوت نيست، 

 .نرگس چيزي نگفتهبود. آرام آرام قدم برميداشت تابه اتومبيل ساسان نزديك شد

 .ساسان با حركتي سريع پياده شد و خيلي گرم سالم و اخوالپرسي كرد

ته دلش خجالت كشيد و «واي، يعني ساسان ميدونه؟ فرناز حتماً به خانواده اشگفته!» يلدابا خودش گفت:

اراحت شد. دوست نداشت كسي فكر بكنه او بهخاطر ثروتحاج رضا تن به اين ازدواج داده است، هر چند كه ن
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ظاهراً به جز اينچيزي بهنظر نميرسيد! در ثاني ميترسيد شهاب رفتار تحقيير آميز و اهانتبارش را بارديگر تكرار 

 «.كند و او را جلوي دوستانش و مخصوصاً ساسان، خرابكند

 «!سالم، عروس خانم» يشه اتومبيل را پايين داد و با خنده گفت:فرناز ش

 .يلدا لبخند تلخ و غمگيني زد و نگاهش را پايين انداخت

 «!عروس خانم، چرا سوار نميشي؟» نرگس گفت:

 .آخه حاج رضا ميخواد با اون برم    -

 «!پس داماد كجاست؟» فرناز پرسيد:

 !ميره اونجا لعنتي! چه ميدونم. مثل اينكه خودش    -

 «!عاقد كجاست؟» نرگس پرسيد:

 !توي تجريش يك جايي نزديك امام زاده صالح    -

 «!آشناست ديگه؟» فرناز پرسيد:

 آره، دوست حاج رضاستو    -

 «!اين چه قيافه ايه به خودت گرفتي؟ امروز ديگه بايد شاد باشي» نرگس پرسيد:

 «.س نبايد اين همه ناراحت باشهراست ميگه، عرو» فرناز در تاييد حرف نرگس گفت:

 .ميترسم    -

 «!از داماد؟» فرناز پرسيد:

 !فرناز تو رو خدا اين قدر عروس و داماد نگو! حالت تهوع گرفتم    -

 «.بي خودي ميترسي، بهتره ديگه فكرهاي بد به خودت راه ندي» نرگس توصيه كرد:

ند  جلوه كن عادي با اين كه هر دوسعيميكردند بسيار نگرانيو اضطراب از چهره هاي فرناز و نرگس مشهود بود و

 «!وردم؟آببين چي » و با عث نگراني بيشتر يلدانشوند،فرناز با تبحر خاصي موضوع را عوض كرد و گفت:

 !اون چيه؟    -
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 .دوربين فيلمبرداري! مال ساسانه    -

 راستي ساسان ميدونه؟    -

 !آره، يك كمي    -

 !چرا گفتي؟    -

 !به اون كه ربطي نداره، نبايد ميگفتم؟    -

 .نميدونم، اصالً ولش كن    -

 !راستي، چقدر خوشگل شدي    -

 «!آره، من هم ميخواستم بگم يك عروس تمام عيار شدي» نرگس هم گفت:

 «!راست ميگين؟» يلدا با وسواس خاصي كه گويي از خودش مطمئن نيست، پرسيد:

 «!يآره عزيزم، ماه شد»نرگس جواب داد:

 «!داماد چه جوري ميخواد به قول و قرار هاش پاي بند بمونه، بيچاره» فرناز گفت:

 .و بعد موزيانه خنديد

 .نرگس و يلدا اعتراض كنان توي سرو كله ي فرناز كوبيدند

 «!دستم رو بگير» يلدا دستهايش را داخل اتومبيل برد و به نرگس گفت:

 «!واي چه يخ كردي، سردته؟» نرگس گفت:

سرد  ل نرگس بي مورد بود، ميدانست كه يلدا هروقت مضطرب و هيجان زده است مثل گلوله ي برفيسوا

 .ميشود

 «...دارم ميميرم، نرگس! دلم شور ميزنه» يلدا جواب داد:

 «!ديوونه اي بابا، به پولها فكر كن» فرناز گفت:

لي كه دا در حاد. يل،آنها رابه خود آورصدايسالم و عليك و احوالپرسي ساسان با حاج رضا كه دم در ايستاده بود

 .ميگفت، بچه ها برايم دعا كنيد، باعجله آنهارا ترك كرد
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 .يلدا و حاج رضا سوار شدند و راننده ي حاج رضا، آقاي صبوري هم سوار شد

 ودر آمد  كنار پروانهخانم اسفند دودكنان كنار شيشه ي اتومبيل ايستاده بود، حسين آقا نيزغم زدهو مضطرب

ا كرده ي با آنهي گرمهر دويآنها با نگاههاي مضطرب يلدا را كهگويي بهمسلخ ميرود، نگاه ميكردند. يلدا خداحافظ

 .بود ودلشنميخواست دوباره گريه كند، براي همين كمتر آنها را نگاه كرد

ست كا م ودخترمف اتاقت رو يا مش حسينچيده ام،هر چي ك» پروانهخانم سرش را نزديك يلدا آورد و گفت:

به ما  اشته ام.ال گذداشتي، زنگ بزن و بگو تا برات بيارم. به اندازهدو سه روزهم غذا برات پخته ام و توي يخچ

وسيد و لدا را بصورتي ودوباره« سري بزن،دخترم! مواظبخودت باش. الهي كه سفيد بخت بشي، ماشاءاهلل...ماشاءاهلل.

 .چشم هايش پر شدند

ي ي صورتهاود، روبازقدرداني و تشكر براي همه ي روزهاي خوبي كه باآنها گذرانده نگاه مهربان يلدا كه حاكي 

آنها  كنان از حافظيمهربان و غمدار پروانه خانم و مش حسين زومشده بود و بي اختيار دستهايشباال رفتند و خدا

 .دور شدند

ه يدرنگي بال سفشوشگل شده بود. اتومبيل ها پشت هم راهافتادند. يلدا خودش را در آيينه اتومبيل نگاهكرد.خ

ت و عطر ي داشسر داشت و يك مانتوي آبي بسيار روشنو شلوار جين به رنگ روشنپوشيده بود. آرايش دل انگيز

بود!  س شدهماليمياستفاده كرده بود كه درانتخاب آن وسواس زيادي به خرج داده بود. آخر بهسالمتي عرو

يبا زام عيار روس تمعو غير قابلپيش بيني رخ داده بود، اماباز يلدا يك بهقول نرگس با اينكه همه چيز عجله اي 

 .شده بود

طبقه  اختماندويك س باالخره بعد از دقايقي بهمحل مورد نظر رسيدند. حاج رضا از راننده خواستاتومبيل را كنار

 مده بود.نيا . شهابي وياليي بسيار زيبا، متوقف كند. يلداپياده شد و نگاهي به ساختمانو اطرافش انداخت

 وه بودند يپ زدتاتومبيلساسان خاموش شد و فرناز و نرگسپياده شدند. گويي يلدا تازه آنها را ميديد.حسابي 

 .بهخودشان رسيده بودند. ساسان و نرگس دسته گل هايزيبايي در دست داشتند

 

 «.آن قدر مضطرب نباش، بابا! رنگ خيلي پريده» نرگس به سمت يلدا آمد و گفت:

ه بود و گرفت يلدا گويي جايي را نميديد. فقط سعي ميكرد زمين نخورد. مثل كودكي چادر نرگس را از كنارش

 .دشهاب بو يامدننآرام قدم برميداشت. حاج رضا عصبي به نظر مي آمد، يلدا دليلش را نميدانست، شايدبه خاطر 

 «..جلوي دوستانم ميرهواي اگر شهاب نياد، چي؟! آبروم » سپس يلدا با خود فكر كرد:
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صداي ترمز وحشتناك يك اتومبيل او را به خود آورد. يك پاترول مشكي جلوي اتومبيل حاج رضا متوقف شد. 

 !لبخند پهناي صورت حاج رضا را فرا گرفت، پس حاج رضا هم نگران نيامدن شهاب بوده است

ت و جين اسپر بيز پياده شدند. پيراهناتومبيل خاموش ميشود و شهاب به همراه يكي از دوستانش به نام كام

ريع سرد و پوشيده بود. عينك آفتابي اش را از روي صورت برداشت و اولين نفري كه نگاهش با وي گره خو

 .دزديده شد، يلدا بود

« رد.امروز هم يك لباس رسمي نپوشيده، كاش جلوي دوستانم كمي حفظ آبرو ميك» يلدا با خودش گفت:

رده مرين كتهمه اضطراب را پنهان كند و رفتاري معمولي داشته باشد. شب قبل خيلي نميدانست چه طور آن 

 مه ي قولهود و ببود كه شهاب را كه ديد، مثل او جدي و سر د برخورد كند. اما دوباره با ديدنش مضطرب شده 

هاب رفتار ش  كهصاًو قرارهايش را فراموش كرده بود. گويي خجالت ميكشيد كه حتي نگاهي به او بياندازد، مخصو

 .هم طورب بود كه گويي اصالً يلدا وجود ندارد

شنا و گاه آكامبيز دوست صميمي و شريك كاري شهاب هم بود، جلو آمد و سلتم و عليك و احوالپرسي كرد. ن

 «!سالم، فكر ميكنم شما يلدا خانم باشيد؟» مهرباني به يلدا انداخت و جلوتر آمد و گفت:

 «...بله، و» را به عالمت تاييد تكان داد و گفت: يلدا لبخندي زد و سر

 .من كامبيزم    -

 .خوشوقتم    -

خاصي  ه شخصساسان و كامبيز هم به هم معرفي شدند و دست دادن. شهاب كنار ايستاده بود و بدون اينكه ب

 و. فرناز بود هنگاه كند،سالمي به جمع داد و سر را پايين انداخت. نگاه ساسان روي چهره اخمو ي شهاب خير

 ا فراموشرشان  نرگس هم به يلدا چسبيده بودند. انگار آنها هم به نوعي مضطرب بودند و شور و هيجان اوليه

 .كرده بودند

 .ديز خنديو ريز ر« دست راستت زير سر من! چه شوهر جذابي پيدا كردي!» فرناز در گوشي به  يلدا گفت:

 «!هيس» نج به پهلوي فرناز زد و گفت:نرگس كه حال يلدا را بهتر مي فهميد با آر

اج حوم بود. بقه دحاج رضا همه را دعوت به ورود به آپارتمان وياليي سفيد رنگي كرد. دفتر ازدواح واقع در ط

 .رضا و كامبيز جلوتر از همه داخل شدند. سامان و فرناز پشت سر آنها و بعد نرگس و يلدا
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ت نگرس را محكم گرفته بود و با تكيه بر او باال ميرفتو لحظه اي يلدا احساس ميكرد پله ها را نمي بيند، دس

نرگس، حالم خوب نيست. » ايستاد و به چشم هاي نرگس كه هميشه به او آرامش ميدادند خيره شد و گفت:

 «!نميدانم چرا دلم ميخواهد گريه كنم؟

 گه نگفتيمترسي؟ نباش! از چي مي اِ...، به خدا توكل كن. اين همه مضطرب» نرگس دست او را فشار داد و گفت:

ضي اده و راد افتبه حاج رضا اطمينان كامل داري؟! پس به پسرش هم اعتماد كن! با همه ي اينها اگه به دلت ب

 «!نيستي، يلدا، نرو و همين حاال بگو كه منصرف شده اي

از  داي پاييت. صس چشم دوخبه ناگاه ترديد سراپاي وجود يلدا را تسخير كرد. متفكر و مشوش، ثانيه اي به نرگ

د و پله س را فشرت نرگپشت سر او را به خود اورد. شهاب از پله ها باال مي آمد. نگاهشان روي هم افتاد. يلدا دس

 .ها را باال رفت

از  بال گرمياستق حاج آقا عظيمي كه از دوستان قديمي حاج رضا بود كه از ديدن آنها ابراز خوشنودي كرد و با

 .رد به اتاق عقد بروندآنها دعوت ك

صندلي و  ش دو عدده رويباتاق تقريباً بزرگي بود. باالي اتاق آيينه و شمعدان از مُد افتاده اي قرار داشت كه رو 

 .يك دست خنچه ي عقد خاك گرفته، چيده شده بود

ها رگس را رر نادآقاي عظيمي از عروس و داماد درخواست كرد تا روي صندلي هايشان كنار  هم بنشينند. يلدا چ

شدند.  زديدهكرد و با ترديد روي صندلي نشست. چهره ي هر دو توي آيينه اقتاد و با نگاههايي كه سريع د

 اعتها بااشت ساحساس عجيبي وجود يلدا را متزلزل كرده بود، نميدانست چرا دلش ميخواهد گريه كند. دوست د

ه ها چه ن غريبآكجا بود؟ پدر كجا بود؟ او در ميان صداي بلند گريه كند. آيا او خيلي بي كس نبود؟! مادر 

زير  قه ايميكرد؟ با كسي كه حتي او را نميشناخت، چطور ميتوانست محرم شود؟ چگونه ميتوانست حتي دقي

نچه د و از آميكر يك سقف با او زندگي كند؟ گويي همه چيز و همه كس را از پشت پرده انبوه مِه و غبار  نگاه

 .شگفتي ناگزير از باور كردن بود ميديد در حيرت و

حظه حظه به لرا ل فرناز و نرگس به تكاپو افتاده بودند و از درون كيفهايشان چيزهايي بيرون آوردند كه يلدا

قل و ه ي نمتحيرتر ميساخت.نرگس يك ظرف كوچك محتوي عسل را كنار آيينه و شمعدان قرار داد و بعد كيس

 .ادسكه را در دست گرفت و منتظر ايست

 فرناز هم با عجله د رحالي كه از ساسان كمك ميخواست، مشغول باز كردن كيف فيلمبرداري شدو
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حيف شد، » كامبيز كه با ديدن تداركات دوستان يلدا تازه متوجه ي قضايا شده بود به سوي شهاب آمد و گفت:

 «!كاش حداقل دوربين عكاسي ام رو آورده بودم

 «.تيازي به اين مسخره بازي ها نيست» لب گفت:شهاب به همان جديت نگاهش، زير 

. دلش ر او كردا نثايلدا با اينكه سعي ميكرد اصالً شهاب را نگاه نكند، باشنيدن اين جمله نگاه سرزنش بارش ر

 يه وسيله بز رو ميخواست بگويد، من هم از برنامه هاي دوستانم بي اطالع بودم. من هم دلم نميخواد كه امرو

 !ر گوشه اي از ذهنم ثبت كنمفيلم و عكس د

اري فيلمبرد اشد وبفرناز ميخواست فيلم بگيرد كه كامبيز جلو رفت و از او درخواست كرد كه كنار يلدا و نرگس 

 .را به او بسپارد. فرناز با لبخند رضايت مندي درخواست او را پذيرفت

يشد و وبه رو مرمبيز اه ميكرد با لبخند كايلدا حس ميكرد كامبيز پسر خوب و مهرباني است و هر بار كه به او نگ

 .او هم لبخند ميزد

داي ص« ات!براي سالمتي شان صلو» حاج آقاي عظيمي عباي قهوه اي اش را كمي جا به جا كرد و بلند گفت:

ت، يه اي سكود از ثانو بع صلوات در اتاق پيچيد و او ابروها را باال داد و نگاهي موشكافانه به يلدا و شهاب انداخت

 «!ببينم عروس و داماد به اين بد اخالقي تا به حال ديده بوديد؟» خطاب به جمع گفت:

ند اال ديده حا به همگي به ظاهر خنديدند، زيرا هر كدام ميدانستند كه اين ازدواح با تمام ازدواج هايي كه ت

 و« ر است. نوبواقعاً» فت:،فرق ميكند. پس عروس و دامادشان هم بايد متفاوت باشد، اما حاج عظيمي دوباره گ

 «.كمي لبخند بد نيست، آقاي داماد» خطاب به شهاب گفت:

ي از حظه يكاين ل» شهاب نگاهي به جمع انداخت و سري تكان داد و زهر خندي زد. آقاي عظيمي ادامه داد:

ر هم ا در كنارن يتالحظات بسيار روحاني و الهي است، دلتان را صاف كنيد واز خدا بخواهيد تا تمام لحظات زندگ

ان ا زندگيتبد را باشيد و همراه با دلخوشي سپري كنيد. پس شاد باشيد و لبخند بزنيد تا خداوند شادي و لبخن

 «.عجين كند

اماد دروس و عبه افتخار » كامبيز براي اينكه حال و هواي مجلس را عوض كند از فرصت استفاده كرد و گفت:

 «!اَخمو، يك كف مرتب

بالفاصله صداي دست هاي سرد و لرزاني كه صاحبان آنها هركدام به نوعي مضطرب و مردد بودند، سكوت وهم 

انگيز اتاق را شكست. پروانه خانم به يلدا سفارش كردخه بود كه حتماً سوره الرحمن را قبل از شروع خطبه عقد 
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ن كوچكش را از كيف بيرونآورد و شروع به بخواند و هر آرزويي دارد همانجا از خداوند درخاست كند. يلدا قرآ

 .خواندن كرد

س اي عرويلدا براي من دعا كن. ميگن دع» فرناز جستي زد و خود را به يلدا رساند و خنده كنان گفت:

 «!ميگيره

 به آقاي ورد واشهاب نگاه معني داري به فرناز انداخت و پوزخندي زد. حاج رضا شناسنامه ها را از جيب در 

اكت سميشه رد. يلدا همانطور كه در دل دعا ميخواند سرش رابلند كرد و نرگس را ديد كه مثل هعظيمي دا

گس گيرد. نرغوش بايستاده بود و نگاهش ميكرد. با ديدن نرگس دل يلدا تندتر تپيد. دلش ميخواتست او را در آ

 «!چيزي ميخواي؟» به آرامي كنارش آمد و دست او را گرفت و گفت:

دارد.  حساسياه عالمت منفي تكان داد و چشم هايش پر از اشك شدند. نرگس ميدانست يلدا چه يلدا سرش را ب

 «!يلدا گريه ميكني؟! خجالت بكش، مگه بچه شدي؟» آهسته گفت:

» فت:گفت و نرگس با اخم نگاهي به شهاب انداخت و دستمال كاغذي را از روي ميز برداشت و جلوي يلدا گر

 «...!؟ اگه راضي نيستي هنوز دير نشدهيلدا جان، از چي ناراحتي

فيلم  امبيز كهرد. كاينبار نگاه شهاب، يلدا و نرگس را غافلگير كرد. يلدا دستمال برداشت و اشكهايش را پاك ك

 «!يلدا خانم، مشكلي هست؟» ميگرفت مثل يك برادر به سوي يلدا آمد و با نگراني پرسيد:

 «.مشكلي نيستنه،نه، » يلدا سعي كرد لبخند بزند، گفت:

 «!من مطمئنم پسر خوبيه، نگران نباش» نرگس صورت يلدا را بوسيد و در گوشش گفت:

و « عد!بي بگيري ير لفظبچه ها چه خبره؟! راستي يلدا بار اول بله نگي ها، بايد ز» فرناز هم پيش آنها آمد وگفت:

 .نگاه خنده داري به شهاب انداخت و شكلكي خنده دار تر در آورد

يلدابه آنهمه نشاط و آرامشي كه فرناز داشت غبطه خورد و لبخند زد. بعد از دقايقي صدها خط كج و مآوج 

توسط يلدا و شهاب روي دفترهاي مختلف به عنوان امضا كشيده شد و باالخره نوبت خواندن خطبه رسيد. حاج 

بود، روي سر عروس و داماد قند  آقا عظيمي از نرگس و فرناز خواهش كرد كه با كله قند آماده اي كه آنجا

بسايند. نرگس هم به آرامي شروع به ساييدن قند كرد. حاج آقا عظيمي د رحال خواندن خطبه بود . سكوت اتاق 

را پر كرده بود. تمام دل ها به نوعي در تپش بود. همه چيز فراموش شده بود و فقط هر چه بود، آن لحظه بود. 
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هم ادغام ميشد. لحظه اي كه دو انسان با تمام گذشته شان فراموش ميشدند لحظه اي كه دو زندگي مختف در 

 .و دو انسان جديد متولد ميشدند

اج رضا حدند. كامبيز فيلم ميگرفت. ساسان شمع ها را روشن كرد و عكس انداخت. نرگس و فرناز قند مي سايي

قا گوش آحاج  نداخته بود و به صداينيز دعا ميكرد حاح عظيمي خطبه ميخواند. شهاب متفكرانه سر به زير ا

 روس خانمله( عسپرده بود. يلدا چشم هايش را بسته بود و دعا ميكرد. خطبه تمام شد و همگي منتظر شنيدن)ب

عد فرناز ..!( و به نگيشدند. فرناز و نرگس قند ساييدن را فراموش كردند و مدام به يلدا سفراش ميكردند )االن بل

. حاج بياورد و اشاره به ساسان كرد تا كيفش را« عروس زير لفظي ميخواد» ند گفت:در حالي كه ميخنديد بل

نسبتاً  لند وبرضا جلو آمد ودست در جيب كرد و دو عدد جعبه جواهرات بيرون آود كه هر دو شامل زنجيرهاي 

ه يگر را بو د شضيخمي بودند كه يك آويز تقريباً بزرگ)اهلل( به آن زينت بخشيده بود. يكي را به گردن پسر

 .گردن يلدا آويخت

ود به يه شده باز تهساسان به اشاره فرناز و نرگس دست در كيف فرناز كرد و هديه اي را كه از جانب نرگس و فرن

يبايي زدست  دست نگرس داد. نرگس هم با طمانينه هديه اش را باز كرد، يك دستبند زيبا و شيك بود كه در

 .اش دو چندان شد

ست حنه ها دصاين  آنهمه ابراز محبت از جانب دوستانش به هيجان آمده بود. كامبيز نيز با ديدن يلدا از ديدن

نشااهلل كنيد. ا ن قبولناقابله، از طرف م» به گردنش انداخت و زنجير طاليش را باز كرد و براي يلدا آورد و گفت:

 «.هميشه خوشبخت باشيد

 «!كامي نيازي به اين كار نيست» شهاب با حيرت فراوان به كامي خيره شد و گفت:

راوان كرد. ، تشكر فكامي يلدا سعي كرد در برابر رفتار متواضعانه كامبيز تعارف كند، اما ناگزير از دريافت هديه ي

ر را ا تازه تهز گل اساسان دسته گلي كه آورده بود را برداشت و در حالي كه آنرا جلوي آيينه قرار ميداد، يكي 

 هاب رد وشيز و د و به دست يلدا دا و برايش آرزوي خوشبختي كرد. نگاه معناداري بين كامبانتخاب كرد و چي

ي لدا نگاهند. يبدل شد. حاج عظييمي براي بار دوم خطبه را خواند.همه در سكوت منتظر شنيدن صداي يلدا بود

ي گهان صداو نا «بله!» ت:به آيينه انداختريال شهاب را ديد كه نگاهش ميكند. سر به زير انداخت و آهسته گف

 .كف فضاي اتاق را پر كرد
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فرناز و كامبيز سوت ميزدند و حسابي شلوغ شده بود. فرناز كيسه ي نقل را از دست نرگس گرفت، مشتهايش را 

پر از نقل و سكه كرد و روي سر عروس و داماد ريخت. نقل ها و سكه ها از سر و روي عروس و داماد سرازير 

 .ي آمدند. ال به الي موهاي شهاب پر از نقل شده بودميشدندو پايين م

 يان گشت.ش نمابراي لحظاتي يلدا از آن همه ولوله و شور و هيجان به وجود آمد و لبخند قشنگي روي چهره ا

جلس محاال  سردي گفت، اما« بله»حتي نگاه عصبي و خشمناك شهاب هم نتوانست خنده را از او بگيرد. شهاب

ي يكي رد و يككشهاب را كسي حس نكرد. كامبيز جعبه ي شيريني را باز « بله»ود كه سرماي آنقدر گرم شده وب

 .تعارف كرد. تنها كسي كه دهانش شيرين نشد شهاب بود. فرناز ظرف عسل را جلوي شهاب گرفت

 «!چي كار كنم؟» شهاب با چشمان گرد شده و نگاه حيرت زده اش به فرناز خيره شد و گفت:

 «.خب، يك انگشت بزنيد وبذاريد توي دهن عروس خانم» د گفت:فرناز با لبخن

ز مراسم اين كه آقا شهاب نگ» يلدا خجالت كشيد و وانمود كرد كه چيزي نشنيده است. كامبيز جلو آمد و گفت:

 «!عقد كنان چيزي نميدونيد

ورت صرا جلوي د آنياندازشهاب نگاه تهديد آميزي به كامبيز انداخت و انگشت به عسل زد  و بدون اينكه نگاهي ب

فرناز  ت زدند ويز دسيلدا گرفت.يلدا با اكراه دهانش را نزديك برد و كمي ازعسل را خورد. فرناز و نرگس و كامب

رين يز شينعسل را جلوي يلدا گرفت و يلدا هم كمي ازعسل را به دهان شهاب گذاشت. باالخره دهان شهاب 

 دراين:» و گفت به آنها نزديك شد و دستهاي عروس و داماد را گرفتشد. مراسم رو به پايان بود كه حاج رضا 

 «.مدت براي هم احترام قايل شويد و همديگر را آزار ندهيد

 «!ششهاب جان! اين دختر از چشام برام عزيزتره، مواظبش با» سپس رو به شهاب كرد و ادامه داد:

حاج  ياهاما برنامه  ايان است، خيالش راحت شده بود،شهاب در سكوت بود. انگار از اينكه باالخره مراسم رو به پ

يهمان مم را هم عد شابرضا تمام نشده بود. به پشنهاد او قرار شد ابندا همگي به زيارت امام زاده صالح بروند و 

 وم تفريح هند و حاج رضا باشندو يلدا و دوستانش هر چند يك بار به امام زاده صالح ميرفتند، هم دعا ميكرد

 .بي بهانه. براي همين از پيشنهاد حاج رضا با روي باز استقبال كردند خنده

ي كه و اونجورمروز رقرار گذاشتيم ا» حاج رضا در برابر مقاومت شهاب براي نيامدن و همراه نشدن با بقيه، گفت:

 «.من ميخوام، برگزار كنيم
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لدا كه سعي داشت موقعيت فعلي اش را هر با اين كه مسير كوتاه بود، اما همگي به سوي اتومبيل ها شتافتند. ي

 «!بذاريد به حاج رضا بگم كه با اتومبيل شما ميام» چه سريعتر فراموش كند به فرناز و نرگس گفت:

 «يلدا جان، بهتر است از همسرت اجازه بگيري» حاج رضا در برابر خواسته ي يلدا، گفت:

سرش را  يست ون. شهاب وانمود كه اصالً داخل بازي با شنيدن اين جمله دوباره سكوت زينت دهنده جمع گرديد

، رو به هاب بكنداز ش به صحبت با كامبيز گرم كرد. يلدا از سوالش پيشمان بود، براي اينكه مجبور نباشد تقاضايي

 «!بچه ها من با حاج رضا ميام» دوستانش كرد و گفت:

ينكه د بدون او بع« آقا شهاب اجازه بگيرم؟!چرا منصرف شدي؟! ميخوام من از » فرناز خنده اي كرد و گفت:

ا ما بيلدا  آقا شهاب، اجازه ميديد» منتظر شنيدن جوابي از سوي يلدا باشد، به سوي شهاب رفت و پرسيد:

 «!بياد؟

 «!هر طور خودش ميدونه» شهاب سعي كرد بي تفاوت نشان بدهد، چانه باال انداخت و گفت:

ضا، من رحاج  »يي شهاب بدهد به سوي اتومبيل ساسان حركت كرد و گفت:يلدا براي اينكه پاسخي به بي اعتنا

. يين گرفترا پا سپس سوار شد. نگاهي به شهاب انداخت. شهاب عافلگير شد و سرش« با آقا ساسان اينا مي آيم.

 .در امام زاده خانم ها از يك در داخل شدند و آقايان از سمت ديگر

رد كا به سر ادر رز دست هم مي قاپيدند تا چادر نوتري پيدا كنند. نرگس چيلدا و دوستانش چادرهاي سفيد را ا

ول ه مسوككه سوراخي روي سرش داشت و همين سوژه اي شد براي خنده هاي غير قابل كنترل! عاقبت خانمي 

نداخت. گي سرش ار قشننگهداري از چادرها بود به آنها تذكر داد كه سريعتر چادري را بردارند و بروند. يلدا چاد

تي د با حالميكر دوست داشت خوشگل باشد. ابروها را باال داد ودر حالي كه د رآيينه ي كوچكش صورتش را نگاه

 ز و نرگسي فرناو در حالي كه قيافه ميگرفت از جلو« واي مثل ماه شدم! نا سالمتي عروسم!»اغراق آميز گفت:

 .رد شد

ي، جنبه اعقده  زهرمار، بدبخت» و فرناز خنده كنان گفت: آن دو بدون معطلي به سرو كله س يلدا حمله بردند

 «!داشته باش

قدر چ»فت:توي محوطه ي خارجي حرم كه آمدند، ساسان را ديدند كه با عجله به سوي شان ميدود. ساسان گ

 :!معطل ميكنيد. آقاي داخل حرم هستند. شما بريد ولي زود برگرديد. من همينجا منتظرتون هستم

 «!االخره تو ميري يا ميموني؟ب» فرناز گفت:
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من االن ميرم، ولي زود ميام همينجا.حال و هواي عرفاني، بوي عطر خاصي كه مادر را به ياد يلدا مي آورد،  -

چهره هايي كه داخل چادرهاي سفيد معصوميت خاصي پيدا كرده بودند، لوسترهاي بزرگ و چشمگير، آيينه 

حال و هواي يلدا را عوض كرد. گويي حاال كسي را يافته است كه  كاري ها و درهاي چوبي بزرگ . همه و همه

 .ميتواند تمام اندوه و ترس و دلهره اش را براي او روي دايره بريزد و آرام بگيرد

ت كه تبركه هساكن مفرناز و نرگس هم ساكت بودند. شايد آنها هم حال يلدا را داشتند. واقعاً چه نيرويي در ام

ميرود  فراموشي ارد بهداز خودش بيرون ميكشد.گويي تنها تويي و او. گويي دنيا با تمام آنچه انسان را ناخودآگاه 

ود و ي ميشو فقط تو ميماني با نيازهاي روحي و دروني ات. گويي در آن لحظات اشك راحتر از هميشه جار

ز ه وقتي است كدليل ا نيازها راحتر عنوان ميشوند و اميد به گرفتن حاجت ها بيشتر ميگردد و شايد به همين

 .اين اماكن  خاص خارج ميشويم، احساس سبكي خاصي داريم

ه راي هر سلدا باشكهاي يلدا هم سرازير بودند.همانطرو كه دور ضريخ ميچرخيدند و از ته دل دعا ميكردند، ي

 نفرشان دعا كرد و يك اسكناس از كيفش بيرون آورد، نيت كرد و داخل ضريح انداختو

رجي اري ولخبابا هنوز جيزي به نامت نشده، خوب د» به پهلويش زد و با لحني خنده آور گفت:فرناز محكم 

 «!.ميكني

 «!براي شما دو تا خل و چل هم انداختم» يلدا خنديد و گفت:

مد بياد شوخي كردم. آفرين بنداز! قربونت برم، براي ما هم دعا ميكردي! دعا كن امسال ديگه مح -

يرود با عطيالت مح و تز آشنايان دور فرناز اينا بود كه وقتي فرناز به زادگاهش براي تفريخواستگاري.محمد يكي ا

ه فرناز انوادديدن محمد براي خودش خيالبافيهايي ميكند.فقط به دليل اين كه محمد محبت زيادي نسبت به خ

 .ابراز داشته است

 ورام بود يشه آشكالت زيادي داشت، اما هميلدا براي فرناز و نرگس هم دعا كرد. نرگس دوست مهربان اونيز م

ي عمو  ساله تنها سنگ صبورش يلدا بود.نرگس پسر عمويش را دوست داشت، اما به دليل اختالفات و قهر چند

 .و پدرش، سالي يك بار هم پسر عمويش را نميديد

اويد و در آن ك ش راشم هايبعد از راز و نياز دور هم جمع شدند . يلدا آينه را از دست فرناز كشيد و عجوالنه چ

 :گفت

 !ريمل لعنتي ، همش مي ريزه -
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 :فرناز گفت 

ي مزجه  اون طوري كه تو زار مي زدي خب معلومه ديگه ! بدبخت تو كه شوهر گيرت اومد ديگه واسه چي-

 زدي ؟

 .دوباره شوخي آغاز شد و هر سه به دنيا با تمام زيبايي ها و جذبه هايش باز گشته بودند 

 :فت نرگس گ

 .يلدا زير چشمت را تميز كن -

 «كرم مي خواي ؟:»فرناز هم در ادامه ي صحبت نرگس گفت 

 .آره ، زود باش -

 .بعد از چند دقيقه دوباره هر سه تر گل و ورگل شدند 

يلدا و  دند .خوردن غذا در رستوران هميشه براي يلدا لذت بخش بود مخصوصا حاال كه دوستانش هم كنارش بو

 .از هم نشسته بودند شهاب دور 

 «يلدا ! اين شهاب كه اصال شبيه حاج رضا نيست . به كي رفته ؟:»فرناز گفت 

 !فكر كنم شبيه مادرشه -

 .پس حتما مادر خوشگلي داشته -

ب بود و بود . ش م شدهيلدا با حالتي معني دار نگاه خنده داري به فرناز انداخت . حاال برنامه هاي حاج رضا تما

اه هاب به ربيل شهمگي خسته . فقط مانده بود كه يلدا را تا خانه ي شهاب بدرقه كنند . همگي به دنبال اتوم

خدايا :» ر دل گفتدرد و ا افتاده بود . به آسمان نگاه كافتادند . همه سكوت كرده بودند و باز دلشوره به جان يلد

شت ختي را پشب س ! بازي ها تمام شد ؟ روياست يا واقعيت ؟ يعني دارم به خونه ي . . . مي رم ؟ خدايا حتما

ب دا و شهابود يلهر چند كه قرار ن« سر خواهم گذاشت . چطور مي تونم با اون مرد غريبه توي يك خونه باشم ؟

 . روس و دامادهاي معمولي باشند اما يلدا حتي از بودن با او در يك خانه هم وحشت داشتمثل ع

باالخره اتومبيل ها متوقف شدند . يلدا حس مي كرد از شدت اضطراب حالت تهوع دارد . فرناز و نرگس هم 

اتومبيلش را  خيلي ساكت بودند . نگراني از چشم هاي يلدا كامال مشهود بود . همگي جدي بودند . ساسان
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يلدا خانوم اگه مشكلي براتون پيش اومد هر ساعت شب كه بود :»خاموش كرد و سر برگرداند و رو به يلدا گفت 

 «!فرقي نمي كنه با موبايل من تماس بگيرين 

 ؟ اين چي ميگي ساسان ؟ مگه قراره چه مشكلي پيش بياد:»فرناز چشماش رو گرد كرد و به ساسان گفت 

جاني و  ه ديگهبيچاره پس ميفته و فكر مي كنه چه خبره ! رنگ و روش را ببين ! بابا اون كطورس ميگي اين 

 ته بيخوداقي نميفيلدا بيخودميگه ! هيچ اتف:»و سپس رو به يلدا كرد و ادامه داد « قاتل نيست االن شوهرشه 

 «نترس ، راحت ميري اتاقت و مي خوابي . فردا هم اول وقت به ما زنگ بزن 

مي عيب ن چيه شلوغش كردي ؟ من كه نمي گم اتفاقي مي افتد . من ميگم كار از محكم كاري:»گفت  ساسان

 «كند 

هاب شترس . نيلدا جان آقا ساسان درست ميگه ، هر وقت كاري داشتي ما رو خبر كن . اصال هم :»نرگس گفت 

ا شعوره برده و كثاني اون تحصيل پسر حاج رضاست . اين رو فراموش نكن . حاج رضا هم اونو تضمين كرده . در 

 «.و از نگاهش نجابت پيداست . حتي يك ثانيه هم ترديد به دلت راه نده 

 .اد لدا دساسان دست در جيب كرد و كاغذي درآورد و شماره موبايل را روي آن يادداشت كرد و به دست ي

اره بعد دوب و« شكرمها ! از همتون مت آقا ساسان ، بچه:»يلدا نگاه نگرانش را به ساسان و بچه ها دوخت و گفت 

 .بغض كرد 

گفت  وكرد  انگشت هاي كامبيز به شيشه خورد . ساسان شيشه را پايين داد . كامبيز سر را داخل اتومبيل

 «عروس خانم پياده نمي شوند ؟ بابا اين شاه داماد يك ساعته كه منتظره :»

ش قدر نگاهچرد . كوار تكيه زده بود . آسمان را نگاه مي همگي با سختي و اكراه پياده شدند . حاج رضا به دي

رد و به كدايش صآرام بود . گويي ديگر هيچ دغدغه اي ندارد . يلدا به سوي او دويد و دست هايش را گرفت و 

 .گريه افتاد 

ئن م مطمدختر:»فت حاج رضا عمق نگراني يلدا را مي فهميد ، براي همين نگاه پرآرامشش را به يلدا انداخت و گ

اشت و همان طور كه دست هاي يلدا را در دست د« باش كه خوشبخت خواهي شد . نگران هيچ چيز نباش

فته بود اص گرشهاب را صدا زد . شهاب به آنها ملحق شد . بقيه هم نزديكتر آمدند گويي دل همه به نوعي خ

 ..نياز به گريستن داشتند 
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پسرم مواظب باش تا :»اب انداخت و او را پيش كشيد و گفت حاج رضا دست راستش را دور شانه هاي پهن شه

طراوت و تازگي اش را در خانه ي تو از دست ندهد . فكر كن خواهري داري كه بايد شش ماه با او زندگي كني و 

 «مراقبش باشي . مرد باش و روسفيدم كن . من در مورد تو اشتباه نكرده ام

بود  ي وقتمرد مي لرزيدند و چشم هايش اشك آلود بودند . خيل سپس او را در آغوش كشيد . دست هاي پير

ر حكم دكه دل شهاب براي آغوش پدر تنگ آمده بود . براي همين با دست هاي قدرتمندش چنان پدر را م

ه زارش بوداعث آآغوش گرفته بود كه پيرمرد مچاله شده بود . شهاب فكر كرد چقدر او را دوست دارد و چقدر ب

خت . س انداهم فرناز را در آغوش گرفت و اشك هايش در هم آميخت و بعد خود را در آغوش نرگاست . يلدا 

و اشت انرگس هم بغضش تركيد و در حالي كه خودش اشك مي ريخت اشك هاي يلدا را پاك مي كرد و سعي د

د، وب اوضاع عجيبي را آرام كند . هر دو براي يلدا آرزوي خوشبختي كردند و عاقبت سوار اتومبيل ساسان شدند .

ي د اما نمندار با اينكه تك تك اين افراد مي دانستند اين ازدواج يك قرار و مدار شش ماهه است و اعتباري

 همه به نوعي .دانستند چرا همه چيز به طرز مرموزي واقعي جلوه كرده بود و گويي هميشگي به نظر مي رسيد 

دورتر  لحظه ي كه براي يلدا دست تكان مي دادند لحظه بهمضطرب بودند . نرگس و فرناز اشك ريزان در حال

 .شدند 

هيچ  ين مدتدلم براي هر دوي شما تنگ ميشه ، اما نمي خوام توي ا:»حاج رضا هم حرف آخرش را زد و گفت 

 «.كدومتون را ببينم . يلدا جان فقط اگر كار ضروري داشتي با خونه تماس بگير 

 «؟ نداري خب شهاب جون ديگه كاري:»شد . كامبيز هم جلو آمد و گفت  باالخره اتومبيل حاج رضا هم دور

 .نه كامي به خاطر همه چيز مرسي . امروز خسته شدي -

 !خفه شو بابا ، من به خاطر تو نيومدم . به خاطر يلدا خانم اومدم -

ا  خندي زيبش لبهاي يلدا كه كنار آن دو تنها مانده بود و عالوه بر اضطراب خجالت هم مي كشيد در ميان اشك

 «.آقا كامبيز لطف كرديد :»نشست و گفت 

 ندرسته كه اي»:و بعد لحنش به شوخي گراييد و ادامه داد .« عروس خانم ديگه اشكاتو پاك كن :»كامبيز گفت 

 .و سپس خنديد .« داماد ما يك خرده كج و كوله و وحشتناكه اما قلبش مهربونه 

فت وشش گگپايين انداخت . كامبيز هم شهاب را در آغوش گرفت و توي  يلدا بيشتر خجالت كشيد و سرش را

بري باال انم را بخيلدا  اذيتش نكني ها . سوئيچ را بده ماشين رو بذارم توي پاركينگ . تو بهتره درو باز كني و:» 

.» 
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اتومبيل كه كج و  نور.« باشه پس فعال خداحافظ . يادت نره درو ببندي :»شهاب سوئيچ را به كامبيز داد و گفت 

كوله مي شد و به داخل پاركينگ مي رفت چشم هاي يلدا را وادار به بستن كرد . وقتي چشم هايش را باز كرد 

شهاب كنارش ايستاده بود . بدون كالمي در ورودي را باز كرد و به يلدا خيره شد . يلدا مردد مانده بود شهاب 

شهاب كه گويي با « برم تو ؟:»يلدا دستپاچه گفت « وايستادي ؟براي چي :»نگاهي متعجب به او انداخت و گفت 

نكنه مي خواي تا صبح همين جا :»يك دست و پا چلفتي به تمام معنا سر و كار دارد با لحن سرزنش باري گفت 

 «وايستي ؟

اقع وشهاب ان پارتمآيلدا آزرده از لحن شهاب اخم كرد و به داخل خانه قدم گذاشت و راه پله ها را پيش گرفت . 

ا شنيد هاب رشدر طبقه ي سوم بود اما چون يلدا اين موضوع را نمي دانست روي پله ي پنجم ايستاد . صداي 

د و گفت كاوي كه با كامي خداحافظي مي كرد و بعد در بسته شد . چشم هاي شهاب كه متعجب مي نمود يلدا را

 «!هنوز كه وايستادي :»

ليد دست كثاني  اوال من نمي دونم طبقه ي چندم بايد برم در:»انيت گفت يلدا كه صبرش تمام شده بود با عصب

 ال رفت ،رد و باكشهاب كه گويي مجاب شده بود نگاه خيره اي به يلدا انداخت و پله ها را دوتا يكي !« توست 

 ر را بازداد ، ديلدا هم به دنبالش دويد . هر دو نفس نفس مي زدند . شهاب كه او هم كمي دستپاچه نشان مي 

 رد و گفتگاه ككرد . يلدا كنارش ايستاده بود و با خودش فكر كرد كه چقدر عطرش خوش بوست ! شهاب به او ن

يافت .  ي غريبهايلدا كفش ها را در آورد و داخل شد . با روشن شدن چراغ ها خود را در خانه « برو داخل :»

بود  ا هماهنگرده هپماني كه روكش آلبالويي اش با رنگ سالن تقريبا كوچكي روبروي يلدا قرار گرفته بود با مبل

ر د و انگاكردن . گوشه ي چپ سالن تلويزيون بزرگي بود . گويي همه چيز از پشت غباري مه آلود خودنمايي مي

ي كنم ؟ ا زندگمن اينجا چكار مي كنم ؟ يعني واقعا بايد اينج:»هيچ چيز وجود خارجي نداشت . با خود گفت 

 احساس خوبي نداشت مشوش و مضطرب مي نمود . شهاب كه گويي سعي در نمايش قدرت« ؟آخه چطوري 

را باز  ر يكيداشت يكي يكي چراغ ها را روشن كرد . دو اتاق خواب گوشه ي راست سالن قرار داشت . شهاب د

رش اينه منظو ايديعني اتاق من اون جاست و ش:»يلدا با خود گفت « وسايلت اينجاست البته فعال!:»كرد و گفت 

 «!كه نبايد از اونجا بيرون بيام . يعني زنداني ؟

انه ه آشپز خآن ب روبروي اتاق هاي خواب راهروي باريكي قرار داشت داخل راهرو حمام و دستشويي بود و انتهاي

دست  دد تا ازا ببنختم مي شد . يلدا نمي دانست حاال چه بايد بكند . دوست داشت زودتر به اتاقش برود و در ر

 يش كرد وموها شهاب با آن رفتار تحقيرآميزش خالص شود . شهاب نيز كالفه نشان مي داد و پنجه ها را داخل

 «.خب هنوز كه وايستادي ، بشين كارت دارم :»گفت 
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يلدا آهسته پيش آمد ، نگاهش به نگاه شهاب بود . شهاب روي كاناپه نشست و در حالي كه خم مي شد تا 

راستش الزمه كه يه چيزهايي بهت بگم ، چيزهايي كه باعث مي شود اين شش :»ا بردارد گفت كنترل تلويزيون ر

ماه كه مهمون مايي راحت تر باشي و به زندگي ات لطمه نخوره . . . خب درسته كه من يا بهتره بگم هر دوي ما 

ايد بدوني كه اين موضوع به خاطر منافع شخصيمون راضي شده اين چند ماه را يك جا زندگي كنيم اما اين را ب

هيچ تاثيري در روند زندگي خصوصي ما نبايد بگذاره . تو زندگي خودت را داري من هم زندگي خودم را . دوست 

ندارم كسي توي كارم دخالت كنه . البته منم كاري به كار تو ندارم . اينها را گفتم كه نكند يك وقتي تحت تاثير 

دوست حاج رضا قرار بگيري و پيش خودت فكر كني كه حاال چه خبر  مسخره بازي هاي امروز توي خونه ي

شده ! يا تغييري توي زندگي ما رخ داده ! نه ! اصال اين طوري نيست . قبال هم بهت گفتم من براي خودم برنامه 

 !مونده  7هنوز فصل « هايي دارم . . . 

واست او مي خ قريبا تكراري را بشنود دلشديگر حوصله ي يلدا رو به پايان بود دوست نداشت اين حرف هاي ت

ر خودش ين طواهم چيزي بگويد اما چرا نمي توانست ؟ چرا آن همه احساس خجالت مي كرد ؟ چرا در برابر او 

ك عني ييرا باخته بود ؟ شهاب به مبل تكيه زد و گفت : در ضمن من ، من خودم يك نفر را دوست دارم 

 .جورايي نامزد دارم

ند كه الي كد سرش گيج مي رفت و تحمل تحقير شدن را نداشت نمي دانست چگونه بايد به او حيلدا خسته بو

زخم  غرور برنامه هاي او برايش اصال اهميت ندارد حال و حوصله ي بحث كردن هم نداشت اما با اين همه

 شهاب او ده يزفت خورده اش نفرت را به همراه آورد و به ناگاه از روي مبل برخاست و در مقابل چشم هاي شگ

ش آن جا ااثيه را ترك كرد و در اتاقش را محكم بست براي چند لحظه ايستاد و اتاقش را تماشا كرد تمام اث

ود فته بجمع شده بود كتاب هايش كه در قفسه اي طبقه بندي شده بود لباس هايش كه داخل كمد قرار گر

و  انم تميزخوانه بقيه ي چيزهايي كه به سليقه ي پر عروسك مورد عالقه اش كه تنها يادگار پدر و مادر بود و

با  م رنگكمرتب چيده شده بود يلدا به تخت خواب و رو تختي جديدش نگاه كرد يك رو تختي به رنگ بنفش 

يينه لوي آجگل هاي زرد تركيب زيبايي به نظرش آمد آيينه اي قدي رو به روي تخت خواب قرار گرفته بود 

ست رداشت صورتش خسته به نظر مي رسيد به سوي تخت خواب رفت و روي آن نشرفت و روسري خود را ب

و  لتنگيدنمي دانست چرا آن همه غمگين است احساس عجيبي داشت ترس و دلهره رفته بود و جايش تنهايي 

 .ياس آمده بود هنوز نمي دانست چرا در يك لحظه آن همه دلتنگ شده است

با خودش گفت: پس شهاب كسي را دوست داره لعنتي چرا از اول چيزي به حرف هاي شهاب فكر كرد و دوباره 

نگفت؟ يعني حاج رضا اين رو مي دونه؟ و بعد فكر كرد : خب كه چي ؟ مگه براي من فرقي مي كنه ؟ در اين 

صورت نبايد نگران برخورد غير قابل پيش بيني از طرف شهاب باشم اصال شابد اينطوري بهتر باشه. اما خودش 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         55 

 

انست كه در دل به چيزهايي كه مي گويد اعتقادي ندارد و باز هم غرورش را جريحه دار مي ديد خسته تر مي د

از هميشه بود اما خوابش نمي آمد يادش افتاد كه نماز نخوانده است نگاهي به ساعت انداخت يازده بود.بايد 

ر كنار يك غريبه زندگي كند صورتش را مي شست و لباس هايش را عوض مي كرد. چه قدر برايش سخت بود د

حتي رفت و آمد در آن خانه برايش بسيار دشوار مي نمود بعيد مي دانست بتواند حتي كاره هاي معمول را با 

آرامش انجام بدهد با خود گفت تازه سختي هاي كار داره شروع ميشه . سپس از جا برخاست و روسري اش را 

مي كرد گفت: همه رو رها كن اين رو بچسب كه حاال مجبورم برداشت و در حالي كه آن را روي سرش مرتب 

 .توي خونه هم روسري سرم كنم

احت هاب رالبته او مي دانست يكي از داليل عقدشدنشان همين مسئله ي حجاب بود كه يلدا بتواند پيش ش

مخصوصا  باشد باشد اما هنوز خجالت مي كشيد به نظر او خيلي زود بود كه بتواند در حضور يك مرد بي حجاب

براي  ا فقطكه وقتي به حرف هاي شهاب فكر مي كرد به اين كه دل او جاي ديگري است و همه ي اين بازي ه

 .شش ماه است

ون و بد به محض اينكه يلدا در اتاقش را باز كرد شهاب كه هنوز روي مبل نشسته بود به سرعت برخاست

 .نگاهيبه يلدا به اتاقش رفت

 و تا من د باشمحاال به بعد همين قايم باشك بازي هم داريم يعني تا اون هست من نباييلدا در دل گفت: از 

اين  يراد گيراين و هستم او. البته شايد بهتر هم باشه چون اينطوري ديگه نمي ترسم كه مبادا زير نگاه نكته ب

 .پسره ي از خود راضي زمين بخورم

 را احساس كرد گويي آب سرد خستگي هايش را يلدا وقتي صورتش را شست و وضو گرفت آرامش خاصي

ي نكه نگاهدون آبتسكين مي داد صورتش را در آيينه نگاه كرد چه زيبا و چه مليح شده بود به خودش لبخند زد 

در  ضربه به د چندشبه اطارف بياندازد با عجله وارد اتاقش شد و سجاده اش را برداشت و آماده ي خواندن نماز 

 .خت يك لحظه نمي دانست چه كند ولي وقتي صداي در را شنيد در را باز كردخورد دلش هوري ري

 شهاب يلدا را كه درون چادر و مقنعه ي سفيد مي ديد متعجب نگاه كرد و پرسيد: جايي مي ري؟

 .يلدا خنده اش گرفت و گفت: نه مي خواستم نماز بخوانم

وگفت:  ن دادورد براي چه در زده است سري تكاشهاب لحظه اي سكوت كرد و بعد انگار مي كوشيد به ياد بيا

ودته اي خرج خلغ برآهان ، مي خواستم بگم كه از فردا مبلغي رو براي هر ماهت روي ميز مي گذارم البته اين مب

 .نه. همينش حسي. من انتظار ندارم چيزي براي اين خونه تهيه كني چون اين كار به عهده ي پروانه خانم و م
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 مي نمود سرش را پايين انداخت و گفت: مرسييلدا خجالت زده 

ن ورد ديواآش را شهاب بدون حرف ديگري رفت . يلدا بعد از نماز كلي دعا كرد و سجاده اش را جمع كرد و دفتر

 :.حافظ را باز كرد و تفال زد

 خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود به هر درش كه بخوانند بي خبر نروند

ند ت مي خواادبيا اين يعني چي؟ اين چه ربطي به من و موقعيت من داره؟ ( با اين كهيلدا فكرد كه) خوب حاال 

بياورد  دا دراو عالقه ي خاصي هم به شعر و متون ادبي داشت اما هيچگاه نمي توانست خودش را گول بزند و 

 ه خودشانبط بري مثل خيلي ها كه مي ديد چيزي از حافظ نمي دانند و مدام فال حافظ مي گيرند و با ربط و ب

ه دل شكست عا باربط مي دهند . برايش كمي دور از عقل بود او اعتقاد داشت حافظ موقعي جواب مي دهد كه واق

 .و از اعماق قلب به سويش بروي و از خدا بخواهي تا به وسيله ي حافظ جوابي به تو بدهد

زي در تي چياغ دفتر خاطراتش رفت وقيلدا حافظ را بست چون اصال شكسته دل نبود قلم را برداشت و به سر

اه رندين دل داشت آن را مي نوشت چون با اين كار آرامش را حس مي كرد و براي مشكالت ريز و درشتش چ

ذشتع گازده حل پيدا مي كرد پس از نوشتن خاطراتش واقعا نياز به يك نوشيدني مثل چاي داشت ساعت از دو

ما شهاب اوبد  ش را به سر انداخت و وارد سالن شد تلويزيون روشنبود و صدايي هم نمي آمد دوباره روسري ا

 .نبود شايد شهاب هم خجالت مي كشيد توي سالن بنشيند

 .يلدا با خود گفت: حاج رضا عجب دردسري براي ما دو تا درست كردي ها

ا ييدا كند را پ سپس آرام به آشپزخانه رفت آنجا درهم و برهم بود و به هم ريخته فكر نمي كرد بتواند قوري

قش ه اتاحتي خود چاي را . از خوردن چاي منصرف شد در يخچال را باز كرد و كمي آب خورد و دوباره ب

 .ن شدندسنگي برگشت بايد نذرش را ادا مي كرد و از همان شب اول شروع كرد و خواند تا باالخره پلك هايش

احساس  .ا نه يود نمي دانست شهاب در خانه است يلدا چند دقيقه بود كه بيدار شده بود و روي تخت نشسته ب

جا  مه ازهگرسنگي عجيبي مي كرد بايد چيزي مي خورد اما جرات بيرون رفتن از اتاقش را نداشت با اين 

د مي دش آمبرخاست و لباس مناسب پوشيد و خود را در آيينه ورانداز كرد صورتش پف آلود بود از خودش ب

ا رمي از جن. به افه ببيند نمي دانست چرا دوست ندارد در برابرش زشت جلوه كندترسيد شهاب او را با اين قي

شويي ر دستدبلند شد و از سوراخ كليد بيرون را تماشا كرد همه جا ساكت به نظر مي رسيد از سوراخ فقط 

ه كادش آمد يشد و نمعلوم بود به هر حال تصميم گرفت بيرون برود به نرمي دستگيره را بيرون كشيد اما در باز 

 .شب قبل آن را قفل كرده است كليد را از روي ميز برداشت و در را باز كرد و بيرون خزيد
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نگاهش با سرعت در خانه چرخ خورد انگار كسي داخل خانه نبود از جلوي اتاق شهاب رد شد و موقع رد شدن 

بود چند ضربه به در دستشويي زد سعي كرد داخل اتاقش را از الي در نيمه بازش خوب ببيند اما چيزي معلوم ن

صدايي نشنيد جرات بيشتري پدا كرد و در حمام را هل داد و نگاهي به داخلش انداخت كسي نبود به آشپزخانه 

رفت و با خود گفت : خوبه پروانه خانم هفته اي يكبار مياد اين جا واال اين جا مي خواست چي بشه؟ دنبال 

خبري نبود كابينت ها به هم ريخته و كثيف بودند . داخل يكي از كابينت قوري گشت بي فايده بود از چاي هم 

ها مقداري بيسكويت پيدا كرد آنها را برداشت و تكه اي به دهان گذاشت مطمئن شد كه شهاب در منزل نيست 

د؟ براي همين بلند بلند شروع به غر زدن كرد: لعنتي من نمي دونم پروانه خانم ديروز اين جا چي كار مي كر

چرا هيچ فكري براي من نكرده؟ بعد يادش اومد كه پروانه خانم گفته بود برايش غذا پخته به سرعت در يخچال 

را باز كرد چند تا ظرف در بسته را ديد كه از قبل آنها را مي شناخت خيالش راحت شد كه ناهار دارد. از خوردن 

با خودش گفت: آخه توي اين خونه كه نمي شد  صبحانه منصرف شد و با حالتي عصبي آشپزخانه را ترك كرد و

 زندگي كرد من نمي دونم اين پسره اين جا چطوري زندگي مي كنه.؟

تر آنها د بيشيلدا به سمت تلويزيون رفت و آن را روشن كرد و كمي با سي دي هاي اطراف آن سرش را گرم كر

ت و شهاب رف اتاق كرد و ناخودآگاه به سمت آهنگ هاي انگليسي بود كه يلدا را زياد جذب نمي كرد آنها را رها

ه كمتعددي  س هايبا ضربه اي به در را باز كرد و خود را داخل اتاق شهاب يافت يك تخت خواب نا مرتب با لبا

اشت درويش ريخته شده بود خودنمايي مي كرد يك كامپيوتر سمت چپ و يك كمد در سمت راست آن قرار 

ود ا مرتب بيار ناقش قر ار گرفته بود كتابخانه ي كوچكي كه كتاب هاي آن بسيك ميز و ايينه در ضلع شرقي ات

ه لوي آيينلدا جيمعلوم بود كه با آمدن يلدا و اشغال اتاق كار شهاب توسط او جاي شهاب واقعا تنگ شده است 

د يچيده بوپ تاقارفت روي ميز پر از ادكلن هاي جور واجور بود همه را يكي يكي امتحان كرد اما بويي كه در 

ن تلفن ا ديدبهمان عطري بود كه شهاب استفاده مي كرد يلدا كوشيد تا آن را پيدا كند اما بي فايده بود 

ز مه باخوشحال شد مي خواست با نرگس و فرناز حسابي صحبت كند از اتاق خارج شد و در راهمانطور ني

 .ت . نرگس گوشي را برداشتگذاشت و به سالن آمد و گوشي را برداشت و شماره ي نرگس را گرف

 واي يلدا تويي ؟ خوبي؟ چرا از صبح زنگ نزدي از دلشوره مردم؟

 خوبم خوبم تو چطوري؟

 چي شد؟

 چي؟
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 !ديش رو مي گم ما كه دق كرديم

 .يلدا خنديد و گفت : هيچي بابا اصال طوري كه فكر مي كرديم نشد

ل من رو دي توي شعور وقتي تو رفتي نمي دوني چه جورخدا رو شكر الته من كه مطمئن بودم اما اين فرناز بي 

 .ر بياددراني خالي كرد امروز هم از صبح زود صدبار تلفن زده تورو خدا يه زنگ بهش بزن تا اون هم از نگ

 باشه باشه اما چرا انقدر نگران بودي؟

 ره چي ؟به خاطر حرف هاي فرناز مدام مي گفت كه اين شهاب اگه امشب يه باليي سر يلدا بيا

 يلدا خنديد و گفت: بابا اصال همچين آدمي نيست

 خدا رو شكر راستي االن خونه است؟

 نه بابا من كه بيدار شدم نبود بدبخت رو از خونه و زندگيش فراري دادم

 اين طوري كه راحت تري. راستي حرف هم زديد؟

 نه زياد

 پيشش حجاب داري؟

 آره فعال كه دارم

 باشه باالخره مرد ديگهخوب كاري مي كني هرچي 

ي تونم نم نميلدا گفت:آهان از او لحاظ؟ وبعد خنديد و ادامه داد: نه من بيشتر وقتي به آخرش فكر مي ك

 .مخصوصا كه دلش جاي ديگه اي است

 منظورت چيه؟

 آره ديشب مثال مي خواست گربه رو دم حجله بكشه گفت كه يه جورايي نامزد داره

 پس چرا از اول چيزي نگفت؟

 .نمي دونم البته شابد قصدش پنهان كردن از حاج رضا بوده

 يعني حاج رضا هم نمي دونه؟
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 مطمئنم كه نه چون در اينصورت اين پيشنهاداو چه مي دونم اين مسخره بازي ها براي چي بوده؟

 نمي دونم چي بگم فقط هر چي كه صالحت هست انشاءاهلل همون طور بشه

برايش  نبودم وباشه يعني من راحت ترم كه كسي كاري به كارم نداره و بود مرسي البته شايد اينجوري بهتر 

 .مهم نيست و باالخره اين شش ماه بدون اصطحكاكي بين من و اون تموم مي شه

 آره درست مي گي خب خونه زندگيش چه طوره؟

 بد نيست يك تميزي كلي مي خواد با يك تغيير دكوراسيون اساسي

 د بريم انتخاب واحدراستي فردا يادت نره باي

 اهآره حتما ميام مخصوصا كه اينجا بد جور حوصله ام سر مي ره دلم مي خواد زودتر بيام دانشگ

 فردا چه ساعتي كي؟

 ساعت يازده توي بوفه

 باشه به فرناز زنگ مي زني يا خودم بزنم

ين رسن ابگه. مي تفدات شم اگه زنگ بزني خيلي عالي ميشه چون خودت مي دوني االن فرناز مي خواد چي 

 ...پسره هم بياد ناهار نخوردم و جلوي اون فعال روم نمي شه بيام توي آشپزخونه و

 باشه باشه شكمو خداحافظ مواظب خودت باش

 خداحافظ

اي همبل  يلدا گوشي را گذاشت احساس بهتري داشت نگاهي به سالن انداخت و گفت: چه بد مدلي چيده اين

ه امزد دارقعا نم نمي ياد. ناگهان چيزي در ذهنش درخشيد و با خود گفت: اگه واخوشگل اين طوري اصال به چش

 پس چرا خونه اش اين شكليه ؟ يعني تا به حال نامزدش توي اين خونه نياورده؟

حتما  م آرهلبخندي زد و دوباره گفت : حتما دروغ مي گه فكر كرده البد من اين طوري وبال گردنش نمي ش

 .دروغ گفته

سمت آشپزخانه رفت و توجهش به ميز بزرگ وسط سالن جلب شد در كنار گلدان خالي از گل مبلغي  يلدا به

پول گذاشته شده بود يلدا به ياد حرف ديشب شهاب افتاد پول ها را شمرد از آن چه فكر مي كرد خيلي بيشتر 
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بعد از ساعتي كمي غذا گرم  بود دوباره آنها را سرجايش گذاشت. گويي خجالت مي كشيد آنها را بردارد باالخره

كرد و خورد بد جوري حوصله اش شررفته بود خسته شده بود و حوصله ي انجام دادن هيچ كاري نداشت . انگار 

بالتكليف بود تنهايي برايش واقعا غير قابل تحمل بود صداي زنگ تلفن سكوت را شكست گوشي را برداشت 

 عروس خانم مزاحم كه نشدم؟صداي تقريبا آشنايي آمد كه گفت: به به سالم 

ه جا بيلدا به خودش فشار آورد تا صاحب صدا را تشخيص بدهد اما صداي آشنا پيش دستي كرد و گفت: 

 نياورديد يلدا خانم ؟ كامبيزم

 يلدا كه دستپاچه شده بود خنديد و گفت: سالم آقا كامبيز حالتون چطوره ؟

 تشكر شما چه طوريد خوش مي گذره ؟

 خنديد و گفت: بد نيستيلدا باز 

 شهاي خونه است

 نه نيست

 نمي دونيد كجا رفته؟

 نه راستش وقتي بيدار شدم رفته بود

 پس از صبح تنهاييد

 بله

 عجب حوصله تان هم سررفته

 راستش بله البته كمي كار دارم اما نمي دونم چرا حوصله ي انجامش را ندارم

 در ابتدا خيلي غافلگير كننده باشه طبيعيه باالخره منزل جديد و كارهاي جديد ممكنه

 نمي دونم شايد

 راستي يلدا خانم شما دانشجوييد؟

 بله

 چه رشته اي مي خونيد؟
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 ادبيات فارسي

 به به چه سالي هستيد؟

 ساب سوم

 به سالمتي. پس حسابي اهل شعر و شاعري هستيد

 (نه اون قدر )سپس خنديد

 باشه ؟ پس خيلي خوب شدچرا ديگه آدم ادبياتي باشه و اهل شعر و شاعري ن

 از چه لحاظ؟

 از اين لحاظ كه شهاب ديوونه را مي تونيد حسابي آدم كنيد

 يلداخنده اي كرد و گفت: در اين مورد فكر نكنم كاري از دست من بربياد كار از كار گذشته

د خوشحال زمي ف با شنيدن اين جمله كامبيز خنده ي بلندي سر داد يلدا هم خنديد و از اين كه با كامبيز حر

ا بدب و بود دوست داشت در مورد شهاب بيشتر بداند از كامبيز خيلي خوشش اومده بود به نظرش پسر مؤ

تا  وبي باشهرصت خمحبتي آمد. بعد از شوخي كردن كامبيز ادامه داد: ولي خارج از شوخي يلدا خانم اين شايد ف

 تبهتون بگم كه شهاب اون قدر كه وانمود مي كنه هم بد نيس

د يا بهر حال  يد بهيلدا سعي كرد لحن بي تفاوتي داشته باشد گفت: آقا كامبيز شايد شما جريان مارو كامل ندون

طبيعيه ونم وخوب بودن شهاب ارتباطي به من پيدا نمي كنه چون در واقع من براي مدتي اين جا فقط يك مهم

 كه بعد از اين مدت به سراغ زندگي خودم مي رم

مديگر راي هنم شما از يه جهاتي درست مي گين اما به نظر من شما و شهاب بهترين شانس بببينيد يلدا خا

همي صود مهستيد من كاري به قول و قرارتون ندارم اما نمي دونم هرچي كه هست حاج رضا از اين كار مق

د نكني داشته كه در راس اون خوشبختي شما و شهابه براي همين سعي كنيد فقط به قول و قرارتون فكر

 ...وبهخراستش من سالهاست كه شهاب را مي شناسم مثل برادرم شايد هم نزديك تر از برادر اون خيلي 

ه االخريلدا سكوت كرده بود و گوش ميداد اما دوست مي داشت زودتر حقيقتي را كشف كند براي همين ب

هاب شيد به خودتون فكر مي كنگفت:آقا كامبيز حرف هاي شما كامال درست اما مثل اينكه شكا اون قدر كه 

 نزديك نيستيد
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 كامبيز با تعجب گفت: چه طور؟

 نيدمي ز آخه شهاب كه نامزد داره شما چطور از خوب بودن و شانس بزرگ بودن و زندگي مشترك و... حرف

 كامبيز متفكرانه جواب داد : خودش گفته كه نامزد داره؟

 بله

 عجب بي شعوريه

 ن بعدا توي يك فرصت مناسب در اين مورد با شما صحبت كنمچي؟هيچي هيچي اگه اجازه بدي

مه اميز ادادهد كبيلدا كه يرخورده به مرادش نرسيده بود اصرار نكرد و سعي كرد هنوز خود را بي تفاوت نشان 

ادداشت ين رو داد : به هر حال از صحبت با شما لذت بردم اگر كاري داشتيد با من تماس بگيريد شماره ي م

 كنيد

 ه حتمابل

نست چرا مي دانيلدا شكاره ي كامبيز را يادداشت كرد و با او خداحافظي كرد پس از صحبت تلفني با كامبيز 

ش رفت و ق خوددلش مي خواهد اتاقش را مرتب كند وبه سليقه ي خودش آنجا را تغيير بدهد براي همين به اتا

ا پروانه ن پرده رود ايبجا را زينت داده بود معلوم  چشمش به پنجره افتاد يك پرده ي تور قديمي اما تقريبا نو آن

 ود گفت :خا با خانم از ميان لوازم خودش آورده چون آن قدر وقت براي تزيين اتاق عروس خانم نداشتند. يلد

 .بايد پرده ي ضخيم تري براي اين جا تهيه كنم شب ها كه اتاقم از بيرون كامال مشخصه

از بنجره را رد و پكافي بودو هم بسيار دل انگيز مي نمود يلدا پرده را جمع كاما پنجر هي خوبي بود هم نورش 

ي : ريه هاد گفتكرد چه هواي خنكي ديگر عصر شده بود و هوا سردتر از قبل بود. يلدا نفس عميقي كشيد و بلن

 دگيلذت پر اكسيژن مرگ و بعد گفت: واي خدا نكنه با اجازه ي سهراب ريه هاي لذت پر اكسيژن زن

ه مشغول كطور  دوباره نفس عميقي كشيد و روسري به سر كرد و دستمالي آورد تا شيشه را برق بياندازد همان

ناسب باسي نامبا ل تميز كردن بود پنجره ي آپارتمان رو به رو كه درست در مقابل اتاق يلدا بود باز شد وپسري

 .خودنمايي كرد

ست را به سمت يقه ي لباسش برد تا مطمئن شود چيزي معلوم يلدا وانمود كرد بي اهميت است اما ناخواسته د

نيست و دوباره به كارش ادامه داد اما انگار همسايه قصد رفتن نداشت يلدا از ادامه ي كار منصرف شد و پنجره را 

 .بست و پرده را انداخت هرچند كه بود و نبودش براي او يكسان بود
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شده بود يلدا واقعا خسته بود به ساعت نگاهي انداخت و گفت : شب گذشته بود و خبري از شهاب ن9ساعت از 

 لعنتي يعني ممكنه اصال نياد ؟ خدايا آخه تنهايي اينجا چطوري بخوابم ؟ كاش يكي پيشم بود

رود بيرون وتازه به واقعيت هاي دردناك زندگي جديدش پي مي برد او حتي كليد خانه را نداشت كه اگر ب

 حاج رضا ونه يخش فكر كند با خود انديشيد اگر شهاب به خانه اش برنگردد اصال به حداقل بتواند به بازگشت

از ن. اما ببودي برمي گردم و به اون مي گم نمي خوام نمي تونم شما اين شرايط سخت را براي من توضيح نداده

 گفت: ولي حاج رضا به من مهلت داد تا خوب فكركنم خدايا كمكم كن ازت خواهش مي كنم

مي  د دلشمضطرب شده بود به حدي كه ميلي به خوردن شام نداشت از اين جور زندگي كردن متنفر بو يلدا

 خواست شهاب مي آمد

انه اي را گذشته بود صداي خنده ي بلند زن 11چراغ اتاقش را خاموش كرد و پشت پنجره ايستاد ساعت از 

ره را ود پنجكسي را داشت چه قدر بي كس بشنيد كه از طبقه ي باال مي آمد چه قدر دلتنگ بود كاش او هم 

م ودتر تمازها زباز كرد تا صداي خنده ها را بهتر بشنود از صداي خنده ديگران خشنود مي شد. اي كاش آن رو

ه ستانش هممه دوهمي شد و مهرماه زودتر مي آمد تادوباره به دانشگاه برود دلش براي همه تنگ شده بود براي 

ت: ا خود گفاد و بسهيل چه قدر نياز داشت تا كسي اورا دوست بدارد به ياد كامبيز افتي استادانش و همه حتي 

 .بهتره باهاش تماس بگيرم . اما مي ترسيد شايد هم خجالت ميكشيد

ميقي علحظات هم سريع مي گذشت هم خيلي كند به جز تيك تاك ساعت صدايي در خانه نبود رعب و وحشت 

لب يستاد اغانجره پلويزيون را روشن كرد تا صدايي در خانه باشد و دوباره پشت دلش در دلش ريشه دوانده بود ت

ياورد و به گذشته بود يلدا تاب ن 12چراغ ها خاموش شده بودند صداي خنده ها هم قطع شده بود ساعت از 

 .سراغ شماره ي كامبيز رفت و آن را گرفت

 الو سالم

 سالم شما؟

 آقا كامبيز من يلدام

 !عجب شده بود دستپاچه جواب داد :يلدا خانم چي شده؟كامبيز كه مت

آقا كامبيز ببخشيد تورو خدا اين موقع مزاحم شما شدم راستش شهاب هنوز نيومده من هم شماره اش رو ندارم 

مي خواستم شما اگه براتون زحمتي نيست يك تماس باهاش بگيرن اگه نمي خواد امشب بياد من به دوستانم 
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دنبالم چون راستش توي اين تنهايي خيلي مي ترسم تا حاال شب تنها نبوده ام اين جا هم زنگ بزنم كه بيان 

 ..براي من غريبه خالصه

ر چي پسره ي احمق هنوز نيامده؟ آخه تلفنش خاموشه تا چند لحظه پيش من خودم باهاش كار داشتم ه

نم مي ك شيد من دوباره سعيشماره اش را گرفتم فايده نداشت دستگاهش خاموش بود حاال شما نگران نبا

 باهاش تماس بگيرم و اگه جوب نداد ميام دنبال شما و هرجا خواستين مي برمتون

 ممنونم

خواهد ر تنها نه ديگيلدا از اينكه باالخره به كامبيز زنگ زده بود خوشحال مي نمود ته دلش اميدوار شده بود ك

 بياد لدا مي خواست كه آماده شود و پايينماند ده دقيقه ي بعد تلفن زنگ زد كامبيز بود كه از ي

مبيز اگه ردآقا كاكدايش يلدا خانم زودتر آماده بشين و بيايين پايين با هم بريم يه جايي كه فكر مي كنم اونجا پي

 لطف كنيد من رو تا خونه ي دوستم برسونيد ممنون مي شم

 يعني نمي خواين دنبال شهاب بگردين

 شايد دلش نمي خواد برگردهنمي دونم آخه دليلي نداره 

ب كه ه؟هرشغلط كرده مگه با اونه باالخره كه چي؟ شايد فردا هم نمي خواد بياد اون وقت تكليف شما چي

 .نميشه خونه ي دوستان بريد

يين دو پاشيلدا كه كامبيز را طرفدار سفت و سخت خودش مي ديد احساس خوبي پيدا كرد و به سرعت آماده 

 .كامبيز شدآمد و سوار اتومبيل 

 سالم

 سالم شبتون بخير

 آقا كامبيز من كليد خونه رو ندارم در رو هم بستم

 يعني شهاب كليد به شما نداده؟

 نه چون امروز اصال همديگر رو نديديم

 اشكال نداره اگر پيداش نكرديم مي رسنمتون خونه دوستتون
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ب مي رفت سر زد و عاقبت مؤفق شد و نزد بعد از دقايقي جستجو كامبيز به دومين مكاني كه احتمال يافت شها

 يلدا آمد و گفت: يلدا خانم شما توي ماشين باشيد تا من برگردم

از  ه يكييلدا ساكن اما مشوش بود اتومبيل مقابل يك كافي شاپ توقف كرده بود اين كافي شاپ متعلق ب

ه ردند نگات مي كيكديگر را مالقادوستان و هم كالسي هاي شهاب بود كامبيز و شهاب با دوستانشان اغلب آنجا 

وي د و به سون آميلدا كامبيز را كه به داخل كافي شاپ رفت بدرقه كرد بعد از چند لحظه كامبيز به سرعت بير

 اتومبيل دويد . يلدا پرسيد: چي شد؟

 اين جاست

 مي ياد؟

 آره اما ما زودتر مي ريم

 اما كليد نداريم

ون ما خيالتلبته شااين جاست كه قراره اون رو برسونه بعد مي ياد خونه كليد رو گرفتم آخه با يكي از بچه ها 

 .راحت باشه من توي ماشين مي مونم تا شهاب بياد 

 آقا كامبيز تو رو خدا ببخشيد كه من اين همه مزاحمتون شدم

ال به ااز ح كامبيز خنده قشنگي كرد و گفت: يلدا خانم با من تعارف نكنيد چون در اين صورت معذب مي شم

 .بعد هر كاري داشتيد بايد با من تماس بگيرين باشه

 يلدا هم لبخندي زد و گفت: چشم

بعضي  گفتن كامبيز در ادامه گفت: يلدا خانم از رفتارهاي شهاب دلگير نشين شايد آالن فرصت خوبي براي

ديك ر بگم نزبهت در ياچيزها نباشه اما همين قدر بدونيد كه شهاب سالهاست كه دوست و رفيق منه و مثل يه برا

يا  تارش سردگه رفاتر از برادر منه اون پسر خوبيه ولي خب االن موقعيت زياد جالبي نداره شما به دل نگيرين 

 توهين آميزه

نمي شم  اراحتنصورت يلدا جدي شد و نگاهي به كامبيز انداخت و بعد از لحضه اي گفت: من از رفتارهاي اون 

نبود  ه قرارنيست فقط انتظار دارم اون طوري كه حاج رضا ازش خواسته عمل كنچون اصال رفتارش برام مهم 

 .من توي اين خونه تك وتنها زندگي كنم
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اتومبيل مقابل آپارتمان شهاب متوقف شد يلدا تشكر كنان از كامبيز خواست كه به منزلش برود اما كامبيز قبول 

فت وارد اتاق شد و روي تخت رها شد از شدت خستگي نكرد و همان جا نشست يلدا او را ترك كرد وبه خانه ر

 .سرش سنگين و پر از درد بود

ود بوز آنجا يز هندقايقي گذشته بود يلدا خوابش نمي برد از پشت پنجره نگاهي به بيرون انداخت اتومبيل كامب

ي آمد منفر  تازه روي تخت دراز كشيده بود كه صداي بوق اتومبيلي را شنيد شايد شهاب بود صداي صحبت دو

د و شضطرب مبا عجله از جا برخواست و يواشكي از پنجره نگاه كرد خودش بود ناگهان دلش ريخت و دوباره 

 تلفن زنگ خورد به سالن دويد و گوشي را برداشت كامبيز بود گفت: يلدا خانم بيداري؟

 بله

.يلدا وابيدتون بخير خوب بخشهاب اومد شما برو بخواب بازهم اگه كاري داشتين من در خدمت شما هستم شب

ه هم داي بگوشي را گذاشت و به طرف اتاقش دويد و در را قفل كرد دلش نمي خواست با او روبه رو شود ص

رسيد لدا تيخوردن در نشان از آمدن شهاب داشت او يك راست پشت در اتاق يلدا آمد و آن را محكم كوبيد 

ه گفت : نيد كشد و بخوابد . صداي آمرانه اي از پشت در شصداي قلبش را مي شنيد سعي مي كرد بي اهميت با

 مي دونم بيداري در را باز كن

اخته باينطور  دت رايلدا بلند شد و به خود نهيب زد: ترس براي چي ؟ مگه اين لعنتي كيه ؟ تو چرا در برارش خو

ايي داره سئووليتهمتو  ن هم دربراراي؟ اصال اشتباه و تقصير از اون بوده كه تا اين وقت شب تو را تنها گذاشته او

 ...فقط همين نبود كه يه عقد مصلحتي بگيرن و

 صداي شهاب بلندتر و عصبي به گوش خورد: در رو باز مي كني يا نه؟

 بل مي زداز ق يلدا در را باز كرد چهره ي به ريخته و عصباني و چشم هاي خيره ي شهاب را ديد قلبش تندتر

دا رد يلمروي يك طرف صورتش ريخته شده بود براي چند لحظه پايين را نگاه  موهاي صاف و پر پشت شهاب

ا ره او بي تاب و منتظر بود از او خجالت مي كشيد اما دلش مي خواست در اندك فرصتي كه به دست آمد

 زدي؟ يززنگحسابي ورانداز كند شهاب سرش را باال گرفت و دوباره به يلدا نگاه كردو گفت: چرا به كامب

وده اي دير تنها نب ال شباما تا يلدا لب باز كرد او دوباره بلندتر از قبل گفت: آره مي دونم ترسيده بودي تا به ح

 .وقت شده و از اين چرنديات . يلدا سكوت كرده بود و نگاهش را از شهاب گرفت و پايين دوخت

قراره توي تمام مدت توي خونه بنشينم و شهاب ادامه داد: ولي مگه تو قبال فكر اين جا رو نكرده بودي؟ مگه من 

 ..از تو مراقبت كنم ؟ مگه دوستهاي من چه گناهي كرده اند كه
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يلدا ملتمسانه نگاهش كرد و گفت: من نمي خواستم مزاحم دوستت بشم نمي دونستم چي كار كنم؟ تازه من 

ري.شهاب كه هنوز لحنش نمي دونستم اين جا بايد تنها زندگي كنم تو هم ، تو هم يك مسئوليت هايي دا

 .عصباني يود گفت: الزم نيست مسئوليت هاي من رو به من گوشزد كني

ول كه ق يلدا هم عصباني شده بود و نمي خواست در حضور او كم بياورد گفت: الزمه چون تو يادت رفته

 وقرارمون با حاج رضا چي بوده؟

ينه من نجا همرضا چيزي بشنوم روشنه؟ ببين ايحاج رضا حاج رضا ديگه نمي خوام در مورد قول وقرار و حاج 

ودم را خندگي همينطوري ام دوست ندارم هر جا مي رم دوره بيافتي و دنبالم بگردي ديشب هم بهت گفتم من ز

 .دارم و توهم زندگي خودت را داشته باش

ريه گي او جلويلدا احاس مي كرد لحظه به لحظه بيشتر تحقير مي شود و از درون تحليل مي رود مي ترسيد 

ا نمي هد اماش بگيرد ونتواند خود را كنترل كند سپس سعي كرد به حقارت نيانديشد و فقط جواب او را بد

را ا حرفي بد؟ چردانست چه بگويد چگونه بگويد نمي دانست چرا در برابر او چنين دست و پا چلفتي جلوه مي كن

 گفتن نمي يابد؟

 .اگه نخوام تو را ببينم بايد چه كار كنم؟ شهاب بازهم مهلت نداد و گفت: ببين من

ون طور ري هميلدا كه حاال عصبانيت را به حد نفرت در و جودش حس مي كرد فرياد زد : ولب مجبوري ! مجبو

ليد اين كفقط  كه من مجبورم .. لعنت به من.. لعنت به تو.. لعت به حاج رضا.. برو هر جا كه دلت مي خواد

 .قبرستون و به من بده

ه شمناكش بگاه خنپاي يلدا به لرزش افتاده بود بغضي در گلو داشت كه بسيار آزارش مي داد اما همه را با را

ر از پي كه شهاب هديه كرد و بعدانگار كه تازه اي در ذهنش درخشيد نگاهش رنگ تهديد به خود گرفت نگاه

 نوعي او يي بهنه نگاهش مي كرد گواعتماد به خود و تصميم جديدش بود. شهاب متحير از خروش يلدا غافلگيرا

 .نيز مسخ شده بود

 ييم خونه مي ر يلدا چشم هاي گربه اي اش را تنگ كرد و گفت :يا نه براي اينكه هر دومون راحت باشيم اآلن

م بايد هاون  حاج رضا و مي گيم كه نمي تونيم اصال به حاج رضا چه مربوطه؟ من ديگه نمي تونم ادامه بدم

 م مي رم دنبال زندگي خودم پول حاح رضا هم براي خودشقبول كنه من ه

دست ها بزرگ و قدرتمند شهاب كه در اتاق را گرفته بود آهسته سر خوردند و عقب كشيدند شهاب دندان ها را 

 .به هم فشرد و چنگي به موها زد و بدون كالمي او را ترك ا ترك كرد و به اتاقش رفت
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بست و خود را در ايينه نگاه كرد بغضش تركيد و به هق هق افتاد و روي تخت يلدا نيلدانفس نفس مي زد در را 

نشست و آرام گريشت احساس مي كرد داغ داغ شده است نمي دانست چه خبر شده يا چه اتفاقي خواهد افتاد 

تنها اين را مي دانست كه خوب جلوي شهاب درآمده است آرام آرام با خودش حرف مي زد و مي گفت: بي 

 فكر كرده من محتاج ديدنش هستم شعور

د شهاب زا كرچند لحظه بعد دوباره ضربه اي به در خورد يلدا خروشان و عصباني با چشم هاي اشكي در را ب

ين كه ال از قدمي به عقب گذاشت و با نگاهي كه خالي از خصم مي نمود به يلدا چشم دوخت و گفت: فردا قب

اندن و نتظر مبرو بخواب پنجره ي اتاقت رو هم ببند. وسپس بدون مبرم شركت مي دم يك كليد برايت بسازند 

 .ديدن عكس العملي از جانب يلدا او را ترك كرد

رد گاه كنيلدا در را بست احساس عجيبي داشت احساس مي كرد گر گرفته است خودش را دوباره در آييننه 

 خواست وباور نكردني بود دلش ميسرخ وملتهب بود احاس عجيبي در خودش مي ديد كه برايش غير ملموس 

و با  ش آمدچيزي بنويسد خواب از چشمش پريده بود دفترچه ي خاطاتش را برداشت اما ناگهان چيزي به ياد

م فكر نكن ديگر خود گفت : اه لعنتي يادم رفت ازش شماره ي اينج را بپرسم . حاال چي كار كنم؟ فردا هم كه

هاب ر اتاق شدن زد ر ديگر او را ببيند روسري اش را برداشت و اتاق بيروببينمش. به هر حال تصميم گرفت كه با

قالب  ا زير سرها ر نيمه باز بود و چراغ اتاق او روشن. يلدا نيم رخ او را ديد كه روي تخت دراز كشيده و دست

ر دتر به حكم رده آهسته به در زد و خود را عقب كشيد و چون صدايي نشنيد دوباره م1كردهو نگاه به سقف س

اده بود ن افتزد . در هم كمي باز شد شهاب را ديد كهمثل برق از جا جهيد و چنگي به پيراهنش كه روي زمي

لوي در جسيمه انداخت تا نيم تنه ي برهنه اش را بپوشاند يلدا عقب تر رفت و چشم به زمين دوخت شهاب سرا

و رن جا ستم بپرسم مي تونم شماره ي ايظاهر شد و يلدا با شرمندگي خاصي گفت: ببخشيد راستش مي خوا

 داشته باشم؟

 شهاب كه گيج به نظر مي رسيد گفت: شماره اين جا رو؟ آهان آره

 پس لطف كن برام بنويس

 شهاب بدون معطلي شماره رو روي كاغذي كه يلدا آورده بود يادداشت كرد

 يلدا گفت: اگه به هركي از دوستانم اين شماره رو بدم اشكال نداره؟

 ه به هركي مي خواي بدي مي توني بدين

 خب ممنون ببخش كه مجبورت كردم دوباره من رو ببيني
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شهاب هم پوزخندي زد و چيزي نگفت و يلدا هم آران او را ترك كرد و به اتاقش رفت وباالخره با يك دنيا افكار 

 .عجيب و غريب خوابش برد

 

 

  

رد كس مي حي داشت. دوست داشت زود تر بيرون باشد. يلدا لباس پوشيده و آماده بود. شادي و هيجان خاص

 ديگر تحمل نفس

 

ه ا در آينودش ركشيدن در خانه را ندارد.آن دو سه روز برايش خيلي طوالني و سخت گذشته بود. با خوشحالي خ

 تماشا كردو مثل

 

يلدا  برو  كه يه روهمساهميشه لبخندي زد و خانه را ترك كرد. هم زمان با باز كردن در و بيرون آمدن يلدا پسر 

 او را قبال از پنجره

 

د. يلدا زدي آشنا لبخن اتاقش ديده بود، در را باز كرد و بيرون آمد. به محض ديدن يلدا ابرو هارا باال انداخت و

 بدون اهميت به او  در را

 

د بست و راهي شد. دلش مي خواست ساعت ها در خيابان قدم بزند. چه هواي فرحبخشي بود. با خو

 چقدر سخته كه)Sadگفت

 

 ((!آدم مجبور باشه مدام توي خونه باشه
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آن روز يلدا بعد از ديدن فرناز و نرگس توي دانشگاه،نشاط گذشته را به دست آورد و با وجود آنها تمام تلخي را 

 كه روز گذشته

 

ه عاقبت ند كر آوردپشت سر گذاشته بود،به طنز كشيده شد. آن قدر گفتند و خنديدند و اداي اين و آن را د

 خسته شدند. يلدا از

 

ز كتاب ه حالش اكواند اين خوشحال بود كه باز ميتواند به دانشگاه برود و دوستانش را ببيند و باز آنقدر درس بخ

 به هم بخورد. به

 

 .ردنظر او دوران تحصيل در دانشگاه از بهترين دوران زندگيش بود و بايد از آن دوران لذت ميب

 

ي صحبت و خيلچه ها خدا حافظيكرد تا به خانه برگردد، دلش شور خاصي گرفت. فرناز و نرگس با اوقتي از ب

 كرده بودندكه بايد

 

ا هلي بايد صه كراحت باشد و زندگي خودش را بكند و آنجا را متعلق به خودش بداندو نبايد خجالت بكشد و خال

 !و نبايد ها

 

شته ه نفس دابتماد زي، نيروييدر درونش مي جوشيد كه نمي توانست اعاما يلدا با وجود دانستن تمام اينها ، چي

 باشد و همين

 

خر م شهاب آهباز  عدم اعتماد به نفس بود كه باعث ميشد او در خانه خود را هيچ كاره بداند. باز هم شب شد و

 وقت آمد. آن
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 .رس و دانشگاه بودشب اصال شهاب را نديد. تقريبا دو هفته گذشته بود. يلدا دو باره درگير د

 

ن در ز هم بودا هنوبراي خانه شهاب لوازمي تهيه كرد تا بتواند براي خودش پخت و پز ساده اي راه بيندازد، ام

 آنجابرايش سخت

 

ود . شهاب زو بودبود. با اين كه در آن مدت فقط يك بار شهاب را ديده بود،اما اغلب نگران آمدن و نيامدن ا

 ميرفت و شب دير باز

 

برايش  مكاريميگشت. يلدا نيز متوجه آمدنش ميشدو به اتاق ميرفت و اصال از آنجا خارج نمي شد و وقتي ه

 پيش مي آمدو

 

 مجبور ميشد بيرون بيايد، شهاب به اتاقش ميرفت

 

 مان طوريانه هيلدا از اين وضعيت دلتنگ و خسته شده بود. هيچ چيز در خانه مطابق ميل وسليقه اش نبود. خ

 دوهفه بود كه

 

ي روز غذا دا هرپيش بود. پروانه خانم هم ديگر به آنجا نمي آمد. شايد حاج رضا مانع آمدن او شده بود. يل

 دانشگاه را مي خوردو

 

نگ ودش تخشب ها را هم با كيك وشكالت و شير به صبح مي رساند. دلش براي غذا درست كردن به سليقه ي 

 شده بود. او
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مي خواست خانه و زندگي تر و تميز و رو به راهي داشته باشد و دلش مي خواست  دختر كد بانويي بود و دلش

 فرناز و نرگس

 

يز نبود. چ مكانشاهم به آنجابيايند و مثل خانه ي حاج رضا  ساعتي كنار هم باشند، اما با وجود اوضاع خانه 

 ديگري كه او را

 

يد همان تر شاگ ميزد. يلدا فكر ميكرد اين دخعصباني كرده بود، اين بود كه اغلب دختري به خانه شهاب زن

 نامزد شهاب است

 

اب من شهضو فقط براي فضولي با اين خانه تماس مي گيرد، چون خودش مي داند كه شهاب  منزل نيست. در 

 تلفن همراه

 

گ زنراه ش فن همداشت وبراي يلدا اين سوال بود كه چرا اين دختر احوال شهاب را از او مي پرسد وچرا به تل

 نمي زند؟ يلدا هر

 

مي  د.دلشدفعه سعي كرده بود مودبانه و بي غرض جواب بدهد و در اين مورد هيچ چيز به شهاب نگفته بو

 خواست مطمئن شود

 

ا چه حد تانست دكه آيا واقعا شهاب كسي را دوست دارديا نه؟!   دليلش را به وضوح نمي دانست ويا حتي نمي 

 برايش اهميت

 

 دارد؟
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صر بود كه يلدا به خانه رسيد پسر همسايه كه حاال براي يلدا چهره اي آشنا شده بود از پشت پنجره آن روز ع

 .نگاهش مي كرد يلدا وارد خانه شد 

 

 

  

از بر اتاقش دكرد  هواي ابري ياعث شده بود خانه تاريك بود از خانه ي تاريك و شلوغ متنفر بود چراغ را روشن

ي كاويد مز دور همسايه را ديد كه هنوز پشت پنجره بود و داخل آپارتمان را ابود از پشت پرده ي توري پسر 

ه از ر حالي كد و ديلدا ديگر تاب نياورد و با عصبانيت به سوي پرده توري اتاقش رفت و پرده را غرغركنان كشي

عنتي را ده لراتاقش خارج مي شد در را بست و بلند گفت: لعنتي تو ديگه چي از جونم مي خواي؟ بايد اين پ

 .عوض كنم

 

 

  

واهد يا خه مي دوباره روي مبل ولو شد خانه ساكت و دلگير كننده بود دلتنگ و بي انگيزه يود نمي دانست چ

 دلش براي چه كسي تنگ شده است؟

 

 

  

كتاب مثنوي بزرگش را كنار كيف روي مبل رها شده بود او را برداشت و بي آن گه بفهمد چه مي كند مشغول 

ن شد و با خودش بلند حرف مي زد و مي گفت: بايد تكليفم را روشن كنم شش ماه خودش يك عمره ورق زد

بايد درست زندگي كنم تا كي توي اين آت و آشغال ها دوام مي آرم؟ اصال اينجوري كه نمي تونم درس بخونم . 

د و دوباره با خود گفت: ناگهان چشمش به كاغذي افتاد كه درون يك نايلون مچاله شده بود كاغذ ساندويچ بو

پس شهاب خونه بوده حاال كه يلدا روزها خونه نيست شهاب راحت تر شده و حداقل در روز سري به خانه مي 

زند.يلدا كوشيد چهره او را به ياد بياورد اما انگار سايه هاي مبهمي از تصوير شهاب در ذهنش مانده بود كتاب را 

زد و انگار مصمم شده بود تا كاري را انجام بدهد گويي مي خواست ديگر  يك سو نهاد و ايستاد در سالن قدم مي
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درست زندگي كند درست رفتار كند و در برابر شهاب بايستد و حرف هايش را بزند بايد به آن اوضاع خاتمه مي 

ومد بگو با داد . تلفن زنگ زد گوشي را برداشت. الو. الو سالم . بفرمائيدو شهاب خونه اس؟ نه نيست شما؟ اگه ا

ميترا تماس بگير. چرا شما با موبايلش تماس نمي گيرين ؟ اوال دستگاهش خاموشه در ثاني من هر وقت دلم 

 (بخواد با خونه اش تماس مي گيرم و به جناب عالي هم ربطي نداره.)گوشي را گذاشت

 

 

  

مي  وو بدي رجواب اين لعنتي يلداكه گوشي به دست و حيران مانده بود با خودش گفت: بدبخت تو نمي توني 

 گذاري هرچي دلش مي خواد بگه اون وقت چه طوري مي خواي جلوي شهاب وايسي و حرفي بزني؟

 

 

  

ود براي مده ببا گذاشتن گوشي مصمم تر شد و مي خواست تكليفش را بداند از اين قايم باشك بازي به تنگ آ

را من اره چاسه ي چي فرار كنم؟ اگه اون نامزد دهمين با خودش گفت: اينقدر اينجا مي شينم تا بيادش و

 زندگي خودم را نداشته باشم ؟ مگه اون با سهيل چه فرقي ميكنه؟

 

 

  

ند با ت مي توادانس لحظه اي ساكت شد و به اين انديشيد كه آيا او واقعا براي يلدا فرقي با سهيل مي كند؟ نمي

ي مون فرار م از اشه معلومه كه فرق نمي كنه . من همش دارخودش صادق با خير ؟ ولي باز ادامه داد : بره گم 

افكند  سايه كنم امشب ديگه بايد ببنمش. وناگهان دوباره از تصميم جديدش دلش ريخت. باز در دلش اضطراب

د؟اگر وش دهچه طور مي توانست رو در روي شهاب بايستد و حرف بزند؟ چه طور از او بخواهد به حرفهايش گ

اد نم مي خوبه جه رفتار كند و او را تحقير كندچه؟ و دوباره به خودش دلداري داد و گفت: اصالمثل هميشه بد 

 چي بگه؟ اصال من مي خوام چي بگم كه اون بد رفتار كنه؟
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مقنعه انتو ومبود و هوا رو به تاريكي مي رفت يلدا همان طور در فكر روي مبل نشسته بود حتي  6/30ساعت 

گم  ت: ميود تمرين مي كرد كه اگر شهاب اومد چه طوري شروع به صحبت بكنه بلند گفاش را عوض نكرده ب

 فكر ي گم حاالقا نمآآقا شهاب باهاتون كار دارم آقا شهاب! ولش كن بابا اون چرا من رو تو صدا ميكنه منم بهش 

 .مي كنه كي هست

 

 

  

ي كند الب تهقكليد آمد يلدا نزديك بود صداي پاي كسي از توي پله ها مي آمد پشت در صدا قطع شد و صداي 

بودي رصت نففكر نمي كرد شهاب به آن زودي پيدايش شود. خواست فرار كند اما گويي كسي گفت: مگه دنبال 

 ...؟ مگه نمي خواستي تكليف خودت را روشن كني؟

 

 

  

ود بيين سرش پا كليد توي قفل چرخيد و در باز شد شهاب كه مشخص بود فكر نمي كرد يلدا در خانه باشد

د و ته بوشلوار مشكي با يك پيراهن آلبالويي تيره كه دكمه هايش سفيد رنگ بود پوشيده بود صورتش خس

 .پوستش تيره به نظر مي رسيد

 

 

  

ا وجه رتيلدا از طرز لباس پوشيدن شهاب خوشش مي آمد و به نظرش شهاب تيپ مردانه ي قشنگي داشت كه 

 .دوكلن شهاب در خانه پيچيد و يلدا را مست كردخود جلب مي كرد دوباره بوي ا
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ر شد افلگيغشهاب سرش را بلند كردتا دسته كليدش را روي ميز پرت كند كه يلدا سالم بلندي داد و شهاب 

ر الن بسيادر س چشم هايش درشت شدند و همراه با تكان دادن سر جواب سالم يلدا را داد گويي از نشستن يلدا

 .متعجب بود

 

 

  

از  مصمم تر همين لدا كه از غافلگير كردن شهاب لذت برده بود انگار نيروي تازه اي در و جودش مي ديد برايي

 .ارددقبل منتظر فرصت نشست شهاب با احتياط از كنار يلدا گذشت انگار مي دانست يلدا با او كار 

 

 

  

شه  بخشيد ميرد: بلند بلند به زبان اوعاقبت يلدا جمالتي را كه يك ساعت بود هزاران بار با خود گفته بود ب

 .هروقت برات مقدور بود بياي ينشيني من باهات حرفهايي دارم

 

 

  

ست ديلدا احساس مي كرد صدايش مي لرزد حتي يك لحظه گلويش گرفت و صدايش خش دار شد چه قدر از 

ا رتاد و يلدا خودش حرص مي خورد شهاب كه معلوم بود حيرتش دو چندان شد است لحظه اي مردد ايس

 .نگريست
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يلدا مقنعه اش را كمي عقب كشيد و نگاهي به شهاب انداخت . شهاب با متانت خاصي در حالي كه سعي مي 

كرد خونسرد جلوه كند از كنار يلدا رد شد و روي مبل نزديك يلدا نشست و شانه ها را باال انداخت و دست ها را 

ا آمد نگاهش كرد و گفت : خب بفرماييد من قالب كرد و سرش را باال گرفت و با حالتي كه به نظر يلدا خيلي زيب

 .در خدمتم 

 

 

  

ه بايد االخريلدا نفس عميقي كشيد و آب دهانش را قورت داد و گفت : راستش نمي دونم چه جوري بگم اما ب

شهاب  عي بهبگم...و )لبخند قشنگي زد لبخندي كه او را بيشتر مثل دختر بچه ها نشان مي داد( نگاه سري

 ن اينجامت كه مآن را دزديد و به دست هايش خيره شد و ادامه داد: ببين من االن دو هفته اسانداخت و زود 

راري گيت فاين رو مي دونم كه من در حقيقت يك جورايي مزاحم توام و براي همينه كه تو از خونه و زند

 ..!شدي

 

 

  

ونه رو از خ نه من: هيچ چيز نمي توشهاب قالب دست ها را از هم باز كرد و مبل تكيه زد وميان كالم يلدا گفت

ي كشه مطول  ام فراري بده من هميشه همينطوري زندگي كرده ام بيشتر وقتم را بيرون مي گذرونم چون كارم

 ..در ثاني براي من

 

 

  

ي ن من فرقنبود اين بار يلدا پيش دستي كرد . پريد ميان كالم او و گفت: مي دونم مي دونم براي تو بودن و

 ...اين رو صد دفعه گفتي لطفا بذار حرفم رو بزنم نمي كنه 
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 شهاب كه واقعا متحير شده بود ساكت شد و دست ها را باال برد و گفت: باشه تسليم

 

 

  

كن مهم  راموشفببين مي دونم كه دوست نداري من رو ببيني اما موضوع من وتو نيستيم يعني يلدا و شهاب را 

زندگي  ست كهااره اين جا به مدت شش ماه با هم زندگي كنيم االن دوهفته اين كه من تو دو تا آدميم و قر

 نظر بدم اي توجهردوي ما دچار تغييراتي شده كه خب براي هر دومون يه جورايي سخته البته من نمي خوام به 

گي ه زنداز خودم مي گم من توي اين مدت حتي زندگي معمولي خودم را نداشته ام من دوست دارم جايي ك

ي ندارم م ر جهتهمي كنم را به سليقه ي خودم كاراشو رو به راه كنم عادت به شلوغي و هرج و مرج و باري به 

يك  خودش دونم حتما االن مي خواي بگي قرار نيست تا آخر عمرم رو اين جا باشم درسته اما شش ماه هم

ي نم تومركز درس خواندن بكقسمتي از عمر ماست كه طوالني هم هست من اين طوري نمي تونم افكارم مت

 جه گرفتمن نتياين شلوغي دوست ندارم زندگي كنم تو از وقتي گفتي به كارهاي هم هيچ كاري نداشته باشيم م

.. واقعا سال .كه توي خونه و زندگيت هم هيچ دخالتي نكنم اما حاال ميبينم نمي تونم شش ماه يعني نصف يك

و سپس ساكت  ين شش ماه را مثل اين دو هفته كه گذشت بگذرونيم.فكر مي كنم در توانم نباشه كه بقيه ي ا

 .شد و چشم به شهاب دوخت

 

 

  

 شهاب كه هنوزمنظ.ر يلدا را متوجه نشد بود لب ها را ورچيد و گفت: خب كه چي؟ منظورت چيه؟

 

 

  

يلدا احساس مي كرد دهانش خشك شده است و ديگر قادر به حرف زدن نيست اما سعي كرد خود را نبازد 

وادامه داد: راستش من دوست دارم اين جا را كمي عوض كنم و جور ديگه اي اين خونه رو درست كنم دوست 
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دوست دارم نظم بيشتري دارم نظم بيشتري داشته باشه دلم مي خواد اگر قراره توي اين خونه رو درست كنم 

داشته باشه دلم مي خواد اگر قراره توي اين خونه زندگي كنيم مثل دو تا آدم زندگي كنيم مجبور نباشيم... 

