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 فهیمه رحیمي -بازگشت به خوشبختي 

 

 فصل اول 

 

 

بسته سفارش برادرم را از روي میز برداشتم ، و در حالي كه بازويم از سنگیني آن به طرف پائین 

 كشیده مي شد رو به مادر كردم و گفتم :

ا رخیلي سنگین است . لبخند كمرنگي بر لبش نقش بست و گفت : اگر فكر میكني نمي تواني آن 

حمل كني بگذار تا خودش ببرد . نفسي را كه در سینه حبس كرده بودم با كشیدن نفس عمیق تري 

خارج كردم و گفتم : حاال كه مسئولیت رساندن آن را قبول كرده ام مي برم . تا نزديك در به ياريم 

نخوري ،  آمد و در را براي بیرون رفتنم گشود، و با دلسوزي مادرانه اش گفت : مواظب باش زمین

بهتر است با تاكسي بروي . پذيرفتم چون بسته براستي سنگین بود و براي من وزنه اي غیر قابل 

تحمل . يك لحظه از بي فكري سعید و اين كه از من خواسته بود بسته كتاب هاي امانتي دوستش را 

 برگردانم ، به خشم آمدم .

رسیدن اتوبوس تصمیم را عوض كردم و سوار سر خیابان مدتي به انتظار تاكسي ايستادم . اما با 

خیلي  "اتبوس شدم داخل اتوبوس خیلي شلوغ بود اما مرد جواني صندلي خود را به من داد . با گفتن 

جاي او نشستم و بار ديگر نفس عمیقي كشیدم . نگاهم را به روبرو دوختم اما ازدحام  "متشكرم 

بود . سعي كردم از شیشه كنار دستم خیابان را جمعیت امكان ديدن خیابان را از من سلب كرده 

 تماشا كنم . 

در حالي كه به بیرون خیره شده بودم به خودم مي انديشیدم . به هجده بهاري كه پشت سر گذاشته 

بودم و اين كه حاال ، به عنوان ديپلمه بیكار چه مي خواهم و به دنبال كدام هدف هستم . براي آينده 

دوازده سال تحصیل را نه به خاطر كار هي شدن ، بلكه به صرف اين كه بايد  تصمیمي نداشتم ، حتي

 خواند و مدرك گرفت ، گذرانده بودم .

آخرين فرزند خانواده بودم . دو خواهر بزرگترم ازدواج كرده و رفته بودند تا هريك كانون خانواده 

ي ، و ديگري سهامدار يك اي را گرمي بخشند . من مانده بودم و دو برادر يكي دانشجوي پزشك

شركت تجاري ، هر دو هم مجرد ، يكي به بهانه درس خواندن . ديگري به قول خودش به دنبال 

 بخت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3  

 

نمي دانم چرا وقتي به پدر فكر میكنم بالفاصله موهاي جو گندمي اش در نظرم مجسم مي شود 

نشنیده ام همواره خدا را به راست قامت است و همیشه لبخند به لب دارد . هیچ گاه از او شكوه اي 

خاطر لطف و محبتي كه در حقش روا داشته ، )]فقط كاربران عضو مي توانند لینك ها را ببینند .[( 

 سپاسگذار بوده است .

پدر باري گرم نگه داشتن كانون خانواده از هیچ تالشي كوتاهي نكرده است و تا آنجا كه توان داشته 

و از مادر به عنوان زن كامل وبي عیب نام میبرد ، و از ما مي خواهد براي راحتي ما زحمت كشیده . ا

مادر را نمونه و الگو خود قرار دهیم . شايد به خاطر اينكه مادر يك فرهنگي بازنشسته است و تمام 

حقوق خود را در اختیار او مي گذارد ، مورد اين همه تعريف و تمجید وي قرارمي گرفت . ولي بايد 

ه او واقعا بهترين مادر دنیاست . آن چنان با صفا و صمیمي است كه نه تنها پدر بلكه اعتراف كنم ك

 ديگران را همخ به تحسین وا مي دارد .

حس میكنم هردو پايم خواب رفته است . انگشتان پايم را تكان مي دهم ، و از گزگزي كه در 

ام . قدري خود را جابه جا كرده  انگشتانم بوجود مي آيد يقین میكنم كه دچار خواب رفتگي پا شده

بسته را روي زانويم حركت مي دهم تا مقصد ديگر چیزي نمانده است . خداكند در اين فاصله خواب 

رفتگي پايم از بین برود . حاال بیشتر مسافران پیاده شده اند آفتاب با حرارت به داخل اتبوس مي 

 . تابد و راننده هر چند گاه عرق پیشاني را پاك میكند
 

وقتي به ايستگاه رسیدم از خواب رفتگي پا هم ديگر اثري نبود . پیاده شدم مردم چنان از كنار هم 

مي گذشتند كه انگار از چیزي میگريزند . سر كوچه كمي ايستادم و با كنجكاوي به داخل كوچه نگاه 

وارد شدم درب كردم براي اطمینان بیشتر آدرسي را كه سعید داده بود خواندم كوچه درست بود 

سوم دست پیش بردم وزنگ را فشردم . انتظارم زياد طول نكشید . خانم جواني در میان درب ظاهر 

شد . ادي و نزاكت را فراموش نمودم سالم سردي كردم و بعد بدون آنكه خورد را معرفي كنم بسته 

یلي د سعید خرا به طرفش گرفتم و گفتم اين بسته مال بهرام خان است لطفا به ايشان بگوئی

تشكركرد . آن خانم بسته را از دست گرفت و در حالي كه لبخند تمسخر آمبزي بر لب داشت گفت 

: شما سعید آقا هستید ؟ سرم را به زير انداختم و در حالي كه سعي میكردم برخود مسلط باشم 

صدايم  دم لرزشگفتم : نخیر سعید برادر من است و من حامل پیام او هستم . متاسفانه نتوانسته بو

را مخفي كنم و هنگام گفتن اين مطلب صدايم آشكارا مي لرزيد آن خان چادرش را مرتب كرد و 

گفت : قصد بدي نداشتم امیدوارم از شوخي من نرنجیده باشید خواهش میكنم بفرمائید تو . صدايش 
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كردم و به گرم و ماليم بود لهجه داشت حدس زدم كه كرد باشد گفتم : نه متشكرم خداحافظي 

 سرعت دور شدم .

عصبي بودم نمدانستم بیشتر از خودم ناراخت بودم يا از آن زن كه خواسته بود آداب معشرت را به 

من ياد بدهد . چطور اجازه داده بود يك زن شهرستاني به من توهین كند . اين بار وقتي سوار 

رم نشسته بود . دخترك به قدري اتبوس شدم خانمي، كه دختر چهار پنج ساله اي در بغل داشت كنا

شیطان و بازيگوش بود كه تمام خرده بیسكويت هايش را روي دامنم ريخت . با چنان اخمي نگاهش 

 كردم كه ترسید و سرش را در سینه مادر فرو برد .

خنده آن زن حتي براي لحظه اي از نظرم محو نمي شد . چه خوب بود با او به طرز ديگري آشنا 

خودم را معرفي مي كردم و بعد با جمالتي زيبا و دلنشین قدرداني و سپاسگذاري سعید  میشدم ، اول

را ابراز مي داشتم . اصال چه خوب بود اگر خود بهرام در را به رويم مي گشود و من مجبور نمي شدم 

با آن زن حرف بزنم . آن قدر در اين افكار غرق بودم كه بعد مسافت را فراموش كردم ، و فقط 

 تي فهمیدم به مقصد رسیده ام كه در مقابل خود مناظر آشنايي ديدم .وق

در خانه آنقدر از آن زن بدگويي كردم كه انگار با ديوي برخورد داشته ام . اما سخن ماليم مادر بار 

ديگر به من فهماند كه اشتباه از خودم بوده است . وقتي سعید آمد با عصبانیت از او خواستم كه 

 ه من واگذار نكند و در مقابل چشمان حیرت زده اش اتاق را ترك كردم .ديگر كاري ب

خانه اي كه در آن زندگي میكنم در دو سوي حیاط بنا دارد تا چندي قبل ما با عمو و خانواده اش در 

همین خانه زندگي مي كرديم در يك سوي ساختمان ما بوديم و در سوي ديگر ساختمان آن ها . اما 

خانه بزرگتري نقل مكان كرده اند و بناي آن سوي حیاط خالي و بدون مصرف با قیمانده حاال آنها به 

است . پدر قصد دارد آنجا را اجاره بدهد ولي احتیاج مبرمي به نقاشي دارد . وقتي از اتاق خارج شدم 

ي بخود را به يكي از اتاق هاي خالي رساندم و لب پنجره نشستم به فكر فرو رفتم . چه روزهاي خو

را با دختر عمو و خواهرانم در اين خانه گذرانده بوديم . اما حاال آنها ازدواج كرده و رفته اند ، و 

 مانده ام و دو برادر .

چند قدم در طول اتاق راه رفتم . مادر مشغول تمیز كردن پنجره بود . از كارهاي روزمره خانه كه به 

ي در اين برنامه نیست و هیچ چیز بر آن تاثیري طور ماشیني انجام مي گیرد متنفرم . هیچ تغییر

ندارد . مادر خود را ملزم مي داند كه از صبح تا شام به كارهاي خانه مشغول باشد . او ايثار مي كند و 

 در مقابل چیزي نمي خواهد . حتي يكروز مرخصي بر خود روا ندارد . چرا بايد چنین باش ؟

به پايان رسیده بود .او دستهايش را مي شست . من هم از  زماني كه نزد مادر برگشتم كار نظافت

میان كتاب هاي داستان يكي را انتخاب كردم ، خورد را روي مبل رها كردم و با بي میلي مشغول 
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خواندن شدم . بايد پس از خواندن از رويش نسخه برداري كنم . مسعود به من ايراد مي گیرد و مي 

از كتب درسي استفاده كنم ، به راحتي در كنكور قبول میشم . خوب  گويد كه اگر به جاي اين كتابها

شايد هم حق با او باشد ولي من ديگر نمي خواهم خود را درگیر اصول فیثاغورث كنم . كتاب را كنار 

گذاشتم دستم را زير چانه ام زدم و به نقطه اي خیره شدم . مادر سكوت اتاق را شكست و پرسید : 

 يي ؟عصر همراه ما مي آ

 گفتم :كجا

 خانه عمو _

 نه نمي آيم . _

 چرا  _

 براي اينكه مي خواهم بقیه كتابم را بخوانم  _

پرسید:آخرش كه چي ؟ تا كي میخواهي فقط بنشیني و كتاب بخواني ؟ تو از همه كناره گیري میكني 

نمیداني  دم نباشيدخترم تو در سني هستي كه بايد با مردم بیشتر معاشرت داشته باشي . تا با مر

 مشكالت آنها چیست . به میان حرفش پريدم و گفت :

به من چه ارتباطي دارد درد مردم چیست . مگر من دكترم . هر كسي مسئول سرنوشت خودش 

است . شما طوري حرف میزنید انگار تمام جامعه در يك نفر خالصه شده است و آن يك نفر هم به 

دارد بمیر . تازه در آن صورت هم به من ارتباط پیدا نمكند كه قدري مريض است كه هر آن امكان 

اورا معالجه كنم . امیدوارم جامعه اي نو ، با افكاري سالم به وجود بیايد كه ديگر احتیاجي به غم 

خواري شما نباشد . شما همیشه از زنجیر محبت در میان افراد صحبت مي كنید . بارها و بارها شنیده 

چیزي كه تا بحال اين مردم را سرپا نگه داشته حس نوع دوست و وطن پرستي است ام كه گفته ايد 

. گفته ايد اين مردم را زنجیري به جز قوانین اجتماعي به هم متصل كرده است . آيا واقا چنین است 

يا خواسته ايد به كالمتان عمق بیشتري بدهید؟خوب اگر هست بگوئید چیست از كدام زنجیر حرف 

 مي زنید ؟

مادر با سرانگشت ، گرد روي دسته مبل را پاك كرد ، نگاهش را با تمام وجود به چشمم دوخت و 

 خواست شروع به صحبت كند كه بوي سوختگي آمد و او با عجله به طرف آشپز خانه دويد .

 يك شب بعد از اينكه شام را خورديم و هركدام به كاري مشغول بوديم ، سعید از پدر پرسید :

آيا حاضري يكي از اتاقها را به دوستم اجاره بدهي ؟ پدر نگاهش را از روي روزنامه برداشت و پدر ، 

 گفت :
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پس تكلیف دو اتاق ديگر چه مي شود ؟ آيا دوستتت حاضر است اجاره تمام اتق ها را بدهد ؟ سعید 

 پوزخندي زد و گفت :

وهم مي تواند. مادر بافتني اش را كنار مسلما نمي تواند. او هم مثل من دانشجوست . اگر من بتوانم ا

 گذاشت و گفت :

ما كه نمیتوانیم هركدام از اتاقها را به يك نفر اجاره بدهیم . اينجا به درد يك خانواده مي خورد .در 

 غیر اينصورت اجاره كافي نیست .

بافتن كرد  هبعد مثل كسي كه تمام گفتني ها را گفته باشد مجدد بافتني را به دست گرفت و شروع ب

. در اين هواي گرم ديدن كالف در دست مادر برحرارت بدنم مي افزود . اما او خیلي راحت دانه ها 

 را از میلي به میل ديگر منتقل مي كرد . او مشغول تهیه سیسموني براي سارا بود . مسعود پرسید :

 گفت :من اين دوستت را مي شناسم ؟ سعید سر را به عالمت تايید تكان داد و 

بله اتق را براي بهرام مي خواهم . همانطور كه مي داني او فعال با خواهرش زندگي مي كند . اما 

 خواهر شوهرش به شیراز منتقل شده و بهرام مجبور است براي خودش اتاق اجاره كند .پرسیدم:

 چرا در همان خانه نمي ماند؟ سعید در حالي كه از جايش بلند میشد گقت :

 ي چهار هزار تومان اجاره بدهد ؟ و بعد از گفتن اين جمله اتاق را ترك كرد. پرسیدم:چطور ماه

 مسعود بهرام همان است كه خوارش بي ادب است ؟ مسعود چشم غره اي به من رفت و گفت :

 تو هنوز فراموش نكرده اي ؟ بله . بهرام همان است . بعد پدر را مخاطب قرار داد و گفت :

ست . اهل كردستان است . خانواده اش در آنجا زندگي مي كنند . تنها خواهر و شوهر او پسر خوبي ا

خواهرش در تهران هستند . كه حاال آنها هم نتقل شده اند . بهرام از سعید بزرگتر است . با سختي 

بسیار درس خوانده است . مي داني پدر خیلي پشتكار مي خواهد كه كسي خودش را از روستا به 

دانشگاه برساند ، آن هم بدون هیچ گونه كمكي از جانب خانواده ويا سايرين ، و بعد آنقدر  شهرو به

از خوداستعداد نشان بدهد كه به عنوان شاگرد اول در دانشگاه مشغول به تحصیل باشد . اگر من 

جاي شما بودم قبول مي كردم . با آمدنش كمك بزرگي به سعید مي كند سعید مي تواند در درس 

 ش از جود استفاده كند . حاال میل خودتان است و با گفتن اين جمله او هم اتاق را ترك كرد .هاي

بین پدر و مادر نظرخواهي شد و به اين نتیجه رسیدند كه بهرام را به عنوان مستاجر بپذيرن. به قوا 

نوان معلم پدر با يك تیر دو نشان مي زدند.، هم سعید را خوشحال مي كردند و هم بهرام را به ع

 سرخانه استخدان مي نمودند .
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فرداي آنروز سعید با خوشحالي از در خارج شد . من در دلم نسبت به بهرام ، كه هرگز نديده 

بودمش احساس نفرت مي كردم و شايد تنها كسي بودم كه با آمدنش موافق نبودم ولي بهرحال 

 تصمیم گرفته شده بود .

اديم و سعید هم كه مي خواست نزديك دوستش باشد به ساختمان يك اتاق را به بهرام اختصاص د

روبرو نقل مكان كرد و يكي ديگر از اتاقها را برداشت . من از اين بابت خوشحال شدم ، چون اتاق او 

را من در اختیار گرفتم. حاال مي توانستم با خیال راحت در اتاقم را ببندم و هر قدر كه دلم مي 

 ون آن كه كسي مزاحم شود.خواست كتاب بخوانم بد

روزي كه او به خانه ما امد روزي بود مانند روزهاي ديگر آفتاب گرم تابستان هم چنان كالفه كننده 

 بود . من در اتقم مشغول خواندن كتاب بودم كه مادر سرش را داخل اتاق كرد و پرسید :

 امروز هم به من كمك نمیكني ؟ سرم را بلند كردم و گفتم :

مروز با روزهاي ديگر چه فرقي دارد ؟ در حالي كه سعي میكرد خشم خود را نشان ندهد گفت مگر ا

: 

 امروز مستاجرمان مي آيد چه خوب است كه تو هم قدري به من كمك كني.

 مادر او چه شكلي است ؟

ي مخوب مثل تمام جوان هاي ديگر است . اما فكر میكنم خیلي از سعید بزرگتر باشد . البته سعید 

 گويد فقط بیست وپنج سال دارد .

علتي براي دروغ گفت وجود ندارد . چرا بايد سنش را كمتر بگويد؟ آيا او لباس محلي پوشیده است 

 ؟

 نه مثل برادرت بلوز و شلوار بر تن دارد.

 هنگام عصر با سعید از خانه خارج شدند . از پشت اورا ديدم چهارشانه ، با موهاي پرپشت و سیاه .

چند روزي از اقامت او در خانه ما مي گذشت . سعید كلیدي در اختیارش گذاشه بود تا رفت و 

آمدش بدون اشكال باشد . وقتي مي آمد يك تك زنگ مي زد ، سپس كمي صبر كرده ، آنگاه كلید 

مي انداخت . از كاري كه مي كرد خنده ام مي گرفت . آيا خود را برتر از ما مي دانست و مي خواست 

 با اعالم زنگ ما خبردار بايستیم ؟

يك روز پدر از او دعوت كرد براي شام پیش ما بیايد تا آن زمان من خود را از او پنهان داشته بودم 

. ولي آنشب به ناچار براي چیدن میز شام به اتاق پذيرايي رفتم و آنجا توسط سعید به هم معرفي 

فذش به شدت مرا تكان داد . ابروه و سبیل پرپشت شديم . چقدر از او ترسیدم . چشمان درشت و نا

او با صورت بزرگش كامال متناسب بود من هم متعقد شدم كه بیش از بیست و پنج سال دارد . 
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هنگام خنده داندانهاي سپیدش زير پوست گندمگونش مي درخشید . هیچ نشاني از زرق و برق 

انگشتش انگشتري . تنها ساعت بند چرمي جوانان امروزي نداشت ، نه به گردنش تمثالي و نه به 

سیاهي به دستش بود . چرا از مد پیروي نكرده بود ؟ مگر نه اينكه خیلي از جوانان تكمه پیراهن 

خود را باز گذاشته و به تقلید از جوانان اروپايي از گردنبند خر مهره استفاده مي كردند . چرا 

 شلوارش انقد ساده بود ؟ درست مثل پدر ....

 ر حالیكه بشقاب ها را روي میز مي گذاشتم ، بهرام صورتش را جانبم دوخت و گفت :د

به نظر خواهرم شما دختر خونگرم و مهرباني آمده ايد . مي خواستم لبخند بزنم و از تعريفش تشكر 

 كنم . اما به جاي آن با لحن سردي گفتم :

آبروي خانواده نبود عقده ام را به جاي او  راستي ! و به كار چیدن میز ادامه دادم . اگر براي حفظ

 خواهر بر سر او خالي مي كردم ، اما چاره اي نداشتم بايد سكوت مي كردم .

سر میز شام خیلي آرام به نظر مي رسید . تنها صداي قاشق و چنگال سكوت را مي شكست . از 

افت رسمي بود كه فضايي كه به وجود آمده بود احساس ناراحتي مي كردم . مگر اين يك ضی

 هیچكس حرفي نمیزد . سعید را مخاطب قرار دادم و گفتم :

 نمي دانم چرا ضبط صوت درست كار نمي كند تمام نوار ها را جمع مي كند . سعید گفت :

 فردا مي برم تعمیرگاه . شايد عیب از )هد( آن باشد . با خنده گفتم :

 رسید : مگر زمین خورده ؟شايد هم شكسته باشد . با تعجب نگاهم كرد و پ

 خودش نه ولي من عصباني شدم و زدمش زمین . مسعود گفت : پس بايد فاتحه آن را خواند .

 "اين دختر ديوانه است "بهرام سرش را بلند كرد و نگاهي به من انداخت . البد در دل مي گفت 

يي كه مورد عالقه شان بود بعد از صرف شام دو برادر او را در میان گرفتند و در مورد موضوع ها

پرداختند . هنگام خداحافظي از مادر خواهش كرد هرگز به خاطر او خود را به زحمت نیندازد و 

رابطه دوستي اش با سعید را در ناديده بگیرد و با او فقط مثل يك مستاجر رفتار كند . مي خواست 

 مستقل باشد . شايد فكر مي كرد آزادي او را سلب خواهیم كرد.

يك ماه از آمدنش گذشت . طبق قولي كه مادر به او داده بود استقالل خود را داشت . به تنهايي غذا 

درست مي كرد لباسهايش را هم يا به خشكشويي مي برد و يا در منزل مي شست . از اين كه من او 

ندن ك را هنگام شستن لباس و يا آشپزي ببینم خجاالت نمي كشید ، حتي مواقعي كه بخاطر پوست

پیاز اشك از چشمانش سرازي بود! بايد اعتراف كنم بعضي مواقع كارهايش را دزدانه زير نظر مي 

گرفتم . اما همچنان از او بیزار بودم . مستاجر نیاورديم ، حاال هم كه آورديم دانشجوي فقیري است 

راي ته باشد كه بكه عالوه بر درس خواندن، تدريس خصوصي هم بكند . تازه باز هم آنقدر پول نداش
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صرف غذا به يك رستوران برود . او در دل تك تك افراد خانواده به جز من جايي براي خود باز 

كرده بود . سیما و سارا از او به احترام نام مي بردند و شوهرانشان از پاي صحبت هاي او بر نمي 

د مي كردند . اما هیچیك از خواستند ، راضي و خشنود بودند و اورا مردي فهمیده و سیاستمدار قلمدا

تعريف هاي آنها در من اثر مطلوبي نمي بخشید ،برعكس روز به روز شدت انزجارم از او بیشتر مي 

 شد .

 1-2قسمت  -ادامه فصل اول 

روزهاي جمعه براي ما روز گردهمايي بود و اين يك سنت خانوادگي محسوب مي شد كه شكستم 

رفت . او هم در ايم روز كارهايش را بطور اتوماتیك انجام میداد  آن از ديد من يك گناه به شمار مي

و بعد ساك حمام مشكي رنگش را به دست مي گرفت و از در خارج مي شد . در منزل حمام داشتیم 

 اما او ترجیح مي داد از گرمابه عمومي استفاده كند .

صاف بود و آفتاب كمرنگ و ماه دوم پائیز بود برخالف روز پیش كه هوا ابري بود آن روز هوا 

دلچسبي سطح حیاط را پوشانده بود . پدر مدتي پشت پنجره ايستاد و به درختي كه در وسط باغچه 

 كوچكمان كاشته بود نگاه كرد . بعد رو به سايرين كرد و گفت :

 بهتراست امروز غذا را در حیاط بخوريم .

غايرت داشت . اما هیچوقت مادر با اين هوس هوس هاي كودكانه اي كه پدر میكرد كامال با سن او م

 هاي او مخالفت نمیكرد . من با كج خلقي گفتم :

پدر باز هم هوسشان گل كرده . اما سارا با صداي بلند موفقت خود را ابراز كرد به ناچار من هم 

 تسلیم شدم .

ته همه روي زيلو نشس زيلويي برداشتیم و در حیاط پهن كرديم . وقتي بهرام وارد شد با ديدن ما كه

و استكان چاي در مقابل داشتیم لبخندي زد و بعد با همه احوالپرسي كرد . موهايش خیس و لبهايش 

 گل انداخته بود . پدر استكان چاي را در مقابلش گذاشت و با او مشغول صحبت شد .

او آنقدر غرور و  از جمع آنان خارج شدم و به اتاقم رفتم . دوست نداشتم جايي باشم كه او هست .

تكبر داشت كه حتي به من نگاه هم نمي كرد . اما با سارا و سیما به صحبت مي نشست . بابك اورا 

عمو خطاب مي كرد و به محض ديدنش خود را به آغوش او مي انداخت . پس از نوشیدن چاي بلند 

 د . من از عمل كودكانهشد و به اتاقش رفت . موقع ناهار با اصرار و پافشاري پدر سر سفره حاضر ش

اش بي اندازه عصباني شدم اما براي آنكه حرفي بر خالف میل ديگران بر زبان نیارم براي خود غذا 

كشیدم و به اتاقم رفتم . اين كار از نگاه تیزبین برادرم دور نماند . هنگام عصر وقتي دوباره جمع 
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ید چرا چنین كردي ؟ شانه ام را باال خانواده در اتاق دور هم نشستند ، مسعود كنارم آمد و پرس

 انداختم و گفتم : 

 بهرام خان از نظر شما پسر خوبي است . ولي من عقیده ديگري دارم . حرفم را قطع كرد و گفت :

كسي نخواسته تا از او خوشت بیاد . اما اين بي ادبي ترا مي رساند . او به عنوان مهمان سر سفره ما 

 كت به دور بود كه تو ... حرفش را قطع كردم و گفتم :نشسته بود و اين از نزا

 من همین هستم و عوض هم نخواهم شد . سعید با عصبانیت گفت :

خانم خودش را اجتماعي هم قلمداد مي كند . اما اگر نظر مرا بخواهي تو نه تنها اجتماعي نیستي بلكه 

داني و من ... در اينجا مادر دخالت  ابتدايي ترين اصول زندگي اجتماعي و آداب معاشرت را هم نمي

 كرد و گفت :

 بچه ها بس كنید . كار سعیده اشتباه بوده اما بیايید اين روز خوب را خراب نكنیم .

شدت انزجارم از بهرام دو برار شد ، چرا كه او باعث شده دو برادرم در مقابل شوهر خواهرانم بمن 

 توهین كنند و غرورم را بشكنند.

 خانه خالي از میمان شد پدر كنارم نشست و گفت :شب وقتي 

 سعیده تو خودت بهتر میداني كه من اهل پند و موعظه نیستم . اما مي بینم كه مدتي است 

اخالق و رفتار تو كامال تغییر كرده است . ما به تو پیشهاد ادامه تحصیل داديم رد كردي . گفتیم 

مورد قبول واقع نشد . من فكر میكنم اين كج خلقي براي خودت يك سرگرمي فراهم كن كه آن هم 

تو فقط به خاطر بیكاري و بي برنامه بودن توست . سعي كن براي خودت كاري دست و پا كني . برو 

خیاطي ياد بگیر يا هر كاري كه دختران همسن و سال تو انجام مي دهند . ولي نگذار جوانیت پوچ و 

ه من به هیچ وجه طاقت بي ادب بودنت را ندارم . بلند شد و بي هدف بهدر برود . نكته مهم تر آنك

 شیشه عینكش را تمیز كرد و دوباره آن را بر چشم گذاشت . موعظه به پايان رسیده بود . 

آن شي با افكار گوناگوني به بستر رفتم به شدت احساس تنهايي میكردم . فكر میكردم هیچكس 

غلط اين حركات به ظاهر دوستانه اين آئین كهنه مهمان مرا درك نمي كند . من به اين سنت هاي 

دوستي موافق نبودم . چرا بايد وجود كسي را كه دوست نمي داشتم به عنوان مهمان تحمل میكردم ؟ 

چرا مقید مي كردند به خاطر اوناه به او احترام بگذارم ؟ من بايد از ديگران جدا مي شدم . بايد به 

و مي توانستم با كساني معاشرت كنم كه دوستشان داشتم . نه قید و  جايي مي رفتم كه آزاد بودم

بندي و نه رضا و تسلیمي . پدر از من خواسته بود كه از برادرها عذرخواهي كنم .به خاطر رضايت او 

اين كار را كردم . اما نمي بايد تسلیم عقايد آنها مي شدم . با خود گفتم در اولین فرصتي كه بدست 

 را ترك خواهم كرد . بیاورم آنها
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فرداي آنروز بهرام تنها به خانه برگشت . من به حیاط رفتم و در گوشه اي نشستم هنوزآفتاب كمي 

روي ديوار باقي بود . خود را به ديوارچسباندم ، مي خواستم باقیمانده آفتاب به جسمم گرمي ببخشد 

 وز و سرمايي كه بر جسمم سنگیني. دستم را زير بغل بردم و صورتم را به طرف آفتاب گرفتم . س

مي كرد ، چشم گشودم ، نگاهم با نگاهش در آمیخت . از پشت شیشه مرا مي نگريست .سربه زير 

انداختم و آرام راه اتاقم را در پیش گرفتم .در عمق چشم اين مرد چیزي بود كه مرا مي ترساند . 

 و متنفر بودم ؟چرا نگاهش وجودم را به لرزه در مي آورد ؟ آيا واقعا از ا

عصر سعید در حالي كه آهنگي را با سوت مي نواخت وارد شد . او همیشه به هنگام ورودش مادر را 

بغل میكرد و من فكر میكردم با اينكار سعید خستگي كار روزانه از تن او رخت بر مي بست . چون 

سالمم را داد .  . سعید به سردي جواب"اذيتم نكن  "برقي در چشمانش مي درخشید و مي گفت 

وقتي دستم را روي شانه اش گذاشتم با تعجب نگاهم كرد وچون لحن پوزش خواهانه مرا ديد بغلم 

 كرد و گفت :

 مهم نیست خواهر كوچولو عاقل مي شوي .

از لبخندي كه به رويم زد فهمیدم كه براستي مرا بخشیده است . مي خواستم به نصايح ديگران 

ك آموزشگاه ماشین نويسي ثبت نام كردم . اين كارم در خانه موجب شادي گوش كنم . رفتم و در ي

شد . سعید از يكي از دوستانش ماشین تحريري به امانت گرفت و من در خانه هم مشغول تمرين 

شدم . يك شب سعید مقداري جزوه در اختیارم گذاشت تا آنها را تايپ كنم . عقیده داشت براي هر 

مي گفت تو دستت راه مي افتد من وبهرام هم در وقتمان صرفه جويي مي سه نفرمان مفید است . 

شود . با پشتكاري كه در خود سراغ نداشتم مدرك گرفته و به دنبال آن راهي كالس زبان شدم . 

براي خارج شدنم از اين كشور بايد زبان مي آموختم . وقتي مسعود از ثبت نام در كالس زبان با خبر 

 شد با خنده گفت :

 میس سعیده احتیاجي به كالس زبان نیست با همین مدركي كه داري استخدامت مي كنم . گفتم :

حاال كه به دانشگاه نمي روم دوست دارم اتاقم را با مدارك و گواهینامه هاي آموزشگاهي پر كنم . 

يك باالخره متقاعد شدن و من با شروع ماه دوم زمستان از شركت مسعود تقاضاي كار كردم .در 

روز سرد و برفي زمستان همراه مسعود به شركت رفتم . ساختمان بزرگ و زيبايي بود . بناي 

ساختمان در محوطه ي بزرگي واقع شده بود كه اطراف آن را در ختان كاج احاطه مي كردند .برف 

روي شاخه درختان منظره بديعي بوجود آورده بود . مسعود دستش را زير بغلم زد و هردو با 

 سور به طبقه چهارم رفتیم . او مرا به اتاقش راهنمايي كرد و گفت :آسان

 همین جا بنشین تا برگردم .
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اتاق بزرگي بود كه با سه میز گردويي كه با فاصله نسبتا دوري از هم قرار گرفته بودند . برروي يكي 

ه سمت پنجره بستاز میزها تلفن و بروي دو میز ديگر ماشین تحرير قرار داشت . براه افتادم به 

رفتم . از آنجا مي توانستم اطراف ساختمان شركت و همچنین چشم انداز خیابان را ببینم . بر اثر 

ريزش برف حركت ماشین ها به كندي انجام مي گرفت ، با صداي در برگشتم . مسعود همراه مرد 

به مسعود كرد و  میانسالي وارد شد . ما به هم معرفي شديم و او به من خوشامد گفت . سپس رو

 گفت :

شما بهتر از هركس مي دانید كه چون اواخر سال است استخدام ممكن نیست اشان مي تئ=وانند از 

همین امروز كار خود را شروع كنند ، اما استخدام رسمي ايشان به سال جديد موكول خواهد شد . 

كنار مسعود بودم ، و با دو  تشكر كردم و او هم پس از خداحافظي از در خارج شد . تا نزرديك ظهر

همكارش آشنا شدم ، خانم محسني زني سي و پنج ساله كه كار تايپ التین را انجام مي داد ، و آقاي 

وكیلي ، رئیس كارگزيني شركت . براي صرف ناهار به سلف سرويس رفتیم . ديدن تعداد زيادي 

وجه حیرت من شده بود . گفت افراد خارجي در سلف سرويس مرا به تعجب انداخت . مسعود كه مت

: 

 بله خیلي زيادند و جه پول هايي كالني هم به جیب اين بگانگان مي رود .گفتم :

خوب اگر فكر مي كنید وجودشان زائد است چرا عذرشان را نمي خواهید ؟ لبخند تمسخر آمیزي 

 زد و گفت :

یم، چون ز و جود اين افراد استفاده كنبخاطر پرستي شركت و اينكه بتوانیم روي پا بايستیم . ما بايد ا

دولت از اينها حمايت مي كند . تو هنوز جواني و اين مسائل را درك نمیكني ، ولي اين را بدان هستند 

جواناني كه خیلي بیشتر از اين يانكي ها استحقاق استخدام شدن را دارند . لب زيرنش را به دندان 

نظر مسعود مخاف بودم زيرا در دل آنها را برتر از خود گزيد و شروع به خوردن دسر كرد . من با 

مي دانستم . فرداي آن روز پشت میز كا نشستم . احساس استقالل میكردم ، حس مي كردم براي 

خود كسي شده ام . برادرم روبرويم مشغول كار بود و با لبخندي كه گاه و بي گاه نثار من مي كردد 

آنكه زياد نبود خیلي خوشحام كرد ، بطوري كه چندين بار دلگرمم مي نمود . اولین حقوقم با 

 اسكناس ها را شمردم . مسعود دستي به شانه ام زد و با خنده گفت :

 اسكناس ها بانكي است مطمئن باش . گفتم :

 مي دانم اما ذوق زده شده ام .

ه اعضاي موقع برگشت يك بلوز و ژاكت براي مادرو مقداري شیريني خريئم . خوشبختانه هم

خانوادهخ جمع بودند . بهرام هم بود اما برخالف ديگران كه مي خنديدند و به من تبريك مي گفتند 
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، بهرام خیلي خشك و رسمي رفتار مي كرد . ظرف شیريني را مقابلش گرفتم ، اما او سینه درد را 

 رفه نمي كرد؟ با آنكهبهانه قرارداد و از خوردن امتناع ورزيد .آيا به راستي بیمار بود ؟ پس چرا س

 هواي اتف گرم نبود اما روي پیشاني اش عرق نشسته بود .

 1-3فصل 

سر میز شام دوبار نگاهمان بهم تالقي كرد،در عمق چشمانش افسردگي واندوه عجیبي بود. با غذاي 

خود بازي مي كرد. نفس هاي عمیق مي كشید و خیلي زودتر از همه از سر میز بلند شد . در جواب 

 سوال پدر كه پرسید :

 چرا غذايت را تمام نمیكني ؟ فقط گفت : 

 اشتها ندارم بعد از همه عذر خواهي كرد و به اتاقش رفت .سعید با تعجب گفت :

توي دانشگاه كه حالش خوب بود ! چرا يكدفعه اينطور شد ؟ مادر ، در حالي كه میز را جمع میكرد 

 گفت : 

برايش غذاي ساده درست میكنم . به اتاقم رفتم نمیخواستم روز و  سرماخوردگي خبر نمي كند فردا

 شب خوشي را كه داشتم با بیماري بهرام خراب كنم .

در محیط كار همیشه سعي ام بر اين بود تا در رابطه با ديگران با وقار و متانت رفتار كنم. نمي 

محسني خیلي مانوس شده  خواستم عملي انجام دهم كه باعث سرافكندگي مسعود شود . با خانم

بودم او در بیشتر موارد به كمكم مي آمد و در كارها ياريم مي داد. هردوي ما مستقیم زير نظر 

مسعود كار میكرديم.اما از قسمت هاي ديگر هم به ما كار رجوع میكردند . با شروع بهار اولین ترم 

زود به رختخواب مي رفتم و  كالس زبان را تمام كردم . شب ها وقتي خسته از كالس برمیگشتم

براي آينده اي كه در پیش داشتم نقشه مي كشیدم . از فكر كردن به اين آينده غرق در لذت مي 

شدم . اما همیشه همین كه نگاه غمگین و افسرده بهرام را بخاطر مي آوردم دنیاي خیالي ام واژگون 

ي باشد ؟ مگر او به من فكر مي كند ؟ مگر مي شد . چرا بايد چنین باشد ؟ چرا بايد او برايم مسائله ا

من براي اون اصال وجود دارم ؟ او حتي هنگامي كه جواب سالمم را مي دهد سر را به زير مي اندازد . 

من بايد خیلي احمق باشم كه فكركنم اوبه من توجه دارد.حتما به همان اندازه كه من از او متنفرم او 

 هم از من بیزار است .

ايستاده بودم و به اتاقش نگاه مي كردم آيا مشغول درس خواندن بود؟به ياد ضبط پشت پنجره 

 صوت افتادم و گفتم :

 مادر با ضبط چه كردي؟پدر مداد را روي روزنامه گذاشت وبه جاي مادر پاسخ داد: 

 چون قابل تعمیر نبود آن را به همان تعمیرگاه فروختم .اما در فكر يك ضبط خوب هستم .
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يك شدن ترم آخر بیشتر تالشم را روي زبان معطوف كرده بودم . روزي كه امتحان داشتم با نزد

زودتر از شركت خارج شدم امتحان ساعت شش برگزار مي شد و من میخواستم مروري به جزوه 

هايم بكنم . وقتي به خانه آمدم مادر در حمام بود . با عجله دفترم را برداشتم و به حیاط رفتم .طبق 

كه داشتم بايد راه مي رفتم تا مي توانستم چیزي را از بر كنم ...هنوز چند صفحه اي بیشتر  عادتي

نخوانده بودم كه صداي تك زنگ آمد . بي اختیار در را گشودم . بهرام بود خجالت كشیدم و فوري 

شد و  لسالم كردم . انتظار باز شدن در را نداشت . چند لحظه كلید در میان انگشتانش ماند بعد داخ

 در را بست . نزديك اتاقش كه رسد كمي مردد ماند سپس رو به من كرد و پرسید :

 امتحان داريد؟

 بله

 كمك نمي خواهید؟

مزاحم نمیشوم. در اتاقش را باز كرد و گفت :مزاحم نیستید. و با اشاره دست تعارفم كرد . پا به 

را روي میز تحرير كوچكش گذاشت. درون اتاق گذاشتم . او پشت سرم داخل شد .كالسور خود 

كتش را درآورد و آويزان كرد .سپس عذر خواست و خارج شد. اولین باري بود كه پا به اتاقش مي 

گذاشتم . كتابخانه كوچگش پر از كتاب بود چقدر اين اتاق با زماني كه عمو در آن سكونت داشت 

 را خشك كرد و پرسید : فرق كرده بود . اصال حال وهواي ديگري داشت . دست و صورتش

 ترم آخر است؟

 بله 

 چه ساعتي امتحان داريد ؟ 

 شش

 چند ساعتي وقت داريم!

 بعد صندلي را عقب كشید و نشست آنگاه بدون آنكه منتظر كالمي از جانب من باشد گفت :

 بنويسید

ه وقتي بعد از هر نوشتاحساس میكردم در نقابل دبر انگلیسي ام نشسته ام و او دارد مرا مي آزمايد . 

سرم را بلند مي كردم ، چشمان خود را كه لحظه اي پیش بر من دوخته بود به روي كتاب مي 

انداخت. چه صداي محكم و زنگ داري!او مي بايد به جاي دكتر شدن دبیر مي شد . چون به خوبي 

رد و از ي بازگو مي كمي توانست شاگردان را تحت تاثیر قرار دهد. اشتباهتم را با حوصله و شكیباي

د شما لهجه داري"من مي خواست واژه را آنطور كه او ادا مي كرد ، تكرار كنم. يكبار به شوخي گفتم 

بدون آنكه لبخند بزند عذرخواست و سكوت كرد.نمي "و من نمي توانم كلمات را مثل شما ادا كنم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5  

 

كرد. اما وقتي به ساعتش نگاه كرد  دانم چه مدت در اتاق بودم و او با من بر سر گرامر انگلیسي كار

 گفت :

بهتر است خود را آماده كنید . كتاب را بست و به دستم داد . برخاستم و تشكر كردم . به جاي 

 جواب در را باز كرد و گفت :

 موفق باشي

 1-4فصل 

ما ا وقتي از نتیجه امتحانات با خبر شدم مي خواستم به اتاقش بروم و بگويم كه قبول شده ام .

ترسیدم با سردي و بي توجهي اش مواجه شوم . فقط به سعید گفتم كه قبول شده ام . مي دانستم 

سعید به او خواهد گفت .با اتمام كالس زبان تصمیم گرفتم كار جديدي دست و پا كنم تا باقي 

ساعات فراغتم را پر كند . مي دانستم كه خان محسني همیشه براي كمك به من حاضر است . 

 داي آن روز با او به گفتگو نشستم و از او خواستم تا كاري نیمه وقت برايم پیدا كند .فر

يك شب جمعه همه به خانه سیما دعوت شده بوديم . بهرام و سعید ديرتر از ديگران آمدند . بهرام 

گلدان زيبايي آورده بود كه مورد تحسین همگان قرار گرفت.وقتي چاي تعارفش كردم ، برداشت و 

 فت :گ

 تبريك مي گويم . پرسیدم:

 براي چه؟دو حبه قند برداشت و گفت :

 براي قبولي . از خودم خوشم آمد قبولیم باعث شد كه بفهمم براي او بي تفاوت نیستم .

همه سرگرم صحبت بودند و در هر زمینه اي بحث میكردند . تا آن جا كه من خسته شدم و براي 

 م . سیما از من پرسید:كمك به سیما به آشپزخانه رفت

 آيا هنوز هم از بهرام متنفري؟گفتم:

 نه در افكارم تجديد نظر كرده ام.خوشحال شد و گفت :

 حاال شده اي آن سعیده اي كه ما دوست داريم.

وقتي به اتفاق سیما به جمع پیوستیم . صحبت از ازدواج مسعود بود. مدت ها بود مادر از مسعود مي 

ود همسري انتخاب كند . سیما وسارا هم مرتب دختراني را به او پیشنهاد مي خواست كه براي خ

كردند .اما او سلیقه به خصوصي داشت و هیچیك از آن ها را نپسنديده بود . مادر رو به بهرام كرد و 

 پرسید :

 آيا شما خواهر ديگري نداريد؟ بهرام سري تكان داد و گفت :
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افضیلت فراوان است . با كمي تحقیق و پرس و جو پیدا خواهید متاسفانه خیر. اما دختر خوب و ب

كرد.هنگام اداي اين جمله نگاهش را به صورتم دوخت، اما زود رويش را برگرداند.آيا در نظر او من 

 دختر خوب و ال فضیلتي بودم؟ دومین باري بود كه در طول آنشب باعث خوشحالي ام مي شد .

د و براي من در يك آزمايشگاه كاري پیدا كرد . از ساعت سه تا خانم محسني به قول خود وفا كر

هشت شب در آنجا مشغول بودم . زمان كار چه در شركت و چه در آزمايشگاه فرصت فكر كردن 

 نداشتم . اما شب ها همین كه به بستر مي رفتم آرزوهايم جان مي گرفت آرزوي آزاد بودن و آزاد 

جي كه در شركت كار مي كردند حسادت مي كردم . اگر دو سال زندگي كردن . چقدر به زنان خار

ديگر با همین پشتكار به كارم ادامه مي دادم مي توانستم آنقدر پس انداز داشته باشم كه به راحتي 

از ايران خارج شوم و تا مدتي هم از نظر مالي تامین باشم . بعد هم مي توانستم كار خوبي براي خود 

 دست و پا كنم . وقت

 ي كه چشمم ب

 شنا شدم 

آنوقت ديگر خبري از آزادي نیست . بايد خانه داري و بچه داري كني . آن وقت فكر بهرام را از 

 مخیله ام خارج مي كردم و به خواب مي رفتم .

روزهاي گرم تابستان فرا رسیدند . من هم جنان با پشتكار فراوان كار مي كردم. در آزمايشگاه با 

 آشنا شده بودم . بعد از كار دورهم مي نشستیم واز هر دري صحبت مي كرديم . چند دختر جوان

چند بار هم دسته جمعي براي صرف شام به رستوران مجللي رفتیم . در میان اين دوستان دختري 

ايي بود و مادرش ايراني براي انكه چیزهايي را كه ÷درش ارو÷بود كه انگلیسي را خوب مي دانست . 

فراموش نكنم با او انگلیسي صحبت مي كردم و همین امر باعث دوستي و صمیمت  آموخته بودم

بیشتري بین ما شده بود بود . او دختري بود كه زيبايي و متانت را باهم داشت و از لحاظ دوستي 

بیش از ديگران ثابت قدم بود و بسیار ساده لباس مي پوشید با آنكه سعي مي كرد مطابق مد باشد 

د و بند نبود در عمق چشمان آبي رنگش نوعي اعتماد به نفس موج میزد . روزي از او چندان در قی

 پرسیدم :

 درت در ايران است ؟ خنده ملیحي كرد و گفت :÷

 نه در آلمان زندگي مي كند . من و مادرم تنها هستیم . پرسیدم :

. دستم را در میان دوست نداري در آنجا زندگي كني مي گويند زندگي در اروپا ايده آل است 

 دستش گرفت و گفت :
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وطن من اينجاست من در اين سرزمین به دنیا آمدم و ايراني هستم .لحنش آنقدر صريح و قاطع بود 

 كه مرا از سوالم شرمنده كرد . پس از چند لحظه ريتا اضافه كرد :

دشان را . تا به حال اروپا مال اروپپايي هاست . ما فرهنگ خاص خودمان را داريم و آنها فرهنگ خو

شنیده اي كه از آنها به عنوان مهمان نواز ياد كنند ؟ البته كه نه چون آنها خوي وخصلت ديگري 

دارند . اما در تمام كتاب هايي كه همین اروپايي ها در مورد ايران نوشته اند سخن از مهمان نوازي 

وطنانمان شريكیم . آنها از خود ماست . ما ممكن است يكديگر را نشناسیم اما در درد و رنج هم

گذشتگي و مهر و محبت و عاطفه ما را ندارند . در آنجا اگر از شدت بیماري نتواني از جايت بلند 

شوي هیچكس به سراغت نمي آيد و احوالت را نمي پرسد چون همه به فكر منافع خودشان هستند و 

ا برسد . من دو سال با پدرم در آنجا زندگي فقط تا آنجا با تو رفیق و همراهند كه نفعي از تو به آنه

 كردم . روزي كه برگشتم عهد كردم كه ديگر پايم را از اين آب و خاك بیرون نگذارم .

باور كردن حرف هايش برايم دشوار بود اما فكر مي كردم حتما براي اثبات گفته ها و نظراتش 

انواده ام گفتگو كرده بودم . دلم مي داليلي هم دارد. به هر حال در مورد او و طرز فكرش با خ

 خواست تمام خانواده ام از نزديك با او آشنا شوند . مادر هم به اين آشنايي عالقه نشان مي داد .

 يك شي پس از اتمام كار به ريتا گفتم :

دوست دارم با خانواده ام آشنا شوي . ريتا هم ابراز تمايل كرد . از او براي پنج شنبه شب دعوت 

 دم و او هم قول مساعد داد .كر

پنج شنبه فرا رسید و پس از پايان كار با هم راهي خانه شديم . در بین راه ساكت بود . من هم 

ساكت ماندم نمي خواستم با حرفهاي بیهوده آرامشش را برهم بزنم . تنها براي دادن كرايه تاكسي 

 براو پیشي گرفتم .

 : چرا نگذاشتي حساب كنم؟ با خنده گفتم

 تو میهمان هستي و من میزبان .

زنگ را كه فشردك مادر در ار باز كرد . ريتا را معرفي كردم . به محض ورود به اتاق بابك خودش 

را در آغوش او انداخت . ريتا با تك تك اعضا خانواده آشنا شد و به صحبت نشست . تا اواخر شب 

م . دلم مي خواست خانه اش را ياد بگیرم اما با ما بود . هنگام بازگشت من ومسعود همراهیش كردي

 او چند كوچه به منزلشان مانده پیاده شد و خداحافظي كرد . از مسعود پرسیدم :

 نظرت درباره او چیست ؟گفت :

نظر به خصوصي ندارم اما بايد دختر خوبي باشد . به طور كلي نظر اعضا خانواده نسبت به ريتا مثبت 

 بود .
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ن مسعود هم به جمع متاهل ها پیوست . مراسم عروسي بسیار ساده اي برگزار شد . ماه دوم تابستا

ريتا فقط چند تن از دوستان وآشنايانش را دعوت كرده بود و تعداد میهمانان بسیار محدود بود . 

 خود او در لباي سپید عروسي همچون فرشته اي زيبا و معصوم به نظر مي رسید .

به نظر مي رسید و سرد و خاموش بود . هنوز به رفتن او عادت نكرده  با رفتن مسعود خانه خالي

بوديم كه سعید و بهرام هم راهي كردستان شدند . يك شب كه خسته از كار روزانه به خانه آمدم 

 ديدم عمويم در منزل ما میهمان است تا مرا ديد در آغوشم گرفت و گفت :

 سعیده تو خیال استراحت نداري؟ گفتم :

 خیلي خسته ام . دست نوازشي بر سرم كشید و گفت :  چرا

 با يك مسافرت ده روزه چطوري ؟پرسیدم:

 كجا؟ گفت :

 خوب معلوم است مشهد . گفتم حاال چرا مشهد ؟ عمو گفت :

 خیلي سعادت مي خواهد انسان به زيارت امام هشتم برود .

 د وطن دوم آنها بود . به عمو گفتم :آنها هر سال به مشهد مي رفتند . مي توانم بگويم كه مشه

 اما من تقاضاي مرخصي نكرده ام . مادر كه از ابتدا ما را زير چشمي مي پايید گفت:

 اين كه كاري ندارد مرخصي شركت به عهده مسعود و آزمايشگاه هم به عهده ريتا .

مرا مشغول كند . ساعت چهار روز بعد با قطار عازم مشهد شديم . در طول راه عمو سعي میكرد 

آنقدر اهل كتاب و مطالعه بود كه بتواند در هر زمینه اي صحبت كد . زن عمويم زن متدين و با 

ايماني بود واز اول حركت مشغول خواندن زيارتنامه بود . وقتي به مشهد رسیديم در يكي از هتلهي 

در  شم گشودم عمويمبزرگ اتقي گرفتیم . من از شدت خستگي خیلي زود به خواب رفتم . وقتي چ

 مقابل آينه سرش را شانه مي كرد . گفتم :

 مثل اينكه خیلي خوابیدم زن عمو كجاست؟ در جوابم گفت :

او غسل زيارت كرد و به حرم رفت . حاال هم مقابل پنجره فوالد منتظر من است اگر مي خواهي تو 

 هم بیا .

ح مطهر امكان نداشت . ما كناري ايستاديم در حرم جمعیت به قدر زياد بود كه نزديك شدن به ضري

و عمويم بلند بلند زيارتنامه را خواند . سپس دور زديم و از در ديگر خارج شديم. زن عمو را پشت 

 پنجره فوالد يافتیم و باهم راهي خیابان هاي شهر شديم.
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لي م . زمان خیما بیشتر ساعت هاي روز را در حرم میگذرانديم و موقع استراحت به هتل برمي گشتی

زود گذشت . هنگام مراجعت دلم گرفته بود چقدر مجذوب آن محیط پاك و روحاني حرم و صداي 

 نقاره خانه و آن موذن كه در روز سه نوبت مردم را سوي خدا مي خواند شده

 بودم .

5-1 

تب و مر سعید و بهرام روز پیش از ما وارد شده بودند . سغید از مسافرتش به كردستان راضي بود

از خانواده بهرام ياد مي كرد . من برق رضايت را در سیماي بهرام مي خواندم . هنگامي كه بسته 

 سوغاتي را برابر مادر گذاشت با صورتي كه از شرم سرخ شده بود گفت :

 از طرف مادرم براي شماست . به شوخي گفتم :

 اتي من كو ؟ بیشتر سرخ شد و گفت :شما به مادرتان نگفتید كه سعید خواهرب هم دارد ؟ پس سئغ

سوغاتي شما را خودم تهیه كرده ام چون مادرم نمي دانست چه چیزي براي دختري به سن و سال 

شما مناسب است . سپس برخاست و از اتاق خارج شد و وقتي بازگشت بسته اي را به من تعارف 

 كرد . سعید با تعجب گفت:

 ؟ اين مال خود توست . لبش را گزيد و گفت :بهرام اين چه كاري است كه مي كني 

 نه اين متعلق به سعیده خانم است . سپس رو به من كرد و گفت :

 امیدوارم بپسنديد . بسته را باز كردم ضبط صوت نسبتا كوچكي بود . پرسیدم :

 شما مطمئنید اين مال من است؟

 مسلم بدانید مال شماست . سعید گفت :

ين ضبط را براي دانشگاه نگرفتي ؟اين بار نگاه غضب آلودش را به سغید دوخت و اما بهرام مگر تو ا

 گفت :

 نه ...میان حرفش دويدم و گفت :

من فقط مي خواستم شوخي كرده باشم . شما بیشتر به آن احتیاج داريد. بدون هیچ پاسخي اتاق را 

 ترك كرد.

ه بي فايد "را برگرداند.اما سعید گفت از شوخي بیجاي خود شرمنده شدم و از سعید خواستم آن 

داخل ضبط يك نوار بود آن را روشن كردم . موسیقي كردي بود . از آن هیچ "است او نمي پذيرد

حاال كه ضبط خودش را به من داده است بگذار اقال از صدايش  "نفهمیدم . صداي ضبط را بلند كردم .

 "استفاده كند .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0  

 

بط صوت يقین كردند ديگر بین من و بهرام كدورتي وجود جمعه شب فرا رسید همه با ديدن ض

ندارد و من گذشته را فراموش كرده ام . شب هنگام در حیاط فرش انداختیم و نشستیم . در میان 

 گفت و گويمان برق قطع شد.

 مادر براي آوردن روشنايي به داخل اتق رفت . بهرام كبريت كشید و آرام گفت :

 زياد طول نم كشد.نگران نباشید قطع برق 

وقتي مادر با چراغ گرد سوز آمد بهرام چراغ را از دست او گرفت و در مقابل من گذاشت . شايد او 

بدون هیچ دلیل اينكار را كرده بود . اما من احساس میكردم توجه خاصي به من دارد . احساس مي 

دگي چهره كريه و زشت خود را كردم برايش اهمیت دارم و او به من فكر مي كند . اواخر تابستان زن

 به ما نشان داد.

شوهر سارا در اثر تصادف با كامیون جان خود را از دست داد . آرامش و سعادت خانواده ما از میان 

رفت و جاي خود را به رنج و مصیبت داد . سال هاي خوشبختي آن دو چه زود تمام شد. فقط چهار 

به راه فرزندي بود كه بايد بدون محبت پدر بزرگ مي سال باهم زندگي كرده بودند و سارا چشم 

شد . اين حادثه پشت پدر را خم كرد . چه گريه ها كه نكرديم و چه حسرت ها كه نكشیديم . 

خواهر زاده ام هنگامي به دنیا آمد كه تازه شب هفت پدرش را برگزار كرده بوديم . در بیمارستان 

بیش از ديگران در حسرت از دست دادن برادر مي همه براي سارا دلسوزي مي كردند . حمید 

سوخت . براي سارا بهترين اتاق را گرفتند . تا آخرين لحظه همه در كنارش بودند . وقتي پزشك 

 قدم به سالن گذاشت . حمید جلو دويد و گفت :

 دكتر..؟دكتر دست روي شانه حمید گذاشت و گفت :

 خش است .يك پسر سالم و خوب ! حال مادر هم رضايت ب

با روحیه بدي كه سارا داشت هیچ امید نداشتم زايمانش طبیعي باشد . وقتي به خواست خدا همه چیز 

خوب پیش رفت . مادر مجید در بیمارستان ماند مي خواست خودش مراقبت از عروسش را به عهده 

قبول  خانه برگردد گیرد.در حالي كه خود او بیشتر به پرستاري نیاز داشت . هر چه از او خواستیم به

 نكرد . از همه تشكر كرد و گفت :اجازه بدهید يادگار پسرم را خودم به خانه ببرم.

سار اسم پسرش را پیمان گذاشت .مي گفت قبال با مجید روي اين اسن توافق كرده اند . ديگران هم 

د و خانه خودشان بردنبه انتخاب آنها احترام گذاشتند و آن را پذيرفتند . سارا را از بیمارستان به 

 پیمان را زير چتر حمايت خويش قرار دادند .

روزها مثل برق مي گذشت . من هم باري مدني از فكر آزاد زندگي كردن خارج شده بودم . اما به 

تدريج و با گذشت زمان همه چیز به روال عادي خود بازگشت و باز هم همه خويشان شب هاي 
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اين تفاوت كه به جاي مجید برادرش حمید سارا را به خانه ما مي جمعه گردهم جمع مي شدند . با 

آورد و اواخر شب هم براي بردن او باز مي گشت . من ديگر خیلي كم بهرام را مي ديدم . چون 

جمعه ها صبح زود از خانه بیرون مي رفت و شبها نیز دير وقت برمگشت .سعید هم درس را بهانه 

وجیه مي كرد.پايیز و زمشتان هم سپري شدند و با رسیدن بهار ديو قرار داده و غیبت هاي او را ت

خفته درون من بیدار شد . فكر كردم به اندازه كافي پس انداز كرده ام . ارقام درون دفتر پس اندازم 

 هم بر امیدواريم مي افزود . يك روز صبح همكارم خانم محسني كنارم نشست و گفت :

 م ؟موافقي ناهار را با هم بخوري

پذيرفتم .در ناهار خوري هر دو سیني هاي غذايمان را به گوشه سالن برديم و در جاي نسبتا خلوتي 

 نشستیم .بعد از آنكه غذايمان تمام شد پرسید :

 ببین تا به حال به ازدواج فكر كرده اي ؟

 یان نیامدهيكباره بدنم سرد شد . بعد از در گذشت مجید هرگز در خانواده صحبتي از ازدواج به م

 بود . گفتم :

 نه . پرسید :

 چرا؟

 خوب چون خیال ازدواج ندارم لزومي هم ندارد كه به آن فكر كنم . سري تكان داد و گفت :

 اين چه حرفي است . هر دختري بايد روزي ازدواج كند . حرفش را قطع كردم و گفتم :

د . نگاهي پر از سؤال به من انداخت و گفت خیلي ها هم بوده اند كه تا آخر عمر تنها زندگي كرده ان

: 

 آبا مسئله اي داري كه از ازدواج فرا مي كني ؟ جواب دادم :

نه ، من نه عاشقم و نه كسي دوستم دارد . فقط نمي خواهم ازدواج كنم . زندگي مجردي را بیشتر مي 

 پسندم . نمي خواهم مسئولیت قبول كنم .فقط همین .

ز ازدواج مي ترسي خیلي ها مثل تو خستند . اما وقتي ازدواج مي كنند به ترس تنها تو نیستي كه ا

قبلي خودشان مي خندند . هیچ چیزي بهتر از كانون گرم خانواده نیست آنهم خانواده اي كه خود تو 

 تشكیل دهنده آن باشي. از جا برخاستم و گفتم :

 مي دانم . دستم را گرفت و گفت : من اين كانون گرم را دارم وتشكیل مجددش را هم بي مورد

 كمي بیشتر فكر كن . من با مسعود خان هم صحبت كرده ام . گفتم :

نبايد اين كار ار مي كردي چون در خانواده ما ازدواج اجباري نیست دلم نمي خواست كه مسعود از 

 جريان با خبر شود .
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 رسید :بعد از ظهر به محض ورودم به آزمايشگاه ريتا پیشم آمد و پ

 امروز خانم محسني را ديدي؟گفتم :

 تو هم مي داني ؟

 مگر اشكالي دارد؟ديشب مسعود به من گفت و خواست تا با تو صحبت كنم .

 صحبت الزم نیست من جوابم را به خانم محسني داده ام . برقي در چشمانش درخشید و گفت :

 مي توانم بپرسم چه گفتي ؟

 زدواج ندارم . ريتا خودش را روي صندلي رها كرد و گفت :بله به او گفتم كه خیال ا

چرا گفتي نه ؟ خیال داري تا چند سال ديگر مجرد بماني . باالخره روزي خسته مي شوي ومي بیني 

كه عمرت را بیهوده از دست داده اي . ممكن است آن روز دير باشد .به اطرافت نگاه كن و همه را 

 ببین . گفتم:

 اي زيادي دارم . و با انگشت به سینه ام زدم و گفتم :ريتا من آرزوه

نمي خواهم با ازدواج آرزوهايم را به گور ببرم . دلم مي خواهد تنها زندگي كنم و خیال دارم از ايران 

 بروم . دوست دارم بروم و مدرك بگیرم .

 چه مدركي ؟

برمي گردم و ازدواج مي نمي دانم هر چیزي كه بتوان اسمش را مدرك گذاشت اگر موفق نشدم 

 كنم . سري از روي تاسف تكان داد و گفت :

 آي.ام. ساري . متاسفم . من براي تو خیلي ارزش قائلم و دوستت دارم . گفتم :

 من هم همینطور . گفت :

 دروغ مي گويي . اگر دوستم داشتي الاقل او را مي ديدي .

 ديد و گفت :وقتي نمي خواهم ازدواج كنم چرا بايد ببینمش؟خن

 شايد رايت عوض شود .

ريتا ! اگر براي اثبات دوستي مان قبول كنم كه فقط او را ببینم راضي مي شوي؟و قول مي دهي از 

 اين پیش تر نخواهي رفت ؟دستم را گرفت و گفت :

 مطمئن باش فقط اجازه بده بیايد واو را ببین . اگر نپسنديديد هر طور كه دوست داشتي عمل كن .

همان شب مسعود و ريتا به خانه مان آمدند و مسعود موضوع را با مادر در میان گذاشت و به سارا 

هم خبر داد . روز دوشنبه هفته بعد را براي خواستگاري تعیین كردند. آن روز به شركت نرفتم و 

 انيهمانند تمام دختران جوان به انتظار خواستگار در خانه ماندم . ولي هیچگونه تشويش ونگر

نداشتم. مي دانستم كه قبولش نخواهم كرد . اعضاي خانواده يكي يكي رسیدند . سعید و بهرام هم 
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برخالف روزهاي گذشته ، در منزل ماندند . خواهرم با وسواس خاصي از میان لباس هاسم يكي را 

ه پلیسانتخاب كرد و گفت :اين بهتر است اما نه الغري ات را نشان مي دهد . بهتر است پیراهن 

 بپوشي رنگ آبي به صورتت مي آيد .

از كارهايي كه انجام مي دادند خنده ام مي گرفت . موهايم را جمع كرده بودم . سارا موهايم را باز 

 كرد و گفت : گردنت بلند است بايد موهايت را روي شانه بريزي .

 با من چه كارها كه نكردند . ريتا پرسید :

 مي ترسي ؟

 م ازدواجي در كار نیست .نه چون مي دان

وقتي عقربه ساعت شش ضربه نواخت نگراني را در سیماي همه ديدم. از بي تفاوتي خودم راضي 

بودم . با اولین زنگ مسعود مانند كسي كه منتظر شخص مهمي است بالفاصله در را باز كرد و با 

ا به استقبالشان رفت و آنها ر صداي بلند به طوري كه همه مي شنیدند به آنان خوشامد گفت . مادر به

اتاق پذيرايي راهنمايي كرد . مراسم آشنايي و معارفه انجام شد . سیما و سارا با عجله به اتاق من 

 آمدند . صورتشان از هیجان گل انداخته بود . سارا گفت :

 سعیده نمي داني چقدر خوشگل و برازنده است.خانم محسني داخل شد صورتم را بوسید و گفت :

 امیدوارم پرويز مورد پسندت قرار بگیرد . گفتم :

 زياد امیدوار نباشید .

دستم را گرفت و به طرف اتاق پذيرايي كشید و من با سه همراه وارد شدم . خانم محسني مراسم 

معارفه را انجام داد من در برابر نگاه خريدار آن ها قرار گرفتم . برادر پرويز به سراپاي من نگاه 

 گفت :كرد و 

خانم محسني از شما خیلي تعريف مي كردند . حاال مي بینم كه واقعا شايسته آن همه تعريف و 

 تمجید هستید .

لبخندي زده و تشكر كردم . پرويز خیلي زود شروع به صحبت كرد . او جوان برازنده و شیك پوشي 

 ماد به نفس و اطمینانيبود و بیشتر سعي داشت از اصطالحات خارجي استفاده كند . با چنان اعت

حرف مي زد كه انسان فكر مي كرد آنچه مي گويد حقیقت محض است . صحبت از نامزدي به میان 

آمد و اين كه دوران نامزدي براي آشنا شدن دختر و پسر به روحیات يكديگر الزم است . مادر 

به دست گرفت و  پرويز زن فهمیده و خونگرمي و خیلي زود در دلم جا گرفت . او رشته سخن را

 گفت :
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اگر اجازه بدهید جشن نامزدي كوچكي برگزار مي كنیم. بعد هم قرار عقد كنان و ديگر مراسم را 

 مي گذاريم.

تا آمدم به خودم بیايم دختر نامزدداري شده بودم و حلقه بسیار گرانبهايي روي انگشتم درخشید . 

الم مي آمد و با هم براي صرف شام به يكي از شب ها پس از اتمام كار در آزمايشگاه پرويز به دنب

 رستوران هاي مجلل مي رفتیم

آنقدر برايم كادو خريده بود كه همه چیز و همه كس را فراموش كرده بودم. به محض اينكه جلو 

يك فروشگاه مي ايستادم مصرانه مي خواست بداند چه چیزي نظرم را جلب كرده تا آن را برايم 

ردم فقط با او مي توانم زندگي كنم و نه هیچكس ديگر . ديگر حتي شبها بخرد كم كم احساس ك

 هنگام خواب هم چشمان بهرام به سراغم نمي آمدند .

ما با هم صحبت مي كرديم اما غالبا از گفته هايش سر در نمي آوردم. او به عقد و خطبه عقد مي 

اس خودم را نسبت به مراسم عقد مي خنديد و معتقد بود تعهد اخالقي كافي است . اما وقتي من احس

و "من به خاطر تو سرسفره عقد مي نشینم و مانند اجدادمان به عاقد بله مي گويم  "گفتم . مي گفت 

 بعد با شوخي مساله را عوض مي كرد . 

 يك روز با ريتا به صحبت نشستم و گفتم :

 تا پرسید :پرويز عقايد خاصي دارد . او به تمام اعتقادات ما مي خندد . ري

 خوب نظر خود تو چیست ؟

 نمي دانم شايد اعتقادات و ايمان محكمي نداشته باشم . ولي او اصوال به هیچ اصلي معتقد نیست .

بعد از او چند بار ديگردر مورد آداب و رسوم و اعتقادات ملي بحث كرديم . همیشه حرف هاي 

ده بودم بهعنوان عذر خواهي برايم سینه پرويز مرا آشفته مي كرد . يك بار كه خیلي ناراحت ش

ريزي از برلیان خريد . كم كم احساس مي كردم هرچه بیشتر او را مي بینم و با او حرف میزنم از او 

دور تر مي شوم . پس سعي مي كردم كمتر حرف بزنم و حرف هاي او را هم نشنیده تلقي كنم . به 

 طوري كه يك شب گفت :

 مي كني ؟ گفتم :تو به حرف هاي من گوش ن

 راستش نه و در حقیقت به بعضي از حرفهايت مي خندم . او گفت :

 بگذار از اين سرزمین برويم آن وقت مي بیني كه تمام حرف هاي من درست است .

در خانه همیشه دختر ساكت و آرامي بودم .به همین دلیل هیچكس نمي توتنست يه اسرار درونم پي 

من راضي و خوشبخت هستم . اما چیزي مثل خوره وجودم را مي خورد.مي  ببرد . همه فكر مي كردن

دانستم كه افكار پرويز با من يكي نیست .مي دانستم كه او هیچ قید و بندي را نمي پذيردو پايبند 
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هیچ اصلي نیست . بر سر دو راهي قرار گرفته بودم اگر با او مي رفتم آرزويم برآورده مي شد ، اما 

مي بايست نامزدي را بهم مي زدم . نمي دانستم چه سرنوشتي در انظارم هست. جدال  اگر نمي رفتم

سختي بود نمي توانستم رؤياي زندگي در خارج را از سر بیرون كنم . پس تصمیم خود را گرفتم به 

 "با صبر و حوصله او را به راه خواهم آورد. هرچه باشد او مسلمون است و مسلمون زاده  "خودگفتم 

ماه بعد سرسفره عقد نشستیم و ازدواج ما رسمي شد. عاشقش نبودم . و نگاهش وجودم را گرم دو 

 نمي كرد . آينده را مبهم و تاريك مي ديدم.

در فرودگاه بهرام بسته اي به دستم داد و در حالي كه صدايش آشكارا مي لرزيد ، برايم آرزوي 

 بودبا دست پاك كرد . گفتم :سعادت كرد .بعد اشكي را كه از گوشه چشمش سرازير 

 متشكرم . هديه شما را با خود م مي برم. به بسته اشاره كرد و گفت :

ناقابل است فقط به رسم يادگاري و براي اينكه ما را فراموش نكنید . به او سفارش سعید را كردم و 

 گفتم :

 امیدوارم هنگام بازگشت هردوي شما را در لباس نقدس پزشكي ببینم .

ر تمام طول نامزدي ما ، همیشه لبخند تمسخر آمیزي بر لب داشت ، اما هنگام خداحافظي ، براي د

يك لحظه غم عظیمي را در نگاهش ديدم . نگاهي كه به جانم آتش زد و من با تمام وجود پذيراي 

 آن شدم.

 كردم : وقتي هواپیما اوج گرفت احساس كردم دلم براي آن نگاه تنگ شده است و زير لب زمزمه

 ما بر مي گرديم . پرويز سرش را نزديكم آورد و گفت :

 ازحاال به بعد زندگي واقعي را درك مي كني .