مجبور نباشيم از هم فرار كنيم توكار خودت رو مي كني و من هم مار خودم رو اما در بعضبي موارد مي تونيم به 

رو كه توي خونه الزمه تهيه كني و من هم به اوضاع داخلي خونه هم كمك كنيم مثال تو مي توني چيزهايي 

برسم مي تونم آشپزي كنم اين طوري مجبور نيستيم شش ماه ساندويچ بخوريم.) اشاره كر به كاغذ ساندويچي 

 (كه روي زمين افتاده بود

 

 

  

م و اما ده اي عادت كرشهاب پوزخندي زد و گفت: ولي من شكايتي ندارم چون خيلي وقته كه به اين طور زندگ

يه اش لي بقدر مورد خريد هرچي الزم داري يادداشت كن و شب ها بذار روي ميزم منم برات تهيه مي كنم و

براين ي بناكاري ندارم تو هم اگه سختته مشكل خودته شرايطي رو كه مي گي در اصل خودت قبال پذيرفته ا

 .اري مسلمه نبايد به من بگي نبايد شكايتي داشته باشي در ثاني اگر شكايتي هم د

 

 

  

 شهاب خواست از جايش برخيزد كه يلدا نگاهش كرد و گفت : ولي ما مي تونيم

 

 

  

همون وم راشهاب مهلت نداد و با لحن جدي گفت: ببين دختر جوان مايي وجود نداره من و تو!... كه هركد

 ب؟ري دوست داري زندگي كني خجداست من از اين زندگي راضيم به من هم ربطي نداره كه تو چه طو
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يلي فت: خگشههاب دوباره سرجايش نشست و نگاه معني داري به يلدا انداخت. يلدا بعد از لحظه اي سكوت 

مي خوام نز تو اخب پس من هركاري دلم بخواد ميكنم و از حاال به بعد عم هيچي به تو نمي گم و هيچ همكاري 

 مي تونند گاهي به اينجا يبان.؟ آهان فقط يه چيز ديگه.. دوست هاي من

 

 

 

  

 .شهاب لب ها را هم فشرد و گفت: باشه مشكلي نيست. و دستي به موهايش برد

 

 

  

شب  ج رضاتاللو خاصي در گردنش يلدارا متوجه خود ساخت يلدا زنجير را شناخت همان زنجيري بود كه حا

يخت و را فرو به گردن داشت چيزي در دل يلدعقد به آنها هديه كرده بود با ديدن آن زنجير كه هنوز شهاب 

ا به درونش ر وبارهدناخواسته دست به زير مقنعه اش برد و آويز )اهلل( را در دستش فشرد نمي دانست چه نيرويي 

وازمش لهسته جوششش و جريان انداخته است شهاب دست دراز كرد و كنترل تلويزيون را برداشت يلدا آهسته آ

فت: . شهاب گشتنندگاتاقش برود اما گويي هر دو براي نشستن در انجا دنبال بهانه اي مي  را جمع مي كرد تا به

 راستي كامبيز زنگ نزد؟

 

 

  

ت: نه و گف يلدا از اين كه مي ديد شهاب سعي كرده است بهانه اي براي ادامه ي صحبت بتراشد خوشحال شد

 يبله يك خانم ي طرف و بي غرض است پاسخ داد :فقط... كسي زنگ زده؟ يلدا با حالتي كه نشان بدهد كامال ب

 به نام ميترا گفت باهاش تماس بگيري
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و به  رخاستپره هاي بيني شهايب براي لحظه اي باز شد چره اش جدي و عصباني به نظر مي رسيد از جايش ب

 .اتاقش رفت

بند قتي گردنود از دست به كار ش بعد از آن شب كه يلدا تصميم خود را براي تغيير دادن اوضاع خانه گرفته بود

ديك يد نزعامزدي را در گردن شهاب ديده بود اشتياق خاصي براي انجام هركاري در خود حس مي كرد گويي 

و  حمت كشيدمام زاست خانه تكاني اي برپا كرده بود كه نظير نداشت تمام خانه را زير و رو كرد يك هفته ي ت

يازش نزم مورد ه لواچيز را تميز و مرتب كرد حتي اتاق شهاب براي آشپزخان دكوراسيون خانه را تغيير داد و همه

پارتمان آز ان را تهيه كرد و هزاران كار ديگر هر روز چند شاخه گل رز مي خريد و داخل گلدان مي گذاشت ا

مي  ارديگر خوشش آمده بود حاال ديگر جاي همه چيز را خوب مي دانست شهاب را خيلي كم مي ديد و اگر هم

 .ديدند بدون هيچ حرفي يا كالمي از كنار هم مي گذشتند

 

م هره و چشدر چ يلدا دلش مي خواست شبي شهاب زودتر بيايد تا يلدا آثار وجد و شگفتي را از اين همه تغيير

چيز  ت به همهاهمي هاي جذاب او بيابد اما فقط دل يلدا بود كه شب ها تند تر از روزها مي زد و وقتي شهاب بي

ود و شه مي ز كنارش رد مي شد و جواب سالمش را زير لب زمزمه مي كرد دلش را مي ديد كه چگونه تكه تكا

 .ي كندماميدها را يكي پس از ديگري از دست مي دهد اما دوباره مي گفت : فردا حتما با امروز فرق 

 

 :شتدر دفترش نو شهاب همچنان سرد مي آمد و مي رفت او مثل يك باد سرد پاييزي بود . يلدا شبي

 

 مانند گردبادي پر از شن و خاك

 

 و من آخرين برگ از يك درخت خشكيده

 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         82 

 

 به سويم آمدي چنان مرا در هم پيچيدي

 

 كه فرصت دست و پا زدن را نيز از من گرفتي

 

 به خود مي گويم اين گرد باد مثل نسيمي خنك

 

 بر تنهايي عميقم چه خوش نشسته است

 

 ر از شن و خاكاما تو همان گرد بادي پ

 

 (تك برگ رويايي)

 

 يلدا

 

نقره  ه مثلكيلدا با نهايت دقت و سليقه غذا مي پخت بوي خوش غذا در آپارتمان تازه جان گرفته ي شهاب 

رسيد  ام ميهاي قديمي و صيقل داده برق تميزي مي زد پيچيد و عطر زندگي و عشق از جاي جاي خانه به مش

 .و انسان را سرمست مي كرد

 

ه كه ل تازگلدان هاي حسن يوسف و پيچك و شمعداني كه به سليقه ي يلدا خريداري شده بود و شاخه هاي گ

يد نيا و امدا يك بهروز توسط او خريداري مي شد فضاي خانه را طرب انگيز و با نشاط كرده بود او هر روز صبح 

ر و غم بسيا دن بارد و شب ها موقع خوابيو آرزو پنجره ي اتاقش را بر روي زندگي و آرزوهاي زيبايش باز مي ك

 .اميد به فردا پنجره را مي بست 
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 ماه دوم از زندگي در خانه ي شهاب به نيمه رسيده و يلدا با خودانديشيد: ديدي اونقدر هم سخت نبود

 

دش خو انه يقعا خانگار حاال ديگه عادت كرده بود را دانشگاه را به خانه شهاب ختم كند گويي حاال آن جا وا

رد روي مي ك شده بود ديگر در خانه دلتنگ نبود و ماندن در آنجا آزارش نمي داد استقالل دل چسبي را حس

زگي ها د: تاصورتش هاله هاي گلگون نشسته بود كه زيبا ترش مي كرد بچه هاي دانشگاه و دوستانش مي گفتن

 چقدر تغيير كرده اي

 

 

ر ديرين ست و نمي دانست چگونه توجيهش كند گويي يك غم شيلدا خودش هم فكر مي كرد تغييراتي كرده ا

 ....دل داشت كه گاه باعث شور و نشاطش مي شد و گاه افسرده اش مي ساخت

يلدا،  ":گفت  يلدا آن روز ساعت سه آخرين كالسش را مي گذراند. خسته و بيحوصله مي نمود كه فرناز به او

تاب ران تا كاه ته؟ نه، مرسي. امروز شايد برم رو به روي دانشگامروز ساسان مياد دنبالم، مي خواي برسونيمت

 خاقاني را بخرم خب فردا برو

 نه، ديگه خيلي دير ميشه

ا كه با نه ! يلدتابش كراست مي گه. بذار امروز بره كتابش رو بخره يه عالمه نوشتني داره تا وارد ك "نرگس گفت: 

اطر به و به خداره، دلش به شور افتاد. نرگس راست مي گفت ، احرف نرگس انگار تازه يادش آمد چه اوضاعي 

س از ند. پموقع نخريدن كتاب كلي نوشتني داشت. پس تصميم گرفت حتماً براي خريد كتاب آن روز اقدام ك

نهايي به لدا به تود. يپايان كالس ، دم در دانشكده با هم خداحافظي كردند. اواخر آبان ماه بود و هوا سرد شده ب

ند كه هان كاهش ادامه داد. يقه ي ژاكت قرمزش را باال كشيد وسعي كرد بيني و لب هايش را زير يقه پنر

يستاد. اكرد و  يلدا برگشت و نگاهي "خانم ياري، يلدا خانم! "صدايي از پشت سر او را متوجه خود ساخت ، 

ر از حوصله ت دا بيوپايي ها نبود . يلسهيل بود . با آن قد بلند و موهاي روشن و صورت سفيدش بي شباهت به ار

ه سهيل بش را آن بود كه بخواهد عكس العمل خاصي در برابر او داشته باشد . همان طور با بي حوصلگي نگاه

سي حوالپراچيه؟! سهيل دستپاچه بود . خم و راست شد و سالم و  "دوخته بود و حتي حال نداشت بپرسد : 

 الً پاسخ دادكرد. يلدا هم با تكان دادن سر مث
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راستش خيلي عجله دارم وبايد  "يلدا جواب داد : ">مزاحم كه نيستم؟! ديدم تنهاييد، گفتم ... "سهيل گفت: 

قبل از بسته شدن مغازه ها به كتاب فروشي بروم . حاال اگر امري دارين بفرمايين ، فقط يك كم زودتر! ممنون 

اِ ، چه جالب ! من هم بايد سري به كتاب  "شت گفت: مي شم! سهيل در حالي كه لبخند شرمندگي بر لب دا

؟! راستش مي براي چي "فروشي بزنم . اگه ممكنه ! ... مي شه همراهيتون كنم؟! يلدا خشك و سرد جواب داد : 

خواستم باهاتون صحبت كنم ؟! راجع به آقاي محمدي مثل اين كه شما متوجه نيستيد ، من خيلي عجله دارم . 

مي كنم درست باشه اين مسير رو با هم طي كنيم . بهتره شما وقت ديگري رو براي گفتن در ثاني فكر ن

 مطلبتون پيدا كنيد ، ببخشيد .... اگه كاري نداريد من بايد برم. خداحافظ

ج و ل پسر سمو سهييلدا ديگر منتظر پاسخي از سوي سهيل نماند و به سرعت دويد تا به اتوبوس برسد . به نظر ا

دا بت با يلاي صحو از رفتار بي رحمانه ي يلدا خسته نمي شد و روز بعد دوباره بهانه ي جديدي بر صبوري بود

ن ، اما م !مي شم نمثل من كه در برابر رفتارهاي بي رحمانه ي شهاب خسته  "پيدا مي كرد. يلدا فكر مي كرد : 

بان را رض خياعرسيد و پياده شد و كه احساس خاصي نسبت به شهاب ندارم ! دقايقي بعد به ايستگاه دانشگاه 

عت ها ست ساطي كرد و به كتاب فروشي ها رسيد. اين جا هم از جاهاي دوست داشتني يلدا بود. دلش مي خوا

بود كه  ر اينپشت ويترين كتاب فروشي ها بايستد و يكي يكي كتاب ها را نگاه كند، اما در حال حاضر مهمت

گس فت. نرچند كتاب فروشي سرك كشيد و سؤال كرد، اما نتيجه نگركتاب درسي اش را تهيه كند. به داخل 

ر از حظه سردتهر ل گفته بود بهتر است به بازارچه ي كتاب برود، پس راهي بازارچه ي كتاب شد. هوا ابري بود و

سته مي سته ددقبل مي شد. آن جا همه در رفت و آند بودند و مثل هميشه شلوغ و پر جمعيت بود. دانشجو ها 

 ز ياد ميهم ا مدند ومي رفتند، اما يلدا غرق در افكار خودش همچنان در پي چيزي مي گشت كه گاه نامش راآ

 (برد. ) كتاب خاقاني

 

همان طور كه به سمت بازارچه كتاب مي آمد ناگهان نفسش حبس شد چشمانش روي نقطه اي در مقابلش 

هر آن ممكن است شكافته شود در يك لحظه ثابت ماند ودلش آنچنان تپيد كه حس كرد قفسه ي سينه اش 

ندانست چه مي كند و در كجاست او شهاب بود اشتباه نمي كرد خودش بود و چند نفر هم همراهش بودند 

كامبيز هم بود بدنش به ظور محسوسي مي لرزيد اگر شهاب او را نديده بود حتما خودش را پنهان مي كرد اما 

را ديد گويي براي نخستين بار بود كه يكديگر را مي ديدند يلدا خريد  افسوس كه شهاب همان لحظه ي اول او

كتاب را فراموش كرده بود و هرچه به هم نزديك تر مي شدند مضطرب تر از قبل مي شد آنها از رو به رو مي 

بهش  آمدند اما يلدا سعي كرد بي اهميت نشان بدهد با خودش گفت: يااهلل دختر اين بهترين فرصته براي اين كه

 .ثابت كني آدم نيست و براي تو اهميت ندارده
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ه خرين لحظآب تا يلدا به تصميمش عمل كرد و از منار او و دوستانش بي تفاوت گذشت.. بي تفاوت اما نگاه شها

ده است؟ رچه شبا او وبد يلدا هيجان زده خود را در بازارچه كتاب يافت اصال نمي دانست چگونه وارد بازا

ا با جا نبود جز اين كه االن شهاب كجاست؟ دلش مي خواست پشت سرش را نگاه كند امحواسش به هيچ 

ه مي ورد چنيرويي از درون گفت: رفتارت را كنترل كن . وداخل يك كتاب فروشي شد سعي كرد به خاطر بيا

واي؟ خ ي ميچخواهد باالخره نفس زنان و هيجان زده پرسيد: ببخشيد كتاب درسي مي خوام. فروشنده پرسيد: 

 ادبي به ه هايخاقاني گزيده اش. بله بله مي دونم بذار نگاه كنم فكر كنم تمام شده باشه. ) در ميان قفس

 (جستجو پرداخت

 

ي اطالع دنش بيلدا كمي از هيجان افتاده و احساس بهتري داشت لبخندي روي لبانش نشسته بود كه خود از بو

ه شما ام شدداخل همان قفسه ها فرياد زد: خان متاسفم تم بود صداي تپش قلبش را مي شنيد . فروشنده از

 .آخر هفته يه سري بزنيد

 

 متشكرم خداحافظ...) صدايي از پشت سر شنيد(. چي مي خواي؟

 

مين زروي  ويلدا غافلگير سربرگرداند و با ديدن شهاب آنچنان دلش فرو ريخت كه نزديك بود بي حال شود 

 گفت: س..سالمبيافتد رنگش پريد و با لكنت 

 

م . ب بخرشهاب نگاهي به اطرافش انداخت و گفت: سالم اينجا چه كار داري؟ دنبال چي هستي؟ اومدم كتا

 اسمش چيه ؟ گزيده ي خاقاني . قبل از اينكه هوا تاريك بسه برو خونه من مي خرمش

 

الپرسي م و احوم سالنم. يلدا هيلدا تا خواست چيزي بگويد كامبيز وارد مغازه شد و با خنده گفت : سالم يلدا خا

 كرد كامبيز كه خوشحال مي نمود پرسيد: ديگه خبري از شما نيست يلدا خانم خوش مي گذره؟
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 .فروشنده ي كتاب كه بي طاقت شده بود گفت: آقايون اگر امري داريد بفرماييد

 

 .شهاب سريع گفت : مرسي مرسي داريم ميريم

 

 (به كامبيز گفت : بچه ها رفتند؟ آره )چشمك زد همگي از مغازه بيرئن رفتند شهاب رو

 

خب  گفت: يلدا كه دلش نمي خواست اين بارهم نقش يك آدم اضافي و مزاحم را بازي كند پيش دستي كرد و

 .آقا كامبيز از ديدنتون خوشحال شدن با اجازه اتون من ديگه مي رم بايد حتما يه كتاب بخرم

 

 .م كه بايد كتاب بخرم. گفتم كه خودم مي خرمشهاب گفت مي ري خونه ديگه؟ نه گفت

 

دم ي بود؟يا: ا چيلدا با زرنگي پرسيد: اسمش چي بود؟ شهاب كه غافلگير به نظر مي رسيد خود را نباخت و گفت

 .رفت يه بار ديگه بگو

 

ا رهاب يت شحساس يلدا خنديد و گفت : باشه پس مغازه هاي داخل پاساژ و بگرد و بعد حتما برو خونه. يلدا كه

 .برد ذت ميلبراي به موقع به خانه رفتن مي ديد قند در دلش آب مي كرد و نمي دانست چرا از حساسيت او 

 

 ا هم نميكرش رفباالخره يلدا از شهاب و كامبيز خداحافظي كرد . اعتماد به نفس خاصي پيدا كرده بود اصال 

 كرد شهاب دنبالش

 

ك ا پسرپسر سعي كرد پوستر ديگري مثل همان پيدا كند ام يلدا لبخند شرمگيني زد بدون توجه به حرف

 پوستر را جلوي يلدا گرفت و گفت: همين رو بردار

 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         87 

 

 .يلدا بي اهميت گفت: متشكرم من يكي ديگه پيدا مي كنم شايد داشته باشند

 

ي وبه ر پسر جوان گويي دوست داشت در حق يك دختر زيبا و دوست داشتني محبت كرده باشد تا شايد دري

 آشنايي با وي گشوده گردد مصرانه گفت: خواهش مي كنم بگيرش د بگيرش ديگه

 

ساب ولش را حتا پ يلدا از اصرار او به تنگ آمده بود پوستر را از او گرفت و گفت : مرسي. و بدون معطلي رفت

 كند پسر جوان به دنبالش راه افتاد و كنار يلدا ايستاد و گفت: من حساب مي كنم

 

داد :  ي جوابحيرت به او نگاه كرد و گفت: آقا شما چي مي گين ؟ چي مي خواين ؟! جوان با پوروييلدا با 

 (...هيچي مي خواستم بگم اين پوستر را يك هديه بدونين من پولش رو حساب مي كنم...)آي،آي

 

تحير لدا ميجوان كگه معلوم بود درد عميقي را در ناحيه ي دست خود احساس مي كند آهسته به عقب برگشت 

 .به او و شهاب كه دست پسرك را از پشت گرفته بود و مي پيچاند خيره ماند

 

سر پوني؟ شهاب دندان ها را به هم فشرد و گفت: به كي مي خواي هديه بدي؟ خوب تقديمش كن ببينم مي ت

ا به آن ران گرجوان كه حسابي غافلگير شده بود به سختي سر را عقب برد و در حالي كه سعي مي كرد توجه دي

ي صد بدقوضيعت جلب نشود آهسته گفت: آقا معذرت مي خوام مگه اين خانم با شمان؟ ببخشيد باور كنيد 

ر جا بسيا نداشتم. شهاب دستش را رها كرد و زير لب گفت: گمشو بزن به چاك. يلدا هم ترسيده بود و هم

 ..حقش بود خورده بود كامبيز هم به سويشان آمد و چشمكي به يلدا زد و گفت :

 

 رسيميلدا شرمگين شد شهاب پول كتاب و پوستر را حساب كرد و گفت: چيز ديگع اي الزم نداري؟ نه 

 

چند لحظه بعد هر سه بيرون فروشگاه بودند هوا تاريك شده بود يلدا گفت: من ديگه مي رم خونه. شهاب گفت: 

 .صبر كن . ورو به كامبيز ادامه داد: كامي من ديگه نمي آم
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 مبيز گفت: باشه باشه فقط به سعيد مي گم نقشه ها را فردا برات بياره. باشهكا

 

ز رفتار نه نيكامبيز خداحافظي كرد و رفت شهاب كنار يلدا ايستاده وبد و ديگر نگاهش را نمي دزديد خصما

 ون جا بااز ا نكرده بود و مثل هميشه جدي بود رو به يلدا كرد وگفت: تا يك مسيري ماشين مي گيريم و بعد

 .ماشين خودم مي ريم

 

ز ابخش تر  ل لذتدقايقي بعد در اتومبيل نشسته بودند . حاال ديگر هوا كامال سرد بود و نشستن داخل اتومبي

 د و تنهابودن بيروون بود همان طور كه شهاب گفته بود بقيه راه را با اتومبيل شهاب طي كردند هردو ساكت

ت رد دسكرا گرفته بود يلدا زير چشمي به دست هاي شهاب نگاه مي  صداي موسيقي ماليمي سكوت اتومبيل

 .هاي بزرگ و قوي اش 

 

مه ؟ قورشهاب پرسيد گرسنه ات نيست؟ يلدا لب ها را ورچيد و با لبخندي گفت: يك كمي. چي دوست داري

كردم  فكر »سبزي رو كه ديشب درست كردم. آهان آره بوش كل ساختمان را برداشته بود. يلدا خنديد و گفت

لدا ورم.يدوست نداري پس چرا نخوردي؟ آخه غذا خورده بودم حاال اگه همه اش را نخورده اي امشب مي خ

 وي آنچيزي نگفت شايد مي ترسيد باز هم حرفي بزند و همه چيز را خراب كند دوست داشت تا ابديت ر

 .در رويا بماند صندلي بنشيند و به آن موسيقي دل نواز گوش بسپارد دوست داشت تا ابديت

 

واند ود كه بتآن ب آن شب براي اولين بار شهاب دست پخت يلدا را خورد البته به تنهايي يلدا هيجان زده تر از

 .تحمل غذا خوردن در كنار او را داشته باشد

 

 :فرداي آنروز در دفتر خاطراتش نوشت
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ام و مهتابي نبود يك شب با هواي آن شب يك شب پر ستاره بود... يك شب زيباي بهاري نبود.. يكشب آر)

 مطبوع و دل انگيز پاييزي نبود.... فقط يك شب بود... يك شب سرد كه او هم بود... او تنها عشق من وبد.( يلدا

ده كند و وباره زنشد، دبله عشق آمده بود، آرام و اهسته آمده بود تا قلب زخم خورده ي يلدا را دوباره التيام بخ

ود آن تمام وج ست بادارد. گويي اولين بار بود كه عشق را تجربه مي كرد. حاال دلش مي خوا دوباره به تپيدن وا

ا عشق كه ب را حس كند، آن را لمس كند. زيرا نه كودك بود نه نوجوان! حاال يك دختر جوان و شاداب بود

برايش  ندگيزمود و احساس كمال مي كرد. حاال از اين همه عشق كه قلبش را لبريز ساخته بود، خوشحال مي ن

ه ي و به هم بزند گويي دوباره آغاز شده بود. حاال هر لحظه برايش معنا پيدا كرده بود. دلش مي خواست فرياد

ند، حتي كبراز ادنيا بگويد كه عاشق شده است، اما نه، هنوز مي ترسيد كسي به رازش پي ببرد. مي ترسيد كه 

 امالً بيككند  كه مي افتاد، صحبت مي كرد و سعي داشت وانمود وقتي كه پيش فرنازو نرگس راجع به اتفاقاتي

 االييبطرف است و احساس خاصي نسبت به شهاب ندارد، اما شادي و شور و هيجان بيش از حدش، حساسيت 

مايان نه اش كه در لباس پوشيدن و طرز آرايشش نشان مي داد، لبخندي كه گاه و بي گاه در چهره ي مات زد

ه او كبود  اله ي صورتي رنگ گونه هايش و الغري صورت و اندامش همه و همه نشان از چيزيمي شد و حتي ه

 !را لو مي داد

ورد واز خا مي رفتار شهاب تغيير چنداني نكرده بود و فقط گاهي شبها زودتر مي آمدو گاهي هم غذاي خانه ر

 يخكوب ميلدا ميه وبي گاه روي نگاه يلدا تشكر مي كرد و گاه چند كلمه اي حرف مي زد، اما در نگاهش كه گا

د. يلدا نش كنشد، چيزي بود كه بي قرار نشان مي داد، چيزي كه يلدا فكر مي كرد شهاب هم نمي تواند پنها

فتر دا از شب ها تا دير وقت مي نشست وبا عكس هاي روز عقدشان سرگرم بود و هرچند ساعت يكبار آنها ر

گاه ا هرجا نباند تمي پرداخت. جرأت نداشت تا آنها را به در و ديوار بچسخاطراتش بيرون مي كشيد و به تماشا 

 " !ا كنمهيچ وقت نتوانسته ام شهاب را سير سير تماش "كرد چهره ي شهاب را ببيند. در دل مي گفت : 

 

 .ودرده بكفيلم روز عقدشان را هم يكبار در حضور نرگس و فرناز وقتي كه خانه ي فرناز بودند، تماشا 

 

دو ماه و نيم از عقدشان گذشته بود. براي يلدا جالب بود كه ديگر دلتنگ حاج رضا  و خانه اش نبود. حاال تنها 

چيزيث كه فكر و ذهن او و همه ي دلش را برده بود، شهاب بود. اين عشق گاهي چنان نيرويي به او ميداد كه 

بال بسته و محزون مي ساخت ... و خاصيت  گويي قادر است هر ناممكني را ممكن سازد و گاه هم او را پر و

 .عشق اين است
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يلدا دوست داشت وقتي خانه نيست و شهاب زودتر مي آيد به اتاقش برود و راجع به يلدا و نوشته ها و كارهايش 

كنجكاوي كند، كاري كه اغلب يلدا در نبود شهاب مي كرد. هميشه نشانه هايي در اتاقش، دفترش و كتاب ها و 

 .ي گذاشت تا مطمئن شود شهاب به اتاقش آمده است يا نه، اما هربار متأسف مي شدلوازمش م

احساس سبكي  حاال كه بعد از مدتها با خود صادق شده بود و به خودش اعتراف كرده بود كه عاشق شده است،

نعه اش قت! ممي كرد. حداقل اين بود كه ديگر مجبور نبود خودش را گول بزند. زيرا مي دانست در دلش چيس

را كه  فروغ را روي سرش انداخت و جلوي آيينه ايستاد، قبل از آن كه خودش را در آينه ببيند عكس پوستر

   " !و اينك منم...زني تنها در آستانه ي فصلي سرد "شهاب برايش خريده بود، توي آينه ديد...

 

 "فت: ودش گخن فرار مي كرد، به چيزي در دلش آوار شد، به عاقبت اين عشق انديشيد، چيزي كه هميشه از آ

 " ...!يعني چي ميشه؟

همه كه  "ت : به آينه نگاه كرد، چشم هاي غمگين فروغ هنوز نگاهش مي كردند. يلدا لبخندي زد و به او گف

ي تمندي رورضاي نبايد شكست بخورند! مگه نه؟!...حاال خودش را نگاه مي كرد. مقنعه اش را مرتب كرد. لبخند

و پول  ود بودخاين روزها زياد به خودش نگاه مي كرد و بيشتر از گذشته به فكر شكل و شمايل لب ها داشت. 

نداشت.  ندانيبيشتري باالي لوازم آرايش مي داد و چه قدر زيبا به نظر مي رسيد، به مدهاي روز اعتقاد چ

 .زيبا بود هميشه سعي مي كرد چيزي بپوشد كه بيشتر به او مي آيد، براي همين در نهايت سادگي

 12فصل 

د، ذاشته بوگيشه( شدر را باز كرد و از خانه بيرون آمد. پسر همسايه ي روبه رو كه يلدا نامش را مزاحم )پشت 

رك هم ! فتاد، پساراه  آماده و سرحال گويي منتظر يلدا بود، لبخندي زد و سالمي زير لب داد. يلدا بي توجه به او

قريباً يستگاه تاشست. ند. يلدا به نرمي روي نيمكت سرد سايه بان دار ايستگاه تا ايستگاه اتوبوس راه چنداني نبو

ر بست يي به كاآشنا خلوت بود پسر جوان نزديك يلدا ايستاد و تا آمدن اتوبوستمام تالشش را براي باز كردن باب

 .اما تالشش بي حاصل ماند و ناگزير از ادامه مقاومت كنار يلدا باقي ماند

 

وي رخشمگين  . يلداسربرگرداند تا او را اصاًل نبيند. پسرك دست بردار نبود. با آرنج به پهلوي يلدا زديلدا 

 " !چه كار مي كني بي شعور؟ "چرخاندو گفت: 

 !اِ، اِ، مؤدب باش دختر! مزاحمم؟ -
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 " !!مطمئن باش كه هستي "حالت و صدايش براي يلدا چندش آور بود، يلدا گفت:

 

 !برماگه مزاحمم، -

 

      !ترديد نكن، پاشو گمشو-

 

» مم ستم ! اسهتون  ببين، خيلي بي ادبي ها ! ) باز حالت نرمي و لبخند  به خود گرفت و ادامه داد( من همسايه

 !خواهرزاده ي اشرف خانم هستم، همسايه تون! مي تونم اسم شما را بدونم؟« پژمان

 

ه بند نفري چتاد. تيجه است از جا برخاست و كنار خيابان ايسيلدا كه فهميد حرف زدن و جواب دادن به او بي ن

 ": دامه دادااد و صف منتظران اتوبوس اضافه شدند. پسرك بي توجه به رفتار يلدا به دنبالش آمد و كنارش ايست

خيلي ازت  من بچه ي تهران نيستم! دانشگاه قبول شدم ، اومدم تهران پيش خاله ام. قصدم مزاحمت نيست.

 مرچون كالس دا ومده. مي خواستم بيشتر باهات آشنا بشم. حاال اين شماره رو ازم بگيري ديگه مي رم،خوشم ا

 " !و ديرم شده

 

وض را ع يلدا در دل به سادگي و سماجت پسرك مي خنديدو هم چنان پشت به او ايستاده بود. پسرك جايش

تو رو خدا  " گفت: رده بود، آهسته پيش آورد وكرد و روبه روي يلدا قرار گرفت و كاغذي را كه در دست پنهان ك

 "!...بگيرش

 

يلدا كالفه شده بود و چند قدم عقب تر ايستاد. از اين كه ديگران متوجه حركات پسرك بشوند، خجالت مي 

كشيد. اخم ها را درهم كشيده بود و عصباني ايستاده بود. صداي بوق اتومبيلي توجه او را به خود جلب كرد. 

وانمود كرد او را نديده است. از پسرك فاصله  "واي خدايا، اتومبيل كامبيزه. "برايش آشنا بود، گفت : اتومبيل 
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گرفت. اتوبوس در حال نزديك شدن بود. پسرك به دنبال يلدا رفت و باز نزديك شد و كاغذ را جلو آورد وگفت: 

 "...تا نگيريش، نمي رم "

 

تگاه ر از ايسه جلوتكغافلگير كرد. تمام حواسش به اتومبيل كامبيز بود نگاه يلدا اتومبيل سفيد رنگ آشنايي را 

ا شد. يلد سوار متوقف شده بود. با آمدن اتوبوس يلدا بدون درنگ خود را در داخل اتوبوس انداخت. پسرك نيز

 د ميا تنب يلدحرص مي خورد و بيرون را نگاه مي كرد. سمت راستش كامبيز در كنار اتوبوس در حركت بود. قل

 كايتي بهدون شزد. نزديك دانشگاه شدند.يلدا پياده شد و آن چنان تند مي رفت كه گويي مي دود. پسرك هم ب

يبت! زنگ جانداختم توي  " دنبالش مي دويد. عاقبت با زرنگي شماره را در جيب مانتوي يلدا انداخت و گفت:

 "...بزني ها ! منتظرم

 

و شد و جل پياده ها را به سوي خود كشيد. اتومبيلي متوقف شد و كامبيزصداي ممتد بوق اتومبيلي همه ي نگاه 

 !ه استحم شدآمد. از نگاه كنجكاو و چهره ي در هم كشيده ي كامبيز مي شد فهميد كه متوجه حضور پسر مزا

 

 "!سالم يلدا خانم، مزاحمه ؟ "كامبيز بلند گفت :

 

 "!به تو چه، بچه قرطي؟ "پسر مزاحم كه گويي بهش بر خورده بود، بلندتر گفت: 

 

ايي كه همشت  و ثانيه اي بعد دكمه هايي بود كه كنده مي شد، يقه هايي كه گرفته و به سختي رها مي شد و

 !بي هدف پرتاب مي شد و مردمي كه بي تفاوت خيره شده بودند

 .س شدكال يلدا با اين كه بسيار نگران بود، ديگر آن جا نايستاد و با اعصابي خرد و ناراحت وارد

 

 "سالم، چي شده ؟ "فرناز و نرگس گفتند: 

هيچي، كله ي سحري يك مگس تا اين جا ولم نكرد. آخر هم كامبيز ديدش. حاال بيرون درگير  "يلدا جواب داد: 

 " !شده اند
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 "!كدوم بيرون؟ "فرناز پرسيد :

 

 !دم در ورودي  -

 

   " !كامبيز اون جا چي كار مي كرد؟ "نرگس پرسيد :

 .تحفه! من رو تعقيب مي كرد. فكر كنم از اول فهميد من مزاحم دارم  -

 

 "حاال مزاحم كي بود؟  "فرناز پرسيد: 

 

دام مت پنجره يك بي شعور سمج. چه مي دونم همون كه گفتم پسر همسايه ي رو به روييه. همون كه از پش -

        !نگاه مي كنه 

 

      "..آهان "فرناز گفت: 

 

      !بدتر نمي شه، لعنتياز اين  -

 

 " !خُب تقصير تو چيه؟! براي هركسي ممكنه مزاحم پيدا بشه "نرگس گفت: 

 

        "!حتماً حاال مي ره به شهاب مي گه "يلدا با نگراني خاصي گفت: 

 

      "!خُب، بگه "فرناز گفت: 
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 بيزميعني اگه كا يعني چي؟! يعني، دوست ندارم. آخه پسره رو به رويه خانه شهاب زندگي مي كنه. مي فهمي -

          !اون رو ببينه مي شناسه. مي ترسم شهاب هم خودش رو در گير كنه

 

 " !آخي، حاال تو چرا اين همه به شهاب فكر مي كني؟! خب، درگير بشه  "فرناز گفت : 

        !اصالً ولش كن . بچه ها ميايد بريم دم در ببينيم چه خبره؟  -

 

 " !اآلن استاد مياد. در ثاني خودت وقتي رفتي خونه حتماً مي فهمي چه خبره ": نرگس گفت 

شد وبه  ا تمام ميكاش زودتر كالس ه "فكر رفتن به خونه شور خاصي در دل يلدا به پا كردو با خودش گفت:  -

        " .خانه مي رفتم

 

 .دكتر بهزادي وارد كالس شد. همگي ايستادند. يلدا هم

د رو مي دايفش فكزده تر از هميشه مشتاق رفتن به خانه بود كتاب ها را با عجله مي بست و داخل  يلدا هيجان

ش؟ ع به خود. راج.... نرگس نزد او آمد و گفت: يلدا امشب بهت زنگ مي زنم راجع به )هدايت( برام توضيح بدي

 گفت: وگه. نرگس خنديد هم راجع به خودش هم راجع به آثاراش . خب بگو به جاي تو هم تحقيق كنم دي

 حتما اينطوري كه شرمنده ات ميشم ولي گذشته از شوخي راجع به آثارش خيلي مشكل دارم. باشه امشب

مك كنيد فقط به خوبه؟ آره فرناز هم گفت : بي شعورها به من هم ك 9تماس بگير ولي زياد هم دير نشه. ساعت 

ما خيلي : مگه نياز گفترو به فرناز گفتند: در مورد نيما؟ فرنفكر خودتونيد . يلدا و نرگس با نگاهي حق به جانب 

 رم. يلداكل داآسونه؟ يلدا گفت: چي بگم؟ هر چي هست از هدايت آسون تره. فرناز گفت: نه خير منم خيلي مش

در يلدا چق عا كهگفت: واي خب تو هم زنگ بزن)قيافه اي گرفت و زير چشمي فرناز را نگاه كرد( فرناز گفت واق

 جنبه اي . يلدا خنديد و گفت: خب زنگ نزن بي

 

در همين لحظه سهيل به ميز آنها نزديك شد و فرناز زير لب گفت ) مجنونت اومد( سهيل گفت: سالم خانمها و 

رو به يلدا ادامه داد : خانم ياري شما و خانم تبريزيان )نرگس( تحقيقتون يكيه؟ بله . مي شه منم با گروه شما 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         95 

 

گروه ما كه هنوز كار فوق العاده اي نكرده در ثاني اگر نفر سومي هم قرار بود توي گروه باشه  باشم ؟ براي چي؟

حتما فرناز مي اومد. آره اما فرناز خانم خودشون نيما را انتخاب كرده اند حميد رحماني هم نيما را انتخاب كرده 

 .كه مي تونند يك گروه بشن

 

 فرناز گفت

ي جمع آور ه مطلبنبود؟ سهيل جواب داد : نه مي گه راجع به نظم بيشتر مي تون ا رحماني مگه توي گروه نثر :

 .مي يام االن كنم. فرناز در حالي كه كيفش را بر مي داشت گفت: بچه ها من يه سري ميرم پيش آقاي رحماني

سهيل  .شه  سهيل گفت: پس مي تونم با شما كار كنم؟ يلدا جواب داد : خوب بدون مشورت با استاد كه نمي

شد(  خارج گفت: پس اگه كمي صبر كنيد من االن مي رم پيش استاد و بر مي گردم ) و بدون درنگ از كالس

فرناز  ون شدفرناز هم به بچه ها ملحق شد و گفت: چي شد از سرتون وا كردينش؟ نرگس گفت : نه خير وبالم

 ؟رگس پرسيد: چي كار كنيمگفت: چه پررو و زرنگه. يلدا گفت: ناراحت نباشيد فكرش رو كردم. ن

 

ادامه  يلدا يلدا جواب داد: همه ي پاكنويس ها را مي ديم بهش فكر كنم خطش هم خوبه) سه تايي خنديدند(

 .داد: بچه ها ترو خدا بجنبيد االن دوباره پيداش مي شه 

 

ه در و ب ندهمگي از جا برخاستند و صحبت كانان از كالس بيرون زدند محوطه ي خارج دانشگاه را طي كرد

اند. يره مورودي نزديك شدند يلدا همان طور كه مشغول خنده و صحبت بود نگاهش بهت زده به در ورودي خ

شلوار  وب كابشن . شهانرگس با تعجب پرسيد : ا... يلدا اين شهاب نيست؟ فرناز هم بهت زده گفت: ا... شهابه يلدا

ت كريلدا توان ح از روي صورت برداشت و منتظر ايستاد. جين به تن داشت و با ديدن يلدا عينك آفتا بي اش را

انست مي تونداشت اما بسيار سعي داشت جلوي بچه ها و دوستانش رفتار معقولي نشان دهد لرزش بدنش را ن

 .مهار كند دست هايش مثل گلوله برف يخ كرده بودند

 

 (فرناز گفت: يلدا جون شوهرت اومد دنبالت ) وريز ريز خنديد
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اين شوخي دلش ريخت و چه قدر خوشش آمد در حالي كه با پاهايي لرزان پيش مي آمد رو به دوستانش  يلدا از

 .گفت: بچه ها فكر كنم كامبيز جريان صبح را برايش تعريف كرده

 

دا نم... يلدا خاحاال نه اينكه خيلي براش مهمه.؟ صدايي از پشت يلدا ر فراخواند كه مي گفت: خانم ياري يل

 نگاهي به سهيل كرد سهيل دوان دوان آمد. فرناز زير لب گفت: بابا اين ديگه كيه؟ايستاد و 

 

م هيل هسهيل لبخند زنان نزديك آمد و گفت: استاد قبول كرد. فرناز خنديد و گفت: چشمتون روشن . س

لدا ي حواس خنديد و گفت: واقعا شانس آوردم خيلي خوشحال شدم... ) شهاب شاهد برخورد آنها بود و تمام

دم هايش قرد و كپيش او بود.( سهيل ادامه داد : خانم ياري حاال من چي كار كنم؟ يلدا در حالي كه حرك مي 

كنويس ما پاشراتند تر بر مي داشت گفت: هيچي فعال نمي خواد كاري انجام بدهيد من و نرگس هرچي نوشتيم 

 .كنيد

 

سالم )  گفت: وگفت: سالم شهاب هم سر تكان داد  يلدا سر بلند كرد و چشم در چشم شهاب نگاه كرد و زير لب

 نسهيل هم چنا .هنوز از هم فاصله داشتند( فرنازو نرگس هم پيش رفتند و با شهاب سالم و احوالپرسي كردند 

اد. يلدا د و ايستيك كردر كنار يلدا بود او هم با اين كه شهاب را نمي شناخت به تبع از يلدا با شهاب سالم و عل

 .اشيدباشته گفت: آقاي محمدي شنيديد من چي گفتم؟ راجع به پاكنويس بله. اميدوارم خط خوبي د رو به او

 

اره د دوبفقط همين باشه اصال يك خطاط پيدامي كنم ) و به شهاب نگاه كرد( شهاب تا خواست لب باز كن

 شما كار رفايامروز ط صداي سهيل مانع شد كه گفت: يلدا خانم منزل مي ريد؟ بله . مي خواين برسونمتون من

 .دارم مسيرم از همون سمته

 

 .ايلدا با قاطعيت گفت: مرسي آقاي محمدي لزومي نداره. البته دوستانتون هم مي تونند بيان ه
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فرناز و نرگس نگاه معني داري به هم كردند و شهاب كه تا آن لحظه ساكت بود پيش آمد و با جديت پرسيد: 

 بلديد؟ مگه شما خونه ي يلدا خانم رو

 

تر به ت بيشسهيل جا خورد و از لحن شهاب كه سرد و خشك سؤال كرده بود خودش را جمع و جور كرد و با دق

 .شهاب نگاه كرد و گفت: به جا نمي يارم

 

ن جا ديگه اي حظه يشهاب پاسخ داد: اشكال نداره آدم زياد مهمي نيستم ) زير لب غريد( و ادامه داد: اگه يك ل

 .كنم كه اجدادت را هم به ياد نياري بايستي كاري مي

 

بعد  ند. ئيلدا كه ترسيده بود خودش را جلو انداخت و گفت: شهاب آقاي محمدي ار هم كالسي هاي من هست

 رو به سهيل گفت: آقاي محمدي اگر كاري نداريد لطفا بقيه ي صحبت ها را بذاريد براي فردا؟

 

 رگيريداز و نرگس سهيل را كنار كشيدند تا مانع از نرگس هم گفت: آقاي محمدي يك لحظه بياين. فرن

لدا ه بود. يهمرا احتمالي شوند. شهاب نيز اخم ها را در هم كشيده بود و هنوز نگاه خيره و عصبي اش با سهيل

 گفت: شهاب چي شده؟

 

 .ستيمهالسي شهاب نگاهش را به يلدا داد و گفت: واقعا توي كالستونه؟ يلدا لبخندي زد و گفت: آره هم ك

 

ظ د خداحافرسونيسهيل در حالي كه از فرناز و نرگس جدا مي شد با صداي بلند گفت: خانم ياري به پدر سالم ب

 () ولبخند زنان به سمت اتومبيلش رفت

 

شهاب كه خونش به جوش آمده بود دلش مي خواست درس خوبي به او بدهد ناگزير از كنترل خويش تنها به 

حرص خوردن و فشردن دندان ها اكتفا كرد و پرسيد: مگه حاجي را مي شناسه؟ فرناز گفت: مي شناسه ؟ آقا 
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شهاب كه از حرف فرناز سردر شهاب اين محمدي اگه هفته اي دو سه بار حاج رضا رو نبينه زندگيش نمي گذره. 

 نياورده بود نگاه نابا ورنه اش را به يلدا دوخت و پرسيد: آره؟

 

 .يلدا خنديد و گفت: نه بابا فرناز شوخي مي كنه

 

 بح كه ميصه از فرناز براي اينكه واسه ي يلدا بازار گرمي كنه گفت: عاشق و شيفته ي يلداست بدبختمون كرد

 .مختلف از نيمكت ما آويزانهريم سر كالس به بهانه هاي 

 

ت آب در دهان يلدا خشكيد قلبش آن چنان مي زد كه صدايش را نمي شنيد مضطرب به شهاب چشم دوخ

 .ديزي بفهمچه او شهاب در برابر حرف هاي فرناز سكوت كرده بود و نگاهش مي كرد اما يلدا نمي توانست از نگا

 

ت: تر آمد و در حالي كه دست در جيبش مي كرد گفشهاب كه مي خواست سريع تر موضوع عوض شود جلو

 خونه مي ري ديگه؟ يلدا گفت: آره

 

ير ميام شب د شهاب دسته كليدي را زا جيبش در اورد وجلوي او گرفت و گفت: كليدت را جا گذاشته بودي منم

 .در را از داخل قفل كن

 

د مي كرننگاهش مي كرد چون فكر  در نگاه شهاب رنجشي بود كه يلدا آن را حس مي كرد يلدا هم رنجيده

تاده چيزي اف ه يادكشهاب تنها برود و او را به منزل نرساند شهاب خداحافظي كرد و چند قدم برداشت اما انگار 

 باشد دوباره برگشت و گفت: ببينم اوني كه صبح مزاحمت شده بود مي شناسيش؟

 

موني كه فت: هگگاه معني داري به او انداخت و يلدا غافلگير شده بود و دستپاچه گفت: كدوم مزاحم؟ شهاب ن

 .صبح با كامبيز درگير شده
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 يلدا آب دهانش را قورت داد و گفت:آهان نه نمي شناسمش

 

 (توي دانشگاهتون نيست؟ نه فكر نكنم . خيلي خوب زود برو خونه خداحافظ.) ورفت

  

 

نم ه! فكر كوايستاد ه راه افتاد ، دم درشونبچه ها ، اون پسره كه گفتم همسايمونه و دنبالم تا دم دانشگا -

 !مامانش برامون آش آورده

 "!بابا اين آش خوردن داره، برو بگير "فرناز گفت :

 "!مي شه ببينيمش؟ "نرگس گفت: 

 !آره از پنجره، فقط تابلو نشين ها -

 "!تو برو ، اون با من"فرناز گفت:

اده نان ايستهم چ و عليك كنان آش را گرفت . پسر همسايه يلدا پله ها را دو تا يكي كرد و پايين آمد و سالم

ز بت لب با، عاقبود و نگاهش مي كرد. زن همسايه كه گويي براي خريد به مغازه رفته به يلدا چشم دوخته بود

 "دخترم خوبي؟ "كرد و گفت : 

 .مدا باال آرله ها سرعت پو در را بست و به  "اآلن ظرفش را براتون مي يارم. "يلدا عجوالنه تشكر كرد و گفت: 

نشان ا ميارصداي خنده هاي فرناز و نرگس خانه را پر كرده بود. يلدا هم خنده كنان وارد شد و ظرف آش 

 "!فرناز مري چند تا قاشق بياري؟ "گذاشت و گفت : 

 "بابا اين كه خيلي تابلو بود ، يلدا؟"فرناز در حالي كه به سمت آشپزخانه مي رفت، گفت:

 !گه؟طور م[ -

 !بابا بد جوري بهت زل زده بود -

 "!اون خانمه ، مادرشه؟"نرگس پرسيد:

 .نمي دونم-
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 .سه تايي مشغول خوردن آش شدند

 "!كارت در اومد.خواستگار پيدا كردي "فرناز گفت:

 "!فكر نمي كنم كار به اون جاها بكشه "يلدا گفت:

 "مگه اينها شهاب رو نمي شناسند؟ "نرگس گفت:

 "اهلل، چي بگم؟و "يلدا گفت:

 .بعد از نيم ساعت صداي زنگ بار ديگر آنها را از حس و حالشان بيرون كشيد

 "!آه ...امروز كه شما اومدين حاال ببين چه خبره "يلدا با عصبانيت گفت:

 ".مي خواي منن برم؟شايد اومدن ظرف آش را بگيرن "نرگس گفت:

 ".دهپر رو ش خيلي صت بودم به مادرش يه چيزيي بگم. ديگهنه، خودم مي برم. اتفاقاً منتظر يك فر "يلدا گفت :

 فرناز فرياد يلدا كاسه آش را به سرعت شست و چادر به سر كرد و با عجله پله ها را به سمت پايين دويد.

ني باً عصباتقري وو دوباره به سوي اتاق يلدا پشت پنجره دويدند. يلدا سعي كرد حالتي جدي  "كتكش نزني!"زد:

، ببخشيد":و گفت بگيرد. در را باز كرد... پسر همسايه پشت در ايستاده بود و لبخند زنان نگاهش كردبه خود 

 "...سالم .اَ ...من اومدم كه 

 "!ولتون قبخواهش مي كنم . بفرماييد. اينم كاسه تون . نذر "يلدا كاسه را توي بغل او گذاشت و گفت: 

 "...استم بگم خاله ام ببخشيد، اما من مي خو "پژمان هول شد و گفت:

شد،  قف ميبراي لحظه اي گوش هاي يلدا كر شدند و چشم هايش به جز اتومبيل شهاب كه جلوي در خانه متو

ا نمي ري او چيزي نديدند. شهاب جستي زد و از اتومبيل پايين پريد. او كه از ديدن يلدا و پژمان كه حت

ا بي زد جستجوگرش پيش آمد.پژمان كه هنوز حرف م شناختبسيار متعجب مي نمود، با چهره ي جدي و نگاه

 !ديدن شهاب يكه خورد و كمي عقب تر ايستاد و ساكت شد

 

 چي شده؟ "شهاب نگاهي عجوالنه به آن دو انداخت و گفت : 
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اِ "يلدا از ديدن نابهنگام شهاب سخت عافلگير و آشفته به نظر مي رسيد ، رنگش پريده بود و دستپاچه گفت:

 ".ايشون آش نذري آوردند ومن اومدم ظرفش رو بدم ...هيچي ،

 نشما كي هستي "نگاه شهاب كه معلوم بود اصالً مجاب نشده است ، روي پژمان زوم شدو بعد از ثانيه اي گفت:

 "و از كجا ايشون رو مي شناسي؟

 

 "!ستيد؟شون هايمن...ا ِ ...همسايه ي رو به رويي اتون هستم. شما برادر "ژمان لبخند شرمگيني زد و گفت:

 

ا ذوب ري او شهاب نگاهي به يلدا كرد و دوباره چشم به يلدا دوخت. گويي مي خواست با نگاهش استخوان ها

قط ارتمان فين آپااول بگو ببينم ، توي  "كند، اخم ها را در هم كشيد. ترسناك به نظر مي رسيد، با خشم گفت:

 "!براي ايشون نذري آوردين؟

،  ص كندلحظه به لحظه عصباني تر مي شود ، پيش دستي كرد تا شايد پژمان را خاليلدا كه مي ديدشهاب 

 "!نه ، مادرشون آش آوردند. ايشون كه من رو نمي شناسن "گفت:

 "!مادرش كيه؟! تو مادرش را از كجا مي شناسي؟ "شهاب پرسيد :

 

 ".من...من نمي شناسم "يلدا جواب داد:

 

 "!ببخشي آقا ، شما برادر اين خانم هستيد؟ "كرد و گفت:پژمان دوباره حرف خودش را تكرار 

ه تو چه ونم بفرمايش؟! چي مي خواي بگي ؟! من هر نسبتي با اين خانم داشته باشم مي خوام بد "شهاب گفت:

 "!ربطي داره؟

 

 عذرتمخانم ذآقا مثل اين كه سوء تفاهم شده . من قصد جسارت نداشتم و فقط اومدم از يلدا  "پژمان گفت:

صد ق...  خواهي كنم كه چند روز پيش جلوي دانشگاهشون باعث دعوا و درگيري شدم! مي خواستم بگم قصدِ

 ".بدي نداشتم و نمي خواستم ايشون رو ناراحت كنم



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         102 

 

 

 ود، دريكرده ببيلدا يخ زد. توان حركت نداشت. پژمان احمق همه چيز را خراب كرد. شهاب تازه پي به موضوع 

ا كنار نست چرپژمان هوار شد و انچنان مشتي نثارش كرد كه پژمان براي دقايقي نمي داچشم به هم زدن روي 

اما صداي  ،جوي آب افتاده است . لبش خوني بود و سرش گيج مي رفت. شهاب مي رفت كه مشت دوم را بكوبد 

 .اورا به خود آورد "آقا شهاب ، چي كار مي كني؟! "جيغ زني كه مي گفت :

 

تش نداد ب مهلبراي آن كه بلند شود وسعي در جبران حمله ي شهاب داشته باشد ، اما شها پژمان فرصتي يافت

 .و مشت دوم هم كوبيده شد

 

 "!شهاب تو رو خدا ولش كن"يلدا فرياد زد:

 

، ورده بودآش آ فرشته خانم همسايه ي رو به رويي كه خاله ي پژمان بود، همان زني كه ساعتي قبل براي يلدا

 شهاب را ده اشآمده و خود را سپر خواهرزاده اش كرد و پژمان عصباني و زخمي با نگاه ترسي دوان دوان پيش

 .مي نگريست

 

ز ا ياينه پذيراي آقا شهاب ...آقا شهاب ، دستت درد نكنه، خواهرزاده ي من اينجا مهمونه. "فرشته خانم گفت:

 "مهمون؟

 

 .ادندلدا ايستنار يشان را پوشيدند و پايين آمدند و كفرناز و نرگس كه بسيار ترسيده بودند با عجله مانتوهاي

 

لند ببچه  آقا شهاب، خجالت نكشيدي دست روي اين "فرشته خانم هنوز گله مي كرد و غر مي زد و مي گفت:

 "!كردي؟! نشون دادي بچه ي تهرون كيه و چه جوري از مهمون پذيرايي مي كنه
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شته خانم و پژمان شده بود. هنوز عصبي مي نمود، به فرشته شهاب نفس نفس مي زد و تازه متوجه ارتباط فر

 "!به اين بچه ياد ندادند كه نيايد براي ناموس مردم مزاحمت ايجاد كنه؟ "خانم نزديك شد و گفت:

 

ستند. هيشون كي اچه مزاحمتي؟! اين بچه، اين دختر خانم را از پشت پنجره ديده بود و به من گفت، خاله  -

ني؟ منم حبت كص نمي دونم. شايد خواهر آقا شهابه ! گفت، ازش خوشم اومده، مي ري باهاش منم گفتم ، واهلل

ادي خواستم توي يك فرصت مناسب با خود شما صحبت كنم. شما كه ماشاءاهلل جوون با شخصيت و باسو

 هستيد، شما ديگه چرا اين جوري برخورد مي كنيد؟

 

ستاده يلدا اي كنار و با ديدن فرناز و نرگس كه نگران و بهت زده شهاب اين بار نگاه غضبناكش را به يلدا دوخت

 "!شما چرا اين جا وايستاديد؟ بريد باال "بودند، فرياد زد:

 

 .آن سه كمي تو رفتند و باز ايستادند

 ".رمت نداتالفي اش رو سرت در مي يارم. اآلن هم به احترام يلدا خانم كاري به "پژمان فرياد مي زد:

 

م د . بازهل ماناب طوفان شد، طوفان كه نه، گردباد ...!! و پژمان در ميان گردباد تالشش بي حاصباز هم شه

هاي  ن دستصداي فرياد فرشته خانم و جمع شدن چند نفر دور آنها! صداي گريه يلدا و دست هاي سردش ميا

 .سرد نرگس و فرناز... شهاب را به سختي از پژمان جدا كردند

 

مه ي كه ه) آن چنان محكم گفت و آن قدر جد "ك بار ديگه اسمش رو بياري مي كشمت! ي "شهاب فرياد زد:

 (.باور كردند

 

رده؟ ف شرع كار خالكآقا شهاب، تو رو خدا كوتاه بيا ! بابا اين پسر كه گناهي نداره، مگه  "فرشته خانم گفت :

 ".و بكوب ندارهفقط مي خواد بياد خواستگاري، همين! ديگه اين همه داد و فرياد و بزن 
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شهاب كه كارد مي زدي خونش در نمي آمد، با چشمان از حدقه درآمده فرشته خانم را نگاه كرد و با فرياد 

 خواستگاري كي؟! اون زن منه "گفت:

 

 اهش كرد.ري نگدر يك لحظه تمام صداها خاموش ماند. پژمان نمي دانست چه بگويد، از جا برخاست و با ناباو

 "!وغ مي گيدر "عاقبت گفت: 

ونت را خش شدي اگه يك بار ديگه جلوي اين در تو رو ببينم و يا حتي بشنوم مزاحم "شهاب فرياد زد و گفت: 

 "مي ريزم، مفهوم شد؟

 "...دروغ مي گي "پژمان عاجزانه فرياد زد:

 "!خفه شو، پژمان! برو خونه "اين بار فرشته خانم به سوي او حمله ور شد و گفت: 

طي  له ها راپيزان خغل او را گرفتند و با خود به خانه اش بردند. يلدا و دوستانش نيز افتان و چند نفر زير ب

 .كردندو باال آمدند. رنگ از روي هر سه نفرشان رفته بود

 "!چيه؟! چرا گريه مي كني؟ "نرگس يلدا را بغل كرد و گفت: 

 ا زار ميتو چر تو ديگه چته؟! "امه داد: فرناز هم كه آماده ي گريستن بود، اشك هايش روان شدند. نرگس اد

 "!زني؟

 (ه زير خند زدند و) ناگهان هر سه به هم نگاه كردند  "عجب آشي بود! "فرناز در ميان گريه اش خنديد و گفت :

 "!بچه ها از پنجره نگاه كنيد ، ببينيد شهاب هنوز بيرونه؟ "يلدا گفت:

 "!اد يك فصل هم ما رو كتك مي زنه قربونت! البد اگه ما رو ببينه مي "فرناز گفت:

 " !راست مي گه، يلدا! فعالً آروم بگير "نرگس هم در تأييد حرف فرناز گفت:

 "!يلدا، ازش نمي ترسي؟! واقعاً وحشتناكه "فرناز گفت:

ده. لدا شيخب، حق داره عصبي بشه. يارو راست راست اومده اعتراف مي كنه كه مزاحم  "نرگس ادامه داد:

 "!خشك كه نيست، آدمه، توقع داريد چي بگه؟ بدبخت چوب

 "!كلك، نكنه ما رو فيلم كردين؟"فرناز نگاهي به يلدا انداخت و مؤدبانه گفت:
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 !يعني چي؟

 "!يعني واقعاً ازدواج كردين و به كسي چيزي نگفتين "فرناز ادامه داد:

 !!مسخره -

 

 !آخه ديدي چه جوري گفت، اون زن منه-

 ".يلدا، من يك لحظه تنم لرزيدراستش  "نرگس گفت:

 "اگه نگذاره بعد از شش ماه برگردي، چي؟  "فرناز گفت:

نه  "فت:گبخند يلدا خنديد. ته دلش از حرف هاي آن دو مالش مي رفت. به خودش كلي وعده و وعيد داد و با ل

 ".بابا، اون مي خواست جلوي همسايه ها كم نياره. واال همچين خبري نيست

ودند و شفته بدر خورد. يلدا سراسيمه از جا برخاست و به سوي در رفت. شهاب بود . موهايش آچند ضربه به 

ايي جبايد ؟اشكالي نداره چند لحظه برم و لباسم رو عوض كنم  "لباسش به هم ريخته. شهاب به يلدا گفت:

 ".برم

 " !نه ...برو "يلدا جواب داد:

د. تمام ع شدنرفت. دختر ها هم دوباره توي اتاق يلدا جم شهاب از حضور دختر ها معذرت خواست و به اتاقش

 "...يلدا...يلدا "حواس يلدا پيش شهاب بود كه عاقبت شهاب صدايش كرد و گفت :

 " !يلدا، انگار صدات مي كنه "فرناز گفت:

 ند .د بزفريا اين اولين بار بود كه شهاب صدايش مي كرد. احساس شوقي در وجود يلدا بود كه دلش مي خواست

 ".نددر رو بب "از جا برخاست و به اتاق او رفت . شهاب روي تخت نشسته بود ، نگاهش كرد و گفت :

ينجان ! هم ا نمي خوام زياد مزاحمت بشم، دوستانت "يلدا در را پشت سرش بست و ايستاد. شهاب ادامه داد:

 "!فقط فعالً به يك سؤالم جواب بده. چرا به من چيزي نگفتي ؟
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 !د چي؟در مور -

ا لدا ب) ي "در مورد بهترين فيلم جشنواره ي امسال! "شهاب كه سعي مي كردخود را كنترل كند، گفت: 

 " !يعني واقعاً دوباره بايد توضيح بدم؟"شرمندگي سرش را پايين گرفت( و شهاب ادامه داد: 

 "...رگير بشيآخه چي مي گفتم؟ دوست نداشتم د "يلدا كه پنهان كاري را بي حاصل مي ديد، گفت: 

سره پآره!  خوب ديگه مي خواستي كاري كني همه ريشخندم كنند! "شهاب دندان ها را روي هم فشرد و گفت: 

من مي  ه ريشبي اوباش تا دانشگاه دنبالت اومده ، از توي اتاقت هم كه مدام زير نظرش بودي. معلومه كه 

 "!خنده! من امشب بايد تكليف اين قضيه رو روشن كنم

چيزي الزم  " جا برخاست و كتش را از روي صندلي برداشت و در حالي كه آن را مي پوشيد ادامه داد(،از  )

 "!نداري؟! ... مي خواي براتون ناهار بگيرم؟

 

 .نه، مرسي.. . ناهار داريم -

 

 د وزرياد فشهاب خداحافظي كرد و رفت. يلدا احساس مي كرد بيش از پيش به او عالقه دارد از توي اتاق 

 "نرگس و فرناز بياييد اين جا "گفت:

 .بچه ها توي اتاق شهاب نشستند. يلدا احساس خوبي داشت

 "!يلدا، فكر نمي كني شهاب بهت عالقه مند شده باشه؟"نرگس پرسيد :

 "!؟تو اين طور فكر مي كني"تمام سلولهاي بدن يلدا به تپش افتادند، به نرگس نگاه كرد و گفت:

 .مي گم . باالخره تو داري با اون زندگي مي كنينمي دونم ، خودت رو  -

 

من هم همين  ي اتاقش.نه، شما كه اينجا نيستيد. ما زياد همديگر را نمي بينيم. اون هر وقت بياد، مي ره تو -

ي م برخوردهي با طور.غذا هم درست مي كنم، بيشتر اوقات اون تنها مي خوره ، منم تنها. جز در مواقع اضطرار

 "!واقعاً پسر عجيبيه"از گفت :نداريم.فرن
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 چه طور؟ -

 

خره ب، باالخُخُب، از اين جهت كه موضع خودش رو همون طور حفظ كرده و سعي نكرده به تو نزديك بشه.  -

 !شما به هم محرميد

 

م دليلش مي كن آره، درسته. مي دوني فكر "يلدا كه گويي خودش هم خيلي به اين موضوع فكر كرده بود، گفت: 

 ".كه يك كس ديگري توي زندگيش هست! البته خودش هم گفته كه نامزد داره... نمي دونماينه 

 "!تو كه بايد از اين جهت خوشحال باشي، چون به هر حال خيالت از جانب اون راحته "نرگس گفت:

س و نرگ رفتن )فقط خدا مي دانست چه آرزويي در دل اوست.(  بعد از "آره. "يلدا به ظاهر لبخند زدو گفت:

مام تته بودو ش گذشفرناز،يلدا دستي به خانه كشيد و شام درست كرد. بار ها و بار ها رفتار ظهر شهاب راز نظر

 تنش را

 

 راغ يلدابه س خيس عرق كرده بود. آن شب شهاب زود تر از هميشه به خانه آمد. خسته و متفكر بود . يكراست

 رفت و از او خواست ساعتي را

 

 .. گويي تمام روزش به سختي طي شده بودبه گفت و گو بنشيند

 

 ((شهاب از يلدا پرسيد=))دوستات كي رفتن؟

 

 نزديك ساعت شش-

 

 !يدقل كنفردا به پروانه خانوم زنگ بزن و بگو بياد كمك كنه باهم لوازم اتاقت رو به اتاق من منت-
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 «!چي؟!... براي چي؟»يلدا كه هنوز سر در نياورده بود،گفت:-

 

 .رو عوض ميكنيماتاق هامون -

 

 .آخه چرا؟ من تازه از اتاقم خوشم اومده-

 

 «!جدي؟»شهاب نگاه معني داري به او انداخت و گفت:-

 

ارو جنآخه،تازه او»يلدا كه تمسخر را در نگاه شهاب پر رنگ ديد،رنجيد و سر به زير انداخت و با شرمندگي گفت:

 اون توري كه دوست داشتم درست

 

 «.اتاق شما پنجره اش كوچيكه نورش كافي نيستكردم. بهش عادت كردم. 

 

 «!دقيقا براي همين مورد اتاق هامونو عوض ميكنيم»شهاب لبخند تمسخر آميزي زد و گفت:

 

 از پرده اق هاخب،ميتونيم به جاي عوض كردن ات»يلدا كه حاال منظور شهاب را به خوبي درك كرده بود، گفت:

 زخيم استفاده كنيم. هر چند كه

 

 «!ور رو ميگيرهجلوي ن

 

 !فردا به پروانه خانم زنگ بزن-
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 !آخه چرا؟-

 

 ديگه دوست ندارم در اين مورد صحبت كنم-

 

استه ندونا خويسوزانگاهش مثل هميشه جدي بود. خدايا در اين نگاه لعنتي چه بود كه تا مغز اسنخوان يلدا را م

 مطيعش ميكرد؟! يلدا بي ؟آنكه

 

 .دوختحرفي بزند ،نگاهش را پايين 

 

 «!خب،نگفتي اسمت رو از كجا بلد بود؟»شهاب ادامه داد:

 

ا د و او ري پريميلدا دوباره غافلگير شد. شهاب مثل يك بازپرس جنايي عمل ميكردو از اين شاخه به آن شاخه 

 گيج ميكرد،اما يلدا نمي خواست

 

ز ايد هم اشيده . هاي دانشگاه شن نمي دونم . شايد از بچه:»دو باره گيج بازي در بياورد و بپرسد كي؟، گفت 

 «!كامبيز شنيده

 

 .هر چي بوده، ميخوام ديگه فراموشش كني -

 

 .چيز خاص و مهمي نبوده كه توي ذهنم بسپرم! از اين موارد براي همه پيش مي آيد -

 

داري، اگه... اگه صبح با اون صراحت پيش همه گفتم كه فعال چه نسبتي با من :» شهاب پوز خندي زد و گفت 

 فقط به خاطر اين بود كه حال و
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 وندم تويما مي حوصله ي مراسم خواستگاري بعدي را نداشتم. طبيعيه كه اگه مي گفتم خواهر مني بايد از فرد

 خونه و از هر كس و ناكسي

 

 «!پذيرايي ميكردم

 

 او اميد د كهميكر يلدا باز هم رنجيد. ميدانست كه اين طور خواهد شد. هميشه همين طور بود. شهاب رفتاري

 وار ميشد و بعد حرفي ميزد كه

 

 اميدش را تبديل به ياس ميكرد

 

فت جوري حر ره يهخمنتظر بودم،لعنتي خودخواه!ميدونستم باال »يلدا گويي آنجا نبود، در دل با خود حرف ميزد:

 «!رو خرابش مي كني

 

 «!يي نكنيكفتم برات توضيح بدم كه يه وقت پيش خودت فكر ها»شهاب ادامه داد:

 

مثال »و گفت: طاقت نياورد« پسره ي از خود راضي، چه قدر به خودش مطمئنه!» يلدا عصبي شد و با خود گفت:

 «!چه فكري بكنم؟

 

 «.خودت بهتر ميدوني»شهاب سرش را باال گرفت و نگاهش را به او سپردو گفت:

 

 .دا ترك كرتاق رو بدهدو رنجيده خاطر ايلدا تحمل نگاه ممتد او را نداشت و نتوانست پاسخ دندان شكني به ا
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فرداي آن روز نه تنها به پروانه خانم زنگ نزد بلكه پنجره را هم باز گذاشت. گويي تنها راه حرص دادن شهاب را 

 پيدا كرده بود . از پژمان هم پشت

 

 اين فكر ه(ازرددر خبري نبود.)حتما فرشته خانم از فرصت استفاده كرده و دختر دم بختي را به او معرفي ك

 خنده اش گرفت و به ياد صورت خوني

 

 .پژمان افتاد و دوباره ناراحت شد 

 

هاب را تومبيل شكه ا آماده رفتن به دانشگاه بود ناهارش را خورده، وسايلش را مرتب كرده بود و توي خيابون بود

 ديد كه به خانه مي آمد. با اين كه

 

يز نمي د رانكه به واسطه ي رفتار شهاب در او شعله ور شده بو دلش به سختي در تب و تاب بود، اما خشمي

 توانست ناديده بگيرد و بدون آنكه

 

 فقاتومبيل متو به سر نشين اتومبيل دقت كند، كيفش را روي دوش خود جابه جا كرد و به راه خود ادامه داد،

 شد و شهاب بيرون آمد. ريش و

 

 .ظر يلدا فوق العاده بودسبيلش تغريبا بلند تر از هميشه بود وبه ن

 

 «مگه امروز كالس داري؟» شهاب پرسيد:

 

 «آره» يلدا بدون آن كه سالم بدهدجواب داد:
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 !عليك سالم-

 

 !من سالمي نشنيدم كه بخوام جواب بدم

 

 (سالم.)لبخند زد-

 

 «يشهاز بس نمي خنده وقتي مي خنده چه قد خوشگل م»و در دل گفت:« سالم» يلدا هم بالبخند گفت:-

 

 «!پروانه خانم اومد؟»شهاب دوباره جدي شد و پرسيد:

 

 ...نه-

 

 چرا؟-

 

 !براي اين كه نميدونست بايد بياد-

 

 !زنگ نزدي؟-

 

 !زنگ نزدي؟

 

 !اين طور به نظر ميرسه

 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         113 

 

باشه خودم لوازمتو ميبرم اون اتاق!اگهچيزي به هم ريخت ديگه به من مربوط نيست. كار خودت رو زياد  -

 !كردي

 

هاب شمورد  فقط نگاه كرد. نگاهي كه مي دانست به هر جنس مزكري بيندازد بي تابش مي كند، اما دريلدا 

 !مطمئن نبود

 .خداحافظ -

 خداحافظ

ه ي ه نقطبساعتي از رقتن شهاب گذشته بود يلدا هنوز روي تختخواب دراز كشيده بود و حال عجيبي داشت 

از آن  بدتر مي كرد به نظرش بسيار مغرورتر گستاخ تر و نامعلومي روي سقف خيره شده بود و به شهاب فكر

 ور رفتارخي در چيزي بود كه فكرش را مي كرد كالفه بود احساسات خوبي نداشت آيا تحقير شده بود؟ آيا جواب

صال يا نه ا نجيدهشهاب به او داده بود؟ دلش مي خواست بداند شهاب چه فكر مي كند آيا او هم ار جواب يلدا ر

 !مهم نبود؟برايش 

 

به جهنم كه  يلدا با خود گفت: يعني چي شد؟تموم شد؟ حتما به حاج رضا گفته منصرف شده . و دوباره گفت:

يشه دمي مآمنصرف شده پسره ي پر رو اصال من كه زودتر به حاج رضا مي گم منصرف شده ام مگه با همچين 

 فتادهشش ماه زندگي كرد؟ پسره ي از خود راضي انگار از دماغ فيل ا

 

ي يي نميلدا حال عجيبي داشت نمي دانست چه كند هر قدر سعي مي كرد موقعيت خود را ارزيابي كند گو

ومت ش مقاتوانست گويي كسي او را در مسيري نا معلوم هل مي داد نيروي عجيبي كه نمي توانست در برار

 .كند

 

ه با كم را له برد صداي پروانه خانصداي زنگ تلفن سكوت اتاق را در هم شكست يلدا سراسيمه به گوشي حم

 نرگس خوش و بش مي كرد شنيد و گفت: پروانه خانم من گوشي را برداشتم مرسي
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پپروانه خانم ار نرگس خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت. نرگس از همان ابتدا متوجه حالت صداي يلدا شده 

م يلدا چطوري؟ سالم بد نيستم. چي شد؟ بود براي همين بدون حاشيه به سراغ اصل مطلب رفت و پرسيد: سال

ديديش؟ آره بابا لعنتي رو باالخره ديدم. معلومه كه ديدار خوبي نبوده؟ خوبديگه از اين بهتر امكان نداشت. خب 

حاال مگه چي شده؟ هيچي هرچي دلش خواست به من گفت و من هم جوابش دادم. حرف حسابش چيه؟ 

پدرش قبول كرده و از اين چرنديات. خب غير اين هم نبايد ياشه تو هيچي منو نمي خواد مي گفت كه به زور 

چه انتظاري داري دختر؟ هيچي ولي يك جورايي احاس حقارت مي كنم و اعصابم رو بهم ريخته. اين در صورتي 

درسته كه تو اون رو دوست داشتي اما تو هم كه دقيقا شرايط او رو داري.پس براي چي اين طوري فكر مي كني 

ايد تو اين احساس رو نداري. منظورت چيه؟ هيچي مي گم كلك نكنه تو ازش خوشت اومده؟ من؟توي ؟ ش

زندگي آدمي به اين نفرت انگيزي نديده بودم. قيافه اش چه شكلي بود؟ نمي دونم راستش زياد بد نبود يعني 

وخي مي كنم . خب خيلي اصال ظاهرش بد نبود. آهان پس ظارش دلت رو برده؟ يلدا خنديد و گفت: نه بابا. ش

هم بد نبود. اين طوري بهتر شد اگه رك و راست حرفاتون رو زده ايد پس مشكل خاصي هم پيدا نخواهيد كرد . 

يعني تو ميگي ادامه بدم؟ واقعا مي پرسي؟ آره به خدا . ولي يلدا به نظر من تو تصميمت رو گرفته اي اما اگر نياز 

ا با توست. يلدا خنديد و گفت : نرگس متشكرم احساس بهتري دارم. نرگس به تاييد داري مي گم ادامه بده خد

خنده اي كرد و گفت: قابلي نداشت عزيزم حاال برو خوب خوب برنامه ريزي كن . يلدا متعجب پرسيد: برنامه 

ريزي؟ راجب به چي؟ نرگس با لحن خاصي كه خالي از شوخي نبود گفت: راجب زندگي مشترك با آقا شهاب. 

چيزي در دل يلدا فروريخت احاس ترس هيجان و اضطراب شيريني در وجودش جوشيد اما در پاسخ به  گويي

 .نرگس فقط گفت: بس كن نرگس و سپس خنديد

 

ز او ا شهاب ابقات ساعت يازده شب بود و يلدا نمي دانست چرا حاج رضا او را صدا نكرده و هيچ چيز راجع به مال

فتن وقع رنپرسيده . خودش هم جرات پايين رفتن و سؤال كردن از وي را نداشت فكر مي كرد شايد شهاب م

 ...نظرش رو گفته و 

 

 ال تر ازوز سرححاج رضا صدايش كند اما خبري نشد فرداي آن ريلدا آنشب تا دير وقت بيدار بود و منتظر كه 

كرد  ر را بازلدا دهميشه از خواب بيدار شد دلش مي خواست نرگس و فرناز را ببيند اما چند ضربه به در خورد ي

 .ارند اال كارتم آريهپروانه خانم بودكه گفت: يلدا جان بيداري؟آقا گفتند زودتر بيا پايين هم صبحانه حاضره و 
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يلدا نگران شد مي دانست حاال ديگر موقع شنيدن نظر شهابه حتما حاج رضا راجع به شب گذشته حرف هايي با 

 .عجله روسري اش را برداشت و دامن بلندش را كمي پايين كشيد تا مچ پايش و با عجله پله ها را پايين آمد

 

كاري  انجام و تميز تر مي نمود گويي برايحاج رضا توي سالن بود پيراهن سفيدش از هميشه اطو كشيده تر 

دهد شان بنمدت هاست كه آماده است يلدا سالم كرد و لبخند زنان در حالي سعي مي كرد مثل هميشه عادي 

حاج رضا .بود  گفت: حاج رضا مي خواين جايي برين. نگاه مهربان يلدا براي حاج رضا لذت بخش و نيرو دهنده

 .مم صبحانه ات را بخور و بيا توي حياط مي خوام باهات صحبت كنهم لبخندي زد و گفت: نه عزيز

 

 

  

يومده و وشش نخيلدا به آشپزخانه رفت چايش را با عجله سر كشيد دلشوره گرفته بود شايد شهاب از او اصال 

 .حتي حاضر نيست پيشنهاد حاج رضا روبپذيره ميز صبحانه را ترك كرد وبه سرعت وارد حياط شد

 

كرانه قدم مي زد هوا ابري بود و خنك يلدا به حاج رضا پيوست وتا خواست سر حرف را باز كند حاج رضا متف

حاج رض گفت: يلدا جان شهاب زنگ زد.. )يلدا احساس مي كرد متاشي مي شود و هر لحظه ممكن است به 

بود پس زده شود زمين بيفتد به هيچ عنوان دلش نمي خواست از جانب آن پسر از خود راضي كه او را رنجانده 

دلش مي خواست فرياد بزند و بگويد من هم او را نمي خوام ( اما حاج رضا ادامه داد: شهاب قرار روز پنج شنبه 

رو گذاشت يعني پس فردا. يلدا كه هنوز در افكار خودش دست و پا مي زد از حرف حاج رضا چيزي سر در 

گفت: راجع به چي؟ راجه به روز پنج شنبه به نظرت  نياورد. حاج رضا پرسيد: خوب نظرت چيه؟ يلدا با گيجي

روز خوبي است؟ براي چي؟ حاج رضا خنده كنان گفت: اي بابا دخترم مثل اينكه اصال حواست نيست ؟گفتم 

شهاب تماس گرفت و گفت كه پنج شنبه براي روز عقد بهتره حاال تو نظرت چيه؟ براي پنج شنبه آماده اي؟ 

ا اين كه باورش نمي شد شهاب قبول كرده باشد اما حاال آرزو مي كرد كاش قبول زانوهاي يلدا سست شدند ب

نكرده بود. ايستاد با حالتي متحير و درمانده چشم هاي پر از اضطابش را به حاج رضا دوخت انگار هنوز همه چيز 

شعله فشان مي ديد  برايش رويايي و غير واقعي شده اند گيج شده بود. حاج رضا كه نگراني را از چشم هاي يلدا

گفت: ولي من فكر مي كردم تو فكرات رو كرده اي و تصميم خودت رو گرفته اي. يلدا دستپاچه گفت: اما حاج 

رضا به اين زودي؟ من فكر مي كردم حاال حاال ها وقت داريم. به كدوم زودي عزيزم چند روز بيشتر به باز شدن 
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درس و دانشگاهت عقب بيافتد و يا برعكس نمي خوام به درس و  دانشگاه نمانده من نمي خوام اين كار به خاظر

 .دانشگاهت لطمه اي بزند مي خوام شروع سال تحصيلي را در منزل جديد باشي 

 

خاتمه  يد يكيلدا همچنان بهت زده مي نمود و نمي دانست چه بگويد بسيار هيجان زده بود از يك زندگي جد

 وانه بود  بيگرش زندگي مي كرد جرف مي زدند كه يلدا با آنها كامالي جديد و يك فرد جديد كه بايد در كنا

گفت:  خودش اين موضوع او را مي ترساند به شهاب فكر كرد خيالش راحت شد كه شهاب او را پس نزده و پيش

 .با اون حرفهاي جالبي كه به همديگه زديم خوبه كه منصرف نشده

 

هراس  ه شدتبب خوشش آمده بود اما از برخورد دوباره با او موضوع اين بود كه يلدا از چهره و جديت شها

ين كه از ا وداشت وقتي دوباره پيش خودش قرار شش ماهه ي حاج رضا را يادآور شد احساس بهتري پيدا كرد 

ه ر ايستادمنتظ تمام اينها فقط براي مدت كوتاهي او را مشغول خواهد كرد خوشحال شد و به حاج رضا كه هنوز

 .باشه حاج رضا هر چي شما بگين بود گفت:

 

 صالح او وخير  حاج رضا به آرامي و مهرباني در چشم هاي يلدا خيره شد گويي مي خواست به او بگويد كه فقط

 .را مي خواهد و برايش خوشبختي مي خواهد و دلش براي او تنگ خواهد شد

 

د و م بغل كرا محكود انداخت حاج رضا او ريلدا براي اولين بار خود را در آغوش حاج رضا كه هميشه حامي او ب

 گونه هايش از اشك خيس شد

 

 شروع جديد رمان********************************

 

اوايل اذر ماه بود .يك شب وقتي يلدا بي حوصله كتاب هايش را ورق مي زد و روي كاناپه ولو شده بود، صداي 

جمع و جور كرد.امئن شهاب به داخل سالن طوالني تر از دسته كليد شهاب را شنيد از جا برخاست و خودش را 

هميشه به نظرش رسيد . سر بلند كرد تا علت تاخير را در يابد.سر شهاب به پايين خم شده بود و موهايش روي 
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صورت او پريشان بودند.دستش را به در گرفته بود ، گويي به سختي خودش را نگه داشته بود. ناگهان دستش از 

 .خورد و به زمين افتاد روي در ليز

 

؟ ي شده!چشهاب، » يلدا كه گويي به ناگاه قلبش از جا كنده شده، سراسيمه به سويش دويد و فرياد زد:

 «.....چته!؟شهاب تو رو خدا يه چيزي بگو، شهاب جونم تو رو خدا

 

مق بي ر وبود شهاب كه اصال قصد ترساندن يلدا را نداشت،به سختي چشم ها را باز كرد.لب هايش خشكيده 

 «.ستشوييچيزي نيست نترس! فقط سرم خيلي گيج مي ره. داره حالم به هم مي خوره كمكم كن برم د» گفت:

 

ما ايستد، اپا ب يلدا دست او را گرفت و به سختي بلندش كرد. تمام بدن يلدا مي لرزيد.شهاب سعي مي كرد روي

يلدا كشان  هاي الغر و كوچك يلدا افتاده بود.نتوانست. سرش به شدت گيج مي رفت. سنگيني اش روي شانه 

دا روي مك يلككشان او را به دستشويي رساند. تهوع شديد رنگ از روي شهاب برده بود.بي جان و بي رمق به 

را  امبيزكتخت خواب افتاد. يلدا كه به شدت ترسيده بود و اشك مي ريخت به سوي تلفن دويد و شماره ي 

 «.مبيز!؟ منم يلداالو. اقا كا» گرفت و گفت:

 

 «سالم،يلدا خانم، خوبيد؟»كامبيز با اندكي تاخير جواب داد:

 

 «كتر؟دبريمش باقا كامبيز،شهاب حالش خوب نيست . ميشه زود تر بيايد اين جا » يلدا با صداي نگرانش گفت:

 

 «.چي شده» كامبيز هراسان پرسيد:

 

 .زود بيا .ديگه جوني براش نموندهسرش گيج ميره و مدام استفراغ مي كنه . تو رو خدا  -
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 .نترسيد االن ميام -

 

رت وي صوريلدا گوشي رو گذاشت و به سمت شهاب دويد.تب كرده بود و تند تند نفس مي كشيد. قطرات عرق 

از شدند هاب بو پيشاني اش نشسته بود. يلدا دستمان كاغذي را برداشت و پيشاني او را خشك كرد.چشم هاي ش

 .رمق نگاهي به يلدا انداختو بي حال و بي 

 

 «.االن كامبيز مياد ميريم دكتر» يلدا گفت:

 

دو باره چشمان شهاب بسته شدند. چند لحظه بعد صداي زنگ بلد شد و كامبيز امد. دوتايي كمك كردند تا 

شب شهاب شهاب از پله ها پايين بيايد و سوار اتومبيل كامبيز شود. به نزديك ترين كلينيك رفتند. تا نيمه هاي 

بستري شد. به خاطر مسموميت شديد معده اش را شست و شو دادند.بعد هم سِرُم وصل كردند.باالخره نيمه 

شب بود كه به خانه بر گشتند كامبيز انها را رساند و خودش رفت. شهاب حال بهتري داشت ، اما همچنان گيج و 

تا لباس راحتي بپوشد و بعد روي تختش بي رمق و خستهمي نمود. يلدا او را به اتاقش برد و كمك كرد 

خواباند.يلدا خسته ولي ارام بود ارامش عميقي كه برايش لذت بخش بود. خدا را شكر مي كرد كه شهاب بهتر 

است. چراغ اتاق را خاموش كرد ،اما خودش همان جا ماند. خوابش نمي امد. همان جا روي صندلي كنار شهاب 

نها تصويري بود كه يلدا از تماشايش هيچ وقت سير نمي شد. دلش مي خواست نشست و به او زل زد. شايد اين ت

تا ابد همان جا بماند و بدون پلك زدن به تماشاي تنها عشق زندگي اش بنشيند و از ديدن ان لذت ببرد. به مو 

ه چشم هاي سياهش كه روي بالش ريخته بود نگاه كرد.دلش مي خواست دستي به انها بكشد و نوازششان كند. ب

هاي قشنگش كه بسته بود. به ريش و سبيل قشنگي كه گذاشته بود و به نظر يلدا چقدر او را جذاب تر جلوه مي 

داد. خالصه اين كه فرصت خوبي بود تا يلدا راحت و بي دغدغه به بهانه ي مواظبت از او بنشيند و تماشايش 

د دلش فشرد. شايد عادت داشت شهاب را هميشه كند. از به ياد اوردن لحظه اي كه شهاب دم در به زمين افتا

مغرور و متكي به خود ببيند و از ديدن ناتواني او احساس بدي مي كرد. صداي اذان مي امد، از جاي برخاست ، 

وضو گرفت و سجاده اش را به اتاق شهاب اورد.انگار ان شب اصال نمي خواست لحظه اي را بدون شهاب بگذراند. 

تفاقي بيافتد. وضو كه گرفت بدنش از شدت خستگي، سرما و ضعف شروع به لرزيدن كرد. او مي ترسيد براي او ا

با تمام اينها احساس خوبي داشت.در حال نماز خواندن بود كه شهاب بيدار شد و سر بلند كرد و نگاهي متعجب 

ه اتمام رساند و به به يلدا انداخت ، دوباره سرش را روي بالش گذاشت و چشم هايش را بست يلدا نمازش را ب
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سمت شهاب رفت،آهسته صدايش كرد،شها؟!چشم هاي شهاب باز شدند و او را نگريستند.نگاهي كه سرشار از 

 .اعمتاد و حق شناسي بود

 

 ((!يلدا پرسيد: )) خوبي؟

 

 .شهاب لبخند كم رنگي زد و اشاره كرد كه ،خوبم

 

 ((!تي بگويلدا گفت : )) من اينجام ، اگه كاري داشتي و چيزي خواس

 

 .شهاب بدون كالمي خوابيد.يلدا هم بعد از اين كه سير نگاهش كرد چشم هايش را بست و خوابيد

 

 .آن رو زشهاب به خاطر شب بدي كه گذرانده بود در خانه ماند تا استراحت كند

 

 ز ظهر هما بعد كامبيز نيز تماس گرفت و به يلدا تأكيد كرد مانع آمدن شهاب به شركت گردد و قرار شد براي

 سري به شهاب

 

 .بزند

 

 د،دوشيلدا به محض بيدار شدن از خواب مشغول رسيدگي به اوضاع خانه شد ، سوپ خوشمزه اي درست كر

 گرفت و لباس

 

 .زيبايي پوشيد و روسري قشنگي به سر كرد و آرايش دلپذيري به صورتش داد
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طرب انگشز مي نمود.بوي خوش سوپ گرم فضاي  هوا به شدت سرد و ابري بود ، اما فضاي خانه گرم ، مطبوع و

 خانه را پز

 

ن چشم ا ديدبكرده بود و اشتهاي شهاب را بدجوري تحريك مي كرد.يلدا در آستانه ي اتاق شهاب ظاهر شد و 

 هاي باز و سرحال

 

 .او ، لبخند زد و به شهاب سالم كرد

 

 (( .و جواب داد : )) سالم شهاب نگاه عميقي به او انداخت ) چيزي در دل يلدا فرو ريخت (

 

 !چه طوري؟!بهتر شدي؟ _

 

 ((.شهاب با لبخند گفت : )) بهترم ، مرسي

 

 (( !اشتها داري برات كمي سوپ بيارم؟ _

 

 !با اين بويي كه راه انداختي مگه مي شه اشتها نداشته باشم؟ _

 

فت : گشت و سوپ بود ، بازگ يلدا خوشحال شد و لبخند زنان به آشپزخانه رفت و با يك سيني كه شامل ظرف

 )) پس بلند شو و

 

 .كمي بخور.كم كم بخوري بهتره و بهتره بعد از سوپ يك دوش بگيري تا سرحال شي
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 (( !راستي ، كامبيز هم گفت كه مياد ديدنت

 

فت و نش گرشهاب سيني را گرفت و تشكر كرد.سوپ گرم و خوشمزه واقعا به دهنش مزه كرد و خستگي را از ت

 اين كه بعد از

 

 .دوش گرفت دوباره شهاب هميشگي شد

 

 .يلدا در اتاقش مشغول مطالعه براي تحقيق بود كه صداي در راشنيد،شهاب بود

 

 

 .با خوشحالي نگاهش مي كرد و در دل خدا را شكر مي گفت كه محبوبش دوباره سر حال شده است

 

 (( !شهاب پرسيد : )) مگه كالس نداشتي؟

 

 ..چرا _

 

 !نرفتي؟پس چرا  _

 

مي وشش نيلدا كه تا حدودي با خصوصيات او آشنا شده بود و مي دانست كه شخاب از منت گذاشتن اصال خ

 :آد،براي همين گفت 

 

 ((!حوصله نداشتم ))
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لم بد ره حاحوصله نداشتي يا خسته تر آز آن بودي كه كالس را تحمل كني؟!يا شايد هم ترسيدي من دوبا _

 !بشه؟

 

 وني چيزينمي ت و نگاهش را پايين دوخت.شهاب با لحني دل انگيز و مهربان گفت : )) درسته!يلدا لبخندي زد 

 را از من پنهون

 

 ((.كني.چشات همه چيز رو ميگن

ي اري چچند لحظه هر دو ساكت شدند.شهاب پيش آمد و در حالي كه روي تخت يلدا مي نشست، گفت : )) د

 (( !كار مي كني؟

 

 !ي كردما....تحقيقم رو كامل م_

 

 !زياد مزاحمت نمي شم_

 

 .نه،نه،اصال مزاحم نيستي.بعدا هم مي تونم بنويسم_

 

 !مي شه ببينم؟ _

 

 .يلدا دست برد و چند تا از اوراق پاكنويس شده را برداشت و به شهاب داد

 

 !خط خودته؟ _
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 !نه،خط يكي از هم كالسي هاست_

 

 !آره اتفاقا تعجب كردم ،خط خودت نيست _

 

ط اين خ يكي از ورق هايي را كه را كه خودش مي نوشت ، برداشت و به شهاب نشان داد و گفت: ))يلدا 

 ((!خودمه

 

 !شهاب گفت : )) خط قشنگي داري! (( ) يلدا خنديد ( و شهاب ادامه داد : )) چرا خودت پاكنويس نمي كني؟

)) 

 

لبته و داديم.ابه ا ما هم پاك نويس كردن را آخه تحقيق ما گروهيه ! سه نفريم و نفر سوم در واقع بي كاره ! _

 فكر مي كنم اون

 

 !هم پول داده به يك خطاط تا بنويسه

 

 (( !ده بشهاب ابروها را باال انداخت و گفت : )) معلومه مي خواد وظيفه اش رو به نحو احسن انجام 

 

 .يلدا كه ميديد شهاب روي اين موضوع كليد كرده فهميد كه حتما منظوري دارد

 

ي رسيدن ل براشايد همان روز كه دم در دانشگاه سعيل را ديده متوجه نفر سوم گروهشان شده و اين همه سوا

 به هدف اصلي

 

 !يعني سهيل است؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         124 

 

 

و دلش  ب بوداين حس كه فكر مي كرد شايد براي شهاب مهم باشد كه كسي به او توجه دارد يا نه،برايش جال

 مي خواست بفهمد

 

 تفاوت است با خير؟آيا واقعا شهاب بي 

 

كه  سره نيستمون پباالخره شهاب طاقت نياورد و لفافه حرف زدن را كنار گذاشت و گفت : )) ببينم ! اين كار ه

 توي دانشگاه

 

 ((!دنبالت مي اومد؟...همون كه سيريش شده بود

 

 (( !يلدا خودش را به آن راه زد و گفت : )) كي؟

 

 .بور و قد بلند بود _

 

 !آره ... سهيل رو ميگي؟...درسته كار خودشه آهان ، آره _

 

 !واسه چي با حاج رضا رابطه داشته؟_

 

 !با حاج رضا؟ _

 

آره، اون دوستت فرناز ...چي -آره اون دوستت فرناز ... چي مي گفت؟! كه هر ذقيقه مياد خونه ي حاج رضا!  _

 !ميگفت؟! كه هر دقيقه مياد خونه حاج رضا
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بگويد. خجالت مي كشيد،مي ترسيد كه با گفتن حقيقت،همان چند كلمه صحبت  نه،...)يلدا نميدانست چه-

كردن با شهاب را از دست بدهد. از طرفي دلش نمي خواست شهاب با زرنگي به مكنونات قلبي او پي ببرد. 

 (.ساكت شده و فكر مي كرد. نگاه بي قرارش را به شهاب دوخت و هرچه در ذهن داشت به فراموشي سپرده شد

 «دوستت داره؟» اب پرسيد:شه

به  نباخت و ود راسوالش بي رحمانه بود،هيچ حسي در آن نبود!نه حسادت و نه...يلدا باز هم غافلگير شد،اما خ

 «!حاال كه او بي تفاوت است من هم بايد مثل خودش رفتار كنم»خود گفت:

عا مي ور اداين ط»بود، گفت: بي تفاوتي جاي بي قراري را در نگاهش كرفت و با نگاهي كه رنجش آن ملموس

 «!كنه

 پس برلي همين با حاج رضا هم صحبت كرده!خب! حاج رضا چي كار»شهاب كه جدي تر شده بود گفت:

 «!كرده؟

 «!يعني چي؟»يلدا كه از لحن شهاب چيزي دستگيرش نميشد، پرسيد:

 يعني اين كه چه قولي به پسره داده؟-

 !ده. اون همه چيز را به خودم واگذار كردههيچ قولي، حاج رضا هيچ قولي به اون ندا-

، تو چي»شهاب پوزخندي زد و در فكر فرو رفت و بعد از ثانيه اي صاف در چشم يلدا چشم دوخت و گفت:

 «!دوستش داري؟

 «!مگه فرقي مي كنه؟»يلدا كه دلش مي خواست به راز دل شهاب پي ببرد با زيركي گفت:

 «براي كي؟»شهاب جا خورده پرسيد:

 !براي تو-

را  خودم آيا باز هم»يلدا خودش هم نمي دانست با چه جراتي اين سوال را پرسيده و پيش خودش ميگفت:-

 «!تحقير كردم؟

 «!چرا بايد براي من فرقي بكنه؟»شهاب جواب داد:

 !همين طوري پرسيدم-
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 !آخه منم همين طوري پرسيدم-

كي  ي كرد تامفكر  د. تاب و تحمل را از كف داده بود ويلدا رنجيده خاطر ساكت شد كم مانده بود به گريه بيفت

ود. اغ شده بد و داين بازي لعنتي ادامه خواهد داشت؟ گويي اصال آنجا نبود. قلبش مثل يك نوزاد تند تند ميز

 .دلش ميخواست بلند بلند گريه كند

 (خند زدو لب«)كجايي؟! پرسيدم جواب من رو ندادي،باالخره!» صداي شهاب را شنيد كه گفت:

 .اشك در چشم هاي يلدا حلقه زده بود

 «...ه خاطرشبيعني اينقدر دوستش داري... كه » و با زيركي ادامه داد:« چيه ناراحتت كردم؟!» شهاب گفت:

ر دل اشك از چشم هاي يلدا سرازير شد و بدون آنكه جلوي ريزشآنهارا بگيرد به شهاب خيره شد و د

ونستم يگه نتدخواي از من حرف بكشي و بعد ازارم بدي.آره،حاال ببين كه شهاب تو چقدر بد جنسي. مي »گفت:

 «...چ وقتجلوي اين اشكاي لعنتي رو بگيرم، اما كور خوندي، هيچ وقت بهت نميگم كه دوستت دارم... هي

يلي خيلي خوب،...خ» شهاب از جا برخاست و كنار يلدا نشست و دستمال كاغذي را جلوي يلدا گرفت:

 «!يزي در وردش نميگم،حاال اشكاتو پاككنخوب!ديگه چ

 «.حيف اين چشما نيست كه بي خودي اشك بريزن» وبا لحني كه آتش به جان يلدا ميزد،گفت:

خت قدر سچيلدا به وضوح مي لرزيد.دلش مي خواست خودش را در آغوش شهاب بيندازدو همه چيز را بگويد. 

 !بود چقدر سخت بود كنار معشوق باشد و دور از او

ض وع را عود موضشهاب دستمالي بيرون كشيد و به دست يلدا داد و بعد ناگهان انگار به ياد چيزي افتاده باش

 «!اهان، راستي يادم رفت، يك چيزي توي اتاق من جا گذاشتي»كرد و گفت:

وي ودي راين رو وقتي خواب ب»سپس دست در جيبش كرد و يك سنجاق سر طاليي رنگ را بيرون آورد و گفت:

 «!تم پيدا كردمتخ

كه  وز هاريلدا به قدري خجالت كشيد كه دلش مي خواست زمين دهان باز مي كرد و او را مي بلعيد. چون 

سرش  شهاب نبود اغلب به اتاقش مي رفت و گاهي هم روي تختش دراز مي كشيد. شايد همان وقت سنجاق

 .آنجا افتاده بود

 «مرسي» و گفت: يلدا سعي كرد بي تفاوت باشد،سنجاق سر را گرفت
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 «!حاال ميگي چرا گريه كردي؟» شهاب پرسيد:

ن اهي ايگنمي دونم » يلدا كه حالش بهتر شده بود، دلش مي خواست بي تفاوتي شهاب را تالفي كند،گفت:

 تقميترسم و طا طوري ميشم. يك دفعه انگار كه از همه چيز و همه ي اتفاق هايي كه در آينده ميخواد بيفته،

 «!ي بهشون فكر كنمندارم كه حت

 «!دوستش داري؟»شهاب مصرانه پرسيد:

ف از قت حريعني تو اينقدر احمقي؟!من دارم جلوت بال بال ميزنم ،اون و»يلدا نگاهش كرد و در دل گفت:

 «!دوست داشتن يكي ديگه رو ميزني؟

 «!آره؟»شهاب دوباره پرسيد:

 نمي دونم-

 «!يا دوستش داري يا نداري؟»شهاب جدي شد و گفت:

 !اون پسرخوبيه اما من عاشقش نيستم

 «!پس چرا... چرا بت حاج رضا رفت و آمد ميكنه؟»شهاب نفس عميقي كشيد و گفت:

 !اون هيچ رفت و آمدي با حاج رضا نداره و فقط دو بار براي خواستگاري اومده، همين-

 !خب،چي بهش جواب دادي؟-

 !هيچ جوابي ندادم. چون فعال قصدم ازدواج نيست-

عال ففقط :»ناگهان به موقعيت فعلي اش پي برد و خنده اش گرفت و در ميان اشك ها لبخند زد و گفتيلدا 

 «!ازدواج قراردادي كرده ام

 «...ولي اين ازدواج نيست ما»شهاب لبخند زد و گفت:

 «!آره ميدونم،ما فقط همخونه ايم»يلدا پيش دستي كرد و با حالت خاصي گفت:

و من دلم » يلدارا گرفت و شهاب دست برد د اشكهاي يلدا را پاك كرد و گفت: باز قطره اي اشك روي صورت

 «!نمي خواد همخونه ام گريه كنه
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خدايا :»يلدا از تماس دست شهاب روي گونه اش بر خود لرزيد.واقعا ديگر جايي برايش نمانده بود. با خود گفت 

 «!غش نكنم

 (وخنديد«)شب تا صبح بيدار بودي؟!آهان نكنه به خاطر اين ناراحتي كه دي:»شهاب گفت 

 «!نميدونم شايد»يلداهم خنديد و گفت:

اشرم بيلدا «ديشب خيلي اذيت شدي،ازت ممنونم.» شهاب كه حاال نگاهش رنگ قدرداني گرفته بود،گفت:

 «.كاري نكردم»لبخندي زد و گفت:

ف زدن ال حرحي!راستش،اصال ديشب وقتي برگشتيم چرا نخوابيدي؟... هر وقت سر بلند ميكردم، ميديدم نشست-

 !نداشتم واال نمي گذاشتم اونطوري بي خواب بشي

فر ن هيهر كس ببينه خب، البته...-نه، ديگه خوابم نمي برد. گفتم شايد چيزي الزم داشته باشي،همون جا موندم.-

 .رو داره كه براش نگرانه، بدش كه نمياد! منم وقتي ديدم تو اونجايي راحت تر خوابم برد

 «!ستچه عجب، الاقل به اين اعتراف كرد كه ديشب از كار هاي من راضي بوده ا» ا با خود گفت:يلد

 «!راستي،اون موقع كه نماز مي خوندي، اذان صبح را گفته بود يانه؟» شهاب گفت:

 .آره، تازه اذان داده بود-

 «!راستي،اونموقع كه نماز مي خوندي،اذان صبح را داده بود يا نه؟»شهاب گفت:

 .آره، تازه اذان داده بود-

 «!يلدا!از كي نماز ميخوني؟»شهاب نگاهي به او كرد و گفت:

 «.نمي دونم ،از خيلي وقت پيش»يلدا فكري كرد و گفت:

 !پس تاثير زندگي تو با حاج رضا نبوده-

 .مخب،زندگي با حاج رضا خيلي چيز هارو به من ياد داد،اما من از خيلي قبل تر نماز مي خوند-

 !چرا نماز مي خونم؟-بپرسم چرا؟! ميشه-

 اره-

 ...خب-
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البته نميخوام بگي چون مسلمونمو از اين حرف ها!ميخوام دليل شخصي » شهاب نگذاشت او حرفي بزندو گفت:

 «!ات رو بدونم

 اس آرامشه احسكمن براي اين نماز ميخونم... كه خودمو تنها حس نكنم و فقط موقع نماز خوندن و دعا كردن -

ظيفه وثل يك رو مي فهمم. البته هر نماز خوندني هم اين طور نيست!منظورم اينه كه گاهي هم فقط مواقعي 

كه  ه اينبانجام ميدم،اما ،خوب بيشتر وقت ها برام لذت بخشه و حس ميكنم به خدا نزديكم. در ضمن من 

 .ميگن نماز آدم رو از گناه دور مي كنه خيلي اعتقاد دارم

 «!ا چي؟پس خد»حاال خيلي روحاني و زيبا تر به نظر ميرسيد نگاه كرد و گفت: شهاب به صورت يلدا كه

اهيه كه م نماز رميكن به نظر من خدا به نماز خوندن ما نياز نداره. ما بيشتر بهش نياز داريم. در واقع من فكر-

امه زد و اد خنديلب خدا براي نزديك شدن به بنده هاش گذاشته، البته شايد خيلي پيچيده تر از اينها باشه،)و

م و اين هش معتقدبا من داد( اما من رابطه ي خدا و انسان رو خيلي ساده تر و باز تر ميبينم. شايد كافي نباشه،ام

 .قانعم ميكنه

 !د؟ل خودت هستنتو دختر جالبي هستي!مثل تو... خيلي كم پيدا ميشه، با اين تفكرات!دوستات هم مث ...-

اما  مال مذهبي زندگي ميكنه. اون حتي پيش پدرش هم روسري سر ميكنه،نرگس توي يك خانواده ي كا-

داري گهم گاه  االن خوانواده ي فرناز نه، كامال متفاوتند. فرناز تا سه سال گذشته اصال نماز بلد نبود،البته

 .ميخونه

 !پس چه طوري با هم جوريد؟ -

دمون رو اي خاص خوكدوم از ما زندگي وتربيت هنمي دونم . شايد براي اينكه قببا مون يكيه. درسته كه هر  -

 !داشتيم ، اما در واقع ته دلمون به يك چيز خيلي اعتقاد داريم كه خيلي شبيه همند

 ه؟رادر دارپس بايد گروه جالبي باشيد، البته تا حدي با گروهتون آشنا هستم!فرناز همونه كه يه ب -

 «!ي كن؟مضولي ففرق نمي كنه، چرا اينقدر توي كاراي من  حاال نوبت ساسانه!اگه تو برات»يلدا با خود گفت:

 «!آره؟»شهاب دو باره پرسيد:

 ...بله-

 !اسم برادرش چي بود؟-
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 .ساسان-

 !چند سالشه؟ -

 .سال 27يا  26فكر كنم  -

 درس مي خونه؟ -

 !درسش تموم شده ، گرافيك خونده -

 «!ر موردش بدونمزياد مي بينمش!مي خواستم بيشتر د» شهاب پوزخندي زد وگفت:

 «!زياد ميبينيش؟»يلدا با تعجب گفت:

 !يمآره، يه چند باري... كامال تصادفي!از دكه ي روبروي شركت روزنامه ميخره، همديگه رو ديد-

ن !يعني ايره استپس ساسان ميخواد بدونه شهاب چي كا» يلدا كه از اين موضوع بي اطالع بود با خود فكر كرد:

 «!قدر براش مهمه؟

 «!ديگه زياد خونه فرناز اينا نرو» ب ادامه داد:شها

چيز بي  ب همهارتباط حرفهاي قبل و اين جمله زياد مشكل نبود،اما يلدا باز نمي دانست چرا؟اگر براي شها

 ....!تفاوت است، پس چرا؟

 «چرا؟» يلدا پرسيد:

 «!رساز چشمهات بپاز من نپرس... :»شهاب در حالي كه از جايش بر مي خاست و به سوي در مي رفت، 

ر جا فتم هاگه با من بود ، مبگ»يلدا منظورش را متوجه نشده بود. شهاب لحظه ي آخر نگاهش كرد و گفت:

 «!ميري يك عينك دودي بزني

 .ته دل يلدا كيلو كيلو قند آب مي شد و لبخند از روي لبهايش نمي رفت

 .ه را كنار زدساعتي بعد با به صدا در آمدن زنگ يلدا از جا بلند شد و پرد

ر او زياد به ا به خاطاخير كامبيز بود. در باز شد و كامبيز وارد خانه شد. يلدا با عجله بيرون آمد تا به كامبيز كه

 .دردسر افتاده بود، خوش آمد بگويد
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كامبيز وارد شد. مثل هميشه خندان و خوش رو بود و به محض ديدن شهاب شوخي را آغاز كرد و گفت به 

 .سالم

 .پهلوون . وقتي كه ميگم غذاي بيرون نخور تو حاال عيال وار شده اي لج ميكني

 ثباتي براي ا. گويهر دو دست راستشان را باال بردند و همانطور كه خندان به هم نزديك ميشدند به هم كوبيدند

 دوستي و رفاقت عميقي كه ميانشان بود نياز به كوبيدن يك مهر داشتندو

 اترن زيبردن هم آويختند و به اتاق شهاب رفتند . به نظر يلدا شهاب موقع خنديدخنده كنان دست در گ

 .ردبه نظر ميرسيد. دندانهاي ريز و يك دستش كه نمايان ميشد زيبايي چهره اش را دو چندان ميك

 رگفت پس يد كهيلدا سري به آشپزخانه زد تا وسايل پذيرايي از كامبيز را مهيا كند. صداي كامبيز را ميشن

 .اينجا چقدر عوض شده

 وقتي يلدا با سيني چاي و ميوه وارد اتاق آنها شد كامبيز گفت يلدا خانم حالتون خوبه؟

 .دده بوديشب كه خيلي ديدني بوديد. من نميدونستم مواظب شهاب باشم يا شما؟ رنگتون مثل گچ سفيد ش

چرا بهش  الغرتر و ضعيفتر ميشه.و سپس رو به شهاب گفت شهاب چيكار كردي اين يلدا خانم روز به روز 

 .نميرسي

 .شهاب چشم غره اي به كامبيز رفت و سيني چاي را از يلدا گرفت

 .دهكامبيز ادامه داد ولي يلدا خانم بهتون تبريك ميگم واقعا اين خونه زمين تا آسمون فرق كر

 .رج شديلدا تشكر كرد و چون مطمئن بود شهاب از بودن او در اتاق معذب است از آنجا خا

 .تخيلي دلش ميخواست حرفهاي آن دو را بشنود. فكر ميكرد باالخره كامبيز دوست صميمي شهاب اس

 املكوت كپس شايد شهاب حرف دلش را به او بزند. براي همين به اتاقش رفت و در را باز گذاشت و در س

 .يكردندنشست و گوش سپرد. هر چه بيشتر سعي ميكرد كمتر ميشنيد. آنها تقريبا پچ پچ م

 .يلدا از دزيده گوش كردن منصرف شد و روي تخت نشست و به فكر فرو رفت

 ...در يك لحظه ذهنش همه جا چرخيد و بطور نامفهومي احساس نگراني كرد
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 .زنگ در نواخته شد و صداي شهاب را شنيد كه ميگفت بفرماييد ... آقاي تيموري بفرماييد باال

بيل از اتوم ه شدن. اتومبيل مدل بااليي دم در بود و دختري در حال پياد يلدا از پنجره بيرون را تماشا كرد

 نگاهي

 به پنجره انداخت. يلدا خود را كنار كشيد و نگران با خود گفت خدايا اين ديگه كيه؟

 .صداي سالم و احوالپرسي ميآمد . معلوم بود كامبيز را هم بخوبي ميشناسند

 شما؟ كامبيز گفت سالم آقاي تيموري . احوال

 .و صداي جا افتاده ي مردي كه گفت . به سالم آقا كامبيز. خبري از ما نميگيريد

 كامبيز گفت اختيار داريد... شما خوبيد ميترا خانم؟

 .وش كردفرام بقيه اش را يلدا نميشنيد. قلبش از شنيدن نام ميترا چنان فشره شد كه يك لحظه همه چيز را

لش دد كه م نيست و واقعا وجود خارجي دارد چنان به وجودش زخم ميزاين واقعيت كه حاال ميترا يك توه

 ميخواست

 .بلند بلند گريه كند

 كنسرو م اوناز شواهد امر معلوم بود كه همگي در سالن نشسته اند . صداي ميترا را شنيد كه گفت من گفت

 .مشكل داره ها . گوش نكردي. و خنديد

 .معلومه كه رابطشون خيلي هم نزديكه يلدا مستأصل روي تخت نشست و با خود گفت

 .ديشب هم پيش اين دختره بوده كه اون طوري مسموم شده بود. و سپس با عصبانيت به خود گفت

 .من چقدر احمقم و اون از حماقت من سوء استفاده ميكنه

 ورد و دربه در خ هضرب يلدا از خودش متنفر بود كه آن همه خيالپردازي كرده بود. اما باالخره بعد از دقايقي چند

 .باز شد . شهاب بود. يلدا با چهر ه اي منقبض و نگاه جستجو گر به او خيره شد

 شهاب گفت چي شده؟

 ...هيچي
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 از آشناها هستند و ميخوان تو رو ببينن. ميتوني بياي؟

 .يلدا دستپاچه گفت. آره آره االن ميام

 .اگه حالت خوب نيست ميگم داري استراحت ميكني

 ..حالم خوبه . چند لحظه ي ديگه ميامنه نه 

 ميكنداخت و اگاهي يلدا دلش ميخواست زودتر ميترا را ببينهو بعد از رفتن شهاب با عجله برخاست و به آيينه ن

 .آرام شد. زيبا شده بود. به خود گفت بايد برم و در را باز كرد

 يباييه اي زخودنمايي ميكرد. شال قهوكمر باريكش درون شلوار جين و بلوز خوش بافت قهوه اي اش بسيا ر 

 .نيز به سر داشت كه سفيد ي پوستش را بيشتر به نمايش گذاشته بود

 .بود ينظيربآويز بلند اهلل از زير شالش بيرون زده بود و برق آن با برق چشمهاي سياهش خيره كننده و 

 .داخته جمع انبگاهي بود باال آورد و ن يلدا با وقار خاصي انبوه مژگان بلندش را كه به زيبايي آرايششان كرده

 .همه نگاهشان با او بود. به نرمي سالم داد. صدايش گوش نواز بود و خود اين را ميدانست

 ا تمامترش ميترما دخاآقاي تيموري بلند قد و فربه بود . با نگاه تيزبينش يلدا را از نظر گذراند و لبخند زد. 