 من فقط لبخند زدم .

آلمان را كشوري يافتم سرد و خشن . به خودم تلقین مي كردم كه اين احساس به دلیل نفرتي است 

 كه از هیتلر در دل دارم . به پرويز گفتم :

 ن مجذوب آلمان نشده ام؟ خنده بلندي سرداد و گفت:چرا م

 صبر كن تازه رسیده اي.

اما حقیقت اين بود كه من واقعا تحت تاثیر آن همه عظمت قرار گرفته بودم به طوري كه تا مدتي 

 فراموش كردم ايراني هستم و داراب اعتقادات خاص خودم.

كرديم. به تدريج با دوستان رنگارنگش آشنا  ما زندگي مشتركمان را در آپارتمان زيباي او شروع

شدم و در میهماني هايي كه مرتب به افتخار ما مي دادند شركت كردم ./ باقي وقتمان را هم يا در 

كلوپ ها و دانسینگ هاي شبانه مي گذرانديم يا به تماشاي مراكز ديدني و شهرهاي مختلف مي 
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از الك خودم در آورد و به دنیاي تازه و به زعم رفتیم. پرويز به اصطالح خودش مي خواست من را 

 خودش متمدن ببرد .

آنقدر سرگرم بوديم كه ئیگر فرصت نداشتیم با عقايد هم كلنجار برويم .اما احساس مي كردم 

شوهرم در مورد شغلش به من دروغ گفته است . بیشتر رفت و آمد او به كلوپ شبانه بود . يك شب 

 ديم پرسیدم :كه برخالف همیشه تنها بو

پرويز پس تجارتخانه و كار تجاري تو كجاست ؟ به من گفته بودي تجارت فرش مي كني. اما در اين 

 مدت تنها چیزي كه نديدم فرش بود .خنده اي سرداد و در حالي كه به طرف پنجره مي رفت گفت :

و  كر فرو رفتماگر به تو مي گفتم صاحب سه كلوپ شبانه هستم با من ازدواج مي كردي ؟ به ف

 جوابي ندادم . پرسید :

 چرا ساكتي ؟ گفتم :

نه! قبول نمي كردم . حاال هم از كرده خود پشیمانم مگر دست از اين كار برداري و شغل آبرومندانه 

 اي انتخاب كني.

 خنده بلندي سر داد به طوري كه رعشه بر اندامم انداخت . پرسیدم:

 مگر حرف من خنده دار بود؟

ندم جون تو فكر مي كني اينجا ايران است كه اگر كاري را دوست نداشتي بالفاصله تغییرش مي خ

بدهي . دختر جان اينجا اروپاست و هر كاري تابع ضوابط خاصي است . حاال بیا به جاي بحث هاي 

 بیهوده سري به كلوپ بزنیم . منشي من رقاصه جديدي استخدام كرده بايد با او مالقات كنیم.

پوشیدم و هر دو حركت كرديم . وقتي به آنجا رسیديم آن رقاصه آمده بود . پرويز ومنشي  لباس

اش چند جمله به آلماني ردوبدل كردند . سپس پرويز به من صندلي تعارف كرد و گفت خیلي زود 

بر مي گردد . گارشون نوشابه اي در مقابلم قرار داد و سیگارم را روشن كرد . غیبت پرويز طوالني 

د .وقتي آمد عذر خواهي كرد و كنارم نشست . شروع به صحبت كردم اما حواس او جاي ديگري ش

بود . چند بار به نام صدايش كردم مثل كسي كه از خواب بیدارش كنند سراسیمه عذرخواهي كرد . 

 فهمیدم نگران است به همین دلیل سكوت كردم و مشغول تماشا شدم.

گذراندم . دلم را به كادو هايي كه برايم مي خريد خوش كرده  روزها وشب ها را در بي خبري مي

بودم اما آرزوي ديدن ايران را داشتم . كم كم از تجمالت و شب نشیني ها و همینطور از زنان و 

مرداني كه هرشب در منزلمان بساط عیش و نوش و قمار راه مي انداختند خسته شدم . پرويز در 

 "تو هنوز با محیط اينجا سازگاري پیدا نكردهاي  "و مي گفت  مقابل اعتراضاتم فقط مي خنديد
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داشتم باور مي كردم زندگي همان است كه پرويز مي گويد . اما يك روز تنها و خسته از آن همه 

پوچي به پارك رفته بودم به دانشجوي جواني برخوردم كه هموطنم بود . آشنايي با او دنیاي 

 يي در مقابل دنیاي تاريك من ، دنیايي كه نور بود و روشنايي .ديگگري را به روي من گشود دنیا

مالقات هاي ما تكرار شد در جريان همین مالقات ها بود كه تورج به من نشان داد كه زندگي ما 

خیلي گستاخانه تر و بي پرواتر از زنگي خود آإلما ني هاست . او مرا متوجه عمق و عظمت بي خبريم 

ا به رويم گشود . در كالمش نفوذي بود كه مرا به شدت تحت تاثیر قرار مي نمود و درهاي حقیقت ر

داد . در يكي از روزها پس از بحثي طوالني كه تاسرخد جنون عصباني ام كرده بود . در حالي كه او 

 لبخن تمسخر آمیزي برلب داشت گفت :

ر حالي كه سعي مي كرد تو ناداني هنوز نمي داني در چه لجنزاري دست و پا مي زني .. و بعد د

 كالمش توام با آرامش و خونسردي باشد حقايق بیشتري را برايم روشن كرد .

در اثر تماس هاي مداوم با او به اين نتیجه رسیدم كه بايد زندگي ام را از آلودگي پاك كنم . براي 

 ست . نمي خواستمخانواده ام ننوشته بودم كه داماد تاجر آنها در آلمان به چه كار كثیفي مشغول ا

رؤياي زيبايي را كه آنها براي زندگي من در خیال خود ساخته بودند نابود كنم . پرويز كه متوجه 

تغییر روحیه من شده بود و مي خواست علت آن را بداند معاشرت با تورج را برايم قدغن كرد . از 

ي بود و از زندگي هیج نم نظر پرويز تورج فقط دانشجويي بود كه براي گرفتن مدرك به خارج آمده

دانست . از ديد او هركس كه خارج از جرگه ما بود فاسد و گمراه به شمار مي آمد . من در وضعیت 

بدي بودم . بايد در دو جبهه مبارزه مي كردم . چون عاقید تورج را هنوز به طور كامل نپذيرفته بودم 

برايم فراهم مي كرد . ولي از آنجا كه هر و هنوز نیمي از وجودم طالب آن زندگي اي بود كه پرويز 

طینت پاكي سرانجام به حق و حقیقت گرايش پیدا مي كند. باالخره در مقابل گفته هاي تورج تسلیم 

شدم . با كمك بسیار او پاي دوستان پرويز را از خانه بريدم اما با اين كار پرويز را هم از دست 

 دادم.

به زبان آلماني آشنا شده بودم و مي توانستم در مقابل دشنام ها  در مدت دوسال اقامتم تا اندازه اي

وهتاكي هايي كه او در حضور دوستانش نثارم مي كرد مقابله به مثل كنم. يك شب پس از مشاجره 

 اي طوالني به صورتم سیلي زد و گفت :

 زندگي من همین است كه هست اگر ناراحتي به خانه ات برگرد .

 بي اختیار گريستم . دستمالي به من داد وگفت : وقتي تورج را ديدم

 آرام باش ! هیچ مشكلي با گريه حل نمي شود. گفتم :
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مسئله ما ريشه اي عمیق دارد . آنچه مرا آزار مي دهد بي ايماني و بي اعتقادي اوست . نمي توانم 

 خواهم باور كنم ثمرهباور كنم سالها با مردي زندگي كرده ام كه به هیچ چیز اعتقاد نداشته . نمي 

 زندگي ام با او چیزي جز گناه نبوده . تورج سر تكان داد و گفت :

 به هر حال اين مسئله اي نیست كه بشود بدون تعمق در موردش تصمیم گرفت .

كابوس هاي وحشتناك يك لحظه آرامم نمي گذاشتند . زندگیم با پرويز خالصه شده بوددر بحث ها 

ك روز به دنبال بحثي تند در حالي كه برق خشم در چشمانش مي درخشید به و مشاجرات طوالني . ي

 من گفت:

اين حرفها را آن دانشجوي خرافاتي توي مغز تو فرو كرده . گرچه برايم مهم نیست كه ديگران در 

موردم چي قضاوت مي كنند اما دوست ندارم آن دانشجوي پاپتي مرا استنطاق كند. عقايد من فقط 

 ودم مربوط است.گفتم:وفقط به خ

 اگر زندگي تو وعقايد تو فقط به خودت مربوط است پس چرا با من سرسفره عقد نشستي ؟

در طول اتاق شروع به قدم زدن كرد، ناگهان روي پاشنه پا چرخید و در مقابلم قرار گرفت و با 

 عصبانیت گفت :

ا مي فكر مي كردم با آوردن تو به اينج حاال پشیمانم! ببین با چه شهامتي به اشتباهم اعتراف مي كنم

توان اعتقادات پوچ و بي معني را از مغزتخارج كنم . ولي متاسفانه اين فكرها آنچنان با خون تو 

 عجین شده كه تالش دو ساله من بي ثمر مي ماند.

ه ببعد از ماجراي آن روز تصمیم گرفتم تمام حقايق را براي خانواده ام بنويسم. ولي وقتي شروع 

نوشتن كردم مخاطبم خانم محسني بود.از او خواستم راه چاره اي يرايم بیابد . هنگامي كه نامه را 

پست كردم نفس راحتي كشیدم و به انتظار جواب نامه به روزشماري پرداختم. به جاي نامه متن 

ن شدن شتلگرافي به دستم رسید. خانم محسني ازمن خواسته بود صبر كنم تا برادر پرويز براي رو

قضیه به آلمان بیايد. خوشحال شدم . زيرا پدرام مرد فهمیده اي بود و مي توانست مرا در حل مشكل 

 زندگیم راهنمايي كند.

پدرام خیلي زودتر از انتظار من رسید. وقتي در فرودگاه مقابلم قرار گرفت چون غريقي كه به ساحل 

وطنم را مي دهد. وقتي آرام شدم پدرام  رسیده باشد احساس امنیت كردم . حس كردم بوي آشناي

 گفت :

 من براي كمك به تو آمده ام. خود دار باش و اجازه بده با خیال راحت مشكلت را حل كنم .

او را مستقیم به خانه نبردم بلكه با هم به رستوراني رفتیم . جاي ساكت و آرامي بود و توانستیم به 

قهوه سفارش داد و به اتظار نشست تا من لب به سخن باز راحتي با هم حرف بزنیم . ابتدا او يك 
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كنم . نمي دانستم از كجا بايد آغاز كنم . باالخره شروع كردم و گفتم . هنگامي كه خاموش شدم 

 ديگر حرفي براي گفتن نداشتم.

 پدرام قهوه ديگري سفارش داد و با تاسف گفت :

تا حاال صبر كرده اي و موضوع را به ما خبر نداده ما اطالع نداشتیم . تعجب من از اين است كه چرا 

 اي ؟

 در جوابش سكوت كردم زيرا با حرفهايي كه گفته بودم تا اندازه اي جواب خودش را مي دانست .

به خانه رفتیم و به انتظار پرويز نشستیم . اما چون شب از نیمه گذشت و پرويز نیامد به اتفاق پدرام 

ما را به اتاق پرويز برد. وقتي وارد شديم از ديدن ما متعجب شد . دست  به كلوپ رفتیم . پیشخدمت

 پدرام را گرفت و او را نزد خود نشاند. پدرام گفت:

 مي داني ساعت چند است ؟ پرويز به ساعتش نگاه كرد و گفت :

 هنوز تا صبح خیلي مانده . پدرام پرسید :

است كه يك زن جوان تا صبح به انتظار  در قبال زنت احساس مسئولیت نمي كني ؟ اين درست

 شوهرش بنشیند ؟پرويز نگاهش را به من دوخت و گفت :

 دلیلي ندارد بیدار بماند . مي تواند بخوابد من خودم كلید دارم .

 طفره رفتن او از جواب باعث خشم برادرش شد . او با عصبانیت گفت :

 ؟ پرويز خنده بلندي سر داد و گفت : چرا به ما نگفتي كه در آلمان كلوپ دائر كرده اي

چه فرقي مي كند؟ چه تاجر فرش و چه رئیس كلوپ شبانه ؟پدرام مشت محكمي روي میز كوبید و 

 گفت :

 خیلي فرق مي كند. پرويز حرفش را قطع كرد و گفت :

ر چقد من اينجا زندگي راحتي دارم . شما هم به پول من احتیاج داريد فراموش كردي ايران كه بودم

 از من قرض گرفتي ؟ پدرام با خشم فرياد كشید :

اگر مي دانستم از چه راه كثیفي پول به دست مي آوري هرگز از تو قرض نمي كردم.من آمده ام 

مشكل سعیده را حل كنم . اگر همسرت را دوست داري بايد هرچه زودتر به ايران برگردي . در 

 السي براي خودش پر كرد و در كما خونسردي گفت :غیر اينصورت من او را با خود مي برم. گی

 جدا تو اين لطف را در حق من مي كني ؟پدرام يقه اش را گرفت و گفت :

تو كه اينقدر معشوقه داشتي پس چراايران آمدي و از ما خواستي برايت دختري خوب انتخاب كنیم 

 ؟پرويز دست پدرام را از يقه اش جدا كرد و گفت : 
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ك ايراني را هم در خوشي هايم شريك كنم حاال كه لیاقتش را ندارد همان بهتر كه مي خواستم ي

 برگردد .

حرف زدن با او بي فايده بود هردو به آپارتمتن برگشتیم . يك ماه طول كشید تا تمام مدارك الزم 

ند از جمله وكالت نامه طالق آماده و مهیا شد . در طول اين مدت تورج و پدرام بارها سعي كرد

پرويز را متقاعد كنند كه برگردد اما بي حاصل بود . سرانجام روز بازگشت فرا رسید . پدرام پي در 

 پي سیگار مي كشید و زير لب با خودش نجوا مي كرد و گاهي از سینه بر مي كشي د.

یده رسچمدان لباسن را برداشتم و آخرين نگاه را به ان آپارتمان انداختم . واقعا همه چیز به پايان 

 بود ؟گريستم . پدرام دستم را گرفت و بالفاصله آن را رها كرد و گفت :

 سعیده تو مريضي ؟ داري از تب مي سوزي . گفتم :

 مهم نیست مسكن خورده ام . هر چه زودتر مرا از اين جهنم نجات بده !

دم و چشم در هواپیما برمرگ آرزوهايم اشك ريختم . سردرد شديدي داشتم . مسكن ديگري خور

برهم نهادم . دو سال زندگي با پرويز چون فیلمي بر پرده سینما در مقابل چشمانم به نمايش در 

 آمد. تحت تاثیر دارو ها به خواب رفتم . وقتي چشم گشودم پرسید م:

 كي به تهران مي رسیم ؟

 كمي تحمل داشته باش ديگر چیزي نمانده تو تقريبا تمام راه را در خواب بودي .

وقتي برفراز خاك كشورم قرار گرفتم باز هم گريستم . اما اين بار اشك شوق بود كه بر گونه ام 

جاري مي شد . در فرودگاه همه به استقبالم آمده بودند . بعد از تشريفات گمركي وارد سالن 

فرودگاه شديم . اولین كسي را كه ديدم پدرم بود . چقدر خوشحال شدم . سرم را روي سینه اش 

 ذاشتم . قطره اشكي روي گونه ام غلتید و گفت :گ

خدا را شكر . مادرم با آن چادر مشكي چون فرشته اي پاك و معصوم به نظرم رسید . مسعود و 

 سعید را در آغوش گرفتم و گفتم :

 فقط دو سال از شما دور بودم اما براي من مثل يك قرن گذشت .

به خاطر زحماتش تشكركرد . پدرام در فرودگاه از ما  مسعود دست پدرام را به گرمي فشرد واز او

جدا شد . اما قول داد براي ديدنم بیايد. در خانه به مناسبت ورودم مهماني برپا بود . تمام اقوام جمع 

بودند و مرا زير بار رگباري از پرسشهاي گوناگون قرار دادند . داشتم با عمويم صحبت مي كردم كه 

 نم كشیده شد و ديگر هیچ نفهمیدم/پرده اي سیاه روي چشما
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وقتي به هوش آمدم روي تخت بیمارستان بودم . مادر حوله نمناكي روي پیشانیم گذاشته بود و با 

نگراني به من مي نگريست با دقت به اطراف نگاه كردم و چون مطمئن شدم كجت هستم دوباره به 

 بخواب رفتم.

فیانم با دلسوزي از من مراقبت مي كردند . وقتي سالمت يك هفته تمام در بستر بیماري بودم . اطرا

خود را باز يافتم ،پدرم با مهرباني از من خواست كه گذشته را فراموش كنم و به فكر آينده باشم . 

 گفتم :

من هم دلم مي خواهد فراموش كنم . اما يقین ندارم كه بتوانم . دستم را میان دستهاي مردانه اش 

 گرفت و گفت :

 بخواهي موفق مي شوي فقط بايد اراده كني . اگر

 كار دادگاه به خوبي پیش مي رفت . روزي كه طالقنامه را به دستم دادند . پدرام گفت:

من به جاي پرويز متاسفم . تو دختر خوب وپاكي هستي . اما او لیاقت تو را نداشت امیدوارم در 

 زندگیت سعادت و خوشبختي واقعي را پیدا كني .

میان اعضاي خانواده بهرام تنها كسي بود كه هنوز براي ديدنم نیامده بود . وقتي ازپشت پنجره به در 

اتاق خالي اش نگاه مي كردم ، بغض گلويم را مي گرفت .خاطرات گذشته را به ياد مي آوردم از 

مي  رتبپشت پرده همین اتاق بود كه دزدانه نگاهش مي كردم . او با چه شور واشتیاقي اتاقش را م

 كرد و بعد به آشپزي مي پرداخت .

چه آينده اي در پیش رو دارم ؟ چرا اين همه احساس پوچي مي كنم؟باز هم جلو پنجره هستم و به 

اتاق او نگاه مي كنم . صورت مات و مبهوت او را در آن روز كه پیاز داغش روي گاز سوخت به ياد 

 يد و مي پرسد :مي آورم خنده ام مي گیرد .مادر به كنارم مي آ

 به چي فكر مي كني ؟

هیچي دلم براي تمام گوشه و كنار اين خانه تنگ شده هیچ چیز تغییر نكرده . فقط منم كه از يك 

 دختر به بانويي بیوه تبديل شده ام .

 بس كن باز كه داري خودت را زجر مي دهي مگر قول ندادي ... میان حرفش رفتم و گفتم :

نیست . سیل اشك امانم نداد به اتاقم پناه بردم و خودم را روي تخت رها كردم. چرا اما دست خودم 

به ياد آوردم كه چگونه براي امتحان زبان به كمكم آمد . اما حاال حتي يك تلفن را هم از من دريغ 

 كرده است . آيا من از او زياد متوقعم ؟آيا به عنوان خواهر سعید نبايد از او انتظار داشته باشم ؟
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محبت بیش از حد خانواده نه تنها از غم و اندوهم نمي كاست بلكه به آن نیز مي افزود. حاال مي 

فهمیدم كه چقدر نادان و كوته فكر بودم. دوستي ها و محبت هاي اطرافیان را ناديده مي گرفتم و به 

 نت نكرده بودم ؟دنبال روياي زهر آگین خود زندگي و آينده ام را تباه كردم آيا من به جوانیم خیا

ديدار بهرام كم كم به صورت آرزويي برايم در آمده است . هربار كه صحبتي از او به میان مي آيد 

سراپا گوش مي شوم مي دانم ازدواج نكرده و در همان ساختماني كه سعید مطب دارد مطبي داير 

كنم . اغلب او را با پرويز كرده است . اما به خودم اجازه نمي دهم كه از سعید در مورد او سؤالي ب

مقايسه مي كنم مردي كه سه سال از بهترين سالهاي جوانیم را به پايش تلف كرده بودم . هنوز به او 

فكر مي كنم و به زندگي و آينده اش عالقه نشان مي دهم . آيا از وقتي كه من برگشته ام آسوده و 

ا هر زنگ تلفن از جا مي پرم و به خوشبخت است ؟ آيا جاي خالي مرا در زندگي حس مي كند؟ب

خودم امید مي دهم كه اوست و مي خواهد اظهار پشیماني كند . ولي چنین نشد و من هربار نا امید 

تراز قبل به جاي خودم برگشتم . تنها سرگرمي ام سحر دختر كوچك مسعود و ريتا بود كه با 

ید از كار روزانه اش برايم حرف مي شیرين زباني هايش ساعات خالي ام را پر مي كرد . شب ها سع

زد و لي حتي يك بار هم حرفي از بهرام به میان نیاورد . بايد به نحوي كه ديگران متوجه اشتیاقم 

 نشوند از بهرام سراغ بگیرم .

باالخره آن شب رسید . سعید خسته از كار روزانه بازگشته بود . برايش چاي آوردم مقابلش 

 صحبت را باز كنم گفتم :گذاشتم وبراي آن كه سر 

 خسته به نظر مي رسي .

 خستگي جسمس مهم نیست اعصابم تحريك شده

 چرا؟ بیماري دارم كه به سرطان لثه مبتالست . خیلي جوان است .

 چند سال دارد ؟

 چهارده سال و هیچ امیدي به بهبودي اش ندارم چون بیماري اش پیشرفت كرده .

 خودش هم مي داند ؟

خانواده اش در جريانند . هرگاه توي چشمش نگاه مي كنم براي اينكه نمي توانم كمكش كنم  نه اما

بیشتر از خودم متنفر مي شوم .با اينكه پدر و مادرش مي دانند چند روزي بیشتر از عمر فرزندشان 

باقي نمانده نمي خواهند همه امیدشان را از دست بدهند و مرتب از من مي خواهند هر كاري مي 

 توانم بكنم و او را نجات بدهم.

 خدا بايد خودش رحم كند. آهي كشید و گفت :

 بله تنها او قادر مطلق است . صحبت را عوض كردم و گفتم :
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چه شب گرمي است . راستي آن وسايل پزشكي را كه برايتان فرستادم استفاده كرديد ؟ بلند شد و 

 گفت :

 من استفاده كردم اما بهرام نه.

 مگر به كار او نمي آمد؟ چرا ؟

 چرا اما مي گويد كادو است و بايد حقظ شود . دل به دريا زدم و گفتم :

 چرا به خانه مان نمي آيد ؟ مگر قهر كرده ؟

 نه قهر نكرده . سپس نگاه مستقیمش را به صورت من دوخت وگفت :

اينجا نماند و رفت . با تو هیچ مي داني بهرام دوستت داشت ؟چون بعد از رفتن تو او هم زياد 

 ناباوري سر تكان دادم و گفتم :

 نه نمي دانستم از كجا بايد مي فهمیدم ؟ او هیچ وقت كاري نكرد كه من متوجه بشوم.

نمي خواست نمك بخورد و نمكدان بشكند . من بعد از رفتنت به اين موضوع پي بردم . شبي كه 

 مدتي نكاهم كرد ، بعد گفت: رفتي تا صبح گريه كرد . وقتي به اتاقش رفتم

 سعید بايد مرا ببخشي دوست خوبي نیستم . پرسیدم :

 چرا اين فكر را مي كني ؟ گفت :

چون برخالف اعتمادي كه همه شما به من كرديد من به خواهر تو عالقه مند شدم . اما به خدا قسم 

 هرگز به او به چشم بد نگاه نكردم . پرسیدم :

 ي؟ لبخندي زد و گفت :پس چرا زودتر نگفت

نمي خواستم سعیده را بدبخت كنم من دانشجوي فقیري بیش نیستم . چطور مي توانستم تمايالت او 

 را برآورده كنم ؟ او با من خوشبخت نمي شد.

 ساعت ها باهم حرف زديم وقتي مي خواستم از اتاقش خارج شوم كفت : 

را نديده بگیري . قبول كردم و بعد از آن هم  من فراموش مي كنم تو هم فول بده كه اين موضوع

 هرگز صحبتي به میان نیامد . پرسیدم:

 چرا به سنندج برنگشت ؟ پوزخندي زد وگفت : 

 فكر مي كند در اين شهر گمشده اي دارد و مي خواهد آن را پدا كند . گفتم :

 فت :عجب گمشده اي ! كاش من آنجا مرده بودم . دست روي شانه ام گذاشت و گ

ولي همه چیز عوض شده است . او تو را فراموش كرده البته امیدوارم كه چنین باشد ولي يقین ندارم 

. خوب بگذريم و از دري ديگر صحبت كنیم . فكر نمي كني بهتر باشد كه تو به سر كارت برگردي 

 ؟
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 مي توانم ؟

مي كنم واز ريتا مي خواهم با چرا كه نه . به هر حال امتحانش ضرري ندارد . من با مسعود صحبت 

رئیس آزمايشگاه صحبت كند . و اما درمورد خودت بايد همه گذشته ات را فراموش كني . بايد فكر 

كني همان سعیده اي هستي كه پیش از رقتن به آلمان بودي . البته به جز ..حرفش را قطع كردم و 

 گفتم :

از همه شما كمتر است ولي فكر مي كنم به حد  میدانم مي خواهي چه بگويي . با اين كه سن و سالم

كافي تجربه اندوخته باشم و بدانم دنبال هواي نفس رفتن نتیجه جز بدبختي به بار نمي آورد. سعید 

 گفت :

 دلم مي خواهد آنهايي كه مثل تو فكر مي كنند داستانت را از زبان خودت بشنوند . به شوخي گفتم :

 لويزيوني را بدهي ؟چطور است ترتیب يك برنامه ت

 خوبست . بعد در حالي كه آهنگ محزوني را زير لب زمزمه مي كرد از در خارج شد.

با تالش مسعود و ريتا توانستم دوباره به سركار برگردم . تصمیم گرفته بودم گذشته را فراموش 

 از شنیدنكنم ولي نمي شد . چند روزي از شروع كارم نگذشته بود كه با پدرام تماس گرفتم . 

صدايم اظهار خوشحالي نمود و حال همه را پرسید . دلم مي خواست چیزي از پرويز بگويد . اما 

 نگفت ناچار پرسیدم :

 از آلمان چه خبر ؟ متوجه منظورم شد و گفت :

با پرويز قطع رابطه كرده ايم . اما يكي از دوستان به ما اطالع داده كه با يكي از همپالگي هايش 

 كرده .ازدواج 

گوشي تلفن در دستم مي لرزيد اما به هر شكلي بود تبريكي گفته و براي او آرزوي سعادت و 

خوشبختي كردم . بعد از قطع تلفن بي اختیار گريستم . در آن موقع كسي در اتاق نبود . وقتي 

 مسعود با انبوهي از پرونده وارد شد از ديدن چشمان اشكبار من ترسید و پرسید :

 اقي افتاده . گفتم :چه اتف

 چیزي نشده . چیزي نیست . اما قانع نشد وگفت :

 پس چرا گريه كرده اي ؟

بناچار گفتم با پدرام تلفني صحبت كرده ام و او گفته كه پرويز ازدواج كرده است . او نقس راحتي 

 كشید وگفت :

 ؟پرويز لیاقت تو را نداشت . دلت مي خواست هنوز با او زندگي مي كردي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 5  

 

من فكر مي كنم اين مدت را هم بیهوده تلف كرده ام . ول نمي توانم بي تفاوت باشم.سه سال از 

 زندگیم را با او گذرانده ام.

 پرونده هاي روي میز را دسته كرد وگفت :

تو اسم آن را زندگي مي گذاري ؟ به عقیده من زندگي نبود فاجعه بود .تو حال غريقي را داري كه از 

 نجات پیدا كرده باشد . مرگ حتمي

 بله حق باتوست .اما با خود انديشیدم كه آيا وافعا نجات يافته ام ؟

مصرف زياد قرص هاي مسكن و آرام بخش باعث نگراني مادرم شده بود . از روز بازگشت دائما 

 تب داشتم .البته هیچكس نمي دانست اما خوردن دارو مادرم را مشكوك كرده بود.به او قول دادم

كه به مطب سعید بروم . فكر اينكه ممكن است آنجا بهرام را ببینم آرامم نمي گذاشت. وقتي از 

آزمايشگاه خارج شدم تاكسي گرقتم و نزديك ساختمان پزشكان پیاده شدم .از نزدك شدن به آنجا 

ا ب مي ترسیدم . نمي دانم چند ساعت در آن حوالي قدم زدم ولي آنقدر صبر كردم تا سعید و بهرام

هم از ساختمان خارج شدند . من در سمت ديگر خیابان زير طاق تاريك مغازه اي ايستاده بودم به 

شكلي كه آنها مرا نمي ديدند. وقتي باالخره تصمیم گرفتم نزديك شوم ديگر دير شده بود زيرا 

 فت :آنان با هم خداحافظي كردند و هريك به سويي رفتند . از كاري كه كرده بودم خنده ام گر

 وقتي به خانه برگشتم سعید مشغول روزنامه خواندن بود . مادر گفت:

 مگر قول نداده بودي به مطب بروي . گفتم :

 رفتم اما خجالت كشیدم داخل شوم . سعید سرش را از روي روزنامه بلند كرد و گفت :

 ي ؟از چي خجالت كشیداز كي تا حاال خواهرم اينقدر خجالتي شده كه ما خبر نداشتیم ؟ بگو ببینم 

 نمي دانم . اگر امكان دارد توي خانه معالجه ام كن . خنده بلندي سر داد و گفت :

 تا دردت را نشناسم كه نمي توانم معالجت كنم . حاال بگو ناراحتي ات چیست ؟

 برايش شرح دادم كه مدتي است تب مي كنم . پرسید:

 دقیقا از كي ؟

 و ناباوري پرسید:از وقتي برگشتم . با بهت 

 يعني تو اين همه مدت تب مي كردي ؟... حرفش را قطع كردم و گفتم :

 تبم شديد نیست فقط يك كم .

 سعید بدون اعتنا درجه آورد و به دستم داد و با عصبانیت گفت :

 بگذار زير زبانت! بعد از چند دقیقه آن را گرفت و نگاهي انداخت و با تمسخر گفت :
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گويي يك كم. سپس شروع به معاينه كرد . هیچ دردي نداشتم همین باعث نگرانیش شد به اين مي 

 . بعد از معاينه گفت :

 بايد يكسري آزمايش از تو به عمل بیايد و اضافه كرد كه فردا به دنبالم خواهد آمد .

نزد  دنتیج آزمايش ها رضايت بخش بود ولي من همچنان تب مي كردم . بنا به پیشنهاد سعید باي

 دكتر اعصاب و روان مي رفتم . هنگامي كه عازم بودم گفتم :

 تو فكر مي كني من ديوانه شده ام ؟ خنديد وگفت :

 بعید هم نیست

پزشك سؤاالت گوناگوني از من كرد و سپس آزمايش ديگري به عمل آورد . مي بايست چشمانم را 

راه مي رفتم . هنوز دو قدم بیشتر نرفته مي بستم دستهايم را روبه روي صورتم نگاه مي داشتم و 

بودم كه تعادلم به خورد و نزديك بود برزمین بیفتم كه سعید نگاهم داشت . پس از انجام اين 

آزمايش دكتر اعالم كرد اعصابم بیش از حد تحريك شده و طبق معمول نسخه اي نوشت و ما خارج 

 شديم.

 گذاشتم تا به حال عادي بازگردم سعید گفت :در ماشین هنوز گیج بودم. چشمهايم را روي هم 

 خیال دارم امشب تو را با خودم به جايي ببرم كه تاحاال نديده ام . پرسیدم :

 كجا؟گفت :

پاتوق پزشكان . مكان بسیار دنج و آرامي است . شام را آنجا مي خوريم. وبعد همان آهنگ محزون 

 را زير لب زمزمه كرد . گفتم:

 تعجب نگاهم كرد و پرسید : سوزناك است. با

 چي ؟گفتم :

 اين آهنگ . سري تكان داد و گفت :

 اين آهنگ مورد عالقه بهرام است . من از او ياد گرفته ام. دوست داري او را ببیني ؟

نه از روزي كه برگشته ام براي ديدنم نیامده . مگر نگفتي مرا فراموش كرده . پس ديدار ما مي 

آور باشد؛ ومن از آزار دادن نیگران متنفرم . اما به خودم و سعید دروغ مي گفتم . تواند براي او درد

 پس از سالها دوري در اشتیاق دوباره ديدنش مي سوختم .

 سعید نزديك رستوراني پارك كرد. دست زير بازويم انداخت وگفت :

 . گفتم :من امشب با چنان خانم زيبايي وارد مي شوم كه باعث حسادت همه خواهد شد 

تو هیچ وقت دست از شوخي بر نمي داري . ولي خوشحالم از اين كه مي بینم مثل گذشته با من 

 راحت حرف مي زني .
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رستوران يا به قول سعید پاتوق پزشكان جاي دنج و آرامي بود. ساختمان رستوران با ستون هاي 

جدا مي شد . روي پله ها موكت  مرمري اش از بیرون شبیه قصري بود كه با چهارپله از سطح خیابان

سرخي اداخته بودند كه تا داخل سالن كشیده مي شد . در گوشه سالن پاسیوي بسیار زيبايي بود با 

يك آكواريوم زيبا و آبشاري به مراتب زيباتر . خزه هاي روي صخره بسیار طبیعي به نظر مي رسید. 

اده شده بود و موسیقي بسیار آرامي پخش به جاي میز و صندلي از مبل هاي چرمي پايه كوتاه استف

مي شد. باهم به طرف انتهاي سالن رفتیم . مردي كه پشتش به ما بود روي يكي از مبل ها نشسته 

بود . سعید مستقیم به طرف او مي رفت . هنگامي كه نزديك شديم برجا میخكوب شدم . كسي را 

هیچ تعجبي نكرد. روبرويمان ايستاد ،دستش كه مي ديدم بهرام بود.مثل اينكه منتظرمان بود ؛ چون 

 راپیش آورد و گفت :

 سالم از ديدن شما خوشحالم .

 گیج شده بودم دهانم قفل شده بود هنوز او را نگاه مي كردم مبلي تعارفم كرد و پرسید :

 نمي نشینید؟

ه اما قادر ب "اين چه حیله اي ايست به كار بردي "نگاهي به سعید كردم مي خواستم از او بپرسم

 حرف زدن نبودم. سعي كردم به خود مسلط شوم. نشستم و به زور لبخندي زدم . سعید پرسید :

 دستور غذا داده اي : بهرام گفت :

 نه نمي دانستم سعیده خانم غذاي ايراني میل مي كنند يا غذاي فرنگي را ترجیح مي دهند.

خواستم پاسخ گستاخي او را بدهم كه پیش دستي  اولین نیش زبان را بعد از مراجعت به من زد . مي

 كرد وادامه داد :

همیشه از شما تصويري در ذهنم داشتم اما نمي دانم چرا دو ساعتي كه منتظرتان بودم آن تصوير به 

 كلي از نظرم محو شد . پرسیدم :

 از من چه تصويري ساخته بوديد ؟مقداري آب نوشید و گفت :

 د تغییر كرده باشید . گفتم :فكر نمي كردم تا اين ح

 چند سال گذشته خوب انسان تغییر مي كند.

لبخند كمرنگي بر لبانش نقش بست خود او زياد تغییر نكرده بود فقط كمي الغر شده بود. اما 

همچنان درشت به نظر مي رسید . سعید راست مي گفت . در چشمش ديگر آن فروغ سابق ديده 

كه به خانه مان آمده بود سرد مي نمود . سعید لیت غذا را به دست نمي شد . مثل روزهاي اولي 

 گرفت و گفت :

 از هرچه بگذريم سخن غذا خوشمزه تر است .
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من دمورد انتخاب غذا اظهار نظري نكردم و به بهانه شستن دست به دستشويي رفتم . خودم را در 

 "ه ام؟زشت شده بودم يا زيبا ؟ خیلي تغییر كرد"آينه نگاه كردم ؛ 

 شام را در سكوت صرف كرديم . بعد سعید ما را به بهانه تلفن زدن تنها گذذاشت . بهرام پرسید :

 شنیده ام كسالت داريد اما من عالئم بیماري در شما نمي بینم . گفتم :

 توقع داريد در مقالتان غش كنم ؟ خنديد و گفت :

 چرا غش مگر يه صرع مبتال شده ايد ؟ گفتم :

 . جدي شد و پرسید : شايد

 نظر دكتر راجع به بناراحتي تان چه بود ؟ ج.اب دادم :

 هیچ چیز مهمي نیست . مقداري دارو نوشتند . گفت : 

 من هم امیدوارم چیز مهمي نباشد .

وقتي سعید آمد من كیفم را برداشتم و بلند شدم . آنها هم از من پیروي كردند و هرسه از رستوران 

 بهرام از ما خداحافظي كرد و گفت: خارج شديم .

 موفق باشید.

 باالخره فصل يكم تموم شد

 در داخل اتومبیل سعید سكوت اختیار كرده بود. پرسیدم:

چرا اين كاررا كردي ؟منظورت از آوردن من به اين رستوران چه بود ؟ اندكي از سرعت خود كاست 

 و گفت :

ي برم. مي خواست خارج از خانه تو را ببیند . من هم بهرام مي دانست كه من تو را پیش دكتر م

گفتم مي توانم تو را به اينجا بیارم . فقط همین . حاال ديگر از آمدن به مطب نمي ترسي مگر نمي 

 گفتي از او مي ترسي ؟

نگفتم مي ترسم ،گفتم خجالت مي كشم . به هر حال چه ترس، چه خجالت ديگر تمام شد . او هیچ 

 ه فقط كمي الغر شده.تغییري نكرد

تغییري نكرده باشد ولي روحا خیلي عوض شده .هیچكس جزء من میزان اين  "ممكن است ظاهرا

 تغییر را نمي داند.

ولي من حرف تو را قبول ندارم .مي خواهي بگويي خشن شده كه بود. خونسرد وبي تفاوت شده كه 

 نمي دانم. بود . ديگر چه چیز ممكن است در او دگرگون شده باشد،من

تو منظور مرا نمي فهمي . بگذار برايت واضح تر بگويم.تو درست پنج ماه است كه برگشته اي در 

 ست گفتم؟
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 بله

خوب تا پیش از آمدنت دكتر هر شب جمعه با ما بود . با اينكه ديگر همسايمان نبود اما سنت شكني 

رود تو رفت و آمدش را قطع نكرد و همچنان به رفت و آمد خودش ادامه داد ولي به محض و

كرد.تحولي كه من از آن صحبت مي كنم همین است .او مي خواهد هم از تو و هم از خودش فرار 

 كند.

امشب او نقش بازي مي كرد من ماسك بي تفاوتي را در چهر ه اش مي ديدم . تو فكر مي كني او 

نقالبي مي ديدم . او امشب با سرد وخشن شده ؛ اما من پشت آن ماسك به ظاهر سرد و بي تفاوت ا

خودش مي جنگد،و چه شب سختي را خواهد گذراند.به خودش مي گويد يا هنوز تو را دوست دارد 

يا اين كه برايش بي تفاوت شده اي . تو چي سعیده؟ اگر فرض كنیم روزي به خواستگاري ات بیاد 

 حاضري به او جواب مثبت بدهي ؟گفتم:

رگردم شايد قبول مي كردم.اما حاال نه. حاال كه پس از سالها زندگي با اگر مي توانستم به گذشته ب

مردي ديگروچشیدن تمام لذات و خسته از بي يند وباري ها ، با كوله باري از غم و حسرت برگشته 

ام ، حق ندارم در مورد او فكر كنم . او مرد خوبي است و حاال در جامعه صاحب مقام ومنزلتي است 

بین تمام دخترها، بهترين آنها را انتخاب كند. من در مقابل او هیچ امتیازي ندارم. تو  .او حق دارد از

مرا مي شناسي پس نمي توانم دروغ بگويم نمي توانم بگويم قبال او را به عنوان همسر نمي پذيرفتم . 

ل چون تو مي داني من در آن سن و سال و آن شرايط هم او را نمي خواستم. پس چرا خودم را گو

بزنم. اگر واقعیت را بخواهي هنوز هم نمي دانم به دنبال چه چیزي مي گردم. فكر مي كنم در اين 

دنیا گم شده ام . راه خودم را نمي شناسم . به دنبال كسي مي گردم كه دستم را بگیرد و از بیابان 

را دوست دارم .  وهم انگیز نجاتم بدهد. اما به خودم نمي توانم دروغ بگويم . احساس مي كنم كه او

نگاه سردش به جاي آنكه آتش عالقه را در من خاموش كند به آن دامن مي زند. شايد باورنكني 

توي آلمان هروقت به ياد شما و جمع خانواده مي افتادم چهره او جلو چشمم جان مي گرفت. نگاهي 

ه ي زود به اين نتیجرا كه پیش از ترك ايران به من انداخت هرگز فراموش نكردم.بعد از رفتن خیل

رسیدم كه مي توانسم سعادت را در همین جا به دست بیاورم ولي با دست خودم آن را نابود كردم. 

به هرحال االن عقل و وجدانم بر من نهیب مي زنند و مي گويند كه حق ندارم او را مال خودم بدانم. 

 حق ندارم زندگي و آينده اش را خراب كنم.
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را با پرويز مقايسه كردم چقدرمیان انسانها فرق هست يكي اسر مي كند و شب هنگام خواب او 

ديگري آزاد مي سازد. يكي به بال گرفتار وديگري از بال رها مي سازد . از اين كه آن دو را باهم 

 سنجیده بودم از خودم شرمنده شدم . تفاوت شان مانند روز بود وشب.

 2-1فصل 

گ تر از همیشه به كارم ادامه مي دادم. تمام پس اندازم را از بانك تابستان شروع مي شد و من دلتن

خارج كرده و براي بچه هاي خانواده خرج مي كردم . ديگر براي پول ارزشي قائل نبودم . همین پول 

 باعث سرگرداني و بیچارگي ام شده بود ان را نمي خواستم. 

كپسول ها بیشترمي شد. حتي آرامبخش ها  نسخه هاي دكتر هم هر بار طوالني تر وتعداد قرص ها و

نیز تاثیر خود را از دست داده بودند . مثل دوران بلوغ كج خلق و عصباني شده بودم . به كوچكترين 

حرفي گريه مي كردم براي گريز از ديگران خودم را دراتقم زنداني مي كردم. شايد شروع گرما بر 

ا كرده بود. هر روز از پشت شیشه اتاق خالي اورا نگاه اعصابم تاثیر گذاشته بود. دلم هواي باران ر

مي كردم و منتظر معجزه اي بودم . هر شب به محض ورود به خانه مستقیم به طرف پنجره مي رقتم 

 اين كار برايم عادت شده بود.

ـن شب بیش از شب هاي ديگر گرفته و غمگین بودم كسي در خانه نبود پدر و مادرم به خانه سارا 

بودند.به حیاط رفتم وبي اختیار در اتاق او را گشودم.روي پله نشستم وبه تاريكي درون اتاق  رفته

چشم دوختم سیاهي بود وسیاهي مثل روزگارم سكوت بود و سكون نه بادي و نه نسیمي . درخت ها 

در حسرت يك نم باران مي سوختند آه خدايا كمكم كن. باران رحمتت را برمن ببار من جوان بودم 

و غافل آيا بر من خشم گرفته اي ؟ آن شبي را به ياد آوردم كه برق رفته بود و او برايم كبريت 

 روشن كرد و آرام گفت :

نترسید قطع برق زياد طول نمي كشد. و به ياد آوردم مواقعي را كه با مادر مشاجره مي كردم و او 

تم دارد؟چرا نفهمیدم؟چه مي شد دخالت مي كرد وسعي میكرد مرا تبرئه كند.چرا نفهمیدم كه دوس

 اگر آن روزها تكرار مي شدند؟

با صداي زنگ از رؤيا بیرون آمدم. در را باز كردم در سیاهي شب او را نشناختم اما وقتي سالم كرد 

 لرزشي وجودم را فراگرفت سالمش را پاسخ دادم و خودم را عقب كشیدم تا داخل شود پرسید:

 برق رفته

 نه

 اريكي نشسته ايد؟پس چرا در ت

 منتظر بودم تا دستي برايم كبريت بیفروزد. خنديد و كلید برق را زد و گفت:
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 اين نورش بیشتر است . سپس آهي كشید و ادامه داد:

آن روزها روشني يك كبريت مفهمومي بزرگ داشت اما حاال روشني اين چراغ هم آن مفهوم را 

 و پرسید: ندارد. كیف دستي سیاهش را روي پله گذاشت

 مامان و بابا منزل نیستند؟

 نه رفته اند خانه سارا

 چرا شما نرفتید؟

 حوصله مهماني را نداشتم

 ممكن است يك لیوان آب به من بدهید ؟

 تعارفش كردم كه به اتاق بیايد او قبول نكرد و روي پله نشست و گفت :

 مي خواهم در فكر كردن به گذشته با شما شريك باشم

 كه گفتید ديگر تاريكي وروشنايي برايتان مفهمومي نداردشما 

 سكوت كرد و هیچ نگفت. برايش شربت خنكي آوردم از دستم گرفت وگفت:

 اين عجیب نیست كه كسي به تاريكي حسادت كند؟

 مگر شما به تاريكي حسادت مي كنید؟لیوان را به من برگرداند و گفت:

تي مي گويم تاريكي منظورم نه آن تاريكي است كه انسان ها با مي خواهید حرفم را تفسیر كنید ؟ وق

 دست خود به وجود مي آورند بلكه.. حرفش را قطع كردم گفتم :

 ولي شما خودتان داريد روي حرفتان تفسیر مي گذاريد

 دوباره سكوت كرد و هیچ نگفت .سويیچ ماشین را در دستش چرخاند و پرسید:

 د؟يا آنكه وقتي براي فكر كردن نداشتید ؟در آنجا به فكر من هم بودي

كنار همان پله نشستم حاال هردو مي توانستیم اتاق خالي و تاريك را نگاه كنیم چون سكوت مرا ديد 

 گفت:

 شنیدي چي گفتم؟ 

بله شنیدم بايد بگويم به ياد همه بودم و هروقت احساس دلتنگي مي كردم به نوار كردي شما گوش 

 میدادم

 را هم مي دانستید؟معني آن 

 نه ولي همین كه مي دانستم يك ايراني آن را خوانده و متعلق به ايران است برايم كافي بود

بله حق باشماست خوشحالم از اين كه يك نوار باعث شد ما را فراموش نكنید دوست داريد نوار 

 ديگري براي شما بیاورم؟
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 اگر كردي نباشد بله. با لحن تمسخر آمیزي گفت :

نمي دانستم سنفوني باخ را ترجیح مي دهید ، يا آنكه دوست داريد از بهتوون و اشتراوس...حرفش 

 را قطع كردم :

منظورم سنفوني نبود. اين دومین بار است كه به من توهین مي كنید . بلند شد و ايستاد . به طرفم 

 چرحید و با خشمي آشكار گفت :

بت مي كند. من بايداز شما شاكي باشم نه شما . در تمام مدتي توهین ...؟ببین چه كسي از توهین صح

كه توي خانه شما زندگي كردم بارها بارها تحقیرم كرديد. فراموش كردي كه چند بار كرد بودنم را 

 به باد تمسخر گرفتي و به رخم كشیدي ؟ هاهاها، خنده دار است.

 پرسید :ناگهان سكوت كرد مثل آنكه چیزي را به خاطر مي آورد . 

روز امتحان يادتان مي آيد ؟ وقتي با هم گرامر تمرين مي كرديم به من گفتید شما لهجه داريد و من 

 نمي فهمم و نمي توانم مثل شما كلمات را ادا كنم؟گفتم :

حاال داريد تالفي مي كنید ؟ ولي بايد بدانید من قصد توهین نداشتم . هیچ وقت نخواستم كسي را 

هرگز هم چنین نكرده ام. اگر شما اين طور برداشت كرديد من مقصر نیستم. كوچك بشمارم و 

 پوزخندي زد و بار ديگر روي پله نشست و پرسید :

 چرا برگشتي؟

 مگر سعید به شما نگفته ؟

نه چون من نپرسیدم . او هم اشاره اي نكرد فقط گفت سعیده بر مي گردد آن هم تنها . فقط همین . 

بوديد ؟ حاال خیال داريد به كجا مسافرت كنید ؟ حتما آفريقا . از خانم محسني از آنجا سیر شده 

بپرسید خواستگار پول دار تري برايتان پیدا كند كه شما را به آفريقا ببرد . سفر آسیايي تان را كي 

 شروع مي كنید ؟حتما وقتي برگشتید ...وقتي سكوتم را ديد گفت :

 ؟ كم حرف شده ايد يا جوابي نداريد

 خاموش نگاهش كردم . دستي داخل مويش كرد و گفت :

وقتي شنیدم مي آيید تصمیم گرفتم براي استقبالتان به فرودگاه بیايم . حتي روز ورودتان شاخه گلي 

هم خريدم اما وقتي به ياد آوردم با چه خوشحالي از ما دور شديد تصمیم را عوض كردم و عهد 

هم وفادار ماندم تا زماني كه شنیدم بیمار هستید آن وقت بود كه كردم هرگز شما را نبینم به خود 

 عهدم را شكستم 

 از اين كه عهد خودتان را شكستید پشیمانید ؟
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نمي دانم حقیقتا نمي دانم. خیلي سعي كرده ام شما را درك كنم آن روزها وقتي كنار ديوار مي 

یش خود مي گفتم چه دختر قانعي است . ايستاديد و با نور كمرنگ آفتاب خود را گرم مي كرديد پ

با شعاع كمرنگ خورشید گرم مي شود . از پشت شیشه همین اتاق مي ديدم كه نسیم بهاري را با چه 

اشتیاقي مي بلعیدي و باز با خود مي گفتم حاال كه اين هواي آلوده را اين چنین استنشاق مي كند 

با پا گذاشتن به آن شركت لعنتي تمام تصورات پس براي هواي پاك سنندج چه خواهد كرد ؟ اما تو 

زيباي مرا نابود كردي. تو از زندگي چه مي خواستي ؟ چه چیز كم داشتي كه حضر شدي از همه 

خوب ها چشم بپوشي و بروي ؟ فقط به من بگو چه چیز كم داشتي ؟آخ..من با تو زندگي مي كردم 

 اما هرگز تو را نشناختم.

 را تو خطاب ي كرد.ادامه داد:بدون آنكه متوجه باشد م

حاال برگشته اي و در تاريكي به دنبال گذشته ات مي گردي؟اگر آن روزها برايت اهمیت داشتن 

تركشان نمي كردي . من ساده بودم و زود باور . آن روز را كه سربسرم گذاشتي و از من سوغاتي 

م را به عنوان سوغات قبول داري؟ خواستي خوب به ياد دارم . مي خواستم فرياد بكشم و بگويم جان

تو نمي داني با من چه كردي در تمام مدت تنهايي فقط با خاطاتي كه از تو داشتم زندگي مي كردم. 

 گفتم:

 نمي دانستم كه دوستم داشتي چون هیچ وقت ابراز نكردي

. 

 و داخل اتاقتبله ابراز نكردم چون مثل آدم هاي عاشق پیشه نبودم كه نامه هاي عاشقانه بنويسم 

پرت كنم و يا از اعتماد خانواده ات سوءاستفاده كنم و در موقعیت مناسب در گوشت نجواي عشق 

بخوانم.چرا فقط در اين يك مورد فراموش كردي كه من يك كردم؟ولي خوب شايد از محبتت 

 نسبت به خودت بي خبر بودي . بگو بدانم چرا رفتي ؟ساكت شد و منتظر ماند.گفتم:

ديدن نور و پرواز به افقي كه تا آن موقع نديده بودم . براي بال و پر زدن در هواي آزاد بدون براي 

هیچ قید وبندي . پرويز آن هوا وآن بال و پر را در اختیارم گذاشت اما نه نور ديدم نه از پرواز 

تنشاق سچیزي جزبال شكسته نصیبم شد.وقتي فهمیدم نه آبي براي نوشیدن هست و نه هوايي براي ا

 با يك دنیا پشیماني برگشتم.

با ترديد نگاهم كرد از جا برخاست در اتاق را باز كردو دو دستش را به چهارچوب گذاشت درون 

 اتاق را كاويد اما جزء سیاهي هیچ نبود. همان طور كه پشتش به من بود گفت:

وسي در میان بازوان شب عروسي ات فقط خدا مي داند من چه حالي داشتم وقتي در لباس سپید عر

آن مرد مي رقصیدب من مرگ را پیش چشمم مي ديدم دلم مي خواست دستت را مي گرفتم و از 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 4  

 

میان جمعیت بیرون مي بردم . تو را مي بردم میان كوه هاي شهرم و همانجا پنهان مي كردم. آن 

ز يي در دلت باوقت وادارت مي كردم كه دوستم داشته باشي ولي مي دانستم به زور نمي توانم جا

كنم. پس صبر كردم و به انتظار نشستم . ندايي در وجودم بانگ مي زد كه صبر كن ا برمي گردد و 

برگشتي . هر وقت اسمي از تو به میان مي آمد سراپا گوش مي شدم . مي خواستم بدانم آنجا چه مي 

ايم گارنگت همه بركني آيا خوشبختي ؟ كارت پستال هاي زيبايي كه مي فرستادي و كادو هاي رن

شكنجه آور بودند چقدر اسم تو را مشق كردم درست مثل بچه هاي دبستاني . بعد به طرفم برگشت 

 و گفت :

اما من يك بار عاشق شدم هیچ مي دانستي ؟ نه تو از كجا خبر داشتي.سال آخر دانشگاهم بود و او 

ان برد . آنقدر شبیه تو بود كه بي تازه وارد وقتي از در دانشكده وارد شد من و سعید هر دو ماتم

اختیار به طرفش كشیده شیده شدم . با او مثل تو رفتار مي كردم ولي وقتي متوجه شدم به من عالقه 

پیدا كرده است نسبت به او آنقدر صادق بودم كه حقیقت را بگويم . او به خوبي درك كرد كه محبتم 

مثل تو بود . اما سرانجام از نو بود خسته شد  تنها به خاطر شباهتش به توست. دوستش داشتم چون

و مرا ديوانه خواند از من دست كشید و رفت او ارست مي گفت چون من به راستي تا مرز ديوانگي 

پیش رفته ب.دم خدا مي داند من چطور سال آخر را گذراندم اگر سعید نبود و اگر كوشش هاي او 

 نبود نمي توانستم دكترايم را بگیرم.

 ز درون كیفش مقداري جزوه تايپ شده بیرون آورد و به دستم داد و گفت :سپس ا

من تمام كارهاي تايپي تو را كه برايم انجام داده بودي به عنوان يادگار حفظ كردم حاال مي تواني 

 آنها را دور بريزي گفتم :

 اي كاش همان شب عروسي ام مرا با خودن مي بردي . خنده تلخي كرد وگفت :

ايده عالقه و محبت من به تو يك جانبه بود، همانطوري كه او را ترك كردي و از آمان گريختي چه ف

 روزي هم از من گريختي

. 

 سیگاري آتش زد نوچي لیوان به انگشتم سرايت كرده بود گفتم :

 چه خوب بود اگر به گذشته بر مي گشتیم. سري تكان دلد و گفت:

 ل هم هستند. پرسیدم:هیچ چیز تغییر نمي كرد روزها مث

 از من متنفري ؟ نگاهي به ساعتش انداخت و گفت :

هر نوع احساسي در مورد شما داشتم ديگر از بین رفنه نمي توانم بگويم در حال حاضر چه احساسي 

دارم ولي قدر مسلم اين ست كه اگر مثل گذشته دوستت داشتم قادر نبودم و به خودم اجازه نمي 
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ونم تو را باخبر كنم.حاال هم پشیمانم حرفهايم را به عنوان يك هذيان بپذير و دادم كه از راز در

 فراموش كن.

 بلند شد وآهنگ رفتن كرد .پرسیدم:

 تا آمدن سعید صبر نمي

 كنید ؟

 نه متشكرم خیلي زودتر بايد مي رفتم از اينكه وقت شما را گرفتم ببخشید.

 دوخت وبعد گفت : بازهم مي آيید؟نگاهش را لحظه اي به صورتم

 

 از در خارج شد "سالم برسانید"من هرگز رشته الفتم را با خانواده شما نگسستم و با گفتن

 2-2فصل 

بعد از رقتنش با خودم خلوت كردم و به اين نتیجه رسیدم كه نبايد داخل زندگیش شوم براي 

با گذاشتن در جه فهمیدم كه  هردوي ما همه چیز تمام شده بود از شدت سردرد به بستر پناه بردم و

در تب مي سوزم . داروها را خوردم سعي كردم بخوابم . اما فكر اين كه دوباره شكست خورده ام 

آزارم مي داد. من براي او ديگر وجود نداشتم.او مي خواست مر اشكست خورده ببیند كه ديد تمام 

دلش را گشود كه من به آخر خط اين سالها را به انتظار بازگشت من نشسته بود و زماني عقده 

رسیده بودم چه خوب هم موفق شد.ولي آيا زجري كه او در اين سالها كشیده از زجري كه من 

 كشیدم و اكنون نیز مي كشم بیشتر بود؟

دلم هواي مشهد كرده بود پس از توافق با مسعود براي تغییر آب و هوا با مادر و پدر راهي مشهد 

خودم را در حرم ديدم چگونه گريستم به طوري كه اطرافیان راهم به  شدم.چطور بگويم كه وقتي

گريه انداختم دعا كردم تا روح پريشانم واضطراب درونم آرام بگیرد.هر غروب منتظر مي ماندم تا 

نقاره خانه به صدا در آيد. نمي دانم چگونه است در كنار مرقدآن امام بزرگوار روح اين چنین جال 

ام مي گیرد. من هم تا زماني كه در مشهد بودمروح و جسمم آرام بود .ولي از مي يابد و جسم آر

آنجا كه هر آغازي فرنجامي دارد اقامت ما نیز به آخر رسید و آهنگ بازگشت كرديم احساس 

راحتي وسبكي مي كردم نور امیدي قلبم را روشن كرده بود احساس مي كردم بايد استقامت كنم هر 

 چه دشوار باشد.

ي برگشتیم متوجه شدم سعید و بهرام به كردستان رفته اندگذشته تكرار مي شد وصفحات وقت

سعیده "زندگي به عقب برمي گشتند. به محض ورودمان همگي دور ما جمع شدند. مسعود گفت:

ود حال پس آقاي رئیس براي بهب"به شوخي گفتم: "مسافرت به تو ساخته ديگر رنگت پريده نیست
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مسعود  "ه شده بايد او را بیشتر به مسافرت بفرستند.البته مرخصي با حقوق كارمندان شان هم ك

اگر بدانم حقوقت را خرج بچه ها نمي كني موافقت مي كنم ولي متاسفانه ولخرجي هاي تو مرا "گفت:

 "ورشكسته مي كند.

اني بماه اول تابستان داشت تمام مي شد از مسافرت سعید پانزده روزمي گذشت.دوباره بدخلق وعص

شده بودم.در محیط كار اگر مسعود و ريتا هوايم را نداشتند معلوم نبود چه پیش مي آمد .باالخره 

سعید به تنهايي بازگشت وهمان پندها و نصايح گذشته تكرار شد.او مي گويد بايد از خود آزاري 

ده اي وجود كه آين دست بردارم و اصال به گذشته فكر نكنم تا بتوانم سالمتم را بازيابم .اما براي من

نداشت گذشته دست كم مي توانست ياد آور خاطراتم باشد . همیشه يك فمر عذابم مي دادو آن 

اينكه اگر با سرنوشتي كه برايم رقم زده شده بود به مبارزه بر مي خواستم حاال من هم براي خودم 

ان مي شد و توبه مي خانه وزندگي داشتم .كسي چه مي داند شايد پرويز روزي از كرده خود پشیم

كرد.آيا زود قضاوت نكرده بودم؟آيا از مبارزه ترسیده بودم؟چرا هیچكس نمي خواهد با من از 

گذشته حرف بزند براي ديگران مثل اين است كه هیچ اتفاقي نیافتاده است حرف ها و حركاتشان 

ستم هیچ از گذشته درست مثل زماني است كه من در خانه بودم حتي شب ها نیز كه با مادر تنها ه

نمي پرسد فقط از آينده مي گويد نظرش اين است كه اگر گذشته برايم تلخ بوده بايد فراموشش 

كنم براي مادر زندگي سارا بیش از من اهمیت دارد وقتي او را مي بیند از او مي خواهد كه به 

مورد  شتن فرزنديپیشنهاد حمید پاسخ مثبت بدهد به سارا حسادت مي كنم چرا كه توانسته با دا

توجه مرد جواني قرار گیرد كه روزي برادر شوهرش بوده است خانواده سعید به قدري سارا را 

دوست دارند كه هنوز هم مي خواهند او را به عنوان عروس در میان خود داشته باشند.اگر بیش از 

ا سارا در مورد پیشنهاد دو روز پیش ما بماند دنبالش مي آيند و او را با خود مي برند. نمي دانم چر

ازدواج حمید كه مردي فهمیده و جوان است داراي شغلي مناسب مردد است و علت ترديدش 

چیست ؟ من آنقدر در تخیالت خود غوطه ورم كه اطرافم كمتر توجه مي كنم بايد با سارا گفت گو 

دردل مي  كنم من و او آن زمان كه كوچكتر بوديم خیلي راحت به صحبت مي نشستیم و باهم

 كرديم.

صبح با عطسه هاي پي در پي از بستر برخاستم.بیماري روي بیماري. خوشبختانه جمعه بودم و مي 

توانستم استراحت كنم. صداي خنده بچه ها مرا به حیاط كشاند با چه ذوق و شوقي دنبال يك توپ 

ديدي به و عالقه ش پالستیكي مي دويدند.بدون آنكه متوجه باشم وارد بازي شان شدم.من دلبستگي

بچه ها دارم. دنیاي پاك و معصومشان مجذوبم مي كند. با ورود سعید به حیاط دست از بازي كشیدم 

برو  تو حالت خوب نیست"فقط عطسه كردم.گفت: "ياد بچگي افتادي"و در مقابل سؤالش كه پرسید
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تر از كردم بابك كه بزرگروي پله نشستم و به آنها نگاه  "استراحت كن.بچه ها را هم مبتال مي كني

مان چقدر ببین پی"بقیه بود زود رشته بازي را به دست گرفت مجددا بازي از سر گرفته شد. گفتم:

حمید هم خیلي به "سعید گفت "شبیه مجید است هر وقت به او نگاه مي كنم مجید را مي بینم.

ه نكاهي ب"صه چیست .بچه ها چه خوشحالند اصال نمي دانند غم و غ "گفتم: "برادرش شبیه است

اين از خصوصیات بچگي است تا وقتي پا به دبستان نگذاشته اند "آنها انداخت و حرفم را تايید كرد؛ 

آزادند ولي به محض ورود به مدرسه بي خیالي اشان تمام مي شود و احساس مسئولیت مي كنند.حاال 

كمي ديگر مي "ين بود كه گفتم:میل داشتم بیشتر با سعید حرف بزنم ا "بلند شو برو استراحت كن.

 سعید نشان داد كه سراپا گوش"نشینیم بعد مي روم .راستي سعید مي داني بهرام به من چي گفت؟

ه من ك "است من هم تمام وقايع را بدون هیچ كم وكاستي تعريف كردم . دستم را گرفت و گفت:

داد  سعید فشاري به دستم "ه .نه اشتباه نكن دوستم داشت ولي حاال ديگر ن "گفتم دوستت دارد...

من هنوز عاشق نشده ام ولي مي دانم امكان ندارد انسان اولین عشقش را فراموش كند. تو  "وگفت :

به قول خودت هرگز عاشق پرويز نبودي با اين حال نمي توانیاو را فراموش كني پس چطور امكان 

با  ه او مهلت بده بگذار تو را بشناسد اودارد بهرام با عالقه اي كه نسبت به تو داشت فراموشت كند ب

 "خودش درجدال است من مطمئنم كه تو پیروز مي شوي .

اولین روز هفته را با سرما خوردگي آغاز كردم وقتي در آزمايشكاه مشغول كار بودم دوستم كارتي 

كارت عروسي است امیدوارم "روي میز گذاشت و درحالي كه شادي توي صورتش موج مي زد گفت:

با خوشحالي در آغوشش گرفتم وتبريك گفتم.اواز همه كاركنان آزمايشگاه دعوت كرده بود  "بیايي

نمي دانم "نگاهي به كارت روي میز انداختم و گفتم :"سعیده تو مي آيي؟"ريتا كنارم نشست و گفت:

 داگر بیايي من هم خوشحال مي شوم چون ممكن است مسعود نیايید اگر هم آم "ريتا گفت: "شايد

دو روز فرصت داريم اگر حالم خوب بود مي آيم  "گفتم:"چه بهتر در غیر اينصورت من با تو هستم.
"  

آن شب هرسه به جشن عروسي رفتیم وقتي وارد هتل شديم جمعیت زيادي در سالن جمع 

بودند.عروس وداماد به استقبالمان آمدند و جايي براي نشستن تعارفمان كردن . صداي موزيك 

ه گوش مي رسید با ورود ديگر دوستانمان جمع ما كامل شد براي خودمان محفل گرمي به ماليم ب

وجود آورده بوديم و از ديگران غافل بوديم. يك بار برادر عروس از من دعوت به رقص كرد و 

چون نپذيزفتم ديگر اصرار نورزيد ولي تا آخرجشن هربارنگاهم بي اختیار به او مي افتاد او را متوجه 

م میديم شب وقتي به بستر رفتم تمام مناظر آنجا چون پرده سینما از جلو چشمم مي گذشت. خود

 من درمیان آن جمع جوانترين زني بودم كه همسر نداشتم.
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چند روزي گذشت دوست نو عروسم كه در مرخصي به سر مي برد يك روز به من تلفن زد و پس از 

پرسید:چرا؟ وبعد سعي كرد  "نه"گفتم:  "كنم آيا حاضرم دوباره ازدواج "مقدمه چیني پرسید

متقاعدم كند درست همان حرفهاي خانم محسني تكرار شد. از محاسن ازدواج واز خوبي و ويژگي 

 "خدا برادرت را برايت حفظ كند اما من خیال ازدواج ندارم "هاي برادرش گفت .باالخره گفتم:

از قطع تلفن سؤال و جواب شروع شد و او مثل گوش هاي مادر با شنیدن كلمه ازدواج تیز شد و بعد 

ر مي باشد فك"هر مادري آغاز به نصیحت كرد مي خواست قبول كنم.آنقدر گفت كه به ناچار گفتم:

من فقط مي خواستم خود مرا از زيربار آن همه نصیحت خالص كنم ولي نمي "كنم جواب مي دهم .

گو فراهم كرده ام.بعد از آن تلفن هر شب  دانستم باحرفي كه زدم بهترين زمینه را براي گفت و

 سوژه اي براي صحبت داشتند مسعود و سعید مخالف بودند و خانم ها موافق.

در اين میان تنها كسي كه حرفي براي گفتن نداشت من بودم مي نشستم و نگاهشان مي كردم فكر 

مي شود اما وقتي پاي دخالت مي كردم مانند تمام وقايع كهنه و از ياد رفته اين موضوع نیز فراموش 

عمو به میان آمد متوجه جدي بودن قضیه شدم او مرا تنها در اتاق غافلگیر كرد و درست مانند يك 

واعظ شروع به خطبه كرد. هنگامي كه خاط جمعشان كردم كه خیال ازدواج ندارم سري از روي 

زدواج كني اين بار حواست را چرا ؟ بچه جان تو هنوز خیلي جواني. بايد ا"تاسف تكان داد و گفت:

جمع كن و اگر ديدي واقعا تو را مي خواهد قبول كن بعد در حالي كه نگاه مستقیمش را به صورتم 

براي آنكه  "همان شب عروسي خواهرش؟ " "نه" "تا حاال با او صحبت كرده اي؟"مي دوخت گفت:

ن بودند .منظورم را جلوي هر گونه سوء تفاهم گرفته شود گفتم كه مسود و ريتا هم با م

قتي و "گفتم:  "مي دانم تنها نبوده اي ولي مي خواهم بدان تو چه برداشتي از او داري."فهمیدوگفت:

 "خیال ازدواج ندارم محك زدن برايم لزومي ندارد.

ولي مادرت حرف ديگري مي زند "در اتاق شروع به قدم زدن كرد كمي به اطراف نگاه كرد و گفت:

 "تصمیم من همین است"گفتم:"ول داده اي كه فكر كني و بعد تصمیم بگیريمي گويد تو به ق

نا امید شد و از  "در حال حاضر با هیچكس " "با اين مرد ازدواج نمي كني يا با هیچكس؟ "پرسید:

 "اشتباهات گذشته را تكرار نخواهم كرد "پیشم رفت با خود گفتم

 3فصل 

عد از دو سال اين دفتررا در انباري بین كاغذهاي باطله مدت هاست از خودم دست كشیده ام امروز ب

پیدا كردم وقتي آخرين سطر آن را خوانده ام خنده ام گرفت چون هیچ متوجه گذشت زمان نبودم 

نه آنكه خوشي ها مرا غافل كرده باشند نه فقط به اين علت كه روزها برايم يكنواخت وبدون هیجان 

 بود.
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ث شد دوباره دست به قلم ببرم سفر دكتر به خارج بود خوب يادم مي شايد يكي از داليلي كه باع

آيد وقتي در خانه موضوع گرفتن تخصص سعید و بهرام به میان آمد باناباوري به آنها نگاه كردم 

اصال نمي توانستم باور كنم كه وقتي آنها مي رفتند من با كوله باري از غم و انده تنها مي ماندم شب 

ر خانه ما گذارند تا نیمه هاي شب همه بیدار بوديم مي گفتند و مي خنديدند اما من آخر را بهرام د

ازدرون مي گريستم چه شبي بود ان شب برق شیطنت در چشمش مي درخشید. مي خواست بداند 

من در چه حالي هستم او كه همیشه مردي آرام و خونسرد بود با مسعود شوخي مي كرد و سربه سر 

براي شوخي لیستي از كادوهايي كه ديگران مي خواستند نوشت و باشیطنت  ديگران مي گذاشت.

ه ببخشید فراموش كردم ك"وبالفاصله با تمسخر گفت:"شما چه مي خواهید ؟"خاصي از من پرسید: 

سپس نتظر جواب من نشد و با پدر به صحبت نشست. طاقت  "شما از اجناس خارجي اشباع هستید 

ا نداشتم از اتاق خارج شدم وبه حیاط پناه بردم نمي توانستم افكارم را شنیدن گوشه و كنايه هايش ر

روي موضوع به خصوصي متمركز كنم همه چیز به سرعت از مغزم فرار مي كرد فقط صدايي در 

گوشم مي پیچید كه او مي رود و هرگز بر نمي گردد. صبح خیلي زود از سعید خداحافظي كردم 

توانم براي بدرقه اش به فرودگاه بروم.عذرم را پذيرفت وقتي وگفتم كه حالم خوب نیست ونمي 

 همه رفتند آن وقت گريستم.