به  ره اش راست تيو هم مثل پدرش بلند قد و چهار شانه بود اما الغر . پوحواسش را به يلدا جمع كرده بود. ا

 شدت

 .بود. چشمهاي گرد و تيزي داشت و ابروهاي نخ مانندي كه  گويي به عاريت گرفته شده بود  

 بيني كوچكش ميان صورت بزرگ و استخوانيش كمي اغراق آميز مينمود. لبهاي درشت و جگري رنگش

 .جزاء صورتش خودنمايي ميكردندزودتر از بقيه ي ا

 .ميترا موهاي بلوندش را كه تا روي شانه هايش ميرسيد دورش ريخته بود و روي مبل لميده بود

 اما ظاهرش .بود  با اين كه هوا سرد بود. اما لباسش اصال مناسب نبود! تنفر عميقي در دل يلدا ريشه دوانده

 .وقار روي مبل نشستهمچنان آرام و دل انگيز بود و با متانت و 

 كامبيز گفت  خسته نباشيد يلدا خانم درس ميخونديد؟
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 .يلدا لبخند كمرنگي زد و گفت بله

 .ودصورشان بتر از آقاي تيموري و ميترا مثل انسانهاي معجزه ديده چشم به يلدا دوخته و ساكت بودند. يلدا دو

 .آنقدر كه نميتوانستند نگاه بهت زده شان را مخفي كنند

 يد؟ت كامبيز طاقت نياورد و دوباره مسئول شكست سكوت شد و گفت  خب آقا شهاب معرفي نميكنعاقب

 (و نگاه هشدار دهنده به شهاب انداخت)

 دخترشون وري وشهاب دستپاچه و كالفه مينمود و عجوالنه لبخندي به روي لب نشاند و گفت بله بله آقاي تيم

 .ميترا خانم... ايشون هم يلدا خانم هستند

 .آقاي تيموري يلدا را نگريست و سري تكان داد

 .يلدا هم لبخند كم رنگي را به او نشان داد و با عالمت سر اعالم آشنايي كرد

 .نگاه ميترا جستجو گر و خصمانه روي تمام اجزاي صورت يلدا ميگشت

 تيموري لب را باز كرد و با اكراه گفت پس يلدا خانم شما هستيد. درس ميخونيد؟

 .بله

 ).س چندمي؟)سوالش بوي تحقير نميداد. معلوم بود ظاهر يلدا او را به اشتباه انداخته استكال

 .يلدا لبخندي زد و گفت سال سوم دانشگاه

 .تيموري چشمان ريزش را گرد كرد و در جايش به زحمت تكاني خورد و گفت

 جدا . اما اصال بهتون نمياد. و رو به دخترش گفت نه ميترا جان؟

 .ه فاخرانه اي به يلدا كرد و بدون كالمي چانه را باال انداختميترا نگا

 .كامبيز خنديد و گفت بله درست ميفرماييد. يلدا خانم كمتر از سنشون نشون ميدن

 .كردشهاب هنوز كالفه بود. گويي به سختي نفس ميكشيد. صورتش برافروخته بود و به كسي نگاه نمي

 سيرمبگردد. براي همين به سختي سعي كرد چيزي بگويد تا  اما دلش نميخواست بحث حول و حوش يلدا
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صحبت عوض شود و باالخره لب باز كرد و گفت آقاي تيموري ...)انگار نميدانست چه بگويد( راستي آقاي 

 تيموري

 سعيد اومد نمايشگاه؟

 عني دليره. وآقاي تيموري فكري كرد و گفت آهان سعيد آره اومد  اما شهاب جان زياد به درد اينكار نميخ

 ..بكار نميده. گويا خودش هم دوست ند اره

 .شهاب گفت جدي ميگين؟ اما خيلي به من اصرار كرد كه همچين جايي را براش جور كنم

 .ستلد نيكامبيز گفت البته شهاب! چند روزي نيست كه داره ميره. شايد هنوز عادت نكرده يا كار رو ب

 ميايد كراهنماييش كنه. خب به گفته ي آقا كامبيز شايد ب تيموري گفت من به داريوش سفارش كردم كه

 .فرصت بهش بديم

 .دوه آمدقايقي راجع به اين موضوع صحبت كردند. يلدا از صحبتهاي آنها و جوي كه برقرار بود به ست

 الي كهحد در در پي فرصتي بود تا هر چه زودتر خود را خالص كند. به محض اين كه صحبت آنها به نقطه رسي

 مابلند ميشد لبخندي زد و گفت معذرت ميخوام من كالس دارم و ممكمه دير بشه. از آشنايي با ش

 .خوشوقتم

 .باز نگاه ها به سوي او بود. تيموري گفت اي بابا يلدا خانم چه زود خسته شدين

 .اختيار دارين . راستش كالس دارم

 يم. چي ميخونين؟ما هم زياد مزاحمتون نميشيم. هنوز از زيارتتون سير نشده ا

 .يلدا به ناچار و از روي ادب دوباره سر جايش نشست و واقعا معذب بود .گفت ادبيات فارسي

 .تيموري با توجه به روحيه ي كاسب كارانه اش لبها را ورچيد و سري تكان داد

 .يلدا با خود فكر كرد: حتما داره به خودش ميگه اين چه رشته ايه. پول ساز كه نيست

 فت ميتراد و گزر حالي كه به خوبي پيدا بود قصد پز دادن دارد نگاهي به ميترا انداخت و لبخندي تيموري د

 .جان معماري خونده
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يلدا نگاهش را به ميترا سپرد. ميترا پوزخندي زد و گفت شهاب خونه رو خيلي تميز كردي. كس ديگه اي رو به 

 جاي

 (اد. منظورش به يلدا بودپروانه خانم استخدام كردي. ؟)حرفش بوي تحقير ميد

 بره؟تيموري دنباله حرف دخترش را گرفت و گفت آره شهاب . يه خونه تكوني حسابي كرده اي . چه خ

 .شهاب لبخندي زد و سكوت كرد

 .كامبيز به دادش رسيد و گفت به لطف قدم مبارك يلدا خانم خونه ي شهاب بهشت شده

 .داختندتيموري و ميترا نگاه معني داري به كامبيز ان

 .ميترا از جا برخاست و گفت شهاب بيا كارت دارم و به اتاق شهاب رفت

ي گلويش د چيزيلدا هم عذر خواست و آنها را ترك كرد. در تمام مدت كه لباس ميپوشيد و آماده ي رفتن ميش

 را ميفشرد

 .كه ناچار از پنهان كردنش بود

ب فكر ق شهاوت كند. به رفتن شهاب  ميترا در اتانميخواست آنها به رازش پي ببرند. نياز داشت جايي خل

 .ميكرد

ند كالس مود كتمام تنش آتش شده بود و ميسوخت. با اين كه نميخواست به دانشگاه برود ولي مجبور بود وان

 .دارد

 .يلدا با خود گفت حتما ميتونم براي ساعت آخر كالس نرگس و فرناز را پيدا كنم

د شد و ر يلدا رز كناميترا خنده كنان از اتاق شهاب بيرون آمد و بدون كالمي ا آماده شد و از اتاقش بيرون زد.

 .دوباره خودش را روي مبل رها كرد

 آقاي تيموري با ديدن يلدا گفت شما تشريف ميبريد؟

 .با اجازه تون بله

 .رسونمري ميمسيكامبيز  هم از جايش برخاست و گفت يلدا خانم صبر كنيد من هم دارم ميرم. شما را تا يه 

 .شهاب جلو آمد و گفت اگه ديرت شده با كامبيز برو
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 .يلدا نگاهش كرد و در دل گفت چقدر لطف ميكني كه من رو به دست دوستت ميسپاري

ن قت ايتيموري بي مقدمه گفت راستي شهاب . اين مسافرت چي شد. بابا اين دختر خسته شده . ديگه طا

 .شلوغي رو نداره

 ه ايد پسد يگ ن و چند روز برين شمال. بعد با خنده گفت شما دو تا كه اول و آخر مال همدست هم رو بگيري

 زودتر خودتون رو از شلوغي و دود و دم

 .نجات بديد ديگه

 .ب داردب صاحتمام هدفش يلدا بود . ميخواست ميخ دخترش را حسابي بكوبد. ميخواست به يلدا بگويد كه شها

ي معني بكان  ميش را به پا كرد و پايين پله ها رسيد. گويي يك لحظه زمان و يلدا نميفهميد چگونه كفش ها

 .شده بود و مغزش كار نميكرد

وان نفس يگر تحالت تهوع داشت . بيخوابي و هيجانات شب گذشته كم بود حاال با ديدن و شنيدن واقعيت ها د

 .كشيدن نداشت

 .ه كرد. سوار شينكامبيز در اتومبيل را باز كرد و كنار گوش يلدا زمزم

 .داشتنيلدا سوار شد . با اين كه دلش ميخواست تنها باشد و كمي قدم بزند اما حوصله تعارفات را 

 كامبيز گفت خب يلدا خانم ديگه چطوريد؟

 .يلدا از لحن مهربان و شوخ او خوشش ميامد. براي همين لبخندي زد و گفت خوبم

 حاال واقعا كالس دارين؟

 .تموم شده . راستش ميخواستم يه ساعت آخر برسم تا فرناز اينا رو ببينم داشتم . االن ديگه

 .باشه پس ميريم دانشگاه

 .نه مزاحم شما نميشم. تا سر همين خيابون برسونيد . ممنون ميشم

 .كامبيز لبخندي زد و گفت قبال هم گفته ام با من تعارف نكنيد

 .اختمبيز اندبه كا و حرفي نزد و فقط نگاه قدر شناسانه اييلدا كه مقاومت را بيفايده ميديد. عقب نشيني كرد 

 .كامبيز پسر خوش تيپ و خوش چهره اي بود كه توجه هر دختري را به خود جلب ميكرد
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 .يلدا با خودش گفت كاش اين ميتراهه مال اين بود

 كامبيز عينك آفتابي اش را به چشم زد و گفت خب يلدا خانم خوش ميگذره؟

 هاب عادت كرده ايد يا هنوز دلتون تنگ ميشه؟ديگه به خونه ش

 .نه ديگه عادت كردم

 از چيزي ناراحتين؟

 .نه

ي د. وليلدا دلش ميخواست كامبيز زودتر سر اصل مطلب برود . دوست داشت بيشتر راجع به ميترا بدان

 .نميخواست كامبيز از احساساتش چيزي بفهمد

 كامبيز گفت دوست دارين موسيقي گوش كنين؟

 .مرسيبله 

و  شكست كامبيز ضبط را روشن كرد . بعد از كمي سكوت و گوش دادن به موسيقي كامبيز باز هم سكوت را

 گفت شهاب راجع به ميترا و پدرش

 با شما صحبتي نكرده؟

 يلدا كه منتظر همين جمله بود گفت. نه چطور؟

 .هيچي

 شما چيزي ميخواين بگين؟

لدا يبود كه  چيزي و نگاه معني داري به يلدا دوخت(در  نگاه كامبيزاگه شما دوست داشته باشين كه بشنوين . )

 .را ميترساند

 .گويي كامبيز از دل او با خبر است. يلدا ساكت ماند و چيزي نگفتم

ه مايه ز اون بچود. ابكامبيز ادامه داد . واهلل يلدا خانم. اين ميترا يكي از هم دوره اي هاي ما توي دانشگاه 

 رادر داره كه توي امريكادارهاست . يك ب

 .زندگي ميكنه
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 .پدرش رو هم كه ديديد. آقاي تيموري چند تا نمايشگاه اتومبيل داره و وضعش خيلي توپه

 به شهاب يمورياواخر دانشگاه چند تا مهموني دادند و من و شهاب رو هم دعوت كردن. از همون اول هم گير ت

 بود. و وقتي ما ميخواستيم

 .هم پيشنهاد داد تا سهمي از شركت را به نام ميترا بخره شركت بزنيم تيموري

 .اون موقع شهاب موقعيت مالي مناسبي نداشت . براي همين پيشنهاد آقاي تيموري رو قبول كرد

 يلدا گفت حاج رضا كه وضعش خوبه . چرا از ايشون نخواست كمكي بكنه؟

 .و بندازهريشون نيد. براي همين نميخواست به اراستش شهاب ميونه خوبي با حاج رضا نداره. فكر ميكردم ميدو

 .بشم ميگفت اگه براي شركت زدن هم از حاج رضاكمك بخوام بايد تا آخر عمرم بنده ي حلقه به گوشش

يز را هم عز. ميتبراي همين پيشنهاد تيموري رو قبول كرد و از همون اول پاي پدر و دختر به شركت ما باز شد

 .كرده ي باباشه

ش ز خوداي وقت پيش جدا شده و ازدواج كرده . راستش به نظر من زيادي لوس و پر ادعاست . مادرش خيل

 هيچي نداره و به ضرب و زور باباش و معلم هاي خصوصي

ره ج از كشوه خارو پول هاي بي زبون باالخره بعد از پنج سال ليسانس گرفت و تا فهميد شهاب توي فكر رفتن ب

 .ديگه ولش نكرد

ن ديگه را بره مگه ميتاآرزوهاي اين دختره هم اينه كه از ايران بره. اما گويا باباش مخالفه و ميگه آخه يكي از 

 .اينجا كسي رو ندارم

. ميترا ر كنهبراش شرط گذاشته با كسي كه خودش انتخاب كنه بايد ازدواج كنه  تا موقعيت سفر رو براش جو

 .هم حتما حس كرده كه انتخاب پدرش كيه

يترا مين مهب را خيلي قبول داره و خوب خوب معلومه آرزوش اينه كه شهاب دامادش بشه. براي تيموري شها

 .سهم خودش را از شركت به نام شهاب كرد

خوبي  وقعيتشهاب هم با پول ميترا و تيموري بناي شركت را گذاشت و بعد هم با زرنگي و پشت كار خودش م

 به دست آورد. اما خودش رو مديون

 .يترا ميدونه. من مطمئنم از ميترا خوشش نمياد تيموري و م
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 خودم بارها ازش پرسيدم كه عاشق ميترايي؟

را هاي ميت ن شدندر جوابم گفته كه اعتقادي به عشق ندارد و خالصه اين كه در برابر حرفهاي تيموري و آويزو

 .هم تا حاال سكوت كرده

 .كرده ي گيرعرفي ميكنه. خالصه كه شهاب بد جورتيموري كه گاهي اوقات پيش اين و اون شهاب را دامادش م

ش را و پدره ميتبالبته هنوز صداش در نيومده  اما نامرد نيست و دلش نميخواد حاال كه كارش رو به راه شده 

 .پشت كنه

 شهاب پسر با ميترا و شهاب هم به نظر من از هيچ لحاظ به هم شبيه نيستند . شهاب با اون خوشبخت نميشه.

 .پاكيه اعتقاد و

 راي شهابهم ب براي من مثل روز روشنه كه ميترا اگه ازدواج كنه و پاش رو از ايران بيرون بزاره يك لحظه

 .نميمونه

وب و ن خيلي خ. او همين حاال هم هر روز با يكي اين ور و اون ور ميره. شهاب هم با  همه ي اين چيزها مخالفه

 پاكه. لياقتش هم يك دختر

 .رفت مثل شماستخوب و پاك و با مع

ديگر  طرفي برقي در نگاه يلدا درخشيد. دلش پر از شور شده بود . از طرفي ترس از دست دادن شهاب و از

 اشتياق براي مجادله و مبارزه

ا ع به آنها راجردر به دست آوردنش دلش را لبريز از هيجان و اضطراب كرده بود. از اين كه كامبيز همه چيز 

 .خوشحال و متعجب بودبازگو كرده بود 

 .حاال از اون بيشتر خوشش ميامد. به نظرش كامبيز دوست واقعي شهاب بود

 !كامبيز ادامه داد حاال چند وقتي كه تيموري پيله كرده شهاب و ميترا را بفرسته مسافرت

 يلدا به ياد حرفهاي آخري تيموري افتاد  و پرسيد مسافرت براي چي؟

ه ي اب انگيزيد شهلدا كرد و گفت خب ديگه . ميخواد اون دو تا تنها باشند تا شاكامبيز نگاه معني داري به ي

 .بيشتري براي توجه به او داشته باشه
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البد منظور تيموري اينه كه ... )خنده ي خاصي كرد( و ادامه داد اينه كه دخترش رو دو دستي تقديم آقا شهاب 

 .ميكنه

ر گرفت در ب ر ه اش به سفيدي گراييد و سرما طوري وجودش رايلدا كه منظور او را به خوبي درك ميكرد چه

 .كه لرزش خفيفي در اندامش حس ميكرد

راي من با رو گويي سرما نگاهش را هم سرد و يخزده كرد. به كامبيز خيره شد و گفت خب حاال چرا شما اينه

 ميگين؟

 .يلدا خانم شما نبايد بذاريد شهاب با ميترا بره

 چرا؟

ميترا  شه بابانم. اگر شهاب به اين مسافرت بره شايد همه چيز عوض بشه. يعني ديگه مجبور ببينيد يلدا خ

 .ازدواج كنه

اي همين ت. بريلدا سعي كرد به كامبيز نشان دهد كه نسبت به شهاب و تصميم گيري هايش كامال بي تفاوت اس

 گفت من چرا بايد مانع ازدواج

 .آنها بشم. وقتي خودشون اين رو ميخوان

 كامبيز با تعجب نگاهي به او كرد و گفت واقعا براي شما فرقي نميكنه؟

 يلدا رو به رويش را نگاه كرد و گفت شما فكر ميكنيد بايد براي من فرقي بكنه؟

 كامبيز چانه را با ناباوري باال انداخت و سري تكان داد و گفت واهلل چي بگم؟

 .ايطي كنار هم هستيممثل اين كه شما يادتون رفته من و شهاب با چه شر

ر لي من فكوگفت  كامبيز كه گويي واقعا از رفتار يلدا و صحبت هايش به دوگانگي رسيده بود با حالتي مستاصل

 ميكردم...يعني...شما فقط طبق

 همون قرار و مدارها دارين با شهاب زندگي ميكنين؟

 .به سه ماهش رفته بله . اين زندگي كه شما ازش صحبت ميكنين فقط شش ماه است كه نزديك

 .كامبيز پوزخندي زد و گفت شما هم مثل شهاب مغروريد. اين به ضرر هر دوتون تموم ميشه
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 كامبيز خيلي رك و صريح همه چيز را گفته بود و يلدا هراسان از آينده به صحبت هاي او مي انديشيد

 

يكرد. ماشا مبود و بچه ها را تيلدا دقايقي ود كه بي هدف روي سكويي در محوطه ي خارجي دانشگاه نشسته 

 تمام افكارش حول و حوش

رش گفته و پد گفتگوي چند روز پيش با كامبيز ميگشت هر چه منتظر ماند از جانب شهاب حرفي راجع به ميترا

 .نشد

ود و بالفه كشهاب همان رفتار گذشته را داشت. باز هم شبها دير به خانه ميامد و صبح زود ميرفتو يلدا 

 .چه خواهد شدنميدانست 

ه باه وقتي د و گگاه خودش را راضي ميكرد كه همانطور بي سر و صدا ادامه دهد و خود را به دست تقدير بسپار

 ياد صحبتهاي كامبيز ميافتاد

ش ر ا ز راز دلفرنا با خود ميگفت بايد كاري بكنم. اما نميدانست چه كند. او حتي جرات نكرده بود براي نرگس و

 .بگويد

ت شهاب حساسار يك عشق ممنوع بود كه بايد از همه كس پنهان ميكرد. دليلش مشخص بود. زيرا از اگويي دچا

 چيزي نميدانست و نگاه

فتاد ااي شهاب چشمه و رفتار شهاب او را هميشه به اشتباه ميانداخت. اما زبانش چيز ديگري ميگفت. باز به يادذ

 .و يك لحظه نگاهش را ديد

ه با او را ي آشنتخوانهايش به درون نفوذ ميكرد و ذره ذره وجودش را آب ميكرد صدايهمان نگاه كه از مغز اس

 .خود آورد

 يلدا ... كجايي ؟ چرا اينجا نشستي؟

 نرگس بود . يلدا دست را سايبان نگاهش كرد و به نرگس لبخند زد و گفت سالم چرا دير كردي؟

 .من دير نكردم. تو خيلي زود اومدي

 .حالي كه پشتش را ميتكاند گفت بريم تو ي كالسيلدا بلند شد و در 

 فرناز نيومده؟
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 .نميدونم . من از ساعتي كه اومدم همينجا نشسته ام

 .پس حتما فرناز اومده سر كالسه

 .وزهشايد اومده باشه. با اين پسره رحماني قرار داشت. فردا بايد تحقيق ها را بياريم.آخرين ر

 م . ببينم چيز به درد بخوري داره يا نه؟پس بجنب. من يك كتاب جديد آورده ا

 خيلي سخت بود يلدا با وجود افكار مشوش  و به هم ريخته اش دل به كالي و درس بدهد

ا حوال يلداال و حماه آذر به نيمه رسيد. امتحانات پايان ترم نزديك بود. حجم درس هاي خوانده نشده زياد و 

 .بد

و  ز مهراذوب كننده س عشقش دلچسب و دلپذير كند. اما خبري  دلش ميخواست سرماي زمستان را با گرماي

 .محبت شهاب نبود

شهاب سعي  همچنان شبها دير ميامد و به اتاقش ميرفت و تا ساعتها صداي موسيقي از اتاقش شنيده ميشد.

 ميكرد كمتر سر راه يلدا سبز

ت. شبها ش نداشاپختن غذاهاي خوشمزه شود و يلدا اين را فهميده بود. كمي الغر شده بود و ديگر شوقي براي 

 قبل از آن كه پلك ها را روي هم

د وجود ميدا بگذارد آنها را خيس از اشك ميكرد و از خدا ميخواست كمكش كند. نگراني اي كه هميشه آزارش

 .ميترا بود

 !ياد رفتار ميترا ميافتاد و آن لحظه كه به اتاق شهاب رفت

و  دگي آنهاصول زنابود به تفاوت هاي خودش و آنها مي انديشيد. به طرز فكر و از وقتي ميترا و پدرش را ديده 

 خودش و با خود فكر ميكرد

د را شد تا خوعث ميوقتي شهاب با آنها تا اين اندازه صميمي است پس حتما قبولشان داره. و بعد اين تصورات با

 .براي شهاب فقط يك مزاحم بيابد

 

نزديك به يك هفته تا شروع امتحاناتش پيش رو داشت و تنها يك كالس باقي مانده آذر ماه بود. يلدا  28شب 

 .بود تا به پايان ترم برسند
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كتاب به دست روي كاناپه ولو شده بود كه صداي كليد شهاب را شنيد . خود را جمع و جور كرد و صاف نشست 

 .و رو به شهاب گفت سالم

خ كرده. يسابي حتاد. با آمدنش سرما به خانه آمد. معلوم بود كه شهاب موهاي بلندش را چنگي زد و مردد ايس

 .دستها را به هم ماليد و روي مبل نشست

خاص  يلدا نگاهش كرد. بوي خاصي همراه بوي هميشگي ودوست داشتني عطرش به مشام ميرسيد. يك تلخي

 !مثل بوي سيگار

تابش كتوجه وجود به سوي خود ميكشاند. م نميدانست چرا هر چيزي كه مربوط به شهاب ميشد او را با تمام

 نبود و باز هم تمام

 .حواسش به صندلي رو به رو رفته بود

دوست  آمد. شهاب نفس پر صدايي كشيد و تكيه داد. نگاهشان روي هم لغزيد. دل يلدا  باز هم هوري پايين

 نداشت از آنجا بلند شود. چون خيلي

 .ال بايد همان جا ميبودوقت بود كه شهابش را سير نديده بود و حا

 .شهاب گفت هوا بد جوري سرد شده

 آره . مگه با ماشين نيومدي؟

 .چرا... سر راه رفتم تعميرگاه . ماشين موندگار شد

 تا كي؟

 .فردا عصري ميگيرمش

 مشكل خاصي داره؟

 گ از رويرنشم.نه . خب خرده كاريه. شايد الزم باشه مسافت زيادي طي كنه. خواستم از سالم بودنش مطمئن ب

 .يلدا رفت

 .دلش گواهي ميداد بايد براي شنيدن حرفهايي آماده شود

 !شهاب ادامه داد. چايي توي بساطت نيست؟
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 .چرا. االن ميارم

 .يلدا ندانست چگونه چاي آورد. سرا پا انتظار نشست

 شهاب جرعه اي نوشيد و گفت امتحاناتت شروع شده؟

 .چهار ، پنج روزي وقت داريم

 ات تمومه؟پس كالس ه

 .نه . يكي اش مونده

. جرعه بازگويد بي راشهاب كه سر تا پايش را ترديد گرفته بود گويي به دنبال راه چاره اي ميگشت تا بتواند مطل

 اي ديگر نوشيد و به نقطه اي

 از دهنش م رادر مقابلش خيره ماند. عاقبت سكوت را شكست و گفت يلدا... )نگاه پر تمناي يلدا رشته ي كال

 ربود. چند ثانيه در سكوت نگاهشان

 .روي هم ماند تا اين كه شهاب نگاه برگرفت( ادامه داد. .. چند روزي بايد بريم مسافرت

 .نگاه مضطرب و لغزان يلدا هنوز روي چشمان شهاب ميگشت

كه دت ماين  شهاب ادامه داد. اين مسافرت ميشه گفت... ميشه گفت شغليه... يعني نميشه نرم. ميخوام توي

 .نيستم چند روزي بري پيش حاجي

د ميداد اهي بيلدا كه گويي حواسش از دست رفته است. گيج و منگ به شهاب خيره مانده بود. دلش هزاران گو

 .و ميگفت كه همه چيز تمام شد

 ه كامبيزرتي كپس آن مسافرتي كه پدر ميترا تاكيد داشت زودتر انجام دهند باالخره رسيده بود. همان مساف

 .هشدارش را قبال به يلدا داده بود

 .خيلي سخت بود كه مثل هميشه ساكت باشد و وانمود كند همه چيز عادي و خوب پيش ميرود

 ست و پايبه د از درون فرو ريخت . آب ميشد . نابود ميشد... دلش ميخواست روي آن همه غرورش پا بگذارد و

 .شهاب بيافتد

 .نصرف گردد. اما هنوز آرام مينمود و لب از لب نگشودالتماسش كند تا از رفتن به آن سفر م
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 شهاب گفت گوش ميدي؟ حواست كجاست؟

 .يلدا مسخ شده در برابر سوال شهاب سري تكان داد

 شهاب ادامه داد زنگ ميزني به حاجي يا خودم زنگ بزنم؟

 كي مياي؟

 .نميدونم. يعني هر وقت كه كارم تموم بشه

 .نا مطمئن تر در خود فرو ميرفتيلد لحظه به لحظه نا آرامتر و 

 زنگ ميزني يا نه؟

 ؟بزنم يلدا نميتوانست ذهنش را متمركز كند . به سختي فكر كرد و جواب داد. براي چي به حاجي زنگ

 .براي اين كه از فردا بري اونجا

 (.من اونجا نميرم. ) با دلخوري حرف ميزد. با اين كه سعي داشت عادي باشه

 نميتوني بموني؟چرا؟ تنها كه 

 .چرا نميتونم؟ من همين جا ميمونم

 .اينجا نميشه. برو زنگ بزن به حاجي بگو از فردا ميري اونجا

 .آخه چرا؟ امتحاناتم شروع ميشه. من هم اينجا راحتتر درس ميخونم

 .شهاب كه معلوم بود اصال از حرفش نميگذره گفت امكان نداره بذارم اينجا بموني

 .ناز ايناپس ميرم خونه ي فر

ونجا واي اشهاب عصباني شد و گفت خونه ي فرناز هم حق نداري بري. شايد مسافرت من طوالني شد. تو ميخ

 چطوري بموني؟! اون هم با

 .وجود برادر لندهورش

و صله رم. حيلدا ملتمسانه گفت شهاب خواهش ميكنم. بذار اينجا بمانم. حوصله ي خونه ي حاج رضا رو ندا

 .رو ندارم سوال پيچ شدن ها
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 .يلدا كم مانده بود به گريه بيافتد

 وال پيچتكي س شهاب از جا برخاست و نزديك يلدا نشست. با نگاه مهربان به يلدا چشم دوخت و به آرامي گفت

 ميكنه؟

 حاجي ، پروانه خانم يا مش حسين؟

حس ميكرد  ا نداشت.يلدا زير چشمي نگاهي كرد و با خجالت نگاه به پايين دوخت. تحمل نزديك شدن شهاب ر

 آنقدر از

 .درون داغ و ملتهب است كه حرارتش شهاب را خواهد سوزاند

 شهاب تكرار كرد. هان؟

 .همه شون

 )تو كه اون ها رو خيلي دوست داشتي. )و لبخند زد

 ...هنوز هم دوستشون دارم اما

 چند روزي بيشتر طول نميكشه. تو به من اعتماد داري؟

 .يلدا بي معطلي گفت آره

ه اطعانشهاب متعجب نگاهش كرد و لبخندي زد. گويي براي خودش هم جالب بود كه يلدا آنطور صريح و ق

 اعتراف به

 .اعتماد كرده بود

وال سشهاب گفت پس حاال كه اعتماد داري حرفم رو گوش كن. به حاج رضا هم ميگم هيچ كس حق نداره 

 .پيچت كنه. باشه

 ...در زياديلدا نگاهش كرد. چقدر دوستش داشت. چق

امتحان  بايد شهاب ادامه داد خودم با حاجي تماس ميگيرم. تو هم لوازمت رو جمع كن و همه ي كتابهايي كه

 .بدي بردار

 يعني تا آخر امتحانا.. نمي آيي؟
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شهاب پر تمنا نگاهش كرد و بعد گفت شايد زودتر اومدم. نميدونم. حاال كار از محكم كاري عيب نميكنه. 

 درسته؟

 .ز جا برخاست تا براي آماده كردن لوازمش به اتاقش بروديلدا ا

 .شهاب گفت يلدا يه مقدار هم پول برات ميذارم

 .اما پول دارم

 .باشه . بيشتر داشته باشي بهتره

 .شهاب هنوز يلدا را كه به اتاقش ميرفت نگاه ميكرد

يكرد كه مجمع  را با اشك و غصه يلدا آن شب را تا دير وقت به جمع و جور كردن لوازمش پرداخت. طوري آنها

 گويي

 .ديگر بر نخواهد گشت

هتري بحساس فرداي آن شب زودتر از خواب بيدار شد. تصميم گرفته بود محكم باشد و دل به خدا بسپارد. ا

 .داشت

 .با خود گفت شايد پشيمون شده باشه و امروز بگه كه از رفتن منصرف شده

 .ز كرد. شهاب بودضربه اي به در اتاقش خورد . در را با

 شهاب گفت آماده شدي؟

 .آره 

 امروز كه كالس نداري؟

 .نه. دو روز ديگه آخرين كالسمه

 .پس مجبور نبودي به اين زودي راه بيافتي

 تو كي ميري؟

 .من بعد از ظهر ماشين را كه گرفتم. راه مي افتم
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 .يلدا كه ميديد رفتن شهاب حتمي است دوباره غمگين شد

 .با حاجي تماس گرفتم. همه منتظرندشهاب ادامه داد 

 .يلدا ساكش را برداشت و نگاهي به اتاق انداخت و خارج شد

 شهاب گفت چيه . صبحانه نخورده راه افتادي؟ مثل اين كه خيلي عجله داري بري؟

 .نه صبحانه نميخورم. اشتها ندارم

 چرا؟ ببينم خوشحال نيستي بعد از سه ماه داري ميري پيش حاج رضا؟

 .نگاه معني داري به شهاب انداخت و گفت نميدونم يلدا

 و دي شدجشهاب چشمها را باريك كرد و با دقت به يلدا چشم دوخت . عضالت صورتش منقبض كرد و دوباره 

 .گفت به هر حال... هر چي كه باشه اين رو فراموش نكن كه خونه اصلي تو خونه ي حاج رضاست

 همگينسر درياي گاه درديد ها را دوباره از يلدا گرفت . يلدا گويي به ناو با گفتن اين جمله در حقيقت همه ي ت

 .و سردي تنها رها شده باشد احساس خفگي كرد و بدون كالمي ساكش را برداشت و راه افتاد

 .نگاهي به شهاب كه هنوز نشسته بود انداخت و گفت خب من ديگه ميرم

 .يلدا مواظب خودت باش

 .داخت و گفت تو هم همينطوريلدا نگاه سردي به  او ان

 .صبر كن ساك رو تا پايين ميارم

 .من خودم ميتونم ببرم

 .هنوز كه آژانس نيومده

 .تا برم پايين مياد

 .اي بري ديگه شهاب دنبالش راه افتاد و گفت يلدا توي اين مدتي كه من نيستم...نكنه از خونه ي حاجي جاي

 .يشهمربوط رديش را پنهان كند و گفت اين ديگه به خودم ميلدا آنقدر سرد و تلخ شده بود كه نتوانست س
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 .هر جا دلم بخواد ميرم

 .شهاب عصباني شد و گفت با من تلخ حرف نزن . يلدا !تلخ ميشنوي ها

 .يلدا نگاه معني دارش را به او انداخت و گفت مهم نيست . من عادت دارم

 .همخونه شهاب بلندتر گفت فكر ميكردم خداحافظي بهتري داشته باشي

 اشت وديلدا آزرده نگاهي به پشت سرش انداخت. چقدر سخت بود اشكهايش را زنداني كند. چقدر دوستش 

 .چقدر دلتنگش بود. توي اتومبيل سد چشمانش شكست و رودي از اشك روي صورتش راه گرفت

 

 

 20فصل 

 .ه بودلش نتپيددوز كه نديده بود. دو ردو روز بود كه يلدا به خانه ي حاج رضا برگشته بود . دو روز كه شهاب را 

و  روز سخت . دو هيجان زده نشده بود. گر نگرفته بود. منتظر نمانده بود. براي ديدن شهاب نقشه نكشيده بود

 جانكاهي

ه ك لحظيكه لحظه لحظه اش را حس كرده بود و هر لحظه برايش ساعت ها گذشته بود و دو  روزي كه حتي 

 اش

ود. ر عجيب ببسيا ي نكرده بود. اصال حال و حوصله ي خانه حاج رضا را نداشت و اين برايشرا بي ياد شهاب سپر

 .اصال دلش نميخواست در ميان جمع باشد. مدام در اتاق تنها بود

 .كم حرف و بي حوصله اشتهايي به غذا خوردن نداشت

ون شده دگرگ يدن وضعيت يلداپروانه خانم و مش حسين كه از آمدن يلدا بسيار هيجان زده بودند حاال با د

 بودند. مدام پچ پچ ميكردند و

 .دلشان ميخواست براي شاد كردن او هر كاري بكنند

 ده؟شپروانه خانم به مش حسين ميگفت طفلك دختره رو انگار رو آتيش گرفته اند. ميبيني چه جوري 
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كه در حق اين طفل معصوم  نصف اون موقع شده. و بعد بلند ميگفت حاج رضا خدا خيرت بده. با اين كاري

 كردي. با اين بال يي كه به جون اين

ل و ه اين حانده بدختر انداختي. معلوم نيست پسره چي به سرش آورده ... اين دختري كه يه لب بود و هزاران خ

 .روز افتاده

ه آط فق مش حسين مثل هميشه غمها را در دلش ميريخت . در برابر حرفهاي پروانه خانم چيزي نميگفت و

 ...ميكشيد و سر تكان ميداد

باره ديدن دو مدن واما حاج رضا! او از روزي كه شهاب با او تماس گرفت و از سفر نا به هنگامش حرف زد براي آ

 ي

 .يلدا لحظه شماري ميكرد اما او هم با ديدن يلدا غافلگير شد

 اما با شهاب و خودش بگويد.شب اول خيلي دلش ميخواست تا صبح بنشيند و يلدا برايش صحبت كند و از 

 به يلدا را ي كردحال و روزي كه يلدا داشت و با روحيه افسرده اي كه پيدا كرده بود حاج رضا منصرف شد و سع

ود. بز نشسته فرنا حال خود بگذارد. گويي ميدانست او چه حالي دارد.جلسه ي آخر ادبيات معاصر بود. يلدا كنار

 بيشتر دخترها مشغول تماشايولوله اي در كالس بر پا بود و 

غرق در  ه بودعكسهاي نامزدي نسيم يكي از همكالسيهايشان بودند. يلدا خيره در كتابي كه روي پاها گذاشت

 افكارش

ظه لحظه ه ياد لحش و ببود. به ياد روزي افتاد كه شهاب براي مراسم عقد آمده بود . به ياد نگاهش به ياد اخمهاي

 هاي

 اراي يلدا رد روياما صداي فرناز كه مثل يك جيغ نا به هنگام آدم را از زندگي سير ميكزندگي اش با شهاب . 

 .به هم ريخت و او را از درياي افكارش بيرون كشيد

 .فرناز گفت يلدا كجايي؟ يا خودش مياد يا نامه اش

داد در  رجيحد تيلدا كه هنوز به آنها در مورد سفر شهاب و از رفتن خودش به منزل حاج رضا حرفي نزده بو

 اينمورد همچنان

 سكوت كند. بيحوصله نگاهي به او انداخت و گفت چي ميگي؟
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 .نسيم عكسهاش رو آورده . پاشو ديگه

 .آلبومش رو بگير بيار اينجا. من حوصله ندارم بيام اونجا

 .چه عجب براي ديدن عكس سر و دست نميشكني؟ ولش كن زنگ ديگه ازش ميگيرم

 چرا نرگس نيومده؟

 .م باشهاره هدكتر خليلي رو پيدا كنه و باهاش حرف بزنه طول ميكشه. مخصوصا اگه موضوع تحقيق نيمه ك تا

 .مگه حاال دكتر خليلي راضي ميشه نمره ي كامل بده

لت ه كسانرگس وارد كالس شد.)غرغر كنان و عصباني از دكتر خليلي و سختگيري هايش(اماخيلي زود متوج

 يلدا

 يلدا تو مريضي؟ شد و پرسيد چي شده .

 صندلي ه رويكآلبوم هنوز دست بچه ها بود و به اينطرف و آنطرف كشيده ميشد. دكتر فروزش باالي سر يلدا 

 اولين رديف نشسته بود ايستاد و گفت كافيه. خانمها اون آخر چه خبره؟

 .ناري بخوانم ي...خافعال عكسهاي خانوادگي را جمع كنيد. آقايان كالسه... جلسه آخره و مطالب نگفته بسيار

 .يلدا كه حوصله روخواني نداشت نگاهي به استاد كرد و بي حوصله در جايش ايستاد

 .استاد با اشاره ي دست از او خواست بنشيند و بخواند

 ادبي و متون اكثر استا دها يلدا را ميشناختند . او دختر زرنگ و باهوشي بود. به واسطه ي عالقه اش به

 دستعدافعاليت بيشتري از خود نشان ميداد فعاليت بيشتري از خود نشان ميداد. ا رشته ي تحصيلي اش

 .شستل مينخاصي در اداي مطالب ادبي داشت و به قول دكتر فروزش آنچنان از دل ميخواند كه واقعا بر د

 .دا بودوش يلدبراي همين بود كه روخواني مطالب ادبي كه الزم بود در كالس خوانده شود مثل يك وظيفه به 

ا بلند ارش ردكتر فروزش آخرين مطلب را راجع به فروغ فرخزاد گفت و بعد از يلدا خواهش كرد يكي از اشع

 .بخواند
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اين شعر شعري بود كه يلدا بسيار دوستش داشت. شعري كه يك خواننده آن را خيلي زيبا و شاعرانه خوانده 

 .بود

شده  قمندوش كند. حتي خود شهاب هم به اين آهنگ عاليلدا شبها قبل از خواب سعي ميكرد اين آهنگ را گ

 .بود

 .نگاه كن كه غم درون ديده ام چگونه قطره قطره آب ميشود

 چگونه سايه ي سياه سر كشم اسير دست آفتاب ميشود

 نگاه كن تمام هستي ام خراب ميشود

 شراره اي مرا به كام ميكشد

 به اوج ميبرد مرا به دام ميكشد

 ان من پر از شهاب ميشودنگاه كن تمام آسم

 .خاستيلدا به زحمت ميخواند. بغض وحشتناكي در گلويش پيچيده بود . بغضي كه از اعماق قلبش برمي

 .عاقبت تاب نياورد و به كلمه ي شهاب كه رسيد بغضش تركيد و به هق هق افتاد

 .شدندا مير طبيعي يلدفرناز و نرگس هراسان و متعجب يلدا را نگاه ميكردند گويي تازه متوجه اوضاع غي

 گرانرگس كه نز و ندكتر فروزش از يلدا خواهش كرد كه برود و آبي به صورتش بزند و بعد از رفتن يلدا به فرنا

 .شده بودند اجازه داد به دنبالش بروند. آنها راهرو را دويدند و سراسيمه به يلدا پيوستند

 !فرناز گفت يلدا چت شده؟

 .رو خدا حرف بزننرگس نيز گفت يلدا جون تو 

 .يلدا در ميان هق هق گريه هايش با اصواتي مبهم از آنها خواست به محوطه ي بيرون بروند

 .رفتندگوقتي يلدا روي سكويي سرد نشست فرناز و نرگس چشم به دهان او دوختند و رو به روي او جاي 

 نرگس پرسيد يلدا شهاب اذيتت ميكنه؟

 .رو در ميارم فرناز گفت غلط كرده اذيت كنه. پدرش
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 نرگس دوباره پرسيد دعواتون شده؟ چيزي بهت گفته؟

 .فرناز ادامه داد اصال از اولش اشتباه كرديم. ساسان بيچاره هميشه اين رو ميگه

 ر مياندريست يلدا با دست صورتش را پنهان كرد و بعد از الي انگشتها در حالي كه فرناز و نرگس را مينگ

 .دارم خاصي گفت بچه ها شما اشتباه ميكنيد. من ... من شهاب رو دوست اشكها لبخند زد و با هيجان

 نهناباورا دند وفرناز و نرگس مبهوت به كلماتي كه همراه بخار از دهان يلدا بيرون مي آمدند چشم دوخته بو

 .منتظر حرفهاي بعدي يلدا ماندند

 گفت ا بغضبهايش را ه گرفته بودند يلدا ادامه داد . من عاشق شهابم... و بعد در حالي كه دوباره اشك

 .يكنهتك تك سلولهام انگار فرياد ميزنن كه دوستش داريم. برام مثل اكسيژن شده. نبودش خفه ام م

 شماناز چ يلدا به وضوح ميلرزيد. نرگس بدون كالمي آغوشش را باز كرد و يلدا را در آغوش گرفت و اشك

 .فرناز جاري شد

 اخل دانشگاهلدا به دبا ي يفهميدند و به علت تغييرات يلدا پي برده بودند كمك كردند تاآنها كه تازه حال يلدا را م

اال رف زد. حخير حابرگردند. به بوفه رفتند و چاي گرم نوشيدند و تا ظهر يلدا فقط و فقط از شهاب و اتفاقات 

 احساس بهتري داشت . گويي

 .كمي سبك شده بود . چقدر راحتتر شده بود

 يلدا حاال از كي عاشقش شدي؟فرناز گفت 

ا ترضا  يلدا لبخندي زد و گفت نميدونم. چطوري شد؟ ولي فكر كنم از همون لحظه كه اومد خونه ي حاج

 .صحبت كنيم

 !خت. بدبفرناز دو دستي روي سر يلدا كوبيد و گفت خاك بر سرت ! آخه آدم قحط بود . اينقدر هول شدي

 ن هممنظر  . چي كارش داري؟ ديگه از شهاب بهتر كيه؟ خداييش بهنرگس او را هل داد و گفت ا برو ببينم

 .خيلي با شخصيت و آقاست

 .گسيلدا با حالتي كه ميخواست حرص فرناز را در بياورد ادايي در آورد و گفت مرسي. متشكرم نر
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 .و بعد در حالي كه به فرناز اشاره ميكرد ادامه داد اين ديوونه ست . هيچي سرش نميشه

 گفت غلط كردين. اصال مگه قرار نبود ديگه عاشق كسي نشي؟فرناز 

 !اتيلدا حالتي تهديد آميز به خود گرفت و گفت حاال نري و بذاري كف دست ساسان و مامان و باب

 .فرناز گفت نه بابا مگه ديوونه ام

 .مز را دارفرنا وحاال ديگر نوبت شوخي و خنده هاي بي دليل رسيده بود. يلدا فكر ميكرد چقدر خوبه كه نرگس 

 .داشتم دق ميكردم

 .بعد از دقايقي سر و كله ي سهيل پيدا شد و گفت سالم...سالم خانم ياري

 سالم مگه كالس تموم شد؟

 بله تموم شد. هر چي استاد گفت من يادداشت كردم. ميخواين براتون كپي بگيرم؟

 .دستتون درد نكنه . متشكر ميشم

 .ا بده شانسفرناز زير لب غرغر كرد و گفت خد

 .ب كردمو خراريلدا گفت بچه ها من ميرم استاد رو ببينم . خيلي بد شد. برم ازش معذرت خواهي كنم. كالس 

 نرگس شما با آقاي محمدي ميريد انتشارات تا جزوه ها رو كپي بگيريد؟

 .باشه تو برو

 .يلدا بسرعت از آنها دور شد و نگاه سهيل حسرت آلود با يلدا رفت

 .ش هنوز داخل راهرو بود . چند نفر از دانشجوها دورش را گرفته بودنددكتر فروز

 هتري؟بد و گفت دا آموقتي يلدا را ديد از دور اشاره كرد تا منتظر بماند و بعد از دقايقي لبخند زنان بسوي يل

 .يلدا با خجالت سرش را پايين انداخت و گفت بله استاد.. ببخشيد كه كالس رو به هم ريختم

 فروزش لبخندي زد و گفت اشكالي نداره دختر. به ما نميگويي چه بر تو گذشت؟دكتر 

 .يلدا با خجالت خنديد و چيزي نگفت؟
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 دكتر فروزش گفت چه جرم رفت كه به ما سخن نميگويي؟ جنايت از صرف ماست يا تو بد خويي.؟

 ي راز؟ا كه گوييكن بده پرورده و لو ادامه داد شايد هم ما محرم راز نيستيم؟ تو را رازيست اندر دل به خون دي

 چون محرم نميبيني؟

 از گفتن . چونيلدا گفت اختيار داريد استاد ! شما محرم همه ي بچه هاييد اما من جسارت دروغ گفتن ندارم

 .حقيقت خجالت ميكشم

 ه گوشبدكتر خنديد و گفت دروغ هم بگويي بيفايده است . چون نگاهت زالل شده و نگاه صداي دلت را 

 .ميرساند

 زرگبستاد او صداي دل تو صداي اكسير خالص است و همه ي اينها يعني اين كه تو دچار شده اي و به قول 

 ماناشق بسهراب دچار يعني عاشق! اما گر مرد رهي ميان خون بايد رفت!يادت باشد دخترم !عاشق باش. ع

 .عاشق بمير... و عشق و تنها عشق انسان را انسان ميكند

 ...گويديد و بيلدا در ميان كالم شيرين استادش محو شده بود. دلش ميخواست ساعتها بنشيند و او بگوگويي 

 ت آخر راكلما دكتر فروزش در حالي كه يلدا را ترك ميكرد آخرين شعرش را زمزمه كنان خواند و رفت و يلدا

 :ديگر نشنيد

 بيا كه در غم عشقت مشوشم بي تو

اي اد. روزهان ميدناخوشم بي تو يلدا شبها تا دير وقت درس ميخواند و روزها امتحبيا ببين كه در اين غم چه 

 .طاقت فرسا و بي رحمانه اي بر او ميگذشت

 ردويي به ديد. گحاج رضا و بقيه نگرانش بودند اما براي يلدا جالب بود كه حاج رضا هيچ چيزي از او نميپرس

 .آزارش باشد عميق او پي برده بود و نميخواست بيشتر مايه ي

 ا بيمارري كه او ا چيزبيخوابي هاي شبهاي امتحان يلدا را رنجور ساخته بود. گاه فكر ميكرد واقعا بيمار است. ام

 .كرده بود نگراني اش از بابت نيامدن شهاب بود

 داني يلوقتي يك هفته از رفتن شهاب گذشت و هيچ خبري از شها ب نشد حتي تلفن! آن وقت بود كه نگرا
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اوج خود رسيد. گريه هاي نيمه شب او از درد دوري و از غم عشق پاي چشمانش را گود و تيره كرده بودو به 

 صورت

 .تكيده اش زرد و بي رنگ شده بود

استاد  ري كهشبي وقتي براي امتحان فردا صبح درس ميخواند كتاب را بست و به شهاب فكر كرد و به ياد شع

 برايش خوانده

 .مل درس خواندن را نداشت. دفتر خاطراتش را آورد و شروع به نوشتن كردبود افتاد و ديگر تح

 بيا كه در غم عشقت مشوشم بي تو

 بيا ببين كه در اين غم چه ناخوشم بي تو

 شب از فراق تو مي نالم اي پري رخسار

 چو روز گردد گويي در آتشم بي تو

 اگر تو با من مسكين ،چنين كني جانا

 در كشم بي تو دو پايم از دو جهان نيز

 پيام دادم و گفتم بيا خوشم مي دار

 جواب دادي و گفتي كه من خوشم بي تو

 .يلدا به هق هق افتاد و بلند بلند گريست. چقدر دلش براي خانه ي شهاب تنگ بود

 ه ي شهابخ خانببراي اتاقش. ديگر خود را متعلق به خانه ي حاج رضا نميدانست و از اين كه خودش را متعلق 

 بداندهم 

 .مجا نيست ه هيچخجالت ميكشيد و با خود ميگفت نه من متعلق به آنجا نيستم. اگر بودم ميماندم. من متعلق ب

 .همان دل ان ازگاه دلش ميگفت اصال همه چيز را رها كن  و برو به جايي كه هيچ كس تو را نشناسد . اما ام

 از خيليي فرنمرز جنون ميرساند . مخصوصا وقت فكر اين كه شهاب با ميترا به مسافرت رفته گاهي او را به

 .جدي ميگفت تو نبايد ميگذاشتي با ميترا بره. اون ديگه مال ميتراست
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 .اين فكري بود كه گاه يلدا هم ميكرد ولي باز به خود ميگفت اينجوري بهتره. من نبايد مانع رفتن اون ميشدم

 از ويشكست مبرخوردي ميكنه. شايد فقط غرور من بود كه چون اگه جلوش رو ميگرفتم معلوم نبود با من چه 

 ...بين ميرفت . اما با رفتنش شايد خيلي چيزها براي خودم مشخص بشه

 او پر انه يشهاب حتي يك بار هم به خانه ي حاج رضا تلفن نزد. يلدا هم با اينكه براي شنيدن صداي مرد

 ر دلشيزي دت. با هر صداي زنگ تلفن يا زنگ خانه چميزد اما جرات گرفتن شماره ي تلفن همراهش را نداش

 .گشتده تر ميافسر وآوار ميشد و نا خواسته به سوي تلفن ميدويد اما باز هم خبري از شهاب نبود و او دل مرده 

 .در اين مدت حتي كامبيز را هم نديده بود تا شايد خبري از شهاب برايش بياورد

 .اطراف را خوب نگاه ميكرد تا شايد اثري از او بيابدهنگام رفتن به دانشگاه آنقدر دور و 

 رش بازسو از رگاه بخود ميگفت شايد اينها يك نقشه است و اصال مسافرتي در كار نبوده و براي اين كه من 

 .كنه اين نقشه رو كشيده

 

 

 23فصل 

 وگنجايش  اقعاو. يلدا دي ماه بود. از رفتن شهاب دو هفته ميگذشت و امتحانات يلدا بو به پايان بود 13شب 

 .ا بستتحمل اين آخرين امتحان را نداشت. نگاهي سرسري به مطالبي كه خوانده بود انداخت و كتاب ر

 د وا باز كرجره رهوا خيلي سرد شده بود. از پشت پنجره بيرون را تماشا كرد. گويي برف مي آمد. هيجانزده پن

 .رخوت را گرفت دستش را بيرون برد. سرما با شدت به صورتش خورد

 .ند يگرفتمآسمان را نگاه كرد و لوله اي از دانه هاي سفيد و درشت بود كه در سقوط كردن از هم پيشي 

 ادشيه به كآنقدر خوشحال بود كه يادش آمد لحظه اي از ياد شهاب غافل شده است. چه زيبا بود آن لحظه 

 :آمد ... و بلند خواند

 برف نو برف نو بنشين
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 اي بر بامخوش نشسته 

 شادي آورده اي اي اميد سپيد

 ...همه آلودگي است اين ايام

..اولين رف مياد.اره بدضربه اي به در اتاقش خورد . در را باز كرد. حاج رضا بود. يلدا با خوشحالي گفت حاج رضا 

 ....برف امسال

 فتگد آمد و ه وجبنزده ميديد حاج رضا كه براي اولين بار بعد از مدتها چهره ي يلدا را آنطور خوشحال و هيجا

 .من رو بگو كه ميخواستم خودم مژده ي اولين برف امسال رو بهت بدم و خوشحالت كنم

 در اميد ييلدا جلو آمد در نگاهش برقي درخشيد. بعد از آن همه انتظار و اشك و سختي گويي يك جوانه 

جالت ايش خر شد. از آنهمه كج خلقي هدلش پيدا شده بود. لحظه اي نگاه حاج رضا را ديد. از خودش متنف

 كشيد

 و اشك در چشمانش حلقه بست. پيش آمد و دستهاي پير مرد را در دست گرفت . چانه اش لرزيد و

 .اشكها سرازير شدند

 فتغل گربحاج رضا كه انگار تمام درد دل دخترك را بهتر از خودش ميدانست او را پيش كشيد و سرش را 

 ست وا نگريبي وقفه اشك ريخت خود را عقب كشيد و با چشمان اشكي اش حاج رضا ريلدا بعد از دقايقي كه 

 .شدم يوونهگفت حاج رضا من رو ببخش. توي اين مدت خيلي اذيتت كردم. نميدونم چه ام شده؟ فكر ميكنم د

 .حاج رضا هم چشمانش اشكي شد و گفت گريه نكن عزيزم. همه چيز درست ميشه

زي ضا چيرجب شد . اشك ها را پاك كرد و نگاهش كرد. ترديد داشت كه از حاج يلدا از حرف حاج رضا متع

 .بپرسد

 اشتي رويوست ددحاج رضا ادامه داد فردا آخرين امتحان رو انشاء اهلل بده آنوقت با هم ميريم هر چقدر كه 

 .برفها قدم ميزنيم

 .يلدا خنديد و گفت حاج رضا خيلي دوستت دارم
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 .فقط يه خواهشي ازت دارم

 چيه حاج رضا؟

 !ازت ميخوام اگه شهاب اومد دنبالت. باهاش نري

 .دل يلدا هوري پايين آمد و رنگ از رخش رفت. قلبش محكم و تند ميزد

 چرا حاج رضا؟

 .كسي كه دختر من رو در انتظار بذاره بايد خودش هم طعم تلخ انتظار رو بچشه

 .البته چند روز

 ...يلدا متعجب گفت ولي من

 .نو بخورديد و گفت ميدونم دخترم. ميدونم. نميخواد چيزي بگي. ديگه مزاحم نميشم. درست حاج رضا خن

اشت و م بر ميدام قدو از اتاق يلدا خارج شد. صبح همه جا سفيد شده بود و سكوت خاصي بر پا بود. يلدا آرام آر

 پايش را جايي ميگذاشت

 تيكدس وود. از قدم زدن روي برف هاي تميز كه برفش تميزتر و دست نخورده تر بود. اين عادت بچگي ب

 .لذت خاصي ميبرد و حاج رضا اين را ميدانست

 يه درختهابگاهي يلدا باز براي لحظاتي به تماشاي ردپاي خود روي برف ايستاد . به نظرش واقعا زيبا بود. ن

 دو با خو شده حان غافلسفيد پوش انداخت و ناخواسته لبخند زد. باز هم به يادش آمد كه از ياد شهاب و امت

 .نكنه ت خداگفت اين امتحان رو كه بدم خيلي راحت ميشم. حتي اگه شهاب هيچ وقت نياد. و بعد دوباره گف

 ديگري ت هاياز وقتي امتحانات شروع شده بود . يلدا و دوستانش كمتر فرصتي پيدا ميكردند تا با هم صحب

 ؟هاب اومدود: شناز به محض ديدن يلدا ميگفتند اين جمله ببجز درس داشته باشند و تنها چيزي كه نرگس و فر

 .خبري نشد؟ و يلدا سر تكان ميداد

وسي وز عرراما تماشاي برف هنوز براي يلدا لذت بخش بود. به درختهاي پر برف نگاه كرد و زير لب گفت 

 درختان
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 .سالخورده
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 رسانطور داده بود. اما انگار دلش ميخواست هميلدا سر جلسه ي امتحان نشسته بود و سواالت را پاسخ 

 تا سرش را جايش بنشيند. نگاه بي فروغش به پنجره و برفي بود كه دوباره آرام آرام بر زمين مي نشست.

 .گرداند فرناز را ديد كه دم در كالس ادا و شكلك در مياورد و گويي ميخواست چيزي بگويد

 ه دهانا و اشارا ايمند. فرناز نيم تنه اش را داخل كالس كرده بود و بنرگس هم كنارش بود. هر دو بال بال ميزد

 !هاب_را باز كرد و با هيجان زايد الوصفي چيزي ميگفت. مثل... ش

 و از راقب دادبه م يلدا مثل جسد كه به ناگاه روحي در او دميده باشند جيغي كشيد و از جا جهيد و ورقه اش را

 . چي شده؟ كالس بيرون پريد و گفت چي شده

 دكان ميداتود و بفرناز با دهاني كه اندازه ي يك اقيانوس باز شده بود تمام دندانهايش را به نمايش گرفته 

 گفت چي شده . شهاب اومده؟ شهاب رو ديدي؟

 هرواد تا راذكر دتتوي راهرو غوغايي به پا شده بود. مراقب جلسه دم در كالس ظاهر شد و با عصبانيت به آنها 

 .ك كنندرا تر

 .بگم نرگس گفت يلدا خودت رو كنترل كن. آره شهاب جونت باالخره اومد.يك لحظه ساكت باش تا برات

 و ديدرا من من ورقه ام را دادم و رفتم محوطه ي بيرون. شهاب توي محوطه كنار كاج ها ايستاده بود و ت

 علوم بودميچاره نزديك بود غش كنم. بصدام كرد و سالم و عليك كرديم. البته خودم آنقدر هيجانزده بودم كه 

 دونستمن نميخيلي وقته زير برف ايستاده. خيس خيس بود. ازم پرسيد يلدا سر جلسه ست. گفتم بله. گفتم م

 همين وونه!... ياد خامتحانش چه ساعتيه. از صبح اومدم... ديگه بايد برم اگه يلدا رو ديدين بهش بگين امرور ب

 !چند لحظه ي پيش هم رفت

 !يلدا معطل نكرد . او ميدويد و نرگس و فرناز هم دنبالش و يك عالم نگاه متعجب به دنبال آن سه



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         162 

 

 اما يلدا هيچ كس و هيچ چيز را نميديد و دوان دوان خود را به باالي پله هاي محوطه ي بيرون از ساختمان

 .ردبيل را روشن كرساند. نگاهش به در خروجي بود. اتومبيل شهاب را تشخيص داد و شهاب كه اتوم

 .رت شدپه پايين د و بيلدا فرياد زد شهاب...شهاب... و بعد با همان هيجان زايد الوصف از باالي پله ها ليز خور

 .دخوشبختانه تعداد پله ها زياد نبود اما  پايش بد جوري پيچ خورد و شهاب هم صدايش را نشني

 .دنرگس و فرناز نميدانستند به يلدا كمك كنند يا بخندن

 .يلدا لنگ لنگان خود را به كناري كشيد تا سر راه بچه ها نباشد

 !فرناز خنده كنان گفت تو كه اينطوري به خونه نميرسي

 نرگس گفت تازه مگه حاج رضا سفارش نكرده كالس بذاري و نري؟ اينطوري ميخواستي عمل كني؟

 .يلدا هم خنديد و از شوق آمدن شهاب به گريه افتاد

 ونلي و مجنابا ليبپاشو.پاشو بريم توي بوفه. يه چاي داغ حالتو جا مياره. و بعد رو به نرگس گفت فرناز گفت 

 .و شيرين و فرهاد بايد بيان جلوي اين لنگ بندازن . روي همه عشاق رو سفيد كرده

 .نرگس گفت خب داره توصيه هاي دكتر فروزش رو انجام ميده ديگه

 گر مرد رهي ميان خون بايد رفت

 پاي افتاده سرنگون بايد رفتاز 

 .واقعا باريك اهلل

 ادگي ازبه س ساعتي گذشته بود و آنها هنوز در بوفه بودند. گويي به آرامشي رسيده بودند كه نميخواستند

 .دستش بدهند. هم فارغ از امتحان بودند و هم يلدا خيالش راحت شده بود

 .م. احساس ميكنم ميتونم پرواز كنميلدا گفت خدايا شكرت! چقدر حالم خوبه . چقدر خوشحال

 ...فرناز گفت تو رو خدا امروز پروازت رو كنسل كن. هوابرفيه. ممكنه سقوط كني

 يلدا بي توجه به فرناز گفت نرگس شهاب چي پوشيده بود؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         163 

 

 از لحظه اي كه توي بوفه نشستند تا همان ثانيه آخر نرگس بيچاره مجبور شده بود صد بار حرفهاي شهاب

 زاران سوالو ... ه افتادگو كند . گويي يلدا با هر بار شنيدن آن حرفها خون تازه اي در رگهايش به جريان ميرا باز

 ...از نرگس پرسيده بود. چي پوشيده بود. چه شكلي شده بود. خوشحال بود يا ناراحت

 .دمه بوجانزدنرگس كه ديگه خسته شده بود گفت بابا جون من به لباسهاش دقت نكردم. آخه منم خيلي هي

 .فقط يادمه انگار يك پالتوي مشكي تنش بود. موهايش هم خيس بود و روي سرش برف نشسته بود

 .يلدا گفت من فداي موهاي قشنگش بشم

 .فرناز گفت خفه شو ديگه . بذار برات توضيح بده. االن دوباره سوال ميكني

 .سفر برگشته نرگس ادامه داد صورتش خسته و ژوليده بود. معلوم بود تازه از

 يلدا دوباره پرسيد الغر شده بود يا چاق؟

 ...نرگس جواب داد فكر كنم الغر شده

 .يلدا گفت الهي بميرم

 .فرناز گفت دو تا تون بميريد. ما هم يه نفسي بكشيم

 .يكنممه ات نرگس گفت هيچي ديگه...حرفاش رو هم كه گفتم. يلدا اگه يه سوال ديگه بكني به خدا خودم خف

 يگين؟مدوباره لبخند رضايتمند روي لبهاي يلدا نشست و بعد از چند لحظه گفت بچه ها حاال شما چي 

 به حرف حاج رضا گوش كنم و خونه نرم؟

 .فرناز جواب داد خب آره ديگه. حاج رضا يه چيزي ميدونه كه اون پيشنهاد رو بهت داده

 نطور اوبراي تو تنگ شده. اگه اينطور نبود چنرگس گفت اما آخه طفلك گناه داره. شايد اون هم دلش 

 .ا نهيهمه توي اين سرما خودش رو اسير كرده و منتظرت مونده. ميتونست بره خونه و شب بيا سراغت 

 .به خونه ي حاج رضا تلفن كنه

 م فكريلدا فكري كرد و گفت نرگس ميفهمم تو چي ميگي اما وقتي به زجري كه توي اين دو هفته كشيد
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 .استش بدم نمياد كمي دست به سرش كنمميكنم ر

 .بقول فرناز شايد حاج رضا يه چيزي ميدونه كه اينطوري گفته ديگه

 .نرگس گفت چي بگم؟ هر طور خودت فكر ميكني بهتره همون كار رو بكن

 .فرناز گفت آره . خوب فكرهات رو بكن. با حاج رضا هم مشورت كن و بعد تصميم بگير

 ن اصالايد اوشده بود و ظاهرا بهتر ميتوانست بيانديشد . گفت راستش بچه ها ! شيلدا حاال چهره اش جدي 

قعا دلش يد وااينطوري فكر نميكنه . شايد اصال به نظرش مسخره بياد كه من بخوام چيزي رو تالفي كنم. شا

 پيش

 .زدميترا ست . يعني بعد از دو هفته با هم بودن چه اتفاقي افتاده؟شهاب حتي يكبار هم زنگ ن

 .رندو را بگياخوشي نرگس و فرناز ساكت بودند . آنها هم با صحبتهاي يلدا موافق بودند اما دلشان نميخواست سر

 .نرگس گفت ببين يلدا خوبه كه تو گاهي اوقات عاقالنه فكر بكني اما منفي بافي نه

 فشت طرونه احساسافرناز گفت موافقم . حاال هم آنقدر منفي نباف. به نظر من هر كسي خودش بهتر ميت

 .رو بفهمه . منظورم واقعي يا غير واقعي بودن احساسات طرفه

 نرگس نگاه معني داري به فرناز انداخت و گفت من كه نفهميدم تو چي ميگي؟

 ...فرناز ادامه داد .خب بابا بريد چند تا كتاب بخونيد و اطالعاتتون را ببريد باال

 نهايشا جوان و شاداب بودند و دلشان ميخواست از لحظه لحظهباز هم به شوخي و خنده زدند. زيرا كه 

 .به بهانه هاي مختلف  لذت ببرند

در  ول دادندقه هم باالخره از يك ديگر دل كندند و تعطيالت دو هفته اي خوبي را براي يكديگر آرزو كردند و ب

 طي

 اين دو هفته از ياد هم غافل نباشند  و با هم تماس داشته باشند

 هراي صبحانانم بل انگيز پانزدهم ديماه بود و يلدا احساس گذشته ها را داشت. مخصوصا وقتي پروانه خصبح د 
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خوردن صدايش كرد. با خوشحالي از جاي برخاست و از پنجره حياط را تماشا كرد. برف نميامد اما همه جا 

 سفيد بود

 از كرده را برا روي سر انداخت و پنجرمش حسين در حياط بود و برف پارو ميكرد. يلدا به سرعت روسري اش 

 .و بلند گفت مش حسين سالم . همه رو پارو نكن. ميخوام آدم برفي درست كنم

 مش حسين خنديد و سري تكان داد و گفت حواسم هست. دخترم دست نخوردهاش رو برات جدا كردم

 .و خنديد

 ودش رسيد. به خپوشيد . خيلي برازنده اش بوديلدا شنلي را كه پروانه خانم به سبك محلي برايش بافته بود 

دند. دا مياوراي يلو به حياط رفت. پروانه خانم و مش حسين هم به او ملحق شدند و با پارو برفهاي تميز را بر

 يلدا

 هاقبت خستعد كه هم آنها را روي هم ميكوفت تا بدنه ي آدم برفي اش را بسازد. آنقدر خنديدند و تفريح كردن

 .برفي يلدا با كاله و شال مش حسين ديدني و جذاب شده بود شدند. آدم

 .ديدر را باز كنحاج رضا از پشت پنجره نگاهشان ميكرد و بعد از چند لحظه به شيشه زد و گفت : زنگ ميزنند.

 يدا رومش حسين بسوي در شتافت . در باز شد. هيكل تنومند شهاب در چهار چوب در ظاهر شد. نگاه يل

 ذابترقدر جشهاب ماسيد. دماغ آدم برفي از دستش افتاد. شهاب با آن پالتوي بلند مشكي چ چشمهاي منتظر

 ضا رافبه نظرش آمد. ريش و سبيلش را از ته زده بود و موهايش مثل هميشه مرتب بود. بوي خوش عشق 

 مام كردههاب تشطرب انگيز كرد. پروانه خانم و مش حسين خيلي وقت بود سالم و احوالپرسي و تعارفات را با 

 .بودند اما يلدا همچنان خشكيده كنار آدم برفي اش نشسته بود

ن ز نگاهشات.هنوپروانه خانم شهاب را به داخل دعوت كرد و شهاب وارد حياط شد. يلدا به زحمت از جاي برخاس

 .بهم بود

 نمانه خايلدا كه تمام وجودش سست شده بود به زحمت سالم كرد و شهاب هم زير لب جوابي داد.پرو

 .ندو مش حسين آنها را ترك كردند و وارد خانه شدند تا ترتيب پذيرايي از ميهمان جديد را بده
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 شهاب به آرامي قدم برداشت و به يلدا نزديك شد . لبخندي زد  و گفت معلومه خيلي خوش ميگذره !نه؟

 .يلدا هم لبخندي زد

 .شبيه منهشهاب در حالي كه اشاره به آدم برفي داشت گفت چقدر 

 .يو نگذاشتات ر يلدا خنديد . شهاب خم شد و هويچي را كه بر زمين افتاده بود برداشت و گفت دماغ آدم برفي

 .ند ميزدن لبخيلدا هويج را از او گرفت و توي صورت آدم برفي گذاشت. آدم برفي غول آسا گويي به هردويشا

 .اري نداري. وسايلت رو جمع كن بريمشهاب دوباره جدي شد و گفت خب مثل اينكه اينجا ديگه ك

 يلدا با خود گفت االنه كه پرواز كنم. اما به شهاب گفت االن بريم؟

 چيه مگه بازم ميخواي برف بازي كني؟

 .يلدا خنديد و گفت اگه باال نياي حاج رضا غصه دار ميشه

 .ديرما نخورستا  پس بيا باال شهاب نگاه موافقي به او انداخت و در حالي كه به سوي پله هاي خانه ميرفت گفت

 

لدا از ود. يهواي گرم و مطبوع داخل اتومبيل در آن شب سرد و برفي براي هر دوي آنها بسيار دلچسب مينم

 تماشاي برف

س حاقعي را امش وو آدمهاي قوز كرده اي كه با عجله راه ميرفتند لذت ميبرد . باالخره بعد از مدتها طعم آر

 .ميكرد

ه ي ين جملشهاب با ماندن او در منزل حاج رضا مخالفت كرده و خوشحال از ياد آوري آخرخوشحال بود كه 

 حاج رضا

 م آرامود و آرااده بوقتي كه لباس پوشيده و آماده در اتاقش را ميبست . حاج رضا پشت در اتاقش به انتظار ايست

 .قت استبي طا نگاه شهاب فهميدم كهو آهسته به يلدا گفت دخترم دلم ميخواست بيشتر پيش من بماني اما از 

 !بهتر است بروي

 .كردتي مييلدا با خود ميگفت خوشبختي چقدر به من نزديك بود و من غافل بودم. او واقعا احساس خوشبخ
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 قلبش ماالمال از عشق و سرخوشي بود. باز هم ناخواسته لبخند روي لبهايش نشسته بود. دلش ميخواست فرياد

 وبارهددايي جي آدما من خوشبختم.خوشبخت. زيرا معشوقم پس از روزها و ساعتهاي سخت بزند و بلند بگويد ه

 .بازگشته و حاال در كنار او هستم

نم جربه ميكته من كيلدا آدمها را نگاه ميكرد و با خود مي انديشيد آيا آنها هم عاشقند؟ آيا عشق را آنچنان 

 تجربه

 راالخره سي كه بافكر ميكرد . به كج خلقيهايش به انتظار كشنده كرده اند؟ به دو سه هفته اي كه گذشته بود 

عشق  و به آمده بود . به آن معشوق ساكت كه نگاهش را به جاده سپرده بود تا كسي به راز دلش پي نبرد

 .ويرانگرش

 .سپس به خود گفت ارزشش را دارد؟ ناخودآگاه نگاهش را به شهاب دوخت

ب نه ي شهالگيرارا دوباره مجذوب و بيخود ساخت. به طوري كه با نگاه غاف نيم رخ جذاب و مردانه ي شهاب او

 هم

 دست از نگاه كردن برنداشت. شهاب با تعجب پرسيد. چيزي شده؟

 طور مگه؟ه . چبرخالف هميشه يلدا دستپاچه نشد و براي همين با همان نگاه آرام و دلپذيرش به شهاب گفت ن

 ني؟كابودم مينمود گفت پس چيه؟ چرا اينجوري نگام ميكني؟ ميخواي نشهاب كه از نگاه ممتد يلدا كالفه 

 .يلدا از حرف شهاب خنده اش گرفت و گفت نه داشتم فكر ميكردم

 شهاب با پوزخندي گفت به چي؟ نكنه به قيافه ي كج و كوله ام فكر ميكني؟

 .يلدا بلند خنديد

 شهاب گفت خيلي خوشت اومد؟

 .گفت اما تو كه اصال كج و كوله نيستييلدا هنوز ميخنديد. آخر خنده 

 .شهاب لبخندي زد و ابروها را باال انداخت و گفت پس جاي شكرش باقي است

 .تم شودخينجا يلدا هنور لبخند روي لبهايش بود. اما دوباره دنبال حرف ميگشت. ميترسيد گفتگوهايش به هم
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 شهاب پيش دستي كرد و گفت گرسنه اي؟

 .خيلي زياد

 .ظب خودم باشمپس بايد موا

 .يلدا خنديد

 چي دوست داري بخوري؟

 .خيلي وقته پيتزا نخورده ام

 .منم خيلي وقته كه قورمه سبزيت رو نخوردم

 يلدا با تعجب نگاهش كرد . شهاب هم خيره در چشمهاي او گفت چي شده؟

 مگه دروغ گفتم؟

 آن ير تر ازدلپذ واو چيزي دلچسب تر  يلدا خوشحال بود آنقدر كه ديگر توان عادي رفتار كردن را نداشت. براي

 .كه شهاب تعريفش را كند وجود نداشت. حتي اگر راجع به قورمه سبزي هايش بود

 دختر پسرهاي يز...شهاب ماشين را كنار يك رستوران مدرن و شيك متوقف كرد. باز برف گرفته بود. آرام و ريز ر

 .جوان گروه گروه ميز و صندليها را اشغال كرده بودند

 .شهاب گوشه اي دنج را پيدا كرد و به يلدا گفت برو اونجا

يلدا  كرد. يلدا چند قدم برداشت. ناگهان بند كيفش كشيده شد. شهاب بند كيفش را از دكمه پالتويش رها

 هيجانزده

 به اطراف نگاه كرد و سر جايش نشست و در دل با خود گفت با شهاب اومدي ها. حواست هست؟

ود.زيرا وشن بدلش مالش رفت. خوشحال بود كه رستوران با انواع نورهاي  قرمز و رنگي ر از اين موقعيت ته

 معتقد بود

ه اي گرفت لشورهزير نورهاي رنگي مخصوصا قرمز زيباتر به نظر ميرسد. جرات نگاه كردن به شهاب را نداشت. د

 بود
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 هاب صندلي اش را عقب كشيد وكه گرسنگي از يادش رفت. لرزش دستهايش را به وضوح ميتوانست ببيند. ش

 .در حالي كه از جايش برميخاست گفت ميرم دستهام رو بشورم

 .يلدا گفت باشه

 ارپيچيمهاي  فرصت خوبي بود كه همه جا رو خوب ورانداز كند. رستوران كوچك و شيكي بود كه به وسيله پله

 .ها بود ي پلهنها تقريبا رو به روشكل زيبايي به طبقه ي دوم كه لژ خانوادگي محسوب ميشد ميرسيد. ميز آ

ق آخرين مه طبهيلدا ميتوانست كساني را كه از پله ها باال و پايين ميرفتند ببيند. دختر و پسرهاي جوان 

 مدهاي

 .ور بودندحشت آوروز خود را آراسته بودند و بيشتر آنها بيش از اين كه زيبا بشوند عجيب و بنظر يلدا گاه 

 فس راحتيد و نيفش كرد و آيينه ي كوچكش را كاويد و يواشكي خود را در آن نگاه كريلدا با عجله دست در ك

 .كشيد

 رد و بايف رها كدر ك او زير نور قرمز واقعا زيباتر مينمود. گويي چشمان سياهش گيراتر و درشتر منمود.آيينه را

رن ارد متقانظر د است او را زيراعتماد به نفس بيشتري به صندلي اش تكيه زد. نگاهش با نگاهي كه گويي مدتي 

 .شد

 پايين رش راسپسري با موهاي بلندي كه از پشت سرش بسته شده بود و ميز مقابل آنها را اشغال كرده بود. 

 .آورد و به يلدا چشمكي زد. يلدا سريع نگاهش را دزديد . بند كيف در دستش فشرده شد

 :فت گيلدا  پيش آمد و صندلي اش را عقب كشيد و بهشهاب در حالي كه اطراف را خوب ورانداز ميكرد آرام 

 .پاشو بيا اينجا بشين

 .و نگاه غضبناكي به پسري كه رو بروي يلدا نشسته بود انداخت

 .يلدا جايش را عوض كرد و در دل به آنهمه ذكاوت و دقت شهاب تحسين گفت

 شهاب سر پيش آورد و گفت راحتي؟

 .يلدا با لبخند جواب داد. بله
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 بعد مشغول پيتزا خوردن شدند. شهاب در حالي كه ستمال كاغذي را پيش ميكشيد گفت ديروز نرگس دقايقي

 .رو نديدي؟... دوستت رو ميگم

اب داد د. جويلد نميدانست انكار كند يا نه؟ اما وقتي چشمهاي شهاب را ميديد.نميتوانست جز حقيقت بگوي

 ...آره

 ...خب؟

 چي خب؟

 ؟ مگه بهت نگفت بياي خونه؟مگه بهت نگفت كه من رو ديده

 .يلدانگاهش كرد و گفت چرا گفت اما حاج رضا نگذاشت و گفت كه با خودت صحبت كرده

 تييگه اي حكس د شهاب با صورت و نگاه جدي با لحن آمرانه گفت ببين يلدا خانم! از حاال به بعد نميخوام از

 .م ميدي كه من ميگمحاج رضا براي انجام كاري اجازه بگيري. تو اون كاري رو انجا

ا به رخود  يلدا حرف براي گفتن داشت اما نميخواست عيش خود را طيش كند. براي همين نگاه پر از آرامش

 .شهاب دوخت

ر و رنگ ر الغشهاب پوزخندي زد و گفت امتحانها خيلي سخت بود يا طاقت دوري از من رو نداشتي؟ چرا اينقد

 پريده شدي؟

 ت خيلي زشت شده ام؟يلدا لبخند كمرنگي زد و گف

 .شهاب نگاه نافذش را به او دوخت و بعد از ثانيه اي گفت نه . متاسفانه خوشگلتر شدي

 .يلدا از اعتراف صريح شهاب كه گويي بدون هيچ احساسي عنوان شده بود متعجب شد

 .شهاب حرف را عوض كرد و گفت راستي با اجازه رفتم توي اتاقت . البته ديروز

 .ا بودبر پ از كوچكي به برش پيتزاش زد و فقط نگاه كرد. خدا ميدانست درونش چه غوغايييلدا در سكوت گ

 اراولين ب . اينخيلي دوست داشت راجع به سفر و روزهايي كه او نبوده است بشنود اما حاال بايد صبور ميبود

 بود كه با شهاب بيرون ميرفت. پس نبايد خرابش ميكرد. با ترديد گفت براي چي؟
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است داري كه بيشتر وقتها صدايش از اتاقت مياد.انگار يه جورايي به شنيدنش معتاد شده ام. توي اتاقت يك ك

 .بود

 .با اجازه ات برش داشتم. تا مدتي توي ماشين گوش كنم

 يلدا با دل و جان گفت قابلي نداره. مال تو. اما كدوم كاسته .چي ميخونه؟

 ...تمام آسمان پر از شهاب ميشودنميدونم كي خونده . اما يك جاش ميگه 

 .يلدا كه چهره اش به سرخي ميگراييد گفت آهان متوجه شدم

 گفت خودش قلبش تندتند ميزد. به نظرش شهاب خوب پيش آمده بود و باز هم ميخواست از او حرف بكشد. به

 .مواظب حرف زدنت باش

 شهاب ادامه داد خب حاال اين يعني چي؟

 كدوم؟

 .آسمان من پر از شهاب ميشودهمين كه ميگه 

 يلدا خنديد و گفت گير دادي؟

ر هتر سد دبيزها شهاب جدي گفت نه . واقعا ميخوام معني اش رو بدونم. باالخره تو ادبياتي هستي و از اين چ

 .مياري

 .يلدا چهره اي حق به جانبي گرفت و گفت خب اين كه معلومه

 (اشتير نظر درا ز دن پاسخ نشان داد. در حالي كه زيركانه يلداپس حاال كه معلومه بگو!)و خودش را منتظر شني

 ته بهوابس يلدا هم سعي كرد بدون عكس العمل خاصي جواب دهد.شهاب را نگاه كرد و گفت اين بيت معني اش

 نايه ازمان كابيات قبله. ولي خب اگه فقط همين رو ميخواي بدوني در واقع اينطوري ميشه معني كرد كه آس

 يعني شهاب واعر و زندگي اوست كه ميگه اگر تو باشي دنياي من پر از گرما و نور و هيجان ميشه دنياي ش

 .سنگ آتشين كه حركت ميكنه و از خودش نور و حرارت متصاعد ميكنه

 شهاب كه گويي مجذوب يلدا شده بود بعد از چند لحظه سكوت گفت شاعرش كيه؟
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 .فروغ فرخزاد همون كه پوسترش رو برام خريدي

 ت.؟آهان اسمش رو زياد شنيدم اما با شعرهاش چندان آشنا نيستم. ببينم چي شد رفتي سراغ ادبيا

 .يلدا كمي نوشيدني نوشيد . بعد گفت اگه بگم فقط عالقمند بودم كافي نيست

 و وقتي باشد چون ادبيات براي من فراتر از عالقه است و شايد تنها چيزي كه ميتونه پاسخگوي روحيه ي من

كور واستم كنه ميخكهمه جا خسته و دلگيرم ادبياته . اون موقع است كه ميتونم بهش پناه ببرم. شايد موقعي  از

 بدم

 ق بهمتعل فقط عالقه داشتم اما وقتي قبول شدم و وارد اين رشته شدم عاشقش شدم. وقتي سر كالسم ديگه

 ق ميشمعا عرت باشه اون وقت ديگه واقخودم نيستم. و مخصوصا اگر استادم هم درست و حسابي و عاشق ادبيا

 اثيرتم بي هو از اين غرق شدن لذت ميبرم. خب اكثر اساتيدمون هم واقعا عاليند. يعني شايد وجود آنها 

 در ميزان عالقه من به ادبيات نباشه. خب خوبه...يعني همه ي ادبياتي ها اينطوريند؟

 .البته كه نه

 ه مرزمون به.؟ من گاهي از وجود بعضي از دانشجو ها توي كالسهاسپس يلدا پوزخندي زد و گفت باورت ميش

تاده يش پا افپسائل مجنون ميرسم. و دوباره با همان جديت ادامه داد. خب بعضي از اونها واقعا از درك خيلي از 

 ي

 وشو ه كاوتجور ذاطرافشون عاجزند و اين در حالي است كه ادبيات نياز به درك و فهم بسيار بااليي داره. يك

 شتهه ترين رد سادو باريك بيني خاصي نياز داره. البته بگذريم كه وقتي اسم ادبيات مياد خيلي ها فكر ميكنن

 ادددامه ااست و خيلي ها هم مدعي فضلند كه اين عده هميشه من رو ناراحت ميكنند.)لبخندي عصبي زد(و 

 ...شه امااده باسبخونه و بفهمه. ممكنه ظاهرش ولي خب ادبيات نياز به آدمش داره  و هركسي نميتونه ادبيات 

 خب حاال اون عده كه ميگي از ادبيات چيزي درك نميكنند چرا ادبيات رو انتخاب كرده اند؟

 نسيند يا شااورده در واقع اونها انتخاب نكرده اند. يا به نوعي مجبور بودند چون رشته هاي باالتر نمره نيا

 .اومده اند ديگه
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 گفت تو هم حرص ميخوري . آره؟شهاب خنديد و 

 .نهم اوفحرص هم داره . توي كالس ما كساني هستند كه  از روخوني يك مطلب ساده عاجزند چه برسه به 

 (معلومه از اون دو آتيشه هايي ها . )يلدا خنديد... شهاب هم

 حافظ و فالشهاب ادامه داد. راستش من همه اش فكر ميكردم سر كالس ادبيات مشاعره راه مياندازند 

 .ميگيرن و خالصه عشق و حال ديگه

 كليشاون  يلدا از طرز حرف زدن شهاب خنده اش گرفت و گفت همه ي اينها هم توي كالسهامون هست اما نه

 يكنه ومعت آشنا ا طبيكه شما فكر ميكني. ادبيات ما رو با دردهاي اجتماع با روحيات آدما با افكار اونها حتي ب

 .ول استادم دكتر مرزآبادي ادبيات رشته ي روشنفكري استآشتي ميده. و به ق

 .شهاب ابروها را باال داد و گفت خب از آشنايي با خانم مدافع ادبيات فارسي خوشوقتم

 تو چي. به اين رشته عالقه داري؟

 .ما خبن . انميدونم. گاهي از يك چيزي خوشم مياد . مثال يك شعر يك متن ادبي و پرمعنا يا حتي يك رما

چي  الن گفتيار كه مثل تو نيستم كه دنبالش باشم. بايد برام پيش بياد . ولي دلم ميخواد با شعرهاي همين شاع

 بود؟

 .فروغ. آره. بيشتر آشنا بشم

 .اتفاقا ازش كتاب زياد دارم. رفتيم خونه بهت ميدم كه بخوني

 .غذات سرد شد

 تو خوردي؟

 (.دوباره خنديدآره . ازت حرف كشيدم و نذاشتم زياد بخوري. )

 .منم ديگه سير شدم

 .نه . نه.بخور. من نشسته ام همين جا و نگات ميكنم. خوشگل ميخوري

 ...و دندانهاي ريز و يك دستش را به نمايش گذاشت



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         174 

 

 شام دلچسبي بود . چقدر يلدا دوست داشت يكروز بتواند با او ارتباط برقرار كند. ديگر به گذشت آن پانزده

 .حتي ديگر به ميترا هم فكر نميكرد. هر چي بود فقط شهاب بود . شهابروز فكر نميكرد و 

 بحتا ص آنشب خواب به چشمان يلدا نميامد. آنقدر هيجانزده  و اميدوار و خوشحال بود كه دوست داشت

 شردوه؟ دلش فخواب رويا بافي كند . باور نميكرد كه ساعاتي را با شهاب گذرانده است . با خود گفت يعني االن

 بارهما دوادوباره گفت اگه خوابه معلومه كه من خرم كه اينجا نشسته ام و دلم رو الكي خوش كرده ام. 

 عنييتصوير شهاب جلوي چشمانش جان گرفت و با لبخند خاصي گفت تمام آسمان من پر از شهاب ميشود 

 .چي؟...دوباره ضعف كرد و گفت واي خدايا. اشتباه نمكنم. اشتباه نميكنم

 ي بلندرد. موهاماشا كموهايش را باز كرد. و به دورش ريخت و برس را برداشت و شانه زد. خود را در آيينه تيلدا 

 ايهكش شانه د نازمواج و سياه صورتش را مثل قابي زيبا در برگرفته بود و تاپ بنفش رنگي بتن داشت كه دو بن

 .ودبيبا شده رد. زكبود . خود را دقيقتر نگاه  كوچكش را در بر گرفته بودند. شلوارك كوتاه جين قشنگي پوشيده

 و گفت رخاستبه يا حرف شهاب افتاد كه گفت خوشگلتر هم شده اي. از اين يادآوري به وجد آمد و از جاي ب

 ز كردقش را بار اتابهتره برم فالسك چاي رو بيارم اينجا. اصال خوابم نمياد. و با فكر اينكه شهاب خوابيده د

 تي ازراغي روشن كنه بطرف آشپزخانه رفت. فقط آباژور داخل سالن روشن بود كه قسمو بدون اينكه چ

 .آشپزخانه را نور ميبخشيد. با احتياط از كنار ميز ناهارخوري گذشت  و بسوي كابينتها رفت

في غ خفيدست برد تا درش را باز كند. ناگهان چراغ روشن شد و يلدا بسرعت برگشت و با ديدن شهاب جي

 .كشيد

يش لدا پيشهاب كه غافلگير و دستپاچه شده بود يك قدم به عقب برداشت و دستهايش را براي آرام كردن 

 گرفت

 .و گفت نترس...نترس...منم يلدا

 مهاب هشيلدا پس از اينكه مطمئن شد او خود شهاب است از وضعيتي كه داشت بيشتر خجالت كشيد. گويي 

 ميدانستندادقيقا ند. امر خيره بودند و هر كدام دنبال راه فراري ميگشتنتازه او را ميديد هر دو بهتزده به يكديگ
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چه كنند. يلدا نميخواست عكس العمل بچه گانه اي بروز دهد و گرنه يك لحظه هم درنگ نميكرد و از مقابل 

 شهاب آنچنان

 .يامدر نمديش ميگريخت كه به ثانيه هم نميكشيد. اما همانجا چشم در چشم شهاب ايستاده بود گويي نفسها

 .عاقبت شهاب نگاه شرمگينش را پايين گرفت و گفت سرما ميخوري برو يك چيزي بپوش

ز لقه اي احاما  يلدا در حالي كه لب زيرين را به دندان ميگزيد سعي كرد با احتياط از كنار شهاب عبور كند

 موهاي پريشانش به گردنبند شهاب گير كرد

 .هول شدندو آن را با خود كشيد. باز هر دو 

 .شهاب گفت صبر كن. صبر كن. نكش. موهات كنده ميشه. نكش. خودم بازش ميكنم

مه چيز كرد ههر دو صداي نفسهاي يكديگر را ميشنيدند . قطرات عرق روي پيشاني شهاب نشسته بود . سعي مي

 را عادي جلوه دهد اما

 .دستهايش لرزش خاصي داشت كه از ديد يلدا پنهان نماند

 دي زد و گفت چرا امشب ما همه اش بهم گره ميخوريم؟شهاب پوزخن

ا نتظر يلديشه ميلدا با شرمندگي خنديد. عاقبت شهاب گره را باز كرد و نگاه سوزنده اش را نثال چشمهاي هم

 كرد و آب دهانش را قورت داد

 و گفت اومدي آب بخوري؟

 .ا...نه اومدم فالسك چاي رو بردارم

 ه يك فنجان آن را به يلدا داد و گفت خوابت نمياد؟شهاب فالسك را برداشت و همرا

 .نه . هوس يك فنجان چاي كردم

 .خوربشهاب با نگاهي كه براي يلدا خيلي تازگي داشت به او چشم دوخت و گفت حاال برو چاي ات رو 

 .يلدا مثل بچه هاي حرف شنو سري تكان داد و با لبخند شهاب را ترك كرد

 اتاقت رو كه جمع نكرديشهاب بلند پرسيد پرده ي 

 .نه
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شهاب صندلي را كنار كشيد و همانجا توي آشپزخانه نشست. گويي داشت فكر ميكرد چرا به آشپزخانه آمده 

 .است

 .خواب از سرش پريده و افكاري مغشوش سراعش آمده بود

 

 195پايان صفحه 

تاب داشت. آفيدن نصبح هم حال خواب روز شانزدهم دي ماه با اين كه يلدا شب گذشته تا دير وقت بيدار بود اما

 كمرنگي توي اتاقش

د و الت بمانمان حخودنمايي ميكرد. يلدا لحاف را تا نيمه ي صورت باال كشيده بود و دلش ميخواست مدتها در ه

 در خياالت خوش لذت

ش گفت ا خودببرد. وقتي به ياد تعطيالت ده روزي ميان ترم افتاد خوشحالتر در رخت خوابش جابجا شد و ب

 امروز بايد نرگس اينا رو

 .ببينم تا يك برنامه ريزي حسابي با هم بكنيم تا اين هفته رو الكي از دست نديم

 .رفتگلحاف را كنار زد و يك لحظه ياد شب گذشته افتاد. واي چه احساس شوقي سراسر وجودش را فرا 

 .شا كردا تمارشود . از پنجره بيرون گويي دلش ميخواست پر بكشد و يا اين كه تا آخر دنيا بدود و خسته ن

 .برفها آب ميشدند و ديگر نميباريد و آفتاب بيرون زده بود

 .يلدا با عجله لباس پوشيد و از اتاقش بيرون آمد . شهاب روي كاناپه خوابيده بود

 يلدا با تعجب در دل گفت چرا هنوز نرفته؟ چرا اينجا خوابيده ؟

 .م بخورندنار هكه رفت و صبحانه را تدارك ديد. دوست داشت صبحانه را در آرام از كنارش گذشت و به آشپزخان

 اصي چيدهه ي خشهاب با ظاهري پريشان در آستانه ي در ظاهر شد و نگاهي به ميز صبحانه انداخت كه با سليق

 .شده بود

ه يلدا بيره خ عطر خوش چاي تازه دم اشتها را تحريك ميكرد و حكايت از آغاز يك صبح با نشاط داشت. شهاب

 .به تماشا ايستاده بود و حرف نميزد
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 يلدا كه تازه متوجه او شده بود گفت سالم . بيدار شدي؟ چرا وايستادي . صبحانه نميخوري؟

 ...زييانداشهاب بدون انديشيدن به سوال يلدا فكرش را بر زبان آورد وگفت گاهي من رو به ياد مادرم م

ادرش ما مثل لبخندي زد و گفت شايد براي اينه كه هر دختري گاهي وقتهيلدا دست از كار كشيد و ايستاد. 