هر روز خود را ناتوان تر از روز پیش مي بینم.نمي دانم چطور تا به حال زنده مانده ام .سعید مرتب 

همه براي پدر و مادر نامه مي نويسد ودر آخر هم مي گويد به همه سالم برسانند.گويي سعید هم 

چیز را فراموش كرده است اگر مي دانست من چه مي كشم اينقدر بي رحم نمي شد. راستي 

فراموش كردم بنويسم كه من تغییر مكان داده و اتاق بهرام را اشغال كرده ام . بايد دلیل آن را 

 بنويسم ولي بعد..؛چون مادر مقداري وسايل ترشي خريده واز من مي خواهد كمكش كنم.

شروع ماه دوم پايیز يك نامه هم از سعید دريافت كردم با شوق فراوان آن را گشودم و با امروز با 

عجله مشغول خواندن شدم منتظر خبري از بهرام بودم وقتي به اين جمله رسیدم كه او يكي از 

دختران فامیلش را در آنجا پیدا كرده دستهايم آشكارا مي لرزيد. باقي نامه فقط تعريف از آنها بود 

با خود فكر كردم چه زوج ايده آلي از خواب در خواهندآمد بهرام جراح و خانمش ماما.حسادت 

 بروجودم غلبه كرد نامه را مچاله كردم و به زمین انداختم.

در شركت تمام اتاق ها به هم ريخته وبوي رنگ و بتونه فضا را پر كرده بود.مسعود كنارم آمد و 

 هیچ فقط استراحت "مرخصي با حقوق مي خواهي چكار كني؟سعیده خوشحال باش يك هفته "گفت:

حالش خوبست و كارهايش با موفقیت پیش مي رود.  "چي نوشته؟ ".راستي نامه سعید هم آمد. 

چرا باهم هستند آقاي دكتر تو يكي از  "چرا فقط از سعید مي گويي مگر با بهرام نیست ؟"
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 "منظورت از مشغول چیست؟"مشغول است. دخترهاي فامیلش را در آنجا پیدا كرده و با او 

اوال شهر نه كشور.بعد هم چرا "منظوري ندارم خوب يك فامیل توي يك شهر غريب نعمتي است! 

معذرت مي خواهم منظوري نداشتم . لبخند كمرنگي  "مي گويي آقاي دكتر من مگر اتفاقي افتاده؟

 م: تو چي كار مي كني ؟گفتبر لبش نقش بست و براي آنكه موضوع صحبت را عوض كنم پرسید

من مجبورم هر روز بیايم و ناظر كارها باشم حاال اگر كاري نداري مي تواني بروي خانه به مادر هم ":

 و از در خارج شد . "سالم برسان شايد شب آمدم آنجا

 از حساسیتي كه در مورد نامه نشان داده بودم شرمنده شدم. اما فكر اين كه آنها باهم هستند و من

مجبورم تنهايي را تحمل كنم زجرم مي داد.خويشتن داري را به من نیاموخته بودند اين نشانه ضعفم 

بود كه هركس مي توانست واكنش حرفش را در صورتم بخواند. نمي توانستم تمايالتم را از ديگران 

م به یلي كمخفي نگه دارم چگونه بود كه برام در آن زمان به رازم پي نبردوشايد به اين علت كه خ

چهره ام نگاه مي كرد آن دختر چه قیافه اي دارد كه سعید را به تعريف وا داشته است؟خانم 

ز با هم ا "پس صبركن باهم برويم"االن مي روم  "تو هنوز نرفته اي؟"محسني داخل شد و پرسید:

شركت خارج شديم خانم محسني گفت اگر وقت دارم همراهش بروم تا كمي خريد كند من هم 

راي گريز از تنهايي قبول كردم و سوار ماشین شدم در خیابان بهار به چند مغازه سرزديم او كمي ب

خريد كرد و بعد با هم به يك كافه تريا رفتیم و سفارش قهوه داديم جز ما دو نفر كس ديگري آنجا 

عطیلي ت من تمام هفته گرفتارم اين يك هفته "نبود پرسیدم:اين يك هفته بیكاري را چه مي كني؟ 

شركت واقعا به موقع بودى ! مي توانم با خیال راحت راحت به كارم برسم راستي سعیده تو هیچ مي 

منظورم برادر خانم "متعج شدم او لبخندي زد وگفت:  "داني خواهر من با خواستگار تو ازدواج كرد؟

ون كسي را بیربا خوشحالي گفتم: خوب مبارك است . در حالي كه از داخل كیفش ع "يحیوي است .

وقتي تو درخواست بهزاد را براي ازدواج رد كردي يحیوي از من سراغ يك دختر "مي آورد گفت:

خوب را گرفت.من هم خواهر خودم را پیشنهاد كردم آمدند و ديدند و پسنديدند.چون خواهرم 

دوارم یگفتم: ام "مشغول تحصیل است فقط عقد كرده اند و براي بهار امسال قرار عروسي گذاشتند

خوشنخت شوند.وبعد به شوخي اضافه كردم: بهتر است تويك بنگاه همسريابي بازكني هم ثواب 

براي دوستان ديگر پادر میاني نمي كنم ازدواج نافرجام تو "میكني وهم...حرفم راقطع كرد و گفت :

منده بايد شر نه تو چرا "به اندازه كافي برايم پشیماني به دنبال داشت ومن هنوز از تو شرمنده ام.

باشي سرنوشت من اين طور بود من از تو هیچ گله اي ندارم به قول قديمي ها ازدواج مثل يك 

هندوانه در بسته است يا قرمز و شیرين است يا سفید و بي مزه . تقصي تو نبود كه هندوانه من سفید 

و با نگاهي كه به از آب درآمد. حاال ديگر گذشته من فراموش كرده ام تو هم فراموش كن. اما ا
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 "واقعا فراموش كرد؟"صورتم انداخت فهمید فراموش نكرده ام چشماهیش را تنگ كرد وپرسید:

اگر نكنم چه كنم؟ او ازدواج كرده و من از دام رسته ام. به قول مسعود زندگي مشترك ما فاجعه بود 

عشه به اندامم مي مي دوني اگر ادامه پیدا مي كرد چه به روزم مي آمد؟ حتي حاال هم فكرش ر

اندازد او زن نمي خواست معشوقه مي خواست.البته معشوقه هم به وفور داشت اما به قول خودش 

مي خواست يك ايراني راهم در خوشي هايش شريك كند آن هم چه خوشي هايي ! جزء ننگ و 

دواج ، زرسوايي هیچ چیز ديگر نداشت وقتي خوب فكر مي كنم به اين نتیجه مي رسم بهترين نوع ا

ازدواج فامیلي است.هم ديگر را مي شناسند و به روحیات هم آشنا هستند الته منظورم ازدواج هايي 

نیست كه برپايه قراردادهاي اجباري صورت مي گیرد. من فكر میكنم پايه يك زندگي موفق بايد 

ي م زندگي جديدروي تفاهم دو جانبه بنا شده باشد . شناخت متقابل دو تا آدمي كه مي خواهند با ه

را شروع كنند خیلي مهم است بايد روحیات و عقايدشان در يك مسیر باشد به نظر من نحوه شوهر 

دادن دخترها در طبقه اي از جامعه كه ما جزو آن هستیم درست نیست . وقتي كسي به خواستگاري 

هرگز در مورد  دختر ما مي آيد فقط مي پرسیم میزان تحصیالت و پايه حقوق داماد چقدر است ولي

امیدوارم گذشته  "روحیات وعقايد او سؤال نمي كنیم. از تريا خارج شديم موقع خداحافظي گفت:

دست يكديگر را فشرديم و از هم  "برايت تكرار نشود و در راهي كه انتخاب كرده اي موفق باشي

 جدا شديم.

ا با موفقیت گذرانده اند و در اواخر زمستان نمه اي از سعید داشتم كه نوشته بود دوره تخصص ر

براي ماه دوم بهار به ايران باز مي گردند او از عالمت جمع استفاده كرده بود و من امیدوار شدم كه 

 بهرام نیز برمیگردد.

خانه را به دست نقاش سپرديم و روز شماري مي كرديم خانه دگرگون شده بود و من كه اتاق بهرام 

ان در تغییر تحول خانه مي كوشیدم دوست داشتم گذشته را و هر را اشغا كرده بودم بیش از ديگر

چیز منزل كه متعلق به گذشته بود دور بريزم احاس نويي در وجودم ريشه دوانیده بود .ديگر تب 

نمي كردم هرچه روز آمدنشان نزديك تر مي شد ترديد و دودلي من هم بیشتر مي شد سعي مي 

ون من گذشته و خطرات تلخ را فراموش كرده است بدبختانه كردم به خودم بقبوالنم كه او نیز چ

روز ورود آنها به علت هیجان زياد تب كردم و نتوانستم به فرودگاه بروم پس در خانه به انتظار 

نشستم زمان به كندي مي گذشت با هر صداي ترمز ماشین از جا مي پريدم وقتي سرانجام زنگ در 

یجان بايستد با اشتیاق در را گشودم و با ديدن سعید در به صدا در آمدنزديك بود قلبم از ه

خواهر كوچلويم هیچ مي "آغوشش كشیدم و صورتش را غرق بوسه كردم.موهايم را كشید و گفت:

من هم همینطور خوشحالم كه برگشتي. ديگر  "داني دلم بیش از همه براي تو تنگ شده بود؟
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ها نبود به كوچه نگاه كردم اما نشاني از او نديدم اعضاي خانواده هم وارد شدند اما او در میان آن

را؟ چ "او چند روز ديگر مي آيد "پرسیدم: پس دكتر كو ؟ سعید دست به گردنم انداخت و گفت : 

ي بعد به شوخ "چون مي خواستم تو را زودتر ببینم "تو چرا زمیني نیامدي ؟  "چون زمیني مي آيد"

 هنوز نرسیده شوخي ات گول كرد؟ گفتم :تو "اگر ناراحتي برگردم "گفت: 

گفتني ها زياد داشت وهمه با اشتیاق گوش مي كردند بازگشت خودم را با او مقايسه كردم يكي 

سرافكنده و ديگري سربلند.از من هیچ نپرسیدند ولي از او مي خواستند تا همه چیز را تعريف كند. 

دم كه طالب شنیدنش باشند؟ او از عمل به راستي آيا من حرفي براي گفتن داشتم ؟ من چه كرده بو

جراحي و پیوند اعضا مي گفت هر چه او بیشتر تعريف مي كرد من شرمسار تر مي شدم . آنها تا 

نیمه هاي شب نشستند ولي من به علت سردرد زودتر به اتاقم پناه بردم اماه به خواب نرفتم همان 

كست خورده و ناامید به همه حسادت مي كابوس هاي گذشته به سراغم آمدند. خودم را ديدم كه ش

 كنم همه جزء من خوشبختد حتي سارا با داشتن طفلي يتیم. همه هدف دارند اما من چه دارم؟

صبح وقتي چشم گشودم سعید باالي سرم بود لب تختم نشست و در حالي كه دستش را روي 

ولي حرارت بدنت چیز "خوبم  "صبح بخیر حالت چطور است خواهر؟  "پیشانیم مي گذاشت گفت: 

هنوز نتوانستي خودت را وفق "اهمیت نده من وتب به هم عادت كرده ايم.  "ديگري مي گويد.

خودم را به چي بايد وفق بدهم؟به بدبختي؟به آنكه خیلي وقت است عادت كرده ام .  "بدهي؟ 

وشبخت خ منظورم زندگي است نه بدبختي. انسان مختار است كه "انگشت روي لبم گذاشت وگفت: 

زندگي كند يا بدبخت. من وتو با اعمالمان زندگي مي كنیم رقم زدن خوشبختي به دست خودمان 

است بسیاري از سعادت هاي ظاهري عین بدبختي است و برعكس خیلي از بدبختي ها هم عین 

خوشبختي هستند. اگر نظر مرا بخواهي تو خیلي هم خوشبختي چون خداوند آنقدر به تو لطف داشته 

ه از گرداب نجاتت داد تو بنده ناشكري هستي هركس به جاي تو بود به جاي آنكه زانوي غم در ك

بغل بگیرد سعي مي كردبه پاس لطف و نظري كه خدا به او كرده شكر گزاري كند و زندگي جديدي 

براي خودش بسازد بايد از گذشت درس گرفت و تجربه اندوخت حاال بلند شو بگو چرا فكر مي 

ختي؟ راستي چه اتاق قشنگي درست كرده اي ! به جاي پذيرايي از مهماني كه برتو وارد كني بدب

و گفتم : ت "شده آيه ياس مي خواني ؟ در كجاي دنیا رسم است كه با مهمان اين طور رفتار كنند؟

تو مي توانستي با يك كلمه محبت آمیز  "بدون دعوت آمده اي و من آمادگي پذيرايي ندارم . گفت: 

من پذيرايي كني ولي عیب نداره اين بار تو را مي بخشم. اما بار ديگر كه به اتاقت آمدم بايد با از 

ت بیا برويم صبحانه آماه س "بعد دستم را گرفت واز جا بلند كرد :  "رويي گشاده با من روبرو شوي

حالم وشمن هم خ"گفتم : سعید خیلي دوستت دارم و خوشحالم كه پیشم هستي.  "خیلي گرسنه ام 
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كه مي توانم با تو راحت حرف بزنم چون اينطور كه شنیده ام تو با كسي دردل نمي كني واز همه 

  "كناره مي گیري حاال كه پیش تو هستم دوست دار عالوه بر برادري دوستت هم باشم.

موقع صرف صبحانه گفت و گوهاي مختلفي داشتیمم و نمي دانم چه پیش آمد كه من گفتم : براي 

چه  مادر سهیده"قي كه در اختیار دارم كرايه مي دهم . سعید با تعجب به مادر نگاه كرد و پرسید: اتا

راست مي گويد چون سعیده هرچه حقوق مي "مادر داخل حرفش شد و گفت :  "مي گويد ؟ يعني...

ايد به بگیرد براي بچه ها خرج مي كند من با اين كار كه براي بچه ها چیز بخرد مخالفتي ندارم ولي 

فكر زندگي و آينده خودش هم باشد براي اينكه جلوي ولخرجي هاي او را بگیرم بابت اتاقش كرايه 

نطور اگر اي "سعید نفس راحتي كشید و گفت :  "مي گیريم و براي خودش توي بانك مي گذاريم .

 ن اجاره ميمادر گفت : فكر كردي ما از دخترما "است عیبي ندارد ولي براي يك لحظه فكر كردم...

وي آن ت "آنگاه روبه من كرد و پرسید:  "بله راستش فكركردم واقعا اروپايي شده ايم. " "گیريم؟

بله خیلي راحتم مصوصا شبهاي جمعه كه خانه پر هیاهو مي شود وقتي خسته به  "اتاق راحت هستي؟

 فته اتاق خوبي است.اتاقم مي روم و در را مي بندم هر چند بچه ها راحتم نمي گذارند اما رويهم ر

اواخر هفته سعید نگران به نظر مي رسید وچشم به راه بهرام داشت تنها او نگران نبود بلكه اين 

نگراني در يكايك افراد خانواده ديده مي شد باالخره با پانزده روز تاخیر پیدايش شد بدون خبر و 

در را كه نوشته بود براي عیادت ناگهاني من تازه از آزمايشگاه برگشته بودم و داشتم ياداشت ما

دوستي با پدر رفته اند مي خواندم و هنوز لباسم را تغییر نداده بودم كه زنگ در به صدا در آمد وقتي 

در را گشودم و بهرام را ديدم بي اختیار فريادي از خوشحالي كشیدم او لبخندي به رويم زد وداخل 

مديد؟پس چمدانهايتان كو؟ نگاهي به اطراف شد سعي كردم خودم را كنترل كنم .پرسیدم: كي آ

ان پس چرا تلفن نكرديد همه نگر "پنج بعد از ظهر رسیدم ومستقیم به خانه رفتم. "انداخت و گفت: 

شما بودند مخصوصا سعید كه خیلي چشم انتظار شما بود. مي خواستیم به استقبالتان بیايم . با طعنه 

ه بدرقه ام آمديد كافي بود ديگر نمي خواستم براي شما كه حتما مي آمديد همان قدر ك"گفت :

نه رفته اند عیادت دوستي ولي  "استقبال شما را به زحمت بیندازم . كسي ديگر در خانه نیست؟

يادداشت گذاشته اند اگر از شما خبري رسید به انها اطالع بدهم حاال چرا اينجا ايتاده ايد بفرمايید 

ناگهان  "خ.ب مي بینم تمام چراغ ها روشن است "چطور مگر؟  "تاريكي را طالق داده ايد؟ "تو. 

خ.استم من هم كمي او را آزار  "همسايه آورديد؟ "نگاهش به اتاق سابقش افتاد با تعجب پرسید:

بدهم به همین منظور نگاهي به اتاق انداختم و گفتم: بله چند ماهي است . كنجكاويش تحريك شد و 

 "پس چرا شما در راباز كرديد؟"نه كارمد است  "دانشجو است "ت بله تنهاس "مجرد است"پرسید:

نزديك بد قهقهه سربدهم ولي خودم را كنترل كردم و گفتم: آنقدر با او صمیمي هستیم كه فرقي 
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نمي كند چه كسي در را باز كند در ثاني من كه ديگر دختر هیجده ساله نیستم مگر شما خیال داريد 

دامه بدهید؟ خسته به نظر مي رسید . به ديوار تكیه داده بود و وزنش را سوال و جواب را همین جا ا

ي حاال چیزي ننوشته اند ول "خسته نیستم مامان وبابا كي برمي گردند؟ "به پا تحمل مي كرد.گفت: 

 "نه اين كار را نكنید نمي خواهم مانع ديدار دوستان باشم "تلفن مي كنم و مي گويم شما آمده ايد . 

من به آنها توضیح مي دهم شما نگران نباشید. اگر من نمي آمدم شما تنها  "بفهمند...  ولي اگر

منظورش را نفهمیدم ولي ديدم بهتر است حقیقت را بگويم . گفتم: مايلیذ با همسايه جديد  "بوديد؟ 

اق تما آشنا شويد؟ وبهد بدون آنكه منتظر جوابي باشم لبه آستین كتش را گرفتم و با خود به طرف ا

كشیدم در را باز كردو گفتم: بیايید تو االن مي رسد. كمي به اطاف نگاه كرد و عكس من را روي 

نه من مستاجر اينجا هستم  "مرا دست مي اندازيد؟ "ديوار ديد نگاهش در نگاهم افتاد و پرسید : 

دگي جا زنمن كه به شما نگفتم مستاجرمان زن است يا مرد شما خودان تصور كرديد كه يك مرد اين

مي كند. لب پنجره نشست و سرش را به زير انداخت رنجانده بودمش شرمنده شدم و گفتم : مرا 

ببخشید خواستم شوخي كرده باشم و در ضمن تالفي حرف هاي شما را بكنم. لبخندي تلخ بر لب 

 ممن قصد شكنجه شما را نداشتم متاسف "حتي شوخي هاي شما مرا شكنجه مي دهد "آورد و گفت : 

و براي آوردن چاي از اتاق خارج شدم. وقتي فنجان چاي را مقابلش گذاشتم گفتم : متاسفانه قهوه 

گفتم: چرا بد برداشت مي كنید؟بادتان هست وقتي  "طعنه هم مي زنید؟ "توي خانه نداريم.گفت

ي جیح متازه از سفر آمده بودم گفتید كه نمي دانید من غذاي ايراني مي خورم يا غذاي خارجي را تر

دهم؟ آيا شما آن روز قصد طعنه به من را داشتید كه فكر مي كنید من هم... نگذاشت حرفم را ادامه 

من هیچ وقت خودم را گم نمي كنم مي دانم كه چه كسي هستم و كجا هستم و چرا  "بدهم گفت: 

فتم دويدم و گ هستم اگر نیت تالفي داريد بگذاريد براي بعد ؛ چون من ... اينبار من به میان حرفش

: مي دانم خسته هستید هر چه بگويم شما قبول نمي كنید پس بهتر است ساكت باشم. مدتي به 

مي  "حال خواهرها و بچه ها چطور است؟"سكوت گذشت او بود سكوت را شكست و پرسید :

امان از اين زبان شما "گذاشتید يك ساعت ديگر هم مي گذشت آن وقت حالشان را مي پرسیديد.

مجالي براي احوالپرسي گذاشتید؟از وقتي آمده ام يا دستم انداخته ايد يا ايراد مي گیريد پس  مگر

از جا برخاست . من گفتم : مي خواهید فكر  "بهتر است بروم و موقعي بیايم كه ديگران هم باشند 

داريد به  وستكنند كه میهمان را از خانه فراري داده ام بنشینید تا من تلفن كنم بعد با آنهايي كه د

صحبت بنشینید. هیچ نگفت و من پاي تلفن رفتم و ورود او را ب مادر اطالع دادم خود او هم با نادر 

ودر مقابل اصرار مادر  "اگر اجازه بدهید سعیده را براي شام بیرون ببرم؟ "صحبت كرد وگفت: 

كالمه اش تمام شد وقتي م"وعده شام براي فرداشب كه همه جمع باشند  "پافشاري كرد و گفت : 
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كیفم را  "من بايد تشخیص بدهم يا شما ؟"گفتم : بد مصاحبي براي خودتان انتخاب كرديد . گفت:

اگر بپرسم تب تان قطع شده يا نه چه  "برداشتم و با هم از خانه خارج شديم توي ماشین پرسید:

گفتم: نه چون قصد  "جوابي مي دهید؟ به من مي خنديد يا چیزي در همان رديف تحويل مي دهید؟

اگر اينطور است پس يكبار ديگر تكرار مي  "دارم مصاحب خوبي باشم. خنده بلندي سرداد و گفن:

 "نه مثل گذشته ولي بعضي وقتها به سراغم مي آيد  "كنم حالتان چطور است؟ هنوز ت مي كنید ؟

قي شته هیچ فرولي اينطور كه من میبینم خیلي هم سرحال به نظر مي رسید نسبت به دوسال گذ

دلم براي بیماران شما مي سورد چون اينطور كه پیداست شما  "نكرديد و اين نشانه سلمتي است.

بیماري را از روي ظاهر افراد تشخیص مي دهید خدا كند من هرگز مجبور نباشم به شما مراجعه كنم 

هرگز مداواي شما من هم به شما قول مي دهم كه "هیچ معلوم نیست چه سرنوشتي ر انتظارم باشد. 

 را به عده نگیرم

عید حتما س"نزديك رستوراني كه براي اولین بار همديگر را مالقات كرده بوديم پارك كرد و گفت:

به جستجو پرداختیم اما او را نديديم در همان جاي قبلي نشستیم او لیست غذا را در  "اينجاست

گاهش را حس كردم وقتي غذا روي میز اختیار من گذاشت . از زير چشم نگاهم مي كرد سنگیني ن

خودش شروع به خوردن كرد با اشتهاي فراوان غذا مي  "بفرمايید میل كنید "چیده شد با گفتن 

ي چرا نم"خورد ولي من میل چنداني نداشتم و فقط با آن بازي مي كردم بهرام متوجه شد و پرسید:

هم پس از مدت ها از خوردن غذاي ولي برخالف شما من هم گرسنه ام "گرسنه نیستم  "خوريد ؟

بناچار كمي خوردم  "ايراني لذت مي برم براي اينكه هم غذاي خوبي باشید لطفا مرا همراهي كنید.

اما زودتر از او دست كشیدم او هم غذايش را تمام كرد و سیگاري آتش زد خودش را از میز كنار 

م: بپرسید گفت "ید كه حقیقت را بگويید؟مي توانم از شما سؤالي بكنم؟ قول مي ده "كشید و پرسید:

خوب چون يك زندگي  "چرا اتاق مرا امتخاب كرديد؟ "و مطمئن باشید كه حقیقت را خواهید شنید.

ساده و مستقل دارم از همه جدا هستم وقتي از سروصداي ديگران خسته مي شوم جايي دارم كه به 

 "ه كني شايد اين كار علت به خصوصي داشته؟ولي مي توانستي از اتاق سعید استفاد"آن پناه ببرم. 

نه فقط يك اتاق آن طرف حیاط مي خواستم كه برداشتم مگر شما خیال داريد برگرديد؟ پوزخندي 

 "اگر هم مي خواستم با وجود شما پشیمان مي شدم "زد و گفت : 

ا و مادر شمبه خودم فكر نمي كنم دلم براي پدر  "چرا فكر مي كنید من مخل آسايش شما هستم؟ 

مي سوزد كه هروز مجبور مي شوند به مشاجرات ما گوش كنند همان بهتر شد كه پیش از آنكه 

با گفتناين جمله از جا برخاست من هم بلند شدم  "مشاجره هاي ما شروع شود من از آنجا رفتم

 تهر دو در سكو "بهتر است براي هضم غذا كمي قدم بزنیم"وقتي رستوران را ترك كرديم گفت:
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راه مي رفتیم فقط صداي قدمهايمان برروي پیاده رو به گوش مي رسید لحظه اي ايستاد و بعد مثل 

شما گفتید هر وقت از ديگران خسته ;quot"اينكه چیزي به يادآورده باشد رو به من كرد و گفت:

مه ابا اشاره سر گفته اش را تايید كردم . اد"مي شويد به اتاقتان پناه مي بريد درست شنیدم؟

پس ممكن است از گفت و گو با من هم خسته شويد آيا آنقدر صادق هستید كه بدون "داد:

ا با اين كالم ر "راستي؟!"من از مصاحبت با شما خسته نمي شوم  "رودربايستي به خودم بگويید؟

همه مگر من با ديگران چه تفاوتي دارم؟ اگر از خانواده خودتان كه اين "تمسخر ادا كرد و ادامه داد:

به شما محبت مي كنند خسته مي شويد چطور است كه با اطمینان مي گويید از من خسته نمي شويد؟ 

 در حالي كه من همیشه باعث رنجش شما مي شوم.

مي خواست از زير زبانم حرف در بیاورد مي خواست اعتراف كنم كه براي ديدنش مدت ها انتظار 

ا را بر زبان بیاورم منتظر پاسخ بود ولي من سكوت كردم كشیده ام . اما غرورم اجازه نمي داد اينه

با شناختي كه من از شما دارم و با نوجه به اقرار خودتان اين  "پس خود او به حرف آمد و گفت: 

سؤال را كردم هر چند مهم نیست ولي دوست ندارم براي گريز از مصاحبت من به ديگران پناه 

به چه چیزي اشاره مي كرد؟و منظورش از پناه بردن  "س كنید. ببريد و يا خودتان را درتوي اتاق حب

به ديگران چه بود؟ گفتم: من همیشه سعي كرده ام مصاحب يا دست كم مستمع خوبي باشم ولي 

من  به هر حال"فكر نمي كنید كه گاهي كمك گرفتن از ديگران براي دفع مزاحم الزم باشد؟ گفت:

هر ايراد و انتقادي را مستقیم به خودم بگويید شما در اين  از آن نوع آدم ها هستم كه دوست دارم

نه چون خودم هم درست مثل شما فكر مي كنم. چیني بر پیشاني  "طرز فكر ايرادي مي بینید؟

انداخت مي خواست حرفي بزند اما منصرف شد راهش را كج كرد و به طرف رستوران برگشت 

مجددا وارد رستوران شد و پس از چند  "ببخشیدچند لحظه "وقتي نزديك رستوران رسیدم با گفتن

فكر نمي كنم سعید امشب به اينجا بیايد بهتر است برگرديم در  "دقیقه كوتاه برگشت و گفت: 

ماشین را باز كرد و من سوار شدم. در سكوت به سوي خانه راه افتاديم پس از طي مسافتي براي 

ديديد؟كجا بهتر است؟ اينجا يا آنجا؟ آيا  آنكه سكوت را بشكنم پرسیدم:امريكا را چطور جايي

ما براي خوش گذراني نرفته بوديم و فكر مي كنم اصوال بي بند وباري با روحیه من  "خوش گذشت؟ 

پرسیدم:مگر انسان بايد مثل شما كرد  "و سعید سازگار نیست مگر فراموش كرديد من يك كردم؟

اين بود كه ما كردها تابع قوانین خاص خودمان  نه منظور "باشد تا از بي بند وباري متنفر باشد؟ 

هستیم در خیلي موارد با ديگران اختالف سلیقه داريم به عنوان مثال يك كرد هرگز به همسرش 

اجازه نمي دهد براي او خط مشي تعیین كند زن كرد مطیع همسر خودش است و حتي بدون اجازه او 

نه به اين شكل زن خود را مقید مي داند كه  "ي؟ گفتم: حكومت مرد ساالر "ازخانه خارج نمي شود.
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و مردها آزادند كه هرگونه  "مطیع شوهر باشد براي زن كرد همسر حكم خداي روي زمین را دارد.

دوست دارند زندگي كنند؟بدون آنكه همسرشان جرات انتقاد داشته باشد اگر اينطور باشد من فكر 

نها پیش داوري نكنو. تا آ"ام مي كنند. خنديد و گفت:مي كنم آنها زن نمي گیرند بلكه برده استخد

را نشناسي نمي تواني از نحوه زندگي كردنشان خرده بگیري من بايد يك روز بنشینم و با تو در 

مورد آداب رسوم خودمان صحبت كنم مطمئنم نظرت تغییر خواهد كرد چطور شد كه صحبت به 

كا خوش گذشت و شما مساله كردبودنتان را من از شما پرسیدم آيا در آمري "كردستان كشید؟

خوب خیلي از جوان ها طالب آزادي اند و تا پا از  "چرا؟"مطرح كرديد من فكر نمي كردم برگرديد. 

نه به  "در مورد من هم اينطور فكر كردي؟"مرز بیرون مي گذارند خودشان را فراموش مي كنند. 

امكانات آن جا براي جراحي ماندن را به  اين صورت پیش خودم فكر مي كردم كه شما با ديدن

همه اينطور نیستند آنههايي كه احساس مسئولیت مي كنند بر مي  "آمدن ترجیخ مي دهید. 

گردند.من .وامثال من با پول و هزينه اين مردم درس خوانده ايم نبايد به خودمان اجازه بدهیم كه 

خره چرا باال"ن مثل شما فكر نمي كنند ديگرا "حاصل تالش اين مردم را بگانگان برداشت كنند.

من "با شیطنت پرسیدم: آيا قلب شما در گرو بود؟  "برمي گردند.مخصوصا اگر قلبشان در گرو باشد

شما در اين مدت چه "و پوزخندي زد دستم را خوانده بود پرسید: "به مردم مديون بودم فقط همین

ينده ولي آ"هیچكس به انتظار آينده بودم  "انتظار چه كسي؟"هیچ فقط انتظار كشیدم.  "كرديد؟

انظار نمي خواهد خود به خود مي آيد من فكر مي كردم خواهید گفت منتظر ديدار ما بوديد همیشه 

به خانه كه  "حسابم غلط از آب در مي آيد اما مهم نیست اين هم روي تمام اشتباهات ديگر. 

ن چنان در آغوش پدر جاي گرفته بود كه گويي رسیديم بهرام با استقبال گرم خانواده روبه رو شد آ

خیال بیرون آمدن ندارد بچه ها اول خجالت كشیدند ولي بعد آنها هم در بغل او جا گرفتند بدون 

آنكه من و او بدانیم يه افتخار ورودش جشن گرفته بودند صورتش از خوشحالي مي درخشید سعید 

بعد  دنبال تو بوديم"ظر هستیم. بهرام جواب داد: پرسید: شما كجا رفته بوديد ؟ ما ساعت هاست منت

سعید پرسید :همان جاي همیشگي ؟ بهرام با اشاره سر تصديق كرد و "شام خورديم و برگشتیم

سعید با افسوس گفت: چطور به فكر من نرسید كه ممكن است شما آنجا رفته باشد وقتي پدر به من 

و بقیه منتظر نشسته ايم . بهرام رو به مادر كرد و  خبر داد كه آماده اي به خانه آمدم و با مسعود

پدرم گفت : ما میهماني نداديم همه مي خواستند تو را ببینند  "قول مهماني براي امشب نبود."گفت:

نمي توانستند تا فردا شب صبر كنند خوشحالیم كه صحیح و سالم برگشتي اين چند روز تاخیر تو 

راي سعید انگار كه چیزي گم كرده باشد چرا تلفن نكردي به براي ما كالفه كننده بود مخصوصا ب

پدر چیني به پیشاني انداخت و گفت: اين چه حرفي  "نمي خواستم مزاحم شوم "استقبالت بیايیم؟ 
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است مگر تو با سعید و مسعود فرق داري ؟اگرچه پدرت نیستم اما تو را مثل بچه هايم دوست دارم. 

ر ورودش را اطالع نداد مي خواست سوغاتي ها را مخفي كند ولي سارا گفت: من مي دانم چرا دكت

دكتر من مطابق لیستي كه نوشته ايد كادوهايم را تحويل مي گیرم. بهرام گفت: شرمنده ام نكنید 

سوغاتي من قابل هیچكدامتان نیست . سیما گفت: ولي ما قبول داريم چه موقع براي گرفتن آنها 

 گويید در خدمتگذاري حاضرم. بیايیم؟ هروقت دوست داشتید ب

صحبت ها گل انداخته بود و درست مثل شب قبل خداحافظي تا نیمه هاي شب به درازا كشید صبح 

 روز بعد سعید و بهرام هنوز در خواب بودند كه من به سركار رفتم. 

ته سدكتر براي همه سوغاتي آورده بود جزء من وقتي بسته ها را میان خانواده تقسیم مي كرد نش

بودم و تماشا مي كردم نوبت به من كه رسید بلند و به گونه اي كه همه بشنوند گفت : نتوانستم براي 

سعیده خانم چیزي انتخاب كنم كه نداشته باشند هر چند براي هیچكدام از شما هم نتوانستم چیزي 

كند  من نبود تا كمكمبیاورم كه اليقتان باشد ولي در مورد سعیده خانم واقعا شرمنده ام سعید هم با 

گفتم: از لطف و توجه شما سپاسگزارم همان طور كه گفتید من چیزي احتیاج ندارم و اگر هم داشتم 

 از شما نمي پذيرفتم.

بعد در میان بهت سايرين به اتاقم پناه بردم نمي دانستم چرا مي خواهد زجرم بدد آيا واقعا نمي 

را درآورد؟ يا آمدن ريتا رشته افكارم از هم  دانست يا اين كه مي خواست تالفي شب سفرش

پس چرا با دكتر اينطور "گسست . گفت: سعیده تو حالت خوبست؟بهتر از امروز به ياد ندارم . 

صحبت كردي؟آيا يك كادو برايت اين اندازه ارزش داشت كه اين عكس العمل را نشان دادي ؟ 

دانم موضوع سوغاتي در بین نیست  اگر تو را نمي شناختم مي گفتم حسادت مي كني ولي مي

بله حق باتوست من بچگانه رفتار كردم به چشم هاي  "ناراحتي ات علت ديگري دارد بگو چیست؟

دكتر نگاه كردي؟ او مي خواهد مرا خرد كند او مي خواهد تالفي كند ولي نمي دانم تالفي چه جیزي 

ز كارش سر در نمي آورم. ريتا گفت: را آيا براي آنكه شب براي بدرقه به فرودگاه نرفتم؟هیچ ا

بهتر است به اتاق برگردي و به روي خودت نیاري . وقتي میهمان ها رفتند مادر گفت: سعیده 

رفتارت درست مثل همان گذشته بود چرا به او توهین مي كني؟ گفتم:صحبت توهین در بین نیست. 