 .ميشه. خب اكثر مادر ها هم شبيه همند

 .ت ميگيد درسشهاب ابروها را باال انداخت و صندلي را عقب كشيد و در حالي كه مينشست گفت نميدونم. شاي

 .ا هم ريخت و نشستيلدا چاي خوش رنگي براي شهاب ريخت و روي ميز گذاشت. چاي خودش ر

 شهاب فنجان را برداشت و گفت امروز كالس نداري؟

 .يلدا با لبخندي شيطنت آميز گفت تعطيالت ميان ترمه

 آخ . آره. يادم نبود. چند روزه؟

 .تقريبا ده روزي ميشه

 .پس حسابي استراحت ميكني

ر از يقه بيشتده دق امروز نتونستم حتيآره . وقتي امتحان ميدادم ميگفتم اگه تموم بشه يك هفته ميخوابم. اما 

 .هميشه بخوابم

 .دوست دارم كارهاي تازه اي بكنم

 مثال ؟

ي بخونم غير درس ابهايمثال با دوستانم بيشتر برم بيرون . پارك . كوه . سينما. و خونه شون. يا نقاشي بكشم. كت

 .و خالصه از اين كارها

 .پس كوهنوردي هم ميكني

 .نديد و گفت( من و فرناز كه بيشتر ميريم سراغ آلوچه ها و لواشكهاشنه به اون صورت. )و خ

 .شهاب خنديد...يلدا هم

 .ميلدا ادامه داد . راستي يك كتاب برات گذاشتم روي ميز باالي شعرهاي قشنگترش ستاره گذاشت
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 .مرسي

 .ي شدبراي چند لحظه ساكت شدند. شهاب نفس پر صدايي كشيد و به صندلي تكيه دادو. صورتش جد

 چيه؟ مه اتنگاهش باز سرد و خشن شده بود. يلدا منتظر بود او چيزي بگويد و عاقبت گفت راستي تو برنا

اشت ار سعي ده بسيكلقمه از دست يلدا رها شد . گويي يك باره توانش را از كف داد و بعد از لحظه اي در حالي 

 بر گفتار و رفتارش

 اجع به چي؟مسلط باشد صاف نشست و گفت برنامه ام؟ ر

 ست كه ازيگه ادشهاب يلدا را زير نظر گرفته بود و يك لحظه هم چشم از او برنميداشت. گفت منظورم سه ماه 

 .اينجا رفتي

ي اي جاجچيزي در دل يلدا فرو ريخت و دنياي زيباي خيالي اش كه از شب گذشته تا آن لحظه در ذهن و 

 قلبش ساخته بود به ويرانه اي

وي خار رمان سياهش كه بيتاب كننده ي هر دلي بود به ناگه خاموش شد و نگاهش به بمبدل گشت. برق چش

 .فنجان چاي خيره ماند

دايش صود و بچقدر دشوار بود كه صدايش نلرزد . رنگش نپرد و كنترل شده رفتار كند. اما رنگش كه پريده 

 ...نيز

 .يلدا جواب داد .هيچي درس ميخونم ديگه

ه طبق كاين  هدفي خاص بود بي آنكه به لحن سرد يلدا توجه كند گفت يعني بعد از شهاب كه گويي به دنبال

 قرارمون با حاجي رضا

 ت؟صاحب يك سوم از دارايي هاي حاجي شدي باز برميگردي پيشش؟ يا اين كه ميري سراغ زندگي خود

ود به معلوم ني كدا با لحچقدر ياد آوري واقعيت و موقعيتي كه در آن به سر ميبرد براي يلدا دردناك بود. يل

 آزرده است گفت

اج رضا. حپيش  خب من... هر كاري بخوام انجام بدم مطمئنا با مشورت حاج رضا انجام ميدم. شايد هم برگردم

 من فقط

 براي پول به اينجا نيومدم.)و در دلش گفت لعنت به پول . لعنت به تو . به حاجي و به همه(ا
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كه در دست به بازي گرفته بود روي ميز پرت كرد و گفت يعني به خاطر حاج  شهاب پوزخندي زد و تكه ناني را

 رضا

 حاضر شدي كه همچين ريسكي بكني؟

نها اله كه تسه س يلدا عصبي مينمود و از ادامه ي بحث لذت نميبرد اما گفت من به حاج رضا مديونم. نزديك به

 مونس

ده شروغگو دحرفش حرف بزنم. )و در دلش گفت خيلي من و تنها حامي من حاج رضا بوده. من نميتونستم روي 

 ام

 گه بگموغه ااگه كس ديگري به جز شهاب پسر حاج رضا بود نميدونم چي ميشد...(و بعد ادامه داد.البته در

 .به پول اصال فكر نكرده ام

 مدت ايني شهاب جدي شد و گفت برات مهم نبود پسر حاج رضا كيه؟ چه شكليه و چه كاره است؟ و ممكنه تو

 باليي سرت بياره و ممكنه نتوني روي قول و قرارش حساب باز كني؟

 يدن پسراز د يلدا نگاهش كرد و با كلماتي شمرده كه مشخص بود به تك تك آنها ايمان دارد گفت من تا قبل

 از عدباشتم دحاج رضا هيچ قولي به او ندادم.با اين كه حاج رضا رو حامي خودم ميدونستم و بهش اطمينان 

 د كنيديدن پسر حاج رضا وقتي احساسم بهم گفت كه ميتوني به حرفهاي حاج رضا راجع به پسرش اعتما

 .جواب دادم و موافقت كردم تا اين بازي شروع بشه

 ني؟كار كچنگاه لغزنده و ملتهب شهاب به يلدا بود اما لحنش همانطور جدي. شهاب گفت خب بعدش ميخواي 

 رسته؟منظورم بعد از تمام شدن د

 .نميدونم . بهش فكر نكرده ام

 شهاب بعد از لحظه اي سكوت با ترديد پرسيد كسي ...توي زندگيت نيست؟

 .يلدا سكوت كرده بود و غافلگيرانه و خجالت زده به شهاب نگاه ميكرد

 .شهاب با لبخند قشنگي گفت اگه يه رازه ميتوني نگي
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 .ه كرد و دوباره به شهاب گفت نه كسي رو ندارميلدا صورتش برافروخته بود. لحظه اي پايين را نگا

 .خب...پس اينطور

 و چي؟تگفت  يلدا هم ميخواست از آن لحظه استفاده كند و او هم چيزهايي بيشتر راجع به شهاب بداند. پس

 شهاب چ؟

 شهاب چشمهايش را گرد كرد و با تعجب گفت چي؟

 تو بعد از تموم شدن اين ماجرا چي كار ميخواي بكني؟

 .اب متفكر و جدي بعد از لحظه اي گفت هيچي من كه برنامه ام مشخصهشه

 .قبال هم بهت گفته بودم. ازدواج ميكنم و از ايران ميرم

 .فتج ميريلدا حس كرد عالئم حياتي را يك به يك از دست ميدهدو نفسش به شماره افتاده بود و سرش گي

 تو در حالي كه از جايش بر ميخاست گف شهاب به فنجان را سر كشيد و ديگر يلدا را نگاه نكرد

 .بخاطر صبحانه ممنون. و بدون آنكه جوابي از يلدا بشنود او را ترك كرد

 .دلب كرسضربه اي كه به يلدا زده بود به حد كافي مهلك و كاري بود. آنقدر كه قدرت حركت را از او 

 .ودشنگون شد كه همه چيز با هم سريلدا دلش ميخواست فنجانها را در هم بكوبد و روميزي را آنچنان بك

 ميشنيد ديد وچشمهاي گشاد شده اش خيره به ميز مانده بود. نميتوانست رابطه ي درستي بين چيزهايي كه مي

 .و در مغزش ميجوشيد ايجاد كند. صداي بسته شدن در حاكي از رفتن شهاب بود

 .چيز و همه كس بكنددوست داشت بلند بلند حرف بزند و ناسزا و بد و بيراه نثار همه 

 .بيرمق تر از آن بود كه بتواند به كارهايش برسد . سرش را روي ميز گذاشت و چشمها را بست

 حتي حال گريستن هم نداشت. با خود گفت ميتراي لعنتي پي كار خودت رو كردي؟

 .خدايا شهاب خيلي محكم حرف ميزد. يعني واقعا تصميمش همينه كه گفت؟ خدايا كمكم كن

 .يديدباه منه فرياد ميزد و در و پنجره را بهم ميكوفت. همه ي رويا ها آرزوها و آينده اش را تعاجزا
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از خودش متنفر بود كه گول رفتار و نگاههاي شب گذشته ي شهاب را خورده بود و دوباره با خودش كلنجار 

 ميرفت

 كه يعني ممكنه نگاهش دروغ باشه؟ يعني من اشتباه ميكنم؟

 .معني و بي ارزش جلوه ميكرد و ديگر دلش نميخواست جايي برود و كاري بكند باز همه چيز بي

 .آن روز اولين روز از تعطيالت او بود كه خراب شد

 

 30فصل 

 شهاب هم دير بود. هفدهم ديماه بود و كسالت از سر روي يلدا ميباريد. شب گذشته اصال از اتاقش بيرون نيامده

 .سته قهر كرده بودندآمد و به اتاقش رفت. گويي ناخوا

 بي؟م خواصداي زنگ تلفن او را به خود آورد. صداي با نشاط فرناز بود كه ميگفت الو. سالم تنبل خان

 .يلدا با بيحالي جواب داد نه بابا. خواب نبودم

 چي شده؟

 .هيچي . نميدونم چرا اصال حال وحوصله ندارم

 .پس بيا پيشم و تنها نمون. نرگس رو هم ميگم بياد

 .ست دارم بيام اما نميتونم. حس ندارمدو

 اه. زهر مار... درست حرف بزن ببينم چه مرگت شده باز؟

 .هيچي نابود شدم

 يلدا به خدا دستم بهت برسه خفه ات ميكنم. چرا اينطوري حرف ميزني؟ راجع به شهابه؟

 .آره

 خب . چي شده؟

 .هيچي . فكر كنم قهر كرديم
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 .چه؟  ببين يلدا من و ساسان ميايم دنبالتبا اين حرف زدنت . فكر كني يعني 

 واسه ي چي؟

 .ببين اول ميريم سينما بعد هم ميريم خونه ي ما

 .فرناز به خدا حالش رو ندارم

 .غلط كردي. برو حاضر شو . ما اومديم. و گوشي را گذاشت

 كارت ا بگم چي. خد ....فرنازيلدا در مقابل كار انجام شده قرار گرفت و غر غر كنان از جايش برخاست و گفت اه 

 گرفت ت دوشكنه. آخه حالش رو ندارم. و افتان و خيزان خود را به حمام رساند. شهاب رفته بود. به سرع

 وزرمواال بايد ا .و آماده شد. وقتي خود را زيبا ديد با خود گفت خوب شد فرناز مثل هميشه كار خودش رو كرد 

 .هم ميموندم خونه و دق ميكردم

 .را خشك كرد و دورش ريخت. آرايش كرد. كمي بيشتر از هميشه. گويي با كسي لج داشت موها

 .گويي ميخواست چشم در بياورد. البته بقول خودش كه گفت آقا شهاب چشمهات رو در ميارم

 دنكر ر به بازوادا و وقتي خيالش از بابت آمادگي كامل راحت شد باالخره دل از آيينه كند. صداي زنگ در او را

 .پنجره كرد و دستي براي فرناز تكان داد

 شپشت سياهان پرفرناز با عالمت سر تاكيد كرد كه بجنبد . يلدا با عجله گل سرش را برداشت و تابي به گيسو

 .شدند ا رهاداد و گل سر را بست. اما با فشاري كه به گل سر آورد در يك لحظه صدايي داد و شكست و موه

 .يدو دو فت لعنتي. و ژاكت قرمزش را برداشت و روسري اش را روي سرش انداختيلدا كه عصبي شده بود گ

 .ا نديدرا فرناز د. امكليدها را فراموش كرد. دوبازه برگشت .در پنجره باز بود. خم شد تا دوباره فرناز را ببين

 زارا  ابياتومبيل شهاب را ديد كه پشت سر اتومبيل ساسان متوقف شد. شهاب به محض اين كه عينك آفت

 شت وبردا روي صورتش برداشت و نگاهش به پنجره رفت. يلدا عقب كشيد و پنجره را بست. كيف و كليدش را

 اب آورو عذ دوباره دويد. شايد شهاب چيزي جا گذاشته بود. حاال بهترين فرصت براي جبران حرفهاي كشنده
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 .و با ساسان اينا رفتم حالت جا مياد ديروز شهاب بود. يلدا با خودش گفت حاال وقتي بهت محل نگذاشتم

يستاد خ شهاب ابه ر در را بست و پله ها را دو تا يكي به سمت پايين دويد. اما نميدانست چگونه روي پله ها رخ

 و

 .آنقدر دستپاچه و هول شد كه در يك لحظه تعادلش ره هم ريخت و در آغوش شهاب جاي گرفت

 .كنترل كند.دستهاي شهاب هنوز دورش حلقه بود نفسش به شماره افتاد . سعي كرد خود را

 ه؟اين عجل جا باشهاب با چشمان گشاد شده و متعجب يلدا را نگاه ميكرد .سري تكان داد و پرسيد چه خبره ؟ ك

 ظربه ن يلدا آرام خود را به عقب كشيد . هنوز حالت طبيعي نداشت. صورتش گل انداخته بود و شرمگين

 .يرونيريم بمانتقام بود. براي همين قيافه ي حق به جانبي گرفت و گفت با دوستام ميرسيد. هنوز به فكر 

 شهاب آمرانه گفت كجا؟

 .يلدا با بيقيدي گفت نميدونم

 راپايبه س يلدا سعي كرد شهاب را كنار بزندو عبور كند.شهاب كه تازه متوجه ظاهر يلدا شده بود نگاهي

 ري بيرونير روسزوضعيه؟ و اشاره كرد به موهاي پريشان يلدا كه از او انداخت و گفت صبر كن ببينم. اين چه 

 آمده

 .بودند و خودنمايي ميكردند

 .يلدا خواست او را حرص بدهد با بي خيالي شانه اش را باال انداخت و گفت گل سرم شكست

 يعني تو فقط يك گل سر داشتي؟

 .سر داشتميلدا خود را عصباني نشان داد و گفت آره من...فقط...يك گل 

 .ندكت غش شهاب چشمهايش را تنگ كرد و نگاه خيره اش را به يلدا دوخت. يلدا حس كرد هر لحظه ممكن اس

 نايي ازي اعتبچقدر دوستش داشت. چقدر او برايش عزيز بود اما علي رغم اين مكنونات قلبي ميخواست تا با 

 .اليا باباشت و بازويش را گرفت و گفت كنارش بگذرد. تنها يك پله پايين نرفته بود كه شهاب خيز برد

 ال؟بيام با اي چييلدا متعجب بود و در حالي كه سعي ميكرد بازويش را آزاد كند گفت چيكار ميكني؟ولم كن. بر
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 .براي اين كه كارت دارم

 .آي آي دستم. ولم كن. دوستام منتظرن. اصال اين موها رو از ته ميزنم تا راحت بشم

 از نظورتز بازوي يلدا را در دست ميفشرد او را به سوي باال كشيد و گفت اگه مشهاب در حالي كه هنو

 .دوستات آقا ساسانه . بهتره يك كم منتظر بمونه. در مورد موهات هم يك تصميم ميگيريم

 له داخل هبو را ايلدا بي اراده و غرغر كنان به دنبال شهاب كشيده ميشد. شهاب در آپارتمانش را باز كرد و 

 شبه صورت سردي و دستش را رها كرد و به اتاقش رفت. يلدا به سوي اتاقش دويد و پنجره را باز كرد. بادداد

 .ر بمانندمنتظ خورد. براي فرناز كه او را تماشا ميكرد دستي تكان داد و با اشاره از او خواست كمي ديگر

 رشان پشت سهراس عقب و جلو رفت. يلدا شهاب در اتاق يلدا را كه نيمه باز بود هي داد. در به ديوار خورد و

 گه نگفتهمگفت  ورا نگاه كرد. شهاب در چهارچوب در ايستاده بود و خيره نگاهش ميكرد. لبها را به هم فشرد 

 بودم

 ديگه اين پنجره رو باز نكن.؟

 ...يلدا آب دهانش را قورت داد و دستپاچه گفت ميخواستم...به فرناز بگم

 داشه و صگفت اگه اين پسره است كه دو روز ديگه هم نري همونجا منتظر ميمون شهاب ميان كالمش آمد و

 در نمياد. پس نكران چي هستي؟

 صالانگار يلدا به حرف شهاب فكر كرد و خنده اش گرفت. راست ميگفت چون ساسان واقعا همينطور بود . ا

 .بلد نبود عصباني شود

 و باز نكن. متوجه شدي؟شهاب با لحني محكم گفت يلدا ديگه اين پنجره ر

 .يلدا در سكوت به او نگاه كرد

 .شهاب ادامه داد حاال بيا جلوتر و برگرد

 يلدا با تعجب گفت چي؟

 شهاب او را پيش كشيد و گفت هيچي . اينجا وايسا. و خودش پشت سر يلدا قرار گرفت و روسري يلدا را باال زد
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 .و گفت اين رو نگه دار

مع دقت ج ورا گوش كرد و شهاب موهاي يلدا را كه دورش ريخته بودند به نرمي يلد بي اختيار حرف شهاب 

 كرد و

 ندگاه كبا آرامش شروع كرد به بافتن. يلدا با كنجكاوي مدام تكان ميخورد و ميخواست پشت سرش را ن

 .يبافمماما شهاب با صدايي كه معلوم بود خنده بر لب دارد گفت بچه جون آروم بگير . دارم موهاتو 

 است حظه ممكنهر ل بدن يلدا بي اختيار ميلرزيد و گاهي قلقلكش ميامد. آنقدر بيتاب و بيقرار بود كه فكر كرد

 .به زمين بيافتد

 را شهاب صداي خوبي داشت . آرام زمزمه كنان همانطور كه دستهايش مشغول بافتن بود شعر زيبايي

 دا را بيش از پيش مسحور خود ميكردكه اغلب در اتومبيل خود آنرا گوش ميكرد ميخواند و يل

. 

 آهاي خوشگل عاشق

 آهاي عمر دقايق

 آهاي وصل به موهاي تو

 سنجاق شقايق

 

 هزكي را كال نايلدا ديگر به فكر فرناز و ساسان نبود. او ديگر به فكر هيچ چيز و هيچكس نبود. شهاب دستم

 ت وحكم بسدو اليه كرد و با دستمال مهمراه خود داشت از جيبش بيرون كشيد و بافته ي موهاي يلدا را 

 فتگروسري را از دست يلدا كشيد . روسري رها شد و موها پنهان شدند. و شهاب راضي از كار خود 

 .حاال ميتوني بري

 يكردميلدا برگشت و به چشمهاي شهاب نگاه كرد . لبخندي زد و در حالي كه بافته موي خود را لمس 

 .گفت چه خوب شد مرسي
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 اي بري؟كجا ميخو

 .اول ميريم دنبال نرگس بعد هم شايد بريم سينما يا خونه ي فرناز اينا

 اين پسره هم توي برنامه تون هست؟

 .فقط نقش راننده رو بازي ميكنه

 .شهاب خنديد و گفت لباس گرمتري نداري ؟ هوا خيلي سرده

 ...ونههمين خوبه . من اين هوا رو دوست دارم. تازه بيرون نميمونيم. يا ميريم خ

 شهاب با حالتي خاص كه يلدا را به خنده مي انداخت گفت خونه ي فرناز ميرويد يا سينما؟

 يلدا خنديد...شهاب گفت دستمال كاغذي داري؟

 نه براي چي؟

 .شهاب در حالي كه او را ترك ميكرد و به طرف سالن ميرفت گفت هيچي الزمت ميشه

 غذيمال كافكر حرف شهاب و معناي آن بود كه شهاب با دستيلدا به دنبالش از اتاق خارج شد و هنوز به 

 .نزديك شد و گفت بيا لبهات رو پاك كن

 .يلدا با شرم خاصي دستمال را گرفت و گفت خداحافظ

 .خداحافظ. دير نكني

 

 206پايان صفحه 

نرگس  واز رنفنوشيدن يك نوشيدني گرم در هواي آزاد زمستان و تماشاي يك آسمان صاف و دل انگيز در كنار 

 دقايق لذت بخشي

 .را براي يلدا فراهم كرده بود

 .مادر فرناز از داخل خانه فرياد زنان گفت دخترا سرما ميخورين. بياين تو
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دخترها بي آنكه حال جواب دادن به او را داشته باشند هر كدام به نوعي در خلصه بسر ميبردند. هر سه در 

 سكوت

 .وياهايشان غرق بودندنوشيدني مينوشيدند و به نوعي در ر

فس ه هنوز نكيكرد يلدا به آسمان خيره شده بود و لبخند ميزد. او هر وقت آسمان را نگاه ميكرد خدا را شكر م

 ميكشيد و گاهي

 .با خود ميگفت اگه بميرم دلم براي آسمون تنگ ميشه

 مام وجودتشيد. از پشت سر كفرناز نگاه شيطنت باري به نرگس كرد و غافلگيرانه موهاي بافته شده ي يلدا را 

 .يلدا دست شد و دست فرناز را گرفت. فرناز خنديد و گفت چي شد؟ بابا نترس .موهات خراب نشد

 نرگس گفت يلدا فكر كنم امشب اصال موهايت رو باز نكني؟

 .فرناز گفت امشب؟ اين ديگه اصال حمام نميره

ه وند نه به ترسصبح كه بهش زنگ زدم من رو اون هم يلدا ميخنديد . فرناز ادامه داد. نيشت رو ببند. نه به

 .االنش

 ولي نرگس گفت ولش كن بابا. اين قاطي داره. هم خودش هم عشقش. حالت چهره ي يلدا جدي شد و گفت

 .مبچه ها به خدا خيلي زجر آوره. من از اين با دست پيش كشيدن ها و با پا پس زدنها خسته شد

 نميدونم چرا اينكار رو ميكنه؟

 .نرگس جواب داد خب شايد بين تو و ميترا گير كرده

 .فرناز گفت آره . حق با نرگسه

 يلد ملتمسانه پرسيد به نظر شما يعني ... اون من رو دوست داره؟

ت و رو دوسيشه تنرگس جواب داد .واهلل از اين رفتار كه تو تعريف ميكني اينطوري ميشه گفت. در ثاني مگه م

 .نداشت

 ا راسترو خد ديگه بابا. لوسش نكن ديگه. تا شب ولمون نميكنه ها. هي ميخواد بپرسه كه توفرناز گفت خب 

 ميگين؟ شهاب واقعا من رو دوست داره؟
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 يلدا گفت چيه . حسوديت ميشه؟

 وري عاشقاينط فرناز با لبخند تمسخر آميز و خنده آوري گفت آره . قربونت برم فقط يك احمق پيدا ميشه كه

 اون

 .د راضي و اخمو بشه. نزديك بود ساسان رو با نگاهش قورت بدهپسر از خو

 يلدا پرسيد راستي با ساسان سالم و عليك نكرد؟

 .فرناز جواب داد كاش نميكرد. و بعد خنديد و گفت البته شوخي ميكنم

 .بدبخت اومد جلو و حسابي احوالپرسي كرد اما خب نگاهش به ساسان يه جوريه

 .يكردكار رو ميد اينكتك بزنه. ولي ميدوني ساسان همه اش ميگه كه يلدا اشتباه كرد نباانگار ميخواد ساسان رو 

 .البته نميدونه كه االن عاشق و شيفته شي

 د والل شيلدا گفت شايد حق با ساسانه. گاهي هم خودم ميگم شايد واقعا اشتباه كردم. و بعد نگاهش ز

 .ادامه داد اما... چه اشتباه قشنگي

 .آره سه ماه ديگه قشنگتر هم ميشهفرناز گفت 

 نرگس گفت چرا توي دلش رو خالي ميكني؟

 ت راستيو گف فرناز جواب داد نه فقط ميخوام آماده اش كنم كه يهو سكته رو نزنه. و بعد رو به يلدا كرد

 يلدا تو رو خدا بگو ببينم آخه آدم قحط بود كه عاشق اين پسر بد اخالق شدي؟

 .ال بد اخالق نيست. خيلي هم خوش اخالقهيلدا جواب داد شهاب اص

 .نرگس گفت به نظر من هم پسر خوبيه

 ت روه روژكفرناز گفت پس اين مسخره بازيها كه اينهمه بهت امر ونهي ميكنه چه ميدونم...دستمال ميده 

 پاك كني براي چيه؟

 .نرگس گفت به نظر من كه به خاطر خوب بودنشه و يلدا براش مهمه

 ...بابافرناز گفت برو 
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 يلدا گفت باباجون اون تحت تعليم و تربيت حاج رضا بزرگ شده و بعضي چيزها توي ذاتشه كه خب متاسفانه

 .شايد به دوست داشتن من هم ربط نداشته باشه

 .فرناز گفت كه ربط هم نداره

 .تش نميشهييراغتنرگس گفت ولي بنظر من بعيد مياد . من ميگم اگر بي اهميت باشه...اصالمتوجه هيچ كدوم از 

 .يلدا لبخندي رضايت بخش روي لبهاي خود حس كرد و دستي به گيس بافته اش كشيد و باز خنديد

 نرگس گفت چيه؟ سر جاش بود؟

 هتاب بكصداي بسته شدن در ورودي حياط بزرگ خانه ي فرناز آنها را به خود آورد. ساسان با يك بغل 

 اي بهتريجز گفت بودند با متانت سالم و عليك كرد و خطاب به فرنادرون آمد و با ديدن دخترها كه در بالكن 

 .براي پذيرايي پيدا نكردي؟اينجوري سرما ميخوريد

 .فرناز در ادامه گفت آره بچه ها ديگه سرد شده پاشين بريم تو

 .نرگس گفت از اول هم سرد بود تو مارو آوردي اينجا و ريز ريز خنديد

 .سيدرر و كله ي هم زدن و صحبتهاي جديد و شوخي باالخره وقت رفتن بعد از خوردن عصرانه و توي س

 مدام اساتي كهز احسانرگس و يلدا با هم به راه افتادند . آنها وقتي تنها بودند جدي تر صحبت ميكردند و يلدا 

 .درگيرشان بود بيشتر حرف ميزد

 نرگس پرسيد راستي يلدا شهاب از مسافرتش هيچي نگفت؟

 .نه هيچ چيز

 عني در مورد ميترا و اين كه اون رو همراهش برده هم چيزي نگفت؟ي

 .يلدا پوزخندي زد و گفت نه اصال

 چرا خودت نميپرسي؟

فكر ميكني به چي ميرسم؟ به يك مشت چرنديات كه ميدونم فقط نااميدم ميكنه. ميدونم جوابي كه بهم بده 

 دوباره
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 چيز نميپرسم. ميدوني نرگس گاهي ندونستن بهتر از خواب و خوراك رو ازم ميگيره. من هم ميترسم و هيچ

 .دونستنه

 صدقفهمي بآره اما باالخره كه چي؟ يلدا با خودت رو راست باش و سعي نكن خودت رو گول بزني. سعي كن 

 ني وكباز  نهايي اون چيه. يلدا تو اينطوري تمام موقعيتهاي خوب رو از دست ميدي. شايد اگر چشمات رو

 .اي ديگه رو هم ببيني بتوني خوشبختي ات رو تضمين كنيبجز شهاب آدمه

 ته مضطرباخواسنيلدا كه از اين صحبتها كمي ترسيده بود و دوباره دنياي خياالت و روياها را بيرنگ ميديد 

 .شد و گفت نرگس بنظر تو چه كاري از دست من ساخته است؟بجز انتظار كشيدن

 چرا باهاش حرف نميزني؟

 آخه چي بگم؟

 .چيز روهمه 

 يلدا زهر خندي زد و گفت يعني بگم دوستش دارم؟

ه اون رو ب چه اشكالي داره . اينطوري همه چيز روشن ميشه نرگس تو متوجه نيستي . من نميتونم حرف دلم

 بزنم و انتظار داشته باشم اون همون جوري كه من ميخوام

 .عمل بكنه. تو نميدوني اون چقدر مغروره

ره؟ هاب مغرويگي شمتو ميخواي عمل كنه؟ اون در واقع كاري رو ميكنه كه بايد بكنه. تو  چرا اون بايد جوري كه

 .تو كه مغرور تري

 سي تويني. كاونقدر مغروري كه به گفته ي خودت چند بار به زبانهاي مختلف ازت پرسيده چيكار ميخواي بك

 نتظاريميري ديگه از اون چه ازندگيت هست يا نه؟ خب عزيز من وقتي خودت از جواب درست دادن طفره 

 داري؟

 يلم بازيطور فببينم ميخواي شهاب رو دو دستي تقديم ميترا كني؟ ميخواي براي اينكه خودت رو نشكوني همين

 كني

 و به روي خودت نياري كه داره وقتت تموم ميشه؟
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زهايي رو كه تو ميگي چهره ي متفكر يلدا كه  در هم بود به سفيدي گراييد و گفت به خدا نرگس تموم اين چي

 خودم

 شي ميبينما وقتبهشون فكر ميكنم . خيلي وقتها به خودم ميگم بهتره كاري بكنم تا شهاب رو از دست ندم. ام

 ومه چيز رهخدا  چنان به لرزه و تته پته ميافتم .چنان نفسم قطع و وصل ميشه و صداي قلبم رو ميشنوم كه به

 .ستقيما بگه كه من رو نميخواد به خدا داغون ميشمفراموش ميكنم. نرگس اگه اون به من م

جبور مسه ماه  عد ازبيعني واقعا نميتونم حتي توي ذهنم تصور كنم كه چه اتفاقي ممكنه بيافته. نرگس اگه واقعا 

 بشم

 .به خونه ي حاج رضا برگردم از غصه ديوونه ميشم و ميميرم

 .ه بميري پس بهتره قبلش يك كاري بكنينرگس خيلي جدي گفت حرف بيخود نزن. اگر قراره از غص

م تموم هرورت تو هر طور شده بايد تكليفت رو بدوني. يلدا. حتي اگر به قيمت شكسته شدن و از بين رفتن غ

 .بشه

وال ورد تو سمش در بايد از هدف شهاب آگاه باشي. ببين يلدا سهيل روز آخر امتحانا جلوي فرناز رو گرفته و از

 كرده

 .واد زوتر تكليف خودش رو بدونهو گفته كه ميخ

 يلدا متعجب چشم به نرگس دوخت و گفت جدي ميگي؟ پس چرا تا حاال چيزي به من نگفتين.؟

 تهبيادمون رفت  براي اينكه همون روز شهاب اومد و ما هم به كلي هيجانزده بوديم. حاال براي چي؟ نميدونم.

 .بگيم

 حاال چي پرسيده. چي گفته؟

 من فرار ميكنه؟ چرا حاضر نيست با من دو كالم حرف بزنه؟گفته چرا يلدا از 

 پرسيده گرفت هر وقت به سراغش ميرم يك بهانه اي مياره. بعد هم در مورد اون روزي كه توي كالس گريه ات

 .كه چي شده . خالصه بهت مشكوكه

 .بره به جهنم



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         192 

 

 رو داري بخاطر تخيالت و عشق يكطرفه يلدا به خدا داري اشتباه ميكني. تو االن دو تا آدم خوب و آينده دار

 .از دست ميدي

 نرگس تو هم خوب بلدي آب پاكي رو روي دست آدم بريزي. پس صبح چي ميگفتي كه شهاب هم به من

 .عالقه داره و از اين چرنديات

 .اونها رو ميگم كه دل تو رو خوش كنم. چه ميدونم. و خنديد

 .ني دوميشيع <خب حاال منظورت از دو تا آدم خوب كيه؟

 .دوميش برادر فرناز

 ساسان؟

 .آره

 يلدا با كنجكاوي پرسيد . از خودت در آوردي؟

 .وا مگه مريضم. دختر؟ فرناز گفت

 جديدا خيلي سري و مخفي كار ميكنيد. جريان چيه؟ پس چرا فرناز چيزي نگفت؟

 يالقه عساسان متوجه فرناز تازه متوجه شده . مثل اينكه مامانش يك چيزايي بهش گفته. از رفتارهاي 

 اسانلدا زن سيد كه اون شده و از فرناز خواسته با تو صحبت كنه اما فرناز زير بار نرفته و ميگفت از خدام بو

 .ي ميكنيمك فكربشه اما حاال كه ميدونم يلدا عاشق شهابه ديگه چيزي بهش نميگم. براي ساسان هم باالخره ي

 ا سواد وه و باينا بشه واقعا شانس آورده .يك پدر و مادر فهميد خب بنظر منم هر كي عروس خانواده فرناز

 احساسي . مثلهمنطور خود ساسان واقعا آقاست. نرگس من واقعا آقا ساسان رو به چشم برادر بزرگتر ميبينم

 .مرده اككه خود تو به ساسان داري. جدا از پسر بودنش من گاهي او را به چشم يك دوست خوب هم نگاه 

 گهاه ديمي اينها فقط يك توجيه مسخره است. اين موقعيت ها ممكنه ديگه پيش نياد. يلدا سه  ولي همه

شهاب تو رو از خونه اش بيرون ميكنه و با ميترا ازدواج ميكنه و بدنبال آرزوهايش از اين جا ميره. تو هم مجبور 

 ميشي
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 ا به خدا من نگرانتم . تو بايد بفهمي منظوربرگردي سر جاي اولت با اين تفاوت كه اين دو موقعيت رو نداري. يلد

 اره . اما تعصب دو مثالشهاب از رفتارش چيه؟شايد همه ي اينها براي اينه كه تو رو به اشتباه بندازه . شايد به ت

 ورديزي در ميگه چآخه براي چي؟ شايد تنها به اين دليله كه فعال توي خونه ي اون زندگي ميكني و با رفتنت د

ته ق نداشاون مهم نيست و حتي شايد براش سخت باشه كه توي يك خونه باشين . محرم باشين و حتو براي 

 باشه

 يده كهشون مبهت دست بزنه. البته ميبخشي اينقدر رك حرف ميزنم ها. اما بنظر من شايد اين تعصبات رو ن

 .داتو رو بيشتر وابسته ي خودش كنه تا خودت بهش نزديك بشي. حواست رو جمع كن. يل

 .مقم يلدا كه سخت در فكر بود چهره اش منقبض شده نگاه عميقي به نرگس انداخت و گفت من خيلي اح

 .كنم دارم اشتباه ميكنم. ساسان درست گفته. تو هم درست ميگي. اما دوستش دارم . نرگس . چي كار

 ند. نرگسده اشار اتوبوس هوا سرد و تاريك بود . آنها سخت غرق صحبت بودند و اصال نفهميدند كه چه وقت سو

 .زودتر از يلدا پياده شد و خداحافظي كرد

 ند روزرد. چكيلدا سرش را كه درد گرفته بود و سنگين شده بود به شيشه تكيه داد و به حرفهاي نرگس فكر 

راست  نرگس ديگر تعطيالت تمام ميشد . به سهيل فكر كرد. به اينكه با فرناز صحبت كرده و با خودش گفت

 هميگ

اجع به هاب ربايد به سهيل بيشتر فكر كنم. بايد يك راهي براي دونستن حقيقت پيدا كنم. اين دفعه اگر ش

 خودش

دلش تپيدن و ميترا و آينده حرف زد ميدونم چي بهش بگم. كلمه ي شهاب را بار ديگر تكرار كرد )شهاب(.

 گرفت. به

م زدوده ه تماشيد و لبخندي زد.انديشه هاي بد بخانه نزديك ميشد و خوشحال بود. دستي به گيس بافته اش ك

م هرم. شام ار داشد چقدر گرماي خانه لذت بخش بود. يلدا خود را به شوفاژ چسبانده بود. با خود گفت چقدر ك

 درست

 .نكرده ام
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چه  نگاه يلدا به كتاب شعري افتاد كه براي شهاب روي ميز گذاشته بود. معلوم بود شهاب هنوز آن را نديده است.

 برسد

 .ختبه اينكه آن را خوانده باشد. غرغر كنان با خود گفت مالقه مالقه كه نميشه توي چاه آب ري

 توست نداشيد. ددستها را به هم ماليد. گرما آرام آرام بر جانش مي نشست. و آرامشي لذت آور برايش مي آفر

 .دشجمع كرد و وارد اتاقش از جايش تكان بخورد. اما باالخره با بي ميلي برخاست و لوازمش را 

ودند با روشن شدن چراغ جعبه ي كادوي زيبايي كه همراه نايلون صورتي رنگ روي تختخوابش نشسته ب

 .خودنمايي كردند

 . داخلز كرديلدا لوازمش را رها كرد و سراسيمه به سوي جعبه ي كادويي حمله برد و به راحتي درش را با

 ه و دقتسليق با بود. گل سرهايي كه معلوم بود در انتخاب آنها نهايتجعبه پر از گل سرهاي رنگارنگ و زي

 .بكار رفته بود. دست برد و يكي از آنها را برداشت. خيلي زيبا و خيره كننده بود

 .يونه البخندي پهناي صورتش را پر كرد. دستي داخل جعبه چرخاند و با هيجان گفت شهاب شهاب تو ديو

اشت و ا بردكي آنها را امتحان ميكرد. بعد متوجه ساكي صورتي رنگ شد .آن رو درحالي كه ميخنديد يكي ي

 دست برد

 ي وايفت واگو محتويات ساك را بيرون كشيد. يك پالتوي شيري رنگ بسيار زيبا و گران قيمت بود. با خود 

 ذت برد .ليينه آچقدر خوشگله. بدون درنگ ايستاد و آنرا پوشيد. چقدر ظريف و زيبا بود. از تماشاي خود در 

 عقب و

 به نه اشجلو رفت و راست و چپ خود را حسابي ور انداز كرد. خطوط نرم و ظريفي كه روي كمر و زير سي

 .چشم ميخورد باعث ميشد اندامش ظريفتر و خوش نماتر از آنچه بود نشان بدهد

اشد و ال او نبيا مايد اين هدايلدا با خود گفت خدايا چقدر اندارمه. چقدر خوشگل شدم. ناگهان از فكر اينكه ش

 شهاب

را  رد آنبراي نامزدش تهيه كرده است دلش ريخت و احساس حقارت كرد. فورا پالتو را در آورد و سعي ك

 همانطور
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كه بود داخل نايلون بگذارد اما با ديدن گل سرها ياد حرف صبح اش افتاد كه شهاب ميگفت مگه تو يك گل سر 

 .داشتي

 .و گفت نه بابا مال خودمه.شهاب براي من خريده و بعد دوباره خنديد

 .ودبيلدا پالتو را به سرعت بيرون كشيد و آنرا تن كرد. صداي بسته شدن در نشان از آمدن شهاب 

 .رداز اينكه او را در آن وضعيت ببيند مضطرب شد و دوباره پالتو را در آورد و داخل نايلون ك

 ه بوده لميدرا عوض كرد و از اتاق خارج شد. شهاب كه روي كاناپشهاب با تلفن صحبت ميكرد. يلدا لباسش 

 .با ديدن يلدا صاف نشست و مكالمه اش را پايان داد

 .يلدا گفت سالم

 سالم . كي اومدي؟

 .فكر ميكنم نيم ساعتي ميشه

 شهاب: تازه اومدي؟

 .يلدا : آره . آخه با نرگس كلي از راه رو پياده اومديم

 هايي كهه. روزپياده روي بكني. اون وقتها كه كالس داري و مجبوري دير بيايي فرق ميكنلزومي نداره شبها 

 .كالس نداري سعي كن قبل از تاريكي توي خونه باشي

 باشه. )و به ياد حرفهاي نرگس افتاد(ا

 ...يلدا روي مبل كنار شهاب نشست و با خجالت پرسيد شهاب يك جعبه توي 

 .وستشهاب مهلتش نداد و گفت مال ت

 .يلدا كه هنوز حرفش راتمام نكرده بود با خوشحالي گفت مرسي

 پالتو اندازت بود؟

 .يلدا خجالت كشيد راستش را بگويد. براي همين گفت هنوز پرواش نكرده ام

 فكر نميكردم مال من باشه. راستي چرا اون همه گل سر خريدي؟
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 كوتاه كردن موهات نيافتي. حاال برو پالتوتشهاب نگاهش كرد و گفت براي اينكه وقتي يكي اش شكست بفكر 

 رو بپوش و بيا اينجا ببينم اندازه ات هست يا نه؟

 .ن شدد ساليلدا لبخند شيطنت آميزي بر لب داشت. بطرف اتاقش رفت و بعد از چند لحظه پالتو بر تن وار

 .يك شدنزد وام برداشت شهاب در حالي كه خيره نگاهش ميكرد از روي كاناپه بلند شد و آهسته بسوي يلدا گ

 .رداشتلدا بنگاهش را برنميداشت.دست برد و گره روسري كوچكش را باز كرد و آن را به نرمي از روي سر ي

 .دهد يلدا شرمگين و ملتهب و در عين حال متعجب نگاه ميكرد. نميتوانست عكس العملي از خود نشان

 .اصال نميدانست چه بايد بكند

 .ل سفيد برفي شديشهاب گفت .حاال درست مث

 دقت و با يلدا لبخند شرمگيني زد و نگاهش را پايين دوخت. شهاب دوباره روسري را روي سر يلدا گذاشت

 آنرا گره زد و گفت ببينم سفيد برفي شام خورده؟

 .يلدا خنديد و گفت نه

 .پس سريع آماده شو

 .ه نبودآنشب دوباره زيبايي هاي دنيا براي يلدا دو چندان شد و ديگر افسرد

 .هشدارهاي نرگس به دست فراموشي سپرده شد. در كنار معشوق شام خورد و بعد كلي قدم زد

ظي ل حفانگاههاي آتشين شهاب لحظه به لحظه او را ميسوزاند و جان دوباره ميبخشيد و دستهايش كه مث

 آهنين به محض

 .سر خوردن يلدا كه روي برفهاي تبديل شده به يخ دورش حلقه ميشدند

 :دا قبل از انكه پلكهاي سنگين خود را به دست فرشته خواب بسپرد در دفترچه اش نوشتيل

 آري آغاز دوست داشتن است                   گر چه پايان راه نا پيداست

 من به پايان دگر نينديشم               كه همين دوست داشتن زيباست

 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         197 

 

 

 ميدواريميد واشبهايي كه بر يلدا گذشت گاه پر از عشق و اهمه ي ثانيه ها . همه ي دقايق همه ي روزها و 

ن يرين تريشين و بود و گاه پر از نفرت و استيصال . گاه از نگاههاي آتشين شهاب سرماي زمستان برايش گرمتر

 لحظه ها

 قاومتن و مميگشت و گاه سردي رفتار شهاب سرماي زمستان را آنچنان برايش ويرانگر ميكرد كه توان زيست

 .ا از او سلب ميكردر

 وا ملتهب رب او روزها بيقراري و اشتياق براي ديدن و بودن با معشوق و شبها ترس از آينده و كابوسهاي عجي

دا با ند.يلمضطرب ميكردند. در آن چند روز تعطيلي شهاب را بيشتر ديده بود و هم بيشتر صحبت كرده بود

 روحيات

 ..عدد و بده بود. هميشه با يك سوال از جانب شهاب شروع ميشو خصوصيات اخالقي شهاب آشناتر از قبل ش

 مثال يك روز شهاب بي مقدمه از يلدا پرسيد. يلدا چرا جلوي من روسري سرت ميكني؟

 .يلدا با ساده ترين كلمات گفت راستش وقتي به آخرش فكر ميكنم نميتونم راحتتر از اين باشم

 ه ازرابر آنچبد در اهش كرد و لبها را بهم فشرد.گويي مقاومت ميكرشهاب منظور او را خوب فهميده بود . فقط نگ

 ...درونش ميجوشيد

 يزاي همه چلش بردبا به پايان رسيدن تعطيالت ميان ترم يلدا دوباره شور و هيجان دخترانه اش را پيدا كرد. 

 انما در همد. ايگذاشتنتنگ شده بود . حاال عالوه بر ياد شهاب مطالب درسي هم گاه بر روح و روانش تاثير م

 امنيافت ملحظه هاي گرما گرم ساعات درس هم دستش بي اراده خودكار را در بر ميگرفت و هر جاي خلوتي 

 .شهاب را حك ميكرد

 يلدا را وجود و باز وقتي شبها شهاب در كنار او قرار ميگرفت نيروي مرموزي مثل يك آهنرباي قوي با تمام

 بسوي

كه گاه از پنهان كردن احساسش خسته ميشد و بقول خودش تمام سلولهايش به فرياد در او ميكشيد به گونه اي 

 .ميامدند
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 شهاب هم هر لحظه با رفتارش با نگاهش با كارها و محبتهايي كه در حق يلدا ميكرد در قوت گرفتن عشق يلدا

 نخرد و ايباي  گاهي هديه و اميدواريش بي تاثير نبود. او از آن دسته مرداني بود كه عادت داشت بي مناسبت

 .گنجيدبراي يلدا بسيار دل چست و دلنشين بود و آنقدر هيجانزده و اميدوار ميشد كه در پوستش نمي

 ندگيتي فكر زحد كه حاال يلدا عالوه بر عشق و نياز به اينكه هميشه او را دوست بدارد به او عادت هم كرده بو

 .ديش بوا چيزي كه هيچگاه يلدا را تنها نميگذاشت اشكهاكردن بدون او برايش غير ممكنت بود. و تنه

 ه هايشي گوناشكهايي كه به بهانه هاي گوناگون و تنها به دليل تسكين دلش و ترس از آينده به راحتي رو

 .رشته هاي مرواريد ميساختند

 

 33فصل 

 

 و رها كرد مش راحوصلگي لوازبيست و هفتم ديماه بود و يك روز سرد كه يلدا از كالس برگشت. ظهر بود .با بي 

 اگذشته ر اي شببه آشپزخانه رفت. در يخچال را باز كرد و بي هدف نگاهي به داخل آن انداخت. مقداري از غذ

 با گفتن . امابيرون آورد و مشغول گرم كردن آن شد. با صداي زنگ تلفن به سوي آن دويد و گوشي را برداشت

 .الو قطع شد

 ي كهر حالبسراغ غذايش رفت. خيلي گرسنه بود. چند قاشق هول هولكي خورد و د يلدا گوشي را رها كرد و

دن ز جمع كراگزير دكمه هايش را باز ميكرد به اتاقش رفت. هوا ابري و گرفته بود و اتاقش تاريك شده بود. نا

 .پرده ها

من  ا ازه اي آنريلدا در حالي كه پرده را جمع ميكرد با خود گفت سهم من آسماني است كه آويختن پرد

 ميگيرد)فروغ(ا

 .نور به اتاقش دويد. لباسهايش را عوض كرد و مشغول خوردن غذايش شد

 ودبا خ وآنقدر ذهنش مشغول بود كه نميدانست چه ميخورد اما همين كه احساس سيري كرد حالش بهتر شد 
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آمد . با برداشتن گوشي گفت امروز بايد حسابي استراحت كنم. يك كمي هم درس بخونم. اما صداي زنگ در 

 آيفون

 .د شمايد با خواب شنصداي زنانه اي كه تقريبا برايش آشنا بود به گوش رسيد. پرسيد بله با كي كار داريد؟ و جو

 يلدا گفت شما؟

 .ناشناس گفت ميترا هستم

مي كي كرد و وارس لرزه بجان يلدا افتاد و حالت تهوع پيدا كرد . با سرعت به اتاقش دويد و خود را در آيينه

 رژگونه ماليد

 .و بسمت آيفون رفت و دكمه را فشار داد

ر خوبي تما ديداحده و يلدا به خود نهيب زد كه استوار و با اعتماد بنفس باشد. حدس ميزد او براي چه به آنجا آم

 .نخواهد بود

ميز آب اغراق لعا ون رنگ با نواختن زنگ در ورودي يلدا بي درنگ در را باز كرد. چهره ي سرد و خشك ميترا با آ

 در

ي نفس ه سختقاب در ظاهر شد. پالتوي چرم مشكي اش مثل كيسه اي چنان او را در بر گرفته بود كه گويي ب

 .ميكشد

 .رده بودكقات صورتش تيره تر بنظر ميرسيد و بسيار جديتر از آن روزي بود كه يلدا را براي اولين بار مال

 ويرورد و آخانه ميشد با تفاخر قدم برداشت و دستكشهاي سياهش را در او در حالي كه بدون تعارف وارد 

 .ميز پرت كرد و خودش را روي مبل رها كرد و نگاه نفرت بارش را به يلدا دوخت

 .ري ميامدتئات ويلدا متعجب و نگران به كارهاي او خيره مانده بود. بنظرش حركات ميترا بسيار اغراق آميز 

 با لحني توهين آميز و پرخاشگر پريد.چيه ؟ خيلي تعجب كردي؟ميترا با همان نگاه و 

 ري؟يلدا سعي كرد رفتارش را كنترل كند و مثل خود او سرد و خشك رفتار كند. گفت با كي كار دا

 .با تو

 .خب بفرمايين
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 و گفتميترا كه معلوم بود ديگر نميتواند عصبانيتش را مخفي كند مثل بمت منفجر شد و دندانها را بهم فشرد 

 واسه ي من ادا در نيار زود بگو ببينم نقشه ات چيه؟

 يلدا همانطور سرد و آرام گفت منظورت چيه؟

وبم خداد  آهان. )لبخند تمسخر آميزي زد و با حركتي چندش آور لب و دهانش را كج و كوله كرد(و ادامه

 ميفهمي. دوستش

ب بازم اره. خپولدار...ارادت خاصي هم كه بهت دداري؟ آره . دوستش داري... چرا كه نه. خوش تيپ. جذاب. 

 متوجه

 نيستي؟ تا كجا پيش رفتين؟

 .ميلدا كه حسابي عصبي شده بود با خودش گفت اين دختره ي لعنتي كيه كه من مالحظه اش رو بكن

 و پاسخ داد به فرض همه ي اينا كه گفتي درست باشه. به تو چه ربطي داره؟

رو  ثاثيه اتهاب ابطي داره؟ حاال نشونت ميدم. وقتي كاري كردم كه همين فردا شميترا فرياد زد . به من چه ر

 بيرون

 .ريخت اونوقت ميفهمي چه ربطي بمن داره

 .خوب گوشهات رو باز كن. من و شهاب نامزديم. هر فكري تو كله ات داري بريز بيرون

 گفت اگه ودي زد روي مبل نشست . پوزخنيلدا از درون ميجوشيد ولي ظاهرا هنوز آرام بنظر ميرسيد...به نرمي 

 اينطوره

 كه ميگي پس چرا داري خودت رو قطعه قطعه ميكني.؟

 اينكه براي ميترا دندانها را بهم فشرد و از روي مبل برخاست و صورتش را نزديك صورت يلدا گرفت و گفت

محاله  كنه اما تفادهايد از تو اسنميخوام حقه بازي مثل تو اون رو از چنگ من در بياره. اينرو هم بدون شهاب ش

 نگه ات

است اونه داره. اون از دخترهاي بيكس و كاري مثل تو كه كارشون كلفتي پولدارها و مجيز گفتن واسه ي

 .متنفره
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يلدا به خروش آمد. خيلي تحمل كرده بود اما با شنيدن اين جمالت توهين آميز تمام سعي اش براي پنهان 

 كردن

ورت يجه ماند و تمام قدرت و نفرت و بغضش در هم آميخت و سيلي محكمي روي صاحساسات خويش بي نت

 بزك كرده ي

 .ميترا نشاند.ميترا به عقب رفت و تعادلش بهم خورد و روي زمين ولو شد

لم درزه. هيلدا خشمگين و ملتهب باالي سرش ايستاد و فرياد زد پاشو گمشو پاشو گمشو بيرون. دختره ي 

 نميخواد

 ه كهدر پستي بدتركيب نفرت بارت رو هرگز ببينم. گمشو بيرون. اگه شهاب اينقدر احمق و اينقاين چهره 

 .با تو زندگي كنه ارزوني خودت

 .يلدا به وضوح ميلرزيد...جيغ ميزد و ميلرزيد

 رم ظاهرشفيكرد ميترا كه حاال هم ترسيده بود و هم تحقير شده بود از جا برخاست و در حالي كه هنوز سعي م

 .ا حفظ كند گفت از دختر كلفتها بيش از اين انتظاري نميشه داشتر

يزان فتان و خابود  اينبار يلدا بسويش حمله ور شد و او را بسمت بيرون هل داد. ميترا كه واقعا وحشت زده شده

 بسوي

 .در رفت و در حالي كه فرياد ميزد گفت حاال ميبيني كي بايد بره بيرون . وحشي

 .در ورودي هم به بيرون هل داد و گفت خفه شو . برو گمشو يلدا او را از دم

 اس. احسدر را محكم بست . لرزان و متشنج و بي پناه پشت به در نشست . اشك پهناي صورتش را پوشاند

 .حقارت چنان نفرت بار به وجودش چنگ ميزد كه دوست داشت بميرد

 .قي همو عاش دارد؟ از خود متنفر شد و از عشقهق هق گريه ميكرد...با خود انديشيد. آيا شهاب ارزشش را 

 ي بهاما چيز ه بودچند روزي از آن ماجرا گذشته بود . با اينكه حتي يك لحظه هم يلدا آن روز را فراموش نكرد

 ردت ميكشهاب نگفت. گويي منتظر بود از جانب او حرفي زده شود اما شهاب نيز همچنان در انمورد سكو

 ود گفت يعني ميتراي لعنتي چيزي بهش نگفته؟بگونه اي كه يلدا با خ
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 .با اين همه از سكوت شهاب زياد هم ناراحت نبود و دلش نميخواست هرگز به آنروز و به حرفهاي ميترا فكر كند

 ايسته يلدا بكبود  با نرگس در اينمورد صحبت كرده بود و نرگس هم با اين كه حق را به او ميداد اما نظرش اين

 .روي رفتارش نشان ميدادكنترل بيشتري 

 .به هر حال يلدا بعد از گذشت چند روز سعي كرد ديگر به آن نيانديشد

ام هم شارم. دچقدر گرماي خانه لذت بخش بود. يلدا خود را به شوفاژ چسبانده بود. با خود گفت چقدر كار 

 درست

 .نكرده ام

. چه ديده استنن را ود. معلوم بود شهاب هنوز آنگاه يلدا به كتاب شعري افتاد كه براي شهاب روي ميز گذاشته ب

 برسد

 .ختبه اينكه آن را خوانده باشد. غرغر كنان با خود گفت مالقه مالقه كه نميشه توي چاه آب ري

 توست نداشيد. ددستها را به هم ماليد. گرما آرام آرام بر جانش مي نشست. و آرامشي لذت آور برايش مي آفر

 .دشا باالخره با بي ميلي برخاست و لوازمش را جمع كرد و وارد اتاقش از جايش تكان بخورد. ام

ودند با روشن شدن چراغ جعبه ي كادوي زيبايي كه همراه نايلون صورتي رنگ روي تختخوابش نشسته ب

 .خودنمايي كردند

 . داخلدز كريلدا لوازمش را رها كرد و سراسيمه به سوي جعبه ي كادويي حمله برد و به راحتي درش را با

 ه و دقتسليق جعبه پر از گل سرهاي رنگارنگ و زيبا بود. گل سرهايي كه معلوم بود در انتخاب آنها نهايت

 .بكار رفته بود. دست برد و يكي از آنها را برداشت. خيلي زيبا و خيره كننده بود

 .ينه اتو ديوو لبخندي پهناي صورتش را پر كرد. دستي داخل جعبه چرخاند و با هيجان گفت شهاب شهاب

اشت و ا بردو درحالي كه ميخنديد يكي يكي آنها را امتحان ميكرد. بعد متوجه ساكي صورتي رنگ شد .آن ر

 دست برد

 ي وايفت واگو محتويات ساك را بيرون كشيد. يك پالتوي شيري رنگ بسيار زيبا و گران قيمت بود. با خود 
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چقدر ظريف و زيبا بود. از تماشاي خود در آيينه لذت برد . چقدر خوشگله. بدون درنگ ايستاد و آنرا پوشيد. 

 عقب و

 به نه اشجلو رفت و راست و چپ خود را حسابي ور انداز كرد. خطوط نرم و ظريفي كه روي كمر و زير سي

 .چشم ميخورد باعث ميشد اندامش ظريفتر و خوش نماتر از آنچه بود نشان بدهد

اشد و ال او نبايا مه. چقدر خوشگل شدم. ناگهان از فكر اينكه شايد اين هديلدا با خود گفت خدايا چقدر اندارم

 شهاب

را  رد آنبراي نامزدش تهيه كرده است دلش ريخت و احساس حقارت كرد. فورا پالتو را در آورد و سعي ك

 همانطور

ك گل سر تو ي مگهكه بود داخل نايلون بگذارد اما با ديدن گل سرها ياد حرف صبح اش افتاد كه شهاب ميگفت 

 .داشتي

 .و بعد دوباره خنديد و گفت نه بابا مال خودمه.شهاب براي من خريده

 .ودبيلدا پالتو را به سرعت بيرون كشيد و آنرا تن كرد. صداي بسته شدن در نشان از آمدن شهاب 

 .دكراز اينكه او را در آن وضعيت ببيند مضطرب شد و دوباره پالتو را در آورد و داخل نايلون 

 ده بوده لميشهاب با تلفن صحبت ميكرد. يلدا لباسش را عوض كرد و از اتاق خارج شد. شهاب كه روي كاناپ

 .با ديدن يلدا صاف نشست و مكالمه اش را پايان داد

 .يلدا گفت سالم

 سالم . كي اومدي؟

 .فكر ميكنم نيم ساعتي ميشه

 شهاب: تازه اومدي؟

 .راه رو پياده اومديميلدا : آره . آخه با نرگس كلي از 

 زهايي كهه. رولزومي نداره شبها پياده روي بكني. اون وقتها كه كالس داري و مجبوري دير بيايي فرق ميكن

 .كالس نداري سعي كن قبل از تاريكي توي خونه باشي
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 باشه. )و به ياد حرفهاي نرگس افتاد(ا

 ...به توي يلدا روي مبل كنار شهاب نشست و با خجالت پرسيد شهاب يك جع

 .شهاب مهلتش نداد و گفت مال توست

 .يلدا كه هنوز حرفش راتمام نكرده بود با خوشحالي گفت مرسي

 پالتو اندازت بود؟

 .يلدا خجالت كشيد راستش را بگويد. براي همين گفت هنوز پرواش نكرده ام

 فكر نميكردم مال من باشه. راستي چرا اون همه گل سر خريدي؟

 التوتپبرو  گفت براي اينكه وقتي يكي اش شكست بفكر كوتاه كردن موهات نيافتي. حاال شهاب نگاهش كرد و

 رو بپوش و بيا اينجا ببينم اندازه ات هست يا نه؟

 .ن شدد ساليلدا لبخند شيطنت آميزي بر لب داشت. بطرف اتاقش رفت و بعد از چند لحظه پالتو بر تن وار

 .يك شدو نزد روي كاناپه بلند شد و آهسته بسوي يلدا گام برداشتشهاب در حالي كه خيره نگاهش ميكرد از 

 .رداشتلدا بنگاهش را برنميداشت.دست برد و گره روسري كوچكش را باز كرد و آن را به نرمي از روي سر ي

 .دهد يلدا شرمگين و ملتهب و در عين حال متعجب نگاه ميكرد. نميتوانست عكس العملي از خود نشان

 .ت چه بايد بكنداصال نميدانس

 .شهاب گفت .حاال درست مثل سفيد برفي شدي

 دقت و با يلدا لبخند شرمگيني زد و نگاهش را پايين دوخت. شهاب دوباره روسري را روي سر يلدا گذاشت

 آنرا گره زد و گفت ببينم سفيد برفي شام خورده؟

 .يلدا خنديد و گفت نه

 .پس سريع آماده شو

 .دنيا براي يلدا دو چندان شد و ديگر افسرده نبودآنشب دوباره زيبايي هاي 
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 .هشدارهاي نرگس به دست فراموشي سپرده شد. در كنار معشوق شام خورد و بعد كلي قدم زد

ظي ل حفانگاههاي آتشين شهاب لحظه به لحظه او را ميسوزاند و جان دوباره ميبخشيد و دستهايش كه مث

 آهنين به محض

 .اي تبديل شده به يخ دورش حلقه ميشدندسر خوردن يلدا كه روي برفه

 :يلدا قبل از انكه پلكهاي سنگين خود را به دست فرشته خواب بسپرد در دفترچه اش نوشت

 آري آغاز دوست داشتن است                   گر چه پايان راه نا پيداست

 من به پايان دگر نينديشم               كه همين دوست داشتن زيباست

 

 

 اميدواريميد وثانيه ها . همه ي دقايق همه ي روزها و شبهايي كه بر يلدا گذشت گاه پر از عشق و ا همه ي

ن يرين تريشين و بود و گاه پر از نفرت و استيصال . گاه از نگاههاي آتشين شهاب سرماي زمستان برايش گرمتر

 لحظه ها

 اومتن و مقويرانگر ميكرد كه توان زيستميگشت و گاه سردي رفتار شهاب سرماي زمستان را آنچنان برايش 

 .را از او سلب ميكرد

 وا ملتهب رب او روزها بيقراري و اشتياق براي ديدن و بودن با معشوق و شبها ترس از آينده و كابوسهاي عجي

دا با ند.يلمضطرب ميكردند. در آن چند روز تعطيلي شهاب را بيشتر ديده بود و هم بيشتر صحبت كرده بود

 روحيات

 ..عدد و بو خصوصيات اخالقي شهاب آشناتر از قبل شده بود. هميشه با يك سوال از جانب شهاب شروع ميش

 مثال يك روز شهاب بي مقدمه از يلدا پرسيد. يلدا چرا جلوي من روسري سرت ميكني؟

 .يلدا با ساده ترين كلمات گفت راستش وقتي به آخرش فكر ميكنم نميتونم راحتتر از اين باشم

 ه ازرابر آنچبد در اب منظور او را خوب فهميده بود . فقط نگاهش كرد و لبها را بهم فشرد.گويي مقاومت ميكرشه

 ...درونش ميجوشيد
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 با به پايان رسيدن تعطيالت ميان ترم يلدا دوباره شور و هيجان دخترانه اش را پيدا كرد. دلش براي همه چيز

 انما در همند. االب درسي هم گاه بر روح و روانش تاثير ميگذاشتتنگ شده بود . حاال عالوه بر ياد شهاب مط

 امنيافت ملحظه هاي گرما گرم ساعات درس هم دستش بي اراده خودكار را در بر ميگرفت و هر جاي خلوتي 

 .شهاب را حك ميكرد

 يلدا را جودو و باز وقتي شبها شهاب در كنار او قرار ميگرفت نيروي مرموزي مثل يك آهنرباي قوي با تمام

 بسوي

رياد در فش به او ميكشيد به گونه اي كه گاه از پنهان كردن احساسش خسته ميشد و بقول خودش تمام سلولهاي

 .ميامدند

 شق يلداعرفتن شهاب هم هر لحظه با رفتارش با نگاهش با كارها و محبتهايي كه در حق يلدا ميكرد در قوت گ

 نخرد و ايه اي بدسته مرداني بود كه عادت داشت بي مناسبت گاهي هديو اميدواريش بي تاثير نبود. او از آن 

 .گنجيدبراي يلدا بسيار دل چست و دلنشين بود و آنقدر هيجانزده و اميدوار ميشد كه در پوستش نمي

 ندگيتي فكر زحد كه حاال يلدا عالوه بر عشق و نياز به اينكه هميشه او را دوست بدارد به او عادت هم كرده بو

 .ديش بوردن بدون او برايش غير ممكنت بود. و تنها چيزي كه هيچگاه يلدا را تنها نميگذاشت اشكهاك

 ه هايشي گوناشكهايي كه به بهانه هاي گوناگون و تنها به دليل تسكين دلش و ترس از آينده به راحتي رو

 .رشته هاي مرواريد ميساختند

 

 33فصل 

 

 و رها كرد زمش راكه يلدا از كالس برگشت. ظهر بود .با بي حوصلگي لوابيست و هفتم ديماه بود و يك روز سرد 

 اگذشته ر اي شببه آشپزخانه رفت. در يخچال را باز كرد و بي هدف نگاهي به داخل آن انداخت. مقداري از غذ

 فتنبا گ . امابيرون آورد و مشغول گرم كردن آن شد. با صداي زنگ تلفن به سوي آن دويد و گوشي را برداشت
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 .الو قطع شد

 ي كهر حاليلدا گوشي را رها كرد و بسراغ غذايش رفت. خيلي گرسنه بود. چند قاشق هول هولكي خورد و د

دن ز جمع كراگزير دكمه هايش را باز ميكرد به اتاقش رفت. هوا ابري و گرفته بود و اتاقش تاريك شده بود. نا

 .پرده ها

من  را ازود گفت سهم من آسماني است كه آويختن پرده اي آنيلدا در حالي كه پرده را جمع ميكرد با خ

 ميگيرد)فروغ(ا

 .نور به اتاقش دويد. لباسهايش را عوض كرد و مشغول خوردن غذايش شد

 ودبا خ وآنقدر ذهنش مشغول بود كه نميدانست چه ميخورد اما همين كه احساس سيري كرد حالش بهتر شد 

وشي گاشتن يك كمي هم درس بخونم. اما صداي زنگ در آمد . با برد گفت امروز بايد حسابي استراحت كنم.

 آيفون

 .د شمايد با خواب شنصداي زنانه اي كه تقريبا برايش آشنا بود به گوش رسيد. پرسيد بله با كي كار داريد؟ و جو

 يلدا گفت شما؟

 .ناشناس گفت ميترا هستم

مي كي كرد و وارس ت به اتاقش دويد و خود را در آيينهلرزه بجان يلدا افتاد و حالت تهوع پيدا كرد . با سرع

 رژگونه ماليد

 .و بسمت آيفون رفت و دكمه را فشار داد

ر خوبي تما ديداحده و يلدا به خود نهيب زد كه استوار و با اعتماد بنفس باشد. حدس ميزد او براي چه به آنجا آم

 .نخواهد بود

آميز  اب اغراقو لع ا باز كرد. چهره ي سرد و خشك ميترا با آن رنگبا نواختن زنگ در ورودي يلدا بي درنگ در ر

 در

ي نفس ه سختقاب در ظاهر شد. پالتوي چرم مشكي اش مثل كيسه اي چنان او را در بر گرفته بود كه گويي ب

 .ميكشد
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 .كرده بودصورتش تيره تر بنظر ميرسيد و بسيار جديتر از آن روزي بود كه يلدا را براي اولين بار مالقات 

 روي ورد وآاو در حالي كه بدون تعارف وارد خانه ميشد با تفاخر قدم برداشت و دستكشهاي سياهش را در 

 .ميز پرت كرد و خودش را روي مبل رها كرد و نگاه نفرت بارش را به يلدا دوخت

 .دتري ميامتئا يز ويلدا متعجب و نگران به كارهاي او خيره مانده بود. بنظرش حركات ميترا بسيار اغراق آم

 ميترا با همان نگاه و با لحني توهين آميز و پرخاشگر پريد.چيه ؟ خيلي تعجب كردي؟

 ري؟يلدا سعي كرد رفتارش را كنترل كند و مثل خود او سرد و خشك رفتار كند. گفت با كي كار دا

 .با تو

 .خب بفرمايين

 تشرد و گففبهم  مثل بمت منفجر شد و دندانها را ميترا كه معلوم بود ديگر نميتواند عصبانيتش را مخفي كند

 واسه ي من ادا در نيار زود بگو ببينم نقشه ات چيه؟

 يلدا همانطور سرد و آرام گفت منظورت چيه؟

وبم خداد  آهان. )لبخند تمسخر آميزي زد و با حركتي چندش آور لب و دهانش را كج و كوله كرد(و ادامه

 ميفهمي. دوستش

ب بازم خاره. ستش داري... چرا كه نه. خوش تيپ. جذاب. پولدار...ارادت خاصي هم كه بهت دداري؟ آره . دو

 متوجه

 نيستي؟ تا كجا پيش رفتين؟

 .ميلدا كه حسابي عصبي شده بود با خودش گفت اين دختره ي لعنتي كيه كه من مالحظه اش رو بكن

 ربطي داره؟و پاسخ داد به فرض همه ي اينا كه گفتي درست باشه. به تو چه 

رو  ثاثيه اتهاب اميترا فرياد زد . به من چه ربطي داره؟ حاال نشونت ميدم. وقتي كاري كردم كه همين فردا ش

 بيرون

 .ريخت اونوقت ميفهمي چه ربطي بمن داره
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 .خوب گوشهات رو باز كن. من و شهاب نامزديم. هر فكري تو كله ات داري بريز بيرون

گه و گفت ا دي زداهرا هنوز آرام بنظر ميرسيد...به نرمي روي مبل نشست . پوزخنيلدا از درون ميجوشيد ولي ظ

 اينطوره

 كه ميگي پس چرا داري خودت رو قطعه قطعه ميكني.؟

 اينكه براي ميترا دندانها را بهم فشرد و از روي مبل برخاست و صورتش را نزديك صورت يلدا گرفت و گفت

حاله نه اما مكتفاده چنگ من در بياره. اينرو هم بدون شهاب شايد از تو اسنميخوام حقه بازي مثل تو اون رو از 

 نگه ات

است اونه داره. اون از دخترهاي بيكس و كاري مثل تو كه كارشون كلفتي پولدارها و مجيز گفتن واسه ي

 .متنفره

نهان راي پاش بيلدا به خروش آمد. خيلي تحمل كرده بود اما با شنيدن اين جمالت توهين آميز تمام سعي 

 كردن

ورت احساسات خويش بي نتيجه ماند و تمام قدرت و نفرت و بغضش در هم آميخت و سيلي محكمي روي ص

 بزك كرده ي

 .ميترا نشاند.ميترا به عقب رفت و تعادلش بهم خورد و روي زمين ولو شد

لم رزه. دهبيرون. دختره ي يلدا خشمگين و ملتهب باالي سرش ايستاد و فرياد زد پاشو گمشو پاشو گمشو 

 نميخواد

 ته كهدر پساين چهره ي بدتركيب نفرت بارت رو هرگز ببينم. گمشو بيرون. اگه شهاب اينقدر احمق و اينق

 .با تو زندگي كنه ارزوني خودت

 .يلدا به وضوح ميلرزيد...جيغ ميزد و ميلرزيد

 رم ظاهرشفيكرد ست و در حالي كه هنوز سعي مميترا كه حاال هم ترسيده بود و هم تحقير شده بود از جا برخا

 .را حفظ كند گفت از دختر كلفتها بيش از اين انتظاري نميشه داشت
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اينبار يلدا بسويش حمله ور شد و او را بسمت بيرون هل داد. ميترا كه واقعا وحشت زده شده بود افتان و خيزان 

 بسوي

 .كي بايد بره بيرون . وحشيدر رفت و در حالي كه فرياد ميزد گفت حاال ميبيني 

 .يلدا او را از دم در ورودي هم به بيرون هل داد و گفت خفه شو . برو گمشو

 اس. احسدر را محكم بست . لرزان و متشنج و بي پناه پشت به در نشست . اشك پهناي صورتش را پوشاند

 .حقارت چنان نفرت بار به وجودش چنگ ميزد كه دوست داشت بميرد

 .قي همو عاش ميكرد...با خود انديشيد. آيا شهاب ارزشش را دارد؟ از خود متنفر شد و از عشقهق هق گريه 

 ي بهاما چيز ه بودچند روزي از آن ماجرا گذشته بود . با اينكه حتي يك لحظه هم يلدا آن روز را فراموش نكرد

 دت ميكردر انمورد سكوشهاب نگفت. گويي منتظر بود از جانب او حرفي زده شود اما شهاب نيز همچنان 

 بگونه اي كه يلدا با خود گفت يعني ميتراي لعنتي چيزي بهش نگفته؟

 .ندرا فكر كي ميتبا اين همه از سكوت شهاب زياد هم ناراحت نبود و دلش نميخواست هرگز به آنروز و به حرفها

 ايسته يلدا بود كبا نظرش اين با نرگس در اينمورد صحبت كرده بود و نرگس هم با اين كه حق را به او ميداد ام

 .كنترل بيشتري روي رفتارش نشان ميداد

ا بعد ماه يلد بهمن به هر حال يلدا بعد از گذشت چند روز سعي كرد ديگر به آن نيانديشد بعد از ظهر اولين روز

 از پايان كالس يك راست به خانه آمد. قرار بود يك مطلب ادبي را به

 شتن وول نوراي فرداي آن روز برگزار ميشد آماده كند. براي همين سخت مشغعنوان افتتاحيه ي شب  شعر ب

 .پاره كردن بود

رداشت بن را زنگ در نواخته شد. يلدا همانطور كه چشمش به نوشته ي آخري بود از جا برخاست و گوشي آيفو

 .و گفت بله

 .صداي مردانه اي گفت سالم ميبخشيد با آقاي احساني كار داشتم. آقا شهاب

 .ايشون تشريف ندارند
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 ببخشيد خانم من يكي از دوستان آقا شهابم اگه ممكنه چند لحظه تشريف بياريد . من يك بسته براشون

 .آورده ام

 .ردگاه كنيلدا گوشي را گذاشت. مردد بود . چادر سفيدش را بر سر انداخت و از پنجره ي اتاقش دزدكي 

 پايين وي كرد طتقريبا بزرگ به همراه داشت. پله ها را به سرعت پسري به سن و سال شهاب بود و يك بسته ي 

اهر شد ظلويش جآمد. در كه باز شد چهره ي پسر جواني با قامت متوسط و صورتي با انبوه ريش و موهاي بلند 

. 

 مفت سالمرد جوان چند قدم عقب رفت و سر را به زير انداخت و شرمگينانه سالم و احوالپرسي كرد و گ

 شما؟احوال 

 .سالم متشكرم... بفرماييد

 من كيانوشم. يكي از دوستان دور ه ي دانشگاه شهاب. شما خانمش هستين؟

 .كنمك عرض ميتبري يلدا مردد بود . اما كيانوش كه لبخندش در ميان ريشها گم شده بود مهلت نداد و ادامه داد

 .ني نميگيرسراغ ... از رفقاي قديمي همببخشيد كه به جا نياوردم. پس آقا شهاب متاهل شده اند. باريك اهلل

 ه انتظاربرد و يلدا خجالت زده از اينكه حرفهاي كيانوش را منكر نشده بود تنها به لبخندي زوركي اكتفا ك

 .ايستاد

 اهين زودي به ا اما كيانوش بيخيال نميشد و ادامه داد پس چرا اينهمه بي سر و صدا .راستش به شهاب نميومد

 .و اين چيزها بيافتهبفكر ازدواج 

 دهراموش كرلدا فيكيانوش كه از شنيدن خبر ازدواج شهاب به وجد اومده بود گويي هدف اصلي را از فرا خواندن 

 بود و دوباره گفت بي معرفت پس چرا من رو دعوت نكرده؟

 .يلدا با شرمندگي لبخندي زد و گفت واهلل من بي تقصيرم

 ندگارديگه مو و بعد داشتيم. اما خب من براي كار رفتم اصفهان پيش دايي امخانم نميدونيد ما چه دوراني با هم 

 يدم ودادفي شديم. گاهي تلفني به من ميزد اما ديگه مدتهاست ازش بيخبرم. يكي از بچه هاي قديمي رو تص
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 .آدرس شهاب رو داد. هم خونه اش و هم محل كارش. گفتم اول بيام اينجا شايد خونه باشه

 اد؟چه ساعتي مي

 .يلدا كالفه شده بود گفت شب مياد

 .پس كاش يك سر ميرفتم محل كارش

 .نداره ما روشكيانوش بعد از كلي صغري كبري چيدن باالخره گفت اين هم سوغات كوچيكيه مال اصفهان. قابل 

 .البته كادوي عروسي تون باشه براي اولين فرصت

 .كيانوش هم خداحافظي كرد و رفتيلدا تعارف كنان بسته را از كيانوش گرفت و باالخره 

د احتي كشيرنفس  از توهمي كه براي كيانوش بوجود آورده بود كمي عصبي و ناراحت بود. اما با رفتنش باالخره

 و

اي ر از گزهآن پ از پله ها باال رفت. به نظرش كيانوش پسر مهربان و ساده اي آمد. بسته را باز كرد . داخل

 خوشمزه ي

 .ش رفتوشته هايراغ ند. يكي از آنها را با لذت فراوان خورد و دوباره بسته را بست و بعد بسغوطه ور در آرد بو

 را نرگس ساعتي گذشت . يلدا بعد از آماده كردن مطلبش به سراغ تلفن رفت و شماره ي فرناز و بعد هم

 .ي شدره راضگرفت و نوشته اش را براي هر دو آنها به نوبت خواند و در آخر با كمي تغييرات باالخ

 حوالپرسيم و اتلفن زنگ زد . يلدا با اين تصور كه نرگس است بسوي گوشي رفت. كامبيز بود. او بعد از سال

 نمسرسري گفت يلدا خانم شهاب داره مياد خونه . راستش...راستش. انگار يك خورده كه چه عرض ك

 .خيلي عصبانيه

 يلدا با تعجب پرسيد.عصباني . براي چي؟

 ...بخيكي از دوستان قديمي مون چند لحظه پيش اينجا بود . جلوي تيموري حرفهايي زد كه چي بگم؟ 

 مانتما با هحته و يلدا كامال متوجه شد. دلش ريخت. فكر اينجا را نكرده بود. پس كيانوش به محل كار شهاب رف

 .شور و هيجان هم به شهاب تبريك گفته . اون هم جلوي پدر ميترا



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         213 

 

 .د. يلدا خانم بهتره قبل از اومدن شهاب از خونه بيرون بريد. مثال بريد خونه ي يكي از دوستانكامبيز ادامه دا

 .يلدا كه به غرورش برخورده بود گفت آقا كامبيز من كاري نكرده ام كه فرار كنم

 يشوز پند رچريد. من حرف شما رو قبول دارم. اما شما از جرياني كه اين چند روزه اينجا اتفاق افتاده بي خب

 ده بودينجا اومبه ا ميترا اومد اينجا. نميدونيد چه قشقرقي بپا كرد؟ پدرش هم امروز در ادامه ي حرفهاي ميترا

نه كه ري بكاما با اومدن كيانوش بدتر شد. حاال ازتون خواهش ميكنم خونه رو ترك كنين. ممكنه شهاب كا

 .باعث پشيموني بشه

 .من نتونستم جلوي اومدنش رو بگيرم

 .ردلدا با كامبيز خداحافظي كرد و مضطرب به انتظار نشست. نميدانست چه كند. فكرش كار نمي كي

 .به خودش دلداري داد و گفت مگه من چي گفته ام. خب راستش رو گفتم ديگه

 ماارسيد روي كاناپه نشست و حلقه اي از موها را به دندان گرفته و متفكر بود. كمي ترسيده بنظر مي

 .كنجكاو ديدن عكس العمل شهاب بودبا اين حال 

 .داب بوباالخره بعد از دقايقي انتظار به پايان رسيد و صداي چرخش كليد توي قفل نشان از آمدن شه

 تاقد بسمت اي بلنيلدا برخاست و قبل از اينكه او وارد شود به سمت اتاقش دويد و در را بست. شهاب با قدمها

 .به ديوار خورد و دوباره برگشت و درجا تكان خورديلدا رفت و در را هل داد. در محكم 

 ر دل گفتلدا ديلدا هراسان نگاهش كرد. او با پالتوي سرمه اي بلندش قد بلندتر و جدي تر بنظر ميرسيد. ي

 .كاش حرف كامبيز رو گوش ميكردم

 يدانستي نمويشهاب با چشمهاي گشاد شده و نگاه خشمگين با ابروهاي درهم كشيده  به او خيره شده بود. گ

 ي شده؟چرسيد از كجا شروع كند و چه بگويد. اما يلدا شروع كرد و در حالي كه سعي ميكرد خود را نبازد پ

 چرا اينطوري مياي توي اتاق؟

 گيرم؟ازه بشهاب كه گويي حاال رشته ي كالم را يافته  است گفت چيه ؟بايد براي ورود به اتاق خودم اج

 .و زهر خندي زد
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 نش را قورت داد و گفت منظورت چيه؟ اين حرفا يعني چي؟يلدا آب دها

 .شهاب با آرامشي ساختگي به درون اتاق آمد و در را پشت سرش محكم بست

 رايبفا و چيزي در دل يلدا فرو ريخت. شهاب در حالي كه بسوي پنجره ميرفت گفت براي توضيح اينجور حر

 .ن كردا بيروربكشم. و بعد پرده را محكم كشيد و نور اينكه منظورم رو بهت بفهمونم مجبورم اول پرده رو 

 ريكاق تايلدا خود را به نفهمي زد و بسوي پرده رفت و در حالي كه سعي ميكرد آن را جمع كند گفت ات

 .ميشه . نميتونم درس بخونم

 .ودندزان بشهاب كه معلوم بود به حد انفجار عصباني است بازوي او را فشرد و بسوي خود كشيد.هر دو لر

 .يلدا با حركتي بازويش را آزاد كرد و خواست كه از اتاق خارج شود

 لداد و در س افتشهاب با خشم روسري او را كشيد. ..يلدا كه چنين رفتاري را از شهاب بعيد ميديد به نفس نف

 ه عقببگفت خدايا كمكم كن. توي چشمهاي شهاب چيز تازه اي ميديد كه معني اش را نميفهميد . قدمي 

 برداشت و

 گفت اين مسخره بازيها چيه؟ شهاب داري چيگار ميكني. معلوم هست؟

 .شهاب قدمي بجلو آمد و گفت معلوم ميشه

گاهش نضطرب مو در حالي كه با ژست خاصي پالتويش را در مياورد نگاهش را به يلدا دوخت. يلدا ترسيده و 

 .ميكرد

 گهسي؟ م؟ ترسيدي؟ بگو؟ مگه بايد از شوهرت بترشهاب ادامه داد. چيه ؟ترسيدي؟ و با فرياد گفت هان

 تو زن من نيستي؟

رچي ار و شكاثل شكو همانطور فرياد زنان قدم به قدم جلوتر ميامد و يلدا قدمي به عقب بر ميداشت. نگاهشان م

 لحظه اي

 .از هم غافل نميشد. رنگ از چهره ي يلدا رفته بود. تك تك سلولهايش به لرزش افتاده بودند

 ي برايانه اآنهمه اطمينان او به شهاب يكباره از دست رفت؟ شايد شهاب تمام اين مدت به دنبال به چطور
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 دستيابي به مرادش بوده است؟ مگر شهاب عشق او نبود ؟پس چرا از نزديك شدن به او انقدر ميترسيد؟

 ...رزيدچانه اش لعقبتر رفت. پشتش به در بسته خورد. لرزه اش بيشتر شد. نگاهش رنگ التماس گرفت و 

 .مديين آپاهايش سست شدند. گويي ديگر نميتوانست روي پا بايستد. پيكرش آهسته روي در سر خورد و پا

 .و روي زانوهاي كم توانش نشست.شهاب جلوتر آمد. پره هاي بيني اش از خشم باز و بسته ميشد

 ارهداسمش... ن ميشننه .اون نميتونه... ميلدا هنوز اميدوار بود كه همه ي اينها يك بازي باشد . با خود گفت 

 ش را يكييراهنفيلم بازي ميكنه...اما با همه ي اينها از ترسش كم نشده بود. شهاب دست برد و دكمه هاي پ

 يكي

 .و با همان ژست خاص خود باز كرد

 .يكنممهش واطاقت يلدا به پايان رسيد و زبان باز كرد و گفت شهاب...شهاب . اين بازي  رو تموم كن . خ

 .شهاب نفس زنان گفت آره ميخوام اين بازي رو تمومش كنم

 .يلدا بغض كرد و گفت شهاب من ديگه تحمل اين رفتار رو ندارم. خواهش ميكنم

 ني؟شهاب فرياد زد . تحمل نداري؟...نه؟پس چرا يك بوق گرفتي دستت و به همه اعالم ازدواج ميك

 ا با اونيترا رماون چرنديات چي بود كه به كيانوش گفتي؟... چرا  مگه قرار نبود كسي چيزي ندونه؟...هان؟ 

 وضعيت از خونه بيرون كردي؟

 يه؟چشكلت ممگه ...)شهاب صدايش را پايين آورد(و ادامه داد مگه  به اونا نگفتي كه زن مني؟...خب پس 

 .چرا ميلرزي؟ پاشو وايستا

 .رو ندم جوابش دختر لعنتي به من توهين كرد. نميتونستميلدا گريه كنان گفت من هيچي به اونا نگفتم. اون 

 .به دوستت هم هيچي نگفتم. خودش وقتي من رو ديد حدس زد... من هم نتونستم منكر بشم

 .شهاب جلوي پايش ايستاد . خم شد و دستهاي او را محكم گرفت و باال كشيد

 ازا را بتار ميديد. شهاب دستهاي يلديلدا با بيچارگي ايستاد. چشمهاي شهاب را از پشت پرده ي اشك 

 .كرد و با فشار به در چسباند. يلدا ناتوان شده بود. احساس حقارت بيچاره اش كرده بود. چه عشق نفرت انگيزي
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 .اگر ميتوانست فرياد ميزد و ميگفت ديگه دوستت ندارم. ديگه عاشقت نيستم.ولم كن

 .نير زمارا با تمام وجود ميخواست. حتي بيش از ه اما هنوز دوستش داشت و هنوز عاشقش بود. هنوز او

 دكلنش واتلخ  ونگاهش به نيم تنه ي برهنه ي شهاب كه گردن بند اهلل زينت دهنده اش بود افتاد . بوي تند 

 د و هيكلت بلنصداي نفسهايش يلدا را بيتاب كرده بود. آنچنان كه دلش ميخواست در برابرش تسليم شود. قام

 .ي صورت يلدا سايه انداخته بود. شهاب نگاهش كرد و گفت من رو نگاه كنتنومند شهاب رو

 .تونيو نميتيلدا سر بلند كرد و چشم در چشماني دوخت كه نگاهش او را ذوب ميكرد و باز با خود گفت نه 

ا رد يلدا ش وجومن به تو اطمينان دارم. به اين نگاه اطمينان دارم و اگه بتو شك كنم احمقم. چيزي آرامبخ

 .لبريز كرد

 .هدست رفت زي ازنگاه شهاب هنوز به او بود. اما رنگ شرم گرفته بود و به يلدا طوري نگاه ميكرد كه به عزي

 حنيبا ل شهاب پيشاني اش پر از قطرات عرق بود و هنوز نفس نفس ميزد. سرش را نزديك سر يلدا گرفت و

 ....مستاصل زير گوش او زمزمه كرد.داري نابودم ميكني يلدا

 وبارهاز كند دبر را آه عميقي كشيد و دستهاي يلدا را رها كرد. عقب رفت و در حالي كه يلدا را كنار ميزد تا د

 ر..به سهيل فكت به.او را نگاه كرد و گويي چيزي ميخواست بگويد اما توان گفتن نداشت. با اين همه باالخره گف

 .كن

 ...دده بوآنتونيوس)الهه زيبايي( براي يلدا زيبا كر نگاهش بوي غم ميدادو موهاي پريشانش او را مثل

 .اتاق را ترك كرد و در را پشت سر خود بست

 ه هايد چشمآواري از نوميدي و غم روي سر يلدا فرود آمد و پيكر لرزانش روي زمين رها شد. اشكها مانن

 گوشش پيچيد جوشان از گوشه ي چشمانش فوران كردند. جمله ي آخر مثل پتك توي سرش خورد و در

 .ده بودرا كرسبه سهيل فكر كن. و بلند بلند زجه زد .نه...نه .نميتونم. هق هق گريه هايش اتاق را ماتم 

 .وددستهايش درد ميكرد . نگاهي به مچ دستهايش انداخت. جاي انگشتهاي شهاب روي آنها افتاده ب
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د و بوسيد روزها و شبهاي بيرحمانه اي در ميان اشكها لبخند زد و با حسرت جاي انگشتهاي شهاب را لمس كر

 بر يلدا ميگذشت. روزهايي كه اميد در دلش رنگ باخته بود. روزهايي كه سعي

ش آينده ا براي ميكرد احساس را زير نگاه عاقالنه له كند و از بين ببرد. حاال كه فهميده بود تصميم شهاب

 حتمي است

 ه باشدي داشتمنصرف نميكند. تالش ميكرد تا رفتار عاقالنه او حتي عشق آتشين و نگاههاي پر سوزش او را 

از هم از او ب ود تاتا تصميم عاقالنه اي بگيرد و دل را زير پايش نابود كند. اما همين تصميم و اراده كافي ب

 موجودي

 لت وساكنهمه زرد و نزار بسازد. باز هم برق زيباي چشمهايش بي فروغ شده بود و باز همه ي دوستانش بر آ

 .عزلت خرده ميگرفتند

گرفته  مش راچهار روز از برخورد يلدا و شهاب ميگذشت. هر دو سكوت كرده بودند و هر كدام به نوعي تصمي

 .بود

 گفتبخود مي جزانهيلدا ديگر وانمود نميكرد بلكه دلش نميخواست حرف بزند. سعي ميكرد ا و را كمتر ببيند. عا

 .ندزير ميشدها سراو بايد به نبودش فكر كنم. و با همين تفكرات دوباره اشكبايد عادت كنم . بايد تمرين كنم 

 .واندهخاز جمله ي آخر شهاب فهميده بود كه شهاب به دفترچه ي خاطراتش دسترسي داشته و حتما آنرا 

 .يستاز خودش خجالت ميكشيد . دوست نداشت شهاب از عشق او با خبر شود در صورتي كه خودش عاشق ن

 

 36فصل 

 

 .پنجمين روز بهمن ماه بود. آنروز قرار بود تئاتر دانشجويي برگزيده انتخاب شود

هترينها هم ب دو گروه از رشته هاي مختلف شركت ميكردند و به ترتيب اجرا ميكردند. قرار بود پس از اجرا

 .انتخاب شوند
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لن نمايش جا بگيرد و خودش با نرگس يلدا كه از تماشاي تئاتر بسيار لذت ميبرد به فرناز گفته بود سريعتر در سا

 قدم زنان

 .و صحبت كنان بسوي سالن ميرفتند

 .دم در سالن آنقدر شلوغ بود كه به زور داخل شدند

 .سهيل اولين آشنايي بود كه ديدند

 .سهيل گفت سالم خانمها

 .يلدا و نرگس هم گفتند سالم .سالم

 ...د. دنبال من بياييد لطفاسهيل ادامه داد فرناز خانم اولين رديف جلو نشسته ان

 ت دارههمه محب . ايننرگس و يلدا بدنبال او راه افتادند. نرگس زير گوش يلدا گفت دلم براي اين بيچاره ميسوزد

 .و مدام بالتكليفه

 .يلدا با جديت گفت دلت نسوزه. اينطور كه پيداست شانس خوبي داره

 .يبخاطر لجبازي با شهاب زندگيت رو خراب نكننرگس جدي شد و گفت يلدا از اين غلطا نكني ها. 

 ط و نشانايش خنگاه خيره نرگس آنقدر جدي بود كه يلدا از داشتن دوستي مثل او كه مانند خواهري دلسوز بر

 .ميكشيد و خوب و بد را متذكر ميشد احساس خوشبختي كرد

 .سهيل گفت يلدا خانم بفرماييد اينجا

يجان هاز با فرناز جاي گرفتند و سهيل هم كنار يلدا روي صندلي نشست. فرنيلدا و نرگس تشكر كنان كنار 

 كودكانه اي

 ل كهه سهيسر جايش خم وراست ميشد و تا فرصتي ميافت شكلك خنده داري براي يلدا در مياورد و اشاره ب

 .آقا منشانه كنار يلدا نشسته بود ميكرد

 م شما ديگه پيش پدر زندگي نميكنيد؟سهيل سر را كنار گوش يلدا آورد و پرسيد يلدا خان

 يلداكه جا خورده بود نگاهي به او كرد و با جديت گفت تعقيبم ميكني؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         219 

 

سهيل براي اولين بار بود كه ميشنيد يلدا براي مخاطب قرار دادن او فعل مفرد به كار ميبرد خوشحال شد و 

 گفت

ن رفته اغ پدرتوبه سر تون نميريد. راستش چهار بارنه نه . جسارت نباشه. اما تصادفا ديده ام كه از راه هميشگي 

 .ام

 .اما خانم و آقايي كه سرايدارند گفتند كه شما ديگه اونجا زندگي نميكنيد

كشور  رج ازيلدا كه از سادگي مش حسين و پروانه خانم حرصش گرفته بود گفت يكي از اقوام دورمون كه خا

 زندگي

 .اشمبيشون اي پير و ناتوانه پدر به من گفته اند تا مدتي پيش ميكند براي مدتي اينجا اومده و چون كم

ع به استم راجميخو سهيل خوشحال از شنيدن توضيحات يلدا گفت بله...بله...به سالمتي و ادامه داد يلداخانم من

 اون

 .موضوع باهاتون در فرصت مناسبي مفصال صحبت كنم

 .اال بيرونمون ميكننيلدا گفت باشه. اما فعال بهتره تئاتر رو ببينيم و

 .سهيل لبخندي توام با شادي و شرمندگي زد و گفت البته البته

ت و يپس برگشچوه و و هنوز مدتي از شروع تئاتر نگذشته بود كه از جا برخاست و بعد از چند دقيقه با كلي آبمي

 آنها را

 .در دامن يلدا ريخت

 .هاومد اي داده؟ اين بابا بدجوري سر ذوق فرناز در گوشي به نرگس گفت يلدا چيزي بهش گفته . وعده

 . كرده نرگس كه عصبي مينمود چادرش را جلوي دهانش گرفت و گفت هيچي يلدا خانم دوباره با خودش لج

 .ميخواد حرف شهاب رو تالفي كنه

 .بهتر . بذار يك كم اين شهاب رو آدم كنه

 .آخه به چه قيمتي؟من و تو ميدونيم كه يلدا عاشق اونه

 .ميگفتي بهتره با سهيل حرف بزنه. چه ميدونم . ميگفتي به اين موقعيت فكر كنه تو كه
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آره . هنوزم ميگم. اما نه از سر لجبازي با شهاب. عاقالنه. ميترسم از سر لج و لجبازي هم كه شده همين فردا 

 بساط

ش بسر خود الييببينه چه عقد و عروسي با اين پسره رو راه بياندازه و اون وقت كه از صرافت لجبازي افتاد ب

 .آورده

 .اول بايد از جانب شهاب مطمئن بشه

 .اما شهاب كه حرفش رو زده. هدفش رو هم گفته

 .ولي يلدا كه چيزي نگفته

 .يعني اگه بگه دوستش داره موقعيت عوض ميشه

ت حتي اگر عوض نشه ديگه يك عمر حسرت نميخوره كه حرف دلش رو به شهاب نگفت و شهاب رو از دس

 ...دادو

 .نميدونم واهلل. تو هم درست ميگي. اما خب من به يلدا هم حق ميدم. طفلكي خيلي اذيت شده

ه ن پسركاش يك كمي بفكر خودش بود. اينطوري هم بضرر خودشه و هم بضرر سهيل. بعد از سه سال كه اي

 دنبالشه

چطوري  ه آخهروحيه اي كه دار درست حاال كه موقعيتش اين همه پيچيده است داره نرمش نشون ميده. با اين

 ميتونه

 .عاقالنه صحبت كنه و يا حتي ازدواج كنه

اقعا اج رضا ويا ح آره موقعيتش واقعا پيچيده است. تو فكر ميكني حاال شهاب واقعا حاضره يلدا رو طالق بده و

 يك سوم

 ونه؟يگرده اون برماز اموالش رو به يلدا ميده و يا اينكه شناسنامه ي يلدا رو بدون اسمي از شهاب ب

 اگه هيچ كدوم از اينها نباشه چي؟ چه باليي سر يلدا مياد؟

 .نرگس و فرناز نگاه نگرانشان را به صحنه دوخته و هر كدام جدا جدا به يلدا انديشيدند

 چند لحظه بعد يلدا به نرگس زد و گفت چيه اين همه پچ پچ ميكردين؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         221 

 

ديم. يلدا تو به فكر خودت نيستي بفكر اين بيچاره هيچي در مورد شاهكارهاي جناب عالي حرف ميز

 باش)منظورش سهيل بود(ا

 .يلدا بدون كالمي نگاه عميقش را به صحنه سپرد

 .دبرسن بعد از پايان نمايش و انتخاب برترين .همگي در امتداد هم به راه افتادند تا به در خروجي

 داري؟ سهيل كه همراه يلدا ميامد گفت يلدا خانم اين ساعت كالس

 .نه ميرم خونه

 ميشه تا مسيري برسونمتون؟

 .يلدا نگاهي به سهيل انداخت. چشمهاي مشتاق سهيل روي صورت يلدا دويد

 .يلدا لبخند كم رنگي زد و گفت باشه

 

 37فصل 

 لدا سواريد كه دم در دانشگاه كش مكشي بين فرناز و نرگس و يلدا بود كه بيا و ببين. نرگس هنوز مخالف بو

 .يل سهيل بشوداتومب

 يلدا گفت آقا جون مگه خودت نگفتي بذارم سهيل حرفاش رو بزنه؟

 من گفتم . آره اما حاال كه به شهاب قهري ؟ به لج اون؟

 .چه فرقي ميكنه؟ انگيزه نداشتم. اين هم شد يك انگيزه

رو   اونمثالدروغ نگو . چون شهاب بهت گفته به سهيل فكر كن . ميخواي ثابت كني كه داري فكر ميكني. 

 عذاب بدي؟

اال نم؟ حو سرش رو جلو آورد و آرام گفت. بدبخت مگه تو نبودي كه ميگفتي بدون عشق نميتونم زندگي ك

 ميخواي

 بدون عشق به سهيل جواب مثبت بدي و بعد هم  خودت رو بندازي توي دردسر؟
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 جدي بگيرمش؟نرگس تو اصال چي ميگي آخه؟ مگه خودت نميگفتي اينم يك موقعيته و بايد 

 آقاجون من غلط كردم. حاال راضي شدي؟

 ه و فرداميار فرناز گفت يلدا تو كه ميدوني سهيل چقدر عجوله. اگه االن بهش جواب بدي شب خانواده اش رو

 هم ميخواد

 .عروسي راه بندازه

 .دمبيلدا گفت باباجون چرا شما دو تا اين همه شلوغش كرده ايد؟ من كه نميخوام االن بهش جواب 

 نرگس گفت سه سال صبر كردي چند وقت ديگه هم روش . چرا ميخواي باهاش سوار ماشين بشي؟

 .بابا ميخوام مجابش كنم

 .تو غلط ميكني

 .نرگس جون به خدا ميخوام بهش بگم كه چند وقت ديگه جوابش رو ميدم

 انم؟دا خدوني چيه يلنرگس قيافه ي جدي به خود گرفت و در حالي كه رويش را محكم ميگرفت گفت اصال مي

 .من ميخوام  خودم با شهاب صحبت كنم

 .رنگ از روي يلدا پريد

 .نهرف بزفرناز گفت بيا تا اسمش رو ميشنوه رنگش مثل گچ سفيد ميشه. اون وقت ميخواد با يكي ديگه ح

 گفت يلدا نگاهش را به نرگس دوخت. دوباره پرده اي اشكي جلوي چشمان سياهش را پوشاند و با بغض

 ينميخواي چي بهش بگي؟ ميخواي براي دوستت عشق و محبت گدايي كني؟)اشكهايش قلت ميزدند و پاي

 هاگنوقتي من رو  مي آمدند( ادامه داد نرگس اون من رو نميخواد. بابا حتما كه نبايد به زبون چيزي رو گفت.

 ش مطمئنهه خودي از عشق من بميكنه و ميبينه كه دارم ذره ذره آب ميشم. .. اين رو ميدونم... اون به قدر

 ...دارمنكه پيشنهاد ميده به كسي ديگه اي فكر كنم. اون هدفش چيز ديگه ايه.اين رو بفهم. من چاره 

 .نرگس دست يلدا را گرفت و سعي كرد او را آرام كند

 .فرناز بغضش را خورد و به آنها نهيب زد.هيس...ماشين سهيل اومد
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 .اي آنها متوقف شداتومبيل سهيل چرخي زد و جلوي پ

 .نرگس نگاهي محبت آميز به يلدا كرد و گفت فقط چيزي بهش نگي كه بعدا باعث دردسرت بشه

 .يل شوديل سهيلدا لبخند محوي زد و سر تكان داد و با بي ميلي از دوستانش خداحافظي كرد تا سوار اتومب

 .سهيل پياده شد و در را برايش باز كرد. يلدا نشست و در بسته شد

 .صداي فرناز آمد. يلدا ...يلدا آقا كامبيز اومد

 .هر چيزي كه مربوط به شهاب ميشد براي يلدا التهاب و هيجان به همراه داشت

 .دبا شوقي زايدالوصف از پنجره ي اتومبيل بيرون را نگاه كرد. اتومبيل كامبيز متوقف شده بو

اد و دتكان  را مينگريست  با ديدن يلدا سريكامبيز در حالي كه پياده ميشد و كنجكاوانه اتومبيل سهيل 

 متعجب پرسيد

 كجا ميريد؟

 .يلدا نگاهي به سهيل كرد و گفت ببخشيد يك لحظه . االن ميام.و در را باز كرد و پياده شد

 .دا پيوستنه آنهبهم كه رسيدند سالم و احوالپرسي گرمي بين آنها ردو بدل شد.فرناز و نرگس با لبي خندان ب

 نگاه محبت آميزش را روي صورت يلدا انداخت و گفت خوبيد؟كامبيز 

 .هلدا نبوددل ي يلدا منظورش را مي فهميد. گويي كامبيز هم ميدانست. اين هفته اي كه گذشته چندان به مراد

 هستن؟ شناهاكامبيز ادامه داد راستي مزاحم شدم. و در حالي كه به اتومبيل سهيل اشاره ميكرد گفت از آ

 .ونسردي گفت بله همكالسي ايم. قرار بود من رو تا خونه برسوننديلدا با خ

 كامبيز با كنجكاوي پرسيد ببخشيد فضوليه. اما ايشون آقا سهيل هستند؟

 .دهستن يلدا در كمال تعجب فهميد كه شهاب با كامبيز حسابي درد دل كرده است. پاسخ داد بله ايشون

 .كنه هاميخواين باهاش خونه بريد؟ شهاب ببينه قاطي ميكامبيز چهره ي جدي به خود گرفت و گفت چرا 

 .د ت كننيلدا مصمم و جدي گفت به شهاب ربطي نداره. در ثاني ايشون خيلي وقته كه ميخوان با من صحب

 .چون ديدم امروز زود تعطيل شديم گفتم بهتره امروز رو به اينكار اختصاص بدم
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 جازه ميدين كه دوستتون به اين سادگي زندگيش رو خراب كنه؟كامبيز رو به نرگس و فرناز كرد و گفت شما ا

 .فرناز بدون معطلي گفت واهلل كامبيز خان اين دوست خل و چل شماست كه يلدا رو ديوونه كرده

 دنش باشهزحرف  كامبيز لبخندي زد و دوباره به يلدا چشم دوخت.نرگس با آرنج به پهلوي فرناز زد وتا مواظب

 .اش پشيمان نبوداما فرناز از گفته 

 به يلدا ويوست پسهيل كه از آمدن يلدا نااميد شده بود از اتومبيل پياده شد و سالم و عليك كنان به آنها 

 گفت مشكلي پيش اومده؟تشريف نمي آوريد؟

 حمن مزامكامبيز كه تمام حواسش به سهيل بود و حسابي وراندازش ميكرد خنديد و گفت آقا سهيل امروز 

 .ونل ايشتش كاري پيش اومده كه يلدا خانم بايد زودتر به خونه برن. مت هم اومدم دنباشما شدم. راس

 .نگاه ماتم زده و مستاصل سهيل روي كامبيز خشكيد

 .كامبيز ادامه داد راستي معرفي نشدم. من پسر خاله ي يلدا خانم هستم

 لدايملتمسانه اش را به سهيل كه گويي ديگر چيزي نميشنيد سرسري از آنها خداحافظي كرد و نگاه 

 دوخت و گفت پس...كي؟

 .يلدا بالفاصله گفت فردا ساعت سه. بعداز ظهر

 حرف ن رويمسهيل سرخورده از ماجراي آن روز لبها را بهم فشرد و نگاه مشتاقش را به يلدا دوخت و گفت 

 .3شما حساب ميكنم. و دست را باال برد و خداحافظي كرد و گفت تا فردا ساعت 

 ميداند سهيل را دا باز رفتن سهيل كامبيز دخترها را سوار اتومبيلش كرد . يلدا از اين كه كامبيز قرار فربعد ا

 .خوشحال بود و دلش ميخواست اين چيزها به گوش شهاب برسد تا شايد كمي دلش خنك شود

 .فرناز خنديد و ريز ريز گفت بچه ها حال اين سهيل بدجوري گرفته شدها

 .طفلكي . دلم برايش سوختنرگس گفت آره 

 فرناز ادامه داد بابا باالخره تو تكليف ما رو مشخص كن ببينم طرفدار كي هستي؟
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 .يلدا گفت هيچي اين خانم فقط مخالفند . با همه چيز

 ببخشيد انمهاكامبيز كه تا آن لحظه فقط رانندگي ميكرد و در جمع آنها سهمي نداشت به زبان آمد و گفت خ

 .پياده بشم اگه من مزاحمم

س از و نرگي فرنصداي خنده بچه ها در اتومبيل پيچيد. كامبيز بعد از دقايقي صحبتهاي متفرقه و خنده و شوخ

 را به

 .منزلشان رساند و بعد با يلدا تنها ماند

 .از يلدا خواست كه جلو بنشيند... و راه افتادند

 كامبيز گفت خسته كه نشدين.؟

 .نه

 .راستش ميخواستم راجع به شهاب كمي باهاتون صحبت كنمزياد وقتتون رو نميگيرم. 

 و بعد خيلي رك پرسيد يلدا خانم بخاطر حرفهاي شهاب ميخواين با اين پسره صحبت كنين؟

 لال اوسيلدا بعد از چند لحظه سكوت گفت آقا كامبيز ماجراي سهيل مربوط به حاال نيست . مربوط به 

 .دانشگاهه

 يد؟چرا حاال بعد از اين همه مدت تصميم گرفتيد كه باهاش صحبت كنكامبيز لبخندي زد و گفت پس 

 .يلدا جواب داد چون فكر ميكنم حاال ديگه وقت اون شده كه به آينده ام جديتر فكر كنم

 .كامبيز خيلي جدي شده بود آنقدر كه يلدا احساس ميكرد اخمهايش در هم رفته

 رو با اين پسر ميبيند؟با اين وصف كامبيز ادامه داد. يعني آينده تون 

 و فكر بزنم يلدا نگاه عميقش را به كامبيز داد و گفت نه. اون فقط يه خواستگاره و من بايد باهاش حرف

 گم كهايد بكنم شايد هم مناسب من نباشه كه در اينصورت خب ديگه بهش فكر نميكنم. البته در اينمورد ب

 .كالسيمتا حدي سهيل رو ميشناسم . به هر حال سه سال هم 

 پس شهاب چي ميشه؟
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 .قلب يلدا فشرد. نگاهش بوي غم گرفت و گفت هموني كه خودش دوست داره ميشه

 نه نشد. شهاب ديگه اون شهابي كه من ميشناختم نيست. حواسش به كار نيست.گاهي از هر فرصتي

 ه فكركسبه ار ميچاستفاده ميكنه كه از زير كار فرار كنه و بياد خونه و يا برعكس گاهي اونقدر سخت بك

 .ميكنم ميخواد يكجوري از خودش انتقام بگيره. يك روز خوشحاله يك روز با همه سر جنگ داره

 حاال فكر ميكنين با اين اوضاع درسته كه شما فقط بفكر آينده ي خودتون باشين؟

 شهاب ه درك يلدا كه از صحبتهاي كامبيز متعجب بنظر ميرسيد گفت يعني شما فكر ميكنيد مسئول تغييراتي

 بوجود آمده منم؟

 .صددرصد

 .خب بنظر من شما اشتباه ميكنين

 .يلدا خانم شما هم مثل شهاب لجبازيد. البته ببخشيد كه اين رو ميگم

 اصال فرض كنيم كه حق با شماست . شما چه پيشنهادي دارين؟

 .آهان اين شد

 .دا ثابت شدكامبيز به صندلي اش تكيه داد . نگاهش چرخي زد و دوباره روي يل

 .اتومبيل را كناري متوقف كرد و گفت من ميگم شما بايد باهاش حرف بزنيد

 يعني چي بايد بگم؟

 .حرف دلتون رو 

 .يلدا نگاه معني داري به كامبيز انداخت و گفت حرف دل من به درد شهاب نميخوره

 چرا اينطور فكر ميكنيد؟

 ابر اين. بن ي شفاف براي من گفته. از همون روز اولچون همين طوريه. آقا كامبيز ،شهاب همه چيز رو خيل

 .هتصميمش رو گرفته و اينطور كه من اون رو تا امروز شناخته ام كسي نميتونه نظرش رو عوض كن
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 .يلدا خانم فقط شما ميتونيد اون رو از ازدواج با ميترا و آينده اي كه پدر ميترا براش رقم زده منصرف كنيد

 زدواجالدا جوشش گرفت . قيافه ي حق به جانبي بخود گرفت و گفت آقا كامبيز كينه اي عميق در دل ي

 .شهاب و ميترا به من ربطي نداره. من نميتونم كاري بكنم. و نميخوام كاري هم بكنم

 ختريداگر شهاب اونقدر احمقه كه بخاطر چه ميدونم بقول شما احساس دين و عذاب وجدان ميخواد با 

 .نم هيچ جور مثل شهاب نيست زندگي كنه پس بهتره اينكار رو بكنهمثل ميترا كه فكر ميك

 بفتار شهارا هم كامبيز ابروها را باال انداخت و سري تكان داد و يلدا را نگاه كرد وثانيه اي بعد گفت شم

 .رو تالفي كنيد . ولي بدونين اين قصه پايان خوبي نداره

 .چشم دوختيلدا از اشاره ي صريح كامبيز غمزده به مقابلش 

 .كامبيز ادامه داد همه چيز بستگي به شما داره

 اون وقتي كهنم...پس بذارين چيزي رو بهتون بگم . شايد اصال شهاب مجبوره كه با ميترا ازدواج كنه. چه ميدو

 .دوتايي به مسافرت رفتند. ما نميدونيم بينشون چي گذشته

 .يكنيدمنديد و گفت نه نه.يلدا خانم اشتباه كامبيز متوجه منظور يلدا شده بود. سري تكان داد و خ

 .دمعلومه هنوز شهاب رو نمي شناسيد.اوال كه ميترا تنها نبوده و پدرش هم توي اين مسافرت بو

 تون مسافراد از بعد هم از قرار معلوم ميترا هر تالشي كه براي تحميل خودش به شهاب كرده بي ثمر بوده. بع

 نگارت كه ابا شهاب صحبت كنم كه با ميترا مهربون تر باشه. بعدش هم گفتيموري به من تلفن كرد و گفت 

 فتارشرميكنه و نعتنا زندگي با يلدا خانم تاثير زيادي روي شهاب گذاشته. از ميترا زياد ايراد ميگيره ...بهش ا

 .بطور كلي تغيير كرده. براي همين ميترا تصميم ميگيره كه بياد سراغ شما 

 .ي زد و در ادامه گفت كه شما هم خوب ازش پذيرايي كرديدكامبيز لبخند قشنگ

 .يلدا هم خنده اش گرفت

 ر ازه بهتككامبيز گفت قبال هم به شما گفته ام تيموري شهاب رو خوب ميشناسه . دوستش داره و ميدونه 
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 .شهاب گير نمياره تا دخترش رو بندازه گردنش

 دين كهببدجوري توي رو در وايسي قرارگرفته. بهش حق تمام تالشش رو براي اين ازدواج ميكنه. شهاب 

 وادنميخ رفتارش با شما مدام در تغيير باشه. خودش هميشه ميگه مهمترين چيز براش آينده ي شماست كه

 .خراب بشه

 شبد بيجانر كالشنيدن اين حرفها از دهان كامبيز كه نزديكترين دوست شهاب بود براي يلدا مثل دميدن روح د

 حتي چقدر آن چند وقت به مسافرت شهاب فكر كرده بود . گويي هميشه چيزي در دل داشت كه مينمود.

 .پيش خود هم خجالت ميكشيد به آن فكر كند. واي چقدر دلش براي او تنگ شده بود

 بزنم؟ ل حرفچند روز بود كه اصال همديگر را نديده بودند...و به ياد فردا افتاد.سهيل...چطوري با سهي

 پرسيد يلدا خانم به چي فكر ميكني؟كامبيز 

 .يلدا دستپاچه جواب داد به حرفهاي شما

 .خوبه . شهاب به شما احتياج داره. درست فكر كنيد

 لش جوانهدر د يلدا نگاهش را به دورها فرستاد. آنجا كه كوه و آسمان با هم آشتي كرده بودند. نور اميدي

 .او را اميدوار كرده بود زد. از كامبيز ممنون بود كه در بدترين لحظات

 ددي و اميو شا صبح  ششم بهمن ماه آنقدر زيبا و دل انگيز بود كه گويي ناخودآگاه  غمها را با خود ميبرد

 .را به همراه مي آورد.هوا سرد بود. اما آفتاب خوشرنگ و گرمي همه جا را پوشانده بود

 .تا خورشيد را نگاه كندآسمان آبي آبي بود. يلدا چشمهايش را جمع كرد و سعي كرد 

 بك وسنور چشمش را زد. چه لذتي ميبرد . احساس يك كودك را داشت . شايد هم يك پرنده ي كوچك كه 

 .راحت ميتوانست پرواز كند

 لطيف لحظه اي شادي عميقي بر جانش نشست. دلش ميخواست پياده روي كند تا صورتش مثل برگ گلگون و

 او و به ي را عميقا درك كند. دلش ميخواست همه زيباييش را ببينندشود تا دوباره حس جواني و شاداب
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 .لبخند بزنند و او هم به همه لبخند بزند

 .ردميخو حس عجيبي به او ميگفت امروز شهاب سر ساعت سه به دانشگاه ميايد و حتما قرار با سهيل بهم

 د برايشبگذار اين حس كه شهاب را قالولي بايد با سهيل حرف ميزد. و باالخره اين ماجرا را تمام ميكرد. 

 ر خوددلشوره ي دل چسبي بهمراه آورد. شيطنت خاصي كه در چشمانش ميدرخشيد . حرفهاي كامبيز تاثي

 را گذاشته بود و حاال انگار ته دلش محكم بود كه شهاب او را ميخواهدو

 .وقتي وارد كالس شد شور و هيجان و لبخندش همه را به وجد آورد

 .سيداي هميشگي شده بود. سهيل خيلي شيك لباس پوشيده بود و زيبا و با وقار به نظر ميرباز يلد

دا محم فت يلفرناز هم شاد و شنگول بسراغ يلدا آمد و يلدا را در آغوش گرفت و با هيجان خاصي يواشكي گ

 .اومده

 .يلدا با خوشحالي و هيجان گفت تبريك . تبريك . اين دفعه شل بازي در نياري

 .ومدههمي امناز هيجانزده بود و لحظه اي دهانش بسته نميشد. ادامه داد فكر كنم اين دفعه براي كار فر

 .پيغام گذاشته امشب مياد خونه ي ما

 تو گف يلدا كه گويي موضوع به او هم مربوط ميشود قيافه اش آنقدر جدي شد كه فرناز دستش را گرفت

 ...حاال بذار برات كامال توضيح بدم چي شده

 .نرگس هم رسيد

 يلدا گفت سالم نرگس . چرا دير كردي؟

 اره گيپنبال نرگس كه عصبي بنظر ميرسيد گفت هيچي بابا چادرم الي در اتوبوس گير كرد...و در حالي كه د

 .چادرش ميگشت تا به يلدا نشان دهد گفت با راننده حسابي دعوا كردم

 مهناز هثل پاره شدن چادر نرگس خراب كند با  فريلدا كه دلش نميخواست خوشي آنروز را با موضوعي م

 .چيز را به شوخي برگزار كردند
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يلدا گفت تو خجالت نميكشي بخاطر يك چادر دعوا ميكني؟ دختر مگه من مرده ام.و در حالي كه ميخنديد 

 گفت

 .بابا رفيقت داره پولدار ميشه....بهترين چادر دنيا رو برات ميخرم

تون دها بهآن دو دوخت و قيافه اي گرفت و گفت چيه ؟ كبكتون خروس ميخونه.مرنرگس نگاه معني داري به 

 خنديده اند؟

 فرناز گفت وا يعني چي؟

ي  نرگس قيافه اي گرفت و در حالي كه چادرش را تا ميزد گفت خب شما دو تا غصه و غمتون و همه

 مشكالتتون

 .حول و حوش مردها ميچرخه. و موذيانه خنديد

 جهه شان توي خند بسوي او حمله بردند و با كيف و كتابهاشون توي سر و كله اش كوبيدند. قهقههيلدا و فرناز 

 .همه ي كالس را بسوي آنها جلب كرده بود

 وشحالياز خ يلدا با خنده گفت واقعا كه نرگسي بدجنسي هستي.االن اگه بگيم بابا و عموت آشتي كرده اند

سخره ما رو مي وارفته ي پسر عموي عزيزت رو زيارت كني . حاال  سكته ميكني و به خونه نميرسي كه قيافه

 ميكني؟

 .آنقدر شاد و خندان بودند كه متوجه صداي سهيل نشدند

 .سهيل گفت يلدا خانم...يلدا خانم

 .سپيده يكي از دوستانشان از وسط كالس فرياد زد يلدا

 هه نگاود به خود آمد و بسوي سپيديلدا كه از شدت خنده از گوشه ي چشمانش قطره اشكي راه گرفته ب

ت رد گفسريعي انداخت. و با اشاره ي سپيده به سهيل نگاه كرد و در حالي كه مقنعه اش را مرتب ميك

 .ا....ببخشيد بفرماييد

 .نرگس و فرناز هنوز در هم گره خورده بودند و صداي خفه ي خنده شان شنيده ميشد

 آورد و گفت يلدا خانم امروز رو كه فراموش نكردين؟سهيل لبخندي شرمگين بر لب داشت. سر پيش 
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 .يلدا گفت نه يادم هست . يك ربع قبل از پايان كالس من ميرم بيرون . شما هم چند لحظه بعد از من بياييد

 .چند لحظه رو فراموش نكنيد

 البه ح سهيل كه خوشحالي از چهره اش هويدا بود تشكر كرد و سر جايش برگشت. فرناز و نرگس كه تازه

 .طبيعي برگشته بودند سعي كردند با صورتهاي سرخ ومودب بشينند

 گفت وكرد  فرناز رو به يلدا كرد و گفت كجا ميخواي بري؟ و به سهيل كه دور از آنها نشسته بود نگاهي

 .چه تشكري هم  كرد

 يلدا گفت گفتم ديگه امروز باهاش حرف بزنم . ميخوام ببينم چي ميگه؟

 قبل از تموم شدن كالس بري؟ نرگس گفت ميخواي

 .آره . بهتره . شايد يك وقتي شهاب بياد. اون وقت دوباره قرار امروز بهم ميخوره

 فرناز گفت وا؟ مگه قراره شهاب بياد؟

 نرگس هم پرسيد آشتي كردين؟ حرف زدين؟

 هيل روسن و م نه بابا. فقط احتمال ميدم يك وقت بياد. نميدونم. پيش خودم گفتم چون كامبيز قرار امروز

 .ميدونه شايد به شهاب بگه

 .نرگس گفت خب حاال بگو ببينم چرا امروز يكجور ديگه هستي خيلي شادي

 براي اينكه محمد اومده. )و با لبخند چشمكي به فرناز زد(ا

 زدند ط حرففرناز دوباره نيشش باز شد و همه ي دندانها را به نمايش گذاشت. تا قبل از آمدن استاد فق

 .خي كردند تا باالخره استاد آمدو شو

 .لحق شداو م يلدا همانطور كه گفته بود يك ربع زودتر كالس را ترك كرد و بعد از دو دقيقه نيز سهيل به

 .هر دو با هم از دانشكده خارج شدند

 .ن دادسپيده كه بيرون از دانشكده با چند تا از بچه ها مشغول صبحت بودند . براي يلدا دستي تكا



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         232 

 

 اتومبيل را روشن كرد و پياده شد تا در را براي يلدا باز كند. يلدا سوار شد و سهيل اتومبيل را ازسهيل 

 لحظه رد يككمحوطه ي خارجي دانشكده بيرون آورد و وارد خيابان اصلي شدند. گوشه اي اتومبيل را متوقف 

 كشيد نصيبش شده . آهيدستهايش را روي فرمان گذاشت و نگاهي به يلدا انداخت. گويي موهبتي الهي 

 .و سري تكان داد...لبخند زد و گفت باورم نميشه

 يلدا نگاهش كرد. انگار از دلش خبر داشت. اما خونسرد پرسيد چي رو؟

 ااينكه بعد از سه سال راضي شدي سوار ماشين من بشي. )و دوباره خنديد و اتومبيل را راند.(

 وشحاليخبجاي تو شهاب اينطور از بودنم لذت ميبرد و يلدا ساكت نشسته بود و در دل ميگفت چي ميشد 

 .ميكرد

 .سهيل آهنگ شادي گذاشت و صدايش را كمي بلندتر كرد و گفت

 اذيتتون كه نميكنه؟

 ونه برم.خر به يلدا لبخندي زد و گفت نه خوبه.خب بهتره ديگه صحبتهاتون رو شروع كنيد. چون من بايد زودت

 .ديرم ميشه

 .تم بريم جايي دنج پيدا كنيم و يك چيزي هم بخوريمسهيل گفت من ميخواس

 .زنيمبولي يلدا گفت نه...نه. ممكنه كسي ما رو با هم ببينه خوب نيست. خواهش ميكنم همينجا حرف 

 .مسهيل گفت اينطوري كه خسته ميشين. ولي خب هرطور كه شما راحتين. باشه همينطوري حرف ميزني

 رد با گرفت و گفت راستش يلدا خانم خودتون كه ميدونيد من چن و در ادامه چهره ي شرمگيني به خود

 .مزاحم پدرتون شده ام اما ايشون هر بار گفته اند كه بايد نظر خود شما رو جلب كنم

 تي صحبخب شما هم كه اوايل خيلي عصباني ميشديد و بعد هم بي تفاوت شديد. هميشه هم بهانه اي برا

 مت كرده ايلي صحبخبايد بهتر بدونين كه من به شما  عالقمندم. با خانواده ام نكردن با من داشتين. خودتون  

 ارم كهخواهر د و يك و همه در جريان هستند. برادر بزرگترم هم شما رو از دور زيارت كرده اند. من دو تا برادر

 .اسندميشنهمگي ازدواج كرده اند . البته خواهرم عقد كرده. در واقع خانواده ام شما رو دورادور 
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 .سهيل توضيحاتي راجع به خانواده اش شغل پدر و برادرهايش محل زندگي و محل كار آنها داد

 .خالصه بطور كلي يك شرح حال تقريبا كامل از خود و خانواده اش به يلدا عرضه كرد

 يلدا كه ديگر حوصله ي شنيدن نداشت گفت چرا من رو انتخاب كردي؟

 .مدونم از همون اوايل كه توي كالس ها ميديدمتون ازتون خوشم اوسهيل خنده اي كرد و گفت نميد

 )و خنديد(ايبرم.شايد بخاطر چهره تون ... گاهي وقتها مثل بچه ها شيطون ميشين و گاهي وقتها واقعا حساب م

 او ز قبل همان كه سهيل با ساده ترين جمالت به راحتي احساسات خود را براي يلدا بازگو كرد. يلدا نيز با اي

 ميگفت اد كهرا ميشناخت تحت تاثير سادگي او قرار گرفت و بياد حرف حاج رضا راجع به سهيل زده بود افت

 .پسر ساده و صادقي بنظر ميرسه

 .سهيل ادامه داد يلدا خانم من خيلي حرف زدم . حاال شما يك چيزي بگين

 .و بنرمي اتومبيل را در گوشه ي دنجي متوقف كرد

 گين؟رنگي زد و گفت خب راستش آقا سهيل اگر من پيشنهاد شما رو قبول نكنم چي مييلدا لبخند كم 

 . امايدونمرنگ از روي سهيل پريد. اما سعي كرد لبخند داشته باشد و تته پته كنان گفت خب ...خب . نم

 .تو رو خدا اين رو نگين. داره قلبم واي ميسته

 داريد؟يلدا جدي پرسيد. فكر ميكنيد چقدر به من عالقه 

 زير نور لوندشبسهيل نگاه عسلي اش را به يلدا دوخته بود و پشت لبش قطرات ريز عرق جمع شده بود . موهاي 

 با شما كردن آفتاب برق ميزد. آب دهانش را به سختي قورت داد و گفت از اين همه وقت كه به انتظار صحبت

 ن شماشق ديدععالقه دارم. راستش هر روز به در اين زمينه نشسته ام خودتون بايد بفهميد كه چقدر بهتون 

 .سر كالس ميام. توي هر لحظه فقط به شما فكر ميكنم

 يلدا گفت ميدونستي يك سال از من كوچكتري؟

 سهيل گفت ميدونم اما چه اهميتي داره؟ براي شما مهمه كه حتما مرد بزرگتر باشه؟
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قه ي من مهمه  يا نه همين كه خودتون به من يلدا سوال سهيل را با سوال ديگري پاسخ داد. براتون عال

 عالقمنديد كافيه؟

 كه ميدم سهيل گفت خب معلومه كه خيلي دلم ميخواد شما هم به من عالقه داشته باشيد.اما به شما قول

 .اگر پيشنهاد من رو قبول كنيد هر كاري حاضرم بكنم تا خوشبخت باشيد

 فتگگاهش خورد و از پنجره بيرون رفت و بهمان سردي ن يلدا نگاه سردي به سهيل انداخت . نگاهش چرخي

 اگر عاشق نباشم چطوري خوشبخت ميشم.؟

 .سهيل ساكت بود...يلدا هم

 ي دريلدا سهيل را درك ميكرد چون خودش هم عاشق بود. هرچند كه عشق خود به شهاب را با هيچ عشق

 يهيل بسختراي سبراين ميدانست اين لحظات بدنيا يكي نميدانست اما بهر حال سعي ميكرد سهيل را بفهمد. بنا

اهم ميخو ميگذرد . بهمين علت سعي كرد جمالتي انتخاب كند تا تحملش راحتتر باشد و گفت آقا سهيل من

 باهاتون

 رهمعتقدم  وائلم قصادق باشم...)لحنش ماليم و مهربان بود( من براي عشق شما و ابراز عالقتون به من احترام 

 ها خت نيست كه بتونه عاشق بشه. يعني عشق رو عين خوشبختي ميدونم و مثل خيليكسي اونقدر خوشب

 .كه ميگن اعتقادي به عشق ندارن و ميگن عشق واقعي به هيچ وجه وجود نداره نيستم

 يواما راستش ت .در اين مدتي كه با هم توي دانشكده بوديم هيچ رفتار زننده يا حتي سبكي از شما نديده ام 

ه احساس كونين بدي هستم. شرايطي كه نميتونم زياد براتون توضيح بدم و فقط ميخوام اين رو بد شرايط خيلي

 من نسبت

 .بشما مثل احساس شما نسبت بمن نيست

 .سهيل خنده ي عصبي و عجوالنه اي كرد و گفت اينرو كه ميدونستم

 گر بخوامشيد اع كنم. مطمئن باحقيقت اينه كه من عاشق شما نيستم. اما دلم ميخواد زندگيم رو با عشق شرو

 .مت ميدزندگي رو بدون عشق با كسي شروع كنم و منتظر عشق بعد از ازدواج باشم حتما بشما جواب مثب
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 يعني شما ميخواين صبر كنيد و ببينيد عاشق كسي ميشين يا نه؟

ته يدم. البتون مرو بهيلدا لبخند زد و گفت فقط شما دو ماه به من فرصت بدين. من بعد از دو ماه جواب قطعي 

 اگر

 .دوست داريد كه صبر كنيد واال من نميخوام بقول معروف شما رو سر كار بذارم

 .هر قدر كه شما بخواين صبر ميكنم

دونه بن رو توي اين مدت شما هم جديتر فكر كنيد . مطمئنم كه لياقت شما كسي است كه قدر عشق و محبتتو

 و

 .كنار شما باشم و نتونم جواب محبتتون و عشقتون رو بدممن خودم رو سرزنش ميكنم اگر در 

 ...نگاه سهيل غمگين بود و از شادي ابتداي ديدار خبري نبود

 يلدا خانم شما كس ديگه  اي رو دوست داريد؟

 .يلدا نگاه خجالت زده اش را به سهيل دوخت و گفت دو ماه ديگه  فرصت بدين

از رادر فرنخاطر ببزياده. و بعد مردد پرسيد يلدا خانم اين دو ماه سهيل سري تكان داد و گفت باشه. من صبرم 

 خانم نيست؟

رو  د زندگيمه باييلد نگاهش كرد و گفت نه . بخاطر اينه كه هردومون بيشتر فكر كنيم . من به اين فكر كنم ك

 بدون عشق

 ه داريدقي كاين همه عش شروع كنم و شايد تا آخر عمرم هم از نعمت عشق بي نصيب باشم و شما هم فكر كنيد

 ماده ارو چه طوري خرج يك نفر مثل من بكنيد و خسته نشين. درضمن يك مسائلي هم هست راجع به خانو

 .كه فكر ميكنم بعد از اين مدت اگر به نتيجه رسيديم براتون باز گو كنم بهتره

 ...سهيل نگاهش بوي كنجكاوي گرفت و گفت اگه راجع به مادرتون

 .پريد و گفت نه.فقط راجع به مادرم نيست يلدا وسط حرفش

اتومبيل روشن شد و آنها حركت كردند. يلدا نزديك خانه ي شهاب پياده شد و از سهيل كه قيافه اش جدي 

 شده بود
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 .خداحافظي كرد

 ش گفتنميدانست چرا آنهمه غمگين است. نگاه ملتمسانه ي سهيل را نميتوانست فراموش كند . توي دل

 .هاب رو نديده بودم. اونوقت چه راحت تصميم ميگرفتماي كاش هرگز ش

يد هم ش. شايلدا غرق در افكارش بود و نميدانست چرا اشك ميريزيد. آيا بخاطر سهيل بود؟ يا بخاطر خود

 بخاطر

 ره. و دوباديدمششهاب بود. باز  به ياد شهاب افتاد و با خود گفت واي خدايا دارم ميتركم. خيلي وقته كه ن

 .اشك ريخت

 .گرفت ز دلشگويي فقط با اشك ريختن احساس سبكي ميكرد. هوا سردتر شده بود و آفتابي در كار نبود . با

 .ديد بسر كوچه كه رسيد به محض اينكه داخل كوچه ي خودشان پيچيد اتومبيل شهاب را جلوي در خانه

 ي و آيينه اك كردپكرد اشكها را قلبش به تپش افتاد. سهيل از يادش رفت. دستي به مقنعه برد و موها را مرتب 

گاه تومبيل نبه ا كوچكش را از جيب پالتويش بيرون كشيد و نگاهي به خود انداخت. زياد راضي نبود اما دوباره

 كرد

 براي ر دلشواي...شهاب هم توي اتومبيل بود. احساس ميكرد دلش پيچ ميزند. چقدر غافلگير شده بود. چقد

 .داشت و چقدر عاشقش بوداو تنگ شده بود .چقدر دوستش 

با  وانه شود ارد خونزديكتر آمد . اما در يك لحظه تصميم گرفت بدون توجه به او و اتومبيلش در را باز كند و 

 خود

 . رون آوردفش بيگفت آره همينه بايد بي تفاوت باشم. و با اين تصميم بدون نگاه به اتومبيل كليد را از كي

نگاه  رش راز كن كه صداي باز شدن در اتومبيل آمد. سعي كرد اصال پشت سدستش ميلرزيد. خواست در را با

 .نكند

 شهاب از پشت سر صدايش كرد و گفت كجا بودي؟

صدايش عصباني و لحنش جدي و خشك بود. يلدا برگشت .تمام وجودش لرزه گرفته بود. نگاهش كرد. 

 ريشهايش درآمده
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 .ميشه كه باز يلدا را سوزاند و از خود بيخود كردبود و چشمهايش درشتتر و نگاهش با نفوذتر از ه

انجا ست همشهاب نزديك آمد. بوي دل انگيزش تواني براي پاهاي ناتوان يلدا باقي نميگذاشت. دلش ميخوا

 .بشيند

 .طاقت اينطور غافلگير شدن را نداشت

 شهاب جديتر پرسيد گفتم كجا بودي؟

 .سر كالس بودم ديگه  يلدا كه سعي ميكرد حرفهاي او را بشنود گفت خب

 كي تعطيل شدي؟

 .يلدا فكري كرد و گفت يك ساعت پيش

 شهاب چشمها را تنگ كرد و گفت فرناز و نرگس كه ميگفتند زودتر رفتي. رفتي كه كتاب بخري؟

 ووده. يلدا كه تازه متوجه شده بود به خود گفت واي پس درست حدس زده بودم شهاب ساعت سه اونجا ب

 .كرد احساس خوبي پيدا

 .آره رفتم كتاب بخرم

 كو ؟ كتابت كو؟

 .پيداش نكردم

 با كي رفتي؟

 .يلدا نگاهش كرد و سر به زير انداخت و گفت با هيچ كس

 .ت برو تورد گفشهاب عصبي جواب داد باور كردم. و كليد را از دست يلدا گرفت و در حالي كه در را باز ميك

 .تعريف كرده. برو آبي به سر و صورتت بزنممثل اينكه آقا سهيل قصه هاي سوزناكي برات 

 .يلدا رنجيده خاطر نگاهش كرد و پله ها را دو تا يكي باال رفت

 .يكردمقرار شهاب كالفه نشان ميداد. نگاهش آميخته از خشم و رنج بود و صورت برافروخته اش يلدا را بي

 شدي؟ ي سوار ماشين اين پسرهباالي سر يلدا كه روي مبل نشسته بود ايستاد و پرسيد با اجازه ي ك
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لحنش سرد و با تحكم بود و طوري حرف ميزد كه گويي تنها مالك يلدا اوست و حسي كه در دل يلدا بوجود 

 آمد

 نهميت دادوعي اخوب بود و با خود گفت چرا از عتاب و خطابهاي او رنجيده نميشم. شايد فكر ميكرد اين هم ن

 پيش شنيده بود افتاداست و بياد اين بيتي كه خيلي وقت 

 

   و ضددعاشقم بر لطف و بر قهرش به جد                                بوالعجب من عاشق اين هر 

 

 .يادش رفته بود شهاب آنجاست

پرسيدم  د ازتشهاب محكمتر از قبل در حالي كه به خودش فشار مياورد تا صدايش به فرياد تبديل نشود پرسي

 كي بهت

 ر ماشين اون لعنتي بشي؟اجازه داد سوا

 .يلدا نگاهش كرد و گفت خودت

 ؟؟ هانشهاب كه صدايش از خشم دورگه شده بود و رگ گردنش متورم .فرياد زد من كي همچين غلطي كردم

 يلدا دلش نميخواست مقصر جلوه كند . لحظه اي بخود گفت چرا كوتاه بيام؟

ت نگفتي ه خودهم  صدايش را باال برد و گفت تو مگ رفتار شهاب لجبازي او را تحريك ميكرد. براي همين او

 بهش فكر كنم؟

 ي؟هنوز تكليفت با خودت روشن نيست. لحظه به لحظه نظرت عوض ميشه. اون وقت سر من فرياد ميكش

وي خود و بس يلدا اين را گفت و از روي مبل برخاست تا به اتاقش برود اما شهاب خشمگين دست او را گرفت

 .كشيد

ت تا سها حبس شدند. شهاب خيره خيره نگاهش ميكرد.لحظه اي در سكوت گذشت. سپس شهاب گفباز هم نف

 وقتي
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اسمت توي شناسنامه منه اجازه نميدم از اين غلطا بكني. از خشم ميلرزيد...يلدا ترسيد . فكر نميكرد اين موضوع 

 تا اين

م با هن او را حفظ كند. براي همي حد عصبانيت به همراه داشته باشد. اما خواست باز سعي كند موضع خود

 لجاجت

 .گفت تو خودت گفتي

 ...شهاب در حالي كه محكم تكانش ميداد گفت من فقط گفتم بهش فكر كن نگفتم

ر كرد. چقدهش مييلدا بغض كرد. شهاب از پشت حصار اشكهايش لغزان شده بود. اشكها راه گرفتند. با تمنا نگا

 دوستش

تو هم  گو كهاه او بود بيشتر عذابش ميداد و در دل ميگفت خب حرف بزن و بداشت آنقدر كه زجري كه در نگ

 دوستم داري...بگو

طوري  تش راكه نميخواي به هيچ كس ديگه اي فكر كنم. لعنتي بگو ديگه . اما شهاب فقط نگاهش ميكرد. دس

 رها كرد كه يلدا روي مبل

 .رها شد... و شهاب او را ترك كرد

هاب كه ش ركت روي مبل نشسته بود و حتي نميدانست به چه فكر كند. بخاطر رنجييلدا غمزده دقايقي بيح

 ميكشيد غمگين بود

 بخود گفت يعني فقط يك تعصب مردانه ي محض است يا عشق؟

ميگفت  فت كهصداي زنگ تلفن او را وادار كرد كه با اكراه گوشي را بردارد. از شنيدن صداي نرگس جان گر

 .الو...يلدا

 .سالم نرگس 

 سالم . خونه اي ؟ كي اومدي؟

 .نرگس ... توي خيابوني؟صدا زياد مياد

 ...ريماب بخآره با فرنازم حوصله نداشتيم بريم خونه . دلمون شور تو رو ميزد. ...رفتيم تا انقالب كت
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 صداي فرناز كه معلوم بود كنار نرگس سرش را به گوشي نزديك كرده بود آمد كه گفت بيشعور . تو رفتي شهاب

 .اومد

 راستي .شهاب با شماها حرف زد نرگس؟

 چيه صدات گرفته؟ آره شهاب اومد . نديديش؟

 چرا ديدمش . كلي باهام دعوا كرد. شما گفتيد با سهيل رفتم؟

 .نه بابا ما گفتيم رفتي كتاب بخري.سپيده گفت كه ديده با سهيل رفتي

 سپيده اونجا چيكار ميكرد؟

 .كالس و پيش ما نشستچه ميدونم. توكه رفتي اومد توي 

 ...فرناز فرياد زد شهاب اومد

 .نرگس در حالي كه به او تذكر ميداد گفت ا... بابا بهش گفتم ديگه

 .ديوونه ها يكي تون حرف بزنيد

 .آره آنقدر عصباني بود يلدا

 كي عصباني بود؟

 .اي بابا خب شهاب ديگه 

 آهان چي گفت؟

 ...ومدمن از چشماش ترسيدم. كارد ميزدي خونش در نمي اوقتي سپيده گفت كه با سهيل رفتي باور كن 

 .فرناز با خنده فرياد زد اما شمشير ميزدي حتما در مياومد

 .يلدا كه عصباني شده بود و خنده اش نيز گرفته بود گفت نرگس اون رو خفه كن

 ولش كن تو بگو چي شد؟ با سهيل حرف زدي؟

 .آره بعدا ميگم چي شد

 ...بقيه اش رو بذاريد براي فردافرناز گفت نرگس شبه. 
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 .يلدا پرسيد نرگسي فردا كه كالي نداريم

 .طور همين آره . ولي اين ديوونه نذر كرده بريم امامزاده صالح البته نذر كرده با چادر بياد. تو هم

 من براي چي؟

 .خب انطوري هر سه مون چادري ميريم .بهتره

دن اين شاقعي ز چادر سرش كنه مسخره اش ميامد چه برسد به ويلدا خنده اش گرفت. حتي از تصور اينكه فرنا

 .موضوع

 ببين فردا كي؟

 .صبح ميريم. ناهار رو هم اونجا ميخوريم

 .ببين به فرناز بگو كه ساسان رو نياره

 فردا با و بكنخب پس چه جوري بريم.ساسان فقط ما رو ميرسونه. اين همين طوري نميتونه راه بياد . فكرش ر

 جوريچادر چه 

 .ميخواد بياد. ساسان باشه بهتره

 نذر بخاطر محمده؟

 .حتما ديگه. شما دو تا تمام ناراحتي هاتون حول محور مردها ميچرخه . قبال كه گفته بودم

 ...يلدا مي خنديد و ميگفت خفه شو تو ديگه پررو

 .فرناز توي گوشي داد زد يلدا چادر يادت نره. خداحافظ

 ...ا جون تا فردانرگس هم گفت خداحافظ. يلد

خوشحال  ه بوديلدا كه گوشي را گذاشت احساس خوبي داشت و از اينكه برنامه ي عجوالنه اي براي فردا ريخت

 .بود

ود لدا با خود. يچقدر گرسنه بود. به آشپزخانه رفت و روي ميز غذاخوري نايلوني را ديد كه داخلش ساندويچ ب

 گفت

 ...لت عصبانيت نخوردهشايد شهاب آنرا براي خودش خريده و بع
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با اين فكر آن را برداشت و گاز بزرگي زد و با خود گفت چقدر خوشمزه است.روز هفتم بهمن ماه يلدا سر ساعت 

 آماده بود. آرايش ماليمي داشت كه زياد محسوس نبود. اما بصورت او طراوت 9

 .ون آمدهم بيرمعلوم بود از حما و زيبايي خاصي بخشيده بود. شهاب خانه بود . ديگر صداي شير آب نميامد.

كه  رناز بودد...فيلدا كمدش را زير و رو كرد تا باالخره چادرش را پيدا كرد. تلفن زنگ زد . بسوي گوشي دوي

 گفت

 سالم . آماده اي؟

 .سالم . آره آماده ام . تازه چادر رو پيدا كردم. از دست نذرهاي عجيب و غريب تو

 .. با ساسان ميام هاخب . غر نزن . ما راه افتاديم

 براي چي؟

 ...شهاب  با موهاي خيس از كنار يلدا گذشت اما گويي حواسش به حرفهاي يلدا بود

 فرناز گفت فقط ما رو ميرسونه و بعد خودش ميره سر كار. راستي شهاب هست يا رفته؟

 .يلدا صدايش را پايين آورد و گفت .نه  ميخواد بره

 .سر كوچه باش 9.5پس ساعت 

 .فعال باشه

اد بدون يش نيپگوشي را گذاشت. از شب گذشته با شهاب حرفي نزده بود. براي اينكه دوباره اصطكاكي بينشان 

 كالمي

اب به ود كه شهمئن ببه اتاق خودش رفت و دعا كرد قبل از آمدن فرناز اينا او برود و ساسان را نبيند. ديگر مط

 پسرهاي

 .ا نبايد به پاي عشق و دوست داشتن ميگذاشتدور و اطراف او بسيار حساس است و اين ر

شت ميگذ چون فقط يك تعصب مردانه است و ديگر هيچ. هر چند كه خودش زياد به اين افكاري كه در مغزش

 .اعتقاد نداشت

 .اما مثال سعي ميكرد از رفتار و حرفهاي شهاب براي خود روياهاي زيبا نبافد
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و از ديدن خودش خنده اش گرفت. اما بنظرش چادر به او  چادر را روي سرش انداخت و جلوي آيينه رفت

 .ميامد

 .گويي خانمتر و بزرگتر نشان ميداد. احساس جالبي داشت. صداي زنگ آمد. هول شد

ف اين آخر حري د گفتدوست نداشت فرناز اينا دم در باشند. از پنجره نگاه كرد و اتومبيل ساسان را ديد و با خو

 پسره نشده و

 .نه. گفتم ميام سر كوچه. غرغر كنان كيفش را برداشت و در اتاقش را بستاومده در خو

 .شهاب هم آماده ي رفتن بود. چشم در چشم هم افتادند و يلدا گفت سالم

سيد. دي پرجشهاب هم گفت سالم و متعجب و متحير به يلدا خيره شد ه بود واخمها را در هم كشيد و خيلي 

 كجا ميروي؟

 دي؟اين ديگه چيه سرت كر

 .الحصيلدا در حالي كه سعي ميكرد بي تفاوت نشان دهد گفت با فرناز اينا قراره بريم امام زاره 

 .شهاب با همان جديت خشك و سرد آمرانه گفت برو چادر رو در بياد

 يلدا با حيرت نگاهش كرد و گفت چرا؟

 .همين كه گفتم

 .ما قرار گذاشتيم هر سه مون با چادر باشيم

در  ز خودتونرها ايلدا سر در نمياورد گفت ببين . من كاري به اين بچه بازيهايي كه شما دخت شهاب از حرفهاي

 مياريد ندارم

 برو مقنعه ات رو سرت كن. مگه شما بچه ايد كه از اين جور قرارها با هم ميگذاريد؟

 صداي زنگ دوباره و دوباره در آمدو

 ...يد لطفا. االن ميادشهاب گوشي آيفون را برداشت و گفت چند لحظه صبر كن

 .يلدا سرخورده از رفتار شهاب غمگين و چادر بسر روي مبل نشست

 .شهاب نزديك آمد و كنارش نشست
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 .يلدا هول شد اما سعي داشت خود را كمي لوس كند

ينه كه  اوضوع شهاب با لحني كه آرام بخش و دلنشين بود گفت من با چادر سر كردن تو  مخالف نيستم. ولي م

 سر كردن بنظر منچادر 

ندي ي...)لبخت هستآدابي داره... كه اگه بلد نباشي صورت خوشي از بيرون نداره. مخصوصا كه تو وقتي با دوستا

 ...زد( و ادامه داد

 .شيطون هم ميشي. خنده هاتون هم كه ديگه گفتن نداره

اب رفت...شهميگ يبرد و از اويلدا نگاهش كرد . چشمهاي مهربان و خندان شهاب همه ي ناراحتي ها را با خود م

 ادامه داد

 .نهكسرش  يلدا خانم چادر قداست خاصي داره. كسي چادر سرش ميكنه كه بهش اعتقاد داشته باشه و هميشه

ن به نظر مباگه هر كسي از روي تفنن چادر سرش كنه و رفتار هايي كه در شان يك خانم چادري نيست بكنه 

 افرادي كه با

م ال منظور. اص يكنن توهين كرده. من نميگم خداي نكرده تو رفتار درستي نداري ها. نهاعتقاد چادر سرشون م

 .اين نيست

شگلي با لي خومن ميگم...)دست زير چانه ي يلدا گذاشت و مستقيم توي چشمهايش نگاه كرد(...من ميگم تو خي

 چادر خوشگلتر

 ينكه فقطاه شرط ب...اين دفعه اشكال نداره. هم شده اي . اينطور من معذبم. اما اگه قرارت خيلي برات مهمه 

 .خودم ببرمتون

شادي و  تشكر وزبان يلدا بند آمده بود . طاقت نداشت. نه . ديگر طاقت آنهمه خودداري نداشت. برق تحسين 

 اميد در نگاه سياه يلدا

هاب بي هان شاز دموج ميزد و ناباورانه شهاب را مينگريست. شنيدن اين حرفها مخصوصا جمالت آخر براي او 

 شباهت به واقعي

 .شدن يك رويا و آرزويي محال نبود

 .ر مياددستات شهاب چادر را كه روي شانه هاي يلدا افتاده بود روي سرش انداخت و گفت پاشو االن صداي دو
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 .دقايقي بعد هر دو از خانه خارج شدند. ساسان به محض ديدن آنها از اتومبيلش پياده شد

زه بدين ه اجااي به او داد و احوالپرسي گرمي كرد و بعد با لحن دلپذيري گفت امروز اگ شهاب دست مردانه

 خانمها

 .رو من ميرسونم

ه بيل پياداتوم شهاب آنقدر آمرانه گفت كه ساسان تواني براي مقاومت نيافت. فرناز و نرگس نيز شگفتزده از

 .شدند

ر ه را باوش آمد. هر كدام از آنها به نوعي وضعيت پيشهاب در جلو را براي يلدا باز كرد و همگي سوار شدند

 .نداشتند

 .نبود ا بلدقيافه هاي شان با چادر كمي خنده دار بنظر ميرسيد. مخصوصا فرناز كه اصال چادر سر كردن ر

د وند و قصح ميرتوي راه بودند كه كامبيز به شهاب تلفن زد. شهاب هم براي او شرح داد كه به امامزاده صال

 بشركتآمدن 

 .يدو هم بياكه ا را ندارد. كامبيز كه گويي تحمل دوري او را نداشت با اصرار خواست تا جايي منتظرش بمانند

را  هاي شهابي حرفنزديك امامزاده همگي پياده شدند . چادر سر كردن فرناز واقعا ديدني بود و يلدا تازه معن

 .ميفهميد

 نرگس گفت چي شده . چرا شهاب اومد؟ تا فرصتي يافتند سه تايي دور هم حلقه زدند.

 .يلدا گفت بعدا براتون تعريف ميكنم. و زير كانه خنديد و گفت چقدر خدا دوستم داره

 .نرگس گفت چقدر با چادر ماه شدي

 .يلدا خنديد و گفت فكر كنم بخاطر اين چادر همراهمون اومد

 .فرناز گفت پس برو به جون من دعا كن

 .رو در بيار . آبرومون رفت نرگس گفت تو فعال آدامست

 .يلدا گفت آره فرناز آدامس رو در بيار و موهات رو هم يك كمي بكن توي چادر

 .فرناز غر زد آه...بابا كي گفت چادر سرمون كنيم
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 .نرگس گفت چه زود نذرت رو يادت رفت

 يلدا گفت حاال اين نذر واسه چيه؟

 .فرناز جواب داد محمد

 بود باقي اش؟يلدا گفت خب اين كه معلوم 

 .هن باشمفرناز گفت آخه به ساسان زنگ زده و گفته ميخواد باهاش حرف بزنه. منم نذر كردم درباره ي 

 يلدا خنديد و گفت خوش بحالت. حاال كي ميخواد حرف بزنه؟

 ...فرناز جواب داد امشب مياد. البته گفته شايد

 .و يلدا را صدا كردشهاب دستي به موهايش كشيد و در چند قدمي دخترها ايستاد 

خند هم لبيلدا خرامان خرامان قدم برميداشت. چون به چادر عادت نداشت. وقتي نزديك شهاب شد هر دو ب

 ميزدند و گويي

 .هر دو به يك چيز فكر ميكردند

 تظر كاميجا منشهاب چشمها را جمع كرده بود تا آفتاب اذيتش نكند به يلدا گفت شما بريد توي حرم. من اين

 .مميمون

 .ماشين هم نمياره

 .باشه . شهاب تو زيارت نميكني

 چرا. صبر ميكنم تا كامبيز بياد. يك ساعت براي زيارت شما خوبه؟

 .آره. پس يك ساعت ديگه همين جا باشيم

 .يك ساعت ديگه همين جا

دم قدش طوري د بلنقدخترها ريز ريز ميخنديدند و قدم برميداشتند. فرناز كه چادر را زير بغل زده بود. با آن 

 برميداشت كه

 .همه توجه شان به او بود
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 .يلدا گفت فرناز توي زندگيم صحنه اي به اين مسخره گي نديده بودم . تو رو خدا چادرت رو زير بغلت نگير

 .نرگس هم گفت خدا رحم كرد خودمون نيومديم واال هرگز به مقصد نميرسيدم

 .د. خوب بلديد چادر سر كنيدفرناز گفت خوبه حاال . نه كه شماها مادر بزرگي

 .خنده كنان هر سه وارد حرم شدند در حالي كه دل يلدا بيرون از حرم در تپش بود 

 ...نماز خواندند و دعا كردند و حرف زدند

 .يمونهمنتظر يلدا مدام ساعت ميپرسيد تا باالخره گفت بچه ها زودتر راه بيافتيد . االن شهاب مياد و م

 .ن امامزاده اثري از شهاب و كامبيز نديدنداما در محوطه ي بيرو

 .نرگس گفت يلدا مثل اينكه زود اومديم

 .شهفرناز گفت بس كه خانم هول تشريف دارند. ميترسه شهاب جونش مثل شهاب آسموني يكدفعه محو ب

 .يلدا گفت آخه خودش گفت يك ساعت ديگه 

 .نرگس گفت اوناهاش آقا كامبيز هم همراهشه

 .فتچه مون رفته زيارت . شايد نماز هم خونده. يلدا خدا نكشتت. بچه از دست رفرناز گفت آخي ب

ه يلدا بكامبيز  آميز شهاب و كامبيز پيش آمدند . بعد از سالم و احوالپرسي گرم كامبيز با دخترها و نگاه تحسين

 شهاب گفت

 خب خانمها چه برنامه اي داريد؟

 .مزاحم شما شديم. ببخشيد نرگس با خجالت لبخندي زد و گفت آقا شهاب ما

حم شما ه مزاكشهاب با تواضع و ادب خاصي گفت اختيار داريد. خانم . خواهش ميكنم. در واقع اين من بودم 

 .شديم

 .ميدونم كه توي برنامه تون جايي براي من نبود

 كامبيز با خنده گفت تازه موش توي سوراخ نميرفت .جارو به دمش ميبست)به خودش اشاره كرد(ا

 .دخترها زدند زير خنده
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شهاب گفت حاال از شوخي گذشته اگر براي گردش و ديدن پاساژها و خريد و اين چيزها ميخواهيد اين اطراف 

 .رو بگرديد

 .شما راه بيافتيد ما هم پشت سرتون مياييم

ع عقب و از جم گرفت دخترها راه افتادند و شهاب و كامبيز پشت سرشان. اما بعد از دقايقي شهاب كنار يلدا قرار

 .ماندند

هر بار  ببيند و زه هايلدا كه با چادر وقار و زيبايي خاصي پيدا كرده بود سعي ميكرد خود را از پشت شيشه ي مغا

 كه شهاب را

 .در كنارش ميديد قلبش تندتر ميزد و لبخند روي لبهايش مينشست

 شهاب كنار گوشش گفت چيزي الزم نداري؟

 .يلدا خنديد و گفت نه

 .بريد ته تركنار يك مغازه ي شال فروشي ايستاد و كامبيز را صدا كرد وگفت ما اينجاييم .شما آهس شهاب

خت بي ميفرواي چوكامبيز در كنار نرگس و فرناز ميرفت و صحبت ميكرد. فرناز با ديدن مغازه اي كه گردنبند ه

 به ذوق آمد

و  خريد يد. نرگس هم يك قاب خطاطي شدهو داخل مغازه شد و يك گردنبند چوبي كه صورت يك آدم بود خر

 كامبيز نيز يك

الي كه ح. در دستبند چوبي زيبا انتخاب كرد و خريد. شهاب و يلدا هم از مغازه ي شال فروشي بيرون آمدند

 براي يلدا شال زيبايي

 .خريداري شده بود . گروه به هم پيوستند

 .اي گرسنه با منكامبيز لبخند زنان گفت خب . اگه گرسنه ايد...جور شكمه

خترها كه د همگي به رستوران رفتند . يلدا در شگفتي ميديد كه تمام حواس شهاب فقط به اوست. در فرصتي

 دوباره گرد هم

 ؟توست جمع شدند فرناز با شادماني گفت يلدا به خدا اين شهاب عاشقته. نديدي چطوري فقط حواسش به
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 .نم. چيزي كه  واقعا گفتني نيستنرگس هم گفت منم توي نگاهش بتو يك چيزي ميبي

ن ثبت لهاشاآنها بعد از خوردن غذا و گردش و شوخيهاي كامبيز و گاه شهاب خاطره ي خوشي از آنروز در د

 .كردند

ه با هر ككرد  هنگام بازگشت كامبيز جلو نشست و يلدا هم به دوستانش ملحق شد. شهاب آيينه را طوري تنظيم

 بار نگاه به

 ميديد. يلدا هم كه وسط نشسته بود با هر دفعه اي كه سر بلند ميكردآن فقط يلدا را 

 .چشمهاي شهاب را ميديد كه غافلگيرش ميكنند

راي بهتري ب فرصت فرناز و نرگس با اينكه عقب نشسته بودند و كنار يلدا مدام با كامبيز صحبت ميكردند و اين

 يلدا و شهاب

از دست  يزود  قت پيش هم نبوده اند و فرصتي يافته اند كه بهبود كه حواسشان فقط به هم باشد. گويي هيچو

 .خواهد رفت

 .كامبيز شيطنتش دوباره گل كرد و دلش خواست كمي سر به سر آنها بگذارد

هم  م شمانگاهي به شهاب و بعد هم به عقب انداخت و با لحن خاصي گفت آقا شهاب خيلي ساكتي؟يلدا خان

 .همينطور

 .كارهاي مهمتري بجز حرف زدن هست. و بلند خنديدفرناز گفت فعال انگار 

 .يلدا كه صورتش گل انداخت با آرنج به پهلوي فرناز كوبيد

هاب شه به ككامبيز هم كه لبخند بر لب داشت در ادامه گفت آخه راستش من نگران خودم هستم. و در حالي 

 اشاره ميكرد

 .گفت به تنها جايي كه حواسش نيست رو به روشه

خوام ند. ميلبخند زد)از همان لبخندها ي خاصي كه يلدا برايش ضعف ميكرد( و گفت كامي دهنت رو ببشهاب 

 .يك آهنگ گوش كنيم

 .و به دنبال نوار خاصي گفت و نوار را گذاشت و صدايش را زياد كرد
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 .كامبيز بلند گفت قابل توجه بعضي ها حواستون كه هست؟ آهنگش خاصه

 ش بود كهذت بخند اما شنيدن يك آهنگ زيباي ايراني با شعري دل انگيز آنقدر لهمگي از طعنه كامبيز خنديد

 .همگي ناخواسته سكوت كردند

 يهميشه تب دار دو تا  چشم رطب داري                                        از عشق                    

        ل  چشات   خوبهچقدر  حا                   چشات از جنس مرغوبه                                        

 

 .نگاهشان هنوز بهم بود. يلدا با خود گفت چقدر خوب شد كامبيز بدون اتومبيلش آمد

تري اس بهآنشب هم گذشت و وقتي بخانه رسيدند شهاب به اتاقش رفت و ديگر بيرون نيامد. اما يلدا احس

 داشت. بعد از آن شب گويي

ه اي برگ تاز شاخ و از آينده در دلش جوانه زده بود. جوانه اي كه با هر رفتار و هر نگاه شهابيكجور اطمينان 

 ميگرفت و اميدوارانه

 .تنها به شكفتن مي انديشيد

هاب را اشت شروز تولد شهاب نزديك بود و يلدا از مدتها قبل به فكر آنروز در دلش نقشه ميكشيد. دوست د

 .غافلگير كند

 از آنها يزد وي سينمايي.. وقتي پيش نرگس و فرناز بود مدام از شهاب و روز تولدش حرف م مثل توي فيلمها

 .ايده ميخواست

هاب راي شبدلش ميخواست هديه اش منحصر بفرد باشه . چيزي كه شهاب فكرش را نكند . واقعا سخت بود كه 

 .هديه بخرد

 .زيرا شهاب بهيچ چيزي نياز نداشت

ه خود گرفتگري بميشگي باشد و تا شهاب آنرا ديد به يادش بيافتد. روزهايش رنگ دييلدا بفكر چيزي بود كه ه

 .بودند
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رنگي كه بوي زندگي و عشق ميداد.حاال ديگر فرناز و نرگس مدام به او اميد ميدادند و در ابراز عالقه كردن او را 

دا و فرناز آرام و قرار نداشتند. تشويق ميكردند آنروز سيزدهم بهمن ماه بود. سر كالس نشسته بودند. گويي يل

 قرار بود بعد از كالس سه تايي بدنبال

 .خريدن هديه تولد براي شهاب بروند

 فرناز گفت باالخره فكر كردي چي بخري؟

 .يلدا گفت نميدونم . راستش خيلي فكر كردم . اما نتيجه نگرفتم

 .وب بودخچيزي به چشممون اومد كه نرگس گفت تا مغازه ها رو نبيني نميتوني تصميم بگيري . شايد يك 

 .فرناز گفت من ميگم يك عطري ادكلني چيزي بخر

 .يلدا گفت. نه نه. ادكلن نه

 فرناز گفت چرا؟

 .يلدا پاسخ داد شنيده ام ادكلن جدايي مياره

 .فرناز گفت وا چه حرفها. اون دستماله ديوونه

 .خرافه ها . واقعا بعيدهنرگس گفت يلدا پاك ديوونه شده. دانشجوي ادبيات و اين 

 .يارهميلدا گفت آخه من دبيرستان كه بودم يكي از همكالسيهام خيلي اعتقاد داشت كه ادكلن جدايي 

 .فرناز گفت اون تجربه خودش بود. حاال عموميت نداره

ره مت داون قييلدا خنديد و گفت به هر حال من ريسك نميكنم. ادكلن نميخرم. تازه شهاب يك عالم ادكلن گر

 كه بوهاشون من رو

 .بيهوش ميكنه

 .فرناز گفت واقعا كه چقدر ترسويي

 .نرگس گفت خب بابا ادكلن رو بي خيال

 .يلدا گفت ميخوام يك چيزي باشه كه اصال فكرش رو نكنه



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         252 

 

 فرناز گفت بگم چي؟

 يلدا گفت چي؟

 .فرناز:رژ لب.اصال فكرش رو نميكنه

 .سه تايي پخي زدند زير خنده

 .ي آمد كه گفت خانمها . لطفاصداي دكتر تراب

 .بعد از كالس هر سه شال و كاله كردند و خنده كنان و صحبت كنان راهي شدند

ي د آباژوره ميشتوي هر مغازه اي سرك كشيدند تا باالخره در فروشگاهي كه انواع اجناس لوكس و تزييني ارائ

 كه زير آن مجسمه ي

د و فته بودنار گر. دختر و پسر در عين زيبايي در كنار هم قر دختر و پسر زيبايي بود توجه آنها را جلب كرد

 چتري باالي سرشان بود و

 .زير چتر هم چراغي قرار داشت كه روشن ميشد

 .يلدا با ديدن آن به وجد آمد و گفت به درد اتاق شهاب ميخوره

 .نرگس هم گفت اينطوري هر وقت شب كه بيدار ميشه بياد تو ميافته

قريبا تال يلدا ور خياهشان درخشيد .گويي به يك اندازه هيجانزده شده بودند. با خريد ان آباژهر سه برقي در نگ

 .راحت شد

 .اما دوباره گفت بچه ها دلم ميخواست يك چيز ديگه هم بخرم كه ازش استفاده كنه

 فرناز گفت ببخشيد مگه از آباژور استفاده نميكنه؟

 .مراهش باشهيلدا جواب داد نه منظورم اينه كه هميشه ه

 .فرناز با خنده گفت خب بهش بگو هر روز آباژور رو بگيره دستش بره سر كار و برگرده

 .نرگس و يلدا خنديدند

 ...نرگس گفت ميتوني دستمال هم بخري كه هميشه توي جيبش با
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 ناگهان فرناز و يلدا گفتند دستمال؟...جدايي رو يادت رفت؟

 .ته گفت نه ...نه . ببخشيد .يادم نبودنرگس كه گويي مرتكب گناهي شده ناخواس

 .يلدا گفت يكبار شهاب داشت دنبال كراوا ت خاصي ميگشت كه به پيراهن آلبالويي اش بياد

 .فرناز گفت آره . كراوات خوبه

 .نرگس گفت عاليه

ند رفت ستالارت پكبعد از خريدن كراوات كه برايشان كلي مفرح و بحث انگيز بود به سراغ جعبه هاي كادويي  و 

 و سپس سه عدد

 حاال يك بودن كارت پستال كه دو تاي آنها از طرف نرگس و فرناز بود خريدند . بعد از چند ساعت توي سرما

 نوشيدني گرم داخل

ا را تماش كديگريك كافي شاپ واقعا دلچسب بود . هر سه دور هم نشسته و با لبخند و دماغهاي سرخ از سرما ي

 .ميكردند

 .حت شده بودگويي خيالشان را

 فرناز گفت امشب كادوها راو بهش ميدي؟

 .يلدا گفت آره طاقت نميارم . البته فردا روز تولدشه . اما خب امشب سورپريز بشه بهتره

 .نرگس گفت خانم دانشجوي ادبيات فارسي . سورپريز نه

ون از ممن كرد گفتيلدا گفت ببخشيد امشب بيشتر غافلگير ميشه. و درحالي كه خيلي جدي به نرگس نگاه مي

 .اشاره تون

 ..فرناز طوري خنديد كه شير قهوه توي گلويش پريد و به سرفه افتاد

 .نرگس گفت بي جنبه ها

 فرناز كه تازه سرفه اش بند آمده بود گفت پس كيك چي؟

 .يلدا گفت زود باشيد . ديگه يك وقتي كيك تازه گيرمون نمياد

 .فرناز گفت بايد سفارش ميداديم
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 .نه اونجايي كه من ميگم هميشه كيكهاي تازه داره نرگس گفت

مگي هبعد از خريدن همه ي لوازمي كه نياز داشتند همگي به خانه ي شهاب رفتند و ساعت شش بود و 

 ...خسته

 .فرناز گفت يلدا يك خودكار بده توي كارت پستالم بنويسم

 چي ميخوا ي بنويسي؟

 مگه فضولي؟

 .يسيمعلومه. چيز اضافه حق نداري بنو

 .فقط بنويس آقاي احساني تولدتون مبارك

 ...غلط كردي . مينويسم شهاب جون

 .و باز توي سر و كله ي هم زدن شروع شد

 نم. فرداكعارف يلدا نگاهي به كيك شكالتي كه خريده بود انداخت و گفت بچه ها ببخشيد كه نميتونم بهتون ت

 .حتما براتون ميارم

 .فرناز گفت كوفتتون بشه

 .ادقانه گفت بچه ها تو رو خدا بمونيد . امشب خودمون ميرسونيمتونيلدا ص

ه. ل نميگيرتحوي فرناز گفت بابا شوخي كردم. تازه حاال هوا برت نداره. يك وقت ديدي شهاب اصال خودت رو هم

 .چه برسه به ما

 .آنوقت حسابي ضايع ميشيم

 چيه؟نرگس با اعتراض گفت خانم دانشجوي ادبيات فارسي ضايع ديگه 

 .يلدا و فرناز فريادشان در آمد و مقنعه ي نرگس را توي سرش كج و كوله كردند

شام هم  وذاشت بعد از ساعتي استراحت و خنده باالخره آندو رفتند و يلدا كادوها را روي ميز اتاق شهاب گ

 زرشك پلو  با مرغ درست

 .گيزي زد و به انتظار نشستكرد. دستي به خانه كشيد . دوش گرفت و كمي آرايش كرد. عطر دل ان
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 .هواي بيرون بيش از حد سرد بود و گرماي خانه با بوي اشتها آور غذايش دلچسب بنظر ميرسيد

ت يلدا قط گفيلدا مدام هيجانزده جلوي آيينه بود كه صداي در را شنيد. شهاب يك راست به اتاقش رفت و ف

 خونه اي؟

 .رفت زخانهلوه كند فقط گفت بله. سالم. و آهسته به آشپيلدا در حالي كه سعي ميكرد مثل هميشه عادي ج

ند ضربه ت و چكيك را بيرون آورد و شمعها را روشن كرد و آن را درون سيني گذاشت و به سمت اتاق شهاب رف

 .زد

هاب هم كه ش در باز شد . چهره ي خندان يلدا در ميان نور  شمعهاي روشن درست مثل پريان شده بود.بطوري

 خوداز خود بي

 .شد و لبخندي زيبا صورتش را پر كرد

 .يلدا خنده كنان وارد اتاق شهاب شد و گفت تولدت مبارك. و كيك را كنار تخت خواب گذاشت

 شهاب كه معلوم بود اصال به ياد روز تولدش نبوده گفت مگه امروز چهاردهم بود؟

 .نه . شب چهاردهم

د اينها پرسي لي زحمت كشيدي و اشاره كرد به كادوها وشهاب با نگاهي قدر شناسانه گفت مرسي . معلومه خي

 مال منه؟

 .يلدا با شيطنت خاصي گفت آره

 .متشكرم . حاال چرا اينهمه

 .آخه يك هديه كم بود. به باز كردنش نمي ارزيد

 .شهاب با نگاه و لبخندش كه او را حيران ميكرد گفت اگه از طرف تو باشه حتما مي ارزه

ين خوشت كن بب و يلدا طاقت گرماي آنرا نداشت. به روي خودش نياورد و گفت حاال بازشنگاهش سوزاننده بود 

 مياد؟

 كودك به ثل يكشهاب كادوها را باز كرد و از ديدن آباژور و كراوات شيك و زيبا و همچنين كارت پستالها م

 ذوق آمد و از
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ند. در تمام لحظات چيزي مثل يك ترس يلدا بارها تشكر كرد. دو تايي شمعها را فوت كردند و كمي كيك خورد

 در دل يلدا

 .آزارش ميداد. ترس از تمام شدن آن لحظه ها و عوض شدن شهاب

 .ه داشتهمرا اما شهاب به ذوق آمده بود و لبخند زيبايي بر چهره داشت و نگاهش عطر دل انگيز عشق را به

 .ني ندارهيلدا گفت راستي يك آهنگ شاد بايد گوش كينم. تولد بدون آهنگ مع

 .و رسيدگوش اچشمهاي خندان شهاب رفتن يلدا را نظاره گر بودند. اما صداي يلدا هيجانزده تر از هميشه ب

 .شهاب شهاب.يك لحظه بيا

 .ثانيه اي بعد هر دو از پشت پنجره ي اتاق يلدا باريدن برف را نظاره گر بودند

 .اومديلدا گفت فكر كردم كه ديگه برف نمياد. اما شب تولد تو 

 شايد واقعا هم لحظه ي به دنيا اومدنم برف اومده. نه؟

 .هر دو لبخند زنان به تماشاي برف نشستند

 .ستوش بويلدا كه به فاصله ي كمي از شهاب ايستاده بود نفس عميقي كشيد و در دل گفت چقدر ادكلنش خ

 .انداخته بودآن شب هر دو مثل دو دوست كه بعد از مدتي به هم رسيده اند صحبت شان گل 

ست نها را داال آلحظه اي كه يلدا به تخت خوابش رفت چشمهايش را زود بست تا با يك دنيا آرزوهاي زيبا كه ح

 يافتني تر

ب كه ش از گذشته مي پنداشت شب را به صبح برساند روز چهاردهم بهمن بود. يلدا به واسطه ي شرايطي

 .ده بود يني كربزيبايي تصور ميكرد و آنروز را بخوبي پيش گذشته ايجاد شده بود براي خود روياهاي جديد و 

 ومهربان  از هماما وقتي بيدار شد شهاب رفته بود. دلش ميخواست آنروز هم تولدش را تبريك بگويد و شهاب ب

 .عاشق نگاهش كند . براي همين نبودن شهاب تمام ذوقش را براي آن صبح دل نشين كور كرد

د روي اص باشو عاقبت در اتاق شهاب را باز كرد و بي آنكه فكرش متمركز چيزي خبي هدف در خانه گشتي زد 

اقعيت وو به تختخواب شهاب نشست. گويي تمام آن چه شب گذشته اتفاق افتاده تنها يك رويا بوده و حاال ا

 .بازگشته
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 .يانديشدهيچ حسي نداشت. فقط ميخواست ساعتها روي تخت دراز بكشد و به روياهاي چند روز گذشته ب

رد و كنهان پگل سرش را باز كرد و موها را روي بالش شهاب رها كرد و نفس عميق كشيد.صورتش را در بالش 

ميتونم چرا ندوباره ريه هايش را از عطر خوش عشق پر كرد و با خود گفت چرا خوشحال نيستم؟ چرا ميترسم؟

 به چيزهاي خوب فكر كنم؟آه... چرا اين اتاق اين همه تاريكه؟

 .فوري از جا برخاست و چراغ را روشن كرد و دوباره روي تخت ولو شد 

 ...ردچشمش به آباژوري كه براي شهاب خريده بود افتاد .لبخندي زد و كليد آن را روشن و خاموش ك

ود كه باقل اين د. حدبراي ساعت يازده كالس داشت. با اين كه رمقي براي رفتن نداشت اما از خانه ماندن بهتر بو

 .ر كنار فرناز و نرگس هر چيز نااميد كننده اي را تقريبا فراموش ميكردد

 

 

 قسمت اول-43فصل 

 

و  ميشه شادكه ه تازه وارد محوطه دانشگاه شده بود كه سپيده را در انتظار ديد. سپيده دختر سبزه رويي بود

 شنگول

 .بنظر ميرسيد و با يلدا در حد يك همكالس خوب دوست بود

 سالم. يلدا خوشگله چطوري؟ جلو آمد و گفت

 سالم خوبم .مرسي. تو خوبي؟

 ببينم تو چيكار ميكني هر روز خوشگلتر از ديروزت ميشي؟

 .يلدا قيافه ي خنده داري به  خود گرفت و اغراق آميز گفت توي شير االغ ميخوابم

 .سپيده خنده كنان دست در گريبان يلدا انداخت و گفت يلدا ميخوام ازت يك چيزي بپرسم

 چي؟

 سپيده كه صورتش و نگاهش رنگ جديت به خودش گرفته بود گفت چند دقيقه وقت داري؟
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 يلدا دلش بشور افتاد پرسيد آره بگو چي شده؟

 .سپيده لبخند شرمگيني زد و گفت هيچي . راجع به خودمه

 .يلدا با نگاه منتظرش گفت خب؟

 .نشي هاببين ميخواستم بگم...تو رو خدا يك وقتي از دستم ناراحت 

 .آه حوصله ام رو سر بردي . سپيده تو رو خدا حرف بزن. دلم داره مياد توي دهنم

 باشه...باشه.يلدا تو سهيل رو دوست داري؟

گاهش را يده نچند لحظه سكوت شد . گويي يلدا همه چيز را حدس زده بود. لحظه اي سپيده را نگاه كرد و سپ

 .پايين دوخت

 .داري؟ بايد حدس ميزدميلدا لبخندي زد و گفت دوستش 

 .سپيده زيركانه لبخند زد و گفت يلدا خيلي شيطوني 

 .بابا من خودم يك عمره اين كاره ام

 .ولي فوري بياد نرگس افتاد و ادامه داد جاي نرگس خالي با اين حرف زدنم

 يلدا تو سهيل رو دوست داري؟

 .يلدا خنديد و گفت نه .نه اونطوري كه تو دوستش داري

 .همه ي حواسش به توست. خسته ام كرده ولي اون

 .يادت باشه . يك عاشق هيچ وقت خسته نميشه

 ...شايد اگه از جانب تو دلسرد بشه اونوقت

دن اون سرد شباشه. دلسردش ميكنم اما بشرطي كه تو هم زبل باشي. يعني پيش از اينكه من اقدامي براي دل

 .بكنم تو بايد خودي نشون بدي

 يعني چي كار كنم؟

 .بيشتر ازش جزوه بگيري. جزوه هاي مرتب و كاملي داره.و خنديد
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سپيده كه نگاهش پر از اميد و شوق بود به يلدا نگاه كرد و در يك لحظه ا و را در آغوش كشيد و گفت مرسي. 

 .يلدا . مرسي. الهي فدات بشم. تو ماهي . الهي به هر كي دوست داري برسي

چكش غر و كوهاي الته جلو آمد و چشمهاي يلدا را با دست گرفت. يلدا انگشتنرگس كه از دور آنها را ميديد آهس

 را لمس  كرد و  گفت نرگسي چرا دير كردي؟

 سپيده توي گوش يلدا گفت فدات شم. بكسي كه چيزي نميگي؟

 .يلدا فقط نگاهش كرد و گفت برو روي جزوه ها كار كن

 .كالس رفتسپيده بوسه اي براي او فرستاد و دوان دوان بسوي 

 نرگس گفت اين چه اش بود؟ عاشقت شده.؟

 عاشق شده اما نه من . خب تو چطوري؟

 خوبم. ديشب چطور بود؟

 .يلدا دست در گردن او انداخت و گفت ديشب عالي بود .نرگسي .عالي

 .نرگس آهسته گفت دستت رو از گردنم بردار زشته

 .شدند يلدا بيشتر خود را آويزان كرد و خنده كنان وارد كالس

جع به يلدا را مفصل بعد از پايان كالس ها همراه فرناز و نرگس به بوفه رفتند و بعد از خوردن چاي و تعريفهاي

كه نظر  كرده شب گذشته و تعريفهاي فرناز از اينكه محمد باالخره با ساسان صحبت كرده و از ساسان خواهش

 .پدر و مادر ش را هم مثبت كند تصميم به رفتن  گرفتند

دن دا با ديد. يلدم در دانشگاه وقتي غرق صحبت با چند تا از بچه هاب بودند صداي آشنايي يلدا را فرا خوان

 .كامبيز نگاهي سريع به  اطراف انداخت

 .كامبيز لبخند زنان پيش آمد و گفت سالم . من تنهام

 .يلدا تعجب زده نگاهش كرد و گفت سالم آقا كامبيز 

 .والپرسي كردندفرناز ونرگس هم سالم و اح
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كامبيز رو به يلدا گفت يلدا خانم راستش اومدم بهتون بگم امشب شهاب شايد خونه نياد .شايد هم نتونه باهاتون 

 .تماس بگيره براي همين من رو فرستاده كه بهتون بگم بهتره شب تنها نمونيد

 راش افتاده؟يلدا كه دلش از ترس فرو ريخته بود با دستپاچگي گفت چي شده مگه؟ اتفاقي ب

 .نه...نه...هيچ اتفاقي براش نيافتاده. سر و مر و گنده است

 پس چي؟

فت گدي زد و لبخن كامبيز جلوتر آمد و نگاهي به فرناز و نرگس كه آنها هم منتظر پاسخش بودند. انداخت و بعد

 .خوش بحال شهاب .چقدر نگران داره

ه مشب قراراه نه كونم. راستش انگار تيموري ... امروز يلدا همچنان جدي بود. كامبيز من من كنان گفت چه ميد

 ...جشني براي تولد شهاب بر پا كنه . مهموني هاي اينها هم معموال تا صبح طول ميكشه. تيموري

اش  نها سينهبه آ باز هم تيموري و ميترا از شنيدن نام آنها رنگ از روي يلدا پريد.در دلش حساد عميقي نسبت

 .را چنگ زد

م هسيد شما گي پرام آنها برايش هميشه نگراني و ترس را آينده را بهمراه داشت. اما با لبخند كم رنشنيدن ن

 دعوتيد؟

 .كامبيز سري تكان داد و گفت آه... بله متاسفانه

لم ن اصال دم . مكامبيز قد بلندش را كمي خم كرد تا صداي يلدا را بهتر بشنود و ادامه داد.راستش يلدا خان

 .جا برم بيشتر بهواي شهاب ميرمنميخواد اون

الن هاب اشيلدا دلش ميخواست بيشتر راجع به كم و كيف اين مهماني بداند. اما نميدانست چگونه؟پرسيد 

 كجاست؟

 .االن كه بايد خونه باشه

 خونه؟

 .آره ميخواست آماده بشه. دوش بگيره و بعد سريع بره خونه ي ميترا اينا تا كمكشون كنه

 ...مثل يلدا پكر شده بود به يلدا گفت بيا بريم خونه ي مافرناز كه او هم 
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 ...نرگس نيز با ناراحتي گفت خونه ي ما بيا

 .يلدا لبخندي زد و از اندو تشكر كرد و گفت نه بچه ها توي خونه خيلي كار دارم

 فرناز گفت ميخواي من بيام پيشت؟

 .نه فرناز . ميدونم مامانت به بيرون موندنت حساسه. مرسي

 .ه بابا اگه تو بخواي حلهن

 .مرسي من توي خونه راحتم. و از هيچي هم نميترسم

 .كامبيز گفت . ا...نشد ديگه يلدا خانم شهاب گفته به هيچ وجه تنها نمونيد

 .نمككار  يلدا كه عصبي شده بود با لحن تقريبا تندي گفت فكر نميكنم به شهاب ربطي داشته باشه كه چ

ن. پيش خودمو يعصبانيت يلدا شده بود با لحن آرامي گفت يلدا خانم مياين ببرمتون خونه كامبيز كه متوجه 

 .مامان و بابا و خواهرام

 .يدميلدا خنديد و گفت نه نه .متشكرم . به خدا من از هيچي نميترسم. اون شب اول بود كه ميترس

 .مونونه اخيگم كه شما رو ميبرم من اصال تعارف نكردم. واقعا جدي گفتم. االن هم شهاب زنگ ميزنم و م

 ...آقا كامبيز من توي خونه راحتترم. اگه مشكلي بود خب ميرفتم خونه ي فرناز اينا

 .كامبيز لبخند معني داري زد وگفت شهاب تاكيد كرده خونه ي فرناز خانم نريد

حاال  زه داده.ش اجارضا خودفرناز گفت وا؟ يلدا هم مثل خواهرم ميمونه. تا حاال چند بار خونه ي ما مونده حاج 

 .پسرش براي ما جيك جيك ميكنه

 .از عصبانيت فرناز همگي خنديدند

 كامبيز گفت خب نميخواين سوار بشين.؟

 يلدا متعجب گفت با شما بيام؟ مگه شما نميخواين مهموني بريد؟

 .اختيار دارين. من وظيفه دارم تا از جانب شما مطمئن نشده باشم جايي نرم

 .تا شما رو جاي مطمئني نبرم جايي نميرم براي همين
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 .يلدا خنديد و گفت من هميشه باعث دردسر شما بوده ام

 .كامبيز هم خنديد و گفت با من اصال تعارف نكنيد. من توي ماشين منتظرم

ا نظر يلد ين ازاكامبيز خداحافظي كرد و بسوي اتومبيلش رفت. دخترها توجه خاصي به كامبيز نشان ميدادند و 

 .دوستانش  پنهان نماند و

 .رمبيلدا رو به آنها كرد و گفت خب بچه ها... و آه عميقي كشيد و ادامه داد كاري نداريد؟ من 

 نرگس گفت حاال چيه؟ اين چه قيافه اي كه به خودت گرفتي؟

 فرناز هم گفت راست ميگه. اصال واسه ي چي غصه ميخوري؟

 .نخوري هاشايد لياقتش همون ميتراي لعنتي باشه . غصه 

 .يلدا زهر خندي زد و گفت غصه ي چي رو ؟ عاشقي غصه داره ديگه

 .فرناز يلدا را در آغوش كشيد و گفت الهي اين ميترا گور مرگ بگيره

 .يلدا خنده اي كرد و گفت با اين يكي موافقم

 .باالخره يلدا از دوستانش خداحافظي كرد و به كامبيز پيوست

 كامبيز گفت خب كجا بريم؟

 .بهتره برم خونهمن 

 .يلدا احساس بدي داشت. دوست داشت تنها باشد و حاال كه شهاب نبود هيچكس ديگر را نميخواست

 .كامبيز صداي موسيقي را كم كرد و گفت يلدا خانم شما هم دعوت شده ايد

 .يلدا با تعجب چشمهايش را گرد كرد و نگاهش را به كامبيز دوخت

و هم ب شماركنيد . تيموري امروز شركت بود و خيلي اصرار داشت تا شهاكامبيز خنده اي كرد و گفت باور 

 .بياره

 .اما شهاب قبول نكرد

 چرا اصرار داشت من بيام؟
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 .واهلل خدا داند . حاال شما به اين فكر نكنين. به اين فكر كنين كه االن ميبرمتون پيش خانواده ام

 .ه ي شهابواي نه...آقا كامبيز. خواهش ميكنم من رو ببريد خون

 .تشما نيس ونه يخكامبيز نگاه نافذي به يلدا انداخت و از سرعت اتومبيل كم كرد و گفت پس در نظرتون اونجا 

 يلدا از لحن كامبيز يكه خورد و گفت منظورتون چيه؟

 .هيچي . آخه شما گفتين خونه ي شهاب

 .يلدا خنديد و گفت براي اينكه اونجا خونه ي شهابه

 گاهش كرد و گفت پس شما چي؟كامبيز زيركانه ن

 .يلدا سرد و يخزده گفت من فقط يك مهمونم

ه بيز پيادل كامكامبيز بدون كالمي متفكر به مقابلش چشم دوخت. چند دقيقه بعد يلدا نزديك خانه از اتومبي

 .شد

 .شهاب در را باز كرد و بيرون آمد

ازنده و در برراوات و پيراهن ياسي رنگ چقنفس در سينه ي يلدا حبس شد. شهاب در كت و شلوار سرمه اي و ك

 جذاب

ل هم يش و سبيد و رشده بود. يلدا تا آنروز او را اينهمه شيك و رسمي نديده بود. قد بلندش بلندتر نشان ميدا

 .نداشت

 .باز هم همان نيروي مرموز يلدا را به نفس نفس انداخت

ن ه اي نشاحمقانود را كنترل كرد تا عكس العمل ادلش ميخواست بي پروا به سوي او بدود و... اما به سختي خ

 ندهد . از شدت آن همه خودداري و حسادتي كه در تنش ريشه دوانده بود

 .اشكها بسرعت در چشمان سياهش دويدند و چقدر پنهان كردنشان سخت بود

 .و آمدصي جلو اما شهاب ... همچنان كه كنجكاوانه به يلدا و اتومبيل كامبيز خيره شده بود با جديت خا

 كامبيز پياده شد و گفت به به شازده آماده شدند.؟

 تو كجايي؟
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 .طبق فرمايش شما رفتم سراغ يلدا خانم

 .من گفتم فقط يك پيغام بده يادم نمياد توصيه ي گردش كردن هم كرده باشم

 .گردش كدومه مرد حسابي. يلدا خانم ميخواست بياد خونه. منم آوردمش

 شما لطف امبيزگاشته شدن از سوي شهاب بدجوري عصباني شده بود به كامبيز گفت آقا كيلدا كه از ناديده ان

 كرديد

 .كه من رو رسونديد...با اجازه تون. .. خداحافظ

 و بسمت در خانه رفت. شهاب كنارش آمد و گفت ميخواي چيكار كني؟

 يلدا نگاه سردي به او انداخت و گفت ميخوام برم خونه. منظورت چيه؟

 .شايد نتونم بيام خونه. نميخوام تنها بموني. ميبرمت خونه ي حاج رضاامشب 

 .ميرمنچ جا يلدا با عجله در را هل داد و داخل شد و در حالي كه بسرعت پله ها را طي ميكرد گفت من هي

باز  نتويش رااي مالحن كالمش آزرده مينمود.شهاب به دنبالش دويد و باال رفت. يلدا با ورود به اتاقش دكمه ه

 .كرد 

 .شهاب انگشت به در زد و در را باز كرد. يلدا هم چنان بي توجه به كارهايش ادامه داد

 ...بپوش . لوازمت رو جمع كن ميبرمت خونه <شهاب گفت چرا لباست رو در مياري؟

 .من هيچ جا نميرم

 آخه براي چي؟ ميخواي اينجا تنها بموني كه چي بشه؟

 ...هيچي مثل هميشه

 ن ماليمي گفت يلدا ازچي ناراحتي؟شهاب با لح

 .از هيچي ناراحت نيستم. فقط اجازه بده توي خونه بمونم

 .ارمدن من زياد وقت اونوقت نميتونم خاطر جمع باشم . يلدا تو .تو دست من امانتي . اين رو بفهم. لجبازي نكن.
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دا هر چه سعي ميكرد عادي باشد شهاب دوباره عصبي شده بود. گويي خود هم از رفتارش در رنج و عذاب بود. يل

 .نميشد

 نهان كندرا پ گويي قصد آزار شهاب را داشت. اما خودش آزرده تر شده بود. از اين كه نميتوانست احساساتش

 ...خجالت ميكشيد و از خود متنفر بود

م و س دارآهي كشيد و گفت ميخواي چيكار كنم؟ من خونه ي حاج رضا نميرم. چون يك عالمه كار دارم. در

 .حوصله ي اونجا رو ندارم

 .امكان نداره. سريع لوازمت رو جمع كن

 .پس ميرم خونه ي كامبيز اينا

 چي؟

 .ميرم خونه ي كامبيز... خودش گفت

 خدايا . اين ديگه از كجا در اومد. خونه ي كامبيزد؟

 .خودش گفت بيا اونجا

 .سيميشناندر ثاني تو كه اونها رو  كامبيز خيلي بيجا كرده كه از طرف خودش جنابعالي رو دعوت كرده.

 .يلدا با التماس نگاهش كرد و گفت خب آشنا ميشم

ه اش ا به خانلدا رشهاب فكري كرد و شماره ي كامبيز رو گرفت . از صحبتها معلوم بود كه كامبيز اصرار دارد ي

 .ببرد

 ...عاقبت شهاب گفت پاشو آماده شو . فقط سريع. لباس راحت هم با خودت بردار

وت دا در سكما يلنگاهش به يلدا بود. جستجو گر و كنجكاو. گويي منتظر بود...گويي منتظر شنيدن  چيزي بود ا

 مشغول

 .جمع آوري لوازم مورد نيازش بود

 .دقايقي بعد يلدا سوار اتومبيل كامبيز شد

 .شهاب سرش را كنار شيشه آورد و به يلدا گفت مواظب خودت باش
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 .به كامبيز چشم دوخت و گفت كامي ديگه سفارش نكنمو بعد با نگاهي نگران 

 .كامبيز سري تكان داد و گفت باشه.باشه. خيالت راحت

 .دير نكني ها...سريع بيا كارت دارم

 .باشه . فقط در حد يك دوش گرفتن

 ر وظهاي منتي چشميلدا نهايت تالشش را براي نگاه نكردن به شهاب كرده  بود اما عاقبت تاب نياورد و لحظه ا

 .رنجيده و نگران شهاب را نگريست

 .شده دامادها شبيه كامبيز اتومبيل را روشن كرد. شهاب عقب رفت و يلدا توانست او را بهتر ببيند. با خود گفت

 .چقدر نياز به تنهايي داشت

د گفت ا خودا بو يل اتومبيل حركت كرد و كامبيز دستي براي شهاب باال برد و گاز داد. تصوير شهاب بر جاي ماند

 حاال چرا

اصال خدايا . ي ام؟ميرم خونه ي كامبيز ؟ انگار با خودم هم لج كرده ام. آخه من اونجا چكار دارم؟اصال بگم ك

 .حوصله آدمهاي جديد و تعارفات ندارم. دلم ميخواد گريه كنم

 .مخان يلداكامبيز نگاهي به يلدا كه در سكوت و نگراني مچاله شده بود انداخت و گفت يلدا خانم...

ش ايز خنده كامب يلدا از اوهامش بيرون كشيده شد و به اتومبيل باز گشت و دستپاچه نگاهي به كامبيز كرد كه

 گرفت و گفت يلدا خانم كجا بوديد؟ انگار خيلي هم خسته ايد؟

 .تقريبا تا شش دقيقه ديگه ميرسيم خونه. اونوقت شما ميتونيد كامال استراحت كنيد

 .حمت انداختمشما رو هم به ز

 .شدند وشحالخباز هم كه تعارف ميكنيد. اتفاقا وقتي به مامان زنگ زدم و گفت كه شما داري مياييد خيلي 

 فقط مامان و بابا خونه هستند؟

 .ردهزدواج نكنوز اهنه دو تا خواهر هم دارم. كيميا كه نامزد داره و كتايون كه دانشجوي زبان انگليسي است و 

 حاال نميدونستم خواهر داريد؟چه جالب .من تا 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         267 

 

 .يك برادر هم دارم كه ازدواج كرده و يك دختر دو ساله داره. اسم برادرم كامرانه و اسم دخترش هم مليكاست

 .بودنخوشحال  اصال يلدا سري تكان داد و لبخندي زوركي زد. از اينكه قرار بود خواهر هاي كامبيز را هم ببينه

 د راستي شما نگفتيد من كي ام؟ناخواسته دلشوره گرفت و پرسي

 .كامبيز خنديد و گفت شما كي هستيد؟خب معلومه ديگه .شما يلدا خانميد ديگه

فر و فته سرو بعد در حالي كه خنده ي قشنگي بر لب داشت ادامه داد نگران نباشيد من گفتم كه حاج رضا 

ي ده توده اما شهاب راضي نبوخواهر خونده ي شهاب چند وقتيه كه اومده پيش شهاب . امشب هم دعوت ش

 .اينجور ميهمانيها خواهرش رو ببره

 .يلدا هنوز قانع نشده بود و نگران به كامي چشم دوخته بود

 .كامبيز پرسيد. چيه؟ بازكه نگرانيد. مطمئن باشيد كسي شما رو سوال پيچ نميكنه

 .تندي داشاليي بسيار زيبايعاقبت اتومبيل كامبيز مقابل در بزرگ و سفيد رنگي متوقف شد . خانه ي وي

نها آي از حياط بزرگي كه درختهاي بيشمارش جالل و ابهت خاصي به آن بخشيده بود. مخصوصا حاال كه بعض

 .هنوز سفيد پوش برف گذشته بودند

لند بثل خودش بيز مبعد از دقايقي صداي سالم و احوالپرسي سالن بزرگ خانه را پر از ولوله كرد. خواهرهاي كام

 .سبزه رو بودندقد و 

رشت با دماني و كنجكاوانه و مشتاق به يلدا نگاه ميكردند. زني ميان سال و خوش پوش با پوستي روشن و چش

امبيز كنواده ي رم خاهيكلي  كه  اصال شبيه بچه هايش نبود به عنوان مادر كامبيز معرفي شد. يلدا از استقبال گ

 .به هيجان آمده بود

ند و كر حس تندهاي گرمي كه به يلدا هديه ميكردند باعث ميشد خود را خودماني نگاههاي محبت آميز و لبخ

 .از آمدن به آنجا خوشحال شود

ب خيلي ت خيلي خند گفكامبيز كه يلدا را تقريبا خجالت زده ميديد براي آنكه او را از تعارفات خانواده اش برها

 .خب

حت ان استراميخو ده كه وسايلشون رو آنجا بذارن و اگهكتي جان  يلدا خانم رو ببر اتاق من رو بهشون نشون ب

 ...كنند
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صداي مردانه اي آنها را بخود جلب كرد. چه عجله اي داري پسر جان؟ بگذار ما هم با اين مهمان عزيز آشنا 

 .بشيم

 .پدر كامبيز بلند قامت و چهارشانه پيش آمد و لبخند زنان گفت خوش امدي دخترم

 .من مزاحم شدمسالم . متشكرم. ببخشيد 

 اختيار داريد . عزيزم. منزل خودته. شهاب جان خوبند؟

 .بله سالم رسوندند. تشكر

 كامبيز گفت بابا شما خونه بودي؟

 .مادر گفت بله ايشون خواب تشريف داشتند

 .كيميا گفت همينجوري ميخواين سر پا بايستين؟ يلدا خانم خسته شد

 .يلدا شرمگين لبخند زد

 .ييد يلدا خانم . بفرماييد توي اتاق منكامبيز گفت بفرما

م ارت بكنيست زيمادر گفت واي پسر جان چرا اينقدر عجله ميكني. بذار چند دقيقه بشينيم و يلدا خانم رو در

 ويك چايي

 .و ميوه اي و يك چيزي باالخره

و خطاب  باشه... رمونناپدر گفت آره بابا جان .تو عجله داري برو به كارت برس. ما دوست داريم يلدا خانم فعال ك

 به يلدا با  لحن شوخي گفت البته اگر يلدا خانم هم دوست دارند؟

 .يلدا خنديد و گفت بله حتما خوشحال ميشم

 .كامبيز گفت آخه يلدا خانم خسته اند. تازه از دانشگاه اومدند

 پدر گفت مگه توي دانشگاه بجز درس خوندن كار ديگه اي هم هست.؟

 ي؟كامبيز گفت يعني چ

 .پدر گفت پسر جان درس خواندن پشت ميز نشستن وشيطنت كردن كه ديگه خستگي نداره
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و همگي خنديدند. پدر كامبيز فضا را شادتر كرده بود. خيلي راحت و بي غل و غش با يلدا برخورد كردند و يلدا 

 .خيلي زود با آنها آشنا شد

 .تآمده اس ز فضااوري به او نگاه ميكردند كه گويي كتايون و كيميا لبخندهاي معني داري به يلدا ميزدند و ط

 .چند لحظه بعد موبايل كامبيز زنگ زد و كامبيز در حالي كه بسوي يلدا ميامد گفت شهابه

 .يلدا گوشي را گرفت و گفت سالم

 سالم . خوبي؟

 .خوبم

 راحتي اونجا؟

 .آره . آره

 .ساعت ديگه ميام دنبالتشهاب با لحن خاصي گفت ببين اگه اونجا رو دوست نداري يك 

 .نه نه . دوست دارم

 يلدا ميخواي نرم؟

 .نه نه گفتم كه خيلي راحتم

 .باشه مواظب خودت باش

 .خوش بگذره

 .تراودون مييلدا گوشي را به كامبيز داد. صورتش گلگون شده بود و احساس ميكرد حرارت از صورتش به بير

و به رد و هوا روب بوغاز دقايقي او هم آماده ي رفتن شد. نزديك كامبيز آنها را تنها گذاشت تا آماده شود. بعد 

 .تاريكي ميرفت

 .يلدا از اينكه كامبيز هم ميرفت دلتنگ شد .گويي دوباره احساس غربت ميكرد

 ضوع خيليكه موكامبيز هم كت و شلوار پوشيده و كراوات زده بود. يلدا با ديدن كامبيز در دل گفت مثل اين

 .مهمه
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 ودشون رسيدند.و ناخواسته بياد روز عقدش افتاد كه هم كامبيز و هم شهاب چقدر ساده و بي تكلفچقدر به خ

 ...آمده بودند. انگار كه اصال براشون مهم نبوده. رنجشي در دلش افتاد. دلش چنگ شد

ست در ام چيكامبيز گفت تو رو خدا يلدا خانم رو خسته نكنيد. كتي بسه ديگه. چقدر حرف ميزني. مامان ش

 كردي؟

 .مادر گفت تو چيكار داري. عزيزم؟ تو كه شب اينجا نيستي

 .كامبيز گفت ببينيد يلدا خانم چي دوست دارن...يلدا خانم هر چي دوست داريد همون رو بگين

 يديلدا گفت من هر چي باشه دوست دارم. و االن هم فكر ميكنم خيلي زوده.شما اصال نگران نباش

 .ديرتون ميشه

 .ي جان راحت شدي؟حاال برو ديگه. خسته امون كرديپدر گفت كام

 انملدا خكامبيز گفت دست همگي تون درد نكنه. خيلي به من ابراز عالقه و محبت ميكنيد. واقعا پيش ي

 .شرمنده ام ميكنيد

 .مادر گفت الهي قربونت برم. كتي براش اسفند دود كن

 .كتايون گفت .حتما

 .برازنده و شيك شده بودمادر كامبيز راست ميگفت .او واقعا 

 .ودرده بكامبيز پسر خوش قيافه اي بود.موهاي بلندش را از پشت سر بسته بود و چهره اي جذاب پيدا ك

 .ريدچشمهاي كامبيز برقي زد و لبخند قشنگي نثار يلدا كرد و گفت يلدا خانم يك لحظه تشريف بيا

 .تمام نگاهها او را دنبال كردند يلدا از روي مبل بلند شد و عذرخواهي كرد و بسوي او رفت.

 وند. همه شيبينيكامبيز خم شد . سر پيش آورد و گفت يلدا خانم تو رو خدا راحت باشيد. خانواده من رو كه م

 ن پيشتونا مياماشاءاهلل زيادي راحتند. با كتي و كيميا بريد توي اتاق من  و اگه امشب هم ترسيديد اونه

 گيريد. چيزي الزم نداريد؟هر چي الزم داشتيد از اونها ب

 .نه نه متشكرم . شما خيالتون راحت باشه. بازم ممنونم
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 .هرطور كه خونه ي خودتون هستيد اينجا هم همونطور باشيد

 .مرسي نگران نباشيد

 .فظد. خداحانكني كامبيز نگاهي به او كرد و فكري كرد و بعد گفت نگران نباشيد. اصال ... اصال به امشب فكر

 ..خداحافظ

و با زرشك پل امبيزكآنشب براي يلدا تجربه ي جديدي بود. حداقل اين بود كه كمتر بياد شهاب افتاده بود. مادر 

 مرغ

 .خوشمزه اي درست كرده بود كه همگي از خوردن آن لذت بردند

 .تبعد از شام هم دور هم نشستند و پدر كامبيز مجلس را بدست گرفت و از همه چيز و همه جا گف

ه... و اب بيافتاد شهدا كه هميشه تنها بود و دور برش خلوت . شب جالبي بود. آنقدر كه وقت نميكرد به يبراي يل

 از

 .اين جهت خوشحال بود

 .باالخره همراه خواهران كامبيز به طبقه ي باال رفتند تا در اتاق كامبيز استراحت كنند

 كتايون گفت يلدا جان شبها زود ميخوابي؟

 .وقت بيدارمنه اتفاقا تا دير 

 .ميخوابه 10چه خوب . بابا اين كيميا ساعت 

 .خوابيد ميخوابم. از دست كامبيز و بابا مگه ميشه زود 10كيميا گفت بيخود كرده اي . من كجا ساعت 

 .كتايون گفت آره كامبيز تا دير وقت اينجا ميشينه و گيتار ميزنه. گاهي هم بلند ميخوابه

 ...نميدونستم آقا كامبيز اينطوري اهل موسيقي باشن يلدا متعجب گفت ا. چه جالب من

 .يببين كيميا گفت به . كجاش رو ديدي. پس واجب شد بيشتر اينجا بياي و از نزديك هنر نمايي اش رو

 ...يلدا خنديد

 كتي گفت يلدا جان مانتوت رو در بيار و راحت باش. لباس داري؟
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 .بله .بله .مرسي

ز خوش اپ قرمتمانتويش را در آورد . از نگاههاي كتي و كيميا خنده اش گرف. يلدا روسري اش را برداشت و 

 رنگي

 .پوشيده بود كه با شلوار جين اش زيبا به نظر ميرسيد

 .كتي طاقت نياورد و گفت ماشاءاهلل چقدر خوشگل و ظريفي

 .كيميا گفت بزن به تخته. و خنديد

مه هموهاي بلندي داري. خوش بحالت. چطوري اين كتي در حالي كه دو انگشتي به كمد ميزد گفت چه 

 بلندشون

گه و به م قشنكردي؟ من كه طاقت نميارم . تند تند كوتاه ميكنم و بعد پشيمون ميشم. البته موهات خيلي ه

 بلند

 .كردنش ميارزه

 .رديلدا فقط خنديد و از  اينكه آنقدر از او تعريف ميكردند خوشحال بود و در دلش قند آب ميك

 يميا گفتبه ك هان نگاه كتي روي گردنبند يلدا متوقف شدو در حالي كه متحير به يلدا نزديك ميشد خطابناگ

 .ا ... كيميا اين زنجير چقدر شبيه زنجير كاميه

 .دل يلدا هوري ريخت. چون واقعا زنجيري بود كه كامبيز سر عقد به او هديه داده بود

 .كيميا ادامه داد آره . شبيه شه

 يطنت خاصي پرسيد . هديه است؟كتي با ش

 د.(امان شيلدا غا فلگيرانه گفت بله. )اما در يك لحظه از تصور و فكر آندو خواهر خجالت كشيد و پشي

 يد؟ضربه اي بدر خورد . مادر كامبيز بود كه با يك ظرف آجيل وارد اتاق شد و گفت دخترا بيدار

 .شما كه نميذاريد يلدا خانم استراحت كنند

 .مامان يلدا دير ميخوابه. خودش ميگه زود خوابش نميبرهكتي گفت 
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 .مادر كامبيز هم به آنها پيوست

 كيميا گفت بابا خوابيد؟

 .آره مادر و چشم به يلدا دوخت

 .هر بار كه يلدا چشمش به او ميافتاد مجبور بود لبخندي بزند  سر را به زير بياندازد

ني يلدا ز ميكداره؟ و بعد خطاب به يلدا گفت موهات رو با كتي رو به مادرش گفت مامان ميبيني چه موهايي

 جون؟

 .يلدا مجبور شد گيره ي سرش را باز كند

يگفت زش نماكيميا گفت واي شهاب اين خواهر خونده ي خوشگل رو تا بحال كجا قايم كرده بود كه هيچي هم 

 .و خنديد

الن اينكه ا ويترا مو ميهماني اش افتاد. بياد  چهره ي يلدا با شنيدن اسم شهاب رنگ باخت و ناگهان به ياد او

 آنها

احتم زند رچه ميكنند؟ ديگر حواسش به آنها نبود. در يك لحظه عرصه را تنگ يافت و دلش خواست فرياد ب

 بذاريد. ميخوام تنها

 .باشم. اما تنها به زدن لبخندي اكتفا كرد

زنگ  ايد كاميبم. شد گفت بچه ها من ديگه ميرم بخوامادر كامبيز بعد از دقايقي در حالي كه آنها را ترك ميكر

 .بزنه

 .حواستون باشه. يلدا خانم رو هم زياد بيدار نگه نداريد... شب به خير

 .دهدببعد از رفتن او كتي بسراغ ضبط رفت و آهنگ ماليمي گذاشت تا به جمعشان حال و هواي ديگري 

 .سيدرشهاب  بود و آنده براي يلدا . دوباره حرف بهدر مورد هر چيزي حرف زدند . يلدا براي آنها جالب 

 كتايون گفت راستي عروسي شهاب كي هست؟

 يلدا كه داشت قالب تهي ميكرد گفت عروسي شهاب؟

 آره وا مگه خبر نداري؟ ميترا رو نديده اي؟
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 .يلدا سعي كرد لبخندي بزند و گفت چرا ديده ام

 خب ديگه . نظرت راجع به اش چيه؟

 درست نميشناسمش. بد نيست. البته از چه لحاظ.؟خب نميدونم. 

 با شهاب طه اشهر سه خنديدند . يلدا به ظاهر ماليم مينمود ولي دلش ميخواست بيشتر راجع به ميترا و راب

 .بداند

 .هبر بخور د بهتكتي گفت البته ببخشيدها . در واقع يك جورايي فاميل ميشه. يعني اون ميشه زن داداشت. شاي

 .صال به اش تعصب ندارمنه...نه ا

 كيميا زد زير خنده و گفت ميدوني كامي اسمش رو چي گذاشته؟

 نه چي؟

 .كتايون گفت مارمولك خون آشام

 يلدا خنديد . بنظرش اسم خوبي بود.پرسيد زياد مياد خونه تون؟

 .مياننكه ه كتي جواب داد آه نگو. خدا نكنه. چند بار با شهاب اومدند اينجا. اما خوشبختانه خيلي وقت

 .پس شما بايد خوب بشناسيدش

 .چه جور هم

 شهاب رو دوست داره؟

 .فكر نكنم

واج ه ازدكيميا گفت راستش كامي ميگه هيچ كدوم همديگه رو دوست ندارن. و فقط روي يك حسابهايي قرار

 .كنند

رم. عشق ندا ديكتي در حالي كه اداي ميترا را در مياورد گفت به قول مارمولك خون آشام من به عشق اعتقا

 .آدم رو حقير ميكنه

 ميترا اين رو گفت ؟ جلوي شهاب؟
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 .آره بابا. پر روتر از اين حرفهاست

 .كيميا گفت بنظر من شهاب حيفه . يعني واقعل ميترا دختري نيست كه به درد شهاب بخوره

م به هم هيلي ه . خكتي گفت نه بابا. ميبخشي يلدا جون. من ركم. شهاب هم خيلي مغروره و هم خيلي پر افاد

 .ميان

 يدم زميندختره كيميا گفت اصال هم نميان. اون چيزهايي كه كامي از شهاب ميگه با چيزهايي كه من از اين د

 .تا آسمون فرقشه

 آقا كامبيز خيلي وقته كه با شهاب دوسته؟

 .آره . از آخرين سالهاي دبيرستان و بعد از دانشگاه تا حاال ديگه

 را عوض كند . بنابر اين بي مقدمه پرسيد شما هم قراره ازدواج كنيد؟ يلدا خواست كه حرف

 .كيميا لبخندي زد و گفت دقيقا دوازده روز ديگه

 .يلدا به هيجان آمدو گفت واي به اين زودي .پس چيزي نمونده

 .كتي گفت البته يك ساله عقد كرده

 يلدا رو به كيميا گفت دوستش داري؟ يعني عاشقش شدي؟

 .نه اونطوري. ولي خب دوستش دارمعاشق كه 

 .يلدا لبخندي زد و نگاهش به گلهاي رو تختي دوخته شد

 كتي پرسيد. چي شد؟ رفتي توفكر؟

هم ن و بيلدا لبخند زد و صادقانه گفت خيلي خوشحال ميشم وقتي مي شنوم دو نفر همديگر رو دوست دار

 .ميرسن

 .كيميا نگاه مهربوني به او كرد و گفت آخي...نازي

 .كتي هم با نگاه شيطون و زيركش يلدا را نگاه كرد و گفت ان شاءاهلل تو هم بهش ميرسي

 .لبخند بر روي لبهاي يلدا نشست و در دل گفت من در كنارشم منتها بدون داشتن او
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 .كيميا هم خنديد و گفت معلوم شد يك نفر رو دوست داري ها

 .يلدا خنديد و گفت آره دوست دارم .ولي عاشقانه

 .ي گفت آخي . چه راستگوكت

 .يلدا لبخند زنان گفت بقول استادم دروغ هم بگم بيفايده است. چون از چشمام پيداست

 باهاش دوستي؟

 .يلدا نميدانست چه بگويد. لبخندي زد وگفت نه به اون شكل

 ا. چرا؟ ميدونه دوستش داري؟

 .يلدا سري تكان داد و گفت نميدونم

 ش نگفتي؟را بهاشتباه از آب در آمده بود با حيرت گفت مگه ميشه ندونه؟ چ كتي كه گويي تصوراتش به ناگاه

 .يلدا چيزي نگفت

 .بعد كتي خنده ي شيطنت باري كردو گفت بهر حال مطمئن باش كه اون خيلي دوستت داره

 .يلدا چشماش رو گرد كرد و گفت  از كجا ميدوني

 .كتي خنديد و گفت خب ديگه. بعدا ميگم

 .. گويي آندو از چيزي مطلع بودند كه يلدا از آن خبر بود كيميا هم خنديد

نرگس  فرناز و ي بجزآنها تا دير وقت بيدار بودند و صحبت ميكردند. يلدا احساس خوبي داشت. بعد از مدتها كسان

ست ودكسي را  ود كهبهمدم او شده بودندو اين برايش جالب و سرگرم كننده بود. از اين كه به آنها اعتراف كرده 

 .دارد احساس عجيبي داشت

 نميدانست كار درستي كرده است يا نه؟

 را تنها يلدا كتي و كيميا از يلدا قول گرفتند كه حتما براي عروسي بيايد و باالخره شب به خير گفتند و

 .گذاشتند

 .يلدا نگاهي به اتاق بزرگ كامبيز انداخت. چه كتابخانه ي بزرگ و زيبايي 
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البالي رمانها كتابي را بيرون كشيد . كتابي كه سالها پيش آنرا چندين بار خوانده بود و بسوي آن رفت و از 

 خيلي دوستش داشت)پر اثر ماتيسن( روي تخت نشست و شروع كرد به ورق زدن . فكر ميهماني خانه ي

 .راز كشيددو  ردكميترا و رفتن شهاب و بودن او در ان ميهماني لحظه اي رهايش نميكرد . كتاب را كنارش رها 

 .نگاهش به سقف بود و افكارش مغشوش. بدجوري دلش در هواي يار ميتپيد. چشمها را بست 

دستها شست وصورت شهاب را جلوي چشمان خود مجسم كرد. بيقرارتر شد . دلش به شدت ناآرام بود. دوباره ن

ت ته. ازبه ياد من بيافرا روي صورتش گذاشت و  بلند گفت خدايا كاري بكن كه هر جا هست همين االن 

 .خواهش ميكنم

 .دستها را برداشت و نفس عميقي كشيد

ر داشت. دوباره سعي كرد چهره ي شهاب را جلوي چشمانش مجسم كند. گويي كار مهمي براي انجام دادن د

ش بعماق قلاا از جايي خوانده بود يك عاشق واقعي ميتواند ارتباط روحي با معشوق ايجاد كند. بشرطي كه واقع

 ...بخواهد

 .با اميد بيشتر به او فكر كرد 

 فتگتصويرش واضحتر شد. نگاهش جان گرفت و اشكهاي گرم روي گونه هاي سرد يلدا دويدند. زير لب 

 ...شهاب.شهاب جونم

نرا آا عاقبت تخت . دوباره به خود آمد. سراسيمه از جاي برخاست و به دنبال كتابي در كتابخانه به جستجو پردا

 حافظ بود. نيت كردو تفاليافت. 