 همیشه مدافع بهرام بوده ايد و منگفت: فكر مي كردم بزرگ شده اي ولي اشتباه كردم. گفتم: شما 

 با شما حرفي ندارم. 

فرداي آنروز با كسالت ناشناخته اي به سركار رفتم در آنجا هم مجبور شدم به نصايح مسعود گوش 

كنم . بعد از ظهر هم در آزمايشگاه از نصايح ريتا بهره گرفتم. هیچ كدام حرفم را نفهمیدند و من 

وج دكتر را در انتظار ديدم . نديده انگاشتمش آرام به دنبالم حركت اجبارا خاموش بودم هنگام خر
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وكرد و گفت: اداي دختر مدرسه ها را در نیاوريد بهتر است سوار شويد . وقتي كنارش نشستم 

 فرياد هم مي "گفتم: اين از آن مواقعي بود كه بايد براي دفع مزاحم از ديگران كمك مي خواستم. 

 "بیايید بدون اينكه مشاجره كنیم حرف بزنیم"یش بیايد فرياد هم مي زنم. اگر بار ديگر پ "زديد؟

 "ولي براي گفتن همیشه حرف وجود دارد "اما من حرفي ندارم كه به شما بزنم. 

 4-3فصل 

اما براي در ك "وقتي ما حرف همديگر را درك نمي كنیم بهتر است به استقبال سكوت برويم.

چه حاصل از اين كار ما هیچوقت به تفاهم نخواهیم رسید  "شود يكديگر الزم است سكوت شكسته

هنوز از كار من ناراحت "نه نا امید نیستم حوصله حرف زدن ندارم  "تو نا امید به نظر مي رسي"

به هیچ وجه من فقط از نحوه حرف زدنتان ناراحتم گاهي با من رسمي صحبت مي كنید  "هستید

ي شوم و زماني تو . باالخره چي هستم ؟شما يا تو؟ خنده بلندي گاهي خودماني . زماني شما خطاب م

سر داد و گفت: واقعا شناختن تو مشكل است. گفتم: من يكبار خودم را به شناساندم شما چگونه 

جراحي هستید كه نمي توانید خرده هاي يك شخصیت را در كنار هم قرار بدهید؟ چون كامال 

د كامال شكسته شود و بعد ترمیم شود. اما من براي ذره نشكسته عضوي كه ناقص جوش خورده باي

ذره شخصیتم ارزش قائلم . من هم نمي خواهم آن ذزات را دور بیندازم بلكه مي خواهم آنها را كنار 

هم بگذارم وبه میل خودم به آن شكل بدهم. ولي من خودم را در اختیارتان قرار نمي دهم كه رويم 

شروع كرده ام شما خبر نداريد . خوشحالم كه دانستم چون از اين به عمل جراحي كنید . من عمل را 

 بعد در معاشرت با شما بیشتر احتیاط خواهم كرد. بازهم خنديد و گفت: خواهیم ديد. 

اين بار هم وقتي وارد شديم كسي در خانه نبود براي اولین باراز اينكه با او تنها بودم ترسیدم 

 زحمتي نباشه بله .پرسیدم: چاي میل داريد؟ اگر 

براي درست كردن چاي به آشپزخانه رفتم صداي گرفتن شماره تلفن مد و بعد صداي گفت و 

گويش را شنیدم بي اختیار توجهم به مكالمه جلب شد خیلي خودماني صحبت مي كرد شنیدم كه مي 

ن نه ماشی گفت:من امروز رفتم برايت بلیت بخرم اما تمام شده بود براي فردا رزرو كردم ساعت

حركت مي كند شام خوردي؟نمي دانم طرف مقابل چه جواب داد كه دكتر گفت: من هنوز نخورده 

ام امشب زود بخواب تا فقردا كسل نباشي شايد آمدم دنبالت و با هم رفتیم ترمینال و پس از مكثي 

طع شد و من با ادامه داد:نه زحمتي نداره به چیزي احتیاج نداري؟....پس تا فردا خداحافظ. تماس ق

سیني چاي داخل شدم. برروي كاغذ كوچكي يادداشت مي نوشت. براي ارضا كنجكاوي پرسیدم: 

مسافر داريد؟ بله . حتما خیلي به شما نزديك است كه اينقدر خودماني صحبت مي كرديد . بله يكي 

 از اوام است با او از آمريكا برگشتم.
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يش از دختري نام بده بود ناگهان قلبم ريخت پرسیدم:اما به ياد آوردم كه سعید در يكي از نامه ها

 شما نگفتید كه همسفر هم داشته ايد. كسي نپرسید من هم لزومي نمي ديدم كه حرفي بزنم. 

در چشمانش همان شیطنت گذشته ديده مي شد خواستم خودم را بي تفاوت نشان دهم ولي بدبختانه 

ا روي میز گذاشت ودر ادامه سخنانش گفت:ستاره از كنجكاوي را در صورتم خواند فنجان چايش ر

معدود دختراني است كه در زندگي فقط به دنبال خوشي و كامیابي نیست او براي خدمت به مردم 

برگشته و خیال دارد در سنندج كار كند فردا حركت مي كند. گفتم:هركسي به جايي تعلق دارد و 

من هم به اينجا تعلق ندارم و بايد برگردم؟ نه براي بايد به آنجا برگردد. منظورتان اين است كه 

آقايان مساله فرق مي كند خانم ها بهتر است به محل زندگي خودشان برگرددزندگي در محیط 

 شلوغي مثل تهران براي يك دختر مجرد دشوار است.

ش یولي من با نظر شما موافق نیستم او سیزده سال درآمريكا زندگي كرد و مشكلي هم برايش پ

نیامد پس مي تواند در تهران هم زندگي كند اما هدف او چیزي غیر از اينهاست درك مشكالتي كه 

مردم با آن دست بگريبانند براي شما كه عمري در ناز و نعمت سركرده ايد آسان نیست اما من و 

چه ستاره مي دانیم كه فقر و محرومیت چیست ما مي دانیم كه نداشتن امكانات رفاهي در دهات 

صدمات جبران ناپذيزي به وجود مي آورد من در تالش براي تاسیس يك درمانگاه مجهز در سنندج 

هستم و اگر موفق شوم من هم مثل ستاره برمي گردم سنندج در تهران به اندازه كافي دكتر و 

ا بامكانات پزشكي وجود دارد بله برمي گردم به جايي كه به آن تعلق دارم و فكر مي كنم سعید هم 

من همراه شود او از نزديك اوضاع آنجا را ديده. گفتم: زوج جالبي خواهید شد يكي ماما و ديگري 

جراح شما مرد خوشبختي هستید. از كجا مي دانید ستاره ماما است؟ چون سعید در يكي از نامه 

د. با م باشهايش به اين خانم اشاره كرده بود البته اگر اشتباه نكرده باشم و ايشان همان دختر خان

اشاره سرحرفم را تايید كرد و گفت: بله همهن اوست ولي در مورد زوج خوشبخت منظورتان را 

درست نفهمیدم.اگر از لحاظ كاري مي گويید بله حق با شماست ما مي توانیم تیم خوبي 

به  اباشیم.گفتم:بله منظورم همین بود و براي انكه در مقابل پرسش هاي ديگر او قرار نگیرم سیني ر

 آشپزخانه بازگرداندم.

با ورود پدر و مادر گفت و گوي ما قطع شد و او تا آمدن سعید با پدر و مادر به صحبت نشست در 

مورد مشكالتي كه دولت برايش پیش آورده بود در مورد افراد خیري كه حاضر بودند به او كمك 

و د دكترهايي كه حاضر شده بودند به اكنند محلي كه بايد ساختمان در مانگاه را بنا مي كردند و تعدا

كمك كنند صحبت كرد و از سعید در مورد ماموريتي كه به او محول كرده بود پرسید و جواب 

شنید. من تا آنشب نمي دانستم او چه هدفي را دنبال مي كند فقط مي دانستم كه در يكي از بهترين 
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رود ولي او خیال بازگشت داشت در  بیمارستان هاي تهران جراحي مي كند و عصر ها به مطب مي

هر نوبت كه با خانواده من مالقات مي كرد من بیشتر به روحیات او پي مي بردم و خودم را خیلي از 

افكار و ايده اش دور مي ديدم افكار او انساني و براي نجات مردم بود اما من در انديشهخ خودم 

 بودم و زندگي كه باخته بودم.

و گوهاي خانوادگي صحبت از آزادي به میان امد هركس ابراز عقیده اي مي  يك شب در میان گفت

كرد او خاموش بود و به حرف هاي ديگران گوش مي داد اما وقتي نطق غراي من كه در مورد 

دموكراسي در جوامع غربي بود به پايان رسید پوزخندي زد و گفت: شما از كدام دموكراسي صحبت 

ود زيبا هستند و احتیاج به تعريف ندارند ولي در عمل چهره اي كريه مي كنید؟ كلمات به خودي خ

به خود مي گیرند كدام نظام اجتماعي را سراغ داريد كه در آن دموكراسي به تمام معنا پیاده شده 

باشد؟ سارا گفت: من زياد از سیاست سر در نمي آورم ولي آيا شما منكر آنید كه در جوامعي مثل 

ادي به معناي مطلق وجوددارد؟ بهرام گفت: حتما منظورتان ازآزادي روابط آزادانه اروپا و آمريكا آز

زن و مرد است چون در آنجا جز در اين معنا آزادي مفهومي ندارد شما و خواهرانتان ساعتي است 

كه صحبت از آزادي مي كنید و تنها چیزي كه از گفت و گوهاي شما دستگیرم شد اين است كه شما 

را مي خوريد كه نه تنها افتخار و سربلندي ندارد بلكه باعث ننك جامعه بشري است حسرت چیزي 

و جز تخريب فكر و اضمحالل نسل جوان چیز ديگري به دنبال ندارد سعیده خانم خودش بهتر مي 

داند در آن جا چه مي گذرد . گفتم:من كتمان نمي كنم كه فساد بیش از حئ وجود دارد ولي تنها در 

در همه جا ديده مي شود منظور من از آزادي ، آزادي بیان است بیشتر جوانان ما در  آنجا نیست

خارج ماندگار مي شوند چون در آنجا مي توانند راحت اظهار عقیده كنند میتینگ بدهند و عده اي را 

دور خودشان جمع كنند. مي توانند حرف بزنند انتقاد كنند و نقطه نظرهاي خودشان را براي اصالح 

امعه بیان كنند درآخر هم پالكارد هاي خودشان را جمع كنند و به راه خود بروند بدون اينكه كسي ج

برايشان مزاحمت ايجاد كند آيا اين آزادي نیست؟ سر تكان داد و با پوزخندي بر لب گفت: آيا شما 

تم: داريد؟ گفزا آمار زندانیان سیاسي در همان كشورهاي به اصطالح مترقي و پاي بند به ازادي خبر 

نه . بهرام ادامه داد: من متاسفم از اينكه مي بینم شما هنوزطالب زندگي آنها و تحت تاثیر محیط و 

فرهنگ آنها هستید ولي بايد براي روشن شدن ذهنتان بگويم كه در هیچ كجا به شما اجازه اين را 

پیمايي مي كنند به اين علت نمي دهند حرف حق را بگويید اگر مي بینید جوانان ايراني در آنجا راه

است كه براي منافع آنان زياني ندارد و چه بسا به نفع خودشان باشد اما اگر همین افراد بخواهند از 

كار دستگاه حاكمه آن مملكت انتقاد كنند با برخورد پلیس مواجه مي شوند نه آزادي هست نه 

داشتند و محله اي به نام هارلم وجود مساوات اگر بود سیاه پوستها هم حقوقي مشابه سفید پوستان 
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نداشت شما هنوز جوانید و از سیاست ابر قدرتها غافل چه خوب مي شد اگر با نگاهي وسیع تر و 

عمیق تر به مظهر آزادي تان نگاه مي كرديد براي نمونه ببینید چه به روز كشور خودمان آورده اند! 

صدد رفع آن برنمي آيید ؟ بهرام گفت: هیچ وقت  گفتم: اگر شما معايب كار ار مي بینید پس چرا در

يك دست صدا نداشته است بايد به انتظار روزي بود كه مردم از خواب غفلت بیدار شوند و فكر مي 

 كنم آن روز زياد دور نیست. 

بحث ما به درازا كشید و او از هرفرصتي براي متقاعد كردنمان استفاده مي كرد او فكر مي كرد من 

ن سعیده چند سال پیش هستم با همان طرز فكر و با همان اعتقادات شايد هم حق با او بود هنوز هما

 ومن هنوز كامال اصالح نشده بودم.

 5فصل 

در يكي از روزهاي آخر فصل بهار دكتر براي يافتنمحلي مناسب جهت ساختمان درمانگاه آتش 

بي خبري بازگشت و به آزمايشگاه  حسادت را در وجودم شعله ور مي ساخت. بهرام پس از سه هفته

تلفن كرد از شنیدن صدايش جاني تازه گرفتم وقتي گفت برا ي بازگشت به خانه به دنبالم مي آيد 

 قبول كردم و او سر ساعت آمد.

آن روز لباس زيبايي در برداشتم و موي خود را آراسته بودم هنگام برخوردمان نه تنها زيبايي ام را 

كردم ناراحت هم هست چون به محض آنكه داخل اتومبیل قرار گرفتم گفت: نستود بلكه احساس 

چه خوب مي شد اصالت دختر ايراني را به او برمي گرداند. حالت دفاعي به خود گرفتم و گفتم: فكر 

نمي كنم دختر ايراني اصالتش را از دست داده باشد كه نیازي به بازگرداندنش باشد . با نیشخندي 

به خودتان نگاه نكرده ايد. گفتم: پس ايراد از من است چرا ديگران را جمع مي گفت:معلوم است 

بنديد؟ امثال شما كم نیستند ولي فعال مخاطب من شما هستید. اين بار چه خطايي مرتكب شدم كه 

هنوز نرسیده زبان به انتقاد باز كرديد؟ يعني خودتان متوجه نشده ايد؟ وقتي سكوتم را ديد بلند 

فت: فكر مي كنم زمان فرار از دست مزاحم فرا رسیده اگر خسته و ناراحت هستید خنديد و گ

بگئیید تا ساكت شوم . خسته و ناراحت نیستم ولي تعجب مي كنم چرا به جاي طب رشته سخنوري 

را انتخاب نكرديد چون شما خطیب خوبي مي شديد. از راهنمايتان متشكرم اما حدسم در مورد 

ست از آب در آمد. پس سكوت مي كنم. گفتم: نه لطفا ادامه بدهید تا اينكع خسته هستید در

داليلتان را برايم نگفته ايد ساكت نشويد حاال كه شروع كرده ايد تمامش كنید چرا فكر مي كنید من 

اصالتم را از دست داده ام؟ اگر به شما ايراد مي گیرم نه به اين دلیل است كه قصد توهین داشته 

یل محبتي است كه به شما دارم مي دانم خانواده اتان تا چه حد به شما عالقه مند ند باشم فقط به دل

همین محبت بي شائیه چشم آنها را نسبت به خطاهاي شما بسته است ولي من در مقام يك دوست 
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قديمي بدون هیچ پرده پوشي معايب را مي گويم شما اين ضرب المثل را شنیده ايد كه مي گويد 

كه بگرياند؟ گفتم: اگر چشمي براي گريستن باقي مانده باشد. آهسته نجوا دوست آن است 

كرد:چشمانت زيباست. شنیدم اما براي آنكه دوباره تكرار كند پرسیدم: چه گفتید؟ هیچ با خودم 

نجوا مي كردم كه آيا شما اين اجازه را به من مي دهید؟ دوست دارم شما هم همینطور باشید هر 

نگرفته از من انتقاد مي كنید. گفتم: هنوز نگفته ايد كه چه خطايي مرتكب شده ام چند كه شما اجازه 

من آماده شنیدن هستم ولي فكر مي كنم اين آخرين باري است كه گوش مي كنم . گفت: پس 

دست دوستي ام را رد مي كنید؟ نه دست شما را رد نمي نكنم ولي دوست تدارم با من مثل بچه ها 

هید هر بار مرا مي بینید لب به انتقاد باز كنید مجبور مي شوم بدون آنكه بخواهم رفتارشود اگر بخوا

از شما... از من فرار كنید؟ بله و بدانید كه مقصر خودتان بوده ايد پوزخندي زد و گفت: متاسفم فكر 

 :مي كردم از انتقاد به جا ناراحت نمي شويد حاال كه اين چنین است ديگر باهم حرفي تداريم گفتم

آخري را هم بگويید و بعد تمامش كنید. سیگاري آتش زد و تعارفم كرد گفتم كه سیكار نمي كشم 

. خوشحال شد و من برق رضايت را در صورتش ديدم. گفت: از آزمايشگاه كه خارج شديد شما را 

نشناختم اين لباس و آرايش مو هیچ كدام برازنده شما نیست اگر انتقادي هست بر لباس و 

ان است درست مثل عروسك پشت ويترين شده ايد آيا اينها نشانه تجدد و امروزي بودن آرايشت

است؟ گفتم:افكار شما كهنه و قديمي است. كلمه كهنه و قديمي را چند بار زير لب زمزمه كرد و من 

 همچنان او را به باد انتقاد گرفتم: شما دوست داريد زن را محصور و خانه نشین كنید مبادا آفتاب و

مهتاب رويش را ببیند اما زمانه پیشرفت كرده حاال زنها و مردها از حقوق مساوي برخورداند هركس 

شما رانشناسد فكر مي كند تازه از پشت كو...حرفم را خوردم ولي او گفت: چرا جمله خودتان را 

شتم اتمام نمي كنید ؟مي خواستید بگويید كه از شت كوه آمده ام اينطور نیست؟ منظور خاصي ند

معذرت مي خواهم. چرا عذر خواهي! من از اينكه پشت كوهي هستم ناراحت نیستم به عكس به 

خودم مي بالم كه فرهنگ غلط غرب نتوانسته از حصار كوه هاي كردستان عبور كند اگر چینین مي 

 اشد باعث سرافكندگي ام بود ما و اعتقاداتمان پاك و دست نخورده باقي مانده ايم من به حال شم

شهرنشین ها تاسف مي خورم مه بدون آنكه متوجه باشید بازيچه دست ديگران قرار گرفته ايد اگر 

از دختر ايراني حجب و حیايش را بگیرند براي او چه مي ماند؟ اگر ناموس پرستي كهنه پرستي 

است بله من چنینم. گفتم: ناموس پرستي با محصور كردن زن فرق میكند يك مرد هم مي تواند 

موس پرست باشد و هم مي تواند به همسرش اجازه بدهد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. نا

عصباني شد و اتومبیلب را در گوشه اي پارك كرد و با خشم گفت: باز كه شما از مزاياي اجتماعي 

 صحبت مي كنید كدام مزايا ؟ كدام حقوق ؟ 
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مجاب كرده است او ادامه داد: خانم اشتباه در دل به او حق مي دادم ولي نمي خواستم فكر كند مرا 

نكنید يك گل وقتي گل است كه به شتخه باشد ولي به محض چیده شدن از شاخه رو به پژمردگي 

پس اين همه گل كمه در گلفروشب است خار است نه گل و همه "مي رود و ديگر سرزنده نیست. 

و خس فروشي. طعنه ام را نشنیده گلفروشي ها بايد تابلوي خود را عوض كنند و بنويسند خار 

گرفت و پرسید: گیاهي كه ريشه دارد دوام مي آورد يا گیاهي كه بي ريشه است؟ خوب مسلم است 

آنكه ريشه دارد. پس ديگر حرفي براي گفتن باقي نما مند شما را از ريشه جدا كرده اند . چرا مرا 

آيا شكل ظاهر را مي توان مالك مثال مي زنید و فقط روي من تكیه مي كنید گذشته از اين 

قرارداد؟اگر ظاهر من شما را واداشته كه بركرسي قضاوت بنشینید بايد بگويم من با ظاهرم فرق مي 

كنم محیط كار من ايجاب مي كند كه اين نوع لباس بپوشم . قانع نشد و گفت: اصال چه اصراري 

جي به كار كردن در خارج از خانه نداريد . داريد كه كار كنید؟ شما از رفاه كامل برخورداريد و احتیا

مخواهم استقالل مالي داشته باشم من كه ديگر دختر نیستم كه به امید پدر بنشینم بايد براي خودم 

زندگي جديدي درست كنم. اگر روزي همسر آينده تان با كار كردن شما مخالفت كند آيا حاضريد 

م زندگي ام تامین مي شود اصراري به كار كردن دست از كار بكشید و خانه دار شويد؟ اگر بدان

نخواهم داشت نفس راختي كشید و گفت: پس آرزو مي كنم همسري پیدا كنید كه باكار كردن شما 

مخالف باشد دلم مي خواهد باور كنم شما همان سعیده اي هستید كه موقع حرف زدن عرق شرم بر 

دارم يم روز وقتي از دانشكده برگشتم گونه هايش مي نشست چه روزهايي بود درست به خاطر 

مطابق معمول زنگ زدم و درنهايت تعجب ديدم كه تو در را باز كردي از ديدنم خجالت كشیدي و 

زود سرت را پايین انداختي و دور شدي آن روز سرخي صورتت مرا تكان داد اما حاال كسي را مي 

: آن زمان سعیده يك دختر بودحال يك  بینم كه با سعیده آن روز زمین تا آسمان فرق دارد. گفتم

بیوه زن. لب به دندان گزيد و گفت: هیچ ففرقي نمي كند شما كه در حال حاضر همسري نداريد به 

 نظر من حاال هم بايد ساده باشد مثل گذشته. 

آيا ساده پوشیدن در ماهیت امر تغییري مي دهد؟ مسلما شما بانوي زيبا و برازنده اي خواهید شد 

حترام همه را برمي انگیزد وقار و متانت شما مايه سربلندي خواهد بود . هنگام خداحافظي گفت: كه ا

شما دختر خوبي هستید امیدوارم مرا دوست خود بدانید و به حرفهايم كمي فكر كنید البته نه آنقدر 

 كه براي خوابیدن احتیاج به آرامبخش پیدا كنید. 

ه هاي بهرام فكر مي كردم به خواب رفتم . فكر كردم چه آن شب در حالي كه به گفته ها وايد

 خوشبخت خواهم بود اگر بتوانم خودم را آن طور كه او دوست دارد بسازم.

1-6 
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هیچ گاه دنیا با من سازگار نبوده است زندگیم با فرستادن چند شاخه گل توسط فردي ناشناس 

ظوري دارد تنها همین را مي دانم كه دگرگون شده است نمي دانم كیست و از كارش چه هرف و من

يك روز عصر هنگامي كه وارد آزمايشگاه شدم چند شاخه گل روي میزم بود اطرافیانم به طرز 

بخصوصي نگاهم مي كردند از ريتا موضوع گلها را پرسیدم اما او اظهار بي اطالعي كرد و گفت : فكر 

مانتیكي نیست و در ضمن امشب خانه مان مي كردم دكتر آنها را برايت فرستاده. گفتم: او مرد ر

 دعوت دارد نه كار او نیست. 

شايد كار دكتر فرزين باشد؟چون چند روز پیش در مورد تو سؤاالتي مي كرد م يخواست بداند آيا 

حاضري دوباره ازدواج كني يا نه. خوب تو چي گفتي؟ چون از تو خاطرجمع نبودم اظهار بي اطالعي 

 جلب توجه تو اين كار را كرده باشد. كردم ممكن است براي 

در میان گل ها كارت كوچكي بود كه رويش اين جمله تايپ شده بود :) تقديم به سعیده با تمام 

 محبتم(

يادداشت را برداشتم و گل ها را بر خالف میل به سطل زباله انداختم دوستم گل ها را برداشت و 

يادداشت را برداشتم و بدون آنكه به در اتاق دكتر  گفت: اين چه كاريست گل ها كه مقصر نیستند.

بزنم بدون اجازه وارد شدم و كاغذ را روي میزش قرار دادم با تعجب نگاهم كرد و پس از خواندن 

كارت گفت: من نمي فهمم اين چیست؟ من هم مي خواستم همین سؤال را از شما بكنم اين 

ين چه ربطي به من دارد؟چرا فكر مي كنید من يادداشت با چند شاخه گل روي میز من بود. خوب ا

چنین جسارتي كرده ام؟ نمي دانم ولي چه كسي جز شما مي توانید اين كار را كرده باشد ؟ 

 پوزخندي زد و گفت: مطمئن باشید از جانب من نبوده اگر مي خواستم خودم تقديمتان مي كردم. 

گفت؟ هیچ ما اشتباه مي كرديم كار او نبوده.  با شرمساري از دفتر خارج شدم. ريتا پرسید: دكتر چه

من كه گفتم صبر كن باالخره مي فهمیم ممكن است كار بردار فروغ باشد. نه امكان ندارد چون او 

 ازدواج كرده. 

فرد ديگري هم به ياد نمي آوريم. وقتي از آزمايشگاه خارج شدم هوا كامال تاريك شده بود به انتظار 

كه با ترمز ماشیني در مقابل پايم بي اختیار به عقب پريدم. بهرام را خندان تاكسي ايستاده بودم 

پشت فرمان ديدم پیاده شد و سالم كرد. پرسید: ترساندمتان؟ نه نترسیدم ولي انتظار شما را هم 

نداشتم به راه افتاديم. پرسید: عصباني به نظر مي رسید اتفاقي افتاده ؟ نكنه جواب آزمايش بیماران 

تباهي رد كرديد؟ نه اشتباهي رخ نداده و نفس بلندي كشیدم كه باعث شد او به سؤاالتش ادامه را اش

دهد . پرسید: مطمئنید حالتان خوب است؟ نمي دانم احساس بخصوصي دارم دچار يك نوع تشويش 

و دل شوره شده ام. ثدايتان مي لرزد بگويید چه اتفاقي افتاده؟ ممكن است حرفش را نزنید؟ حرف 
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چیزي را نبايد بزنم ؟ احوالپرسي كه اشكالي ندارد اما اگر مشئله اي پیش آمده بهتر است  چه

بگويید چون هم باعث آرامش شما مي شود و هم من از نگراني در مي آيم. به ناچار گفتم: راستش 

امروز كسي برايم گل فرستاده كه نمي دانم كیست در میان گلها كارت كوچكي بئد كه رويش فقط 

پ شده بود )تقديم به سعیده با تمام محبتم(. خوش به حالت اقال كسي را داري كه برايت گل تاي

بفرستد. شوخي نكنید! چون اصال حوصله اش را ندارم. جدي شد و گفت: شما چه گلي دوست 

داريد؟ گل بخصوصي را دوست ندارم همه گل ها قشنگند. خوب او چه گلي برايتان فرستاده؟ 

 خوش سلیقه پس گلها را چه كار كرديد؟ انداختم توي سطل زباله هوم چه "اركیده"

چرا اين كار را كرديد ؟ مي دانید گل اركیده نسبت به ساير گلها چقدر گران است؟ بله مي دانم ولي 

تا فرستنده گلها نشاني به دستم نیاورم نمي توانم آنها را قبول كنم. نگران نباشید باالخره او را مي 

د حق با شما باشد ريتا هم همین نظر را دارد اول فكر كرديم كار دكتر فرزين است اما شناسید. شاي

او اطمینان داد كه گلها را او نفرستاده. به چه علت به دكتر فرزين شك كرديد؟ چون او در مورد من 

اي رواينكه آيا حاضرم دوباره ازدواج كنم يا نه از ريتا سؤاالتي كرده بود فكر كرديم ممكن است ب

جلب توجه اقدام به فرستادن گل كرده باشد. خوب ريتا به دكتر چه جوابي داده بود؟ چون از من 

مطمئن نبود جواب صريحي نداده بود با ترديد پرسید: اگر اين سؤال را از خود شما كرده بود چه مي 

ا وتمند هست يگفتید؟ جواب مي دادم قصد ازدواج ندارم. چرا ؟ مگر او ثروتمند نیست؟ نمي دانم ثر

نه ثروت او چه ربطي به من دارد ؟ با كمي خشونت گفت: مگر تو طالب ثروت نیستي ؟ سكوت 

كردم و او زير لب گفت: چرا جواب نمي دهي ؟ گفتم: اگر طالب ثروت بودم هنوز با پرويز زندگي 

و  ثروت مي كردم. پس در زندگي به دنبال چه هستي؟چه هدفي داري؟ نمي دانم فقط فهمیده ام كه

خوشبختي نمي آورد خنده بلندي سرداد و گفت: چه حرف فیلسوفانه اي ! حرف تو مرا ياد انشا هاي 

دوران دبستان مي اندازد ،)علم بهتر است يا ثروت( و تو حتما مي نوشتي علم. درست گفتم؟ اما در 

ولي  ي نمي آوردواقع خالف آن را اثبات كردي و به دنبال ثروت رفتي حاال مي گويي ثروت خوشبخت

به تو قول مي دهم كه باز هم برخالف گفته ات عمل كني. اما اين بار به گفته ام ايمان دارم. پس تو 

حاضري يك زندگي ساده داشته باشي و از زر و زيور چشم بپوشي ؟ من كه باور نمي كنم. مگر اين 

ه هايت را ثابت خواهد كرد كار را نكردم. ساكت شد و بعد از چند لحظه اضافه كرد: زمان صحت گفت

 بگو بدانم امشب همه خانه شما هستند؟ بله البته فكر مي كنم.

 6-2صل 

شب هنگام اعضاي خانواده بهرام را چون نگیني در میان خود گرفتند او نیز خوشحال بود و از 

ي تنها كسمصاحبت آنها لذت مي برد دوستاني كه با او هم راي و هم عقیده بودند در میان جمع آنها 
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كه فراموش شده بود من بودم سرانجام وقتي خود را خیلي تنها يافتم اتاق را ترك كردم و به بستر 

پناه بردم با خود مي جنگیدم به خود نهیب مي زدم كه چگونه مي تواني پايداري كني او تو را درك 

 ند چگونه مي توانينمي كند او هنوز در تخیل خويش تو را دختري بلند پرواز و طالب ثروت مي بی

 ثابت كني كه تغییر كرده اي آه خداوندا كمك كن تا به كي بايد تاوان گذشته را بپردازم؟

با ورود سارا اشكم را پاك كردم او كنارم نشست و پرسید: چي شده سعیده؟ چرا گريه مي كني؟ 

چه جیز و چه كس بازهم با دكتر... نه سارا هیچي نشده فقط دلم گرفته. از چي ؟ از كي؟ موضوع 

نیست فقط دلم گرفته و مي خواهم تنها باشم. دستم را گرفت و گفت: سعیده وقتي دكتر رفت تو 

اشك ريختي هر چند مخفیانه بود ولي چشمان سرخت رازت را آشكار مي كرد حاال هم برگشته باز 

ني افكار من گريه مي كني ؟ بند شو و فكرهاي كودكانه را از مغزت خارج كن. تو از كجا مي دا

 بچگانه است ؟ من كه به تو حرفي نزدم

به اين دلیل مي گويم بچگانه چون تو گريه مي كني اگر براي گذشته اشك مي ريزي كه گذشته ها 

بايد فراموش شود و اگر براي آينده اي كه هنوز نیامده گريه مي كني بايد بداني كه هیچكس از 

ي براي خودت تلخ و خراب مي كني زندگي ارزش ندارد آينده خبر ندارد زمان حال را هم كه دار

كه برايش افسوس بخوري مرا ببین اگر مي دانستم دوران خوشي و سعادتم اينقدر كوتاه است 

هرگز دقیقه اي از آن را از دست نمي دادم ولي افسوس كه نمي دانستم و حاال هم مي دانم كه با 

گشت زندگي مي كنم و به آينده امیدوارم. حسرت خوردن خوشبختي از دست رفته بر نخواهد 

گفتم: آينده تو روشن است با از دست دادن مجید خداوند مردي چون حمید را سر راه تو قرار داد 

مردي كه خوب و با محبت است من اگر به جاي تو بودم لحظه اي براي زندگي كردن با او ترديد 

اي تو همسري وفادار باشد چرا تصمیم نمي كردم حمید مي تواند براي پیمان پدري خوب و بر

نمیگیري ؟ دستم را فشرد و گفت: تو ضمانت مي كني او بعد از ازدواج رفتارش با پیمان تغییر 

نكند؟ قول مي دهم چون او بهتر از تو از يادگار برادرش نگهداري مي كند فكر مي كنم يكي از 

كي ديگر جاي پدر او بنشیند بگذار پیمان داليل ازدواجش با تو مسائله پیمان باشد او نمي خواهد ي

زندگي با سعادتي را شروع كند يا بهتر بگويم اجازه بده لذت پدر داشتن را بچشد و مزه كند. بلند 

شد و در طول اتاق شروع به قدم زدن كرد: مي خواهم قبول كنم اما مي ترسم شب ها دچار كابوس 

بیرون كرده و من براي بازگرداندنش التماس مي  مي شوم خواب میبینم كه حمید پیمان را از خانه

 كنم وقتي سراسیمه و وحشت زده از خواب بیدار مي شوم خدارا شكر مي كنم كه ازدواج نكرده ام

تو خواب میبیني ولي واقعیت چیز ديگري است حمید پیمان را بیشتر از جانش دوست دارد خواهر 

دا كرده اي مي خواهي از دكتر برايت وقت بگیرم؟ فكر مي كنم توهم به دكتر روانشناس احتیاج پی
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هردو خنديديم او گفت:نه متشكرم باالخره يك طوري با قضیه كنار مي ايم ولي بهتر است به اتاق 

 برگرديم تو برو صورتت را بشور كه قیافه مضحكي پیدا كرده اي

ن برگرداند هنگام خوردهنگامي كه به جمع پیويستیم بهرام نگاه عمیقي به من انداخت و بعد روي 

شام روبه رويش نشسته بودم احساس گنگي از بیهوده بودن و بیهوده زيستن داشتم میل به خوردن 

نداشتم و با غذاي درون بشقابم بازي مي كردم كسي جز او متوجه نشد. پرسید: شما حالتان خوب 

 است ؟

حالش خوب نیست سعیده وقتي بله . پس چرا غذا نمي خوريد ؟ به جاي من پدر جواب داد: حتما 

تب مي كند بي اشتها مي شود . گفتم: نه پدر حالم خوب است فقط گرسنه نیستم . بهرام با تمسخر 

گفت: شايد هنوز در التهاب گل ها هستید؟ حرف او ريتا را به خنده انداخت و كنجكاوي ديگران را 

ها چیست؟ بگويید تا ما هم برانگیخت مسعود لیوان آبي براي خود ريخت و پرسید: موضوع گل

بدانیم. از نگاهش گريختم و رويم را به جانب ريتا كردم او هم مانند ديگران منتظر بودتا جريان را 

تعريف كنم وقتي ماجرا را بازگو كردم سیما با لحن شوخ همیشگي گفت: فرستادن چند شاخه گل 

را قطع كرد و گفت: ولي از  كه بد نیست اي كاش كسي هم براي من گل مي فرستاد. سعید حرفش

شوخي گذشته بايد فهمید كه فرستنده گل ها كیست و چه منظوري دارد . ريتا گفت: من و سعیده 

 باالخره مسئله را حل مي كنیم.