 :زد. جواب آمد

 

 باز آي و دل تنگ مرا مونس جان باش

 وين سوخته را محرم اسرار نهان باش
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نيروي آرام بخشي وجودش را در بر گرفت. گويي خيالش راحت شده بود. دوباره به تخت خواب بازگشت و در 

م ميشدند كه صداي باز و بسته شدن در حالي كه زير پتو ميخزيد احساس بهتري داشت. كم كم چشمهايش گر

 .اتومبيلي او را بخود آورد. سراسيمه از جا برخاست و از گوشه ي پنجره حياط بزرگ را جستجو كرد

بلند  دش راقدرست حدس زده بود. اتومبيل كامبيز بود كه وارد حياط شد. گويي كس ديگري هم همراهش بود. 

ونها د؟ ولي اشتموم  مييزد. دقت كرد... خدايا اون شهابه. يعني مهمونيكرد تا بهتر ببيند. كامبيز با كسي حرف 

نيم را  وت سه كه ميگفتن تا فردا صبح طول ميكشه. فوري به ساعت زل زد. درست معلوم نبود. اما انگار ساع

 .نشان ميداد. خيلي هيجانزده بود. دوباره بيرون را نگاه كرد

آهسته  خيلي آمده بودند. چيزي از حرفهايشان نميشنيد. سعي كرد از ماشين فاصله گرفته بودند و نزديكتر

 .پنجره را باز كند

 .حاال از ميان پنجره بهتر ميشنيد ولي چقدر سرد بود

 .كامبيز با عصبانيت گفت ديوونه شدي؟ االن نميشه...سعي داشت صدايش كنترل شده باشد

 .شهاب گفت چرا نميشه؟ برو صداش كن

 .ي؟ االن همگي خوابنآخه مگه مغز خر خورد

پنجره  ز پشتاو تاخواست اشاره به پنجره ي اتاقش كند يلدا خود را عقب كشيد. پرده ضخيم بود و ميدانست 

 .مشخص نيست

 .كامبيز ادامه داد خودت كه ميبيني. اگر بيدار بود حد اقل چراغ خواب رو روشن ميگذاشت

 .خب بيدارش كن

 اصال ميخواي من باهات بيام؟

 عصبانيت گفت تو رو ميخوام چه كنم؟ شهاب با

 ت روامزدينكامبيز در حالي كه عصبي مينمود گفت اون رو ميخواي چي كني؟ هان؟ نكنه عجله داري حلقه ي 

 بهش نشون بدي؟

 .نترل كندنها را كنست آسرما و اضطراب در تن يلدا ريخت . دندانهايش پيانو وار باال و پايين ميشدند و او نميتوا
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بدون كالمي به سوي كامبيز حمله ور شد و با خشم بسيار گفت تو ديگه خفه ش. تو ديگه دهنت رو شهاب 

 .ببند

 .يهي كافكامبيز او را عقب هل داد و پوزخندي زد و گفت چيه؟ جوش آوردي . نه رفيق. تو دهنت رو بست

 .يگمه يلدا مبرو  م. من همه چيالبته تو گذاشتي كه افسار به دهنت بزنند. و خفه ات كنند. از من نخواه خفه ش

 را ه ي پردهر گوشيلدا كه از مشاجره ي آنها به تنگ آمده بود و تقريبا هم متوجه موضوع شده بود پريشان خاط

 ار ندوباره بيرو انداخت و آرام پنجره را بست. سرش سوت ميكشيد. دوباره مضطرب و لرزان بود. صداي در آمد .

 سي . پب رفته بود. مستاصل و نگران روي تخت نشست و با خود گفت لعنتنگاه كرد. هيچ كس نبود. شها

قد كرده عن هم امشب شب نامزدي اش بوده. شايد هم عقد كرده كه كامبيز اونطور ي عصبي بود. بيخود كرده. م

 ام

 .منم... و اشكها دوباره ريزان شدند

 گه شدهاشه . فت حتي اگه عقد هم كرده بابشدت ميلرزيد. دستش را به گوشه تخت گرفت و ايستاد و با خود گ

 ه هق هقب...و اگه شده بدست و پايش بيافتم ازش جدا نميشم. من هم اونجا ميمونم... من هم اون رو ميخوام

 ؟ن نموندهيش اوافتاد. و ادامه داد .اي كاش باهاش ميرفتم. اومده بود دنبالم. اگه دوستش داره. پس چرا پ

 خدايا چرا امشب تموم نميشه؟پس چرا ديوونه شده بود؟ 

به همه چيز  يلدا كشان كشان پيكر نيمه جانش را به تخت رساند. دلش پر از درد بود و چشمش پر از اشك .

 .فكر كرد

 ...و آنقدر با خود حرف زد كه ندانست چگونه خوابش برد

 . دوبارهف بودآسمان صاف صايلدا وقتي چشم باز كرد اتاق پر از نور و گرما بود.آفتاب دلپذيري در آمده و 

 .چشمش را بست

يكرد ساس ماحساس بدي نداشت. همه چيز را به خاطر داشت. با وجود آن كه خيلي دير خوابيده بود اما اح

 .ست ميدانخستگي اش كامال برطرف شده و از شب گذشته خوشحالتر و اميدوارتر است. دليلش را به وضوح ن
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ن نيمه شب بود. از اينكه شهاب در آنموقع از شب بخاطر ديدن او تالش شايد بخاطر ديدن رفتار شهاب در آ

 .ميكرد نور اميدي در دلش افتاده بود

 .كه  حتي فكر نامزد شدن رسمي او هم اين نور را كمرنگ نميكرد

 ي حاال ميگن... خجالت ميكشيد از جايش برخيزد و بيرون برود. با خود گفت لعنت 10.5ساعت را نگاه كرد.

 چقدر

 هر آنجا با ده ازبهش خوش گذشته. چقدر ميخوابه... و با عجله از جا برخاست و تخت را مرتب كرد و لباس پوشي

 .مكافاتي كه بود بيرون آمد و در را باز كرد

 كتي كتاب بدست در مقابلش ظاهر شد و با خنده ي سر حالي گفت صبح بخير. خوب خوابيدي؟

 ...يلدا خنده اي كرد وگفت بله خيلي

 ...كامي هم تازه بيدار شده

 آقا كامبيز اومدند؟

 ...ظرنه منتآره د يشب دير وقت اومده. حاال برو يك آبي به صورتت بزن و بيا پايين صبحانه بخوريم. هم

دهاي ز و لبخنوي باربعد از دقايقي يلدا همراه كتي به بقيه كه سر ميز صبحانه جمع بودند پيوست و باز همه با 

 گرم

 .بخير گفتند و با محبت زايدالوصفي او را دعوت به نشستن كردندبه او صبح 

ا گفت يلد زد و كامبيز كه تازه بيدار شده بود موهايش ژوليده و چشمهايش كمي پف آلود بود. به يلدا لبخند

 خانم شنيدم

 ...ديشب اين دخترها خسته تون كرده اند؟ انگار نگذاشتند درست بخوابيد

 .خيلي بدجنسيكتي بالفاصله گفت كامي 

 كامبيز هم خنديد و گفت جدا ديشب راحت بوديد؟

 .بله خيلي... متشكرم

 .من زنگ تلفن رو قطع كردم . گفتم اگر كسي هم زنگ زد شما رو بيدار نكنه
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كيميا به ناگاه از جا پريد و گفت واي خاك بر سرم. نيما قرار بود زنگ بزنه. و بسوي تلفن دويد و همگي 

 .خنديدند

ه بگرفت خب ه نميخود فكر كرد شايد شهاب هم زنگ زده باشه. البته اگر هم از زنگ زدن به خانه نتيج يلدا با

 تلفن

 .همراه كامبيز زنگ ميزد. با اينهمه دلش به شور افتاد

 كامبيز گفت چاي دوست داريد يا شير؟

 مرسي. چاي . راستي آقا كامبيز شما كي اومديد؟

 .آخر شب كه واهلل نه نصف شب بود

 .يلدا جرات نميكرد راجع به شهاب چيزي بپرسد اما دل توي دلش نبود

ايي و سواله ر كندمادر كامبيز هم بقدري تعارف ميكرد كه مغز يلدا حسابي بهم ريخته بود. نميدانست  درست فك

 بپرسد

 .يا مدام جواب تعارفات را بدهد... و تشكر كند

 .اجازه خواست تا آنها را ترك كند بعد از صبحانه يلدا از همه ي آنها تشكر كرد و

تفريح ي گردش وا براآنها به اصرار ميخواستند كه براي ناهار هم پيششان بماند. كتي هم برنامه ي بعد از ظهر ر

 .پيش بيني ميكرد

يگر ند. دكاما يلدا ديگر تحمل نداشت و آنقدر مضطرب و دلتنگ شهاب بود كه بيخودي دلش ميخواست گريه 

 نزديك

 بر كنيدد لحظه صقط چنآنجا فرار كند . اما كامبيز كه گويي به حاالت يلدا پي برده بود گفت يلدا خانم ف بود از

 .خودم ميبرمتون

 يلدا ان ما ازامي جمادر گفت آره دخترم . تنها كه نميشه بري . صبر كن با كامي بريد. و رو به  كامبيز گفت ك

 عروسي تما برايم رو حبياد. اما اينكار رو بتو ميسپرم كه يلدا خانخانم قول گرفتيم كه براي عروسي كيميا حتما 

 . .بياري
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 .اگر يلدا خانم افتخار بدن. حتما. در ثاني يلدا خانم كه تنها نيست. شهاب هم هست

 .خت شهاب كه با نامزد خودش مياد. يلدا خانم هم با تو بياد بهتره

 .كدام هزاران حرف ناگفته بهمراه داشت نگاه كامبيز نگاه يلدا و نگاه كتي و... گويي هر

 كامبيز خجالتزده براي اينكه حرف را عوض كند به مادر گفت بابا كي رفت؟

 ...صبح زود . اول ميخواست يكسر به عموت بزنه و بعد بره مغازه

 .است ابستهوكامبيز رو به يلدا گفت يلدا خانم بابا يك مغازه ي گلفروشي داره كه خيلي بهش عالقمند و 

 .مونهبا اين كه چند تا فروشنده و كارگر داره اما خب باباست ديگه .نميتونه بيكار توي خونه  ب

 .پس براي همينه كه اينهمه گلهاي خوشگل و عجيب  كه من تا بحال نديده بودم داريد

 .انگار شما هم به گل و گياه عالقمنديد

 .بله خيلي

 .ميكنم ون جورميخريد. ولي هرچي كه ميخواين به من بگين براتاتفاقا شهاب گفته بود كه مدام گل و گلدون 

 .مرسي

 .يلدا دوباره از جا برخاست و گفت ديگه با اجازه تون زحمت رو كم كنم

 .ريمما ب كامبيز با عجله از جا برخاست و گفت مامان مثل اينكه ديگه يلدا خانم خسته شده اند بهتره

ك يسيدند و يز بودست در گردن يلدا انداختند و او را چون موجودي عز كتايون و كيميا و مادر كامي ... همگي

 به يك

 .سفارش كردند كه حتما براي عروسي بيايد

 .چند لحظه بعد يلدا و كامبيز كنار هم توي اتومبيل بودند

 .كامبيز گفت خب يلدا خانم ببخشيد اگه بد گذشت

 .اريدبتي دداشتيد. خانواده ي خونگرم و با مح نه خيلي خوب بود. شما و خانواده تون واقعا به من لطف

 .بهتون تبريك ميگم
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 .متشكرم. همگي عاشق شما شده اند

 نچه رادتر آيلدا لبخند زد و سكوت كرد. دلش نميخواست به تعارف كردن ادامه دهدو دوست داشت كامبيز زو

 .در ميهماني اتفاق افتاده بود بگويد

 .مبيز گفت راستي ديشب دوستتون دنبالتون ميگشتچند لحظه به سكوت گذشت تا اينكه كا

 يلدا حيرت زده گفت دوستم؟

 .آره فرناز خانم با برادرشون

 شما از كجا ميدونيد؟

 يند و هرچشهاب ديشب توي مهموني بوديم موبايلم زنگ زد . برادر دوست شما بود كه گفت با فرناز در خونه ي

 .خانم هم نگران شدهزنگ ميزنند كسي در رو باز نميكنه. فرناز 

 گران شدهيلي نآخي من فراموش كردم به اونها اطالع بدم كه ميام خونه ي شما . ديشب هم زنگ نزدم. حتما خ

 .اند

 ...آره خالصه ديشب

 .كامبيز نگاهي به يلدا كرد و لبخند تلخي زد و گفت ... ديشب عجب شبي بود

 .چيزي ميخواين بگينيلدا كه منتظر فرصت بود نگاهش كرد وگفت چطور؟ شما 

ري سرد و ككامبيز به ناگاه جدي شد و با چهره اي منقبض شده مقابلش را نگاه كرد و با حرص دنده عوض 

 .تكان داد

 .يلدا پرسيد چي شده؟ آقا كامبيز خواهش ميكنم. بگين

 ...كامبيز نگاهش كرد و گفت باشه...باشه. يلدا خانم ميگم . اما چند لحظه اجازه بدين

 .يل را گوشه اي متوقف كرد و صاف نشستاتومب

 .يلدا در دل گفت واي قلبم اومد توي دهنم. بگو ديگه

 خوامون ميكامبيز نگاهش كرد و زهر خندي زد و باز چهره اش جدي شد. بسيار آرام و شمرده گفت اول ازت
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 .كامال خونسرد و آروم باشين

 .نم. بگينيلدا عجوالنه گفت من خونسردم. آقا كامبيز . خواهش ميك

 .توي جمعترا..من عادت به مقدمه چيني ندارم. شايد هم بلد نيستم. يلدا خانم ديشب توي مهموني... پدر مي

ب با جلوي همه ي دوستان و قوم وخويشان خودش و همينطور دوستان و همكاران مشتركمون نامزدي شها

 ميترا

 قهي همه حلا جلوز طرف شهاب براي ميترا . اونهرو اعالم كرد. حتي حلقه هم خريده بود.هم براي شهاب و هم ا

 .ردو بدل كردند... و عروسي را براي دو ماه ديگه اعالم كردند

 مهو اون ه مانهاكامبيز جمله ي آخر را با نفرت خاصي بيان كرد و ادامه داد..يعني ديشب مهموني و همه ي مه

 و از قبلچيز ر جشن نامزدي اشون بود... و همهپذيرايي و تدارك فقط براي تولد شهاب نبود. در حقيقت ديشب 

 تيموري

 .برنامه ريزي كرده بود

 وششدروي  كامبيز نگاهش به يلدا بود و خيالش از گفتن حقايق راحت بنظر ميرسيد. گويي بار سنگيني از

 .برداشته اند

شهاب . شهاب... ت ازرا نفربدن يلدا ميلرزيد . و ذره ذره وجودش نفرت شده بود. نفرت از پدر ميترا نفرت از ميت

 كه او

 نطوربيز كه آز كامارا پس زده بود. آيا واقعا شهاب او را نميخواست؟... نفرت از دو رنگي رفتارش و حتي نفرت 

 .بيرحمانه جريان را گفته بود

 ده ايز آينااحساس حقارت و اضطراب ناشي از ازدواج شهاب با ميترا بيچاره اش كرده بود. اضطراب و ترس 

 ر ازقيقت بدوحيرحم نامعلوم كه بيرحمانه در انتظارش بود تا او را حقير كند و تنهاي تنها در دستهاي سخت و ب

ريه هق هق گ ند تاروياهاي دوست داشتني اش له كند نابود كند و  بميراند... كاش ميتوانست بلند بلند گريه ك

 هايش
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كند. بدنش سرد بود و دلش سردتر... رنگي به چهره اش را خدا بشنود تا شايد خدا و فقط خدا برايش كاري 

 .نمانده بود

 كامبيز متوجه حاالت غير طبيعي او شد و با دستپاچگي گفت يلدا خانم...يلدا .حالت خوبه؟

 .نگاه سرد و بيرمق يلدا بي آنكه درست كامبيز را ببيند به او خيره ماند

 .رف بزنكامبيز دوباره گفت يلدا خانم... يلدا چي شده؟ ح

 يلدا تمام توانش را در زبان ريخت و گفت چيزي نيست. ميشه همينجا پياده بشم؟

 .رنگتون پريده . اينجا براي چي پياده بشين؟ يك لحظه منتظر باشين .من االن برميگردم

ست بسوي بميوه بديقه آيلدا سعي كرد بگويد آقا كامبيز حالم خوبه... اما كامبيز پياده شده بود و بعد از چند دق

 .اتومبيلش ميدويد. چهره اش آشفته و مضطرب مينمود

ه كو نداره ررزشش در حالي كه با دستپاچگي سعي ميكرد ني را در بسته بندي آبميوه فرو كند گفت يلدا .بخدا ا

 به خودت اينطور عذاب بدي. تازه حاال كه چيزي نيست. يعني اتفاقي

 ميديدينش؟ نيافتاده . شهاب كه راضي نيست... اگه ديشب

 .آبميوه را درون دستهاي سرد يلدا گذاشت و گفت بخور يك كمي بخور . حالت رو جا مياره

آسه  صا و آسهعت به صميميت يكباره و ناگهاني كامبيز يلدا را غافلگير كرد . كامبيز اصال مثل شهاب نبود و دس

 حركت

ماد ه او اعتهم ب ه ي خاصي نشان ميداد .يلدانميكرد. بيپروا بود و غير قابل پيش بيني به يلدا محبت و عالق

وبي ساس خداشت. خيلي زياد...و روي حرفهايش هميشه حساب ميكرد. از همان روز اول با ديدن كامبيز اح

 .داشت

 .احساسي كه به او اطمينان ميداد. تنها نيست و كامبيز طرفدار پرو پا فرص اوست

 لدم اسرار ز تمااد كه چرا كامبيز طوري رفتار ميكند كه گويي يلدا كمي از آبميوه را نوشيد و به آن انديشي

 او با خبر است؟

 .كامبيز گفت يك كمي ديگه بخور
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 .نه ديگه نميتونم. مرسي

 كامبيز نگاهش كرد وگفت بهتري؟

 .آره خوبم

 خيلي دوستش داري؟

 .يلدا شرمگين نگاهش كردو گفت نه

 .كامبيز لبخندي زد و گفت كاش واقعا اينطوري بود

 .آقا كامبيز ... بقيه اش رو بگين

 .كامبيز لبخندي زد و گفت بقيه اش؟ از هموني كه گفتم مثل سگ پشيمونم

 .تو رو خدا بگين

ا . خيلي جداشتهبه خدا ديگه چيزي نبود. فقط شهاب داشت پس ميافتاد. ميدونستم كه اصال خبر از اينكارها ن

 خورده

 .يرونو زدم ب اوردمدست هم بكنند. شهاب من رو نگاه كرد. .. طاقت ني بود. تيموري حلقه ها را به آنها داد تا

 .اصال راضي نيست ولي خب لعنتي حرف هم نميزنه

 .گاهي وقتها فكر ميكنم هنوزم درست نميشناسمش. انگار داره با خودش لج ميكنه

 ا همبك كم ينگرفتم. اتومبيل رو كه روشن كردم پريد توش و گفت ميخواد شما رو ببره خونه . منم تحويلش 

گو بياد ه يلدا ببه كه درگير شديم تا باالخره رفت. از صبح هم داره به موبايلم زنگ ميزنه . چند تا پيام هم داد

 .خونه

 وفقمااما بسيار ن در تمام مدتي كه كامي حرف ميزد يلدا در تالش بود كه باز پس نيافته و بر خود مسلط باشه.

 رفته يالقه گا كامبيز اصال براي من مهم نيست كه ديشب شهاب نامزد كرده يا حبود. با لحن آرامي گفت آق

 .هر چيز ديگه اي. ديگه مهم نيست. شهاب اون كاري رو كه فكر ميكنه درسته انجام ميده

 .شايد هم برعكس تصور شما خيلي هم راغب به اين ازدواجه
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 .خوشم مياد يكدنده اي. يعني واقعا برات مهم نيستكامبيز متحيرانه يلدا را نگاه ميكرد . لبخندي زد و گفت 

 .گيرهيلدا كه نگاهش رنگ سرزنش بخود گرفته بود گفت شهاب بچه نيست كه كس ديگه اي براش تصميم ب

 س بهترهپيشه. شتر سواري دوال دوال نميشه. حتما اون هم ميترا رو دوست داره ....واگه اينطوري خوشبخت م

 .خوشبختي اون مهمه همين پيش بره. براي من هم فقط

 .حاال اگر لطف كنيد من رو زودتر برسونيد ممنون ميشم و اگر هم خسته ايد من خودم ميرم

ت هم ا . بخودا يلدكامبيز نگاه مهربانش را به يلدا دوخته بود و متفكر مينمود. گفت هر چي كه تو بخواي . ام

 يك

رده لي فرق كن خي. از اولين روزي كه تو رو ديدم  تا االكم فكر كن. تو حيفي . حيفه كاه اين همه غصه بخوري

 .اي

 .يليه...خروز به روز الغرتر و ضعيف تر و ساكت تر ميشي. ميدوني؟ شهاب پسر خوبيه . اما خيلي مغرور

اش ت باهو بخاطر غرورش خيلي وقتها شده از دلش گذشته. متوجه منظورم كه ميشي؟ شايد بهتر باشه خود

 حرف

 ايدگه نبباش اگر طرف مقابلش مغرورتر از خودش باشه...يكبار هم گفته بودم اون وقت دي بزني. مطمئن

 .منتظر باشيم كه قصه تون آخر قشنگي داشته باشه

 لي وقتيوزنه. يلدا ساكت بود و بحرفهاي كامبيز گوش ميكرد... آره شايد بهتر بود كه خودش با شهاب حرف ب

 .ري؟ اصال چي بگم؟بگم تو رو خدا من رو رها نكنبه اينجا رسيد بخودش گفت آخه چه جو

ك زندگي يحقير بگم بدون تو نميتونم زندگي كنم. اونوقت اگه از دلسوزي بخواد با من بمونه چي؟ نميتونم ت

 .تحميل شده  رو تا آخر عمر تحمل كنم

 ..باشهاشه..تلفن كامبيز زنگ زد. شهاب بود صداي فريادش ميامد. كامبيز فقط چند بار پشت هم گفت ب

 .االن اومديم ديگه

 يدادممغرور ميلدا در دل گفت اي كاش قدرتش رو داشتم كه ديگه اونجا نرم و يك درس حسابي به اون بدبخت 

 اگر دوستم نداره چرا اينهمه زنگ ميزنه؟ چرا ميخواد زودتر به خانه اش برم؟... البته شايد هم نگران يك سوم
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 ...از دارايي پدرشه

 .دهندي زد وگفت به چي فكر ميكني؟ نگفتم شهاب خيلي دوستت داره. از صبح كلي زنگ زكامبيز لبخ

 .مترسيده فكر كرده دوتايي رفتيم گردش. البته به من هم گفته كه در مورد ديشب چيزي بشما نگ

 مه وكه ا.. زيرا  يلدا با خود گفت نميخوام با كامي درد دل كنم. نميخوام عشق رو با وساطت كسي بدست بيارم.

 ما بازايپاشيد. مز هم امغرور بود. شايد هم بقول كامبيز مغرورتر از شهاب . حاال به خاكستري ميماند كه با فوتي 

 .هم كاري نميكرد

 صداي قلبش داخت.نزديك خانه ي شهاب يلدا پياده شد و قدم زنان به خانه آمد. نگاهي به سراپاي آپارتمان ان

عقب رفت تا  قدر اين خانه را دوست دارم شنيد. اتومبيل شهاب جلوي در بود.را كه با تمام وجود ميگفت چ

 پنجره ي

 .كرد ا بازاتاقش را ببيند. تا نگاه كرد پرده پايين افتاد . پس شهاب منتظرش بود. معطل نكرد و در ر

 واستميخش اعتماد به نفس عجيبي پيدا كرده بود. از رفتارهاي احمقانه ي خود نيز خسته شده بود. و دل

 .احساسات را كنار بگذارد و مثل آدم بزرگهاي عاقل برخورد كند. البته اگر ميشد

 .از شدبد در آهسته پله ها را باال ميرفت. نميدانست چه خواهد شد. اما اميدوار بود. تا خواست زنگ بزن

 خسته ته ويش آشفقدمي به عقب گذاشت تا شهابش را بهتر ببيند. اثري از سرو وضع روز قبل نبود. سرو رو

 .تميگش مينمود. مطمئنا شب خوبي را نگذرانده بود. نگاهش منتظر بيقرار و كنجكاو روي چشمهاي يلدا

 .گويي در پي يافتن چيزي بود

 ثل مجسمهود. منگاه نگران يلدا روي دستهاي او ماسيد . اثري از حلقه نبود. نفس كشيدن را فراموش كرده ب

 هاي

 .شيشه اي بيحركت و با وقار در عين زيبايي ايستاده بود و پلك نميزدپشت ويترين با چشمهاي 

 شهاب گفت چرا نمياي تو؟
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يلدا كه تازه بخود آمده بود كفشها را در آورد و وارد شد و بدون حرفي به اتاقش رفت. تمام اتاقش پر از بوي 

 شهاب

 يكم روا از سرش برداشت و محبود. حتي تخت خوابش. از اين همه دو گانگي به ستوه آمد. روسري اش ر

 .گوتخت كوبيد. نميتوانست آن وضعيت را تحمل كند. گويي كسي از درونش ميگفت كاري بكن. چيزي ب

 مقد. من احته بوزمان از دست ميرود... اما باز ناتوان بود. بخودش گفت اون از اول همه چيز رو براي من گف

حويلم رو ت ر االن هم حرفي بزنم همون چرنديات روز اولبودم كه شوخي گرفتم. سر خودم كاله گذاشتم. اگ

 .ميده

هايي كه ن روزو فقط خودم رو كوچيك ميكنم. نه حاال كه اون ساكته منم ساكت ميمونم.آره مثل قبل مثل همي

 .گذشت

 .نشست جايش بغض بدي چشمها و گلويش را آزار ميداد. شهاب به اتاقش آمد. يلدا بدون هيچ عكس العملي سر

 .حتي سعي نكرد روسري را بردارد . به نقطه اي نامعلوم خيره بود و دلش مثل هميشه در تپشو 

 رسرسري نگاهي به شهاب كه كنارش مي نشست انداخت و چيزي نگفت . ترسيد صدايش لرزنده و خشدا

 .باشد. بغضش را كه مثل سيخي گلويش را سوراخ ميكرد فرو داد

 ا چي شده؟ چرا اينقدر توي فكري؟شهاب دستي به موها كشيد و گفت يلد

 د خوابيشب بديلدا سر بلند كرد . چشمهاي خسته و پر از سوال شهاب را نگاه كرد و گفت نه . چيزي نشده. 

 .شدم . يك كمي سر درد دارم

 اونجا راحت نبودي؟)لحنش ماليم و مهربان بود(ا

 .يلدا دوباره بغضش شديد شد و گفت ديگه هيچ جا راحت نيستم

 .نميدانست چرا اين حرف را زده است يا چطوري؟ از خود متعجب و شرمنده بود خودش

 و ادامه ه كردشهاب پنجه در موهايش كشيد و زهر خندي زد و گفت جالبه . پس مشكلمون يكيه... به يلدا نگا

 داد. منم ديگه هيچ جا راحت نيستم. راستي تو اينجا رو دوست نداري؟
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بود. دلش نميخواست هيچگاه او را رنجيده ببيند. لبخندي زد و گفت اينجا رو خيلي يلدا محو نگاه دلنواز او 

 .دوست دارم

ا شهاب هم خنديد و گفت خب پس جاي شكرش باقي است. ديشب خوش گذشت؟ با خانواده ي كامبيز آشن

 شدي؟

 .ديلدا كه ديد شهاب روش هميشگي اش را بكار برده است او هم سعي كرد مثل شهاب برخورد كن

 .لنشيندان و حال بهتري نسبت به لحظات اول داشت. جواب داد خانواده ي كامبيز هم مثل خودش بودند. مهرب

 يا دعوتي كيمانگار خيلي وقته كه مي شناسمشون... و با خنده و شادي ساختگي ادامه داد من رو براي عروس

 .كردن. خيلي اصرار كردن كه فراموش نكنم

 ؟راستي . خب عروسي اش كيه

 .دوازده روز ديگه

 .يدت بگوشهاب ابروها را باال انداخت و فكري كرد. گويي چيزي فكرش را مشغول كرده بود كه نميتوانس

 حبتهايران صيلدا هم بخوبي ميدانست كه او مثل هميشه سعي در پنهان كردن احساسش دارد. و حتما االن نگ

 اصال ميداند؟كامبيز است. نگران اينكه يلدا تا چه حد ميداند. آيا 

 .شهاب گفت راستي ديشب دوستت تماس گرفته بود . فرناز

 .آره كامبيز گفت

 خب كامبيز ديگه چه ها گفت.؟

 يعني چي؟

 .انگار خيلي با هم صميمي شديد

 .كامبيز پسر خوبيه

 .شهاب جستجو گر به يلدا چشم دوخت و انگار ناگهان جرقه اي در ذهنش بزنداز جا برخاست
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ترساند... بدون كالم ديگري او را ترك كرد.روز هفدهم بهمن بود. يلدا و دوستانش همگي در بوفه نگاهش يلدا را 

 ي دانشگاه مشغول ناهار خوردن بودند و اينبار نوبت نرگس

 .بود كه تعريف كند

 .خوبيه ت پسرنرگس گفت حاال قراره پس فردا براي ساعت چهار بيان خونه امون . مژده خانم همسايه مون گف

م خيالم ت نكنيلي ازش تعريف ميكرد. ميگه مومن و نمازخونه. اما بابا گفته تا خودم نبينم و باهاش صحبخ

 .راحت نميشه

 .فرناز گفت باباي توهم كه خدا ميدونه چه ايرادهايي از بدبخت ميخواد بگيره

 يلدا پرسيد نظر خودت چيه؟ عكسش چه شكلي بود؟

 ...بدم نيومد نميدونم. بد نبود. يك جورايي نوراني و مومن بنظرم ميرسيد.نرگس لبخند محوي زد و گفت خب 

 فرناز گفت كچل بود.؟

 .نرگس جدي شد و گفت نخير

 .فرناز گفت گفتم شايد علت نوراني بودن طرف رو پيدا كرده ام

 .نرگس شكلكي در آورد و گفت با مزه

 .يلدا گفت الهي يك كچل گير خودت بياد

فرقي  ه برامبه جانبي گرفت و گفت من كه ديگه خيالم از بابت محمد راحته. كچل هم بشفرناز قيافه ي حق 

 .نميكنه

 يلدا با حسرت گفت خدايا چي ميشد من هم از بابت شهاب خيالم راحت ميشد.؟

 .ردمنرگس گفت حسرت به دلها.. يك دقيقه زبون به دندون بگيريد. مثل اينكه من داشتم تعريف ميك

 ...پس فردا ببينش. بعد بيا تعريف كن . يك عكس كه اين همه تعريف نداره فرناز گفت حاال

 .گمن نمينرگس در حالي كه با پا صندلي فرناز رو به عقب هل ميداد گفت بيمزه ها . ديگه هيچي براتو

 يلدا گفت نرگسي جواب پسر عموت رو چي ميدي؟
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 م چيكار كنم؟ به نظرت ميشه يك عمرنرگس جواب داد. هيچي. وقتي من از جانب اون هيچ حركتي نديد

ير و وي اين گه و تبشينم توي خونه و دلم رو با پيغوم و پسغوم هاي اين و اون خوش كنم؟ اصل اينه كه مرد باش

 دار

 .پا پيش بذاره . واال خواستن دورادور و لم دادن توي خونه رو همه بلدند

 .فرناز به شوق آمد و گفت دمت گرم . بخدا راست ميگي

 ياتهي ادبرگس بسويش براق شد و گفت فرناز اگه حرف زدنت رو درست نكني... بابا آبروي هر چي دانشجون

 .با اين طرز حرف زدن ميبري

 .يلدا گفت موافقم

 ...فرناز گفت خب خب. ببخشيد. ديگه تكرار نميشه. حاال بگو داشتي خوب مياومدي

 .فرنازيلدا سري تكان داد و گفت به خدا تو آدم نميشي 

 .فرناز گفت بابا مگه من چي گفتم؟ و خنديد

 .نرگس گفت الهي اين محمد زودتر بياد سراغت . شايد اون بتونه تو رو درست كنه

 .فرناز نگاهي به سقف انداخت و گفت الهي آمين. هر سه خنديدند

 فرناز ادامه داد چند تا خواهر و برادرن

 .نرگس گفت: فكر كنم روي هم پنج تايي ميشن

 .يلدا گفت خدا كنه هر چي كه هست خوشبخت بشي

 .نرگس به او لبخند زد

 .فرناز گفت يلدا .جديدا خيلي مادر بزرگي حرف ميزنيها

 ه دادادام يلدا خنديد و گفت من غلط بكنم. ديگه حرف زدن خودم رو هم فراموش كرده ام. و باحالت خاصي

 .بر من حقير خرده مگير اي بزرگ

 .گفت چاكريم. نرگس چشم غره رفتفرناز سر خم كرد و 
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 .يلدا گفت بچه ها حاال نوبت منه. يك فكري به حال ما بكنيد. تو رو خدا

 ...فرناز گفت بابا جون ما كه هر چي ميگيم ميگي نميشه. خجالت ميكشم

 چكشاي كوچهره ي يلدا معصومانه و محزون شده بود. همانطور كه در افكارش غوطه ور مينمود با انگشته

 .اهبچه  ط نامفهومي روي ميز رسم ميكرد . سر بلند كرد و گفت داريم هر لحظه از هم دورتر ميشيمخطو

 .من يك ماه بيشتر وقت ندارم

 .نرگس گفت راستش يلدا من با پيشنهاد فرناز چندان موافق نيستم اما انگار آخرين راه حله

 ك مقداريدن و يبه خاطر چهار تا كالم حرف زفرناز گفت بخدا جواب ميده. بابا امتحانش مجانيه. وقتي شهاب 

 يي سرك بالسرمايه از جانب تيموري نسبت به اون احساس دين ميكنه و ميخواد دخترش رو بگيره خب وقتي ي

 .تو بياره معلومه كه ازت نميگذره. پول حاج رضا رو هم بيخيال

 .پولهيلدا گفت بخدا توي اين مدت به تنها چيزي كه اصال فكر هم نكرده ام 

 نرگس گفت خب پس مشكلت چيه؟

 .يلدا جواب داد اصال آقا من راضي ام . اما چيكار بايد بكنم

 زه و پسرهمي اندا د راهفرناز گفت آقا جون تو مگه توي فيلمها تا حاال نديدي كه دختره خواب ميبينه... دادو فريا

 عمر ام. يكتوي بغل پسره... آقا تمو دختره رو بيدار ميكنه. دختره هم گريه كنون خودش رو مي اندازه 

 .خوشبخت ميشن. و هرهر خنديدند

 .نرگس نگاهي به آندو انداخت و گفت خدايي اش خيلي وقيحانه است اما من موافقم

 .يلدا گفت الهي بميريد با اين راهنمايي كردنتون

 انساس وش كن. من فرناز گفت فهميدم و ناگهان لبخندي صورتش را پر كرد و با هيجان گفت يلدا خوب گو

 ونصف شب مياييم در خونه تون .ساسان نشوني گيريش خوبه. شيشه ي اتاقت رو با سنگ ميشكونيم 

 .و تمام ري...فرار ميكنيم . تو جيغ ميكشي و شهاب به دادت ميرسه و بغلت ميكنه. تو هم لوس بازي در ميا
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 يلدا گفت خب تكليف شيشه ي اتاق من چي ميشه؟

 .بدبخت. خودم پولش رو بهت ميدمفرناز گفت خسيس 

 نرگس گفت اومديم و سنگ خورد توي سر يلدا . اون وقت چي؟

 ال كفن وم دنبفرناز گفت خب در اينصورت موضوع فرق ميكنه. اون وقته كه بايد زنگ بزنيم بهشت زهرا و بري

 .دفن

 .نرگس گفت فرناز خيلي بي مزه اي

 .نگاراهتر بود باولت  پيشنهاد فرناز زياد هم بد نبود . گفت فرناز راهاما يلدا هنوز در فكر بود. بنظرش اولين 

 .فرناز بوجد آمد و گفت بخدا ميتوني يلدا 

 هم بسته هامونيلدا گفت فقط ميدوني بايد چقدر بلند خواب ببينم؟ بين من و شهاب يك ديواره و درهاي اتاق

 .ست

 .نرگس گفت امشب در اتاقت رو باز بذار

 .وقت شايد بفهمه كه نقشه استيلدا گفت اون

 هيدم كفرناز گفت بابا تو داد بزن . فقط همين. وقتي شهاب اومد بگو ترسيدم . يك شبح پشت شيشه د

 .با چشمهاي خوني زل زده بهم... بعد خودت رو بنداز توي بغلش و تمام

 .نرگس گفت چرا اينقدر اين كلمه ي آخر رو تكرار ميكني؟ فرناز بخدا چندشم ميشه

 .ديدفرناز با زيركي خنديد و گفت و گفت تو چندشت ميشه. خبر از دل اين بيچاره نداري؟ يلدا خن

 .نرگس گفت دوتاتون هم بيشعوريد

 .صداي خنده يلدا و فرناز آنچنان بلند شد كه در يك لحظه همه ي نگاهها به آندو دوخته شد

 زير شهاب رست بشه و تمام. بعد چي؟ شايدنرگس گفت بابا يواشتر. اومديم همه ي اينها كه فرناز گفت د

 .بار نره و بگه هنوز هم روي همون تصميمي كه قبال گرفته هست

 فرناز گفت غلط كرده . مگه شهر هرته؟ بال به سر دختر مردم بياره و بعد بزنه زيرش؟
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 ه فرناز ميگهيلدا آهي كشيد و گفت ولي من فكر نميكنم حتي اگه همه ي اينكارها رو كردم آخرش اونجوري ك

 ادت باشهيگه يمتموم بشه. اون شهابي كه من ميشناسم بيشتر از اين حرفها مغروره. تازه تا هر چي كه ميشه 

 .تو پيش من امانتي

 .يته امانتميگف فرناز گفت باباجون . حرف كه باد هواست. تا بحال يك ديوار و دو تا در فاصله تون بوده كه

 .ه فقط راهش اينه كه قورت بده . همين و تمامحاال وقتي هلو برو تو گلو باش

 .يلدا و نرگس باز به مثالهاي بينظير فرناز مي خنديدند

 ه؟آسون نرگس در حاليكه هنوز ميخنديد گفت يلدا راست ميگه. شهاب خيلي آدم مغرور و خودداريه. مگه

 ...بخدا هركي ديگه بود تا حاال واداده بود

 .فكر كرده اميلدا گفت خودم هم به اين خيلي 

 .ا امشبن . تفرناز گفت به هر حال عزيزم . امروز كه رفتي خونه روي اين مسئله كار كن و يك كم تمرين ك

 .ببينم چيكار ميكني باالخره. بابا تو زن عقد ي اشي

ز نرگس گفت يك كمي با خودت كاركن. يك كمي هم بهش نزديك شو تاكيدي هم روي جمله ي آخر فرنا

 .ندارم

 نگاهش خيره به ميز مانده بود. و فكر ميكرد كه چگونه ميتواند بدون زخمي كردن غروريلدا 

 ...خود به او نزديك شود

 .فرناز و نرگس از او قول گرفتند كه حتما براي آن شب برنامه اش را اجرا كند

 ريتيمو يآنشب شهاب دير وقت بخانه آمد و طبق معمول هر شب به اتاقش رفت. از روزي كه به جشن خانه 

 دجيح ميداشت تررفته و بازگشته بود كم حرفتر و متفكرتر مينمود. و يلدا چون اين وضعيت را زياد دوست ندا

 .كه بيشتر در اتاق خودش بماند

 .رناز فدير وقت بود كه به رختخواب رفت و بقولي كه به دوستانش داده بود مي انديشيد. به حرفهاي 

 در ميامد. ؟ به نظرش بعيد بود كه  بتواند نقش بازي كند. ابتدا خواست ساعتيعني حرفهاي فرناز درست از آب 
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 نيمه شب كوك كند. اما ترسيد صداي ساعت را شهاب بشنود و كار خراب گردد و بعد تصميم 2.5را براي 

 .گرفت تا نيمه هاي شب بيدار بماند. از جا بلند شد و كنار پنجره آمد و پرده را كنار زد

 اهروفان در طم بود و بهم ريخته بود. الي پنجره را باز كرد. باد شديدي به داخل هجوم آورد. معلوآسمان ابري 

 زد ه خودباست. پنجره را بست و بسوي تخت بازگشت. خوابش گرفته بود. اما نبايد ميخوابيد. قدري عطر 

 انستاز كشيد و ندو لباسش را عوض كرد. تاپ سفيدي پوشيده و موها را رها كرد و در تخت خوابش در

 ...كه چه وقت خوابش برد

 . هراسانپريد ساعتي گذشته بود كه صداي مهيبي اتاقش را لرزاند. او در حالي كه جيغ خفيفي ميكشيد از جا

 ر ازهيب تمشده بود. نور مهتاب گونه اي براي يك لحظه اتاقش را روشن كرد و بعد خاموش شد. صداي رعد 

 .بود 3ه كرد .ا نگارطوفان شده بود. در تختخوابش نشست تازه بخود آمده بود. ساعت  هميشه باز اتاق را لرزاند.

 خود گفت رد بانميدانست چگونه خوابش برده . بياد نقشه اش افتاد. بهترين فرصت  بود. حاالبايد كاري ميك

 ...بايد از اين فرصت استفاده كرد. و دوباره گفت خدايا. اين دفعه... فقط يك صداي ديگه

 كشيد كه ل جيغبعد از لحظه اي آسمان دوباره چنان غريد كه يلدا واقعا ترسيد و طبق نقشه آنچنان از ته د

 صدايش

 .براي خودش هم بيگانه بود

 ليكهدر حابه ثانيه نكشيد كه شهاب مثل صائقه زده ها از جا جهيد و هراسان خود را  به يلدا رساند و

 ... نفس نفس ميزد گفت يلدا چي شده؟ يلدا

 هتر از يلدا به محض ديدن شهاب بغضش تركيد . خودش نميدانست چرا اشكهايش واقعي هستند و چرا آنقد

 دل غمگين است؟

 ...شهاب كنارش نشست. چراغ خواب را روشن كرد وگفت چيزي نيست نترس عزيزم. صداي رعد و برقه

 ببين چه باروني مياد؟

 .تحريك ميشد و اشكهايش قدرت بيشتري ميگرفتندويلدا با هر جمله ي شهاب احساسش بيشتر 
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 .شهاب دستش را دور شانه هاي او حلقه كرد و او را به خود فشرد و يلدا ندانست خود را در آغوشش انداخت

 .فقط ميدانست كه ديگر نمايش نيست. او هم بازي نميكند. رويا هم نيست

 يخواستمپنهان كرده بود و هق هق كرد. گويي بدنش سرد بود و ميلرزيد. سر را در ميان سينه ي شهاب 

 .تالفي تمام زجه هاي پنهاني آن پنج ماه را در دل او خالي كند

 .شهاب او را در آغوش داشت و موهايش را نوازش ميكرد

 ردانهكه م باورش براي يلدا سخت بود. گويي فقط يك روياي شيرين است. اما فشار بازوهاي قدرتمند شهاب

 اشتنيدوي دوست د و برفته بود به رويا نميماند. نفس داغش كه بصورت يلدا ميخورد به رويا نميماناو را در بر گ

 ...عطرش و صداي دلنشينش كه ميكوشيد او را آرام كند. نه هيچ كدام به رويا نميماند.نميخواست

 مارششسيدن هرگز نميخواست آن آغوش امن گرم و دلنشين را از دست بدهد. و با يادآوري ذهنش براي ر

 معكوس

گوش روزهاي قشنگ زندگيش ترسانتر از هميشه ميگريست و تنها صدايي كه همراه هق هق گريه هايش ب

 ميرسيد

 .اين بود. شهاب نرو... شهاب نرو

چ جا ام هيشهاب در حالي كه او را بخود مي فشرد و نوازش ميكرد پي در پي ميگفت عزيزم نترس من همينج

 .نميرم

 حالي كه ت و دربه همانحال ماند تا باالخره گريه هايش تمام شد. شهاب شانه هاي او را گرفنميدانست چقدر 

زيز عجودي او را از آغوش خود بيرون ميكشيد نگاهش كرد و آرام گونه هاي خيس او را پاك كرد و چون مو

 دوباره

 يقيو بعد از دقادر برگرفتش و زير گوشش زمزمه كرد تا من نفس ميكشم از هيچ چيز نبايد بترسي. 

 يخوريرما مسدر حالي كه كمك ميكرد يلدا دوباره سر جايش دراز بكشد گفت خب حاال ديگه بخواب. اينطوري 

 .پتو رو بكش روي خودت . من اينجام جايي هم نميرم. تو بخواب و نگران هيچ چيز نباش

 وي پنجره ي اتاقيلدا بظاهر چشمهايش را بست. شهاب چراغ خواب را خاموش كرد و لحظه اي جل
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 يلدا ايستاد و به بيرون خيره ماند. وقتي احساس كرد يلدا خوابش برده از اتاق خارج شد و بعد از لحظه اي

مد ي كه ميان تنددوباره بازگشت و يلدا متعجب او را ديد كه سيگاري آتش زد و باز پشت شيشه به تماشاي بارا

 .ايستاد

 .يدار شد از شهاب خبري نبودروز هجدهم بهمن ماه هنگامي كه يلدا ب

ز جا ا عجله ابرد . هنوز همه چيز برايش مثل يك رويا  بود. براي يك لحظه به هر چه كه اتفاق افتاده بود شك ك

 .برخاست و نگاه به پنجره دوخت

ذشته شب گ يادش آمد كه شهاب همانجا ايستاده بود . از اتاق خارج شد . شهاب نبود. غمگين و دلسرد به

 .يدانديش

 .ياد حرف شهاب افتاد كه گفت تا من نفس ميكشم نبايد بترسي

 .دوباره ته دلش گرم شد. كالس داشت و بايد زودتر راه ميافتاد

 .بود فرناز و نرگس آنچنان هيجانزده به سوي يلدا ميدويدند كه انگار بجز آنها كس ديگري آنجا ن

 رد و گفتلمس ك و انگشتهاي بلند و زيباي فرناز  رافرناز از پشت سر چشمهاي يلدا را گرفت. يلدا دست برد 

 فرناز

 .خانم ديد گفتم

 آندو جلو پريدند و گفتند چي رو گفتي؟ چي شد مگه؟

 ودمفته بگيلدا از حركات و شوق بيحد آندو خنده اش گرفته بود. گفت چي ميخواستيد بشه؟ من كه بهتون 

 .شهاب با بقيه فرق داره

 هيچ اتفاقي نيافتاد؟نرگس با حيرت پرسيد يعني 

 ودم گفتمخن با فرناز نيز با حالتي اعتراض آميز بدنبال حرف نرگس گفت ديشب رعد وبرق شد و بارون اومد. م

 بهترين

ستفاده الي اموقعيت براي بازي و اجراي نمايش تو درست شده. يلدا خيلي خري . نتونستي از اون موقعيت ع

 كني؟
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 باباجون . چه خبره . من همه ي هنرم رو ريختم روي دايره. يك جيغي زدميلدا اعتراض كنان گفت صبر كنيد .

 .كه خودم اصال صدام رو نشناختم. حس كردم اصال صداي من نبود.فرناز گفت خب

 .خب كه چي؟ شهاب بعد از جيغ من اومد توي اتاق و گفت نترس رعد و برقه

 فرناز گفت ما رو سر كار گذاشتي؟

 ني؟نه بخدا. نرگس باور نميك

 چرا خب بعد چي شد؟

 .هيچي تا چشمم به شهاب افتاد زدم زير گريه...گريه ي واقعي

 فرناز در حالي كه ميخنديد و خوشحال بود دوباره گفت خب . خودت رو انداختي توي بغلش؟

 .يلدا خنده اش گرفت و گفت چه جورم

 .فرناز گفت دروغ نگو

 .ميشهنمايش تا اون حد واقعي ديگه هيچ وقت اجرا نبخدا راست ميگم. بايد اونجا بودي و ميديدي. 

 خب شهاب چيكار كرد؟

 از اين واب وهيچي يك كني باهام حرف زد تا مثال آرومم كنه. و بعد هم گفت حاال مثل بچه ي آدم بگير بخ

 .قرطي بازيها هم واسه ي من درنيار

 .راستش رو بگو

 .باور كن. تمومش عين حقيقت بود

 .ه را گفت كه نرگس و فرناز باور كردنديلدا طوري اين جمل

 .فرناز گفت پس بگو گند زدي به نقشه مون

 نرگس گفت خب عزيز من تقصير يلدا چيه؟ ديگه چيكار بايد ميكرد؟

 فرناز گفت بابا اين ديگه چه جور مرديه؟
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 ...نرگس گفت تو نميتوني بفهمي. اون به قول و قرارش خيلي اهميت ميده

 منش رو بهپيما ه كامبيز اين رو به من گفته بود كه شهاب شده پا رو دلش بذاره عهد ويلدا با تاسف گفت آر

 شب هتريننميزنه. و با گفتن اين جمله اشك به چشمش دويد و با بغض ادامه داد ولي با اينحال ديشب ب

 يكنممفكر  زندگيم بود. اون پيش من بود. نزديكتر از هميشه. مثل همه ي روياهاي شيرينم. راستش هنوزم

 مهه يكبار كبود  فقط يك رويا بوده. و رو به فرناز كرد وگفت فرناز جون مرسي .اين آرزو بدجوري بدلم مونده

لش وي بغشده از نزديك اون رو حس كنم. لمس كنم. .. باورتون ميشه؟ ديشب دلم ميخواست همونطور كه ت

 بودم

 .عمرم تموم ميشد و يك نفس راحت ميكشيدم

 .بغل كرد و گفت الهي بميرم. نقشه هاي منم بدرد عمه ام ميخورهفرناز او را 

 ؟فتادهابعد با شيطنت به يلدا نگاهي كرد و گفت من رو بگو كه تا صبح فكر كردم حاال چه اتفاقاتي 

 .نرگس و يلدا چشم غره كنان به او روانه كالس شدند

 .بود 8ي تعطيل شدند ساعت كالس فوق العاده داشتند و بايد تا شب توي كالس ميماندند. وقت

 .ودنمان بباران نم نمك ميامد. ساسان در اتومبيل منتظر فرناز نشسته بود. آنشب خانه ي عمويشان ميه

 .فرناز گفت بچه ها ساسان اومده. نرگس ميتوني با ما بيايي . خونه ي عموم همون طرف شماست

 .نرگس گفت نه يلدا تنها ميشه. دير وقته بهتره با هم باشيم

و هم تميرسم.  وبوسهيلدا گفت نه نرگسي برو. تو كه راهت با اينا يكيه. چرا نميري؟ من االن ميدوم به  اين ات

 .برو

 .نبسي بجو در حالي كه نرگس را بسوي اتومبيل ساسان هل ميداد گفت زودباش....فرناز گفت يااهلل نرگ

 .م دوان دوان به ايستگاه رسيدنرگس را علي رغم ميلش سوار اتومبيل ساسان كرد ند و يلدا ه

ي رد توماما اتوبوس رفت. نم نم باران كم كم شدت گرفت .خيابان خلوت و خيس بود. سه تا دختر و يك 

 ايستگاه
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بودند. اتوبوس ديگري كه مسيرش با مسير يلدا يكي نبود آمد. مسافران منتظر همگي سوار شدند و يلدا تنها 

 .ماند

 .وس بياداتوب تا خيس تر نشود.باد سرد تنش را ميلرزاند. در دل گفت خدا كنه زير سايبان ايستگاه ايستاد

 هو دوبار ور زدده دقيقه گذشت. اما خبري نبود. يك اتومبيل با دو سرنشين رد شدند. و بعد از چند ثانيه د

 برگشت. به ايستگاه كه رسيدند يكي از آندو بلند گفت سوار ميشي؟

 جمالت ان بانها انداخت و دورتر ايستاد. اما پسر مزاحم منصرف نشد و همچنيلدا نگاه تحقير آميزي به آ

 .چندش آور از يلدا ميخواست كه همراهيش كند

ا اكثر گيرد. امبواري سيلدا عصباني و ترسان خيس از باران نااميد از به انتظار ماندن اتوبوس به خيابان آمد تا 

 .ر او را خيس و گلي ميكردنداتومبيلها با سرعت عبور ميكردند و فقط بيشت

 .تيلدا بسوي كيوسك تلفني كه نزديك ايستگاه اتوبوس بود دويد و باعجله شماره ي شهاب را گرف

 .شهاب جواب داد الو

 .الو سالم

 يلدا كجايي؟

 .شهاب توي ايستگاهم. اتوبوس هم نمياد. ميترسم ماشينهاي ديگه رو سوار شم

 چيكار ميكني؟آخه اين موقع توي اين بارون اونجا 

 .كالس فوق العاده داشتم

 آخه چرا قبلش بمن خبر ندادي؟

 ...يكي از سرنشينهاي اتومبيل پياده شد و بسوي يلدا آمد و بلند بلند شروع كرد به صحبت كردن

 شهاب گفت صداي كيه؟ كسي اونجاست؟

 .شهاي يه پسره است. مزاحمه

 .االن ميام
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 .كه شهاب تمام سعي اش را براي به موقع رسيدن ميكند و بدون حرف ديگري قطع شد.يلدا ميدانست

 .براي همين دلش كمي گرم شد و آهسته آهسته به ايستگاه بازگشت

 .يا پسري كه هنوز داخل اتومبيل منتظر دوستش نشسته بود اعتراض كنان فرياد كشيد و گفت امير ب

 .خانم نازشون زياده . منتظر الگانسن. بدو خسته شديم

 شگلهانم خوخسمجتر از آن بود كه يلدا را رها كند و با وقاحت به دوستش گفت تو برو من پيش اما دوستش 

 .ميمونم تنها نباشن

 نتظرمواند باز دقايقي به انتظار گذشت... يلدا بغض كرد ه و هراسان شده بود. احساس ميكرد ديگر نميت

 .ن بند اومدني نيستآمدن شهاب بماند. براي همين به خيابان آمد و با خود گفت بارو

 اشتها بردراتومبيل سفيد رنگي جلوي پايش ترمز وحشتناكي كرد. چند جوان كه سرو صداي ضبط شان خيابان 

 .بود از او استقبال كردند. يلدا وحشتزده قدمي به عقب برداشت و پشيمان به ايستگاه برگشت

 .پسرها با حالتهاي غير طبيعي داد ميزدند و چيزهايي ميگفتند

 .يرسيدر بنظر ماريكتدا كه گريه اش گرفته بود پشت به آنها ايستاد . مغازههاي اطراف تعطيل كرده بودند  و تيل

 .پسري كه كنارش ايستاده بود گفت گفتم بيا ميرسونمت . تقصير خودته

 .يلدا طاقت نياورد و گريه كنان گفت تو رو خدا برو ... تو رو خدا برو

 .ود گفت ناراحت نباش خودم ردشون ميكنم برنپسره كه ظاهرا دلش  سوخته ب

 .و در حالي كه بسوي اتومبيل خيز برميداشت فرياد بلندي كشيد. آقا برو

 گمببهت  اتومبيل كمي جلوتر رفت و باز ايستاد. پسره گفت خونه تون كجاست؟ ببين اگه منتظر اتوبوسي

 ي بگيرم؟ديگه اتوبوس نمياد. ساعت نزديك نوهه. اصال ميخواي برايت شخص

 ه؟نه يا يلدا كه به بن بست رسيده بود ناچار از اعتماد به پسرك گفت فقط بگو اين اطراف آژانس دار

 آژانس چيه؟ خودم ميرسونمت تا در خونه تون. خونه تون كجاست؟
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ب گرفت يلدا صحبت و اعتماد به او را بيفايده ديد و دوباره از او فاصله گرفت و به خيابان رفت. اتومبيل دنده عق

 و

 .يلدا ترسيده تر از قبل شروع به دويدن در طول خيابان كرد

 گريزدنها بآنميدانست به كجا ميدود. نميدانست چرا ميدود . فقط ميخواست از آنها فرار كند. از همه ي 

 ...يپرسمرا م و صداهايشان را نشنود. با خود گفت تا چهارراه ميدوم و اونجا از مغازه دارها آدرس آژانس

 .و بخود اميد ميداد

 رگيردا هم همانطور كه در باران ميدويد لحظه اي پشت سرش را نگاه كرد . گويي چند نفر توي ايستگاه ب

 يزدندپي م بودند. بدون اهميت به ان به دويدن ادامه داد.باد سرد و باران توي صورتش سيلي هاي پي در

 .ردكيش آمد. كسي از درون اتومبيل صدايش اما او همچنان ميدويد. پشت سرش اتومبيلي بوق زنان پ

 ...يلدا خانم... يلدا خام

نيد. كانم صبر لدا خييلدا با نگراني به اتومبيل نگاه كرد كامبيز بود اتومبيل متوقف شد و كامبيز پريد و گفت 

 .ماييم

 ...يلدا نفس نفس ميزد. كنار خيابان مثل موجودي ناتوان نشست

 .اال شمبا اونها درگير شد... داره مياد. اونهاش من هم گفت بيام دنب كامبيز گفت يلدا خانم شهاب

 .دو دوييلدا به خيابان خلوت چشم دوخت. شهاب دوان دوان پيش آمد . يلدا به زحمت برخاست و بسوي ا

 دتومبيل شوار اسنگاه كامبيز بدرقه اش كرد... يلدا خيس و لرزان و گريان در آغوش شهاب جاي گرفت. كامبيز 

مدن از آيرون و دنده عقب گرفت يلدا تا گردن زير لحاف خزيده بود و با اينكه بيدار شده بود اصال قصد ب

 .رختخواب را  نداشت

 .رداحساس رخوت دل انگيزي وجودش را گرفته بود.اما صداي تلفن بلند شد و چندين ضربه به در خو

 .لفن پاسخ ميدادود. صداي شهاب را شنيد كه به تب 11باالخره با اكراه از رختخواب بيرون آمد. ساعت نزديك 

 .پس شهاب هم نرفته. شايد اون هم گرفتار احساس رخوت دل انگيزي شده بود
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 ...شهاب گفت يلدا تلفن

 يلدا با تعجب از اتاق خارج شد و با اشاره از شهاب پرسيد كيه؟

 .شهاب هم آهسته گفت مادر كامبيز

 رد وكعوتش م و احوالپرسي كرد... مادر كامبيز براي عروسي كيميا ديلدا متعجب تر گوشي را گرفت و سال

 ...از او قول گرفت حتما براي عروسي بيايد... قرار بود كامبيز هم كارتها را بياورد

 شهاب پرسيد

 چي ميگفت؟

 .هيچي. ميگفت براي عروسي كيميا حتما برم

 .بهت گفتم نميخواد بري خونه ي اينا... حاال بيا و تماشا كن

 حاال مگه چي شده؟

 يي؟و بياتفعال هيچي . ولي از اين اصرار خوشم نمياد.اصال چه لزومي داره براي عروسي خواهر كامبيز 

 .يلدا با بيتفاوتي شانه ها را باال انداخت و گفت خب نمي ام

 ...شهاب كه تازه متوجه لحن صحبت خود شده بود گفت نه. مسئله اومدن با نيومدن تو نيست

 .من...من دليل اين همه اصرار رو نميدونم

 دوست و باز يلدا با خونسردي گفت خب دليل خاصي نميخواد. من يك شب مهمون اونها بودم و باهاشون

 ومدنافكر  شدم. حاال اونها هم من رو دعوت كرده اند... اگه بنظر تو هم اومدن من درست نيست من اصال

 .رو هم نميكنم

عوت ديترا مود. او خوب نقش بازي ميكرد و ميدانست كه براي اين جشن شهاب را با در حالي كه اينطور نب

 خواهند

واند ا ميخكرد. خيلي دوست داشت چهره ي شهاب را وقتي كه كارتها را بدست ميگيرد و نام دعوت شدگان ر

 ببيند
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 چه خواهد ديد؟ خيلي دوست داشت ببيند شهاب چه خواهد كرد در كنار ميترا در آن جشن چه خواهد شد و

 شتاقمخود را  ت اگرآن هم با وجود تيموري. در واقع يلدا براي رفتن به جشن از همه بيتاب تر بود. اما ميدانس

 .نشان دهد ممكن است شهاب بر عكس عمل كند و مانع آمدنش بشود

 ...اشدبهاب شه از طرفي برايش دشوار بود كه حتي تصور كند تنها به آن جشن برود و شاهد آمدن ميترا همرا

 .كرد ريافتدهمانروز كامبيز براي دادن كارت دعوت به خانه ي شهاب آمد و يلدا با تعجب چهار عدد كارت 

 .كامبيز گفت يلدا خانم اين دو كارت براي دوستانتون هست

 يلدا با حيرت پرسيد. فرناز اينا؟

 گفت عوت بشين. يلدا خنديد وبله . راستش فكر كردم شما تنهايي نمياين و بهتره با دوستانتون د

 .آخه فكر نميكنم اونا بيان

 .اون با من . فقط بگين اگه اونا بيان شما مياين

 .يادوشش نخخب من كه دوست دارم بيام. اما شهاب چي؟ اگه اون بدونه كه دوستام هم دعوت شده اند شايد 

 موريورم تيتنها نباشيد. چون مجبنه مطمئن باشيد شهاب ناراحت نميشه. اتفاقا اون هم دلش ميخواد شما 

 .و ميترا رو هم دعوت كنم. بهتره كه شما با دوستانتون باشين

 .خيلي به دردسر ميافتين. اصال اومدن من زياد مهم نيست

 ناختهشحدي  كامبيز با لبخندي خاص گفت براي ما كه خيلي مهمه كه شما باشين. مامانم رو كه فكر كنم تا

 .چل كرده بس كه سفارش كرده شما رو هرطور كه هست بيارمباشين...ازصبح من رو ك

 .مرسي . اگه فرناز اينا بيان خيلي خوب ميشه

 شما فردا كالس دارين؟

 .بله صبح تا ظهر

 خب من ساعت يك اونجام . خوبه؟
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 .بله

 .پس فعال

 نستندا ميدرچيز كامبيز سر ساعت يك جلوي در دانشگاه منتظر دختر ها بود. فرناز و نرگس كه از قبل همه 

 داند و دلشاننشان مي انزدهبا روي باز از او استقبال كردند و كارتها را گرفتند. هر دوي آنها به اندازه ي يلدا هيج

 عريفآنهمه ت يلدا ميخواست ميترا  و تيموري را از نزديك مالقات كنند. دوست داشتند خانواده ي كامبيز را كه

 .مودنگيز مينجان اشهاب و عكس العمل او در برابر تيموري و ميترا بسيار هي كرده بود زودتر ببينند. برايشان

ز با د و فرنارفتن تنها دغدغه شان راضي كردن پدر و مادر نرگس بود. براي همين يلدا و فرناز به خانه ي نرگس

 دروغ هاي

 .ني گرفتندشاخدار و يلدا با اصرارهاي بي پايانش باالخره اجازه ي آمدن نرگس را به آن مهما

 جهم به نتيكم ك آنروز ها نرگس براي خانواده اش تا حدودي حكم ميهمان را پيدا كرده بود . خواستگاري يونس

 شدنش ميرسيد و پدر نرگس سعي ميكرد از سختگيري هاي بي موردش كم كند و شايد يكي از داليل راضي

 .به رفتن نرگس د رجشن عروسي همان وجود يونس بود

 هسو آن  انگيزه ي جديدي براي زندگي پيدا كرده بودند. بيست و ششم بهمن ماه نزديك بودهر سه گويي 

 .هر لحظه هيجانزده تر و مضطربتر مينمودند

 هه خستكآنقدر سر كالس در مورد نحوه ي پوشيدن لباس و كفش و آرايش و برخورد و ... صحبت ميكردند 

هاب كنه شني چشم شهاب ظاهر ميشد و هر لحظه ميترسيد ميشدند. اما وقتي يلدا به خانه ميامد كمتر جلو

 مانع

 .از آمدنش بشود

 .تا باالخره روز جشن هم رسيد

 خانه را ح زودازصبح زود تلفن بارها و بارها به صدا در آمد و كامبيز شهاب را به كمك طلبيد. و شهاب صب

 .به قصد منزل كامبيز ترك كرد
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 به خانه ي شهاب بيايند و هر سه با هم آماده شوند  تا ساسان براي بردنشان قرار بود نرگس و فرناز بعد از ناهار

 يش مخصوص. با آراه بودبيايد . باالخره بعد از ساعت ها هر سه آماده بودند. فرناز پيراهن سبز كاهويي به تن كرد

 يبرا به خودش. نرگس با پيراهن مشكي و آرايش خيلي ماليم و نامحسوس همراه با شال حرير مشكي

 .روي سرش

 نگشرل هم يلدا نيز بعد از وسواس بسيار زيادي كه در خريد لباس نشان داده بود لباس ياسي رنگ با شا

 .پوشيد. لباسش بسيار زيبا  و شيك بنظر ميرسيد كه با كفشهاي پاشنه بلند قشنگتر هم شد

 .ن كردرا دور خود پريشاآرايش بسيار زيبا و دل انگيزي به چهره داده و موهاي حلقه حلقه شده اش 

 .فرناز و نرگس غرق تماشاي او لحظه اي از نگاه كردن به خود در آيينه دست كشيدند

 .فرناز گفت بيشعور چقدر خوشگل شدي

 .نرگس در حالي كه دو انگشتي به ميز ميزد گفت واقعا ماه شدي يلدا

 .فرناز گفت. وا اون چيه ديگه؟ البد تو هم ميخواي اين رو سرت كني

 .يلدا خنديد و گفت خب معلومه

 .فرناز اعتراض كنان گفت شما دو تا ميخواين آبروي من رو ببريد

 يلدا گفت به تو چه ربطي داره؟

 .آخه موهات كه از جلو و پشت معلومه. يك دفعه سرت نكن راحت

 .عيبي نداره . چون عروسيه همينطوري سرم ميكنم. من اينطوري راحت ترم

 .. فرناز خانم. ما كه مثل جنابعالي نيستيم كه هيچي حاليمون نشهنرگس گفت راست ميگه 

ن مند . به ون كنتفرناز بي اهميت به آنها در حالي كه آرايشش را غليظ تر ميكرد گفت .به جهنم. بذار مسخره 

 .چه

 .يلدا وقتي شال حرير ياسي را روي موهاي حلقه شده اش انداخت زيبايي اش دو چندان شد

 ...د و گفت خدايا شكرت. خدا كنه شهاب از لباسم خوشش بيادبخود لبخند ز
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 .زنگ در صدا كرد. يلدا از پنجره بيرون را تماشا كرد. كامبيز بود

 يلدا گفت .اي بابا اين مگه كارو زندگي نداره؟

 فرناز پرسيد ساسانه؟

 .يلدا جواب داد نه كامبيزه

 كار داره؟نرگس گفت مگه عروسي خواهرش نيست؟ اين موقع اينجا چي

 .يلدا گفت واهلل چي بگم...و به سوي گوشي آيفون رفت. بله

 .سالم يلدا خانم

 .سالم .حالتون خوبه

 مرسي .يلدا خانم تا كي آماده ايد؟

 .ما تقريبا آماده ايم

 .هر ساعتي آماده ايد به من بگين ميام دنبالتون

 .نه متشكرم آقا كامبيز. قراره آقا ساسان بيان دنبالمون

 ا مياد؟مطمئن

 .بله . فرناز اينا اينجان. حتما مياد

 .باشه پس دير نكنيد

 راستي آقا كامبيز . شهاب كجاست؟

 .خونه ماست... )در حالي كه ميخنديد ادامه داد(... حسابي ازش كار كشيديم

 نمياد آماده بشه؟

 .نه . از همونجا آماده ميشه و ميره خونه ي تيموري

 ...كرد.قلبش تند تند ميزد و ساكت بودبراي يك لحظه يلدا سكوت 
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 .كامبيز ادامه داد .صبح كت و شلوارش رو گذاشت توي ماشين . شما نگران نباشين. همه چي خوبه

 پس دير نكنيد... كاري نداريد؟

 .يلدا بي رمق گفت نه مرسي

 ا نگاهشود امبشده كامبيز رفت و يلدا با آنكه صورتش به وسيله ي رنگ هاي زيبا و خوش بو آراسته و نقاشي 

 .غمگين به زمين خيره ماند

 فرناز گفت چي شد؟ شهاب كجاست؟

 .هيچي . خونه كامبيزه

 .نرگس گفت نكنه ما اينجاييم نمياد

 .نه. آقا فكر همه چي رو كردند. لباسشون رو هم صبح با خودشون برده اند

 .قراره آماده بشه و بره سراغ ميترا اينا

 .فرناز و نرگس وا رفتند

 رناز گفت . لعنتي . آخه چرا اينجوري ميكنه؟ف

 .نرگس گفت .نميدونم. انگار خودش هم نميدونه داره چيكار ميكنه

 .فرناز گفت يا شايد هم خوب ميدونه

ه حرص كبرم  يلدا عصبي و ناراحت بنظر ميرسيد. گفت بچه ها من ميگم اصال نريم. آخه برم چي رو ببينم.؟

 بخورم

 ي لعنتي رو ببينم كه چه جوري خودش را براي شهاب لوس ميكنه؟تحقير بشم و اون ميترا

 ...نرگس در فكر بود

تم م ميدونسو بودفرناز با خشم گفت نه خير . ميريم. ميريم. ميريم كه حرص بديم. به خدا يلدا اگه من جاي ت

 چيكار كنم

 .وزونمشاگه شده با تمام پسرهاي توي جشن ميرقصيدم و ميگفتم و ميخنديدم تا حسابي بس
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 نرگس گفت خب . همه ي اينكارها رو بخاطر چي ميكرد؟ آخرش كه چي؟

 زنيد؟فرناز گفت . يااهلل . بلند شين. اين همه به خودتون رسيديد كه اينجوري بشينيد و غمبرك ب

 ...پاشين . بريم. يلدا بلند شو

 لدآمد در  كننده خود واقعا خيرهيلدا با بي ميلي برخاست. جلوي آيينه رفت و دوباره زيبايي اش را كه بنظر 

 .كنم تحسين كرد و بخود گفت فرناز راست ميگه. حاال كه اينهمه خوشگل كردم ميرم تا حسابي اذيتش

 .شتندهوا تاريك ميشد. ساسان زنگ زد . دخترها با كفشهاي پاشنه بلند خرامان خرامان قدم برميدا

 .رو بگيريمفرناز گفت بچه ها يادتون نره سر راه دسته گلمون 

 اتومبيل داخل دسته گل زيبايي كه سه تايي سفارش داده بودند آماده بود. ساسان به زحمت آنرا بلند كرد و

 بيزمه ي كامعيباي گذاشت. تا مقصد راه زيادي بود. براي اينكه عروسي خودماني تر برگزار شود ويالي بزرگ و ز

 .را به آن اختصاص داده بودند

 ستاتظار شد و دخترها تشكر كنان پياده شدند. كامبيز كه  گويي مدتهاست در ان اتومبيل ساسان متوقف

 عوت بهدا هم بسويشان دويد. خوشامد گفت و با خوشرويي از آنها استقبال كرد و با اصرار فراوان ساسان ر

 پايان ي قبل ازتساع ورود كرد. اما ساسان با عذرو بهانه هاي زياد نپذيرفت و آنها را ترك كرد و تاكيد كرد كه

 .ميهماني با او تماس بگيرند تا دوباره دنبالشان بيايد

 .يلدا از هيجان ميلرزيد. پالتوي شيري اش را روي لباس زيبايش پوشيده بود

 ...كامبيز طوري به او نگاه ميكرد كه گويي براي اولين بار است او را ميبيند

 <گل هستيد. چرا زحمت كشيديد؟سبد گل را از دست يلدا گرفت و گفت شما كه خودتون 

 فرناز دست نرگس را فشرد و گفت طرف رو داري؟

 .نرگس زير لب غريد. دارمش

 سفانهانم .متالدا خكامبيز شيك و رسمي و اطو كشيده شده بود. در كنار يلدا قدم برميداشت . رو به يلدا گفت ي
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 .يدميهماني ما مختلطه و شما اونجوري كه بايد فكر ميكنم راحت نباش

 .اشماحت بيلدا لبخندي زد و گفت نه . مهم نيست. من فكرش رو كرده بودم. براي همين طوري اومدم كه ر

 .يلدا و كامبيز وارد سالن شدند. و فرناز و نرگس هم پشت سرشان ميامدند

 .يلدا احساس ميكرد همه ي نگاهها او را همراهي ميكنند

 باالخره .يلدا را صدا كرد و گفت سالم يلدا جون . چه عجب خانمي بلند قد و سبزه رو بسويشان آمد و 

 .اومدي. خيلي منتظرت بوديم

 بي؟يلدا با حيرت نگاهش كرد و در دل گفت خدايا اين ديگه كيه؟ و ناگهان گفت سالم كتايون. خو

 .واي چقدر عوض شدي. نشناختمت

 ه اوكو آرايش زنانه اي داشت  كتايون لباس شيري رنگي بتن داشت و موهايش را باالي سر گنبدكرده

 .را بزرگتر از سن اش نشان ميداد

 .كامبيز گفت كتي .يلدا خانم و دوستانش رو هدايت كنيد تا تعويض لباس كنند

 .دآورن كتي به آنها خوشامد گفت و آنها را با خوشحالي به اتاقي هدايت كرد تا مانتوهايشان را در

 .دكشيد و روي سرش انداخت. نرگس و فرناز هم آماده شدنيلدا شال ياسي رنگش را از كيف بيرون 

 ...يگهريم دبكتايون دوباره بسراغشان آمد و با حيرت و خوشحالي به يلدا گفت واي چقدر خوشگل شدي. بيا 

 ...يلدا نگاهي به فرناز و نرگس انداخت

 .كتايون ادامه داد كيميا خيلي خوشحال ميشه ببينه تو اومدي

 مگه كيميا اومده؟

 ...رفتهرو گ آره توي سالن اون طرف هستند. بيشتر مهمونها اون طرفند. شهاب هم اومده و چند دفعه سراغت

 .گفتم هنوز نيومدي

 .دست و پاي يلدا دوباره به لرزه افتاد
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 .فرناز بازوي او را فشرد و گفت خب پس ما هم بريم ديگه

 .اله. بيشتر جوونها اونطرفندكتايون با خوشحالي گفت آره زود باشين. اونطرف خيلي باح

 .ندي رفتيلدا دوباره نگاهي بخود انداخت و با تكيه بر نرگس و فرناز راه افتاد. همگي به سالن اصل

 .ن بودميز و صندلي هاي متعددي گوشه گوشه ي سالن را پر كرده بود. سالن پر از نور و صدا و هيجا

ز هيچ چي  ميديد در آورده بودند. اما يلدا گويي همه چيزگروه اركستر آنچنان مينواختند كه همه را به رقص 

 .نميديد

 .مثل يك عروسك كوكي فقط دنبال آنها حركت ميكرد . تمام ذهنش پيش شهاب و ميترا بود

 كتايون گفت ميخواين اول بريم پيش عروس و داماد؟

 .يلدا گفت آره خوبه. بريم

 .كرده نرگس زير گوش او گفت يلدا چيه؟ دوباره دستهات يخ

 .يلدا گفت نميدونم. نرگس انگار تمام اعتماد بنفسم رو از دست دادم. احساس بدي دارم

 .فرناز گفت خودت رو كنترل كن. هنوز كه شهاب رو نديدي

 ووستانش رددا و كيميا در لباس عروسي زيبا و با وقار شده بود. او هم مثل كتايون با نهايت خوشرويي با يل

 .ودندبمعقول و خوبي بنظر ميرسيد. بنظر يلدا آندو خيلي برازنده ي همديگر برو شد. نيما هم پسر 

 ه  حتمان لحظهمگي به عروس و داماد تبريك گفتند . يلدا ميدانست شهاب هرجا كه نشسته باشد مطمئنا تا آ

 .ندرظر داناو را ديده است. براي همين خيلي خيلي مراقب رفتارش بود. ميدانست كه خيلي ها او را زير 

 .كامبيز دوباره به آنها ملحق شد و گفت يلدا خانم بفرماييد اينطرف .. ميز خالي هست

شده  هاب آغازو و شايلدا نگاهش كرد ولبخند زد .نميدانست چرا اينكار را كرد. گويي بطور ناگفته اي جنگ ميان 

 .بود

 .ود ديدخروي  هاي نگران شهاب رايلدا و بقيه سر جاهايشان نشستند و يلدا به محض اينكه سر بلند كرد چشم

 اه ازام نگشهاب درست رو به روي او نشسته بود. يلدا بسختي آب دهانش را قورت داد و به ظاهر خيلي آر
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 .شهاب برگرفت و بدون آنكه چيزي بگويد نگاهي به جمع انداخت

 .يرش كندافلگغگاه شهاب دلش ميخواست ميترا را ببيند و به بچه ها نشانش بدهد. اما ميترسيد يكبار ديگر ن

 ب ايناا شهاهيلدا كمي صندلي را جابجا كرد تا زير نگاه شهاب نباشد. سر پايين  آورد و آهسته گفت بچه 

 .ميز روبرويي هستند. ميترا رو هنوز نديدم. اما فكر كنم همونجا باشه

 ند كهيد كرديك به يك تاينرگس و فرناز هم كه ديگر در نگاه كردن و رمزي صحبت كردن استاد شده بودند. 

 .شهاب را ديدنهد

 .فرناز گفت اوناهاش...لباس مشكيه

 مولميترا پيراهن دكولته ي مشكي بتن داشت. او هم موها را پشت سرش گلوله كرده بود. و طبق مع

 .آرايش تند و اغراق آميزش توي ذوق ميزد

 .يلدا گفت آره خودشه

 .نرگس گفت واي خوايا . لباسش خيلي ناجوره

 .يلدا با پوزخند گفت آخه خيلي متمدنه

 .فرناز گفت شهاب كه اينهمه از تو ايراد ميگيره چرا به اين چيزي نميگه.همه ي بدنش معلومه

 .يلدا گفت به جهنم. اصال ولشون كنيد. نميخوام بهش فكر كنم

 فرناز گفت يلدا تيموري هم همونه كه داره سيگار ميكشه. نه؟

 ...آره ديگه نگاهشون نكن

 .نرگس گفت فرناز ديگه بسه

 روبوسي ر كامبيزا مادبپدر و مادر كامبيز براي خوشامد گويي كنار يلدا و دوستانش آمدند. يلدا از جا بلند شد و 

 .كرد . پدر كامبيز هم پيش آمد و كلي ابراز خشنودي از بابت آمدن آنهانمود

 خيلي تو رو دوست دارن ها؟نرگس گفت يلدا اين خانواده ي كامبيز و البته خودش انگار 
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 .يلدا كه حواسش هنوز پيش شهاب بود گفت آره آره

 فرناز گفت حواست كجاست؟ فهميدي نرگس چي ميگي؟

 يلدا در حالي كه ميكوشيد جمالت نرگس را بياد بياورد گفت چي؟

 نرگس گفت پس چرا ميگي آره آره؟

 .يلدا با شرمندگي خنديد و گفت بخدا اصال ذهنم مشوشه

 .ز با حالت مسخره گفت آخيفرنا

 خب حاال نرگس مگه چي پرسيد؟

 فرناز گفت نرگس ميگه خانواده كامبيز زيادي بهت ارادت دارند . چرا؟

 .يلد فكري كرد و گفت واهلل نميدونم. خب مهربونند و من رو از قبل ميشناشند

 نرگس گفت تو رو بعنوان كي ميشناسن؟

 يعني چي؟

 شهاب ميشناسن يا خواهرش؟ نرگس گفت تو رو بعنوان همسر

 .معلومه خواهرش

 .فرناز گفت خب پس همه چي معلوم شد

 چي ميگين شماها؟

 .فرناز گفت خودت بهتر ميدوني

 .شما اشتباه فكر ميكنيد

ند. و يل ميگيرا تحوريلدا از جوابي كه ميداد زياد مطمئن نبود . او هم فكر ميكرد خانواده ي كامبيز زيادي او 

 اصرارشان براي

 .آمدن عروسي هم برايش عجيب بود. اما سعي ميكرد اهميت ندهد

 فرناز گفت يلدا بخدا اين كامبيز هم امشب بدجوري نگات ميكنه. من كه ميگم خانواده ي خوبي داره و خودش
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 ...هم كه پسر خوبيه

 .فرناز خواهش ميكنم دوباره شروع نكن

 رييز كناو ميرقصيدند و در آن ميان پسري كه مپسرها و دختر هاي شيك و بزك كرده وسط سالن ميامدند 

 .يلدا و دوستانش را اشغال كرده بود توجه و نگاههاي خاصي به يلدا ميكرد

 كامبيز نزديك آمد و لبخند زنان پرسيد يلدا خانم دختر خانمها راحت هستيد؟

 .مرسي . همه چيز هست

 اگس همانجو نر و عليك كنان با يلدا و فرناز كامبيز صحبت ميكرد كه پسر ميز كناري به او ملحق شد و سالم

 ايستاد و گفت كامي جان معرفي نميكنيد؟

 لدا ويعرفي مكامبيز با نگاه غرنده اي به او گفت خانمها ايشون پسر خاله ام هستند. آقا سينا. و بدون 

 .بقيه او را با خودش برد

 هيم و بقيبشين ي مثل پيرزنها ميخوايم اينجافرناز گفت پسره از اون پرروهاست. بچه ها نميرقصيد؟ همينطور

 رو تماشا كنيم و غيبت كنيم.؟

 .نرگس گفت خيلي پررويي. مثل اينكه االن خودت داشتي غيبت ميكردي

 .من اصال عادت ندارم بشينم

 .يلدا گفت خب پاشو برقص

 راست ميگي؟ ناراحت كه نميشي؟

 .يلدا خنديد و گفت نه چرا نارحت بشم.؟ پاشو

 ن كالميو بدو بلند ميشد كه شهاب از روبرو آمد. مثل هميشه جدي. درون كت و شلوار جذابتر پيش آمدفرناز 

 .صندلي را پيش كشيد و روبروي يلدا نشست

 .دخترها دستپاچه شدند و سالم و احوالپرسي كردند
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 شهاب بدون لبخندي يلدا را نگاه كرد و گفت راحتي؟

 .خورده بود. آزرده نگاهش كرد و باز دروغ گفت آره .راحتميلدا چقدر دلتنگ بود و چقدر حرض 

 خانمها شما هم راحتيد؟ چيزي الزم نداريد؟

اهش اصي ( نگخند خو بعد رو به فرناز كرد و گفت فرناز خانم اگر دوست داريد برقصيد معطل نكنيد... )و با لب

 .كرد

 ...و گفت اون وسط جا زياده

 ...فرناز با شرمندگي خنديد

 .وردقت نياهنوز نگاهش به يلدا بود. نگاهي به ميز كناري انداخت و سر پيش آورد. گويي عاقبت طاشهاب 

 ست گفتميخواو گفت اين يارو پسر خاله ي كامبيز... زيادي رو داره. حواست باشه. و در حاليكه از جا بر

 .اگه كاري پيش اومد صدام كنيد و دور شد

 ...رده بودندهر سه نفس راحتي كشيدند. هر سه يخ ك

 .نرگس گفت خودش پيش يك نفر ديگه نشسته . از اونجا مراقب يلداست. بابا خيلي پرروهه

 .يلدا هنوز حالت طبيعي نداشت. نگاه ميترا روي خودش نفرت بار حس كرد. چشم به ميزدوخت

 .تيموري هم نگاهش ميكرد. شايد آنها هم از آمدن شهاب پيش يلدا ناراحت بودند

 .ياورداقت نطركستر همه را به رقصيدن با يك آهنگ شاد شاد دعوت كرد. فرناز با شنيدن آهنگ خواننده ي ا

 .و باالخره به گروه رقصندگان ملحق شد

 .كامبيز جاي خالي فرناز را پر كرد. شهاب نگاهش روي كامبيز ماند

 كامبيز گفت يلدا خانم عكس نمي اندازيد؟

 يلدا لبخندي زد و گفت من؟

 .و داماد فعال توي اتاق بغلي عكسهاي دسته جمعي مياندازند. شما هم بياين آره با عروس

 نه.)و باز خنديد(ا
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 چرا؟

 آخه من چرا عكس بياندازم؟

 .كتايون هم آمد و گفت مياي . كامي؟ يلدا خانم بلند شين بريم و عكس بياندازيم

 را عكس بياندازم؟يلدا كه اصرار آنها را جدي ديد گفت نه نه . آخه مناسبت نداره. من چ

 كامبيز گفت ما دلمون ميخواد با شما عكس داشته باشيم. مگه نه كتي؟

 .سهكتايون جواب داد به خدا كيميا صد بار ازم خواسته كه صدايت كنم بيايي. ناراحت ميشه. عرو

 .آخه نرگس تنها ميمونه. فعال نه

 .كامبيز گفت نرگس خانم هم ميان. چند لحظه بيشتر طول نميكشه

 ...نرگس گفت برو من اينجام زوي مياي

 ...يكردمگاهش نيلدا كه رد كردن درخواست كتي و كامبيز را بيفايده ميديد با اكراه از جاي برخاست. شهاب 

 .يلدا بي اراده به دنبال كامبيز راه افتاد

 .ستيدباي يامادر كامبيز به استقبال آمد و گفت يلدا جون اومدي؟ بيا اينجا كامي تو هم بيا كنار كيم

 .يلدا و كامبيز كنار عروس و داماد ايستادند  و عكس گرفتندو

 حاال ديگر يلدا خجالتزده بود . احساس بدي داشت. فرناز راست ميگفت. گويي همه چيز اشتباهي شده بود.

از و بيكرد عجب ممطمئن بود آنهمه توجه خانواده ي كامبيز به او بي دليل نبايد باشد. اما از خود كامبيز ت

 ميگفت

 .شايد كامبيز از نيت خانواده اش واقعا بيخبر است

 .يلدا به ميز خودشان بازگشت. عصبي بود

 نرگس گفت چي شده؟

 .فرناز كه از رقص سرخ شده بود گفت بابا اينا بدجوري بهت پيله كردند. يلدا

 .دارم از اين وضع ديوونه ميشميلدا گفت هيچي . يك عكس انداختم و  اومدم. انگار همه چي قاطي پاتي شده. 
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 .نرگس ميوه اي پوست كند و بدست يلدا داد و گفت امشب به هيچ چيز فكر نكن

 .ميترا بارها و بارها از جا برخاست و در ميان رقصندگان خود را تكان داد

 .نهكفرناز گفت ميترا رو از نزديك ديدم. مثل جادوگرها آرايش كرده. انگار ميخواد تئاتر بازي 

 .اال ديگر تمام سالن پر شده بود و مهماني گرمتر و صميميتر ح

 .يلدا صداي فرناز و نرگس را از ميان جمعيت و نواي موزيك بسختي ميشنيد

 .جوانان همه به وجد آمده بودند و شادماني مينمودندو

 شهاب كنار يلدا جاي گرفت وگفت با عروس و داماد عكس انداختي؟

 .مجبور شدم... و شهاب ادامه داد توجيه جالبي نيستيلدا لبخند زنان گفت آره 

 رن در كنانشست ويلدا از اين كه ديد شهاب از هر فرصتي استفاده ميكند و در پي بهانه چيزي براي پيش آمدن 

 .اوست در دل احساس شادماني كرد

 .اب نبودار شهدر كنشور هيجان جوانان و سالن او را هم بوجد آورده بود و ديگر نگران بودن ميترا و پدرش 

ه دا از همو يل شهاب و كامبيز گوشه اي صحبت ميكردند... دخترها و پسرها دايره ي وسط را خالي نميگذاشتند

 ي

 .آنها خوشحالتر و اميدوارتر كف ميزد و شادماني ميكرد

 ي به يلداه خيره اگا. نتيموري كه گوشه اي ايستاده بود و يلدا را نظاره گر بود پيش آمد و كنار ميز آنها ايستاد

 .كرد و سري تكان داد و زير لب اعالم آشنايي كرد

 .يلدا علي رغم ميلش از جاي برخاست و عرض ادب كرد و سالم داد

 تيموري گفت سالم خانم . احوال شما؟

 .از كندبا يلدا بف را فرناز و نرگس هم با او سالم و عليك كردند. تيموري بدنبال جمله اي بود براي اينكه سر حر

ختري لدا داو بعد از ديدن يلدا در خانه ي شهاب هميشه از ناحيه او احساس خطر ميكرد. چون ميدانست ي

 نيست
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 كه بشود به سادگي از او گذشت. مخصوصا كه  پنج ماه هم را شهاب زندگي كرده بود. براي همين در پي

 ايستاده نار آنهاوري كيتي كه دارد آگاه كند. تيمچاره اي بود تا به گونه اي خود يلدا را بطور غير مستقيم از ن

 .بود و از هر دري چيزي ميگفت

 .هابهي ش شهاب كه از كامبيز كمي فاصله گرفت كامبيز توانست تيموري را كنار يلدا و بقيه ببيند گفت

 شهاب برگشت و نگاهش كرد وسري تكان داد و گفت چيه؟

 لدايري و يه كرد. شهاب بسرعت سر چرخاند و با ديدن تيموكامبيز اشاره ي نامحسوسي بسوي تيموري و بق

 .دلش فرو ريخت. او هم ميدانست تيموري بدون هدف خاصي دور و بر يلدا نمي پلكد

 كامبيز پيش آمد و گفت شهاب اين مرتيكه با يلدا چيكار داره؟

 .شهاب كه با دقت به دهان تيموري چشم دوخته بود گفت نميدونم

 .بري اونجا كامبيز گفت بهتره

 به فت بهگشهاب بدون كالمي به تيموري پيوست و تيموري با ديدن او بطور اغراق آميزي تحويلش گرفت و 

م اختالط ن چند كالاميتوآقاي داماد آينده. بفرماييد قربان... بفرماييد اينجا. بنده داشتم با خواهر خوانده ي گر

 .ميكردم

ر سكوت دب هم دند و يلدا نگاه رنجيده اش را به شهاب دوخت. شهافرناز و نرگس و يلدا سكوت تلخي كرده بو

 دست

ر دا از پا لدا ريو پا ميزد و نميدانست چه كند. اما تيموري دست بردار نبود.گويي كمر همت را بسته بود تا 

 .بياورد

 ا كهررا يتو خاكستر نااميدي را براي هميشه روي تك شعله ي گرمابخش قلبش بپاشد. براي همين از دور م

 .هنوز با پسر خاله ي كامبيز چيك تو چيك ميرقصيد صدا كرد و فراخواند

 كرد و تان يلداا دوسبميترا با اكراه پيش آمد. خودش را گرفته بود و به يلدا نگاه نميكرد. سالم و عليك سرسري 

 .دست شهاب را گرفت
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 ون هم نامزد  به اين خوش تيپيتيموري گفت دخترم آدم توي اين شلوغي نامزدش رو تنها مي ذاره؟ ا

 .رو كه روي هوا ميزنند

 .يلدا تحمل شنيدن اين حرفها را نداشت و اصال نميدانست چه عكس العملي نشان دهد

 .نرگس و فرناز با نگاه مسخ شده مقابلشان را خيره بودند

 نامزدم ن بهثاني م ميترا خنده اي عشوه گرانه كرد وگفت اوال مگه خودم زشتم كه خيالم ناراحت باشه. در

 .مطمئنم. هر چند كه حلقه اش را از همه پنهان ميكنه

 .شهاب سرخ شده بود و به يلدا چشم دوخته بود. يلدا نيز خيره به ميز پوزخندي بر لب داشت

 .ارنام ميكامبيز هم گه نگران مينمود به جمع آنها پيوست و گفت خانمها آقايان سر ميزهاتون باشين ش

 كد من يهنوز ميخواست ميخ را محكمتر بكوبد . گفت چشم . چشم آقا كامبيز . اول بگذارياما تيموري 

 .قول از يلدا خانم و اين دوستانشون براي عروسي ميترا اينا بگيرم بعدا

 ...دل همگي به نوعي به تپش بود

 ...بياريد شريفتما تتيموري رو به يلدا گفت خب يلدا خانم بايد به من قول بدي براي عروسي ميترا و شهاب ح

 .لي ندارهاشكا دوستانتون هم همينطور . و رو به شهاب پرسيد البته با اجازه ي آقا شهاب . از نظر شما كه

 .شهاب نفسي لرزان كشيد و سكوت كرد. ديگر به هيچكس نگاه نميكرد

 .ستحانات نيامت ه موقعتيموري ادامه داد خب يلدا خانم . دقيقا ميافته براي ارديبهشت ماه... ان شاءاهلل ك

 .يلدا لبخندي زد و گفت نه

 .تيموري مصرانه پرسيد پس قول داديد

 .ريدصميم بگيران تيلدا جواب داد نه . من قول ندادم. اما گويا شما جايزيد هر طوري كه دوست داريد براي ديگ

 .يدي كشب نفس عميقدل نرگس و فرناز خنك شد. ميترا با خشم يلدا را نگاه كرد .تيموري سرخ شد و شها

 .كامبيز خنديد وگفت بفرماييد شام رو آوردند
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 .لبخند از روي لبهاي يلدا رفته بود و نميدانست چه ميخورد

 .وسك شدساقعا فرناز گفت آنقدر با غذات بازي نكن. سرد شد. يك كم بخور . تو كه خوب جوابش رو دادي .. و

 .نرگس خنده اش گرفت و گفت فرناز راست ميگه

 .ا عصبي بودو غرغر ميكرد. مرتيكه چقدر پرروهه. ميگه خواهر خونده اتيلد

طي به يچ ربآخه لعنتي من كه االن عقد كرده ام . تو به من ميگي خواهر خونده. اونوقت دختر خودت كه ه

 شهاب

 .نداره رو ميكني زنش

 يب رو ميدونستنرگس گفت اون ميخواست زرنگي كنه شايد اگه تو هم يك دختر داشتي و موقعيت شها

 .همين كار رو ميكردي

 رزششبي ا يلدا گفت من متنفرم از اينكه خودم رو به كسي تحميل كنم. اگه دختر داشتم هيچوقت اينطوري

 نميكردم. من نميدونم حاال چه گيري به شهاب داده؟

 .نبوده نقدر سردا ايئنفرناز گفت خب ما نميدونيم تا قبل از اومدن تو شهاب با اونها چطور رابطه اي داشته. مطم

 .يلدا فكري كرد و گفت آره راست ميگي. حتي االن هم جرات نميكنه روي حرف تيموري حرف بزنه

 .نهكبچه ها من فكر نميكنم هيچوقت شهاب بتونه حرفي بزنه يا خالف چيزي كه تيموري ميخواد عمل 

 .دو ميترا ريشخندم ميكننو با ناراحتي ادامه داد. خودم رو سر كار گذاشتم. آخرش هم تيموري 

 .نرگس گفت من هم موندم چرا شهاب هيچي نميگه. حداقل از يك جايي شروع كنه

 .فرناز گفت البد شهاب هم بيميل نيست

 نجشرنرگس چشم غره اي رفت و اشاره ي نامحسوسي به يلدا كرد كه مالحظه ي يلدا را بكند و باعث 

 .بيشتر ش نشود

 .يزهتيموري هم سني ازش گذشته . شهاب نميخواد آب پاكي روي دستش برفرناز ادامه داد البته خب 

 .نرگس گفت آره . شايد شهاب مجبوره اينطور دست به عصا راه بره
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 .يلدا گفت آره عزيزم آخرش هم دست به عصا دست به عصا سر سفره ي عقد با ميترا ميشينه

 .فرناز گفت غلط ميكنه . تا تو راضي نباشي كه نميتونه

 .ا گفت من كي ام؟ من كه تا يك ماه ديگه بيشتر مهمون خونه ي شهاب نيستميلد

 فرناز گفت واقعا تو فكر ميكني حاج رضا تا آخر اسفند ماه طالق تو رو ميگيره؟

 .يخوامميلدا گفت شك نكن. در ثاني من آدمي نيستم كه ديگه منتظر بمونم. خدايا فقط يك چيزي از ت 

 حس كنم ره ايذت كني شهاب واقعا چي توي قلبشه و ميخواد چيكار كنه. بخدا اگر اون هم اينه كه به من ثاب

 .مبه ميترا تمايل داره ميزنم زير همه چيز وتمام. ديگه از اين همه تحقير و نگراني خسته شد

 ...مادر كامبيز و كتايون نزديك ميشدند

 .يلدا يواش گفت واي باز اومدند. حوصله شون رو ندارم

 عروس و و از هم مهماني ادامه داشت اما ساسان ديگر آمده بود و يلدا و دوستانش آماده شدند بعد از شام

 .بودند كرده داماد خداحافظي كردند. يلدا اصال سمت شهاب و تيموري نرفت. خانواده ي كامبيز او را دوره

 .يبرممخودم شما رو كامبيز گفت يلدا خانم شما كه مجبور نيستيد االن بريد . كسي خونه نيست. من 

 ...پدر و مادر كامبيز هم همين را خواستند و شهاب را صدا كردند

 .شهاب گفت بله

 ودتونمزد خپدر كامبيز گفت شهاب جان . يلدا خانم كه توي خونه تنها هستند شما هم كه مجبوريد جور نا

 .رو بكشيد .پس اجازه بده يلدا جان رو آخر شب كامبيز برسونه

 مهايوي چشه يلدا انداخت . جلو آمد و دست دور شانه ي او گذاشت و او را كنار كشيد و تشهاب نگاهي ب

 او نگاه كرد و پرسيد دوست داري بموني بعد با كامبيز بري؟

 .ميشد ن تكهيلد باز دلش ميخواست گريه كند. اصال تحمل نگاه و صحبت او را از نزديك نداشت. دلش هزارا

 .بگو چيزي ت نه . شهاب من با فرناز اينا برم راحت ترم. تو رو خدا تو يكولي سعي كرد پاسخ دهد . گف
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 .من نميتونم درخواستشون رو رد كنم

 .ش ن نباشهاب با مهرباني به او لبخند زد و گفت هر چي تو دوست داري... من هم زود يام. اصال نگرا

 .خونه باشمفقط در رو از داخل قفل كن. من هم قول ميدم تا يكي دو ساعت ديگه 

 .برود ستانششهاب رو به پدر و مادر كامبيز كردو تشكر كنان از آنها خواست اجازه بدهند كه يلدا با دو

 .كامبيز جلو آمد و گفت شهاب تو كه اينجايي. يلدا تنها ميمونه

 .شهاب زير لب غريد . مطمئن باش من از تو نگران ترم. الزم نيست به زحمت بيافتي

 تش راه رسيد سرش مثل يك ديگ بزرگ سنگين شده بود. لباسهايش را عوض كرد و صوريلدا وقتي به خان

 .كامال شست

 خالي جوري چاي دم كرد و نماز خواند . سر نماز كلي گريه كرد. حرفهاي تيموري و سكوت شهاب دلش را بد

 .كرده بود. خسته تر از آن بود كه بيدار بماند. خوابش برد

 .. سالم بود. گوشي را برداشت. نرگس بود كه گفت الو يلدا 9دار شد .ساعت صبح با صداي زنگ تلفن بي

 .سالم خوبي

 خواب بودي؟

 .آره . اما خوب كردي زنگ زدي . خيلي كار دارم

 .خيلي كارهات رو بذار كنار. امروز كار بزرگتري برات دارم

 چيكار؟

 ميتوني بياي خونه مون؟

 چي شده؟

 مونه بكشيبه خ م. تا شب هم نميان. من هم گفتم شما بياييد خونه مون دستيهيچي . امروز بابا اينا ميرن ق

 .آخه فردا خانواده ي يونس اينا ميان خونه مون

 خبريه؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         324 

 

 .فكر كنم بله برونه

 .يلدا جيغ كشيد و گفت واي نرگس. تبريك...تبريك

 .دمان نرگس آورروز بيست و هشتم بهمن ماه بود . خوشحالي زايد الوصف يلدا و فرناز اشك به چش

 .نرگس عكس يونس را به آنها نشان داد

قبل  يلدا پسنديد و گفت آخي مثل خودته. هميشه شوهرت رو همينجوري تصور ميكردم. انگار از خيلي

 ...ميشناسمش

 .فرناز گفت آره. مباركه

 .نرگس گفت مرسي. و خنديد

 يلدا گفت نرگس چه احساسي نسبت بهش داري؟

 خب يك آدم با چشمهاي خجالتزده اش كه گويي ميخنديد گفت واهلل دقيقا نميدونم .نرگس سري تكان داد و 

 ار باهاشبولين جديده. برام هيجان آوره كه باهاش حرف بزنم يا حتي بهش فكر كنم. وقتي هفته ي قبل براي ا

 برخورد

 .بشهكردم و حرف زدم نميدونم ازش بدم نيومد. اما فكر نميكردم قضيه به اين زودي جدي 

 يلدا گفت به نظرت آروم و مظلومه يا معمولي؟

ت كه يي گفنه . خيلي هم آروم و مظلوم نيست. يك كمي بذله گو  هم هست. چند بار ميون حرفهامون چيزها

 .خنده م گرفت

 فرناز پرسيد . وضعشون خوبه؟

 ب تكدارن. خ بد نيست. خودش كه فعال دانشجوهه. اما خب . پدرش مغازه داره و يك خونه ي دو طبقه

 ...پسره

 .فكر كنم بهش برسن. دو تا هم خواهر داره . مثل شهابه ديگه

باز دل يلدا هوري پايين افتادو در دل گفت خوش بحال ميترا. كوفتت بشه ميترا. واقعا شهاب برات خيلي 

 ...زياده
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 فرناز گفت آهاي باز تو كجايي؟

 .يلدا پوزخندي زد

 شهاب كي اومد؟ نرگس گفت خب تو بگو يلدا . ديشب

 .نميدونم...نميدونم اصال اومد يا نه؟ نميدونم

 .فرناز و نرگس كه متوجه حالت پريشان يلدا شده بودند با نگراني به او چشم دوختند

 نرگس گفت يعني ديشب اصال نيومد؟

 ه زنگك. تو فكر نميكنم. البته شايد هم بي سرو صدا آمده و صبح رفته. من اصال امروز توي اتاقش نرفتم

 .زدي سريع آماده شدم و اومدم

 .فرناز گفت خب بابا. خيالم راحت شد. پس احتماال اومده تو نديديش

 .راستش ديگه ميخوام برام مهم نباشه كي مياد و كي نمياد. اصال مياد يا نه

 فرناز گفت چرا؟ بخاطر حرفهاي تيموري؟

 .هم آره هم نه. خب شهاب خودش خيلي ساكته

 ين تيموري اجازه ي حرف زدن به اون بيچاره رو ميده؟نرگس گفت اصال ا

به زور كه  آخه تا كجا؟ راستش ديشب خيلي فكر كردم. اين عشق نفرين شده است. مثل اينكه عاقبت نداره.