فرداي آن روز ارسال گل تكرار شد ريتا مستخدمه آزمايشگاه را صدا زد و از او درمورد كسي كه 

: مرد بسیار محترمي گل ها را به من داد و گفت بگذار روي میز گلها را آورده بود پرسید او گفت

سعیده خانم. پرسیدم: اوچه شكلي بود؟ راستش سعیده خانم خیلي شیك و خیلي هم با ادب بود 

فكر مي كنم بي اندازه هم پولدار است چون براي گذاشتن يك سبد گل روي میز شما صدتومان به 

ت سبز روست يا سفید موهايش چه رنگي است قدبلند است يا من انعام داد. پرسیدم: چه شكلي اس

كوتاه؟ خواهش مي كنم خوب فكر كن و بعد جواب بده. او چیني بر پیشاني انداخت و لبهايش را 

جمع كرد و گفت به گونه اي كه انگار سخت مشغول فكركردن است بعد دستش را از جیب 

كر مي كنم سفید بود موهايش هم نه بور بود روپوشش بیرون آورد و گفت: خیلي دقت نكردم ولي ف

ونه مشكي پرسیدم: خودش را معرفي نكرد؟ جواب داد : نه خانم فقط اين را مي دانم كه مرد خیلي 

خوبي بود. گفتم: از ظاهر افراد كه نمي شود در مورد خوبي يا بدي آنها قضاوت كرد نتوانستم از او 

كه حافظه چندان خوبي هم نداشت اما به هر حال اطالعات بیشتري كسب كنم چون پیرزني بود 

 نشاني هايي كه داده بود با هیچ يك از افرادي كه مي شناختم مطابقت نمي كرد.
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همان شب هنگامي كه خودم را براي خواب آماده مي كردم صداي زنگ تلفن برخاست گوشي را 

ه گفت: مرا نمي شناسید؟ متاسفانه نبرداشتم صداي مردانه اي مرا به نام خواند. پرسیدم: جنابعالي؟ 

ولي صدايتان برايم آشنا است . پس فكر كنید تا به خاطر بیاوريد . ولي اگر شما لطف كنید و خودتان 

را معرفي كنید مرا از زحمت فكر كردن نجات داده ايد . درست همان سعیده اي هستید كه بوديد 

ید. اگر از شما سؤالي بكنم جوابم را مي همه چیز را راحت و آماده مي خواهید يك كمي فكركن

دهید؟ الته هرچه دوست داريد بپرسید؟ آيا شما همان كسي هستید كه گل مي فرستید؟ براي كسي 

كه خودش گل است گل فرستادن خطاست ولي حدستان درست است من همان شخص هستم آيا از 

وست داريد سلیقه خودم را انتخابم در مورد گل راضي هستید ؟ چون نمي دانستم چه گلي را د

دخالت دادم. تا شما را نشناسم نه فقط نوع گل بلكه خود گل هم مهم نیست ولي بايد بگويم كه براي 

 سطل زباله گل گرانقیمتي است. با تعجب گفت: يعني شما به ...

 6-3فصل 

ن كار را خواهم بله من گلهاي اهدايي شما را به سطل زباله مي اندازم . اگر بازهم تكرار شود همی

 مگر اينكه خودتان را معرفي كنید و بگويید منظورتان چیست.

در مورد گلها مجازيد هر طور كه مي خواهید عمل كنید ولي در مورد شناختن من بايد از حافظه تان 

تلفن شما روي اعصاب من اثر نامطلوب مي كذارد اگر واقعا مرا مي شناسید و به من "ياري بخواهید. 

اگر حقیقتا اينطور است كه مي گويید قول مي دهم  "داريد سعي كنید ديگر تماس نگیريد.عالقه 

ديگر تلفن نكنم ولي بدانید كه هر كجا باشید شما را زير نظر خواهم داشت و روزي كه گل رزي در 

دستتان ببینم مطمئن مي شوم كه مايلید با شما تماس بگیرم و خوشحال مي شوم از اينكه مرا به 

 ر آورده و شناخته ايد پس تا آن روز خداحافظ. گوشي را گذاشت.خاط

سه روز ديگر هم سپري شد هر روز گلهايش زينت بخش آزمايشگاه بود اما خودش همچنان 

ناشناس باقي مانده بود. صبح روز پنج شنبه وقتي وارد شركت شدم و در اتاقم را گشودم گلهاي رز 

تعجب از مسعود پرسیدم : اينجا هم گل؟ خنديد و گفت: اما  بسیار زيبايي روي میز كارم ديدم با

 "ارسال كننده اين گل ها مشخص است صبح دكتر پیش از رفتن به بیمارستان اين گلها را آورد. 

نمي دانستم دكتر از اين كارها هم بلد است خشمش را فرو خورد و گفت: تو طوري صحبت مي كني 

ي كند مرد خسیسي است ضبط صوت را فراموش كرده اي؟ كه اگر كسي بهرام را نشناسد گمان م

سعیده تو زود محبت ديگران را از ياد مي بري و بسیار هم عجوالنه قضاوت مي كني محبت بايد 

 قلبي باشد چه با گل و چه بي گل او از تمام كساني كه ما مي شناسیم انسان تر و با محبت است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 0  

 

و از اين كار منظور بخصوصي دارد آن قدر غلو كرد كه مرا حس كردم تعمدا مقام او را باال مي برد 

به خنده اداخت گفتم: نمي خواستم به دكتر توهین كرده باشم. آرام شد و پرسید: هنوز ذهنت دنبال 

كسي است كه برايت گل مي فرستد؟ راستش نمي توانم بي تفاوت باشم تا ندانم كیست و چه 

ز آن چي؟ وفتي او را شناختي چه مي خواهي بكني؟ وقتي منظوري دارد راحت نمي شوم. خوب بعد ا

او را بشناسم از او مي خواهمخ كه ديگر اين كار را تكرار نكند. آيا بعد از آن تمام مي شود؟ بله البته 

امیدوارم . نفس راحتي كشید و گفت: اگر نظر مرا بخواهي اين پیشامد يك دردسر تازه است 

 اشتباه ديگري نشوي. حواست را خوب جمع كن تا دچار 

آن روز به هنگام ترك شركت گلهاي بهرام را برداشتم و به دور آن چسبي پیچیدم . در ازمايشگاه 

آنها را در گلدان گذاشتم و روي میزم قرار دادم هنوز كار را شروع نكرده بودم كه مستخدمه با 

عجله بیرون دويدم اما هیچكس را دسته گلي از گلهاي رز به اتاق وارد شد و ان را به دستم داد. با 

 نديدم . دختر ها خنده را سر دادند و گفتند: به به ! حاال دو نفر شده اند خدا شانس بده.

نمي توانستم به كار ادامه دهم هر رو دسته گل مقابلم قرار داشتند و هر كدام از آنها به نوعي جلب 

جود دوستش داشتم و ديگري از آن مردي توجه مي كردند. يكي متعلق به مردي بود كه با تمام و

كه اسرارآمیز جلوه مي كرد و ثروتمند بود و دست ودلباز از اينكه در ذهنم آن دو را باهم مقايسه 

كرده بودم شرمنده شدم او نبايد براي من مهم باشد چه پولدار چه فقیر هر كه و هر چه باشد نبايد 

 به او بینديشم.

را در خیابان به انتظار خودم ديدم تمام گلها را در دست داشتم . وقتي  هنگام ترك آزمايشگاه بهرام

سوار شدم پرسید: شما هم گل گرفته ايد؟ سكوت كردم علت خاموشي ام را پرسید تعريف كردم و 

گفتم كه او در میان گلها كارت كوچكي قرار داده كه رويش نوشته: خوشحالم از اينكه مرا شناختید 

 فهمیدم به رز عالقمنديد.  مرا ببخشید كه دير

مگر او را شناختید؟ نه اما فكر مي كند من او را شناختم چون قرار گذاشته بود هر وقت او را شناختم 

گل رز به دست بگیرم گلهاي شما باعث شدند كه او فكر كند من او را شناخته ام . بهرام با خنده 

از من سپاسگذار باشد چون ديگر مجبور  گفت: پس من خرج او را كم كرده ام بايد از اين بابت

 نیست گل اركیده بخرد.

چرا شما از او تبعیت نكرديد ؟ صورتش سرخ شد و گفت: گل اركیده را ترجیح مي دهید؟ مانند آن 

بود كه به او توهین كرده باشم چون منتظر پاسخ من نشد وبالفاصله پرسید : گلهاي من كدام است؟ 

تمام گلها مشكل بود اما چسبي كه به دور گلهاي او پیچیده بودم اشاره شناختن گلهاي او در میان 

كردم و گفتم: اينهاست. از دستم گرفت و به بیرون انداخت كار كودكانه اي بود پرسیدم:چرا اين 
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كار را كرديد؟ اين گلها برايتان ارزش بیشتري دارند. آنگاه مرا نزديك خانه مام رساند و بدون 

ر خانه همه منتظر او بودند و وقتي كه گفتم او نمي آيد چشمها به صورتم خیره خداحافظي رفت . د

شد علت را پرسیدند و گفتم با هم مشاجره كرده ايم و.. مادم به میان حرفم امد و گفت: تو نمي 

خواهي عاقل شوي؟ تا كي مي خواهي مثل بچه ها رفتار كني ؟ مسعود هم به دنبال گفته مادر افزود: 

وع شد من مي دانم تمام افكار سعیده متوجه آن مرد ناشناس است ونصايح من هیچ دردسر شر

اثري بر او ندارد سپس رو به من كرد و گفت: تو بايد تصمیم بگیري و همه را از بالتكلیفي در آوري 

تو خواهرم هستي انا به تو اجازه نمي دهم كه با سرنوشت بهرام بازي كني او از روحیات زنها و حیله 

اي آنها بي خبر است قلب پاك او را به بازي نگیر. گفتم: من قصد فريب هیچكس را ندارم باور ه

 كنید. وبراي آنكه ديگران را نرنجانم تا آخر شب سكوت كردم و شماتت هاي آنها را جان خريدم.

 

 7-1فصل 

م گرفته روزهاي جمعه همیشه برايم كسل كننده است مخصوصا عصرها به نظر مي رسد دنیا راغ

است . آن روز جمعه براري فرار از غم و تنهايي به ريتا و خواهرها پیشنهاد كردم بچه ها را به پارك 

نزديك خانه ببريم آنها هم قبول كردند و دسته جمعي به پارك رفتیم. محیط پارك شبوغ بود به 

 ره ها باز بود وسختي جايي براي نشستن پیدا كرديم بچه ها روي چمن بازي مي كردند. تمام فوا

چراغ هاي رنگین داخل استخر هم روشن . دو قوي زيبا بر سطح آب شنا مي كردند بچه ها دور 

استخر را اشغال كرده و پیرمردها روي نیمكت ها كنار استخر نشسته بودند. به سیما گفتم: ببین 

مي برند چقدر فرق پیرمردها هم جمع شده اند. گفت: شايد به ياد دوران كودكي از ديدن فوها لذت 

است بین بچه ها و اينها. يكي در اول راه و ديگري آخر راه ، به دست بچه ها بادكنك و به دست 

پیرمردها عصا . آه ..در پايان راه بودند خیلي سخت است مخصوصا كه انسان تنها و بي كس باشد 

ه د به حالت ترحم بسارا گفت: حتي اگر كسي را هم داشته باشي فرقي نمي كند چناچه قرار باش

انسان نگاه كنند همان بهتر كه كسي را نداشته باشد الاقل غرورش را حفظ كرده است . خوشبختانه 

در جامعه ما هنوز افراد مسن از احترامي ويژه برخوردارند و نسل جوان از تجربیات و نظرات آنها 

 استفاده مي كند.

آغوشش جاي گرفت بعد در گوشش چیزي  كودكي دوان دوان خود را به پیرمردي رساند و در

گفت كه پیرمرد را از جايش بلند كرد با چشم آنها را دنبال كردم پیرمرد از بوفه براي كودك يك 

بستني خريد و كودك هم به عنوان قدرداني پدر بزرگ را بوسید سارا صحبت را به تلفن كشید و 

ويي صدايش برايت آشناست چطور او را پرسید: تو هنوز فرستنده گل را نشناخته اي؟ تو كه مي گ
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به خاطر نمي آوري؟فتم: نمي دانم عجیب اينكه او مي گويد سال ها با من بوده اما هرچه فكر مي 

كنم او را به خاطر نمي آورم . ريتا گفت: شايد با او تماس تلفني داشته اي؟ بايد فكرت را روي 

 گذشته متمركز كني واو را در گذشته پیدا كني؟ 

ضمیر ناخود اگاهم به جست و جو پرداختم . چیزي مثل برق از خاطرم گذشت و ناگهان فرياد  در

كشیدم: آه حاال يادم آمد بلند شدم و ايستادم . سیما دستم را گرفت. خوشبختانه نیمكت كنار ما 

خالي شده بود سارا گفت: بنشین و بگو او كیست. گفتم: شما نمي شناسیدش با او در آلمان آشنا 

شدم هر سه نفر كنجكاو شدند. ريتا پرسید: مجرد است؟ آن موقع مجرد بود من اودر يك پارك با 

هم آشنا شديم بي اندازه خوب و مهربان و محجوب و با وقار بود. نمي دانید چقدر به من كمك كرد 

براي دوام همیشه سعي اش اين بود تا راهنمايم باشد و مرا از خطرها دور كند. در اواخر اقامتم خیلي 

زندگي من و پرويز تالش كرد . پدرام هم او را مي شناسد ولي نمي دانم حاال چرا مي خواهد پنهان 

بماند اگر از من رنجیده باشد حق دارد من نمي بايد او را فراموش مي كردم از اين به بعد گلهايش 

ا مشكل همچنان باقي را دور نمي ريزم. سیما گفت: خوشحالم كه سرانجام او را به ياد آوردي ام

است. ببینم حاال مي خواهي او را ببیني؟ خوب البته كه مي خواهم. اشكال در همین جاست تو هرگز 

نبايد او را ببیني او زماني برايت دوست بود كه كسي را نداشتي آيا حاال با وجود دكتر تو باز هم 

در غیر اينصورت برايت گل نمي  احساس تنهايي مي كني؟ او مي داند كه تو هنوز ازدواج نكرده اي

فرستاد او اولین قدم را براي جلب نظر تو برداشته . سعیده تو بايد هوشیار باشي از كجا معلوم كه 

هنوز همانطور ساده و بي تكلف باشد؟ من بر اين عقیده ام كه تو در معرض يك آزمايش ديگر قرار 

ما اين است كه دچار اشتباه ديگري  گرفته اي كمي فكر كن روزهاي سختي تو به سر آمده ترس

 شوي.

به دنبال سخن سیما سارا و ريتا هم شروع كردند به نصیحت اما من بي اختیار به تورج فكر مي كردم 

.ن شب بعد از آن كه تمام اعضاي خانواده رسالت هود را مورد پند و اندرز به من به انجا رساندند به 

 شتم.بستر رفتم اما تا صبح مژه برهم نگذا

صبح شنبه كمي زودتر از خانه خارج شدم اطارف را مي كاويدم شايد او را در گوشه اي بیابم اما بي 

حاصل بود عصر دكتر به دنبالم امد وباهم راهي خانه شديم . مرتب به خیابان و به دورو برم نگاه مي 

ستنده فتم: باالخره فركردم. بهرام كنجكاو شد و پرسید: دنبال چیزي يا كسي مي گرديد؟ با خنده گ

گلها را شناختم. با تعجب گفت: راستي؟ خوب او كیست؟ از آلمان مي شناسمش . نگاهي به من كرد 

و گفت: حتمااز دوستان پارتي است. حرفش به قلبم خنجر زد . با غییظ گفتم: نه به عكس خیلي هم 

شبیه شمايت. پس  جدي و درس خوان بود و درآن جور مجالس پیدايش نمي شد از خیلي جهات
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منظورش از اين گونه كارهاي كودكانه چیست؟ هنوز نمي دانم چون او را نديده ام. پس چطور او را 

شناختید؟ يك حرف از ريتا و بازگشت به گذشته باعث شد به خاطر بیاورم تمام نشاني ها با او 

دم و گونه اي كه ترسی مطابقت مي كند. خیال داريد ببینیدش؟ اين جمله را باعصبانیت ادا كرد به

مانند كودكاني كه خطايي مرتكب شده باشند سر را به زير انداختم و سكوتم را دلیل بر موافقت 

دانست و پرسید: پس چرا جواب نمي دهید ؟ چرا اين آقاي گل رز يا اركیده به ديدنتان نمي آيد؟ 

كارا مسخره ام مي كرد . ديدار دوستان قديمي كه اشكالي ندارد و مزاحمتي تولید نمي كند. آش

گفتم: لطفا بس كنید اسم او تورج است و كسي حق ندارد در موردش اين گونه قضاوت كند. خنده 

اي عصبي سر داد و گفت: بله حق باشماست و اصوال هیچ ارتباطي به من ندارد ولي مايلم بدانم نوبت 

؟ احتمال دارد به زودي  آقاي گل میخك كي فرا مي رسد؟ گل میخك؟ خوب بله چرا تعجب كرديد

يكي ديگر از دوستانتان با گل مبخك از راه برسد شما مي توانید يك گلفروشب باز كنید. توهین 

هايش ديگر قابل تحمل نبود با تشنجي عصبي گفتم: شما مرا عوضي گرفته ايد لطفا نگه داريد مي 

م نايستید در باز مي كنم و خودخواهم پیاده بشم. توجهي نكرد بار ديگر تكرار كردم و گفتم : اگر 

 را بیرون مي اندازم. تهديدم كار ساز نشد

نايستاد اما سرعت اتومبیل را كم كرد و گفت: انتحار آخرين نقطه است شما تازه اول كار هستید  ;

هر وقت از همه دوستانتان خسته شديد انتحاركنیدو در حال حاضر خواهخان داريد مگر روزي آرزو 

 را بدزدم امروز آرزويتان را بر آوردهخ مي كنم.نداشتید شما 

من چنین آرزويي نداشتم اگر هم داشتم حاال ديگر ندارم . اما من پرويز نیستم كه بگذارم با زندگیم 

بازي كني و فرار را برقرار ترجیح بدهي. بله شما با پرويز خیلي فرق داريد از زمین تا آسمان پرويز 

با ادب بود... . خنده هاي عصبي او مانع شد تا كالمم را به پايان برسانم  بر خالف شما خیلي فهمیده و

. پس چرا مردي را كه هم خوبو فهمیده بود و هم با ادب و نزاكت ترك كرديد؟ جاي تاسف است 

شما ثروت مي خواستید كه داشت طالب آزادي بوديد كه در اختیارتان مي گذاشت شوهري فهمیده 

كه بود پس ديگر چه جیز مي خواستید؟ هان ...فهمیدم شايد برايتان گل  و اجتماعي مي خواستید

 نمي خريد درست خدس زدم؟ ولي جانم آن هم كه مهم نبود چون دوستانتان جور او را مي كشیدند.

بغض راه گلويم را گرفته بود قادر به حرف زدن نبودم ناگهان ترمز كرد اتومبیل با صداي 

ود و با همان خشونت گفت: قدم مي زنیم . زير بازويم را گرفت و شیاده وحشتناكي ايستاد در را گش

ام كرد ترس بر وجودم غلبه كرده وبد اگر مشاجره مان باال مي گرفت و اگر در دل آنشب سیاه مرا 

مي كشت هیچ كس نمي فهمید با ترس در كنارش قدم برمي داشتم احساس سرما مي كردم با 

اري روشن كرد و من در شعله فندك صورت برافروخته اش را تمسخر گفت: در اين هوا؟ سیگ
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ديدم از صداي برخورد دندانهايم ايستاد دستم را گرفت و گفت: خداي من راستي راستي تو لرز 

كرده اي زياد از ماشین دور نشده بوديم. باعجله برگشت و كتش را آورد وروي شانه ام انداخت به 

يستاد و گفت: چرا اينطور مي شود؟ مثل اينكه ما هیچ وقت به درختي تكیه داده بودم روبه رويم ا

تفاهم نمي رسیم وقتي از تو دورم دوري ات برايم طاقت فرساست و زماني كه مي بینمت از تو دور 

مي شوم لحظه اي خاموش ماند و بعدادامه داد: نمي بايد عهدم را مي شكستم در ان صورت هم تو 

هم دير نشده من در رؤياهايم با فكر تو خوشبخت هستم يكبار به راحت تر بودي هم من ولي هنوز 

تو گفتم كه آن سعیده رؤياهايم نیستي حاال بیشتر به گفته خود ايمان آوردم تو فكر و ايده مرا نمي 

پسندي من حتي بیان احاساتم با ديگران تفاوت دارد از كلمات و الفاظي استفاده مي كنم كه براي تو 

ه قول تو من فناتیك هستم بهر حال ديگر مهم نیست اما صادقانه و برادرانه به تو قابل درك نیست ب

اگر آن مرد را دوست داري با احساساتش بازي نكن با او زندگي كن و فراموش كن  "مي گويم

باهم  "روزي يك دانشجوي شهرستاني در خانه تان دل به تو باخت برايت آرزوي خوشبختي مي كنم

ركت كرديم نفس عمیقي كشید و ادامه داد: روزي گفتي هر كسي به جايي تعلق به طرف اتومبیل ح

دارد و بايد به آنجا برگردد من هم حرفت را مي پذيرم و به آنجايي كه تعلق دارم برمي گردم در 

كردستان كارهاي زيادي دارم كه بايد به اتمام برسانم هنگام پیاده شدن از اتومبیل فراموش كردم 

 ردانم و او با گفتن براي همیشه خداحافظ و تركم كرد.كتش را بازگ

با كتي برشانه در مقابل چشمان حیرت زده مادر وارد اتاق شدم و با خود انديشیدم كه اين را نیز به 

من هديه داد. مادر با نگراني پرسید: اين چه قیافه اي است؟ چرا كت روي شانه ات انداخته اي ؟ 

 پس دكتر كو؟

كت هم مال دكتر است خودش هم رفت و ديگر او را نخواهیم ديد . با بهت و با  لرز كردم اين

 ناباوري پرسید: بازهم مشاجره كرديد؟

 

نه بلكه هردو به اين نتیجه رسیديم كه براي يكديگر ساخته نشده ايم و زوج مناسبي نیستیم بهرام 

لباس مي پوشید و آرايش نمي  مرا نمي خواهد او به دنبال سعیده گذشته است سعیده اي كه ساده

كرد دختري كه بهرام دوست داشت داراي حجبو حیاي دخترانه بود اما من فاقد آن هستم حاال مادر 

خواهش مي كنم ديگر سؤال نكن همه چیز تمام شد به همین سادگي بعد اتاق را ترك كردم و تازه 

 . به ياد آوردم كه گفت: آخرينتوانستم بغضي را كه در گلو داشتم با ريختن اشك بیرون بیاورم

نقطه انتحار است آيا من به آخر خط نرسیده بودم؟ به شیشه قرصي كه روي میز كنار تختم داشتم 

نگاه كردم وقتي امید براي زيستن وجود ندارد چرا زنده بمانم؟ وقتي تمام راه ها بسته است مفهوم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 5  

 

مي فشردم و خودم را قانع كردم مه با زندگي و زندگي كردن چیست ؟لوله قرص را میان انگشتانم 

خوردن آنها به خوابي فرو مي روم كه هرگز بیدار يبه دنبال نخواهد داشت اما ندايي دروني مرا از 

 اين كار باز مي داشت و به من نهیب مي زد كه خودكشي گناه كبیره است.

 7-2فصل 

دستم ديد. بانگ برآورد كه ) چه با خويشتن در جدال بودم كه سعید وارد شد و شیشه قرص را در 

كار مي خواهي بكني ؟ مگر ديوانه شده اي؟ قرص ها را از دستم گرفت و گفت: هیچ چیز و هیچ 

كس آنقدر ارزش ندارد كه انسان خود را به خاطرش از بین ببرد تو كه بچه نیستي بايد بداني هر 

اليمات پايداري نكند و دست به مشكلي چاره و راه حلي دارد اگر بنا بود انسان در مقابل نام

خودكشي بزند دنیا ديگر ارزش نداشت كسي كه تو را رنجانده مرديست فداكار كه سالهاست به 

خاطر تو چشم برخوشي ها بسته و به انتظار تو نشسته او بهتر از همه ما تو را شناخت. مي دانست كه 

ا به من گفت در رفتار پرويز چیز پرويز نمي تواند تو را خوشبخت كند در دوران نامزديت باره

مشكوكي هست كه سعیده هم از آن مي ترسد ولي ما هیچ كدام متوجه ترس تو نشديم و آن را 

التهاب قبل از ازدواج تعبیر كرديم اگر همان روزها به ما گفتتي كه پرويز چطور فكر مي كند و در 

بهرام به گفته هايش ايمان  زندگي دنبال چه هدفي است مسلما ازدواجي صورت نمي گرفت اما

داشت و صبر كرد مي دانست كه تو برمي گردي روزي كه به او اطالع دادم و گفتم: سعیده بر مي 

گردد آن هم تنها. گفت : مي دانستم و سؤال ديگري نكرد. خواهرم درك احساس ديگران و احترام 

اني اشتباه نشانه ضعف و بي ايم گذاشتن به عقايد آنها يك نوع عبادت است و پا فشاري بر ادامه يك

اگر بداني كاري كه مي كني خطاست و بر انجام آن اصرار بورزي خودت را گول زده اي چه چیز را 

مي خواهي ثابت كني؟ اينكه تو حرفت يك كالم است و يا اينكه هیچ كس مثل تو مسائل را درك 

 ي من آماده شنیدن هستم. نمي كند؟من نمي دانم علت اختالفتان چیست اگر مايل باشي بگوي

پس نشستم و آنچه را كه اتفاق افتاده بود بازگو كردم در تمام مدتي كه حرف مي زدم ساكت بود و 

گوش مي كرد وقتي سخنانم به پايان رسید بلند شد و در حالي كه قدم مي زد به فكر فرو رفت بعد 

 ن كه برادرت هستم دوستت همبا لبخندي بر لب به طرفم برگشت و گفت: سعیده من عالوه براي

هستم مي خواهم به عنوان يك دوست مطلبي را به تو بگويم اگر به خاطر داشته باشي در يكي از 

نامه هايم از دختري نام بردم كه فامیل دكتر است خانواده بهرام تمايل دارند كه او با آن دختر 

شد ولي بهرام همیشه در مقابل اصرار ازدواج كندهنگامي در كردستان بوديم بارها اين مسئله عنوان 

آنها مي گفت: من زماني ازدواج مي كنم كه بدانم همسرم دوستم دارد همین طور كه هستم فقط به 

خاطر خود و نه براي اينكه پزشكم مي خواهم همسرم براي فكر و عقايدم دوست داشت باشد و 
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دهات ايران بیايد من بايد او را  حاضر باشد با من به هركجا كه مي برمش حتي به دور دست ترين

پیدا كنم نه در اينجا بلكه در تهران و مطمئن باشید كه آن زمان زياد دور نیست . وقتي بهرام صحبت 

مي كرد من در عمق چشمانش مي خواندم كه منظور او از آن دختر تو هستي بله سعیده اين حقیقت 

ادري كه مي خواهد براي خواهرش همسري است تو اين اقرار را از زبان يك دوست شنیدي نه بر

پیدا كند او عالوه بر رشته تخصصي اش دو سال پیرامون اينكه چه انگیزه اي سبب مهاجرت جوانان 

به خارج مي شود تحقیق و مطالعه كرده و بارها ضمن صحبت هايش از من پرسید چه انگیزه اي 

به او بدهم در امريكا با دانشجويان به سعیده را واداشت كه از ايران بورد من جوابي نداشتم كه 

بحث مي نشست و آنها را متقاعد میكرد كه برگردند و وقتي تنها مي شديم مي گفن) اي كاش اين 

حرف ها را پیش از رفتن سعیده به او هم مي گفتم مي دانم كه سعیده هیچ چیز را از خانواده كتمان 

نمي توانست با شما در میان بگذارد حاال هم  نمي كند ولي مسلما حرف هايي براي گفتن داشت كه

چیزهايي را كه سعیده براي شما گفته چیزهايي نیستند كه به خواهد گفت( حاال شما هردو اينجا 

هستید و تقريبا هرروز يكديگر را مالقات مي كنید بهرام مي خواهد تمام زواياي روح تو را بشناس 

مل براي تو آماده كند . دختر يا زني تحت تاثیر او مصمم است كه يك زندگي پاك و دور از تج

فرهنگ غرب را دوست ندارد اگر تو را مي رنجاندنیت و انديشه بدي ندارد به او مهلت بده تا 

شناخت واقعي روي تو پیدا كند تعجب من از اين است كه خود تو بارها و بارها از لباس پوشیدن 

پاي آنها مي گذاري و به نقشي مثل آنها در مي آيي . اين اروپايي ها انتقاد كرده اي اما خودت پا جا 

رفتارهاي ضد ونقیضت و يكي نبودن حرف و عملت دكتر ار سرگردان كرده. اگر به آنچه مي گويي 

ايمان و اعتقاد كامل داري پس به آن عمل كن من اگر جاي تو بودم نه ناله مي كردم و نه فغان به راه 

م عیب هاي خود را بشناسم و در رفع آن بكوشم سعي مي كردم قدم مي انداختم بلكه سعي مي كرد

هايم را با مردي كه دوستش دارم همگام كنم مثل اينكه خیلي حرف زدم حاال به تو يك مسكن مي 

 دهم سعي كن بخوابي . 

 لیواني آب و يك قرص بهمن داد شیشه قرص ها را در جیب گذاشت و از در خارج شد . 

كردم بخوابم اما موفق نمي شدم بي اندازه هوس سیگار كرده بودم در جست و تا مدتي سعي مي 

جوي سیگار دستم را داخل جیب دكتر بردم عالوه بر سیگار دفتر يادداشت كوچكي هم يافتم كه در 

حاشیه اش نوشته شده بود: امروز وارد شد آسوده شدم. و در حاشیه ديگر اين عبارت به چشم مي 

نخواهم گرفت. و شماره تلفن خط خورده بود . انديشیدم كه اين شماره متعلق خورد : هرگز تماس 

به كدام بیچاره اي است كه بايد در انتظار تماس باقي بماند ؟ دفتر را بستم و با افكاري مشوش به 

 خواب رفتم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 7  

 

انه خ روز بعد باز تب لعنتي به سراغم آمد به طوري كه قادر به حركت نبودم تا شب سعید دوبار با

تماس گرفته و حالم را پرسیده بود ولي از جانب او هیچ آيا واقعا از زندگیم خارج شده بود؟ آيا 

 فراموش كرده بود؟

 8فصل 

نزديك آزمايشگاه تورج را ديدم خیلي مترقبه. او را از ياد برده بودم به انتظارم ايستاده بود با يك 

یار فريادي از خوشحالي كشیدم. دست يكديگر را شاخه گل رز. وقتي رودرويش قرار گرفتم بي اخت

به گرمي فشرديم حالم را پرسید و سؤال كرد كه چرا روز قبل غیبت داشتم و به آزمايشگاه نرفته ام 

گفتم كمي كسالت داشتم. پرسید: آيا من باعث ناراحتي شما شده ام؟ شما هم در آن نقشي داشته اي 

حییح و سالم در مقابلتان ايستاده ام. سعیده شما هیچ تغییر ولي ديگر تمام شد مي بینید كه حاال ص

نكرده ايد زيبا بوديد زيبا تر شده ايد. متشكرم ولي اينطور هم كه شما مي گويید نیست چون طبیعتا 

پیر شده ام . دستم را فشرد و گفت:نه نه اين حرف را تكرار نكنید. پرسیدم : شما كي برگشتید. 

را زودتر به ديدنم نیامديد و چرا خودتان را به ان طیق معرفي كرديد؟ نزديك يك ماه پیش. پس چ

براي خودم دلیل داشتم مي خواستم ببینم خانمي كه آنقدر برايش ارزش و احترام قائل بودم و 

 هستم آنقدر به من محبت دارد كه فراموشم نكرده باشد. 

ا ترك كردم . من بايد گذشته را شما به خوبي مي دانید كه من در چه شرايط روحي بدي آلمان ر

فراموش مي كردم . میان حرفم آمد و گفت: بايددوستانتان هم فراموش مي كرديد؟ من جز شما 

دوست ديگري نداشتم آنها همه دوست او بودند نه من. در صمن مي دانم كه پرويز ازدواج كرده آيا 

كان كردم ولي فكر مي كنم خوشبخت و راضي هست؟ بعد از رفتن شما من به جاي ديگري نقل م

 خوشبخت باشد چون همسرش مثل خود اوست و در اداره كلوپ پرويز را ياري مي كند.

دلم گرفت آرزو مي كردم بگويد او ناراحت است و زجر مي كشد. تورج رشته افكارم را گسست و 

لي مي شود وپرسید: میل داريد چیزي بخوريد؟ نگاهي به ساعتم انداختم و گفتم: با اينكه ديرم 

 حاضرم. سوار ماشین او شديم و راه تجريش را در پیش گرفتیم.

سعیده از خودتان بگويید از وقتي برگشتید چه كرده ايد؟ هیچ فقط مثل گذشته كار مي كنم. چرا 

ازدواج نكرديد؟ از ازدواج اولم عبرت گرفته ام. تورج لبخندي زد و گفت: يعني خیال ازدواج مجدد 

 مین زودي دست از مبارزه كشیديد؟ نداريد ؟ به ه

خواهش مي كنم شما ديگر موعظه نكنید به اندازه كافي واعظ اطرافم دارم كه ساعت و هر دقیقه 

پندم بدهند . با تعجب گفت: ولي من قصد موعظه نداشتم چرا عصباني شديد فكر مي كنم شما خیلي 

مله من تغییر كرده ام بارها و بارها اين ج تغییر كرده ايد. گفتم: شما تنها كسي نیستید كه فهمیديد
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راشنیده ام من خسته ام و عصبي. از شنیدن حرف از پند و اندرز از اينكه مي خواهند به هر نحوي 

شده از من موجود ديگري بسازند به ستوه آمده ام يكي در من به دنباي سعیده اي مي گردد كه 

نبال سعیده اي هستید كه در آلمان مي شناختید پس هنوز ازدواج نكرده و از ايران نرفته شما به د

من در حال حاضر چه هستم؟ بايد بدانید آن سعیده ديگر وجود ندارد ايا باز هم مايلید با من 

 همكالم شويد؟

براي استقبال از يك دوست راه خوبي را انتخاب نكردي ولي به هر حال نه تنها حاضرم با تو همكالم 

 م با تو همگام بشوم.شوم بلكه خیلي هم مايل

به يك كافه قنادي رفتیم و سفارش بستني داد ساكت بود درست مثل گذشته خاموش مي نشست و 

اجازه مي داد تا من عقده هايم را خالي كنم احساس عجیبي نسبت به او داشتم از لحن تند خود 

 همچنان سنگ شرمگین بودم . گفتم: مرا ببخشید دست خودم نیست من تغییر كرده ام اما شما

صبور باقي مانده ايد ببینم ازدواج كرده ايد؟ نه آمده ام ازدواج كنم. خوش به حالتان شما همیشه در 

زندگي هدف داشتید و با برنامه ريزي پیش مي رفتید خوب آن دختر خوشبخت كیست؟ از فامیل 

 است؟ 

اج دارم ولي هنوز اقدام خنده كوتاهي سر داد و گفت: هنوز كسي را در نظر نگرفته ام قصد ازدو

 نكرده ام. 

امیدوارم همسر مناسبي پیدا كنید ولي مي خواهم بدانم مايلید چه جور همسري انتخاب كنید ؟ ابلته 

 اگر حمل بر...