 .نميشه كاري كرد

 .نرگس گفت اينقدر نااميد نباش . بخدا توكل كن. هر چي اون بخواد همونه

 هد شهابهم چقدر به هم مي اومدين. يك لحظه بخودم گفتم جفت تو خوولي يلدا ديشب توي مهموني كنار 

 .و نه هيچ كس ديگه

 .يلدا با خوشحالي كودكانه اي خنديد

 .فرناز گفت ولي اين كامبيزه هم خيلي جذابه

 نرگس گفت خب منظور ؟
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 .فرناز جواب داد من فكر ميكنم بدش نياد كه يلدا و شهاب از هم جدا شن

ست از د گفت چي ميگي؟ كامبيز هميشه من رو راهنمايي كرده چيكار كنم كه شهاب رو يلدا نگاهش كرد و

 .ندم

 .ميكرد نگاه فرناز چانه باال انداخت و گفت اين مال خيلي وقت پيش هاست. ديشب كامبيز بهت جور ديگه اي

 .نگو نفهميدي

 يز همب كامبحرفي زده باشن. خيلدا فكري كرد و گفت آخه بعيده. نميدونم. شايد خانواده اش در مورد من 

 .شايد كمي تحت تاثير اونها قرار گرفته

 .نرگس گفت اگر ازت... نه ولش كن

 .فرناز گفت من هم ميخواستم همين رو بپرسم

يم سراغ ال بريلدا گفت فكرش رو هم نكنيد. همه ي اينها در حد يك تصوره. اون هم از نوع احمقانه اش. حا

 .كارهاي نرگس

 .ن اين جمله صحبتها را معطوف يونس و فرداي آنروز كرديلدا با گفت

 ندو گوشآهاي  تا عصر كه آنجا بودند دكوراسيون خانه ي نرگس بطور كلي عوض شد. و نرگس با هيجان به ايده

 .دنداضي شرميكرد و دست بكار ميشدند. كلي خنده و شوخي و عرق كردند تا باالخره از نتيجه ي  كارشان 

اشت يادد ي يادآور شد كه نرگس سوالهاي مهمي از يونس بپرسد. حتي چند سوال هم برايشدر آخر يلدا كل

 .كرد

 

 50فصل 

 

 دريف ميكراز تعروز بيست و نهم بهمن ماه نرگس با حرارت هرچه تمامتر وقايع شب گذشته را براي يلدا و فرن

 .و آندو با سوالهاي پشت سر هم نرگس را گيج كرده بودند

 .و خوشحال بود و يلدا در چشمان نرگس برق زندگي را ميديدنرگس هيجانزده 
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 .نرگس گفت خالصه قرار شد براي بعد از ماه محرم و صفر عقد كنيم

 .يلدا گفت الهي كه هميشه همينطوري شاد باشي

ر دست بكا ازما فرناز گفت باز اين مادر بزرگ اظهار فضل كرد. ولي واقعا كي فكرش رو ميكرد كه نرگس زودتر

 ه؟بش

 .نرگس معترض گفت بابا يلدا كه از همه زودتر اقدام كرد

 .و با نگاه به چشمهاي غمدار يلدا از حرفش پشيمان شد

 .فرناز با زيركي حرف را عوض كرد و گفت بيشعورها . من جا موندم

 يلدا خنديد وگفت تو كه ميگفتي خيالت از بابت محمد راحته؟

 ...بگيره پدر من در اومدهفرناز گفت بره گم شه. تا اون تخصصه 

 .يلدا گفت خب كسي كه شوهر پزشك ميخواد بايد جور اين چيزها رو هم بكشه

 .فرناز گفت من غلط كردم . به خدا اصال برام مهم نيست كه چي ميخونه

 .يلدا گفت اما براي پدر و مادرت خيلي مهمه

 .ناخواسته چشم به يلدا دوختفرناز گفت آره خب . نرگس جون تكليف جنابعالي هم كه معلومه.و 

 ينلند شيلدا كه نگاهش بسيار جدي شده بودگفت من هم تكليفم رو روشن ميكنم. مطمئن باشيد . حاال ب

 .االن كالس شروع ميشه

 .ياري خانم و از جا برخاست و جلوتر از آنها بطرف كالس رفت. سهيل دم در كالس ايستاده بود. گفت سالم

 <راستي آقاي محمدي بعد از كالس كارتون دارم. اگر وقت داريد؟ يلدا بي رمق گفت سالم .

 .سهيل مشتاقانه گفت بله. حتما

 .نرگس دوباره غرغر ميكرد. گفت آخه چي ميخواي بهش بگي؟ دختر اينقدر لجباز نباش

 .مينبخدا اونطوري كه شماها فكر ميكنيد نيست. فقط ميخوام راحتش كنم كه ديگه بمن فكر نكنه. ه

 الن؟ مگه نگفتي دو ماه ديگه بهش جواب ميدي؟چرا ا
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 .كه يك ماهش هم گذشته

 ...منظورم اينه كه وقتي از جانب شهاب مطمئن شدي. اون وقت

 هكورتي نرگس  تو ديگه چرا؟از خودم بدم مياد كه اين همه مدت اين بيچاره رو سر كار گذاشتم. در ص

 .هميتونست با يك نفر ديگه روزهاي خوبي رو داشته باش

 فرناز گفت سپيده رو ميگي؟

 .خفه نشي تو فضول

 فرناز خنديد و به نرگس گفت نگفتم بهت؟

 .نرگس رو به يلدا گفت بهرحال ميل خودته. هرطور كه صالح ميدوني

 .شد آنروز بعد از پايان كالس يلدا با فرناز و نرگس خداحافظي كرد و كنار سهيل قدم زنان راهي

 .وز من ماشين نياوردمسهيل گفت كارها برعكسه. امر

 .اتفاقا انطوري بهتره

 ...آخه سردتون ميشه. بريم بك جايي

 شما سردتونه؟

 .سهيل لبخندي زد و گفت من االن هيچي حاليم نيست

مگين دهد غبيلدا شرمنده از حرفهايي كه در نظر داشت به مقابلش چشم دوخت. از اينكه جواب رد به سهيل 

 .بود

 در حق چقدر ين احساس رو نسبت به من داره كه تا حاال من رو سر كار گذاشته وبخود گفت آره شهاب هم هم

 .من بدبخت ظلم كردهو. من نميخوام مثل شهاب باشم

 .سهيل گفت دفعه ي قبل هم نيومدين يكجا بشينيم و چيزي بخوريم

 .باشه بريم. ولي جايي كه خيلي نزديك باشه

 .حتما
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 .رفتندو به كافي شاپي در همان نزديكي 

 

 51فصل 

 ي آشناي چهره نرگس و فرناز كه صحبتهاشان حول وحوش يلدا و سهيل بود نرم نرمك از دانشگاه بيرون زدند و

 .كامبيز را كه جلوي در منتظر ايستاده بود و به آنها لبخند ميزد را ديدند

 .اشون ميشهنرگس زير لب گفت اي واي هر وقت اين يلدا ي بيچاره با سهيل قرار داره اينا پيد

 .حواست باشه چيزي نگي. دفعه ي قبلي شهاب كلي با يلدا دعوا كرده بود

 .فرناز خاطر نشان كرد كف حواسش هست

 .كامبيز جلو آمد و سالم و احوالپرسي كردند. دخترها بخاطر پذيرايي آنشب حساب تشكر كردند

 ست؟كامبيز هم متقابال براي آمدن آنها تشكر كرد و گفت يلدا با شما ني

 .فرناز گفت يلدا رفتت خونه. يك كمي زود رفت. مثل اينكه كار داشت

 .نرگس گفت البته نگفت كه كي ميره خونه. گويا جاي ديگه اي كار داشت

 كامبيز متفكر مينمود. گفت يعني شما نميدونيد كجا كار داره. كتابي چيزي ميخواست بخره؟

 ...خودش گفت كار ديگري هم دارهنرگس جواب داد كتاب هم ميخواست بخره . ولي 

 .كامبيز گفت باشه تشكر... بفرماييد برسونمتون

 .آنها تشكر كردند و با خداحافظي از كامبيز جدا شدند

 

 52فصل 

 . يلدا زير نگاه مشتاق سهيل كالفه مينمود. كمي از شير قهوه اش را نوشيد و عاقبت شروع كرد

 ...شما گفت به من فرصت بدين تا بيشتر فكر كنمآقا سهيل ماه گذشته اگر يادتون باشه به 

 .سهيل لبخندي زد و گفت گفته بوديد دو ماه
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 .يلدا گفت :بله . اما شرايط جوريه كه فكر ميكنم نيازي نيست يك ماه ديگه صبر كنم

 ...سهيل بيقرار و منتظر مينمود

 .ار بذارميلدا ادامه داد آقا سهيل من هيچوقت نخواستم كسي رو آزار بدم يا سر ك

 ما با خودته شماگه اينهمه طول كشيده براي اينه كه هيچوقت به ازدواج جدي فكر نميكردم تا اينكه ماه گذش

 سيدم كهرتيجه نصحبت كردين و من بهتون گفتم اگر عاشق نباشم با شما ازدواج خواهم كرد. اما حاال به اين 

 همسرم باشم. نميتونم توانايي خوشبخت كردناگر عشق نباشه نميتونم... نميتونم زندگي خوبي داشته 

 .كنم زدواجارو داشته باشم. پس اين خيانته كه با توجه به روحياتي كه در خودم ميشناسم باز بدون عشق 

 هايسهيل با نگاهي دلمرده و سرد به يلدا خيره بود. حركت تند چشمهاي عسلي اش روي صورت و چشم

 ...يلدا يلدا را معذب كرده بود

 گفت يعني جوابتون منفيه؟ سهيل

 .يلدا نگاهش را به ميز دوخت و سر را به عالمت تاييد تكان داد

 م كهسهيل التماس وار گفت ولي من چيزي از شما نميخوام. من نميخوام كه شما عاشقم باشي.نميخوا

 .عاشقانه حتي نقش بازي كنيد

 يهمه  وه دو نفر به هم عشق بورزيد يلدا نگاهش جدي شد و گفت همه ي قشنگي زندگي مشترك به اينه ك

 .عشق شما به كسي كه مثل يك صخره سرد و سنگه . شايد بيشتر از چهار يا پنج ماه طول نكشه

 رزششاد كه مطمئن باشيد كه يك روز وقتي ببينيد تمام عشق و عالقه و صداقتتون رو براي كسي گذاشته اي

 ايصيان جعدر كنار كسي تا آخر عمر زندگي كنيد اين رو نداره اونوقت عاصي ميشين و اگر مجبور باشيد 

 .خودش رو به بي تفاوتي و نهايتا به نفرت ميده. شايد االن متوجه حرفهاي من نباشين

 رمايسونيد شايد بقول معروف اونقدر داغ عشق باشين كه به سرماي يك طرفه اش فكر نكنيد اما اين رو بد

سرمايي كه آدم رو نابود و حقير ميكنه..)باز اشك در چشمهاي قشنگش  عشق يكطرفه بيشتر از گرما و لذت اونه.

 غلطيد(.سهيل
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 ...كه جديت و صداقت را در نگاه و كالم يلدا ميديد نگاه از او برگرفت و اخمها را در هم كرد

 يلدا گفت از من متنفريد؟

 ...سهيل زهرخندي بر لب آورد و سري تكان داد

 .نه چندان دور از من ممنون ميشييلدا گفت ولي من مطمئنم روزي 

 .من هيچوقت نميتونم شما رو فراموش كنم

 حتي اگر كسي شما رو عاشقانه دوست داشته باشه؟ و اين رو بهتون ثابت كنه؟

 مگه خودتون همين االن نگفتي كه عشق يكطرفه بدرد نميخوره؟

 ونوقتته دوستت نداره... اآره. اما وقتي مطمئن باشي كسي توي دلت نيست يا برعكس كسي كه توي دل

 تم درسموضوع فرق ميكنه. وقتي آدم عاشق كس ميشه بطور ناخودآگاه توي دلش فكر ميكنه طرف مقابل ه

 وي روياتفه و همون احساسات رو نسبت بهش داره و همين فكر و خيال باعث ميشه تا آدم براي خودش رويا ببا

ه طرف كضربه ي سختي ميخوره. اما وقتي مطمئن بشه يك عمر زندگي كنه. و وقتي آنروي سكه رو ببينه 

 عاشقش

 در اونقد كه نيست باز ناخواسته دلش سرد ميشه. شايد طول بكشه. اما سرد ميشه و اونوقت اگر يك نفر بيا

 .همه عشق رو بدونه و متقابال بتونه عاشق باشه آدم همه چيز رو فراموش ميكنه

 ؟بگين نميدانست. عاقبت پرسيد شما  چيز خاصي رو ميخواين سهيل ساكت بود اما هنوز منظور يلدا را

 .يلدا بي مقدمه گفت سپيده...سپيده دوستتون داره

 سهيل كه يك لحظه گويي خون توي صورتش دويد با تعجب به يلدا نگاه كرد و گفت كدوم سپيده؟

 .سپيده نيكزاد

 .سهيل ناباورانه به يلدا نگاه كرد

 يده دخترره. سپهم خواهان داره. خودتون كه بايد بدونيد. نگذاريد از دستتون بيلدا لبخند زد و گفت خيلي 

 .فوق العاده ايه . مثل شما صادق و مهربونه. و همونطوريه  كه شما دوست داريد.شيطون
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 .سهيل هنوز متعجب بود. هيچوقت به سپيده فكر نكرده بود

 ...سهيل گفت سپيده از شما خواسته كه

 .گفت نه نه اصاليلدا مهلت نداد و 

 پس شما از كجا اينقدر مطمئن هستيد؟

 ن زياديه زمابمن با سپيده دوستم. درسته كه زياد با هم نيستيم . اما  من براي فهميدن اين موضوع نياز 

 ربخاط نداشتم. مطمئن باشيد كه عاشق شماست و چيزي هم به كسي نگفته. اينرو هم از قبل بگم كه من

 .ست كه بشما جواب منفي دادم. من واقعا شرايط ازدواج رو فعال ندارمدونستن اين موضوع ني

 .اما من ميتونستم تا هر وقت كه شرايطش رو پيدا كني صبر كنم

 .ارزشش رو نداره

 .براي من داره

 .ولي تصميم من عوض نشدنيد

 يل. سهيكرددقايقي بعد چشمهاي سهيل رفتن يلدا را نظاره گر بودند و هر قدر كه يلدا احساس سبكي م

 .سنگين شده بود

 ا شهاباشه بيلدا در راه بازگشت به خود گفت حاال نوبت خودمه.نبايد فرصت رو از دست بدم. شايد بهتر ب

 برخورد حمانهجديتر صحبت كنم. و باز خيلي زود از اين فكر منصرف شد. و گفت نه اينطوري ممكنه خيلي بير

 .يدمششهاب خونه باشه. احساس ميكنم خيلي وقته كه ند كنه. داغون ميشم. جراتش رو ندارم. خداكنه

 ...چقدر دلم براش تنگ شده

 شتاز پ يلدا آنقدر در افكار مختلف غرق بود كه ندانست چه وقت به در خانه رسيده است. صدايي آشنا

 .سر آمد. سالم يلدا خانم

 يلدا برگشت . كامبيز بود. گفت سالم حالتون چطوره؟
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 ر كردين؟خوبم مرسي. چقدر دي

 منتظرم بودين؟

 .يك ساعتي ميشه

 كاري داشتين؟

 ...بله

 ماو حت يلدا كه اصال حال وحوصله نداشت حاال مشتاق شنيدن بود . با خود گفتت حتما راجع به شهابه

 .ماجراي جديدي رخ داده

 پيش آمد و گفت شهاب كجاست؟

 .كامبيز خيلي صريح گفت ميترا رو برده دندانپزشكي

 .به سفيدي گراييد. لبهايش بي اختيار لرزيد و سرش اندكي گيج رفت يلدا چهره اش

 (ابيلش كرداتوم كامبيز با اينكه متوجه يلدا بود اما بروي خود نياورد وگفت حاال سوار ميشين؟)و اشاره به

 ...يلدا كه تنفس كردن هم برايش دشوار بود گفت اما

 .زياد طول نميكشه

 .باشه

ارج ز كوچه خاواست بيز اتومبيل را روشن كرد و دور زد و تا سر كوچه رفت. اما تا خيلدا سوار اتومبيل شد.كام

 شود

 .اتومبيل شهاب به داخل كوچه پيچيد

 ...رنگ از روي كامبيز رفت

 .يلدا گفت شهابه

 .كامبيز گفت لعنتي. عجب شانسي داريم ها

 يلدا متعجب پرسيد چيزي شده آقا كامبيز؟
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 فعال هيچي . ببيند اگه شهاب پرسيد كجا ميرفتي ميگي ميخواستي كتاب بخري كامبيز دستپاچه گفت نه نه.

 اشه؟و من هم اومده بودم دنبال شهاب وقتي تو رو ديدم ازت خواستم كه تا كتابفروشي برسونمت. ب

 يه؟چيلدا ترسيد . با خود گفت خدايا. اينجا چه خبره؟چرا كامبيز اينطوري رفتار ميكنه؟ جريان 

 .از داخل اتومبيل به آنها چشم دوخته بود شهاب غضبناك

 .كامبيز برايش دستي تكان داد و دوباره زير لب گفت حاال پياده شو. فقط جز اين نگي

 .ميام دانشگاهتون. خداحافظ 3من فردا ساعت 

 فتگن داد و پايي يلدا متحير از حرفهاي كامبيز در اتومبيل را باز كرد و پياده شد. شهاب بوق زد و شيشه را

 كجا ميرفتي؟

 .كامبيز از درون اتومبيلش فرياد زد ديگه هيچ جا ميرم خونه

 .شهاب هنوز مشكوك و متعجب نگاهش ميكرد . گفت  بيا كارت دارم

 يلو اتومب ن دادكامبيز گفت بعدا بهت زنگ ميزنم. بابا زنگ زده و گفته بيا كمكم توي مغازه... و دستي تكا

 .را از سر كوچه خارج كرد

 .پياده بسوي خانه بازگشت. شهاب هم پشت سرش آمد يلدا

 .بگه واست بهمه ميخيلدا با خود گفت همه ديوونه اند. شايد هم شهاب و ميترا خانم دسته گلي به آب داده اند ك

 .شايد ميترا حامله است. و از اين فكر نزديك بود توي پله ها بيافتد

 <شهاب گفت كجا ميرفتي؟

 .سونمتتاب بخرم. كامبيز هم اومده بود دنبال تو كه من رو ديد و گفت ميرهيچ جا . من ميخواستم ك

 .اين كتاب خريدنهاي تو تمومي نداره

 غيره يلدا خنده اش گرفت . شهاب راست ميگفت. يلدا تنها بهانه اش براي جايي رفتن و دير آمدن و

 .كتاب خريدن بود
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 من كار داشت پس چرا رفت؟ شهاب كه معلوم بود مجاب نشده است گفت اگه كامبيز با

 .من از كجا بدونم

 توي ماشين چي بهت ميگفت؟

 .يلدا دستپاچه گفت . ميگفت كتايون خيلي سالم رسونده و اين حرفها

 ...شهاب داد زد كتايون بيخود كرده با

 چرا فرياد ميزني؟

 يلدا تو واقعا اين همه ساده اي يا خودت رو به حماقت زدي؟

 .ود گفت تو حق نداري به من توهين كنييلدا كه عصباني شده ب

 .من حق دارم هر كاري بكنم

 داره يلدا پوزخندي زد وگفت تو هيچكاري ازت ساخته نيست بجز اين سوال و جوابهاي مسخره كه ديگه

 .اذيتم ميكنه

 شهاب بجوش آمده بود. نفس نفس زنان گفت چيه؟ چشمت به خانواده ي پر مهر و محبتش افتاده؟

 ؟منظورت چيه

را  يموريصداي زنگ تلفن مانع از ادامه ي بحث شد. يلدا كه نزديك تلفن بود گوشي را برداشت .صداي ت

 .شناخت

 .يلدا گفت الو

 .تيموري گفت الو... گوشي رو بده به شهاب

 .تميلدا از رفتار تحقير آميز و بي ادبانه ي تيموري عصبي تر شد وگفت من منشي داماد شما نيس

 .بزنيد تا خودش جواب بده. و گوشي را قطع كرديكبار ديگه زنگ 

 شهاب گفت كي بود؟

 .يلدا با غضب در حاليكه به اتاقش ميرفت گفت پدر خانم آينده تون
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 .شهاب مستاصل و عصبي در حالي كه خود را روي مبل مي انداخت گفت لعنتي

 .تيموري دوباره زنگ زد و شهاب جواب داد الو سالم

 ؟شهاب اين دختره چي ميگه

 .هيچي . هيچي . بفرماييد

 ميترا رو نياوردي خونه؟

 .طول ميكشه 6دكترش گفت كارش تا ساعت 

 .پسرم دوباره برو . تنها نمونه

 .شهاب علي رغم ميلش گفت باشه

 .شهاب جان راستي ميترا رو شب ببر خونه ي خودت

 شهاب كه جا خورده بود گفت چرا؟

 طر. بخا من. من هم سرم با اونها گرمه. ميترا هم تنهاستآخه امشب چند تا از رفقاي قديم ميان پيش 

 ...دندونش نگرانم. پيش تو باشه خيالم راحته

 ...آخه

 دت ويش خوتيموري مهلت نداد و گفت خب شهاب جان . من كار دارم. ديگه مزاحم نميشم . ميترا رو ببر پ

 .مواظبش باش. خداحافظ. و قطع كرد

 فتگن دو دست فشرد . نگاهش به قفسه ي كتابها افتاد و با خود يلدا روي تخت نشست و سر را ميا

 .كنك كاري بدم. يخدايا چقدر درس نخونده دارم. با اين اوضاع چجوري كنار بيام. خدايا داغون شدم. ديوونه ش

 .شهاب در اتاق را زد و داخل شد. بسيار عصبي بود.دستي داخل موها كشيد و كنار يلدا نشست

 بگويد. اصال نميدانست گفتنش درست است يا نه.؟نميدانست چگونه 

 .اينجا يارمششهاب نفس پر صدايي كشيد و گفت يلدا ميترا امروز جراحي دندون داره. پدرش از من خواسته ب
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 گويا خودش مهمون داره و نگران دخترشه. از نظر تو ايرادي نداره... ميترا امشب بياد اينجا؟

 انتي واقعين لعكري كرد...نه اصال نميتوانست حتي فكر كند. به خود گفت ايلدا به مرز جنون رسيده بود . ف

 .نمي ميكمن رو احمق فرض كرده. ببين كار به كجا رسيده . اون وقت من هنوز تو خياالت و اوهام زندگ

 شهاب بار ديگر پرسيد. نظرت چيه؟

 يلدا با اينكه از درون ويران بود. نگاهش كرد وگفت من چيكاره ام؟

 .خونه ي توست. من برام فرقي نميكنه

 .شهاب رنجيده نگاهش كرد و از جا برخاست و رفت

 .يلدا به فرناز زنگ زد و گفت الو فرناز

 سالم يلدا تويي؟

 .فرناز من امشب نميتوانم توي اين خونه بمونم. ميخواستم بيام پيش شما

 ت؟خب بيا.نه من ميام دنبالت...آخ جون. راستي مگه شهاب خونه نيس

 .فعال ولش كن . ميام پيشت و بهت ميگم

 .پس حاضر شو ما اومديم

 .نه . من با آژانس ميام . خداحافظ

 .يلدا به سرعت لوازم شخصي اش را كه براي آن شب الزم داشت جمع كرد و راهي شد

 .بود به محض ديدن فرناز بغضش تركيد و خود را در آغوش او انداخت. احساس بيكسي بيچاره اش كرده

 فرناز هراسان پرسيد. يلدا چي شده؟ براي چي گريه ميكني؟

 .ردريف كيلدا فقط هق هق ميكرد . باالخره بعد از مدتي نفسي تازه كرد و همه چيز را براي فرناز تع

 .فرناز بحدي عصبي شد كه براي لحظه اي يلدا را رها كرد و سرش را در دست گرفت و نشست

 يودرا بجااي خ د تا اندكي از رنج يلدا را بكاهد. اصال نميتوانست لحظهگويي نميدانست چه بگويد. چه بگوي
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 او بگذارد. سر را بلند كرد و با تعجب گفت يعني االن ميترا خونه ي شماست؟

 .يلدا تصديق كرد و سر تكان داد

ناز رهان فهر دو بقدري مستاصل بودند كه بناچار به نرگس زنگ زدند. نرگس هم با شنيدن آن حرفها از د

 ناراحت

 .شد . اما حاالسه تايي فكر ميكردند

 .ميلدا كه دلش ميخواست نرگس هم پيشش بود پشت گوشي ناله كرد نرگس چيكار كنم؟ دارم خنگ ميش

 .نرگس سعي داشت آرامش كند. يك ساعت با او حرف زد

 .داشت راي گفتنبهمي فهاي ميلدا آرامتر مينمود. بياد قول و قرار كامبيز افتاد و دلشوره گرفت. حتما كامبيز حر

 .باالخره با نرگس خداحافظي كردند

 يارم باال؟بايين يا ييد پمادر فرناز كه نگران شده بود پشت در اتاق فرناز آمد و گفت فرناز جان شام آماده است ميا

 فرناز گفت مامان ميشه بياري باال؟

 .يلدا گفت من نميخورم. تو هم برو پايين بخور

 .رف نزن. فعال پاشو يك آبي به صورتت بزن . داري از حال ميريفرناز گفت تو ح

 .تلفن زنگ زد  و فرناز گوشي را برداشت و بسردي سالم و احوالپرسي كرد و به يلدا چشم دوخت

 .بعد از ثانيه اي گفت شهابه

 .يلدا با اكراه گوشي را گرفت و گفت الو

 كجايي ؟ چرا رفتي اونجا؟

 .نميخواستم مزاحمتون باشم

ي خب شهاب عصبي حرف ميزد. گفته بودم بدون اجازه ي من خونه رو ترك نكن. اگر مخالف اومدنش بود

 .ميگفتي

 .شهاب من اينجا راحتم . تو هم راحت باش
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 .ببين يلدا دوست ندارم شب جايي بموني . مخصوصا اونجا

 يلدا بي رمق گفت شهاب براي فردا كلي درس دارم . اجازه دارم قطع كنم؟

 صبح كالس داري؟ فردا

 ...آره

 .باشه مواظب خودت باش

 .خداحافظ

 .خداحافظ

 آنشب يلدا تا دير وقت با فرناز صحبت كرد . عاقبت فرناز گفت باالخره ميخواي چيكار كني؟

 رفيتميگه ظدمطمئن باش تا آخر صبر نميكنم . من ظرف همين دو سه روز آينده كار رو تموم ميكنم. راستش 

 .ودم رو از اين همه اضطراب و فشار و حقارت راحت كنمتكميله. ميخوام خ

 .نيآره بايد كاري بكني. اينطوري اين ترم مشروط ميشي. توهمه اش داري حرص ميخوري و گريه ميك

 ...ببين فرناز فردا قراره كامبيز بياد دم دانشگاه 

 واسه ي چي؟

 .مياد 3درست نميدونم. اما انگار چيز مهمي ميخواد بگه. ساعت 

 ...رناز در سكوت به چشمهاي يلدا خيره بودف

 .يلدا ادامه داد .فردا آخرين روزيه كه من اونجام

 يعني چي؟

 كه فردا بعد از شنيدن حرفهاي كامبيز ميرم خونمون. اما پس فردا ميرم خونه ي حاج رضا . ميرم

 .باهاش حسابي صحبت كنم

 راجع به چي ؟
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 .همه چيز

 

 54فصل 

 .فرناز و يلدا را تا دانشگاه رساند... نرگس هم آمده بودصبح روز بعد ساسان 

 بالت؟نرگس رو به يلدا گفت سالم .چه خبر؟از ديشب تا حاال اتفاق خاصي نيافتاده؟ شهاب نيومد دن

 .نه من هم از خونه ي فرناز اينا اومدم

 نتكا رايش دستنرگس متفكر و غمگين بر جاي نشست...يلدا نگاهي به كالس انداخت. سپيده از ته دل ب

 .داد و يلدا به زور لبخند زد و تحويلش گرفت. چه آشوبي در دلش داشت فقط خدا ميدانست

 ر اززودت وساعت نزديك سه شده بود . يلدا وسايلش را جمع كرد و راه افتاد. از بچه ها خداحافظي كرد 

 ينا آخرميكرد اين حرفه بقيه از كالس خارج شد. خيلي زياد مشتاق شنيدن حرفهاي كامبيز بود. احساس

 .حرفهايي است كه راجع به شهاب خواهد شنيد

 .كامبيز دم در ايستاده بود و با ديدن يلدا از راه دور دست تكان داد و بسوي اتومبيلش رفت

 بسرعت دور از آنجا ومبيليلدا دوان دوان نزديك شد و بعد از سالم .كامبيز در را باز كرد و يلدا فوري سوار شد. ات

 .د و شهاب كه تازه رسيده بود غضبناك به رفتن آنها خيره ماندش

 .نرگس و فرناز تازه وارد محوطه شده بودند كه شهاب بسويشان حركت كرد

 .نرگس گفت خدا مرگم بده. شهاب اومده

 فرناز گفت گور مرگش. اصال معلوم نيست چه دردي داره؟

 رهدلشو از و نرگس با نگاه جدي و غضبناك شهابشهاب نزديك شد و سرسري سالم و احوالپرسي كرد . فرن

 ...گرفتند .نميدانستند چه بگويند

 شهاب پرسيد يلدا كجاست؟ مگه ديشب با شما نبود؟

 .فرناز جواب داد .چرا اما امروز زود رفت .گفت كار داره
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 نميدونستيدشهاب با حالت عصبي چنگي به موها زد و چشمها را تنگ كرد و خيره به فرناز گفت يعني شما 

 كه با كامبيز قرار داره؟

 رارهقگفت  نرگس كه فهميد اوضاع بهم ريخته و پيچيده شده پيش دستي كرد و گفت آقا شهاب. يلدا به  ما

 .بياد و راجع به مشكلي كه براش پيش اومده صحبت كنه

 يشته مطلبر داا اصرافرناز نگاه خيره اي به نرگس انداخت و گفت يلدا نميخواست بره . اما آقا كامبيز گوي

 ...رو به يلدا بگه. براي همين يلدا رفت

 شهاب كه پره هاي بيني اش بازو بسته ميشدند گفت رفتند خونه كامي؟

 ...نرگس و فرناز اظهار بي اطالعي كردند

 .شهاب همانطور عصباني از آنها خداحافظي كرد و بسوي اتومبيلش دويد

 .ميشنيدندنرگس و فرناز صداي قلبشان را 

 .نمم ميكگنرگس گفت نميدونم چرا وقتي شهاب رو ميبينم )اينطوري حرف ميزنه( ناخواسته دست و پام رو 

 .ديهيلي جخيلداي بدبخت حق داره نتونه حرفش رو به اين بزنه. چقدر از خود راضي و مغروره؟ خداوكيلي 

 .رو از اين وضعيت نجات دادهركاري كردم نتونستم دو كالم باهاش حرف بزنم. شايد ميشد يلدا 

 .خدا بداد يلدا برسه. خيلي عصباني بود

 .شايد خبر داره كامبيز براي چي با يلدا قرار گذاشته

 اصال اين از كجا خبر داشته؟

 .چه ميدونم. شانس يلدا ست

 ميخواستم بهش بگم چرا نامزد عتيقه ي پرروت همراهتون نيست؟ مگه دندونش ناراحت نبود؟

 .لي چيزها ميخوستيم بگيم. ولي نميدونم چرا الل شده بوديمآره . ما خي

 

 55فصل 
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 .هواي درون اتومبيل گرم و مطبوع مينمود و يلدا احساس رخوت خوشايندي داشت. دوباره هوا ابري بود

 دنق شنيو باران هم نم نم ميامد. كامبيز همانطور كه ميرفت ساكت بود...يلدا هم... با اينكه مشتا

 .ديز بود اما سعي داشت كامبيز را بحال خود بگذارد تا هر وقت كه خواست شروع كنحرفهاي كامب

 .كامبيز اتومبيل را در گوشه ي دنجي در نزديك يك كافي شاپ متوقف كرد

 يلدا پرسيد بايد پياده بشيم؟

 كامبيز با حيرت گفت مگه دوست نداري.نه؟

 ميشه توي ماشين صحبت كنيم؟

 .تكه كاپشن سفيدش را از پشت ماشين برميداشت گفت هرطور ميل شماس كامبيز لبخندزنان در حالي

 .من االن برميگردم

 .و كاپشن را پوشيد و دوان دوان بسوي كافي شاپ دويد. بعد از دقايقي با يك سيني برگشت

 .باران تند شده بود و كامبيز بسرعت سوار شد. هيجان خاصي در نگاه و رفتارش موج ميزد

 .فنجان شير كاكائوي داغ را برداشتيلدا تشكر كنان 

 كامبيز گفت شير كاكائو دوست داري؟

 .بله خيلي

 .پس اول بخوريم بعدحرف بزنيم

 كامبيز موزيك ماليمي گذاشت و از جشن عروسي كيميا صحبت را شروع كرد تا اينكه يلدا گفت

 .داشتآقانيما هم پسر خوب و با شخصيتي بنظر ميياد. مطمئنا زندگي خوبي خواهند 

 .آره دوتاشون خيلي بهم شبيهند . البته بيشتر از جهت افكار منظورمه

 .يلدا ديگر حوصله اش سر ميرفت. نفسي كشيد و گفت خب من منتظرم

 كامبيز با شيطنت نگاهش كرد و خنديد و بعد گفت منتظر چي؟
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 .منتظر شنيدن چيزي كه به خاطرش امروز قرار گذاشتين و االن من اينجام

 رايه اي بكه يواش يواش لبخند از صورتش ميرفت. گفت باشه. ببين يلدا ميخوام بدونم چه برنامكامبيز 

 آينده ات داري؟

 زور كامبيه منظيلدا جا خورد. اما چون هميشه به كامبيز اطمينان كرده بود. اينبار هم با اعتقاد به اينك

 .فضولي نيست پاسخ داد براي آينده ام . خب دقيقا نميتونم بگم

 شي؟كامبيز جدي شد .صاف نشست و گفت ببين يلدا . راستي از اينكه يلدا خانم نميگم ناراحت نمي

 .يلدا با حالتي كه معلوم بود با كامبيز رو دربايستي دارد گفت نه

 خب . ميخوام بدونم تا كجا ميخواي پيش بري؟ يعني تا كي ميخواي صبر كني؟

 .درست منظورتون رو متوجه نميشم

وام ه ميخكفسي كشيد و گفت نميخوام فكر كني دارم فضولي ميكنم. سواالتم مربوط به حرفي است كامبيز ن

 .بزنم

 رفتهگرنظر دخب همونطوري كه خودتون در جريان هستيد دقيقا يك ماه ديگر از موعدي كه حاج رضا براي ما 

 ليه ي ماار اويگه اي بجز قرباقيمونده. و با توجه به مسائلي كه پيش اومده و شما در جريان هستيد چيز د

 .اتفاق نخواهد افتاد

 كامبيز ابروها را باال داد و گفت پس عالقه بين شما وشهاب چي ميشه؟

 .اشهيلدا ديگر هيچ چيز را كتمان نكرد وگفت هيچي من چيزي رو دوست دارم كه شهاب دوست داشته ب

 قطكنم كه فعا مياز كشور بره. من هم براش د وقتي اون دوست داشته باشه با يك نفر ديگه زندگي كنه يا خارج

 خوشبخت بشه.)نميدونست چگونه اين جمالت را گفته است و آيا واقعيت دارند يا نه(ا

 .خب. پس اينطور  كه معلومه هردوتون تصميمتون رو گرفتيد

 .يلدا از شنيدن كلمه ي هردوتون دلش خالي شد و با رنگ پريدگي به كامبيز چشم دوخت

 گاهش كرد وگفت چون از حرفهاي شهاب و از تصميم گيريهاي تيموري هم اينطور بنظر ميرسه كهكامبيز ن
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تغييرخاصي در روابط شما بوجود نمياد . البته من خيلي با شهاب صحبت كردم و ميدونم كه ... ميدونم كه 

 دوستتون داره

 .رفهاشايد اينطوري كه من ميگم نباشه .شايد خيلي غليظ تر و بيشتر از اين ح

 زشلش اراما نتيجه مهمه. مهم اينه كه اون توي اين شرايط نتونست درست عمل بكنه. نتونست به حرف د

 تيموري مورد بده و نتونست جلوي تصميم تيموري در بياد كه خب داليل خودش رو داره. وقتي حرفهايش رو در

 ينروشما ا بگم خيلي فكر كرده ام وميشنوم خب تا حدودي بهش حق ميدم. من تا حاال به چيزي كه ميخوام 

 طمينانيد و ابدونيد كه هيچ پاسخي فعال از جانب شما نميخوام بشنوم. دلم نميخواد با شنيدن حرفم اعتما

 امميخو كه نسبت به من توي اين مدت داشتيد خللي درش وارد بشه. پس ازتون خواهش ميكنم حرفي رو كه

 ...ن نگذارينبزنم بپاي سوء استفاده يا فرصت طلبي م

 ...ودبيلدا سراپا گوش شده بود و خيره به كامبيز منتظر شنيدن حرف اصلي در دلش ولوله اي بر پا 

 .كامبيز آب دهانش را قورت داد و ادامه داد...يلدا وقتي از پيش شهاب رفتي به من فكر كن

 ل.. من بهت قوي خودت . من. به خودم . به خانواده ام كه نميدوني چقدر شيفته ي تو شده اند. و به آينده

 منشون بد ه همهبميدم از تو عشق نخوام. ولي عاشق شدن رو بهت ياد بدم. بهت نشون بدم كه لياقت تو چيه. و 

 رف بزنميمش حكه تو ارزش چه چيزهايي رو دراي.من از روز اول كه حاج رضا ازم خواست باشهاب راجع به تصم

 اج رضافت  حنه حرف نداره و وقتي تو رو توي محضر ديدم با خودم گميدونستم كسي رو كه حاج رضا تاييد ك

 ايلي كارهخدونه بكم گفته كم از تو تعريف كرده و زيادي براي پسرش خواسته. من براي اينكه شهاب قدر تو رو 

 ...كردم خيلي حرفها زده ام اما تا االن نتيجه اي نداده

 و ر كامبيزي اخيود. بايد حدسش را ميزد. با توجه به رفتارهايلدا متحيرانه به حرفهاي كامبيز گوش سپرده ب

واقعي  عاشق خانواده اش كامال مشخص بود كه كامبيز چه چيزي دردل دارد اما يلدا هنوز نميدانست كه آيا

 اوست

 قيشايد هم تشو يا فقط از روي ترحم يا شناختي كه نسبت به پيدا كرده اين چنين پيشنهادي به او داده است.
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انواده اش او را وادار به اين امر كرده... شايد هم كامبيز يلدا را موردي خوب ميديدكه نميخواست از دستش خ

 .بدهد

 ادهءاستفنميدانست چرا از پيشنهاد كامبيز ناراحت نيست. او اصال احساس نكرد كه كامبيز از فرصت سو

 ...كرده است يا چيزي در اين خط

 ود كفت چيه؟ از من بدت اومد؟كامبيز كه هنوز چشمش به يلدا ب

 .يلدا لبخندي زد و گفت نه فقط كمي جا خوردم

 به چيزهايي كه گفت فكر ميكني؟

 نميدونم. راستش نميدونم چي بايد بگم يا چيكار كنم؟

 .فعال فقط سعي كن به حرفهام خوب فكر كني

 وبارهدرد و كمبيل را خاموش و بعد صداي موزيك را بلندتر كرد و راهي شدند. در خانه ي شهاب كامبيز اتو

 مر كنار ههاب دشگفت ببين يلدا . خوشبختي تو براي من مهمه. چون دوستت دارم و بازم هم براي اين كه تو و 

 .بمونيد هر كاري كه ازم بخواي ميكنم

 .نميخوام تو رو به هيچ عنوان از دست بدم. شهاب فعال چيزي ندونه بهتره

 .ار استاز او خداحافظي كرد و نميدانست كه شهاب پشت پنجره در انتظيلدا در سكوت سري تكان داد و 

 ر دستدچشمهاي شهاب از شدت خشم به سرخي ميگراييد و وقتي در را بر روي يلدا باز كرد يلدا كليد 

 .براي لحظه اي بخود لرزيد و زير لب سالمي داد و داخل شد

از سر  نعه راطوفان در را ه است. بسوي اتاقش رفت و مقشهاب در سكوت او را نگاه ميكرد و يلدا ميدانست 

 بيرون كشيد

 لويياد جزخيلي خسته بود و دلش براي ديدن و نشستن در كنار شهاب بيتاب . اما نميخواست در آن لحظه 

 .اددا ماساژ رسرش  چشم او باشد. مانتو را در آورد و گل سرش را باز كرد و چنگش را داخل موها كرد و چند بار

 .احساس كرد سرش ميتركد. خود را روي تخت رها كرد
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 شهاب بدون آنكه در بزند به اتاقش آمد. يلدا دستپاچه از جا برخاست. شهاب نزديك شد و روبه رويش ايستاد

 و با لحن خاصي كه سعي داشت خشم خود را پنهان كند گفت خيلي خسته اي؟

 .كرد كه چه بگويديلدا همانطور كه روي تخت نشسته بود به اين فكر مي

 .شهاب گفت جديدا كالست خيلي طوالني ميشه

 ميدانستنرد و يلدا حدس ميزد كه او كامبيز را ديده باشد. اما هنوز شك داشت . ملتمسانه شهاب را نگاه ك

 چه بگويد كه شهاب فرياد زد كجا بودي؟

 .بدنش ميلرزيد صداي فرياد شهاب آنچنان دلش را لرزاند كه چشمها را براي لحظه اي بست. 

 .زير لب گفت خونه ي فرناز بودم

 ...شهاب فرياد زد تو غلط كردي

 .رنگ از روي يلدا رفته بود. دستها را روي گوشش گذاشت و دوباره چشمها را بست

 ده وشهاب بسويش خيز برداشت و موهاي يلدا را به چنگ گرفت و كشيد.سر يلدا عقب كشيده شد. ترسي

 ...د و گفت آي....آيلرزان چشمها را باز كر

 .ودلند شبشهاب در حالي كه هنوز موهاي يلدا را در چنگ داشت او را بسوي خود كشيد و يلدا مجبور شد 

 وهاممخدا  در حالي كه سرش به عقب خم شده بود التماس وار ميگفت شهاب ....شهاب . توضيح ميدم. تو رو

 ...رو ول كن. دردم مياد...شهاب

 خود گرفت و گفت بگو كجا بودي؟ شهاب صورت او را نزد

 .دندانهاي ريزش را آنچنان به هم فشرد ه بود كه هر آن ممكن بود از هم بپاشد

 .نشگاهمد دم دايز اويلدا كه هيچ وقت تا آن اندازه شهاب را خشمگين نديده بود به آرامي و گريه كنان گفت كامب

 .شهاب فشاري به موهاي او آورد و گفت خب

 .ننه شولند شد و گفت آي...بخدا هيچي كامبيز...كامبيز گفت كه كيميا خواسته برم خويلدا فريادش ب
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 .شهاب با خشم فرياد زد يلدا اگه راستش رو نگي زنده نميذارمت

 من رو بكش يلدا درمانده و مستاصل به هق هق افتاد و در ميان اشكهايش گفت ديگه نيمخوام زنده بمونم.

 .و راحتم كن

 يناتي از نزديك صورت يلدا گرفت و تهديد آميز گفت من اجازه نيمدم تا وقتي اينجا هسشهاب صورتش را 

لطي دلت غت هر غلطا بكني و هر روز با يكي قرار بذاري و تشريف ببري. يك ماه ديگه كه تشريف بردي اون وق

 خواست

 بكن. حاال بگو ببينم كامبيز بهت چي گفت؟

 از خودش . چراود. چشمها را تنگ كرد و فرياد زد برو از خودش بپرسيلدا از حرفها و رفتار به تنگ آمده ب

 .نميپرسي؟ ولم  كن

 شهاب با تمام وجود فرياد زد اون لعنتي چي گفت؟ گفت كه دوستت داره هان؟

 ؟خبره يلدا گريه كنان گفت واسه ي تو چه فرقي ميكنه. مگه من از تو ميپرسم توي زندگي خصوصيت چه

 ر لحظه از همون اول بمن نگفتي كاري بكار هم نداريم. و نداشته باشيم؟مگه خودت هميشه و ه

 .شهاب دستش را شل كرد و يلدا سرش را گرفت و گريه كنان روي تخت نشست

ه ي م تو خونميخواشهاب در حالي كه بسوي در ميرفت گفت ميدونم با اين لعنتي چيكار كنم. به تو هم گفتم... ن

 ...من

ماره ي شهيد و آزرده نگاهش كرد.شهاب در را بهم كوفت و رفت. يلدا بسوي گوشي تلفن جيلدا در ميان اشكها 

 كامبيز

 .را بسرعت گرفت

 .كامبيز گفت بله

 ...آقا كامبيز

 كامبيز از حالت حرف زدن يلدا كنجكاو شد و پرسيد چي شده؟ يلدا؟

 ...آقا كامبيز شهاب فهميده. يعني من رو با شما ديده
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 اذيتت كرد؟خب گريه نكن. 

 ...نه نه ازم پرسيد شماچي گفتي. من هم هيچي نگفتم. خيلي عصباني شد. فكر كنم اومد سراغ شما

 .الزم نكرده من خودم ميام اونجا. تو هم اصال نترس

ر اتاقش ايد دشيلدا پچ پچ كنان خداحافظي كرد و دوباره خود را روي تخت انداخت. نميدانست شهاب كجاست . 

 بود. خيلي

شهاب  آميز ه بود و از گريه هاي هر روزي و خون جگر خوردن هايش به تنگ آمده بود. از رفتار تحقيرخست

 داغون و ناتوان

 ...شده بود

 زابشهاب در را  ده دقيقه ي بعد صداي زنگ در آمد و يلدا سراسيمه از جا برخاست. كامبيز بود كه زنگ ميزد.

 .كرد

ديدن  د اما ازون برويكباره به جانش ريختند. روسري اش را برداشت تا بيريلدا كه دوباره ترس و هيجان و دلهره 

 خود

 در اتاق انطوردر آيينه ترسيد . انقدر چشمهايش ملتهب و قرمز بودند كه از رفتن به بيرون منصرف شد و هم

 خودش گوش

 .تيز كرد تا بفهمد چه خبر خواهد شد

اليي سر بند و ود به دلشوره افتاد كه نكند شهاب حماقت ككامبيز كه صداي يلدا را ترسان و مضطرب شنيده ب

 يلدا

 .بياورد. سراسيمه خود را به خانه ي شهاب رسانده بود. و نميدانست بايد چه بگويد

ه و مگين خستي خش پله ها را دوتا يكي باال رفت. شهاب مقابلش جلوي در ايستاده بود . كامبيز با ديدن  چهره

 چشمهاي

نزديك  وخت وداز حرفهايي كه به يلدا زده بود پشيمان شد. نگاه شرمنده اش را به شهاب  از خشم سرخ شهاب

 .آمد

 در دل بخود گفت خدا كنه يلدا رو اذيت نكرده باشه. و رو به شهاب گفت يلدا كجاست؟
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اب شهاب با تمام قدرت چنگ در يقه ي او انداخت و او را به داخل كشيد. كامبيز بدون مقاومت در برابر شه

 دوباره پرسيد

 گفتم يلدا كجاست؟

 .شهاب او را محكم به ديوار كوبيد و فرياد زد اسمش رو نيار لعنتي 

رفته گاو را   تمام كامبيز سعي ميكرد دستهاي شهاب را كه يقه اش را پاره كرده بود ره كند. اما شهاب با قدرت

 بود

 .و از خشم ميلرزيد و نفس نفس ميزد

 ....كامبيز بلند گفت يلدا

گفت چه ورسيد تيلدا سراسيمه از اتاقش بيرون آمد و با ديدن آندو كه در گوشه ي ديوار يقه به يقه بودند 

 خبره؟

 ...آقا كامبيز تو رو خدا... شهاب

 ...شهاب فرياد زنان گفت برو تو اتاقت

 .يلدا جلو آمد و التماس وار گفت شهاب تو رو خدا ولش كن

 ب پرت كرد و شهاب به عقب هل داده شد. بعد فرياد زدكامبيز لگد محكمي توي شكم شها

 .چته ؟ افسار پاره كردي؟ حرف بزن

 .شهاب فرياد زنان گفت مي كشمت

خاتمه  وا راو دوباره بسوي او حمله كرد و مشت محكمي توي صورت كامبيز كوبيد . كامبيز كه سعي داشت دع

 دهد

 .ت و روي مبل نشستو بيش از آن مقابل يلدا درگير نشوند صورتش را گرف

 ...يلدا سراسيمه پيش آمد و گفت آقا كامبيز

كامبيز دست باال برد و اشاره كرد كه آرام باشد. او خوب است. يلدا به اتاقش رفت . كامبيز پوزخندي زد و به 

 .شهاب نگاه كرد
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 بزن المذهب. بگو شهاب هنوز خالي نشده بود. دوباره بسوي كامبيز حمله ور شد . يقه اش را گرفت و گفت حرف

 چي توي كله ته؟

ز ي وقتي اه. ولكامبيز به آرامي نگاهش كرد و گفت آره بهش پيشنهاد دادم وقتي از اينجا رفت به من فكر كن

 .اينجا رفت

 شهاب فرياد زد چرا؟چرا؟

حمغي گير ا ماااره. دكامبيز عصباني از جا برخاست و گفت براي اينكه دوستش دارم. اون لياقت بهتر از اينها رو 

 مثل

ين اخوام از ين ميتو افتاده كه تا آخر عمرت بايد فرمانبردار پدر اون دختره ي هرزه ي لعنتي باشي. براي هم

 جهنمي كه براش

چ كسي يب هيدرست كردي نجاتش بدم. شهاب گوشهاتو باز كن. اگر يلدا به خونه ي حاج رضا بره نميذارم نص

 توي اين دنيا

 .بدم عاشق چه كسي باشهبشه. ميخوام بهش ياد 

 .يلدا با شنيدن حرفهاي كامبيز در اتاقش اشك ميريخت. به خود گفت اوضاع هر لحظه بدتر ميشه

 .ديگه طاقت ديدن اين صحنه ها رو ندارم

ر بياري دادا  كامبيز از جايش بلند شد و بسوي شهاب رفت. او هم ملتهب و عصباني بود . گفت تا كي ميخواي

 شهاب؟

 /در موها فرو كرد و تهديد كنان گفت خفه شو. كامي خفه شو شهاب پنجه

 داري سر كي كاله ميذاري؟ داري كي رو گول ميزني؟

تو عين  .شهاب كه از خشم رگ گردنش متورم شده بود دندانها را بهم فشرد و گفت من بهت اعتماد كردم 

 .برادرم بود

 سابح. فكر ميكردم يكي هست كه بشه روش چطور تونستي؟ فكرميكردم حداقل يكي هست كه من رو بفهمه

 .كرد. من احمق رو بگو
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چه زجري در صداي پر از نفرت شهاب بود. و يلدا وقتي صداي او را ميشنيد چقدر از عذاب كشيدن او عذاب 

 .ميكشيد

 .نيككامبيز ناراحت و سر خورده دست روي شانه ي شهاب گذاشت و گفت تو بدون اون نميتوني زندگي 

صميم تبا خودت رو راست باش. حاج رضا سر حرف خودشه. تا آخر اين ماه فرصت داري كه يك  پس الاقل

 درست

لدا مال يگم يبراي هميشه بگيري. و گرنه يلدا رو براي هميشه از دست ميدي. از من عصباني نباش. هنوزم م

 .توست

مئن رو مط كالسشه بشه. ايناما اگر بخواي خريت كني . من اجازه نميدم زن اون دست و پا چلفتي كه هم 

 .باش

 د . جراتده انكامبيز شهاب را ترك كرد. يلدا حرفهاي آخر كامبيز را نشنيد. نميدانست چرا يكدفعه ساكت ش

 خارج شدن

 .يخته بودرتش راز اتاقش را نداشت. در اتاقش باز شد و شهاب در قاب در ظاهر شد. موهايش پريشان و روي صو

ديم دا را تقست يله بود. با تمام دلواپسي ها و تعهداتي كه در خود ميكرد باز نتواندر نگاهش گويي چيزي مرد

 .كند

 گفت نميخوام ديگه كامبيز رو ببيني . فهميدي؟

 .يلدا در كنج اتاقش آشفته و نگران سري تكان داد و گفت باشه

 .و شهاب بدون توضيح درباره ي آينده رفت. يلدا باز در بالتكليفي ماند

اخل يزي دند ماه بود. سپيده يك راست بطرف يلدا آمد و درحالي كه لبخند به لب داشت در پي چاول اسف

 .كيفش ميگشت

 .گفت سالم يلدا خوشگله

 يلدا خنديد و گفت چي شده كبكت خروس ميخونه؟

 .وقتي آدم دوستاي خوب داشته باشه خروس كه سهله كبكش مثل بلبل ميخونه
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ك بسته كادويي خيلي زيبا كه با سليقه روبان پيچي شده بود از كيفش بيرون يلدا بي اختيار خنديد. سپيده ي

 كشيد و

 .به يلدا گفت قابل تو رو نداره

 يلدا با حيرت پرسيد اين چيه؟

 .سپيده با خوشحالي گفت يك هديه ي ناقابل از طرف من .. يادگاريه

 .خب براي چي؟ براي باز شدن يخ بعضي ها

شي شبخت بگرفت و سپيده دست در گردنش انداخت و او را پرسيد و گفت الهي خويلدا خنده كنان كادو را 

 .يلدا

 .الهي به هر كي دوست داري برسي

 فرناز گفت واي چي شده حاال؟

 .سپيده خنده كنان گفت مگه فضولي ؟ و در حالي كه كالس را ترك ميكرد خداحافظي كرد

 نرگس متعجب به يلدا گفت چي شده؟

حسابي خسته  .نگاهي به بسته اش انداخت و در حالي كه ژاكت ميپوشيد گفت بچه ها پاشين يلدا لبخند زد و 

 .ام

 .دكتر مرادي سرم رو خورد

اي  ك برنامهابا يفرناز هم بي حس و حال بود و با همان بيحالي گفت بچه ها ما خيلي شليم. هيچ جا نميريم .ب

 چيزي

 .بذاريم. بريم سينمايي جايي

 .ا كشيد و  گفت نرگس زود باش. دلم يه چايي ميخواديلدا چادر نرگس ر

 فرناز گفت بريم بوفه؟

 ...يلدا گفت آره بابا

 فرناز پرسيد كادوت رو باز نميكني؟



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         353 

 

 .چرا . بريم يكجا بعد

 .نرگس گفت بچه ها من گرسنه ام

 .فرناز گفت من هم همينطور . بوفه االن چيزي نداره. بريم بيرون يك ساندويچي جايي

 .فت باشه بريم ساندويچي دور ميدانيلدا گ

 .سه تايي راه افتادند . يلدا هنوز بسته اش را در دست داشت

 

 

 57فصل 

 .ساندويچها را سفارش دادند و دور ميز نشستند. يلدا بسيار در هم و فكري بود

 فرناز گفت حاال باز كن ببينم چي برات آورده؟

 .لهندونه فكر ميكنه كه فردا روز عروسيش با سهينرگس گفت بنده ي خدا چقدر خوشحال بود هر كي 

 .يلدا گفت شايد هم حرفهايي زده باشن

 نرگس گفت يعني به اين زودي سهيل وا داد؟

اال اال تا حده. وبفرناز گفت آره پس چي خيال كردي؟ اون تا حاال خيال ميكرد يلدا آخرش ميخواد جواب بله رو 

 .هم منتظر نميشد

 يكنه؟است ميگه. همينه. تو فكر كردي حاال سهيل به خاطر من ميره خودكشي ميلدا با بيقيدي گفت ر

 .همه ي مردا همينطورند. نميذارن بهشون بد بگذره

 .نرگس گفت باباجون تو خودت از اون خواستي كه به سپيده فكر كنه و باهاش دوست بشه

 .يلدا گفت البته انگار خودش هم بدش نمي اومده

شته ود كه نوپيده بسكادويش را باز كرد . يك شال بسيار زيبا بود و همراه آن نامه اي از طرف يلدا دست برد و 

 .بود
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 حال كرديه خوشيلدا جون اين شال را هر وقت سرت انداختي به ياد من ميافتي و از اينكه يك روز مرا اينهم

 .لبخند ميزني

 (اهميشه خندان باشي. دوست خوبم.) شال رو سهيل انتخاب كرده

 .سپيده

 .نامه را فرناز بلند خواند و يلدا و نرگس هم يك به يك آن را از نظر گذراندند

 .نرگس گفت چه زود دست بكار شدند

 الدا كرد(يه به فرناز گفت آره عزيزم. همه زرنگند. اال اين دوست احمق ما كه فقط اشك ريختن بلده.)و اشار

خت و اندا رش به كجاها ميرود و ميايد. شال را روي سرشيلدا در سكوت به نامه خيره شد و نميدانست فك

 .لبخند زد

 .فرناز گفت مباركه. خيلي بهت مياد. سهيل هم سليقه اش بد نيست

 .نرگس گفت آره . خيلي قشنگه مباركت باشه

 .مرسي

 نرگس پرسيد ديگه كامبيز بهت زنگ نزد؟

 .برسه به زنگ با رفتاري كه شهاب كرد ديگه فكر نكنم اسم من رو بياره. چه

 .هوستت دارداقعا وفرناز گفت. ولي يلدا كامبيز رو جدي بگير . بنظر من كامبيز هر چي گفتهد راست گفته. اون 

 .بهتره سعي كني اين روزها كمتر به شهاب فكر كني

 .يلدا چشمش را به او دوخت

 .فرناز گفت چرا اينطوري نگاه ميكني؟ پسر خوبيه ديگه

 

 58فصل 
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رون عالي بود. بوي عيد را همه حس ميكردند. فروشگاهها و خيابانها همه شلوغ و پر رفت و آمد چقدر هواي بي

 بود و يلدا

هم د چقدر بي نبوعاشق اين روزها بود. با خود ميگفت اگه شهاب هم كمي فرق كرده بود و اگه اين ميتراي لعنت

 .خوش ميگذشت

 ا بر رويت يلدهاب در را باز كرد و چشمش از روي صوركفشهاي شهاب پشت در بود. يلدا زنگ را فشار داد و ش

 كادوي در

 .دست او ثابت ماند

 .يلدا كه خوب معناي نگاه شهاب را ميفهميد بال فاصله گفت دوستم بهم داده

 .عليك سالم 

 .يلدا خنديد و گفت سالم

 من ازت توضيح خواستم؟

 .يلدا با شرمندگي گفت زبونت نه اما نگاهت آره

 زد و ازسر راه يلدا كنار رفت... در حالي كه ميپرسيد مناسبتش چيه؟ شهاب لبخندي

 .يلدا خنديد و گفت به كسي كه دوستش داره رسيده. و بعد به اتاقش رفت و لباسش را عوض كرد

ميكرد.  ا فكرشهاب روي مبل نشست و وانمود كرد كه مشغول تماشاي تلويزيون است. هنوز به جمله ي آخر يلد

 نميدانست

 ور يلدا چي بود؟منظ

اد و پيده افتسمه ي يلدا شال را روي سرش انداخت و خود را در آيينه نگاه كرد . شال خيلي قشنگي بود. بياد نا

 .لبخند زد

ردها ممه ي هاز اين كه سهيل او را به آن زودي فراموش كرده بود ته دلش ناراحت شد و با خود گفت يعني 

 واقعا اينطوري اند؟

 .خود را از شر نگاههاي سمج او رهانيده احساس رضايت كرد و باز از اينكه
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نميدانست چرا شهاب زود آمده است. صداي زنگ آمد . يلدا با سرعت خود را به پنجره رساند و با خود گفت 

 خدايا باز اين دختره

 .است. و با گفتن اين جمله چشمها را با ناراحتي بست و به ديوار تكيه داد

فت شهاب نديد گبه خانه آمده بود ميشنيد. گويي مخصوصا بلند حرف ميزد. در حالي كه ميخصداي ميترا را كه 

 زود باش

 .ديگه . چته تيبل خان؟ تا تو تكون بخوري همه ي تاالرهاي رو بسته اند

 ...و شهاب كه صدايش تقريبا شنيده نميشد

 .دوباره ميترا گفت ديگه شب شد تو هنوز آماده نيستي

 م بيام دنبالت . چي شد تو اومدي؟قرار بود من خود

 .بابا نبود . من هم حوصله ام سر ميرفت. فكر كردم دير ميشه. بهتره زودتر راه بيافتيم

 .از حرفهاي شان معلوم بود قرار است تاالر عروسي رزو كنند

ين نشست موي زريلدا آنقدر اعصابش بهم ريخته  و متشنج بود كه نتوانست بقيه ي صحبت هاي آنها را بشنود. 

 و سعي كرد

 .دوباره بشنود

 باز صداي ميترا بلند آمد كه ميگفت خوشگل شدم؟ كجا رو نگاه ميكني؟ موهام رو ميگم؟

 .و باز صداي شهاب را نشنيد... و باز دلش چنگ شد

ر هر دو سوا .بود  بعد از دقايقي صداي بسته شدن در آمد و باز يلدا از پشت پنجره نگاه كرد . شهاب همراه او

 اتومبيل ميترا

 .شدند و شهاب حتي نگاهي به پنجره نيانداخت

 يلدا نميدانست چه بر سرش آمده است؟ فقط ديگر رمقي براي ايستادن نداشت

گويي نفسش بسختي باال ميامد. روي زمين چمباتمه زد . احساس سرما ويرانش كرد. زانوهايش را در برگرفت و 

 سر بر  روي
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عاجزانه گريست كه دلش براي خودش سوخت. از ته دل زجه زد. تمام روياهايش به آنها گذاشت. و آنچنان 

 .يكباره نابود شدند

ان ه چه خندترا كو او خود را در دامن واقعيت تنها يافت. پس شهاب اين بود؟ حتي از او خداحافظي نكرد و مي

 .ميرفت

 .ميكردهحتما ميدانست يلدا پشت پنجره مچاله ميشود . حتما او را ريشخند 

 يلدا با خود گفت پس عروسيشان خيلي نزديكه . خيلي. خدايا . چرا بدنم اين قدر ميلرزه؟

 خدايا چرا اينقدر سرده.؟ خدايا چرا اينقدر تنهام؟

 مامان...مامان. كمك كن. تو رو خدا؟

 كستش آن شب شايد بدترين شب زندگي يلدا بود. شبي كه خود را بيكس ترين حس ميكرد. شبي كه احساس

 او را متالشي

حساس ااحتي ميكرد . شبي كه شهاب را نفرين كرد  آنشب تا صبح نخوابيد و از فرط بيخوابي گرسنگي و نار

 .بيماري كرد

فته بود ده اش گري آيننيمه شب شهاب بازگشته بود. اما اصال سراغي از او نگرفته بود. يلدا كه تصميم خود را برا

 با وجود آنهمه

خانه در آشپز كنار ي از جاي برخاست تا آبي به سرو صورتش بزند. آنقدر بيحال و بيجان بود كهبيحالي و ناتوان

 .مجبور شد بنشيند

 .سرش گيج ميرفت و قلبش تند تند ميزد

ز اتاق شست انشهاب كه تازه از خواب بيدار شده بود و در اتاقش باز بود به محض ديدن يلدا كه روي زمين 

 بيرون زد و كنار

 ت و پرسيد يلدا چي شده؟او نشس

 .نگاه بيرمق و سرد يلدا لحظه اي او را حيرت زده كرد و خونسردي نگاهش تنش را لرزاند

 .يلدا گفت چيزي نيست. يك كم سرم گيج رفت
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 خب استراحت كن. واسه چي اينقدر زود بيدار شدي. مگه كالس داري؟

 .يلدا كه اصال بفكر كالس رفتن نبود گفت آره كالس دارم

 .اب آمرانه گفت امروز نميخواد بري كالس . پاشو...پاشو برو استراحت كنشه

 .يلدا با بيحالي از جا برخاست و گفت نه . صورتم رو بشورم خوب ميشم

 .ديگه نميتونم گرسنه بخوابم

ام يشب ششهاب لبخند زد )از همانهايي كه آتش را بجان يلدا ميكشيد.(و گفت اي شكمو. بلند شو مگه د

 نخوردي؟

 .يلدا بزور لبخند زد و گفت نه

ان گفت ند زنشهاب جدي شد و نگاهش براي لحظه اي طوري شد كه انگار همه چيز را ميداند. اما دوباره لبخ

 باشه االن يك

 .صبحانه ي حسابي بهت ميدم. تا حسابي سر حال بشي. حاال بلند شو

 .غير طبيعي يلدا شد و در حالي كه دست يلدا را ميگرفت تا بلندش كند متوجه ناتواني

ت و به ش گرفاحساس كرد يلدا از هميشه رنجورتر و الغرتر شده است. با يك حركت او را بلند كرد و درآغو

 .اتاقش برد

يك  برات روسري اش را برداشت و موهايش را روي بالش رها كرد و دست روي پيشاني اش گذاشت وگفت االن

 .چپزي ميارم بخوري

خچال يه در ه رفت و بعد از لحظه اي با يك سيني شير خرما كره عسل نان و هرچه كو سراسيمه به آشپزخان

 داشتند با خود آورده

 .بود و رو به يلدا گفت پاشو عزيزم. پاشو يك لقمه نان بخور

يلدا  ه دستكشهاب دست يلدا را گرفت و او را روي تخت نشاند و ليوان شير را بدستش داد و با تعجب ديد 

 ميلرزيد

 .بزور چند لقمه به او خوراند و يلدا كم كم جان گرفت . انگار تازه شهاب را ديد
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شهاب آنروز تا ظهر خانه ماند و نگذاشت يلدا از جايش تكاه بخورد. يلدا احساس بهتري داشت. كمي خوابيده بود 

 تا بيخوابي

ه ميترا بود ك حرف زدنش معلومشد گذشته را جبران كند. تلفن چندين بار زنگ زد و شهاب پاسخ داد. از طرز 

 .است

 .يلدا با خود گفت ميترا چه پر كار شده. قبال اين همه حال شهاب را نميپرسيد

تر دا مغرورد. يلاز جا برخاست تا شهاب مطمئن شود حالش خوب است و اگر برنامه اي با ميترا داشته بهم نخور

 از آن بود

 .كه با مظلوم نمايي عشق را طلب كند

 ه اي او را نگاه كرد و پرسيد چطوري؟شهاب لحظ

 خوابيدم ي ديريلدا لبخند زنان وانمود كرد كه حالش خيلي خوب است و گفت از اين بهتر نميشه. گفتم كه كم

 و شام هم

 نخوردم. چرا شام نخوردي؟

 .ميخوندآخه حوصله ام نگرفت. كلي درس داشتم. ديشب يك رمان جديد از دوستم گرفته بودم . اون رو م

 شهاب موشكافانه به او چشم دوخت و گفت واقعا بهتري؟

 .آره مطمئن باش

 .آخه ميخواستم برم بيرون. اگه حالت خوب نيست نميرم

 .نه نه اصال برنامه ات رو بهم نزن. حالم كامال خوبه

 .وقتي شهاب رفت يلدا جلوي آيينه ايستاد . چقدر صورتش تكيده شده بود

 ...فتردي ارزش نداشت؟ و آهي از سر بيچارگي سر داد و بسراغ تلفن چشم در چشم خود دوخت و گفت دي

 .الو فرناز 

 سالم يلدا خوبي؟

 .خوبم . فرناز . به نرگس هم زنگ بزن اگه تونستيد يك جايي قرار بذاريم . كارتون دارم
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 فرناز كه لحن جدي يلدا نگرانش كرده بود گفت چي شده يلدا ؟

 .تون كمك بگيرم. فعال قرار بذاريم . بعدا صحبت ميكنيمهيچي ميخواستم در مورد چيزي از

 .باشه . يك ساعت ديگه خوبه؟ روبروي سينما بهمن

 .حاال چرا اونجا

 .خب يك فيلم خوب هم داره. ميتونيم بريم سينما

 .يلدا با بي حوصلگي گفت نه من ميخوام زود ازتون جدا بشم

 .پس بريم بوفه ي دانشگاه

 .بزنباشه پس به نرگس زنگ 

 .باشه. خداحافظ

ريدگي و مه رنگ پز انهاآن دو زودتر از يلدا آمده بودند و نگراني از چهره شان كامال مشهود بود و با ديدن يلدا 

 .ناتواني جا خوردند

 نرگس پرسيد يلدا جون چيه؟ چرا اينهمه رنگت پريده.؟

 .يلدا لبخند زوركي زد و گفت هيچي . ديشب نخوابيدم

 ين شهاب لعنتي چه كرده؟فرناز گفت باز ا

 .يلدا ملتمسانه گفت بچه ها ديگه از شهاب حرف نزنيد

 نرگس دوباره پرسيد. حرف بزن. ببينم چي شده آخه؟

 .يلدا گفت به شرط اينكه فقط گوش كنيد و بيخود دلداريم ندين

كجوري ييخواستم رو مم بو بعد از روز گذشته تعريف كرد و ادامه داد ميدونيد بچه ها تا ديروز انگار همه اش خود

 قانع كنم

ه. فكر ن ميگكه شهاب دوستم داره و داره فيلم بازي ميكنه. فكر ميكردم عاقبت خسته ميشه و حقيقت رو بم

 ميكردم يك



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         361 

 

روزي ميرسه كه رو در روي ميترا مياسته و بهش ميگه كه عاشق منه. اما ديروز وقتي ميترا اومد خونه اش حس 

 كردم بد جوري دارم

و  ه هستودم كاله ميذارم. فهميدم شهاب واقعا روي همون حرفهايي كه از اول توي گوش من پر كردسر خ

 تصميمش عوض

راي بده و شنشدنيه. و اگه من اونجام فقط بخاطر شرط و شروط حاج رضاست. امروز وقتي ميديدم نگران من 

 صبحانه مياره

 ا اونطوري نشه كه به مرادت برسي؟ميخواستم بهش بگم كه نگران اين هستي كه نكنه آخر ماجر

و  ي قلبراستش ديگه نميخوام به حرف دلم گوش بدم. انگار دل من ديگه راست نميگه و حرف نگاه و صدا

 نفسهاي داغ و

 .لرزشها رو بايد بريزم دور

م وام. ميخدا كنشهاب مال ميتراست و من اونجا اضافي ام . از شما ميخوام كمك كنيد يك خونه ي اجاره اي پي

 بدون سروصدا از

 .اونجا برم

 نرگس گفت ديوونه شدي؟ مگه پيش حاج رضا نميري؟

 .نه . نميخوام شهاب هيچوقت من رو پيدا كنه

 .فرناز گفت پس تو ميدوني كه دوستت داره و دنبالت ميگرده

 .م ببينمشه ادفينه. ميدونم اينطوري نيست. اما نميخوام حتي احتمالش رو بدم كه بعد از رفتنم ديگه حتي تص

 ابتي از شهيگه حخونه ي حاج رضا خونه ي پدرشه. اون به هر حال ممكنه به اونجا سر بزنه. اما من نميخوام د

 .اسمي بشنوم . ديگه وقتشه كه بخودم فكر كنم

 ...چشمهاي يلدا بي رمق به ميز خيره ماند

 ن ازدواجقبت ايجدي است.هميشه از عانرگس اشكهايش را پنهان نكرد. تازه ميفهميد كه تصميم يلدا تا چه حد 

 .ميترسيد 
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 .هميشه از عاقبت اين عشق كه دوستش را آنطور به ويراني كشيده بود ميترسيد

 فرناز دست دراز كرد و دست يلدا را فشرد و با بغض گفت يلدا مطمئني؟

 .اشك يلدا روي ميز چكيد و سر را بعالمت تاييد تكان داد

. هر سه يكردنداشك ميريختند كه گويي شهاب را با قطره قطره هاي اشكشان دفن ميلدا و نرگس و فرناز چنان 

 با

 .تمام وجود گريه ميكردند

 .يلدا براي از دست دادن تنها عشقش و اندو براي تنهايي يگانه دوست عزيزشان

م هرم شود و سرگم هفرناز به يلدا قول داد تا از ساسان كمك بخواهد و زودتر براي يلدا يك كاري پيدا كند تا 

 بتواند براي

 .ادامه زندگي روي پاي خودش بايستد

 .بدهد نرگس هم مثل خواهري مهربان لحظه اي يلدا را تنها نميگذاشت . ميترسيد يلدا كاري دست خود

ج رضا ون حايلدا تصميم داشت به خانه ي حاج رضا برود و با او هم صحبت كند. او خود را به هر حال مدي

 ميدانست و

 .ست نداشت با بيخبر گذاشتن حاج رضا او را ناراحت كنددو

كه  غوش گرفتآن در روز چهارم اسفند ماه بود. پروانه خانم با ديدن يلدا از خوشحالي فرياد كشيد و او را چنا

 .يلدا احساس كرد استخوانهايش صدا كردند

ضعيف  ز به روزرا رود گفت بميرم .تو چپروانه خانم قربان صدقه اش رفت و در حالي كه بدقت او را ورانداز ميكر

 تر ميشي؟

 اين پسر حاجي چيزي بهت نميده بخوري؟

د و ا باز كررستها يلدا خنديد و سراغ حاج رضا را گرفت.حاج رضا عصا زنان با ديدن يلدا اشك به چشم آورد و د

 .ت گرف ه گريه اشيلدا به آغوش حاج رضا پناه برد و چنان از ته دل گريه كرد كه مش حسن در آشپزخان
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ساعتي از آمدن يلدا به خانه ي حاج رضا گذشته بود . حاج رضا كه چشمانش دل يلدا را ميسوزاند دستي به 

 .پيشاني كشيد و گفت چرا نميخواي پيش خودم باشي؟ اگه تو نخواي نميذارم دست شهاب بهت برسه

 .تنها باشمحاج رضا ميخوام سعي كنم روي پاي خودم بايستم . ميخوام يك مدت 

 باشه؟ تنها آخه چطور دلم راضي بشه تو رو تنها بذارم.؟ ميدوني چقدر خطرناكه يك دختر به سن و سال تو

 .ممخونه بشنيه هحاج رضا تنهاي تنها كه نميخوام زندگي كنم. قراره با يكي از بچه هايي كه دانشجوي شهرستا

 .اما نميخوام هيچكس جام رو بدونه

ت فت زندگينان گكوم با چشمان آبي بي فروغ به او زل زده بود  بعد از چند لحظه زمزمه حاج رضا منتظر و مغم

 .رو خراب كردم

 .من رو ببخش دخترم

دگيم فقط اين سال زن 24يلدا لبخند ي غمگين بر لب داشت. دست او را گرفت و گفت حاج رضا من اگه بگم از 

 پنج ماه برام عزيز و موندني بوده باورتون ميشه؟

 ج رضا اشك ريخت و گفت پس چرا ميخواي بري؟حا

 وناست شهاب...)از آوردن اسمش دلش ريخت( حاج رضا شهاب واقعا پسر خوبيه. اون يك مرد به تمام مع

ون اشيد. مطمئنم با هر كسي زندگي بكنه اون خوشبخت ميشه. چون خودش عاقله. شما هم نبايد نگرانش با

 .اش رو انتخاب كرده. اون اينطوري خوشبختهتصميمش رو گرفته و دختر مورد عالقه 

 

 .اما من فكر ميكردم اون عاشق توست

تر ا را بيشاج رضحاج رضا اون بدون من خوشبخته.) و بزور اشك را زنداني كرده بود و بغض را فرو ميداد تا ح

 ناراحت نكند(ا

 .من اشتباه كردم

شما  و گفت يلدا بيشتر سوخت. دست او را فشردحاج رضا انقدر اين جمله را با اندوه و حسرت گفت كه دل 

 .خودتون گفته بوديد شش ماه و نه بيشتر. خب حاال هم تا پايان شش ماه چيزي نمونده
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 ...حاج رضا نگاه مهربانش را به يلدا دوخت و گفت اما من دوست داشتم شما در كنار هم باشيد

ول داده شما قخوب كنار من بود. همونطوري كه ب ولي نشد. حاج رضا . شهاب توي اين پنج ماه مثل يك برادر

 .بود

 .باشه دخترم. ولي تو بايد طبق قرارمون سهمت رو بگيري

 يلدا با ناراحتي گفت حاج رضا . فكر ميكنيد من بخاطر همچين چيزي به اينجا اومدم؟

 .نه دخترم . اما ما با هم توافق كرده بوديم

 .به هم ميخورد ولي من تا آخرش اونجا نموندم و قرارداد

 .تو همون چيزي كه سهمته ميگيري

حمل كرد تن رو منه حاج رضا . فقط ازتون ميخوام قولتون رو در مورد شهاب فراموش نكنيد.اون تمام اين مدت 

 .و باالتر از گل هم بمن نگفت

 .هورده نميشبرآش فقط بخاطر اينكه شما چنين قولي بهش داده بوديد. نميخوام فكر كنه كه با رفتن من آرزوهاي

 ياندازه  ما بهشازتون خواهش ميكنم همون كاري كه قرار بود براش بكنيد انجام بديد.اما من هيچي نميخوام. 

 .كافي به من لطف داشتيد. من چيزي نميخوام و اگر شما حرفي در موردش بزنيد ناراحت ميشم

 از حسابت چيزي برداشت كردي؟

ي مين نيازراي هي اين مدت به اندازه ي كافي پول در اختيارم گذاشت. بنه . دستتون درد نكنه. اما شهاب تو

 پيدا

 .نكردم برداشت كنم

خدا بو رو تحاج رضا فكري كرد و سري تكان داد و يلدا را پيش كشيد و پيشاني اش را بوسه اي زد و گفت 

 .ميسپارم

 ...تو پاك و معصومي . خداوند تو رو تنها نميذاره

ن كشيد بيرو تي از روي مبل بلند ميشد به سوي كشوي ميزش رفت و شناسنامه ي يلدا راو در حالي كه به سخ

 .و آنرا به دستش داد
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 .يلدا با تعجب گفت االن آماده است؟ من فكر كردم براي اينكه اسم شهاب رو خارج كنيد طول ميكشه

 .دشناسنامه را باز كرد. نامي از شهاب در ان نبود. صفحه ي دوم كامال خالي بو

 .حاج رضا نفس عميقي كشيد و گفت اصال اسمي از شهاب نوشته نشده بود كه بخواد پاك بشه

 .يلدا متعجب به حاج رضا خيره مانده بود

 اه اما شناسنامهحاج رضا ادامه داد اون روز حاج آقا عظيمي در جريان بود . اون فقط خطبه ي عقد رو خوند .

 .چيزي ننوشت. البته به خواسته ي من

د فات و آمتشري دا احساس دوگانه اي پيدا كرد . گويي هم خوشحال بود وهم ناراحت. خوشحال از اينكه بدونيل

وي م شهاب تگر ناو رفت شناسنامه اش را بدون نامي از شهاب دريافت كرده بود و ناراحت از اينكه حس ميكرد ا

 .شناسنامه اش بود شايد هرگز  آنرا خارج نميكرد

 فكر و غمگين بود و نگاه غمبارش را نثار دخترك كرد و گفتحاج رضا هنوز در 

صورات تخاطر بمن رو ببخش. من رو ببخش. يلدا جان . من با زندگي و جواني تو بازي كردم. من بخاطر خودم 

 غلطم

 ...تو رو قرباني كردم. و به هق هق افتاد

و د و از ااك كرت اشكهاي حاج رضا را پيلدا با دستهاي لرزان در حالي كه خودش نياز بيشتري به گريستن داش

 خواست

 .آرام باشد و عاقبت دست او را گرفت و گفت اصال بلند شين بريم توي حياط قدم بزنيم

اج حشما خوشبختي من و شهاب رو مگه نميخواين؟خب شهاب كه خوشبخته . من هم بخدا خوشبخت ميشم. 

 .مستقل ميشمرضا. درسم رو ميخونم. قراره يك جايي كار بكنم و 

 .رحالهم و ساين پنج ماه هم خيلي چيزها ياد گرفتم و فقط وقتي خوشبختيم كامل ميشه كه بدونم پدرم سال

 .عا كرددرد و بيلدا دست حاج رضا رو بوسيد و او نيز براي خوشبختي يلدا با چشمان اشكبارش دست به آسمان 

كه اصال اشتها نداشت( با حاج رضا قدم زد و برايش شعر  آنروز بعد از صرف ناهار خوشمزه ي پروانه خانم )با اين

جديد خود را خواند و از خواستگار نرگس حرف زد. از سهيل و ماجرايش صحبت كرد و خالصه آنقدر نقش بازي 

 .كرد و الكي خنديدتا حاج رضا مطمئن باشد كه او ناراحت نيست و عاقبت عصر بود كه به خانه بازگشت
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 و با ديدن يلدا پرسيد كجا بودي؟ شهاب باز خانه بود 

 .يلدا با بيقيدي جواب داد خونه ي دوستم

 .دوستات كه ازت بي خبرند

 .همه ي دوستهاي من رو نميشناسي

ياي بخواي شهاب نزديك اتاق يلدا آمد و يلدا در حالي كه وارد اتاقش ميشد برگشت ونگاهش كرد وگفت مي

 داخل؟

 گفت اشكالي داره؟ شهاب با تعجب قدمي به عقب برداشت و

 .يلدا در حالي كه ميخواست در اتاق را ببندد گفت خيلي درس دارم

 شهاب دست را بين در گذاشت و گفت كجا بودي؟

 .يلدا نميخواست اصطكاكي ايجاد كند. براي همين در را باز كرد و گفت خونه ي حاج رضا بودم

 شهاب با حيرت نگاهش كرد و گفت اونجا چيكار ميكردي؟

 .براي حاج رضا تنگ شده بود. رفتم ببينمشدلم 

 .ميتونستي به من بگي . با هم ميرفتيم

 .فكر كردم شايد اجازه ندي برم

 .اون وقت بي اجازه رفتي

 .يلدا لبخند كم رنگي بر لب نشاند

 شهاب پرسيد حالش خوب بود؟

 .آره بد نبود . بهت سالم رسوند

 .د كرد كه مشغول جابجايي لوازمش استيلدا با گفتن اين جمله به اتاقش رفت و وانمو

 

 60فصل 
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 .روز پنجم اسفند ماه بود. فرناز رو به يلدا گفت يلدا يك خبر عالي برات دارم

 چي شده؟

 .ليدا رو ميشناسي؟ دختر خاله ام

 .خب

 بهش گفتم حاضري از بچه هاي همكالست جدا بشي و با يلدا خونه بگيري؟

 مهموني و اين حرفهاست. آره؟عالي شد... ليدا ... آهان . عاشق 

 .گفت از خدا خواسته اس. مثل اينكه با اونها ميونه خوبي نداره

ي نكنه تو دم كهفرناز با خوشحالي گفت آره . بارك اهلل. نرگس گفت خب. خدا رو شكر. همه اش ناراحت اين بو

 اين موقع سال

 .كسي رو پيدا نكني

 ذاره؟ونه ببايد به فكر جاي خوب باشيم . ليدا چقدر ميت يلدا برق اميدي در نگاهش درخشيد و گفت حاال

 .فرناز گفت اون وضعش خوبه

 نرگس گفت حاج رضا كمكت نميكنه.؟

ذار ش قرار بباها ومن نخواستم . بچه ها بجنبيد بايد يك سر به بانك بزنم. فرناز تو هم يك زنگ به ليدا بزن 

 .ببينمش

رناز ف. راستي چ چيزكس كه به اينها ربط داره نبايد چيزي بدونه. هي بچه ها حواستون باشه شهاب و كامبيز و هر

 با ساسان در باره ي كار صحبت كردي؟

بهت  خوبي ساسان ميگه ميتوني بري پيش خودش . اون يك نفر رو الزم داره . هواي تو رو هم داره. حقوق

 .ميده

 .يلدا متفكرانه به فرناز نگاه كرد وگفت بذار فكر كنم

 .ه فكر كردن نداره من كه جلوتر بهش گفتم حتما ميايبابا ديگ

 .نه عزيزم. بذار فكر كنم
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 .نرگس گفت راست ميگه كه يلدا .ساسان رو كه ميشناسي هر جايي كه نمتوني كار كني

 .شي هانراحت يلدا كه مجبور بود مكنونات قلبي اش را فاش كند گفت خيلي خب . توضيح ميدم. ولي فرناز نا

 هميد؟توي شرايطي ام كه حوصله ندارم درگيري هاي عاطفي برام پيش بياد. اين رو ميفببينيد . من 

م همين ميخواننميخوام پيش ساسان و در تنگاتنگ كاري او كار كن. ساسان رو مثل برادر خودم دوست دارم و 

 يك نفر

 .رو هم از دست بدم

 .فرناز گفت خب تو راست ميگي . ما اينطوري فكر نكرده بوديم

 .خوام يك جايي راحت باشم و دور و برم مرد و جنس مذكر نباشهمي

 .باشه به ساسان ميگم
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 روز ششم اسفند ماه فرناز به خونه ي شهاب زنگ زد و گفت الو سالم آقا شهاب يلدا هست؟

 .شهاب گفت سالم .بله هست.... گوشي لطفا. و يلدا را صدا كرد

 ري تويي؟يلدا گوشي را گرفت و گفت الو سالم ف

 ببين يلدا . توي كتابفروشي كار ميكني؟

 يلدا پچ پچ كنان گفت چيكار؟ فروشندگي؟

 ...يك جورايي آره

 يعني چه جوري؟

 .توي يك كتابفروشي خيلي بزرگ نياز به يك فروشنده دارند

 ساسان از كجا ميشناسه؟

 .صاحب كتاب فروشي دوست ساسانه
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 ..باشه بايد برم ببينم كجاست

 .بين كتابفروشيهايي كه توي پاساژه . شايد ديده باشيانقالب . 

 .اونجا ممكنه خيلي ها من رو ببينن

 ي. امروزببين ومن هم گفتم اما ساسان ميگه تو در تماس مستقيم با مردم نيستي. با اينحال خودت بايد بري 

 .اونجا باش 3ساعت 

 .يلدا آدرس را نوشت و خداحافظي كرد

 .ت كردد صحبه بود به فروشگاه كتاب رفت و با مدير فروشگاه كه دوست ساسان بوآنروز سر قراري كه گذاشت

 .ودباز محيط آنجا خوشش آمد . قفسه هاي پر از كتاب اورا به هيجان مياورد. فروشگاهي دو طبقه 

 .يلدا قبول كرد مسئول فروش كتب ادبي باشد. جاي خوبي بود

اظرم و نونجا اكتب ادبي اختصاص داده اند و من هم كه فقط  يلدا فكر كرد .طبقه ي دوم گوشه ي دنجي را به

به  ه ربطدر تماس مستقيم با كساني كه فقط دنبال كتاب ادبي ميان هستم. اينطوري احتمالش كمه كسي ك

 .شهاب داره من رو ببينه

ن كوچكتري ونبد درباره ي ميزان حقوق هم با هم به توافق رسيدند . مدير فروشگاه مرد ميانسال و جدي بود و

 ه سر كاربانست لبخند وظايف يلدا را شرح داد. )با توجه به اينكه يلدا سه روز در هفته كالس داشت و ميتو

 برود(ا

ين كه اداد. با ير ميفقط يك كار ديگر باقي بود. بايد با اساتيد دانشگاه صحبت ميكرد و ساعات كالسهايش را تغي

را در  شهاب او ن اگراي او خيلي سخت بود اما بايد اينكار را ميكرد. چوجدايي از فرناز و  نرگس توي كالسها بر

 .كنار فرناز و نرگس نميديد بهتر بود

 يلدا با خود گفت يعني ممكنه اصال شهاب سراغي از من بگيره؟

 .به هر ترتيب تصميمش را گرفته بود كه ديگر فكر او را از سرش بيرون كند

ليدا  ه كردند.ا اجارآپارتمان نقلي پيدا كردند و با ليدا دختر خاله ي فرناز آنجا ربا كمك ساسان و فرناز يك 

ل هت خوشحاجاين  بسرعت اثاثيه اش را به  آنجا منتقل كرد. آپارتمان به خانه ي فرناز نزديك بود و يلدا از

 .مينمود
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 يلدا را غافلگير ميكرد. و يلدا با حاج رضا همانطور كه گفته بود ماهانه مبلغي به حساب يلدا ريخته بود كه حاال

 دانستن

 .اينكه براي تهيه ي پول رهن آپارتمان نياز به قرض كردن ندارد حاج رضا را دعا گو بود

 .آنروز صبح كالس داشت. آخرين كالس مشترك با فرناز و نرگس

 فرناز پرسيد كي اثاث ميبري؟

 .فردا صبح

 ه؟نرگس با حالتي مغموم گفت شهاب كه بويي نبرد

 اي ميترامايشهنه اون فعال سرش شلوغه. آخر ساله . حساب و كتابهاي شركت تا دير وقت طول ميكشه. خرده فر

ش هم اروسي خانم  هم روي آن . ديگه وقتي نميگذاره كه اصال همديگر رو ببينيم. ديروز اصال نديدمش. ع

 .نزديكه

 .فرناز گفت .ديگه بايد عادت كني

م در غت اما همگي به درد آمد. هر سه فقط وانمود ميكردند كه همه چيز عادي اساز شنيدن اين واقعيت دل 

 .نگاه شان موج ميزد

يخبر گم بن و  يلدا گفت بچه ها ديگه سفارش نكنم. بهيچ احدي آدرسم رو ندين. بگين اصال از من خبر نداري

 .شده ام

 .نرگس سري تكان داد و گفت مطمئن باش

 كنم واد شهاب خان سراغت رو از من بگيره . اون وقت ميدونم چي بارشفرناز هم گفت خيلي دلم ميخ

 .نرگس با آرنج به او زد و گفت خب حاال بگين براي بردن لوازم يلدا چيكار بايد بكنيم

فقط يك پتو  ارتن.يلدا گفت من كه لوازمي ندارم. فوقش سه تا كارتن كتابهام ميشه . لوازم شخصيم هم دو تا ك

 .ا بالشم. لباسهايم هم كه زياد نيستبايد بردارم ب

 فرناز گفت پس تخت خواب و ....؟

 .نه ديگه . باقي لوازم رو نميارم. نه اونجا جايي هست و نه من حوصله ي وقتتش رو دارم
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بايد قبل از ظهر همه ي لوازمي رو كه احتياج دارم بردارم و برم واال ممكنه شهاب از راه برسه و همه چيز خراب 

 .بشه

افه دارم قي .دوستناز گفت اتفاقا چقدر دلم ميخواد اون لحظه از راه برسه و ببينه كه تو داري تركش ميكنيفر

 .اش رو ببينم كه چه حالي پيدا ميكنه

ام ودتر اقدايد زيلدا شانه هايش را باال انداخت و گفت فكر ميكني چي ميشه؟ هيچي .ميگه كار خوبي ميكني. ب

 .ميكردي

 .ن يلدا را ميديد و ميدانست او سعي ميكند اشكهايش را پنهان كند نرگس كه زجر كشيد

 ري رو قراعتهايگفت بسه ديگه. به فردا فكر نكنيد.راستي يلدا خيلي بد ميشه توي كالس هم نيستيم. بايد سا

 .بگذاريم و همديگر رو ببينيم

جديد  ر خونه ييشب ددستي فرناز ليدا يلدا گفت آره . حتما فكر كنم الزم باشه از فردا هر روز قرار بذاريم. را

 موند

 يا اومد پيش شما؟

 .فرناز جواب داد . اومد پيش من .گفت ميخواد اولين شب رو با تو اونجا شروع كنه

شق عيلدا فكر كرد امشب آخرين شبي است كه در خانه ي شهاب ميهمانم. آخرين شبي كه زير سايه ي 

 .ميخوابم

 ...ره ي زيبايش را ميبينم. آخرين شب و آخرين بارو در هواي او نفس ميكشم. و چه

 .قرار شد ساسان فرداي آنروز با يك وانت بيايد تا با كمك هم لوازم يلدا را جابجا كنند

ما اميكشيد  نتظاراهفتم اسفند ماه بود. دير وقت بود . شام خوشمزه اي كه درست كرده بود روي اجاق گاز هنوز 

 .خود فكر كرد حتي اين شب را هم از من دريغ كردشهاب نيامده بود و يلدا با 

يد دن كلبا اينهمه در اتاقش مشغول جمع آوري لوازمش شد. صداي بسته شدن در را شنيد و صداي پرت كر

ه رها وي كاناپرا ر روي ميز . در را باز  كرد وبيرون آمد. شهاب خسته و ژوليده بود. سالم كردند  و شهاب خود

 .كرد

 ي ميخوري؟يلدا پرسيد چا
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 .شهاب نگاهش كرد و گفت مرسي

 شام خوردي؟

 .نه. اما اشتها ندارم

 .باشه . غذا رو ميذارم توي يخچال هر وقت خواستي گرمش كن

نار او كا در ريلدا رفت تا چايي بياورد و لحظه اي بعد با سيني چاي بازگشت. دلش ميخواست اين آخرين شب 

ان يلدا جش به ايي را بردارد چيزي در انگشتش درخشيد و برق آن آتبنشيند . اما  شهاب دست دراز كرد تا چ

 .انداخت

ر برت چنان ق حقاديگر نفهميد چگونه آنجا را ترك كرد و دوبار در اتاق خود را زنداني يافت. خشم .نفرت وعم

فت گخود جانش نشست كه  توان حركت نداشت. لحظه اي بخود آمد كه تمام لوازمش را جمع كرده بود . با

 خدايا ممنونم كه همه ي ترديدها رو از

ام ورد . تملب آ من گرفتي. حتي توان گريستن نداشت. نمازش را خواند و سعي كرد بخوابد. اما تا صبح جان بر

 .تنش پر از درد  بود و دلش پراز نفرت

به خانه  رد .ياوصبح شهاب زوتر از هميشه رفت . اين حس كه حاال وقت رفتن رسيده برايش هيجان و اضطراب م

 ي فرناز

 زنگ زد و ساسان جواب داد و گفت يلدا خانم تا يك ساعت ديگه اونجا هستيم. شما آماده ايد؟

 .بله . ديگه كاري نمونده

ب ا كه شهارازمي گوشي را گذاشت . به كمد لباسهايش نگاه كرد. پالتوي شيري رنگ را برنداشت. هيچكدام از لو

نويسد. هاب بشت. فقط عكس هاي روز عقدشان را برداشت. خواست نامه اي براي شبرايش  خريده بود را برندا

 .اما تنها به چند جمله اكتفا نمود

 

 .شهاب 

 يدامه ازمان زيادي به پايان پرده ي آخر باقي نمانده و پيكر ناتوان من خسته تر و ناتوان تر از 

 .بازي. پس حذف ميشوم.... خداحافظ
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 .يلدا 

 

نها تو خودش  يده شدچروي ميز گذاشت . ساعتي بعد همه چيز رو به راه بود. لوازم يلدا درون وانت يلدا نامه را 

 .در آپارتمان شهاب نگاهي به اطراف انداخت

 گويي هر جا شهاب را ميديد . به اتاق شهاب رفت و براي آخرين بار عطر خوش او را به

ا خانه ي بل كند و خره دو خانه را ستاره باران ميكردند باال جان كشيد و در حالي كه اشكها او را بيتاب كرده بود

 شهاب

ي ر جاي جااش د براي هميشه خداحافظي كرد. در را بست و پله ها را افتان و خيزان پايين آمد. دل هزار تكه

 .خانه بجا ماند
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 .دخترها مشغول چيدن بودند

و هم كه رارتن اد كه اين همه طولش دادي.اين چند تا كليدا گفت يلدا جون . من فكر كردم قراره كاميون بي

 همينطوري

 .ميشد بياري

 .فرناز گفت فضولي نكن

 .نرگس گفت يلدا يك چيزي تنت كن. داري ميلرزي

 ژ سرده؟شوفا باشه ...باشه. حاال شما فعال بيايد چند تا چايي بخوريم تا كمي گرم بشيم. ليدا ببين چرا

 .ايد هم وانمود ميكردند كه خوشحال و خندان سرشان بكار گرم استآنها حسابي مشغول بودند. ش

 .رينا رو بگيغذاه ساسان پشت در بود. يلدا را صدا كرد و گفت يلدا خانم االن شوفاژها گرم ميشن. لطفا بياين

 .يگذاشتسان مآنروز همه ناهار ميهمان ساسان بودند. ليدا دختر شوخ طبع و خوشي بود و مدام سر به سر سا

 .ساسان هم سرخ ميشد. تا عصر همه چيز آماده و چيده شده بود. آنها فقط دو اتاق و آشپزخانه داشتند
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خانه ي كوچك و دنجي بود . اما به محض رفتن فرناز و نرگس يلدا احساس دلتنگي كرد . ليدا هنوز مشغول 

 چيدن

 .ميچسباند كمدش بود و عكسهاي مختلف از هنرپيشه هاي ايراني و خارجي را به كمدش

ه دو همرا يلدا به اتاقش رفت. فرناز برايش فرش آورده بود و يك دست رختخواب. نرگس هم آيينه ي بزرگ

 قفسه ي

 .فلزي براي گذاشتن كتابهايش آورده بود

 .نگريا غروب شده بود و اين اولين غروب تنهايي او بعد از مدتها بود و چه سخت بود و چه افسرده و

 دم؟كار كرگويي از همان لحظه دلش براي ديدن شهاب تنگ شده بود. با خود گفت من چيدلش بشدت ميتپيد. 

. هيچ بينمشباالن شهاب ميره خونه و ميبينه من نيستم. شايد نگران بشه. اينطوري ديگه هيچوقت نميتونم 

 .اميدي نيست 

 .رم خونهبهاب شبل از اومدن حتي ساعت كالسهام رو عوض كردم . خدايا چه زندگي نكبتي. نه نميتونم . بايد ق

 .بايد همه چيز رو بهش بگم

و رفت و د. جلشور و ولوله اي در درونش جوشيد. كه ناخواسته به سوي درهدايتش كرد. خودش را در آيينه دي

 بصورت

گفت تو  بخود تكيده اش خيره شد.بياد انگشتري كه در دست شهاب ديده بود افتاد .اشك صورتش را پاك كرد و

 بهترين

 ...شهاب يكنم.كار رو كردي. بايد فراموشش كني . مقاومت كن . مقاومت كن. تو ميتوني . شهاب رو فراموش م

زد و  زانو و باز از يادآوري نامش كه چون شهاب آسماني آتش به قلبش ميزد. گريه اش گرفت. جلوي آيينه

 صورتش

 .به او رساندرا پنهان كرد و طوري به هق هق افتاد كه ليدا سراسيمه خود را 

 انه رارماي خگشب بود. شهاب پله ها را دو تا يكي ميكرد. خسته و كالفه بود. دلش ميخواست زودتر  8ساعت 

 .حس كند. كليد را چرخاند و در را باز كرد
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چراغها خاموش بودند و خانه در سكوت نشسته بود. در حالي كه با تعجب چراغها را روشن ميكرد ساعت را نگاه 

نميكرد يلدا نيامده باشد. به اتاق خودش رفت و لوازمش را آنجا گذاشت و با خود گفت امروز كه كالس  كرد. فكر

 .نداشت

 .به آشپزخانه رفت. از اجاق سرد و خاموش معلوم بود كه ظهر هم در خانه نبوده

و رفت اوي اتاق . بسدنگران شد. نگاه عميقي بر خانه انداخت . گويي چيزي ناراحتش ميكرد. در اتاق يلدا بسته بو

 و در

كمدش را  عجله در د. بارا باز كرد. با روشن شدن چراغ چيزي در دلش آوار شد. اتاق تقريبا خالي از لوازم يلدا بو

 .باز كرد

يدانست وز نمبجز پالتويي كه خودش براي او خريده بود چيزي در آن نبود . سرش درد عميقي گرفت. گويي هن

 ده؟چي ش و با حيرت نگاهي كلي به اتاق انداخت و بلند گفت خدايا...خدايا چه خبر شده روي تخت نشست

 .با دستهاي لرزان شماره ي حاج رضا را گرفت . با خود گفت شايد باليي سر حاج رضا اومده

 .پروانه خانم جواب داد .الو

 الو . پروانه خانم . بابا هست.؟

 بله .سر نمازند. پسرم خوبي؟

 ش خوبه؟پروانه خانم بابا حال

 .بله . ايشون هم الحمداهلل خوبند

 يلدا اونجا نيست؟

 پروانه خانم با تعجب گفت .يلدا ؟ نه . مگه قرار بود بياد اينجا؟

 .به بابا سالم برسونيد

رگس ماره ي نبد وششهاب گوشي را قطع كرد و آشفته و نگران از جا برخاست و به سالن رفت تا دفتر تلفن را بيا

نيا ور د  و  زي سر دربا چيكند. اما روي ميز يادداشت را ديد و با عجله آنرا برداشت. بار اول تقري و فرناز را پيدا

 ...دوباره خواند و باز خواند
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 .چيزي قلبش را چنگ زد و ترسي ناگفته و جودش را پر كرد. نميدانست چه كند

 .گرفت عصبي و نگران گوشي را برداشت و نفس عميقي كشيد و شماره ي فرناز  را 

 .ساسان جواب داد. الو

 .الو. سالم. من شهابم

 بفرماييد.حالتون خوبه؟

 تشكر . مي بخشي. يلدا اونجاست؟

 .نه خير. ميخواين با فرناز صحبت كنيد

 .البته . متشكر ميشم

 .فرناز گوشي را گرفت و گفت الو

 .سالم فرناز خانم

 نشان دهد.(افرناز كه خيلي شاكي بود گفت سالم.) و سعي كرد بيتفاوت 

 فرناز خانم. يلدا كجاست؟

 .فرناز با تعجب گفت يلدا؟ مگه خونه نيست

 نه. شما خبر نداريد كجا ممكنه رفته باشه؟ امروز نديدينش؟

 .نه خير . امروز اصال كالس نداشتيم. زنگ هم به من نزده

 .مرسي . خداحافظي

  كرار شدوتابها رفت و تقريبا همان سوال و جوشهاب بالفاصله شماره ي نرگس را گرفت . اما باز هم نتيجه نگ

 شهاب نگران تر

 .و عصبي تر. مانده بود چه كند

 .دشب بود... شهاب از جا برخاست و مثل آنكه فكر ي به سرش زده باشد راهي خيابان ش 9.5ساعت 
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و پشت سر هم  اتومبيل را روشن كرد و با سرعت خود را به در خانه ي كامبيز رساند. دست را روي زنگ گذاشت

 .زنگ زد

 كامبيز هراسان دم در ظاهر شد و گفت چي شده؟

 .شهاب بدون آنكه منتظر شود تا چيزي بگويد او را هل داد و گفت بگو بياد ببينم

 كامبيز مثل كابوس ديده ها خود را به او رساند و گفت چي شده؟ چه خبره؟

 .شهاب فرياد زد. بهش بگو بياد . بخدا هردوتون رو ميكشم

ال اودند. و ميا بكامبيز فقط متحير نگاه ميكرد. شانس آورده بود كه پدر و مادر و خواهرش ميهمان خانه ي كي

 نميدانست

 چه توجيهي براي رفتار شهاب بيابد؟

 .شهاب درها را پشت سر هم باز ميكرد و سرك ميكشيد و ميگفت يلدا ...يلدا

 ؟گفت چيه ي زد وپيروزمند جلو  در ورودي ايستاد و پوزخندكامبيز كه تازه پي به موضوع برده بود با نگاهي 

 شد اون چه نبايد ميشد؟

 .شهاب كه آتشفشان در حال طغيان بود با اين جرقه به سويش حمله ور شد و او را هل داد

ديگر را د. يككامبيز تعادلش را از دست داد و به ديوار خورد. از جا برخاست و حمله ي شهاب را تالفي كر

 بيدندميكو

 .و تهديد ميكردند

 شهاب گوشه ي لبش خوني شد و كنار پله ها نشست و نفس زنان گفت بگو كجاست؟

فسي يك ن كامبيز كه دست كمي از او نداشت گفت. نميدونم. اگه ميدونستم هم بهت نميگفتم. بذار دختره

 .بكشه

مبيز ه ي كازنان پيش آمد و يقشهاب كه چشمهايش خوني بود با لباسهاي درهم و موهاي ژوليده و نفس نفس 

 را

 .گرفت و از روي زمين بلندش كرد وگفت پس برات متاسفم . چون امشب نميذارم بخوابي بايد پيداش كنيم
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 يااهلل بجنب. كامبيز گفت خونه ي حاج رضا نرفته؟

 .نميدونم . زنگ زدم اما خودم نرفتم

 پس حتما اونجاست. ببينم سراغ دوستاش رفتي؟

 .زنگ زدم اما ميگن خبر ندارن. كامي بجنببه هر دوشون 

 .كجا بريم؟ تو كه ميگي به همه جا زنگ زدي. نبوده

 .مغزم كار نميكنه. غير ممكنه تنها بتونه اثاثيه اش رو ببره

 كامبيز متحير گفت چي؟ لوازمش رو برده؟

مه ي هگفت آره . شهاب با حالت عصبي چنگي به موها زد و سيگاري از جيب بيرون كشيد و روشن كرد و 

 .لوازمش رو برده

 .كامبيز هنوز متحير مينمود. گفت خب

 شهاب با عصبانيت پك محكمي به سيگارش زد و گفت خب كه چي؟

 يعني بي خبر رفته. قبلش بهت هيچي نگفت؟ ديشب با هم دعواتون نشد؟

 .شهاب فرياد زد كامي من ميرم حوصله ي اين حرفها ي تو رو ندارم

 .ايش له كرد و بطرف اتومبيلش دويدسيگار را زير پ

 كامبيز هم درحالي كه به دنبالش ميدويد و فرياد زد صبر كن االن ميام

 

 .كامبيز دم در ايستاده بود و شهاب با عجله پله هاي حياط را طي كرد و باال رفت

 .حاج رضا مثل هميشه آرام مينمود و روي صندلي اش نشسته بود و قرآن ميخواند

 ست؟دا كجاافروخته و ژوليده با زخمي كه بر گوشه لب داشت سالمي عجوالنه داد و گفت بابا يلشهاب بر 

 حاج رضا از باالي عينك نگاهش كرد و گفت از من ميپرسي؟

 .شهاب كه حوصله اش سر رفته بود گفت بهش بگين بياد
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 حاج رضا پرسيد براي چي؟

 ؟ن چيهنهابيرون داد و گفت يعني چه؟ منظورتوشهاب دندانهايش را روي هم فشرد  و نفس را از الي آ

 .بهش بگين بياد و دست از اين مسخره بازيها برداره

 .حاج رضا نگاهي به او انداخت و گفت خيلي دير شده. پسر جان . يلدا ديگه برنميگرده

 .شهاب فرياد زد شما از كجا ميدونيد.؟ پس حتما همينجاست

سرك  ه همه جاببود. نا را باال گرفت. در اتاق يلدا را باز كرد اما كسي و بدون آنكه منتظر جوابي بماند پله ه

 كشيد

 ...حتي اتاق مش حسين و پروانه خانم و عاقبت بدون نتيجه ناگزير از ايستادن در مقابل پدر 

ه اومد شهاب گفت حاج رضا كجا رفته؟ ميدونم شما با خبريد.آره همين چند روز پيش بود كه خودش گفت

 .پيش شما

 رايبوصيه تحاج رضا كه هنوز آرامش خود را حفظ كرده بود پاسخ داد من خبر ندارم االن كجاست. فقط يك 

 .ردهتو دارم. اونم اينه كه دنبالش نگردي. اون تصميم خودش روگرفته و ديگه نميخود پيش تو برگ

 هك مايرار خودتون شهاب چنگي به موها زد و جلوتر آمد و چشمها را تنگ كرد و گفت مگه طبق قول و ق

 ديگه نبايد توي خونه ي من زندگي ميكرد؟

 .آره...ولي اون از شرايطي كه براي بعد از شش ماه در نظر داشتيم صرفنظر كرد

 چرا؟

و عمل ه ي تبراي تو چه فرقي ميكنه. مهم اينه كه حق و حقوق تو محفوظه. و من طبق اونچه كه گفت دربار

 .ميكنم

 .نهزن م لي از روح بود به حاج رضا انداخت و گفت يعني چي؟پس ...اون...اونشهاب نگاهي كه در آن خا

 .حاج رضا لبخندي زد و نگاه عاقالنه اي به او انداخت و گفت تو نگران اون مورد نباش

 شهاب كه قالب تهي ميكرد گفت طالق گرفت؟ چطوري ؟
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 .وقته ديگه مدتش تموم ميشهيك صيغه ي شش ماهه براي محرم شدنتون خونده شده كه خود بخود چند 

 شهاب حاج رضا را هاج و واج نگاه ميكرد. گفت پس شما ما رو به بازي گرفته بودين؟

 مه اش روناسناششما خودتون خواستين كه وارد بازي بشين. البته يلدا چيزي از اين موضوع نميدونه. و وقتي 

ه ام رو اسنامفكر نميكردم به اين زودي شن بدون اسمي از تو به دستش دادم تنها چيزي كه گفت اين بود كه

 .بدين

 .من هم بهش گفتم طبق قرارم با حاج عظيمي چيزي تو سناسنامه ها يادداشت نشده

 .تو از صيغه ي شش ماهه هم چيزي بهش نگفتم. اما تو ديگه نگران چيزي نباش . چون يلدا كه رف

 فتييگر مخاله ات دكشور و ازدواج با دختر مورد عالقتو هم به مرادت رسيدي. من هم در مورد رفتن به خارج از 

 .ندارم. اين موضوع خود بخود حل شده. برو خونه ات و راحت بخواب پسرجان

 شهاب با ناباوري پدرش را خيره خيره نگاه ميكرد . گفت يعني شما...؟ چطور تونستين؟

 د؟چي بو باليي سرش مياومد تكليفشاون دختر پيش شما امانت بود. چطور تونستين؟ اگر توي خونه ي من 

 .چون مطمئن بودم توي خونه ي تو اتفاق بدي براش نميافته فرستادمش پيش تو

 .من بايد ببينمش

ات  خونه گويا تو متوجه نيستي. پسرم . اون رفته براي خودش زندگي كنه. اگر ميخواست تو ببينيش توي

 .ميموند

 .شما مثل هميشه خودخواهيد

 يداشت و به آرامي جلو آمد و دست روي شانه ي پسرش گذاشت و گفت همانطور كه دوست حاج رضا برخاست

 .شده. معطلش نكن. برو پسر جان. من خسته ام. و قدم زنان بسوي اتاقش رفت

لش در طوشهاب كه از درون آتش گرفته بود از خانه خارج شد .كامبيز جلويش ايستاد و گفت چي شده؟ چق

 دادي؟

 .بسوي اتومبيلش رفت شهاب بدون كالمي

 .آنشب از رفتن به خانه ي نرگس و فرناز هم نتيجه اي نگرفت و مجبور شد به خانه برگردد
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 كامبيز كه متوجه حالت غير طبيعي شهاب بود گفت ميخواي بيام پيشت؟

 .شهاب پوزخندي زد و گفت نه . سعي ميكنم تنهايي نترسم

 .حت نباش . فردا پيداش ميكنيمكامبيز دستي روي شانه ي او گذاشت و گفت نارا

ش ه دستگيرزنگا امشب ديگه دير وقته  . برو استراحت كن. فردا حتما ميخواد بره دانشگاه ديگه. توهم سر به

 .ميكني

 ...شهاب سري تكان داد و به آپارتمانش رفت

 .ودچيزي در گلويش فشرده شده بود كه بشدت آزارش ميداد. خانه در سكوت وهم انگيزي غوطه ور ب

 .بسوي اتاق او رفت. در را گشود . بوي او هنوز در خانه بود

 .نفس عميقي كشيد و بسوي تختخواب رفت و بي اراده روي آن رها شد و چشم به سقف دوخت

 .ه استو رفتاساعت يك نيمه شب را اعالم ميكرداما خواب از چشمهاي شهاب رفته بود. نميتوانست باور كند 

 .و هرگز باز نخواهد گشت

س خت نفحرفهاي حاج رضا مثل پتك به سرش ميخورد و صدا ميدادند. نميدانست چه كند . احساس ميكرد س

 ميكشد

 ود و هيچبنجره از جا برخاست و كنار پنجره ايستاد. سيگاري آتش زد و دودهايش را بلعيد. خيره به آنسوي پ

 .تصويري در ذهن نداشت. معلوم نبود كجاها ميرود.و ميايد

 .تلفن قلبش را به تپش انداخت به سوي گوشي حمله برد و گفت الو صداي زنگ

 .كامبيز بود . وارفته و شل و با اصواتي مبهم چند كلمه رد و بدل كرد و گوشي را گذاشت

 

 65فصل 

 .اندمليدا خيلي وقت بود كه در خواب بسر ميبرد ولي يلدا همچنان با چشمهاي باز خيره به پنجره 

 .امدپلكهايش نبود. خستگي او را از پا در آورده بود. اما خواب به چشمهايش نميهيچ خوابي پشت 
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دلش پر از اندوه و درد بود . تحمل رختخواب را نداشت. از جا برخاست و پشت پنجره ايستاد و آسمان را نگاهي 

 كرد

 .صاف صاف و سرمه اي رنگ با ستاره هاي براق و زيبا در برابرش خودنمايي ميكرد

 هابديدن شنآهي كشيد و به خود گفت يعني ميتونم طاقت بيارم؟ اما همان لحظه از آنهمه غم كه از يلدا 

 ودمختهاي و نبودن او ناشي ميشد بغض كرد و باز هم گريست. و دوباره گفت چقدر سخته كه عشق رو با دس

 ...تبكشم.با دستهاي خودم نابودش كنم... بسختي آب دهانش رو قورت داد و باز اشك ريخ

ت براي ي فرصبه اين فكر كرد كه االن شهاب چه ميكند؟ آيا راحت و آسوده به خواب رفته يا شايد هم بهتر

 آمدن

را  فرت قلبشاره نميترا بدست آمده باشد و از تصور اينكه ميترا كنار شهاب آرميده به نهايت جنون رسيد. دوب

 .تيره كرد

ندازه اه اين بو من مطمئنم كه روزهاي آينده و شبهاي آينده و با خود گفت نه امشب سختترين شبه براي من 

 سختي

ه ب لاما از ته د نخواهم كشيد. زمان بهترين دارو براي اين زخمهاست. خودش را با اين جمالت دلداري ميداد .

 حرفهايش

 .ايمان نداشت. به صبح فردا كه فكر ميكرد دل آزرده تر ميشد

 .سر كالس خبري نبوچرا كه از ديدن نرگس و فرناز هم 

از براي گس و فرنار نريلدا روزها و ساعتهاي كالسهايش را عوض كرده و تنها شده بود. اما مشتاقانه در آرزوي ديد

 .بدست آوردن اطالعاتي راجع به شهاب بال بال ميزد

ه ز او گرفتااغي دلش ميخواست زودتر صبح شود تا بتواند به فرناز و نرگس تلفن كند و بپرسد كه آيا شهاب سر

 .است يا نه

 .ندو نزناما دوباره پشيمان شد. خودش از نرگس و فرناز خواسته بود تا ديگر هيچ حرفي از شهاب به ا

حتي اگر شهاب دنبال او آمده باشد. ته دلش كمي خوشحال بود. با خود گفت اگه دنبالم بگرده و پيدام نكنه 

 خيلي
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 .لجش ميگيره. اونوقت چقدر دلم خنك ميشه

 .گذاردو براستي تصميم گرفته بود مدتها جلوي چشم شهاب نباشد و هيچ اثري از خود بريا او بجا نا

 .دخالي كن ا سرششايد فكر ميكرد با اينكار شهاب را ميتواند مجازات كند و تالفي آن پنج ماه بي اعتنايي ر

 .افتاديلدا به اميد روزهاي بهتر به رختخواب رفت اما باز هم پلكهايش روي هم ني

 .براي لحظه اي نگاه شهاب صداي او و چشمهايش را به تصوير گشيد ودوباره دلش ضعف رفت

 .سرش را داخل بالش برد تا ليدا از صداي هق هق او بيدار نشود

دس بزند حانست شهاب ميدانست كه يلدا كسي را جز نرگس و فرناز ندارد. و از اينكه پيش حاج رضا نبود ميتو

 كه

 فرناز يا نرگس رفته است. بخود گفت فردا رو ميخواي چيكار كني؟شايد خانه ي 

 .فردا كه بايد بري سر كالست... از اين حرفها لبخندي روي لبش نشاند

 نه اياس  دوگاد احساو حتي با خودش هم روراست نبود. از اينكه حاج رضا آنها را واقعا بعقد هم در نياورده بو

 .تده اسمالكيت. نسبت به يلدا يكباره جايش را به ترس مبهمي دا داشت. نميدانستت چرا آنهمه احساس

 ش كنارا خودگويي احساس ميكرد اگر لحظه اي غفلت كند شايد يك عمر در حسرت بماند اما باز نميتوانست ب

 م؟ش هستبيايد و با خود گفت براي چه به دنبالش هستم؟ حتا از خود ميترسيد بپرسد كه چرا به دنبال

يدا پا او را صر حتماين افكار از خود به فردا انديشيد . از رفتن به شركت هم صرف نظر ميكرد و تا عبا راندن 

 .ميكرد

 حتي نميدانست اگر او را بيابد چه بگويد

 

 .نرگس و فرناز بيحال و خسته راهروي دانشكده را به قصد بيرون طي كردند

 .نرگس گفت من فكر كنم شهاب ديشب نااميد شده

 اما اصال سيدم.ت يكبار زنگ زد گفت از يلدا خبري ندارم. اما وقتي اومد دم درمو راستش يك كم ترفرناز گف



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         384 

 

 .كوتاه نيومدم. و گفتم اصال خبري ازش ندارم

 .من كه نميتونستم توي چشماش نگاه كنم و دروغ بگم

 يعني چه؟ نكنه لو دادي؟

 .نه بابا. گفتم اصال يلدا رو نديدم

 مون چي؟ ديشب كه خيلي عصباني بود. تو ميگي به يلدا بگيم؟اگه دوباره بياد سراغ

 .نه. بهش قول داديم. بهتره فعال دست نگه داريم

 ليدا صبح زنگ زد و گفت ديروز وقتي ما از پيششون رفتيم يلدا اون قدر گريه كرده كه حالش

 .بهم خورده . نرگس خيلي نگرانشم

 الن چطوره؟نرگس كه نگراني او هم بخوبي مشهود بود گفت ا

 .االن خوبه . البته فكر ميكنم

 خيلي بد شد  كه كالسمون يكي نيست . امروز ساعت چند مياد كالس؟

 .آخرين كالسه ديگه. فكر كنم ساعت شش مياد

 .ببين توي چه سختي اي خودش رو انداخته

 .آندو صحبت كنان محوطه ي بيرون دانشگاه را طي كردند اما دو در ورودي خشكشان زد

 رسيدپرانه ب آنها را غافلگير كرد و سالم داد. و پيش آمد. نگاهي به آندو كرد و با حالتي جستجوگشها

 پس ... يلدا كو؟

 .نرگس ساكت ماند و فرناز من من كنان گفت ا...ي... يلدا نميدونم

 شهاب نگاه نگران نافذ و عصبي اش را به آندو دوخت و گفت يعني چي؟ مگه كالس نداشتين؟

 .ش را جمع و جور كرد و بخود نهيب زد كه دست پيش بگيرد كه جلوي او كم نياوردنرگس خود

 گفت آقا شهاب . ما بايد از شما بپرسيم چرا يلدا سر كالس نيومده؟
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 فرناز هم جرات پيدا كرد وگفت بله. حاال چرا شما سرما داد ميزنيد؟

 انهاعصباني و نگران شد كه دند شهاب به نفس نفس افتاد گويي يكباره خون به صورتش دويد. آنقدر

 گينما بهش بيد. ارا به هم فشرد و تهديدكنان گفت ببينيد . خانمها. من كه  ميدونم شما از جاي يلدا با خبر

 .اگر امشب نياد خونه هر چي ديد از چشم خودش ديده

 .شده نهانپانجا و بعد بدون خداحافظي از آندو به سوي ساختمان دانشكده دويد. شايد فكر ميكرد يلدا هم

 فرناز كه ميخكوب شده بود گفت بابا اين ديوونه است. معلوم نيست چي ميخواد؟

 .نذار ي محلنرگس گفت هيچي . هم يلدا رو ميخواد و هم ميخواد عذابش بده. بخاطر اينكه خيلي مغروره ول

 .نميخواد به يلدا هم هيچي بگي. بايد اين رو آدم كنيم

 .ي خودمونيم. چه حرصي ميخورهفرناز لبخند زنان گفت ول

 .نرگس زير لب گفت . دلم براش ميسوزه . نميدونه كه يلدا چه تصميمي گرفته

 .شترا گ شهاب تمام محوطه ي داخل دانشكده را بازرسي كرد . يك به يك كالسهاي طبقه ي ادبيات فارسي

 .گرفتاما اثري از يلدا نبود. سرخورده و عصبي راه خانه ي حاج رضا را در پيش 

 يني نريزدسا در رروز دهم اسفند ماه بود. پروانه خانم قوري را برداشت و در حالي كه سعي ميكرد چاي 67فصل 

 ي بهمدو عدد چاي ريخت و خطاب به مش حسين گفت نميدونم اين دختره كجا رفته كه پسر حاجي اينطور

 .ردمكه هول كخودش را انداخت توي حياط ريخته. اون از ديشب اينم از حاالش. وقتي در رو باز كردم همچي 

 .دارهاالن هم داره هوار هوار ميكشه. بدبخت اين حاج رضا. از دست اين پسره يك لحظه هم آرامش ن

 حاج رضا از جاي يلدا خانم خبر داره؟

 .ونهو بچزواهلل چي بگم؟ اگر خبر نداشت اينطور آروم سر جاش نمينشست. گمونم ميخواد اين آقا شهاب ر

 .رماب چنگي به موها زد و گفت آقا جون. به من بگين كجاست؟ ازتون خواهش ميكنم. من كارش داشه

 اري؟داهاش بحاج رضا كمي از چايش را خورد و به آرامي او را از نگاه تيز بينش گذراند و گفت چه كاري 
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 .شهاب فكري كرد و گفت حاج رضا فقط بگين كجاست؟من كار مهمي باهاش دارم

 .م كجاستمن نميدون

 .شهاب فرياد كشيد دروغ ميگين

 .حاج رضا نگاهش كرد و زهر خندي بر لب نشاند

 .شهاب نادم از فريادش با آهستگي سري تكان داد و گفت ببخشيد

 .يحاج رضا: شهاب اگر ميدوني براي چي دنبالش ميگردي بايد اين رو هم بدوني كه تازه اول راه

 .باش به آخر نميرسي و با اين روحيه اي كه تو داري مطمئن

 .گيريبا خودت صادق باش . اگر واقعا اون رو ميخواي بايد تصميم بزرگي براي هميشه توي زندگيت ب

 .تو آرزوها و خواسته هايي داري كه با وجود اون امكانپذير نيست

 .از طرفي دلت تو رو اسير كرده و داره اذيتت ميكنه و داره سر ناسازگاري با تو ميذاره

 .بايد روي دلت پا بذاري يا اينكه حرفش را گوش كني و تا آخر راه دنبالش برييا 

 .كنيهمه ي اينها نياز به تحمل و صبر داره. تو از چي ميترسي؟ اگر واقعا عاشقش هستي پيداش مي

 .شهاب از حرفهاي پير مرد سخت برآشفت. نميدانست چه بگويد ولي ميدانست او راست ميگويد 

 ؟ر چيستپس آنهمه نگراني آنهمه اشتياق براي ديدن دوباره اش و آنهمه المشنگه بخاطاگر عاشق نيست 

 جاست؟گين كاخمها را در هم كشيد . مشتي روي ميز كوبيد و برخاست و به حاج رضا خيره شد و گفت پس نمي

 يديجد گيگفتم كه نميدونم. قرار شده اون هر وقت كه خواست خودش به سراغم بياد. گفت كه ميخواد زند

 ...رو شروع كنه

 :فتگشهاب با قدمهاي بلند سالن را به قصد ترك آن طي كرد. به در ورودي كه رسيد حاج رضا بلند 

 .وقتي به دنبال صداي دلت رفتي غرورت رو جا بگذار

 ...شهاب بدون كالمي رفت و حاج رضا لبخندي روي لبهايش نشاند
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 ...را ميخواند شهاب را به چند ماه پيش ميهمان كردصداي خواننده اي كه يك ترانه ي اصيل ايراني 

 لين آهنگ كعر ايشآنوقت كه تازه از سفر بازگشته بود و يلدا را به رستوران ميبرد . آنشب يلدا براي او از 

 . داشت حرف زده بود. دلش آنچنان تپيد كه گويي ميخواهد سينه را بشكافد. اتومبيل را گوشه اي نگه

 .خود گفت يلدا تو كجايي هوا تاريك بود. با

 

 68فصل 

 الييچ سودومين روز از كار در كتابفروشي هم ميگذشت. طبق قرار قبلي هنگام صحبت با فرناز و نرگس ه

 .درباره ي شهاب نكرد و آنها هم چيزي راجع به روز گذشته و آمدن شهاب به دانشكده نگفتند

 .نميكرد رهايش اول آن خيره ماند. ياد شهاب لحظه اييلدا كتابي براي خواندن برداشت و همانطور به صفحات 

 .با خود گفت چي ميشد االن شهاب مياومد اينجا

 .از اين فكر دلش ريخت و دوباره گفت نه. نبايد بهش فكر كنم... كتاب را خواند

 .ودنها بآهيچ نميفهميد با اينكه صبح آنروز تلفني با فرناز و نرگس صحبت كرده بود اما خيلي دلتنگ 

 .نبودن شهاب را بدون آنها نميتوانست تحمل كندو. ميدانست كه آنها در آنساعت كالس هستند

 ...دلش ميخواست پيش آنها بود

 .مراجعه كننده اي بسويش آمد. با اين كه تازه كار بود اما وارد به كار بود

 وقيه حقدر پايان ما مدير فروشگاه . آقاي كياني از او راضي بود . اين احساس كه حاال مستقل شده و

 .دريافت ميكند يلدا را خشنود ميساخت و جداي همه ي ناراحتي هايش براي او دلچسب مينمود

 .از آنهمه كتاب و حتي آقاي كياني با آن ظاهر جدي خوشش آمده بود

 ...قرار بود فرناز و نرگس بعد از كالس پيش او بيايند

 

 69فصل 
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 .گفت نرگس من شرط ميبندم شهاب اومدهروز يازدهم اسفند ماه بود. فرناز 

 به خدا من ديگه خجالت ميكشم بهش دروغ بگم. اگه اومده باشه چي؟

 .ميكرديمببين خودمون رو توي چه دردسري انداختيم.؟ مثل اينكه ما هم بايد ساعت كالسهامون رو عوض 

 .ببين. صبر كن همه برن . بعدا ما ميريم

 .وي كالسها رو وارسي كردنه بابا . ديدي كه ديروز اومدش ت

 .خب پس توي شلوغي بريم كه معلوم نشيم

 .پس بجنب

 .آندو درست حدس زده بودند. شهاب باز هم دم در ايستاده و منتظر بود

ان قط نگاهشد و فتالش نرگس و فرناز براي پنهان شدن بيحاصل بود و شهاب آنها را ديد. اما اينبار جلو نيام

 .كرد

 .كنار او بيتفاوت بگذرد . سالم كرد. فرناز هم به اجبار سالم كردنرگس خجالت كشيد از 

 .وخترها دشهاب آزرده نگاهشان كرد و زير لب پاسخ گفت و با غرور تمام سر را باال گرفت و چشم به دو

 .گويي ميداند يلدا در راه است

 .فرناز  وقتي از او دور شد گفت نرگس اين ديوونه شده

 و فكر ميكني بايدچي كار كنيم؟به خدا خيلي ناراحتم. ت

 .خب هيچي

 .اون طفلك داره اونجا عذاب ميكشه . اين هم اينطوري . بنظرت درسته كاري نكنيم

 .ست يلدا فرناز فكري كرد و گفت اخه ما كه منظور شهاب رو نميدونيم. شايد بخاطر چيز ديگه اي دنبال

 آخه براي چي؟

 ات برش خونه دا كنه يا شايد گفته تا يلدا رو پيدا نكني و بهچه ميدونم؟ شايد حاج رضا گفت يلدا رو پي

 .نگردوني از قول و قرار و تعهدات من خبري نيست
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 .نرگس با حرفهاي فرناز بفكر فرو رفت و با خود گفت آره شايد حق با فرناز باشه. نبايد عجله كرد

 گويندتند به داشتند كه نميتوانسآنها براي ديدار با يلدا دلشان در تب و تاب بود. هزاران حرف ناگفت

 .و چقدر در عذاب بودند

 .شهاب بعد از ساعتها ايستادن بدون نتيجه باز ميگشت صدايي شنيد كه ميگفت ببخشيد آقا

 .دمدختري سبزه رو و قد بلند پيش آمد و با خوشرويي سالم داد و گفت معذرت ميخوام كه مزاحم ش

 هستيد؟شما از اقوام يلدا جون هستيد؟ منتظرش 

 شهاب با شنيدن نام يلدا تكاني خورد و با دستپاچگي گفت ا... بله .چطور ؟

 .دخترك خنديد و گفت من سپيده ام دوست يلدا

 .بله ...بله. از آشناييتون خوشوقتم

 ؟راستش يلدا رو چند روزيه كه نميبينم. از دوستاي صميمي اش هم پرسيدم  چرا سر كالس نمياد

 ساعت كالسهاش رو عوض كرده . گويا شما خبر نداشتيد.؟گفتند سر كار ميره و 

 ...چون ديروز هم ديدمتون. انگار توي يك كتابفروشي مشغوله

 .شهاب سعي ميكرد اشتياقش را براي شنيدن اطالعاتي راجع به يلدا پنهان كند

 بنابر اين با حفظ آرامش ظاهري اش پرسيد شما از كجا من رو ميشناسين؟

 .و دوستانش شما رو ديده بودم چند باري با يلدا

 ينندار شهاب لبخندي زد و گفت از راهنماييتون متشكرم. پس شما از ساعتهاي جديد كالسهاي يلدا خبر

 يا از كتاب فروشي اي كه توش كار ميكنه؟

 .نه متاسفانه. ولي فرناز اينا ميدونن. ميتونستين از اونها سوال كنيد

 ..سپس گفت باشه . متشكرم خانم. و خداحافظي كرد شهاب وانمود كرد كه آنها را نديده

 زبري اشهاب سرخورده و نگران درون اتومبيلش نشست. دو روز بود كه به شركت سر نزده بود و بايد خ
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 ...كامبيز ميگرفت. هنوز به او شك داشت. با خود گفت احتمال داره كامبيز در اين خصوص چيزي بدونه

 .ت حركت كردو با اين اميد دوباره بسوي شرك

 ..دليدا با آرايش غليظي كه بر چهره داشت و لباس هاي زننده اي بر تن خوشحال و خندان وارد ش

 ...يلدا براي رفتن به كالس آماده ميشد. براي لحظه اي خيره به ليدا ماند

 ليدا با خنده ي خاصي گفت چيه ؟ يلدا . چرا اينطوري نگام ميكني؟ خيلي خوشگل شدم؟

 .را روي سرش مرتب كرد و گفت تو هميشه خوشگلييلدا مقتعه 

 نه تو رو خدا راستش رو بگو . اين تيپ بهم مياد؟

 دنشيلدا نگاهي به او كرد و گفت ميدوني ليدا؟ تو خودت خوشگلي .اما اينطوري خيلي عجيب غريب 

 ليدا كه توي ذوقش خورده بود گفت ميدوني چقدر خرج سر ولباسم كردم؟

 .ر ميكنم با لباسهاي ساده تر راحتتر هم بتوني زندگي كنيميدونم. اما من فك

 ليدا خنديد و گفت اونوقت چه جوري يك آدم درست و حسابي رو تور كنم.؟

 تهيلدا كيفش را روي شانه جابجا كرد وگفت مطمئن باش اون كسي كه دنبال همچين تيپي راه مياف

 ...آدم درست و حسابي نيست

 .يكي از اون مايه دارهاي خوش تيپ اومدماتفاقا ...اتفاقا االن با 

 تازه باهاش آشنا شدي؟

 .آره صبح كه ميرفتم كوه با هم رفتيم. خالصه با هم برگشتيم. شماره ي اينجا رو بهش دادم

 .اسمش بابكه . اگر تلفن زد و من نبودم تحويلش بگير

 .تيح داشعادت به گردش و تفريلدا با لبخند از او خداحافظي كرد . او دانشجوي رشته ي نقاشي بود و 

 تعدديمبا اينكه از شهرستان آمده بود اما گوي سبقت را در گشت و گذار در دست داشت و با پسرهاي 

 .دوست ميشد و تا دير وقت پاي تلفن صحبت ميكرد
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 .خالصه با روحيات يلدا خيلي بيگانه بود. اما يلدا ناچار بود فعال آن اوضاع را بپذيرد و دم نزند

 .رفت رده تر از آن بود كه حوصله ي فكر كردن به چيزها را داشته باشد و بيرمق بسوي دانشگاهدلم
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 كارش روز دوازدهم اسفند ماه بود و يلدا در كتابفروشي همچنان مشغول بود و سعي داشت خود را در

 ند زد وند تتيدمش؟ قلبش غرق كند تا كمتر به ياد شهاب بيافتد. با خود گفت خدايا امروز چند روزه كه ند

 ؟احساس بيحالي كرد . بيحد مشتاق ديدار روي يار بود. دلش به او چيزي گفت . آره چرا كه نه

 ...ميتوني يواشكي ببينيش. اتفاقي نميافته. اون كه نميفهمه . اصال الزم نيست كسي بفهمه

 :فروغ افتاد از اين فكر نور اميدي در دلش تابيد و ناخواسته به ياد يكي از اشعار

 

 روز اول با خود گفتم

 ديگرش هرگز نخواهم ديد

 روز دوم باز ميگفتم

 ليك با اندوه و با ترديد

 روز سوم هم گذشت اما

 بر سر پيمان خود بودم

 ظلمت زندان مرا ميكشت

 باز زندان بان خود بودم

 آن من ديوانه ي عاصي

 در درونم هاي وهوي ميكرد

 مشت بر ديوارها ميكوفت
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 را جستجو ميكردروزني 

 ميشنيدم نيمه شب در خواب

 هاي هاي گريه هايش را

 در صدايم گوش ميكردم

 درد سيال صدايش را

 شرمگين ميخواندمش بر خويش

 از چه بيهوده گرياني؟

 در ميان گريه ميناليد

 دوستش دارم نميداني؟

 روزها رفتند و من ديگر

 خود نميدانم كدامينم

 آن من سر سخت مغرورم

 مغلوب ديرينم؟يا من 

 بگذرم گر از سر پيمان

 ميكشد اين غم دگر بارم

 مينشينم شايد او آيد

 عاقبت روزي به ديدارم

 

 ...وقتي يلدا آخرين ابيات را زير لب زمزمه ميكرد قطرات اشك هم او را همراهي ميكردند

 .تندنرگس و فرناز هم در همان لحظه سر رسيدند و خوشحال از ديدن يلدا او را در بر گرف

 نرگس گفت باز كه گريه ميكني؟
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 فرناز نگاه معني داري به نرگس انداخت و گفت من نميدونم اين چه عذابيه كه شما دو تا به خودتون ميدين؟

 انگار قصد كردين از خودتون انتقام بگيرين؟

 نرگس چشم غره اي به او رفت تا قافيه را نبازد. و رو به يلدا گفت كارت تموم نشده مگه؟

 .ديگه. منتظر شما بودم چرا

 .فرناز گفت پس راه بيافت بريم. امشب مهمون مايي

 .نه فرناز حالش رو ندارم

 .غلط كردي. مامانم كلي تدارك ديده. ليدا هم قراره بياد

م ايون سالد. كتيلدا كه حال تعارف هم نداشت كيفش را برداشت و همراه آنها راهي شد شانزدهم اسفند ماه بو

 .چاي را روي ميز گذاشت و لحظه اي بعد كامبيز را صدا كردكرد و سيني 

 .كامبيز شهاب را تنها گذاشت و بسوي مادرش و كتايون شتافت

 ودشخمادر كامبيز گفت كامي پسرم. اتفاقي افتاده؟ شهاب چه اش شده؟ اين چه سر وشكليه كه براي 

 مه؟درست كرده؟ آدم از ديدنش وحشت ميكنه. چرا اينقدر ناراحت و دره

 .كامبيز لبخند زد و گفت چيزي نيست. شما سوال پيچش نكنيد. بعدا براتون توضيح ميدم

 .شهاب به مبل تكيه زده و نگاهش خيره به پنجره ثابت بود. صورتش تكيده و الغر بنظر ميامد

 كرديمحزون موها و ريشهايش بطور نامرتبي بلند شده بود . نگاهش زجري را بهمراه داشت كه بيننده را م

 .و كسي نميدانست مدام در چه فكري است؟ چيزي از درون خوره وار او را نابود ميكرد

 .چيزي كه نميتوانست به زبان بياورد

 كامبيز برگشت و روبرويش نشست . شهاب سومين سيگار را آتش كرد... كامبيز معترض گفت

 بسه ديگه . داري با خودت چيكار ميكني لعنتي؟

 .رزاندلز را كرد .م نگاهي كه گويي تمام احساساتش مرده بود. نگاهي كه تن كامبي شهاب با بيقيدي نگاهش

 .گفت بايد برم
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 .تو هر كاري كردي ديگه كافيه. بهتره بيشتر به كارت فكر كني. بقيه اش رو به من بسپر . من پيداش ميكنم

 ...ز جا برخاستشهاب آهي از سر بيچارگي سر داد و گفت برام مهم نيست.ديگه مهم نيست.  و ا

 ايميخو يك سري به سلموني بزن . وضعت خيلي ناجوره . تيموري هم از دستت خيلي شاكيه. به ميترا چي

 .بگي؟ اون در حال تدارك مراسم عروسيه

 .شهاب خسته ژوليده و عصبي فقط نگاه كرد

 .داري ميكركامبيز دوباره لرزيد . ميدانست كه دوست عزيز و مغرورش به بن بست رسيده و بايد ك

 .فردا به سراغش ميرفت و او را پيدا ميكرد. گفت شهاب...شهاب رفت
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 اي زيببوي عيد و سال جديد لحظه به لحظه بيشتر و گرمتر به مشام ميرسيد. آسمان صاف و آبي كوهها

 بهار ود عي و پر از برف بوي شكوفه هاي ياس و نارنج همه و همه اشتياق و لذتي ناگفتني براي رسيدن به

 .را بهمراه داشت. گويي همه ي آدمها نيرو و انرژي تمام نشدني اي پيدا كرده بودند

 ...همه در حركت همه جا شلوغ همه در خريد

 و ا شاداين مناظر براي يلدا واقعا ديدني بودند. چه بسا كه سالهاي گذشته خودش هم مثل همه ي آنه

 .خندان در كنارفرناز و نرگس خوش ميگذراند پر نيرون به همه جا سر ميكشيد و خوشحال  و

 اندهه و مديگر احساس جواني و نشاط را در خود نميافت. حس ميكرد زن بيوه اي است كه از همه جا راند

 .شده است. حتي حاج رضا ي عزيزش را هم نميتوانست مالقات كند و براي همه تنهايي دلش سوخت

 .كاش مثل ليدا بود. بيغم و بي دغدغه

 وست بابكدراره قليدا گفت يلدا چي شده؟ باز رفتي توي اوهام . پاشو حاضر شو . با هم بريم بگرديم. امروز 

 خر دنياآتا   هم بياد. بيا. شايد ازش خوشت اومد. با هم آشنا ميشين. به خدا ضرر نميكني. فكر كردي اگر

 بشيني اينجا و اشك بريزي و غنبرك بزني اتفاقي ميافته.؟
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 ه زوتر پير ميشي و مرضهاي مختلف ميگيري. حيف از تو نيست به اين خوشگلي گوشه ي اين اتاقجز اينك

 بپوسي و هدر بري؟ تو اگه االن خوش نباشي پس كي بايد خوش بگذروني؟

 ؟مگه اون پسره كيه؟ مگر خودت نميگي مردها ارزشش رو ندارن كه آدم خودش رو عالف اونا بكنه

 .اضر شوحنيست؟ چرا فكر ميكني اون فرق ميكنه؟ چرا فراموشش نميكني؟پاشو مگر شهاب جزو همين مردها 

 .يلدا لبخندي از روي ناچاري زد و گفت نه ليدا . خيلي درس دارم . كتابفروشي هم بايد برم

 .ن بيامو با ببين اگه كارت زياده من از بابك ميخوام برات يك كار خوب دست و پا كنه . تو فقط امروز ر

 .ا حوصله ندارم. برو خوش بگذره. مواظب خودت باشنه به خد

 من برم كه تو راحتتر گريه هات رو بكني آره؟

 .نه قول ميدم گريه نكنم

 .نش فكر نكدا بهليدا كه دلش براي او ميسوخت نزديكتر آمد و دستي به موهاي يلدا كشيد و گفت يلدا تو رو خ

 دلت خيلي تنگ شده .آره؟

 .يدي هم فشرد و گفت آره. و اشك از البالي مژه هاي سياهش بيرون غلطيلدا به سختي لبها را رو

 ليدا او را در آغوش گرفت و گفت ميخواي برم سراغش. باهاش حرف بزنم؟

 رو بگير دستش بهش ميگم اگه لياقت داري بيا . بيا و دوست من رو اينقدر عذاب نده. اگر مردي پاشو بيا و

 .و از اينجا ببرش

 ...ش گرفت . انگار از رفتن منصرف شد  روي زمين نشست و هاي هاي گريه كردليدا هم گريه ا

 .ردالي كيلدا هم كه انگاري هم پا پيدا كرده بود از فرصت استفاده كرد و عقده هاي دلش را حسابي خ

 .اشتر ميدبليدا د ر البالي گريه هايش با اصواتي نامفهوم حرف ميزد و گويي از راز سر به مهري پرده 

 .دمسال دوست بو 2فت يلدا من... من هم دو سال پيش وضع تو رو داشتم. با يك پسر توي شهرمون گ

 .عاشقش بودم. اون هم ميگفت عاشقمه. اگر يك روز همديگر رو نميديدم روزمون شب نميشد
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 .با اينكه هر روز پيش هم بوديم هر روز هم برايم نامه مينوشت. اما يك دفعه همه چيز تمام شد

 نه هفته به مسافرت رفت. وقتي برگشت بهش زنگ زدم ميدوني چي گفت ؟ گفت ديگه نه زنگ بزن ويك 

 .سراغم بيا. من نامزد كرده ام

ونه ده توي خو آوراولش فكر كردم دروغه و داره من رو سر كار ميذاره . اما يك ماه بعد عروسي كرد و دختره ر

 شون

 .به همين سادگي . به همين راحتي

 .ن موندم و تنهايي و حرفهاي قلمبه سلمبه ي مادر و پدر و برادرماونوقت م

 .حاال همسايه ها رو نميگم. من موندم و يك عشق بي سر انجام با اشكهام و تنهايي و تنهايي

 .از اون موقع تا يك سال وضعيتم مثل تو بود. اما بعد تصميم گرفتم راهم رو عوض كنم

 .ن بودبا م ندم و خودم رو براي كنكور آماده كردم. اين دفعه شانسبه نقاشي خيلي عالقه داشتم. درس خو

 ستوقتي به دانشگاه رفتم همه چيز عوض شد. ديگه اون دختر بچه ي احساساتي نبودم. دلم نميخوا

 مهيچ آدم ديگه اي از احساسات من سوء استفاده كنه. االن هم درسته كه با خيلي ها دوست ميش

 .اسم مايه بذارم. چون در اينصورت بازنده منماما ميدونم نبايد از احس

 ساعت قرارش گذشته بود و او هنوز حرف ميزد. صداي تلفن در آمد . گوشي را برداشت و گفت

 .دخندي وامروز نميام. حالم خوش نيست. ميخوام پيش دوستم باشم. و گوشي را گذاشت. رو به يلدا كرد 
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 .ده شدمبيل پياز اتواقتي فرناز و نرگس را از دور ديد كه ميايند بالفاصله روز هفدهم اسفند ماه بود. كامبيز و

 .و با سرعت خود را به آنها رساند و با سالم بلندي كه داد آنها را غافلگير كرد

 بعد از احوالپرسي گرم و صميمانه اي پرسيد خانمها يلدا كجاست؟

 .پرسهفرناز لبخندي زد و گفت هر كي ما رو ميبينه همين رو مي

 .نرگس هم خنديد
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 .كامبيز جدي شد و گفت آخه يلدا خانم ستاره ي سهيل شده اند. ديگه كسي نميتونه پيداش كنه

 تا اون كس كي باشه؟

 من باشم چي؟

 .جوينده يابنده است . البته اگر كفش فوالدي دارين . دنبالش بگريدن

 بچه ها ازتون خواهش ميكنم بگين كجاست؟

 ميگردين.؟ نرگس گفت چرا دنبالش

 .خب معلومه . بخاطر شهاب

 من ميخوام بدونم چرا شهاب دنبال يلدا ميگرده؟

 .خب براي اينكه دوستش داره

 فرناز گفت واقعا . پس چرا تا وقتي يلدا توي خونه اش بود از اين خبرها نبود؟

 يادش حاال كه دوست بيچاره ي ما تصميم گرفته سرو ساماني به اوضاع بهم ريخته اش بده شهاب

 افتاده كه دوستش داره؟

 ي كافي ندازهنرگس هم گفت آقا كامبيز . يلدا روزهاي سختي رو گذرونده . ما نميخوايم بدترش كنيم. به ا

 يننخوا عذاب كشيدن و گريه هايش رو ديده ايم. من از شما خواهش ميكنم دنبالش نگريدن. و از ما هم

 .ا قول داديم كه جا و مكانش رو بهيچ كس نگيمحرفي در موردش بزنيم. چون هر دوي ما به يلد

 .شهاب موقعيت خوبي نداره. من نگرانشم

 كردهنرگس گفت ولي اون خودش اينطور خواسته. تا وقتي كه تكليف آقاي تيموري و دخترش رو روشن ن

 .تا وقتي كه صداقتش رو اثبات نكرده من يكي كه هيچ كمكي بهش نميكنم

 .ورل اينطوريش رو نديده بوديم. اون هم ميترا رو ميخواد هم يلدا شما به ما حق بدين. تا بحا

 هرو ببين يلدا من ميدونم شما چي ميگين. اينها حرفهايي كه من بارها و بارها بهش گفته ام. اما شايد اگه
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 ...كمي آروم بشه. شايد اينبار

 .يد ندارهفرناز نگذاشت كامبيز حرفش را ادامه دهد .گفت آقا كامبيز عشق شايد و با

 .دهيا عاشقه يا نيست. اگر هست كه بسم اهلل . اگر نيست هم به سالمت . دوست ما كه قيدش رو ز

 .اون هم بره يك فكري بحال خودش بكنه

 خيلي خب پس فقط بگين اين درسته كه توي كتابفرشي كار ميكنه؟

ا ديده ريلدا  يعني كي ممكن بودفرناز و نرگس با چشمان متحير يكديگر را نگاه كردند . خيلي عجيب بود . 

 باشد؟

 نرگس گفت كي به شما گفته يلدا توي كتابفروشي كار ميكند؟

 واهلل به من نه. چند روز پيش يكي از همكالسيهاتون شهاب رو ديده و گويا گفت كه شنيده

 .يلدا توي كتابفروشي كار ميكنه

 .نرگس سعي كرد عادي جلوه كند گفت ما كه خبر نداريم

 هم گفت اگر اينطوره پس چرا ما بيخبريم؟فرناز 

 .كامبيز لبخندي زد . گفت چه عرض كنم؟ و بعد اين پا و آن پا كرد و ادامه داد

 يشونان به مخب پس آدرس نميدين؟ باشه . ديگه مزاحمتون نميشم. به يلدا خانم سالم برسونيد. و از قول 

 ...تومبيلش شتافتبگين كه اين رسمش نيست. و بدون آنكه معطل كند بسوي ا

 فرناز هراسان گفت نرگس كي به اينها كتابفروشي رو گفته؟

 نرگس فكري كرد وگفت نميدونم. سپيده .فقط اون از ازمون پرسيد يلدا چي كار ميكنه؟

 .لعنتي . اون كه اينا رو نميشناسه

 بايد ازش بپرسيم؟

 به يلدا بگيم؟

 .كتاب فروشيه. نميخواد به يلدا چيزي بگيمنه فقط مضطربش ميكنيم. اونا كه نميدونن كدوم 
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 يگردت كه نوزدهم اسفند ماه بود. شهاب نميدانست چند روز از رفتن او گذشته است. تنها اينرا ميدانس

 .قادر به ادامه ي آن وضعيت نيست. گويي آرام و قرار را از او گرفته بودند

 .ه بودگرفت ي نبو. بهر جا نگاه ميكرد غبارآلود و غمديگر از آنهمه نظم و ترتيب و تميزي در خانه خبر

 ستميداناز بودن در آنجا مثل گذشته احساس راحتي و آرامش نميكرد. دلش ميخواست بجايي برود. اما ن

 ياورده يادش مبو را اكجا؟ شايد جايي كه اثري از او ميافت يا به يافتنش اميدوار ميشد. صداي ترانه اي كه باز 

 .كرده بود . بي اختيار بسوي اتاقي رفت كه حاال خالي بود. و پشت پنجره ايستادخانه را پر 

يگارش سه ته سايه اي گنگ بر قلبش چنگ ميانداخت. نااميد به خيابان خيره شد. باران ميامد. پك محكمي ب

 زد

 .و آنرا گوشه پنجره خاموش كرد

 وي همرش را د ميبرد. براي لحظه اي چشمهايصداي محزون خواننده او را با خود به روزهاي خوشي كه او بو

 .گذاشت . چشمهاي سياه او را ديد كه پر تمنا و مشتاق ميلغزند و نگاهش ميكنند

 ...از سر عجز به فرياد آمد.يلدا...يلدا... و بعد فرياد بلندي كشيد.يلدا

 .ده بودحال اسفناكي داشت. اشكها روي صورتش به راه افتادند. خيلي وقت بود كه گريه نكر

 .خيلي وقت بود كه تنهايي و نبودن او عذابش ميداد. كم مانده بود سر به ديوار و در بكوبد

 خالي چقدر بغضش تركيده بود و زخم عميقش سر باز كرده بودو. به هق هق افتاد حاال فهميده بود زندگيش

 ش گفتاست و چقدر بدون او بي معناست. عاجزانه آسمان را نگاه كرد و از اعماق قلب

 .خدايا كمكم كن پيداش كنم

 .كسي زنگ را پي در پي ميفشرد. شهاب آيفون را زد.كامبيز سراسيمه در آستانه ي در ظاهر شد

 .نفس نفس ميزد و ملتهب بود
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 .كامبيز گفت چه خبره؟تو بودي فرياد كشيدي؟صدات تا سر خيابون مياومد

 .خيره شد و اشك ريختشهاب با چشمهايي كه حاال خالي از غرور بود به دوستش 

 دوستش عذاب كامبيز پيش آمد و او را در بر گرفت. شهاب مثل بچه ها هق هق ميكرد . كامبيز كه حاال عمق

 .را درك ميكرد . زير گوش او گفت چته مرد؟پيداش ميكنيم. مطمئن باش

 فردا تمام كتابفروشيهاي تهران رو ميگرديم. چطوره ؟ هان؟

 .كنم . بايد گيرش بيارمكامي ديگه نميتونم تحمل 

 .حتما . حتما فردا پيداش ميكنيم

 .شهاب خود را كناري كشيد و اشكها را پاك كرد

 .ش ميكنيمپيدا كامبيز لبخند حزن انگيزي زد و دوباره به او نزديك شد و دستي روي شانه اش زد و گفت فردا

 .وضعت برسيولي اول بايد تكليف تيموري و ميترا رو روشن كني. بعد هم به سرو 

 .اينطوري كه تو رو ببينه وحشت ميكنه و بعد خنديد

روشن  را روشهاب با آمدن كامبيز احساس بهتري داشت. با خود گفت درسته. اول بايد تكليف تيموري و ميت

 .كنم

 

 75فصل 

 گيشندزي در روز بيستم اسفند ماه بود. شهاب صبح زود از خانه بيرون زد . حال خوبي داشت و تصميم بزرگ

 .گرفته بود. حاال ميخواست به حرف دلش گوش كند . به خانه ي ميترا ميرفت

 .داهر شظبعد از ساعتي با استقبال تيموري رو به رو شد. ميترا خواب آلود و گيج در آستانه ي سالن 

 .شهاب از اينكه صبح اول وقت مزاحم شان شده بود معذرت خواست

 تترو نميدي؟ نگران شدم . اين چند وقت كه خيلي از دس تيموري گفت پسر خوب. چرا جواب تلفنها

 .عصباني بودم. چند باري هم با كامبيز صحبت كردم جواب سر باال داد
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 شهاب نفس عميقي كشيد و نگاه پر جذبه اش را به تيموري دوخت و گفت اگر اجازه بدين خدمت رسيدم

 .كه در اينمورد توضيحاتي بدم

 .شهاب تا كي اينجايي؟ من ميرم بخوابم. بعدا بهت زنگ ميزنم ميترا خميازه اي كشيد و گفت

 .شهاب آمرانه گفت . تو هم بشين. موضوع به تو مربوطه

 وده اند؟ر فرمميترا با بيقيدي خاصي شانه هايش را باال انداخت و گفت چي شده؟ حاج رضا دستور جديدي صاد

 .شهاب نگاه جدي به او انداخت و گفت بيا بنشين

 .مه داد آقاي تيموري نميدونم چطوري شروع كنم. اما نميخوام زياد مقدمه چيني كنمشهاب ادا

 .در واقع بلد نيستم . خيلي وقته كه شما اسم من و ميترا رو روي هم گذاشتين

 .خيلي وقته كه هر شب هر روز و هر لحظه فقط و فقط خواسته ام به اين ازدواج فكر كنم

 .ه بودنشبه درست بودنش به منطقي بودنش ب

 هميشه براي اينكه خواسته ي شما را عملي كنم به خودم گفته ام عشق الزم نيست. فقط كافيه

 .همديگر رو اذيت نكنيم. خود ميترا هم ميدونه كه رابطه ي ما هيچوقت عاشقانه نبوده

 ا كرده امشمتر اما حاال نميتونم . حاال فكر ميكنم اگر به خواسته ي شما عمل كنم اولين ظلم رو در حق دخ

 و بعد در حق خودم. آقاي تيموري من و ميت

 .را هيچ جوري شبيه هم نيستيم. مكمل هم نيستيم

 باشيم؟ وشبختحرف همديگر رو نميفهميم و همديگر را قبول نداريم. چطور ميتونيم كنار هم زندگي كنيم و خ

 .حرفهاي ميترا . افكارش و رفتارش هيچكدام با سليقه ي من جور نيست و همينطور برعكس 

 برفتار و حركات و شيوه ي زندگي من با سليقه ي اون جور نيست. شما فكر ميكنيد با اين ترتي

 ميتونيم كنار هم خوشبخت باشيم؟

 اب؟يد تو چي ميخواي بگي شهتيموري كه رنگ از صورتش رفته بود با دهاني باز خيره به شهاب پرس
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 حاال چه موقع اين حرفهاست؟ ماه ديگه براتوي بهترين جشن رو ميگيرم. ميرين سر خونه و زندگيتون

 اين دي كهبعد هم تمام مشكالت رو در كنار هم حل ميكنيد. اين حرفها ديگه چيه؟ صبح به اين زودي اوم

 .نعي كردحرفها رو بزني؟ خواب نما شدي؟ و خنده اي عصبي و تص

د هم شهاب آب دهانش را قورت داد و گفت آقاي تيموري من هر چي گفتم جدي بود. من و ميترا به در

 .نميخوريم

 تيموري خيره به شهاب با عصبانيت فرياد كشيد يعني چي؟

 دي كيميترا با ناباوري چشمهايش را تنگ كرد و رو به شهاب گفت تو ميفهمي داري چي ميگي؟ فكر كر

 ه خودت اجازه دادي اينطوري حرف بزني؟هستي كه ب

 ...عاشق اون دختره ي بيكس و كار شدي؟ فكر كردي نميفهمي؟ خيلي وقته كه 

 ....شهاب فرياد زد خفه شو. در مورد اون حرف نزن

 تيموري به خروش آمد و گفت چطور جرات ميكني جلو روي من به دخترم توهين ميكني؟

 هم نميخوريد؟چرا تا حاال يادت نبود كه به درد 

 .ميترا راست ميگه . از وقتي اون دختره پاش رو توي خونه ات گذاشت اوضاع بهم ريخت

 ي و عشقو بسترتا قبل از اون با پولهاي من خوب كار ميكردي و ميترا هم بدردت ميخورد اما حاال كه خودت 

 .رو پيدا كردي يادت افتاده من و دخترم به دردت نميخوريم

 .انده از جاي برخاست . دلش نميخواست روزي رو در روي تيموري بايستدشهاب عصبي و درم

 .دميدانست تيموري چه خوبيهايي در حقش كرده است. دلش نميخواست حق نشناسي كند اما مجبور بو

 رابربآينده ي او زندگي او روح و روان او همه و همه در كسي خالصه ميشد. كه بايد به خاطرش در 

 ...تيموري ميايستاد

 .شهاب نگاه رنجيده اش را به تيموري دوخت و گفت من نميخواستم اين طوري بشه

 من هر وقت كه شما بخواين اصل سرمايه و سودتون رو بهتون بر ميگردونم. اما موضوع آينده ي من
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 .و ميترا است. بخدا قسم كه ميترا هم عالقه اي به من نداره و ميدونه كه هيچ تفاهمي با هم نداريم

 مخالفتي نميكنه بخاطر شرطيه كه شما براش گذاشتين. اون ميخواد به هر نحوي كه شده ازاگه 

 ايران خارج بشه و خدا ميدونه كه توي سرش چي ميگذره؟

 .و نگاه نفرت بارش را نثار ميترا كرد

 ميترا كه حاال ميدانست شهاب دستش را خوانده نگاه غضبناكي به او كرد و گفت

 هنمياد.هميشه به بابا گفته ام كه تو پسر امل و بي خاصيتي دست پر وردمعلومه كه ازت خوشم 

 .حاج رضا بهتر از اين نميشه. و از جايش برخاست و آنها را ترك كرد

 .شهاب حلقه را از جيبش بيرون آورد و آنرا روي ميز گذاشت. از تيموري خجالت ميكشيد

 هر چي زيادي نسبت به من داشته ايد و هميشهاما گفت آقاي تيموري ميدونم كه توي اين دوسال محبت 

 .كه ازتون خواسته ام از من دريغ نكرده ايد. به خاطر همه چيز ممنونم

 .ماج كنهميشه من رو پسر خودتون بدونيد اما ازتون خواهش ميكنم. از من نخواهيد كه با ميترا ازدو

 .ميترا با من خوشبخت نميشه

 م نزد.شايد او هم ميدانست كه دخترش چرا ميخواهد باتيموري مشت گره شده اش را فشرد و د

 .شهاب ازدواج كند

 .شيد كجان  شهاب كالم ديگري نگفت و تيموري را ترك كرد. از خانه ي او كه خارج شد .هواي بهاري را به

 وداحساس ميكرد مثل يك پرنده سبك و راحت شده است. با اين كه هنوز از جانب تيموري ناراحت ب

 تيدانسمل بود كه باالخره حرف دلش را گفته است. حاال ميتوانست دنبال او بگردد و حاال اما خوشحا

 .چرا او را ميخواهد

 .قرار بود كامبيز تمام كتابفروشيهاي روبه روي دانشگاه را بگردد و خبرش را به او بدهد

 .شهاب بعد از ساعت كاري با كامبيز تماس گرفت



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         404 

 

 كردي؟ تيموري رو ميگم؟كامبيز گفت سالم شهاب . چيكار 

 .هيچي باالخره تمومش كردم

 كامبيز هيجانزده گفت جدي ميگي؟ واقعا؟

 آره . تو بگو چيكار كردي؟

 .مژده گونيش رو ميگرم بعدا ميگم

 .قلب شهاب آنچنان به تپش افتاد كه بي رمق و بيجان اتومبيل را گوشه اي پارك كرد

 كامبيز ادامه داد الو چي شد؟ تلف شدي؟

 اش كردي؟ديديش؟پيد

 .اولي آره . دومي نه

 لعنتي حرف بزن. چي شده؟

 .جاش رو پيدا كردم. اما نيومده بود

 شهاب با بيقراري پرسيد . مطمئني؟

 .آره با صاحب كتابفروشي صحبت كردم

 كدوم كتابفروشي؟

اونجاست تا  8كامبيز آدرس را داد و از او خواست بر اعصابش مسلط باشد و گفت ببين.شهاب فردا صبح ساعت 

 .ظهر

 ...مرسي كامي مرسي

 ... خانه شانه اش.شهاب براي آمدن فردا بيتاب بود. فردا ...فردا..او ميايد... به خانه اش بر ميگردد.و خان

 .نمبياد خانه كه افتاد با خود گفت خونه خيلي به هم ريخته است. بهتره پروانه خانم را خبر ك

راي بد. و ه ي پدري هدايت كرد.پروانه خانم و مش حسين مشغول بودنو بدون معطلي اتومبيل را بسوي خان

 .اولين بار شهاب هم براي كمك به آنها در كنارشان بود



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         405 

 

 .شوقي كه در وجود شهاب افتاده بود او را دستپاچه ميكرد

 .ودندبميترسيد نتواند تا شب همه چيز را رو به راه كند. همگي يك خانه تكاني حسابي بر پا كرده 

 ؟راي چيسته و بروانه خانم نميدانست آنهمه عجله و اشتياق براي تميز كردن خانه چگونه در شهاب ايجاد شدپ

 .با اينكه خيلي كنجكاو بود اما جرات پرسيدن نداشت. حتي جرات نميكرد راجع به يلدا بپرسد

 ورا به منظربود  كه بزرگترشهاب ترتيبي داد تا اتاق يلدا به اتاق كار و كتابخانه تبديل شود و  اتاق خودش 

 س خوابسروي واتاق خواب رو به راه كرد. تخت خوابهاي يك نفره شان را به پروانه خانم و مش حسين بخشيد 

 .دو نفره ي شيك و گرانقيمتي براي خودشان تهيه كرد

 .حاال اتاق خوابشان مثل اتاقهاي تازه عروس و دامادها شده بود

 .دميكر ب بفكر ازدواج با ميتراست . براي همين با اكراه و غرغر كارپروانه خانم شك نداشت كه شها

 حدن صبشب به نيمه رسيد و شهاب هنوز با شوق خسته اما سر پا بود. اما اميدوار و مشتاق براي رسي

 .لحظه شماري ميكرد
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 .اشتدس بهتري روز بيست ويكم اسفند ماه بود. يلدا از وقتي كه با ليدا خودماني تر شده بود احسا

 .مخصوصا كه از رازهاي دل ليدا با خبر بود. اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده بود

 بختحاال هدف مشخص و معلومي داشت. مدام به خودش نهيب ميزد كه حاال خوشبختي و بايد براي خوش

 .ماندنت بكوشي

 .وشبخت بودنش نداشتاما اين احساس فقط يك تلقين ابلهانه بود. او در دل هيچ اعتقادي به خ

 .ردر ميكپفقط چيزي درونش را خوره وار ميخورد و پوك ميكرد. و نفرت و بدبيني آهسته آهسته قلبش را 

 .از اين كه آنهمه مدت گذشته و شهاب حتي خبري از او نگرفته رنج ميبرد و از او متنفر ميشد

 .خجالت ميكشيد دلش ميخواست از فرناز و نرگس راجع به او بپرسد و حرف بزند اما



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         406 

 

 .ميترسيد كه بشنود او هيچ خبري از يلدا نگرفته است و اين فكر عذابش ميداد

 نهاآش به با خود گفت اگه شهاب خبري ازم گرفته بود نرگس و فرناز حتما بهم مي گفتند با اين كه خود

 دپش بوتدلش در سفارش كرده بود كه حرفي راجع به شهاب نزنند. او هر لحظه كه با آنها تماس ميگرفت 

 .يرسيدتا خودشان چيزي از شهاب بگويند ولي متاسفانه هر چه بيشتر منتظر ميماند كمتر به نتيجه م

 .داشتيلدا مقنعه اش را با بيحوصلگي روي سر انداخت. حاال ديگر انگيزه اي براي زيبا بودن هم ن

 .اي كه ميديد خوشش نيامدرنگ و رو پريده و الغرتر از هميشه نگاهي به آيينه كرد. از چهره 

 .باز هم دلش براي كسي كه در آيينه بي رمق بي اميد و بي آرزو نگاهش ميكرد سوخت

 .يشدكيفش را برداشت و در را پشت سر بست. سعي كرد به چيزهاي خوبي كه در اطرافش ميگذشت بياند

 شويقتنشاط فرناز به به عروسي نرگس كه چند ماه بعد بود به خواستگاري ساسان از ليدا به شور و 

 استادش براي نوشتن يك رمان به خنده هاي بي غل و غش سپيده و سهيل در كنار هم و به همه ي

 شدنينچيزهاي خوب اما چرا انديشيدن به اينها او را غمگين تر ميكرد؟ احساس تنهايي و بغض تمام 

 ...گلويش او را بيمار كرده بود

 .ور ميشدعتي دتر بود. كتاب ميخواند و از دنياي اطرافش براي چند ساسوار اتوبوس شد. در كتابفروشي راحت

 مد وآراغش سسالم بي رمقي به آقاي كياني داد و به طبقه ي باال رفت. بعد از نيم ساعت آقاي كياني به 

 پرسيد خانم ياري شما برادر بزرگتر از خودتون داريد؟

 يلدا متعجب پرسيد چطور؟

 .رو از آقا مهرداد گرفتند. خودشون رو برادر شما معرفي كردندديروز صبح آقايي سراغتون 

 .يلدا نميدانست چه حالي دارد . فقط حس كرد دوباره قلبش بكار ميافتد

 و دوباره خون در رگهايش جريان دارد.رنگ از صورتش رفته و با لبهاي لرزان و خشك پرسيد

 چه شكلي بود.؟ اون آقاهه چه شكلي بود؟ چي پرسيد؟
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 به اش دقت نكردم . فقط يادمه قد بلند بود. اسم و  فاميل شما رو گفته و پرسيده كه اينجا مشغولدرست 

 هن نشده كمطمئ هستيد يا نه؟ آقا مهرداد هم گفته بله. من به ايشون تذكر دادم كه كار اشتباهي كرده و تا

 .واقعا برادر شماست نبايد جوابي ميداده

 وده؟بتمام بدنش ميلرزيد و يخ كرده بود. با خودش گفت يعني كي يلدا بيجان و بي رمق تشكر كرد. 

 .ردهكشهاب بوده؟ خدايا يعني ممكنه؟ به جمله ي آقاي كياني فكر كرد. خودش رو برادر شما معرفي 

 .عصباني شد . و با خود گفت آره . حتما خودش بوده . لعنتي . برادرم

 .پول و قول وقرار خبري نيستحتما حاج رضا بهش گفته ت من رو پيدا نكنه از 

 .حاال هم آقا به صرافت افتاده اند كه دنبال من بگردند. واقعا چقدر پر روهه

عذابم  م كني. وپيدا اما اينبار كور خوندي . آقا شهاب . نميذارم پيدام كني. اگه شده بيكار بشم ديگه نميذارم

 .بدي

 .يي ساعتها مشغول تماشايش بودنداما نفس در سينه اش حبس شد. چشمهاي سياه و جذابي گو

 .يلدا نفهميد چند لحظه همانطور بيحركت خشكش زده است و به چشمهاي سياه و منتظر زل زده

 شهاب با متانت ظاهري هميشگي اش پيش آمد. بدون لبخند و بدون هيچ عكس العمل خاصي كه بشود

 .احافظي كن و بيااز آن به درونش پي برد. آمرانه گفت من پايين منتظرم. زودتر خد

 .تو سپس بدون منتظر ماندن و شنيدن جوابي از سوي يلدا او را ترك كرد و پله ها را پايين رف

 .يلدا كه گويي با نگاه او سحر شده بود هنوز نميفهميد دور و برش چه خبر است

 آقا مهرداد يكي از فروشندگان آنجا جلو آمد و گفت خانم ياري حالتون خوبه؟

 .ا نشستدر ج ي خودش را سر پا نگاه داشته بود. دستش را به قفسه هاي كتاب گرفت و به آرامييلدا به سخت

 .آقا مهرداد خانم رحيمي را صدا كرد و گفت خانم رحيمي يك ليوان آب قند لطفا

 .خانم رحيمي آبدارچي آنجا فوري با يك ليوان آب قند ظاهر شد

 .من حالم زياد خوب نيست. به آقاي كياني بگين من زودتر ميرميلدا ليوان را سر كشيد و به آقا مهرداد گفت 



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         408 

 

 .ميخواين يكي رو با شما بفرستم؟ حالتون خوب نيست

 .نه نه بهتر شدم . ميتونم تنهايي برم

 يش گرفتپد را يلدا از جا برخاست و كيفش را برداشت و راه پله هاي پشت كتابفروشي كه به كوچه منتهي ميش

 ي منتظرن اصلرك كرد . تصور اينكه شهاب رو به روي در اصلي كتابفروشي كه در خياباو با سرعت آنجا را ت

 .ايستاده دلش را خنك ميكرد. با سرعت يك دربستي گرفتم و آدرس خانه را گفت

 .وقتي به خانه رسيد هنوز بدنش ميلرزيد و حالت غير طبيعي داشت

 ليدا با ديدنش متعجب پرسيد چي شده؟ چرا زود اومدي؟

 .لدا كه قادر به پنهان كردن نبود گفت شهاب...شهاب اومدي

 ليدا با چشماني از حدقه بيرون زده گفت راست ميگي؟ خب؟

 .خب نداره. من هم از در پشتي فرار كردم

 ليدا با تعجب گفت چيكار كردي؟ فرار كردي؟ آخه چرا؟

ر ينم چيكاتا بب نميخوام منتظر بمونمديگه نميذارم ازم سوء استفاده كنه. ديگه نميخوام تحقيرم كنه. ديگه 

 .ميكنه

 .ميخوام حاال خودم عمل كنم. حاال ميخوام ازش انتقام بگيرم

 چي گفت ؟ براي چي اومده؟

 .چيز خاصي نگفت. فقط گفت پايين فروشگاه منتظرمه و خداحافظي كنم و زود برم

 .مميده. من هم قالش گذاشتميبيني ليدا مثل هميشه مغرور و از خود متشكره. مثل هميشه دستور 

 .آخه كه چي بشه؟ ميخواستي باهاش حرف بزني . دختر . ميخواستي ببيني چرا اومده

 .يستنميدونم چرا اومده. از حرفش پيدا بود. حتما پدرش گفته ديگه از سهم و بخشيدم اموال خبري 

 ل بزنهزشماش چه و دوباره توي و آقا شهاب هم عزمش رو جذم كرده تا يلدا ي عاشق و ديوونه اش رو پيدا كن

 .و جاد وش كنه.من هم ديگه خر نميشم
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يلدا عصبي و هيجانزده با حالتهاي غير طبيعي مدام حرف ميزد . دستهايش به وضوح ميلرزيد و لبهايش 

 خشكيده

 .و پريده رنگ بنظر ميرسيد

 .مر كنييكنيم كه چيكاليدا با يك ليوان آب به سراغش آمد و گفت يلدا اين رو بخور بعدا فكرش رو م

 .يامدنظر مبيلدا آب را سركشيد. گويي آنجا نبود . تمام حركاتش غير قابل كنترل و غير قابل پيش بيني 

 .ر كالسندينا سليدا در حالي كه سعي داشت او را آرام كند گفت ميخواي با هم بريم دانشگاه .االن فرناز ا

 .آره بايد ببينمشون

 .كرد و هر دو راهي شدند ليدا يك تاكسي تلفني خبر
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 .شهاب خسته و عصبي و سرخورده به شركت رفت

 كامبيز با ديدن او سريع از جا برخاست و پرسيد چي شده؟ ديديش؟

 .اشدبشهاب آنقدر عصباني بود كه صداش در نميامد. سري به عالمت مثبت تكان داد و سعي كرد آرام 

 .روي صندلي نشست و سيگاري روشن كرد

 مبيز كنجكاوانه و منتظر به او چشم دوخته بود. عاقبت پرسيد خب چي شده؟كا

 .شهاب دود غليظ سيگارش را بيرون داد و گفت فرار كرد

 كامبيز متحيرانه گفت فرار كرد؟ يعني چي؟

 .شهاب چنگي به موها زد و گفت يعني همين

 آخه چطوري ؟ تو مگه خودش رو نديدي؟

 .در . بعد هم خودم رفتم و هر چي منتظر شدم نيومد چرا . بهش گفتم بياد پايين دم

 ه يدوباره به كتابفروشي برگشتمو نبود. سراغش رو گرفتم گفتند رفته. كتابفروشي دري بسمت كوچ
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 .پشتي داره. از همون در رفته بود

 .كامبيز ناباورانه گوش ميكرد از جاي برخاست و گفت خب فردا كه بر ميگرده

 .اميدوارمشهاب آهي كشيد و گفت 

 .رديشمياو كامبيز كه حاال هم عصبي مينمود گفت پسر خريت كردي. تو كه ديديش بايد دستش رو ميگرفتي و

 .لعنتي . فكر نميكردم اينكار رو بكنه

 .بنديمعيبي نداره فردا بازم ميريم سراغش . اين دفعه من هم ميام. بايد تمام راههاي فرارش رو ب

 عني... اينقدر از من متنفر شده؟شهاب با نگاهي رنجيده گفت ي

 ش و باسراغ كامبيز خنديد و گفت حتما. بابا جناب عالي بعد از اين همه مدت كه دنبالش بودي حاال رفتي

 يك عالم ژست و ادا گفتي بيا پايين منتظرم. ؟

 .حاج رضا چي بهت گفت. گفت كه دنبال صداي دلت ميري غرورت رو جا بذار

حرف  لو و سالم كني و لبخندي بزني و ازش خواهش كني كه چند لحظه باهاشميتونستي مثل آدم بري ج

 .بزني

 .شهاب همچنان رنجيده و عصباني سيگارش را پك ميزد

 .كامبيز ادامه داد. خب حاال هم دير نشده . فردا تالفي كن

 كامي . ميگم نكنه كس ديگه اي توي زندگيش باشه؟

 كامبيز خنديد و گفت شايد؟

 .گفت اگه اينطور باشه. هر دوشون رو ميكشم شهاب با جديت

 .نيست كامبيز بلندبلند خنديد و گفت در اين كه تو هميشه عاقالنه تصميم ميگيري و عمل ميكني شكي

 .كردولي نگران نشو . شوخي كردم. تا وقتي توي خونه ي تو بود مطمئنم كه به كسي جز تو فكر نمي

 .كسي را بجاي تو توي قلبش نشونده باشه توي اين چند وقت هم كه رفته فكر نميكنم

 از كجا اينقدر مطمئني؟
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 .زياد هم مطمئن نيستم.و دوباره خنديد .گويي از عذاب دادن شهاب در آن مورد لذت ميبرد

 .شايد هم ميخواست كاري كند كه شهاب دست از غرورش بردارد و اينبار درست عمل كند
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 زاما خبري اد. او روز بود كه شهاب جلوي در كتابفروشي به انتظار ميايستروز بيست و سوم اسفند ماه بود. د

 .آمدن يلدا نبود

 ميخواستيگر نيلدا بدون اينكه دوباره به كتابفروشي باز گردد تلفني قرار تصفيه حساب را گذاشته بود. د

 .شهاب را ببيند و در تصميم خود مصمم بود

 .بودند فرناز و نرگس هم مفصال با او صحبت كرده

 ه نبوديكهايي نرگس گفته بود نفرت تو بيمورده و شهاب واقعا تو را دوست داره. از چهره و رفتارش در روز

 ...و بسراغت آمد كامال پيدا بود

 .ده بودگرگون كررا د اما يلدا باور نداشت. ديدن چهره ي آراسته و مغرور شهاب بعد از چهارده يا پانزده روز او

 .شهاب خودر را در كتابفروشي برادر يلدا معرفي كرده عصباني اش ميكرد همين كه حس ميكرد

 .و مطمئن ميشد كه فقط پاي ميترا و پول در ميان است. نه عشق و اين حرفها

 كه همين با اين كه با ديدن دوباره ي او همه ي مشكالتش از سر گرفته شده بود.اما باز در دل ميگفت

 .ذاشتم دلم خنك شدمحلش نگذاشتم و همين كه قالش گ

 بارهست دوبا اين كه از درون ميسوخت و خاكستر ميشد اما از ديدن سوختن شهاب هم لذت ميبرد و نميخوا

 .از جانب او پس زده شود

 سر خودش كند وميخواست ثابت كند كه او را نميخواهد. اما همه ميدانستند كه دروغ ميگويد. فيلم باز ي مي

 .كاله ميگذارد

 .ن چهره ي يلدا كه روز به روز كسل تر و تكيده تر ميشد عذاب ميكشيدنرگس از ديد
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 براي همين با فرناز قرار گذاشتند كاري بكنند. از وقتي شنيده بودند كه شهاب به كتابفروشي هم سر زده

 .دلشان ميسوخت. البته وجود ليدا با حرفهايش بي تاثير نبود

 خودشون ينهمها عاقل بودند و ميدونستند چيكار ميكنند كه اليدا گفت تا كي ميخواين صبر  كنيد؟اگر اينه

 .رو عذاب نميدادند . بخدا اين دختره داره ديوونه ميشه. حواسش به هيچي نيست. جز شهاب

 .اگه كاري بهش نداشته باشي يكجا ميشينه و به يك نقطه خيره ميشه

 .ميزنه زير گريهگاه لبخند ميزنه و گاه زير لب فحش ميده و غر ميزنه و آخرش هم 

 .اگه همينطور ي بمونه بخدا افسردگي ميگيره.شما دوتا هم كه فقط حواستون پي خودتونه

 ن برايته اونرگس گفت به خدا ليدا من تمام فكرم پيش يلدا ست. مدام به اين فكر ميكنم كه آيا اين درس

 هميشه از شهاب جدا بشه يا نه؟

 ض نشدهمش عواسته انجام داديم. اون ميگه مطمئنه كه شهاب تصميفرناز گفت ما كاري رو كه يلدا ازمون خو

 .و براي انتقام گرفتن از پدرش ميخواد من رو قرباني كنه

 .ليدا گفت بابا تو رو خدا موضوع رو اين همه جنايي اش نكنين. اصال اين حرفها نيست

 ويتوست كنده بگن كه مشكل اينجاست كه اين دو تا هر دوشون مغرورند و هيچكدام نميخوان رك و پ

 .قلبشون چي ميگذره. همين. اما هر دوشون معلومه كه عاشق همند

 گفته مده وشما كه ميگين دوست صميمي شهاب چندين بار براي گرفتن آدرس يلدا اومده. ميگين به زبون او

 .مكه شهاب حال روز خوبي نداره. من هم كه هر روز دارم حال و روز اين دختر بيچاره رو ميبين

 پس معطل چي هستيم.؟

 .داز نگاههاي فرناز و نرگس كامال مشهود بود كه مجاب شده اند و تصميم گرفته اند كاري بكنن
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 .روز بيست و پنجم اسفند ماه بود. كامبيز ساندويچش را گازي زد و گفت بخور سرد ميشه
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 .من رو سركار نگذاشتهشهاب نگاهش كرد وگفت خيلي از دستش عصبانيم. تا حاال كسي اينطور 

 خب حقته.م مگر تو كم اون رو اذيت كردي؟

 .شهاب نفس پر صدايي كشيد و سري تكان داد

 .كامبيز گفت غذات رو بخور تا زودتر بريم. امروز ساعت يك تعطيل ميشن

 .فكر ميكني به نتيجه برسيم

 .اگه حرف بزنند كه چه بهتر . اگه نه خودم تعقيبشون ميكنم

 تا كي؟

 .وقت كه برن پيش يلدا  تا هر

 ...شهاب با نگراني نگاهي به كامبيز كرد و لبخند عجوالنه اي زد و گفت ميدوني كامي ميترسم

 ...ميترسم نكنه يك وقتي با برادر اين دختره فرناز

 .ونيفكرش رو هم نكن. يلدا دختري نيست كه هر لحظه دل به يكي بده. اين رو تو كه بايد بهتر بد

 ...اطر موقعيتش... باخودم ميگم شايد مجبور بشه كه زودترآره اما به خ

 بري ازگرفتم خ ر نظراگه اينطور بود بايد خونه ي فرناز اينا ميموند اما من خودم دورادور خونه ي فرناز رو زي

 .يلدا نبود

 شهاب متعجب نگاهش ميكرد. پرسيد تو واقعا اينكار رو كردي؟

 قدحال  رو داد و گفت البته . بخاطر رفيق شفيقم كه از غصه دركامبيز آخرين لقمه ي ساندويچش رو ف

 ...كردن بود. راستي شهاب تيموري امروز زنگ زد

 .خب

 ...هيچي سهم خودش و دخترش و سود اين دو ساله رو ميخواد. گفت بهت بگم هر چي زودتر

 .شهاب پوزخندي زد و گفت باشه



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         414 

 

 .پاشو بريم

 نزيزشاعه اي گرفتند. زيرا كه ميدانستند و مطمئن بودند دوست فرناز و نرگس با ديدن شهاب جان تاز

 .بدون وجود او زنده نخواهد ماند. حاال ديگر مصمم بودند تا برايشان كاري بكنند

 عتنرگس سا ورناز فشهاب و كامبيز هم آمده بودند تا اينبار دست خالي برنگردند و بر خالف آنچه فكر ميكردند 

 .گفتند و آدرس خانه اش را هم دادندآخرين كالس يلدا را 

 .سپريمنرگس با نگاه مهربانش به شهاب گفت من مطمئنم كه اشتباه نميكنم. ما يلدا رو بدست شما مي

 .و فقط خوشبختي اون رو ميخوايم

 .دشهاب هم با نگاه حق شناسانه اي از آندو بخاطر تمام زحماتشان تشكر كرد و با كامبيز رفتن

 .لم ميخواد اون لحظه رو ببينم كه  يلدا غافلگير ميشهفرناز گفت نرگس د

 ستنينرگس خنديد و گفت خيلي خوشحالم فرناز . خيلي خوشحالم. فكر ميكنم. ميتونم تو رو به يك ب

 .شكالتي دعوت كنم

 .پس بجنب تا تصميمت عوض نشده
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 .يلدا خانم بجنب دخترروز بيست و ششم اسفند ماه بود. ليدا چند ضربه به در حمام زد و گفت 

 .دشگاه بروه دانبگويي او هم دلشوره داشت. فرناز با او هماهنگ كرده بود تا يلدا حتما آخرين كالس سال را 

 .ليدا هم سعي داشت بدون آنكه يلدا مشكوك شود او را به دانشگاه بفرستد

 .د از تو ميرفتمباالخره يلدا از حمام بيرون آمد و گفت اگه ميدونستم آنقدر عجله داري بع

 مگه كالس نداري.؟

 .چرا آخرين كالس خيلي ها نميان. ميتونم نرم

 .چرا نري؟ بشيني توي خونه كه چي بشه؟ من هم كه نيستم. تازه فرناز زنگ زد و گفت حتما بري دانشگاه
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 .چون اون و نرگس ميخوان بيان پيشت

 بره بازار. براي جهيزيه؟ يلدا با تعجب گفت ا... مگه قرار نبود امروز نرگس با مادرش

 .ليدا باخونسردي ظاهري گفت اون رو ديگه نميدونم. فقط ميدونم كه قراره بيان پيشت

 مامقتي از حوز هم يلدا لبها را ورچيد و متفكر به اتاقش رفت. مقابل آيينه ايستاد و خودش را نگاه كرد. هنو

 تدستي به صورتش كشيد و با خود گفبيرون ميامد گونه هايش صورتي ميشدند و زيبايش ميكردند. 

 ...نخيلي وقته از خودم غافل شدم. امروز آخرين روز كالسهايت. خوبه كه فرناز اينا ميخوان بيا

 ...ليدا در آستانه ي در اتاقش ايستاد و گفت راستي يك كمي بخودت برس

 براي چي؟

 .فرناز ميخواد دوربين بياره تا چند تا عكس بياندازين

 .حوصلگي گفت فرناز هم چه دل خوشي دارهيلدا با بي 

 تويي كه زيادي كسلي . بابا. نزديك عيده. يك روز نيومدي با هم بريم خريدو

 .هر روز يك بهانه مياري. ازت خواهش ميكنم امروز ديگه سر حال باش

 .يلدا خنده اش گرفت و گفت خيلي خب. تسليم. اگه با آرايش كردن مشكالت حل ميشه رو چشم

 .هم خنديد و گفت چشمت بي بالليدا 

 در ري كهساعتي از كالس نقد ادبي گذشته بود. يلدا مثل هميشه رديف اول كالس نشسته بود و با خودكا

 .دست داشت خطوط مبهمي روي ميز رسم ميكرد.و نگاهش به استاد بود

 .با يادآوري اينكه قرار است فرناز و نرگس بيايند خوشحال شد

 .مددر كالس به صدا در آ

 دكتر ترابي همانطور كه حرف ميزد به سوي در رفت و آنرا باز كرد. دختري بود كه گفت

 .سالم استاد. ميشه خانم ياري را يك لحظه بگين بياد
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 .يلدا با تعجب به دختر ناشناس نگاه كرد

 يلت رواي وسدكتر ترابي رو به يلدا گفت ميتواند برود. يلدا از جا برخاست. دكتر گفت خانم ياري ميتون

 .ببري. كالس تقريبا تموم شده

 ...يلدا كيفش را برداشت و تشكر كرد و از كالس خارج شد. نگاهش جستجوگرانه دختر را ميكاويد

 دختر لبخندي زد و گفت شما خانم ياري هستيد؟

 .بله

 .دارند ونارتكدختر در حالي كه اشاره به انتهاي راهرو ميكرد گفت اون آقا خواستند كه شما رو صدا كنم. 

 .ش افتاده جانيلدا نگاهش را به انتهاي راهرو داد. سرش براي لحظه اي گيج رفت. يخ كرد و دوباره لرزه ب

 .شهاب آنجا ايستاده بود و نگاهش ميكرد. هر دو براي چند ثانيه بهم نگاه كردند

 .شهاب فقط نگاهش ميكرد . نه جلوتر آمد و نه اشاره اي كرد كه نزديك شود

 .بزنه حال خرابي كه پيدا كرده بود ترسيد. با خود گفت حتما اومده آخرين ضربه رو به من يلدا با

 .حتما از اينكه اونطوري قالش گذاشتم حرصي شده و حاال هم اومده تالفي كنه

 .شايد ميخواد كارت عروسي اش رو بده

 .شخندش ميكنديلدا دقيقتر نگاهش كرد. فاصله شان تقريبا زياد بود. اما بنظرش آمد او ري

 .قفسه ي سينه اش از حرص باال و پايين ميشد. از رفتار شهاب سر در نمياورد

 .يايدبر م اين را حس كرده بود كه او عصباني است و ميدانست شهاب وقتي عصباني است حتما درصدد تالفي

 خوادن ميي هميباز با دلش حرف زد و باخود گفت به احتمال قوي حاج رضا حاضر نشده پولي بهش بده. برا

 ...من رو عذاب بده. حتما با نامزد گرانقدرش هم اومده. ميدونم چيكار كنم. لعنتي

ه شهاب اهي بيلدا كيفش را روي شانه جابجا كرد و نگاهي به پشت سر انداخت. راهرو تقريبا خلوت بود. نگ

 انداخت

 بسمت در خروجي شروع به دويدنكه همانطور ايستاده بود. و منتظر. در يك لحظه تصميمش را گرفت و 
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كرد. آنچنان ميدويد كه حس ميكرد پرواز ميكند. گويي پاهايش زمين را حس نميكردند. هيجان و اضطراب و 

 نگراني از

 .مغبون شدن دوباره او را وادار ميكرد بيشتر سعي كند.پشت سرش را نگاه نميكرد

 ...گذارد. فرياد زد يلدا شهاب غافلگير شد. فكر نميكرد يلدا آنطور پا به فرار ب

 .اما فريادش بيحاصل ماند و ناچار از دويدن به دنبال او

 .يلدا محكم به بچه هاي دانشجو ميخورد و بدون معذرت خواهي ميدويد. هيچ كس را نميديد

 .هيچ صدايي را نميشنيد و فقط با تمام قدرت ميدويد و ميدويد

 ؟ زندگي كرد و خوشحال بود؟نميدانست آيا ميشود با فرار از عشق موفق شد

 كه و او را ر كندشايد ميخواست به خود ثابت كند كه ميتواند...ميتواند با اراده ي خود او را نخواهد و فرا

 ايتي برهميشه پس زده بودش پس بزند. در آن شش ماه آنقدر غرورش را تيغ زده بود كه شايد حاال فرص

 روجيزرگ خا حتي نرگس و فرناز و كامبيز را كه مقابل در بجبران ميافت. بايد خود را محك ميكرد. يلد

 .اشتشت سر گذگاه پايستاده بودند را نديد و صدايشان را نشنيد. و خيابان اصلي را به مقصد كوچه ي كنار دانش

 سمانآين و نفس نفس ميزد. يقه ي ژاكت قرمزش از روي شانه ها بر روي بازويش افتاد بود و كيفش بين زم

 .بود. داخل كوچه پيچيد و هنور ميدويدبيقرار 

 .شهاب بدون لحظه اي غفلت به دنبالش بود. گويي او هم هدفي جز به دام انداختن يلدا نداشت

 .نميخواست اينبار هم بازنده باشد. سر لج افتاده بود و عصباني و ملتهب بود

 .كامبيز فرياد زد شهاب صبر كن با ماشين ميريم دنبالش

 .رنگشت كه او را ببينداما شهاب حتي ب

 .نرگس و فرناز مضطرب و ترسان درون اتومبيل كامبيز پريدند و به دنبالشان رفتند

 .يلدا نفس نفس زنان نگاهي به پشت سرش انداخت

 ...شهاب به دنبالش بود و فاصله ي چنداني با او نداشت. فرياد زد يلدا 
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اب چنگي انداخت و يقه ي ژاكت او را كه از پشت نفس در سينه ي يلدا حبس شد و تالشش بيحاصل ماند. شه

 آويزان

 .ردشده بود گرفت و محكم كشيد. يلدا تعادلش را از دست داد و سكندري خورد و تعادلش را حفظ ك

 گاههانبرگشت. نفس نفس ميزدند. هر دو خسته شده بودند. نگاهشان روي هم بود و يلدا در هم آغوشي 

 .بنده ي شهاب صورتش را سوزاندغرق بود كه سيلي برق آسا و كو

 هيلي كدردي در وجودش پيچيد كه نتوانست روي پا بايستد . نيم تنه ي خود را روي صندوق عقب اتومب

 .نزديكش پارك بود انداخت. تمام وجودش ميلرزيد . مسخ شده بود

 صداي فرياد كامبيز كه از اتومبيلش پايين پريد شنيده شد.شهاب چيكار ميكني؟

 ...صداي فرناز و نرگس كه دستپاچه و نگران او را احاطه كردندو سرو 

 .نرگس گفت يلدا ... يلدا جون ببينمت. چي شد؟ واي لبش داره خون مياد

 فرناز با خشم به شهاب نگاه كرد  و فرياد زنان گفت براي همين دنبالش ميگشتي؟

 فتشست گر حالي كه كنار يلدا مينكامبيز دوان دوان از اتومبيلش جعبه ي دستمال كاغذي را آورد و د

 فتت و گسرت رو بلند كن. يلدا . و چند دستمال رو روي هم مچاله كرد و روي زخم كنار لب يلدا گذاش

رده بود كي كه محكم فشار بده. و نگاهي به شهاب انداخت كه عصباني تر از هميشه و نادم و نگران از رفتار

 اخمهايش

 گفت نميدونم چي بايد بهتون بگم؟ در هم بودند و دستپاچه مينمود.

 ست.؟اگانه بنظر خودتو ن اگه يك لحظه كنار هم بشينيد و با هم حرف بزنيد سختتر از اين رفتار هاي بچ

 .من  كه فكر ميكنم هر دوتون ديوونه شديد

 الدستم يلدا صورتش سرخ شده بود . گر گرفته بود و هنوز نفسش جا نيامده بود. نيمه ي صورتش را با

 .گرفته بود و به شهاب نگاه نميكرد...شهاب نزديكش آمد

 لدايا به كامبيز كه هنوز نگران رفتار شهاب بود بسرعت از جا برخاست و سعي كرد جلوي او را بگيرد ت



  98رمان همخونه | مریم ریاحی کاربر انجمن رمان

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         419 

 

 نزديكتر نشود. گفت چيه؟ باز چي شده؟ كجا مياي؟

 .شهاب با حالتي جدي و تا حدي عصباني گفت ولم كن. گفتم ولم كن

 .االن عصبي هستي . يك كم بهش فرصت بده و بدترش نكنشهاب تو 

 .كاريش ندارم... گفتم كاريش ندارم ولم كن

 م شد ورگس خكامبيز با اكراه خود را عقب كشيد .شهاب جلو آمد و در مقابل چشمهاي وحشتزده ي فرناز و ن

 گفت رفت بلندز ميتومبيل كامبيبازوي يلدا را گرفت و با حركتي او را از جا بلند كرد و در حالي كه به سوي ا

 .سوئيچت رو بده كامبيز

 ...يلدا ب ه دنبالش كشيده شد

 .كامبيز گفت ما هم مياييم

 .شهاب در اتومبيل را باز كرد و يلدا را به داخل هل داد و گفت پس بجنب . ما ميريم خونه

 چ كنانپچ پ ست و با نگرانيفرناز و نرگس كه رنگشان پريده بود با عجله سوار شدند. نرگس كنار يلدا نش

 گفت . يلدا خوبي.؟

 يلدا نگاهش كرد .سكوت كرده بود. و با خود فكر ميكرد پس من عرزه ي چكاري رو دارم؟

 .هم نيستيچي ماون لگد كوبم كرد. له ام كرد. خرابم كرد و من نتونستم انتقامم رو ازش بگيرم. پس ديگه ه

 .چيزي كه قراره انجام بشه خود بخود ميشهبذار هر چي ميشه بشه. انگار واقعا اون 

 .انگار من هيچ كاره ام . گوشه ي لبش بدجوري زخم شده بود و خونريزي داشت

 .فرناز نگرانش بود و تند تند دستمال رو عوض ميكرد

 ردكسعي  شهاب لحظه اي برگشت و دوباره نگاهشان به هم افتاد. نگاه رنجيده ي يلدا عذابش ميداد اما

 .مسلط باشدبرخود 

 ز بهصداي فرناز سكوت را شكست كه گفت آقا شهاب...بهتره اول بريم درمانگاه .فكر كنم زخمش نيا
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 .بخيه داشته باشه

 .ردارهشهاب دوباره نگرانتر از قبل برگشت و به يلدا نگاه كرد و اشاره كرد كه يلدا دستمال رو ب

 .يلدا آهسته دستمالها را برداشت

 .درمانگاهشهاب گفت كامي بريم 

 .نه جاي بخيه روي صورتش ميمونه. تازه چيزي نيست . يك زخم كوچيكه

 .ب ميشهگه خويلدا خانم شما دستمال رو روي زخم فشار بديد و توي خونه هم بتادين بزنيد. تا دو ساعت دي

 .عاقبت به خانه ي شهاب رسيدند. و اتومبيل متوقف شد. يلدا همانطور ساكت نشسته بود

 .لي كه در را باز ميكرد گفت يلدا بيا پايينشهاب در حا

 يلدا از آمرانه حرف زدن او حرصش ميگرفت. با خود گفت چرا هر كاري دلش ميخواد ميكنه؟

 <هميشه به اين فكر ميكرد اصال چرا اكثر مردها از خانم بودن دخترها سوءاستفاده ميكنند؟

 ...د  و گفت زود باششهاب سمت ديگر اتومبيل آمد و در كناري يلدا را باز كر

 يلدا بدون نگاه به او گفت من چرا بايد بيام؟

 .شهاب نگاه غضبناكي به او كرد و گفت براي دونستن علتش بايد اول بياي

 .اصال نميخوام چيزي بدونم . نميام

 .شهاب حرص ميخورد و پره هاي بيني اش باال و پايين ميشد و از خشم رگ گردنش بيرون زده بود

 متت كنت جلوي ديگران با يلدا بگو مگو كند . سر را كنار يلدا آورد و گفت نميخوام اذيدوست نداش

 .(پياده شو.)آهسته در عينم حال خشمگين حرف ميزد

 .دپياده ش الخرهدل يلدا به تپش افتاده بود. نميتوانست در برابر او مقاومت كند . او نابود شهاب بود. با

 .نرگس ملتمسانه به كامبيز نگاه ميكردندآنها كه به خانه رفتند فرناز و 

 نرگس گفت آقا كامبيز تو رو خدا تنها شون نذارين. يه وقت باليي سر يلدا نياره؟
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 .عجب كاري كرديم ها. اي كاش اصال حرفي نزده بوديم

 فرناز هم گفت آقا كامبيز بهتر نيست ما همينجا بمونيم؟پ

 .بخند معني داري زد و گفت نگران نباشيدكامبيز كه آرامش خاصي در چهره اش موج ميزد ل

 .نندكو نفس عميقي كشيد و ادامه داد اونا نياز دارن كه تنها باشن تا مجبور بشن به هم اعتراف 

 حالمطمئن باشيد هيچكس به اندازه ي شهاب يلدا رو دوست نداره. و نگرانش نيست. شما بهتره خوش

 نشاءاهللاه اگه ميدونيد. خانمها . تنهايك كار ديگه باقي مونده كباشيد كه هر دوشون رو بدست هم سپرديم. 

 .اتفاقي نيافته بايد يك تلفن به شهاب بزنم. منظورم سفارش حاج رضاست

 .فرناز گفت چرا تلفن كنيد ؟ خب ميتونيد به خودش بگيد

 .شهبعروسي نه ديگه فكر نميكنم به اين سادگيها شهاب رو ببينيم. ديگه بايد يواش يواش آماده ي 

 .نيش دخترها باز شدو دندانهايشان به نمايش در آمد

 روسيتونععلوم مكامبيز به ياد نامزد نرگس افتاد و گفت راستي نرگس خانم . تبريك ميگم . شما هم از قرار 

 .نزديكه. نرگس لبخندي شرمگين زد و گفت تشكر آقا كامبيز

 وتيم.؟كامبيز در حالي كه خنده بر لب داشت گفت ما هم دع

 .حتما . اگر قابل بدونيد

 .خواهش ميكنم. نرگس خانم شما واقعا خانميد

 .فرناز لبخندي روي لبش بود و چيزي نميگفت

 .ودندكامبيز رو به او كرد و گفت فرناز خانم گويا شما تنها شديد. دوستانتو ن زرنگتر از شما ب

 .اشتندفرناز لبخند بر لب آورد و گفت آره ديگه اينها خيلي عجله د

 ...ارمله ندكامبيز از آيينه نگاهش كرد و لبخند خاصي زد و گفت پس شما عجله ندارين. اتفاقا من هم عج

 ...نرگس با آرنج به پهلوي فرناز زد . فرناز دهانش به اندازه ي اقيانوس باز بود و ميخنديد
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 .كامبيز ادامه داد راستش ديگه دل كندن از جمع شما كمي سخته

 .اولين بار از كامبيز خجالت كشيد و سرش را پايين انداخت و لبخند زدفرناز براي 

 .وش شدفرام كامبيز هم دستي به موهايش كشيد و آهنگ شاد  و زيبايي گذاشت... اتومبيل حركت كرد و يلدا

 .يلدا بدون كالمي پشت سر شهاب پله ها را باال ميرفت

 است وپان شبي كه شهاب به او مانند يك موجود دياد اولين باري كه پا به آنخانه گذاشت افتاد .هم

 .ودبچلفتي و اضافي نگاه ميكرد. نفس عميقي كشيد .چقدر بيتاب اين بوي دوست داشتني و خواستني 

 .رده ميكبويي كه با هر نفس اش احساس ميكرد جوانتر شده است. بويي كه احساسات غريبي را در او زند

 .وست داشتده را انه شد. بغض دوباره گلويش را به سيخ زد. چقدر اين خونشهاب در را باز كرد و يلدا وارد خ

 .خانه اي كه در آن عاشق شده بود خانه ي عشق. نگاهي به اثاثيه و دكوراسيون انداخت

 .همه جا و همه چيز برق تميزي ميزد. دكوراسيون هم همان بود كه خودش چيده بود

 .با بتادين و گاز استريل برگشت شهاب به آشپزخانه رفت و بعد از چند لحظه

 .يلدا هنوز دستمالها را روي صورت خود نگه داشته بود

 .شهاب گفت بشين . اون دستمالها رو بردار

 .يلدا در سكوت نشست. شهاب كنارش نشست و روي زخم را با دقت و تميز پانسمان كرد

 .تكليفي دست و پا بزندحال يلدا خراب بود. تحمل نداشت. ديگر تحمل نداشت در آن بال 

 .معشوق كنارش و نزديكش باشد و او نگران از رفتار و گفتارش در برزخ معلق باشد

 .حرفي هم نميزد. ميخواست شهاب شروع كند. با خود ميگفت بذار كمي بيشتر پيشش باشم

 .ودببذار كمي بيبشتر ببينمش. به در اتاقش كه بسته بود نگاه كرد. دلش براي انجا هم تنگ شده 

 .شهاب بعد از پانسمان زخم گفت برو توي اتاق خواب مقنعه ات رو عوض كن. خوني شده

 .هنوز چند تا از روسري هات اينجاست
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 شهاب دوباره به آشپزخانه رفت و بعد از دقايقي با يك ليوان شربت برگشت. آنرا هم زد و جلوي يلدا

 .گرفت و گفت بخور حالت رو جا مياره

 .ليوان را از دست او گرفت و جرعه اي نوشيد يلدا نگاهش كرد و

 .شهاب گفت تا ته بخور 

 .يلدا جرعه اي ديگر نوشيد

 .دوباره شهاب گفت . بيشتر

 .نميتونم. ديگه نميتونم

 .پاشو برو مقنعه ات رو عوض كن

 .يلدا از جا برخاست و بسوي اتاقش رفت

 .شهاب گفت اونجا نه...اتاق من

 .. در را باز كرد و اتاق با تمام وسايلش روي سرش آوار شدو يلدا بسوي اتاق شهاب رفت

 ييزيبا تخت خواب دونفره ي شيك با سرويس گران قيمتي كه در كنارش چيده شده بود. پرده هاي حرير و

 ن شدندبيجا وكه بسيار رويايي بودند. لرزه ي بدي بجانش افتاد . بغض بيچاره اش كرده بود. پاهايش سست 

 .ينهديدي؟ ديدي ميخواست ضربه ي آخر رو بهت بزنه. ديدي ميخواست نابوديت رو ببو در دل گفت . 

 تديدي ميخواست تحقيرت كنه. يادش رفت براي چه به اتاق آمده. حرصي كه به ناگه به جانش ريخ

 .رفت جسارت آورد و با عصبانيت از اتاق خارج شد و كيفش را از روي مبل برداشت و بسوي در خروجي

 .خواب راه ميرود. حواسش كامال پرت بودگويي در 

 شهاب هراسان و دستپاچه جلويش ظاهر شد و گفت كجا؟ چرا مقتعت رو عوض نكردي؟

 .برو كنار ميخوام برم

 .لحن يلدا سرد و جدي بود و در كالم و آهنگ صدايش گويي هيچ حسي وجود نداشت
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 ميخواي بري؟سرماي گفتارش لرزه اي بر جان شهاب انداخت. شهاب گفت كجا 

 .ميرم خونه

 خودش صداي يلدا از شدت بغض ميلرزيد و اين عصباني اش ميكرد.دوست نداشت ضعيف جلوه كند اما دست

 .نبود

 پيش رگرديبشهاب با جديت و تحكم گفت .كدوم خونه؟ هان؟ كدوم خونه؟ مگه قرار نبود از اينجا كه رفتي 

 حاجي؟ كدوم خونه رو ميگي؟

 .نداره اين ديگه ربطي به تو

 شهاب سعي كرد بر عصبانيت خود چيره شود. نفس عميقي كشيد و براي لحظه اي چشمها را بست

 .حرف بزن اد زدو دوباره نگاهش را به يلدا داد . بعد از ثانيه اي سكوت گفت چرا ميخواي بري؟ هان؟ و فري

 ارير نميدچرا دست از سرم بيلدا به خروش آمد وگفت تو حرف بزن. تو بگو چي توي سرت ميگذره؟ تو بگو 

 يخواي؟مي از من جا؟ چلعنتي... و گريه كرد و فرياد زد. تو بگو چرا دنبالم اومدي؟ چرا دوباره من رو آوردي اين

 ره قراچي از من ميخواي؟ چرا راحتم نميذاري؟ اگه بخاطر قول و قرار حاج رضاست بخدا همون طوري ك

 .دهول داقش و ازش ميخوام سهم تو رو كامل بده. همونطوري كه گذاشته عمل ميكنه. من دوباره ميرم پيش

 .اشكها صورتش را پر كرده بود. و شهاب را تار ميديد. اما دلش را كمي سبك كرد

 .دشهاب رنجيده نگاهش ميكرد. دستي به موهايش كشيد و روي مبل نشست. چند لحظه در سكوت ماندن

 ينجا رو دوست داري؟شهاب سر بلند كرد و آرام گفت فكر ميكردم ا

 .ميفهميدنب را يلدا كه از حرفهاي شهاب گيج شده بود در ميان اشكها ناباورانه نگاهش كرد. معناي حرف شها

 .شايد هم شهاب قصد داشت اعتماد او را جلب كند. اين بنظرش درست تر آمد

 .اشهميكنم.ب احتته اگه من نارشهاب دستها را در هم قالب كرد و گفت اگه اينقدر موندن در اينجا ناراحتت كرد

 به دوستات حرفي نيست. من همين االن ميرم. اما تو همين جا بمون. الزم نيست پنهاني خونه اجاره كني.

 بگو اثاثيه ات رو بيارن همين جا . باز هم شهاب نتوانست حرف دلش را بزند. باز هم غرورش نگذاشت صادق
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 .هاي ناگفته از جا برخاستباشد. ناراحت و عصباني و سرخورده از حرف

 ...هيلدا پاك گيج شده بود و از رفتار و گفتار او سر در نمياورد. يعني منظور شهاب اين بود ك

 ي شهاب وبارهديلدا ناباورانه به حرفهاي شهاب ميانديشيد. ترسيده از حرفهاي خودش و نگران از دست دادن 

 .چشم به او دوخت

 .توي در رفدا بسدقيقه بيرون آمد و سوئيچش را برداشت و بدون نگاه به يل شهاب به اتاقش رفت و بعد از چند

 يي ازدل يلدا بدجوري خالي شد. تنش به لرزه افتاد . بغضش به حد انفجار رسيد و با صدايي كه گو

 ...ته چاه در ميامد زجه زد شهاب

 ا بستعميقي كشيد . چشمها رشهاب دستگيره ي در را چرخاند . در باز شد. لحظه اي درنگ كرد .نفس 

 نت خاصيا خشوو در را رها كرد. در بسته شد. گامي بسوي يلدا كه نگران و منتظر ايستاده بود برداشت و ب

 .او را در آغوش كشيد

 .حاال هر دو مي لرزيدند

 .ه بودسيدامش رشهاب با قدرت تمام او را در آغوش ميفشرد و يلدا خشنود از شنيدن صداي استخوانهايش به آر

 ...ندانستند چقدر در همانحال ماندند تا باالخره صداي زنگ تلفن به خود آوردشان

 ...شهاب با اكراه دستهايش را شل كرد و گوشي را  چنگ زد. صدايش دو رگه شده بود. گفت الو

 كامبيز گفت الو شهاب . خوبيد؟

 گي خوبيم يا نه؟شهاب كه گيج و مست از وصل يار بود گفت تو اين موقع زنگ زدي كه ب

 كامبيز خنديد و گفت مگه چه موقعي بود؟

 خب . چي شده؟

 يلدا خانم خوبن؟

 .آره
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 همه چي حله؟ مشكلي نيست؟

 .حرفت رو بزن كامي

 .يمهمگي بريم امام زاده صالح شام هم مهمونش 8خيلي خب. حاج رضا پيغام داده امشب براي ساعت 

 .غلط نكنم اين ديگه شام عروسيه

 ه ي شهاب دويد و سرخ شد. نفسي كشيد و گفت امشب؟خون به چهر

 ...آره. راستي حاج رضا گفت بهت بگم. يلدا زن عقديته. خداحافظ

روغ ابا دبارتباط قطع شد . شهاب گوشي در دست و هاج و واج به حرف كامبيز فكر كرد و با خود گفت پس 

 .گفت

 ...نگاه خواستني اش را به يلدا دوخت

 ...زنجيرش برقي زد

 ...دست يلدا بي اختيار به زير مقنعه اش رفت. آويز اهلل در دستش فشرده شد

 پايان
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