نه اين چه حرفي است خوشحالم كه به من و زندگیم عالقه نشان مي دهید بايد بگويم در جست و 

مونه و همسري كامل باشد . من دريك خانواده نسبتا مذهبي جوي دختري هستم كه بتواند مادري ن

بزرگ شده ام مي خواهم همسرم با ديانت و خدا شناس باشد . از كسي كه نان را به نرخ روز مي 

خورد متنفرم همسرم بايد پا بند به خانه و خانواده باشد . اگر به حرفم نمي خنديد بايد اضافه كنم كه 

 جازه نخواهم داد كه خارج از خانه كار كند. به هیچ عنوان به همسرم ا

 چرا فكر مي كنید همسرتان آلوده مي شود؟

نه نه به هیچ وجه ...زن بايد نجابت و پاكدامني اش را در هرجا هست حفظ كند چه در خارج از خانه 

و چه داخل خانه هدف من اين است كه تمام وقتش را در اختیار من و فرزندانم باشد دلم نمي 

واهدوقتي خسته از كار روزانه بر مي گردم جايش را خالي ببینم خوب هركسي عقیده اي دارد خ

 عقیده من هم خوب يا بد اين است.
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از تريا خارج شديم و به قدم زدن پرداختیم اين بارم من سكوت كرده بودم و او حرف مي زد 

 شان در تو اثر مي كند؟ اگر پرسید: تو مي گويي هر روز مورد پند و نصیحت قرار مي گیري نصايح

براي رفع تهايي پیشنهاد كرده اند ازدواج كنید چرا قبول نمي كگني؟ با داشتن همسر خالء زندگیت 

پر مي شود تو يك زن كامل و خوب هستي و مي تواني هر مردي را خوشبخت كني. تو براي يك 

يغ كني؟ اگر كسي را دوست زندگي سالم خلق شده اي . چرا مي خواهي اين موهبت را از مردي در

داري واو تو را دوست دارد معطل نكن زود اقدا كن من قصدم از ديدنت همین بود مي خواستم ببینم 

زني كه مايل بود پاك بماند و به خاطر آن دست از همه امكانات كشید و برگشت چگونه است و چه 

م. گفتم: فراموش كرديد كه اين جا طور زندگي مي كند . امیدوار بودم تو را با كودكي در بغل ببین

ايران است اروپا نیست ؟ اگر شوهر داشتم هیچ وقت نمي توانستم شما را ببینم حتي حاالهم براي 

همین مالقات بايد بار خیلي از شماتت ها را به دوش بكشم كمي سكوت كرد و گفت: اشتباه بزرگي 

متاسفم و يك عذر خواهي هم به  كردم بايد وقتي به كسالتت اشاره كردي مي فهمیدم سعیده

خانواده ات دمديونم اگر هنوز اليق دوستي ات هستم اين شماره تلفن را بگیر و هر وقت به كمك 

احتیاج داشتي زنگ بزن و مطمئن باش كه فوري خودم را مي رسانم. گفتم: مطمئن هستم كه مي 

 : شايد اين آخرين باري باشد كه توانم به دوستي ات اطمینان كنم چون اين را ثابت كرده اي . گفت

همديگر را مي بینمیم امادلم مي خواهد وقتي ازدواج مي كني مرا هم دعوت كني البته با توافق 

 شوهرت اين جمله را با خنده ادا كرد. گفتم: بايد برگرديم وبه طرف اتومبیل حركت كرديم.

 تعجب پرسید: حاال مي آيي.هنگامي كه به آزمايشكاه رسیدم آخرين ساعت كار بود ريتا با 

براي كار نیامده ام آمده ام به تو بگويم كه او را مالقات كردم كنارم نشست و با هیجان در انتظار 

دنباله سخنم ماند تمام ماجرا را برايش تعريف كردم سپس او نفس عمیقي كشید و گفت: الحمداهلل 

 درمورد او قضاوت نادرستي داشتید؟ ريتا به خیر گذشت . گفتم: ديديد همه شما اشتباه مي كرديد و

به میزش نزديك شد و در حالي كه كاغذ هاي روي میز رادسته مي كرد گفت: شايد اويكي از 

نادرترين افرادي باشد كه قصد خیر خواهي دارند اما همیشه اينطور نیست و بايد جانب احتیاط را 

 ا مي روي ؟ بلهرعايت كرد و چون ديد تنها عازم خانه هستم پرسید: تنه

مگر دكتر دنبالت نمي آيد؟ نه با او قهر كرده ام . سر جايش ايتاد و گفت: قهر كرده اي براي چي ؟ 

 میاله مهمي نیست هردو به اين نتیجه رسیديم كه بهتر است يكديگر را فراموش كنیم. 

 م و بعد ادامهبغضي را كه در حال تركیدن ب.ود فرو دادم سعي كردم از ريزش اشكم جلوگیري كن

دادم: همه چیز تمام شد ديگر من برايش وجود خارجي ندارم دست روي شانه ام گذاشت و گفت: 

من مطمئن هستم كه قهر شما چند روزي بیشتر طول نمي كشد و باز هم با هم آشتي مي كنید 
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ديم كردوست داري امشب بیايي خانه ما؟ نه متشكرم مي روم خانه خودمان . با يكديگر خداحتفظي 

 و از هم جدا شديم.

 9-1فصل 

زندگي معماي پیچیده ايست كه حل آن به زمان محتاج است وقتي احساس مي كني با خوشبختي 

چندان فاصله اي نداري سايه هاي شك و ترديد بر روي احساست سايه مي افكند و درياي آرام 

 وجودت را دچار طغیان مي كند. 

ر نهايت سعادت بود اما وقتي كنار هم قرار مي گرفتیم هیوالي براي من و بهرام رسیدن به يكديگ

بدبیني در وجودمان شكل مي گرفت بهرام با ترديد به آنچه بر من گذشته و من با توهمي از پوچي 

عشق او نسبت به خود و هر دو در تالشي مذبوحانه براي از بین بردن تمام عشقمان به يكديگر 

 ابت بود و براي من پريشاني و آشفتگي نتیجه براي دكتر اختالل در طب

. 

خودم را چون برگ پايیزي به دست طوفان سپرده بودم نمي توانستم قاطعانه تصمیم بگیرم مي 

خواستم دكتر را فراموش كنم ولي اين تالش بیهوده بود مي خواستم به گذشته نینديشم اما مدام در 

يم و آتش را در وجودم خاموش كنم ولي خود به فكر آن بودم مي كوشیدم بر پريشاني ام فائق مي آ

شعله ور كردن آن دامن مي زدم . اعصابم آنچنان تحريك شده بود كه با كوچكترين صدايي از جا 

مي پريدم و هر لحظه انتظار وقوع حادثه اي را داشتم ديگران در برخوردشان با من جانب احتیاط را 

 به فكر چاره افتادند و به شور مشورت پرداختند.رعايت مي كردند وقتي كار از احتیاط گذشت 

آن شب جمعه با ديگر شب ها تفاوت داشت در اتاق خودم نشسته بودم و به ظاهر كتاب مي خواندم 

اما كتاب بهانه اي بیش نبود از نگاه نگران ديگران پرهیز مي كردم و تنهايي را چون فرشته اي در 

ي پرسید: عمه دوستم نداري؟ مرا از دنیاي خودم آغوش مي كشیدم صداي كودكانه سحر كه م

بیرون آورد . در جوابش گفتم: چرا فكر مي كني دوستت ندارم؟ بیا تو بغلم تو عزيز مني . دست 

كوچكش را بر مويم كشید و گفت: بابا مي گويد عمه حوصله بچه ها را ندارد. نه عزيز دلم بابا اشتباه 

حاال دوست داري برايت چي كار كنم.؟ دوست دارم بیايي  كرده من همیشه حوصله بچه هارا دارم

پیش همه من دوست دارم با تو شام بخورم دست كوچكش را در دستم گذاشت و با هم به طرف 

 اتاق ديگر به راه افتاديم.

با ورود ما ناگهان سكوت حكمفرما شد با ديدن بهرام كه بین سعید و مسعود نشسته بود بر خود 

ته بود هرگز به خانه ما نخواهد آمد پس چرا حاال اينجاست؟ نمي شود گفت كه لرزيدم مگر نگف

حرف مرد يك كالم است چون خالف آن ثابت شد اگر تنها بود به او مي گفتم ولي خوب چه فايده 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 1  

 

حتما مي گفت كه به خاطر مننیامده است راست هم مي گفت مگر نه آنكه وقتي مننبودم به اين خانه 

پس حرفم بیهوده بود. او حتي حالم را نپرسید فقط سالم كرد و بعد ديگر هیچ  آمدو شد مي كرد

ديدم بهتر است كنار سیما بنشینم تا از نگاه او درمان باشم نمي دانم چراتا داخل شدم همه سكوت 

كردند آيا مانع صحبت شان شده بودم؟ اگر براي خشنودي سحر نبود نمي آمدم. بهرام شب را در 

راند چراغ اتاقشان تا نیمه هاي شب مي سوخت . صبح با صداي سحر چشم گشودم و اتاق سعید گذ

او را در تالش براي باال آمدن از تخت ديدم با عروسكي كه در بغل داشت تالشش بیهوده بود 

 بلندش كردم و كنار خود خواباندم عروسك را میان خودم و او قرار دادم و با هم بازي كرديم. 

شد و با ديدن ما در آن حالت به خنده افتاد و گفت: سحر تو را خیلي دوست دارد. من ريتا وارد اتاق 

هم دوستش دارم. سحر دستش را دور گردنم آويخت و پرسید: عروسكم را هم دوست داري؟ بله 

هردوي شما را دوست دارم ريتا سحر را بلند كرد وگفت: بیا برويم تا عمه لباس بپوشد و پیش ما 

از آنكه از در خارج شود پرسیدم: ساعت چند است؟ نزديك ده بهتر است بلند شوي و از بیايد . قبل 

 در بیرون رفت . وقتي داخل اناق شدم مسعود گفت:

به به چه عجب سهیده خان بیدار شد. گفتم: روز جمعه را بايد استراحت كرد بعالوه اگر من توي 

اهي به بهرام انداختم او نیز براي لحظه اي جمعتان نباشم همه شما راحت هستید . وبي اختیار نگ

گذرا مرا نگريست. مادر پرسید: سعیده صبحانه مي خوري ؟ نه مادر گرسنه نیستم تا ناهار صبر مي 

كنم . كنار پنجره ايستادم احساس مي كردم به هواي تازه نیاز دارم گل هاي باغچه بر اثر تابش 

انسته بود براي آنها سايباني باشد دوران كودكي را به آفتاب بي قرار بودند حتي سايه درخت هم نتو

ياد آوردم و اينكه پدر در همین حیاط با كوبیدن میخي به ديوار براي من و سارا تاب درست كرده 

بود به ديوار نگاته كردم به اين امید كه میخ را آنجا ببینم اما اين يادگار دوران كودكي از ديوار 

 بیرون آورده شد بود.

بود اگر همه وقايع گذشته را يادداشت كرده بودم و حاال با خواندن آنها تجديد خاطره مي كردم چه 

اگر از امروز شروع به نوشتن كنم شايد در پیري با خوندن آنها سرگرم شوم البته اگر عمري باشد 

دفاترم  انبايد ببینم مي توانم دفتري پیدا كنم كه مناسب باشد. خودم را به اتاقم رساندم و در می

دفتري را يافتم كه مناسب بود با شنیدن ضربه اي كه به در خورد روبرگرداندم و بهرام را ديدم 

داخل شد و در را پشت سر بست از اينكه در حضور ديگران تنها پا به اتاقم مي گذاشت تعجب 

در و پ كردم او سیگاري روشن كرد روي لبه پنجره نشست و گفت: آمده ام با تو صحبت كنم. اما

مادر... حرفم را بريد : به آنها گفته ام مي خواهم با تو خصوصي حرف بزنم بگو بدانم من مسبب 

ناراحتي تو هستم؟ نه چرا اين طور فكر مي كنید؟ نه شما و نه ديگران هیچكدام نقشي در ناراحتي 
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گاه خودتان نمن نداريد بعالوه چه كسي گفته كه من ناراحتم ؟ چه كسي گفته؟ خنده دار است به 

كنید احتیاجي به گفتن نیست هركس شما را ببیند مي فهمد كه مغموم نا متعادل ايد اگر نمي توانید 

براي ديگران بگويید صادقانه با من در میان بگذاريد من در مقام يك پزشك قول مي دهم كه 

آزارد مربوط به رازتان را مخفي نگه دارم . آيا مسئله اي كه تا اين حد روح و جسم شما را مي 

آقاي... نمي دانم اسمش چیست آيا مربوط به اوست؟ نه من دارم تاوان خطاهايم را پس مي دهم به 

هیچ كس ارتباطي پیدا نمي كند مطمئن باشید. تاوان را كسي مي پردازد كه عمل خالفي كرده باشد 

ي را در پیش گرفته اي گذشته از اين براي بزرگترين جرم ها حدي قائل شده اند تو را ه خود آزار

به هر حال فكرنمي كني ديگر كافي باشد و به وقت خودت تاوان را پرداخته باشي ؟ سعیده بگذار 

يك بار ديگر از تو سؤال كنم آيا پاي مردي در میان است؟ نگاهش كردم چه مي توانستم بگويم؟ 

ه گردن ديگري مي اندازد ؟ آيا براستي باور كرده بود كه فراموشش كرده ام ؟ چرا گناه خودش را ب

اگر اقرارم را مي خواهد بايد بداند كه من هرگز با ابراز عشق غرورم را نخواهم شكست بگذار فكر 

كند پاي مرد ديگري در میان است سكوتم باعث شد تا يقین كند رازي را مخفي مي كنم سیگار 

 چرا حرف نمي زني ؟ چه ديگري روشن كرد بلند شد و با عصبانیت بر سرم فرياد كشید و گفت:

اتفاقي افتاده كه خودت را به اين روز در آورده اي؟ اگر جسارت داري حرف بزن و لگز ضعیف 

هستي و جرات نداري بگذار از طیق هیپنوتیزم ريشه ناراحتي ات را تشخیص بدهم اين حركات 

تو  گر دوست داري بهبچگانه باعث شده تا همه نگرانت باشند تو زندگي را براي همه تلخ كرده اي ا

ترحم كنند به اين رفتارت ادامه بده ولي بدان اين نهايت خودخواهي است كه انسان براي ارضاي 

خودش ديگران را نارحت كند اگر تا ديروز برايت دلسوزي مي كردند به يقین از فردا ترحم 

 خواهند كرد. 

مان مي كردند گفتم: نگاهمان مي بلند بلند حرف مي زد به طوري كه از پشت شنجره روبه رو نگاه

كنند. با همان خوشن گفت: بگذار نگاه كنند مگر نمي خواهي مورد توجه قرار بگیري ؟ حاال به 

تماشايت ايستاده اند و در دلشان به حالت تاسف مي خورند اما من معتقدم كه تو حتي لیاقت 

 رج شد. دلسوزي آنها را نداري. دستي به میان موهايش برد و از اتاق خا

چند دقیقه گذشت من گیج و سردرگم نشستم و به حرف هاي او فكر كردم. سیما و ريتا داخل 

شدند. ريتا كنارم نشست و نگاه مهربانش را به صورتم دوخت آهي بلند از سینه كشید و گفت : من 

بده  اجازه فكر مي كنم تو بر سر دوراهي قرار گرفته اي نمي داني كدام راه راست و كدام بیراه است

كمكت كنیم ما همه تو را دوست درايم و به آينده ات عالقه منديم. گفتم: تا همین جا هم براي همه 

تولید ناراحتي كرده ام مشكل من مربوط به خودم است و بايد خودم آن را حل كنم. سیما گفت: 
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ي تو شاد باشي خواهر مشكل هر كدام از ما به ديگران هم مربوط مي شود ما همه يكي هستیم وقت

من هم شادم ريتا و ديگران هم همین طور واما وقتي تو غمگین و افسرده باشي همگي احساس 

دلتنگي مي كنیم خودت را از ما جدا ندادن و يقین داشته باش روزي كه تو از چنگال ياس نجات پیدا 

یكنم كني روزيست كه خوشي وسعادت به همه ما رو كرده خوب به اطرافت نگاه كن فكر م

صمیمیتي كه بین ما هست توي كمتر خانواده اي پیدا بشود قدر اين همبستگي را بدان و با راحت 

 صحبت كن. گفتم:

من چیزي را مخفي نمي كنم هر چه را بايد بگويم همه مي دانید من به دكتر هم گفتم كه دارم تاوان 

اشته ام و مدام دچار عذاب گذشته را مي پردازم از روزي كه برگشته ام يك شب خواب آسوده ند

وجدان بوده ام آيا گناه از من بود كه نتوانستم پیوند زناشويي خودم را محكم نگه دارم يا خطا از 

جانب پرويز بود ؟ آيا گناه ازمن وبد كه نفهمیدم بهرام دوستم دارد و من مي توانم در همین خانه 

را آشكارا نكرد ؟ و آيا كسب تجربه  خوشبختي را بدست بیاورم يا مقصر او بود كه محبت خودش

اي به اين تلخي به عنوان تاوان كافي نیست آيا بايد تاوان گرانتري را بپردازم ؟ چقدر گران؟ چه 

چیز را بايد ثابت كنم و به چه كس؟ شما مي گويید درد من درد همه است اشتباه مي كنید درد مرا 

كامل مي داند چرا طالق گرفت؟ شما گذشته  هیچكدامتان حس نمي كنید كدام يك از شما به طور

مرا آنقدر ننگین تلقي كرديد كه حتي شرمتان آمد از آن نام ببريد با من مثل يك بچه رفتار مي كنید 

فقط لب به نصیحت باز مي كنید بگو بدانم سیما آيا واقعاتو مي داني من آنجا چطور زندگي كرده ام؟ 

ي اين است كه پرويز اهل زن و زندگي نبوفقط همین. آيا يك مسلما نمي داني تنها چیزي كه مي دان

نفراز شماآنقدر به خودش زحمت داد تا يك شب پاي صحبت من بشیند و از من راجع به گذشته 

بپرسد؟ نه اين مهرهاي خاموشي كه تك تك شما به لب هايتان زذ=ده ايد اين سكوت و اين نگاه 

گويم پیش داوري مي كنید و از او ديوي مي شازيد در پرسشگر همه عذابم مي دهد . از تورج مي 

صورتي كه نمي دانید تنها كسي كه درآلمان دستم را گرفت و كمكم كرد همین آدم بود توي جمع 

بودن و تنها بودن سخت است بگذاريد با خودم باشم و با تنهايي ام بسازم همه تان را دوست دارم 

تم حاالهرطور كه دوست داريد درموردم قضاوت كنید همه شما را دارم ولي در مجموع تنها هس

مختاريد كه ديوانه ام بخوانید و يا مرا قابل ترحم بدانید دكتر شما فكر مي كند من خود ازار شده ام 

شايد حق با او باشد اگر بدانم ديگران نمي توانند وجودم را تحمل كنند مي روم مي روم جايي كه 

 ريد.مجبور نباشید به حالم غصه بخو

بغضم را با اشك شوري كه وارد دهانم مي شد فرو مي دادم سیما هم به گريه افتاد و گفت: چه كسي 

گفته تحمل تو را نداريم ؟ چند بار بايد بگويم كه ما همه دوستت داريم اگر از گذشته ات نپرسیديم 
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روح  میخواستیمنه به اين دلیل است كه زندگیت برايمان بي تفاوت بوده به اين علت بوده كه ن

 لطیفت شكنجه ببیند لب هايمان را بستیم تا تو خاطرات تلختت را به دست فراموشي بسپاري.

بعد از گفتگوي آنروز رفتار خانواده تغییر كرد يك شب هنگامي كه مي خواستم به اتاقم بروم و 

د نیز مسعواستراحت كنم پدر دست روي شانه ام گذاشت و گفت: بنشین كمي با هم حرف بزنیم . 

آنجا بود ريتا با سحر به خانه مادرش رفته بودند. گفتم : در چه مورد ؟ پدر گفت: برايمان كمي از 

تورج بگو. چه چیز مي خواهید از او بدانید؟ همه چیز را اينكه كجا و چطور با او آشنا شدي و او از تو 

 چه مي خواهد.

نا شديم من تنها بودم وجود يك ايراني در او در آلمان دانشجو بود ما توي يك پارك با هم آش

محیطي نا آشنا و بیگانه نعمت بزگي است به طرف هم جلب شديم و هر دو از خودمان گفتیم به او 

گفتم ازدواج كرده ام و شوهرم صاحب كلوپ شبانه است. از شنیدن شغل پرويز دهانش از تعجب 

زدواج هم مي دانستم شغل او چیست وقتي بي باز ماند و با بهت و ناباوري پرسید كه آيا قبل از ا

اطالعي خودم را گفتم و اضافه كردم كه همه خانواده ام را هم گول زده خودش در مقابل زندگیم 

مسئول احساس كرد خودش را به من و پرويز نزديك و نزديك تر كرد به طوري كه به خانه اي در 

از نزديك زير نظر گرفت او ياروياورم بود وقتي  مقابل آپارتمان ما نقل مكان كرد و نحوه زندگیم را

میهماني هاي پرويز به اوج وقاحت مي رسید دستم را مي گرفت و از خانه خارج مي كرد باهم 

قدممي زديم واو به من مي گفت چگونه در مقابل پرويز و تقاضاهاي نامشروعش ايستادگي كنم 

اط هركدام در گوشه اي به خواب رفته بودند نمي زماني به خانه برمي گشتیم كه میهمانها در اثر افر

دانم اگر تورج نبود چه سرنوشتي در انتظارم بود حاال هم كه برگشته مي خواهد ببیند زني كه برايش 

مظهر مقاومت و شهامت بود چطور زندگي مي كند زندگي من تا حدي ثمره تالش هاي اوست انتظار 

پدر دلم مي خواهد شما هم او را ببینید و به حرفهايم  نداشت كه ببیند هنوز تنها زندگي مي كنم

اطمینان پیدا كنید شما بايد او را ببینید تا او به شما بگويد كه من آنجا حتي يك قدم بطرف سقوط و 

 بدنامي برنداشتم و...

مسعود سرم را توي بغلش گرفت و گفت:ما به تو حرف هايت ايمان داريم براي اثبات حرفهايت به 

نیاز نداري. اما در اينجا يك نكته وجود دارد هردوي شما ايراني هستید و هردو بايد بدانید كه شاهد 

روابط اجتماعي كشور ما با آلمان متفاوت است و تورج توي آلمان براي تو يك منجي بوده اما اينجا 

نواده هاي فرق مي كند چون خواه ناخواه عنوان دوست پسر به خود مي گیرد و اين مسئله از نظر خا

ايراني قابل قبول نیست ما به خاطر محبتي كه به تو كرده تا عمر داريم خودمان را مديون او مي 

دانیم و سپساگذاريم اما اين رابطه بايد قطع شود ما در مورد دادن اتاق به بهرام هم اشتباه كرديم با 
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امكان هرگونه پیشامدي وجود دختر جوان در خانه نمي بايد او را پیش خودمان مي آورديم چون 

بود اما خوشبختانه با آنكه بهرام به تو عالقه مند شد هرگز كاري نكرد كه پیشماني به دنبال داشته 

باشد او تو را دوست داشت ولي لبهايش را بست و هیچ نگفت وقتي به ياد مي آوريم كه سه سال 

بر سفره عقد نشانديم و او تحمل  تمام ناراحتي كشید شرمنده مي شويم ما در مقابل چشمان او تو را

كرد ولي حاال به تو اجازه نمي دهیم كه با احساس پاك او بازي كني او تو را دوست دارد و به زندگي 

 تو عالقه مند است نبايد پاي مرد ديگري به اين خانه باز شود. گفتم: من را فداي او میكنید؟

ي دانیم تو هم به دكتر عالقه داري نبايد نه اشتباه نكن تو را فداي هیچ كس نمي كنیم چون م

بگذاري كه دچار احساسات شوي و از روي حق شناسي نسبت به تورج باز با سرنوشت دكتر بازي 

كني حاال براي اينكه كامال مطمئن شويم از خود تو سؤال مي كنیم و مي خواهیم كه بدون هیچ پرده 

 پوشي جواب بدهي .آيا واقعا بهرام را دوست داري؟

 

سرم را زير انداختم و سكوت كردم فكر كردم وقتي او ديگر مرا نمي خواهد عشق من چه ارزشي 

دارد. مسعود گفت: خجالت نكش و بي پرده به ما بگو آيا دوستش داري؟ بله . خوب از كي و چه 

 زمان؟

تنها درست نمي دانم ولي از روزي كه آن ضبط صوت را به من داد و فهمیدم كه به خاطر من از 

سرگرمي خودش چشم پوشي كرد ديگر برايم بي تفاوت نبود حس مي كردم اگر يك روز او را 

نبینم دلم برايش تنگ مي شود آن زمان نام احساسي را كه به او داشتم نمي دانستم ولي وقتي در 

فرودگاه حلقه هاي اشك را توي چشمش ديدم من هم گريه كردم و فهمیدم كه دوستش دارم ولي 

م را در خودم سركوب كردم چون شوهر داشتم و بايد با او مي رفتم. شايد باور نكنید اما اگر احساس

نگاه بهرام در دو روز آخر و حرف ها و نصیحت هاي تورج نبود من نمي دانم حاال چه جور زني بودم 

ا حرف هنگاه او همیشه مثل سايه اي به دنبالم بود و از من نگهداري مي كرد به هر حال گفتن اين 

ديگر بي فايده است چون ما به اين نتیجه رسیده ايم كه با هم توافق نداريم و نمي توانیم با هم 

 زندگي كنیم من سعي دارم او را فراموش كنم پس اجازه بدهید ديگر از او حرف نزنم.

پدر كه تا آن زمان سكوت كرده بود پرسید: پس دلیل خاموشي و افسردگي تو همین است؟ اشكي 

ا كه روي گونه ام جاري شده بود پاك كردم و گفتم: او مقصر نیست همان طور كه خودتان گفتید ر

او چند سال زجر كشیده و حاال حق دارد زندگي جديدي را شروع كند من ديگر براي او آن سعیده 

قبلي نیستم و او هم ديگر آن مردي نیست كه روزي دوستش داشتم ما هردو مي خواهیم از نو 

كنیم البته براي او راحت تر است چون اينجا زندگي نمي كند و به كردستان مي رود اما من در شروع 
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هر گوشه اين خانه او را مي بینم اگراجازه مي داديد از اين خانه مي رفتم. پدر پرسید: كي به تو 

د وگفت كه خیال دارد به كردستان برود؟ همان شب كه با كت او به خانه برگشتم كمي در جاي خ

حركت كرد و گفت: من فكر نمي كردم برگردد چون اگر مي خواست تا به حال رفته بود و ديگر به 

سراغمان نمي آمد حتي امروز صبح راجع به حال تو با من صحبت نمي كرد مي گفت كه يك 

مسافرت براي تو الزم است. او واقعا نگران توست اگر برايش بي تفاوت بودي دلسوزي نمي كرد با 

اين حرف ها من با تو هم عقیده ام دكتر بايد راه زندگي اش را خودش انتخاب كند و ما حق همه 

نداريم در كار او دخالت كنیم اگر اين خانه ناراحتت مي كند مي تواني براي مدتي به خانه مسعود 

 بروي تا من براي فروش اقدام كنم ولي فكر اين را كه خودت به تنهايي زندگي كني از سر بیرون

 كن.

پايیز با تمام شكوه و عظمتش از راه رسید گلهاي توي باغچه حاال در گلدان جاي گرفته اند و از 

برگ هاي سبز روي درختان اثري نیست دو ماه است كه او را نديده ام اما بي قرارتر از زماني هستم 

ب مي رود ولي كه سه سال دوريش را تحمل كرده بودم مي دانم كه در تهران است و هر روز به مط

نه مي آيد و نه تلفن مي كند فقط سعید است كه سالم او را به پدر و مادر مي رساند ديدار او برايم به 

 صورت آرزويي در آمده است.

هوا بوي باران مي داد از آسمان ابري پايیز دلم گرفته بود به مادر گفتم كه براي قدم زدن مي روم 

به مغازه ها سركشیدن و ويترين ها را تماشا كردم چندين بار بیرون و از در خارج شدم. بي هدف 

هوس كردم به تورج تلفن كنم و از او بخواهم كه در جايي يكديگر را مالقات كنیم دلم مي خواست 

با كسي صحبت كنم اما منصرف شدم از سر چهارراهي رد شدم و چشمم به كیوسك خالي تلفن افتاد 

و بعد شماره گرفتم صداي سعید در گوشي پیچید گفتم: منم  در كیفم به دنبال پول خرد گشتم

سعیده. با خوشحالي پرسید: حالت چطور است؟ چطور شد كه تلفن كردي؟ از خانه زنگ مي زني؟ 

حالم خوب است نه از بیرون زنگ مي زنم آمدم بیرون هواخوري يك باجه خالي گیر آوردم هوس 

مطب تا تو برسي كار من هم تمام مي شود و با هم مي كردم به تو تلفن كنم. خوب كاري كردي بیا 

رويم بیرون شام مي خوريم. نه متشكرم سؤالي از تو دارم . خوب بپرس. دكتر هنوز توي مطب 

است؟ بله چطور مگر؟ مي خواهي با او حرف بزني؟ نه مي خواستم آدرس خانه اش را از تو بگیرم . 

داشتي. گفتم: آيا اشتباه مي كنم؟ نه به هیچ وجه يك بار بلند خنديد و گفت: پس اولین قدم را تو بر

او اقدام كرد و حاال نوبت توست من آدرس او را به تو مي دهم و فكر مي كنم تا يك ساعت ديگر 

توي خانه باشد البته اگرقرار مالقات نداشته باشد. به هر حال من مي روم ولي تو چیزي به دكتر نگو 

دو گفت: مي خواهي مقابله به مثل كني؟ باشد از طرف من خاطر جمع نمي خواهم بداند. باز خندي
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باش ولي مواظب باش . گفتم:مواظب هستم تو هم به مادر تلفن كن كه از غیبت من نگران نشود. 

 خیلي خوب حاال بنويس. 

 

آدرس او را روي بدنه تلفن يادداشت كردم و بعد از خداحافظي با سعید آن را روي كاغذ نوشتم و 

سپس آدرس را از بدنه تلفن پاك كردم از كیوسك خارج شدم تا خانه اش راه زيادي بود اما فرصت 

كافي داشتم مدتي ديگر قدم زدم شوز پايیزي تا مغز استخوانم نفوذ مي كرد به اولین كافه تريا كه 

مدم آ رسیدم وارد شدم و يك شیركاكائوي گرم خوردم لحظه ها به كندي مي گذشتند از آنجا بیرون

و با يك تاكسي خودم را به نزديكي خانه اش رساندم مردد بودم كمي ايستادم و فكر كردم چه 

خیالي مي كرد؟ از كا من چه برداشتي مي كرد؟ مغازه ها يكي يكي بستع مي شدند بايد تصمیم مي 

ده گرفتم باران نم نم مي باريد از يك دكه روزنامه فروشي جدولي خريدم حدس زدم كه بايد آم

باشد وقتي مقابل آپارتمانش ايستادم يك چراغ روشن بود كه نورش به بیرون مي تابید دستم را 

براي فشردن زنگ پیش بردم اما باز ترديد كردم اگر میهمان داشته باشد چه بهانه اي بتراشم ؟ 

ند چچگونه توضیح بدهم؟مي خواستم منصرف شوم و برگردم اما باران تند شده بود ناچار زنگ زدم 

لحظه اي طول كشید تا در باز باشد خودش بود هنوز كت و شلوار به تن داشت از ديدنم تعجب كرد 

نكاهمان به هم آمیخت سالم كردم و او در همان حال كه دچار بهت و تعجب بود سالمم را پاسخ داد 

م پايبعد در را كامال گشود و من داخل شدم با دست مبلي تعارفم كرد نشستم و كیفم را روي 

گذاشتم ايستاده نگاهم مي كرد سعي كردم لبخند بزنم اما در زير نگاه او قادر به خنديدن نبودم 

پرسید: حالتان چه طور است؟ سرم را بند كردم و گفتم: خوبم . كجا بوديد؟ توي خیابان. از كجا 

ني گفت: مطمئ اينجا را پیدا كرديد؟ مشكلي نبود دنبال دل راه افتادم و به اينجا رسیدم.خنديد و

درست آمده اي ؟ بله درست آمده ام. به دري وارد شد و بعد با مقداري میوه برگشت و آن را در 

مقابلم گذاشت . آپارتمان لوكس و قشنگي داشت پرسیدم: تازه آمده ايد؟ بله چند دقیقه قبل از آن 

يا  م خوشحال استكه شما زنگ بزنید روبرويم نشست نمي توانستم از نگاهش بخوانم كه از ديدن

نه. پرسید: چرا اينجا آمدي؟ نمي دانم. آمدي ببیني زني در خانه هست يا نه؟ نه فقط آمدم. بي هدف 

آمدي؟ شما بیمار جديد نمي خواهید؟ بلند شد مقابلم ايستاد و آرام گفت: اما اينجا مطب نیست. 

اي شما گران تمام مي دكترها مريض خصوصي را در خانه هم ويزيت مي كنند. ولي ويزيت من بر

شود. آيا شكستم غرور يك زن را به عنوان ويزيت قبول نمي كنید؟ نه ما شكسته ها را در مقابل هم 

قرار مي دهیم وتبديل به اصل مي كنیم از من نخواهید كه غرور شكسته را قبول كنم.اما شما در 

ا هستم. در مقابل چه مي انتظار چنین روزي بوديد خودتان گفتید فراموش كرديد؟حاال من اينج
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خواهید ؟ هیچ. هیچ ؟ چرا حداقل نمي گويي يك نسخه؟ چون آن را نمي پیچم. اگر نسخه ام را نمي 

پیچي پس چرا آمدي؟ و چرا اين ويزيت گران را مي پردازي؟ عیب ندارد براي كسي كه همه چیز 

خواهي ببیني ؟اگر آمده اي خود را داده يكي بیشتر فرق نمي كند ولي آمدم تا ببینم. خوب چه مي 

مرا ببیني بايد بگويم كه زنده ام و نفس مي كشم اما اگر آمده اي تا مرگ آرزوهايم را ببیني بايد 

بگويم كه موفق شده اي آن روز من تو و او را باهم ديدم چقدر به هم مي آيید با چه لذتي بستني مي 

ي هم دارد اول كه آمدي فكر كردم برايم خورديد و بعد هم به گردش سرپل به به چه ماشین زيباي

كارت عروسي آورده اي چرا او را نیاوردي؟ حتما فكر كردي معرفي يك شهرستاني در خور 

شخصیت تو نیست چرا آن روز كه به اتاقت آمدم از او برايم نگفتي؟ تو چقدر خوددار هستي ؟ تازه 

ه اي و مي گويي كه بیمار هستي كدام با كمال شهامت هم گفتي حرفي براي گفتن نداري و حاال آمد

حرفت را باور كنم؟ اين را يا آن را ؟ نكند از او هم خسته شدي و رهايش كردي؟ چرا اينقدر زود ؟ 

 الاقل سه سال صبر مي كردي.

نشسته بودم و نگاهش مي كردم سكوتم برايش قابل تحمل نبود بلند فرياد كشید: پس چرا حرف 

از خودت دفاع نمي كني ؟ شايد هم لرز كرده اي؟ گفتم: انگار ما جايمان را نمي زني ؟ چرا مظلومانه 

باهم عوض كرده ايم تو بیمار هستي و من دكتر بايد آرام باشم تا بیمارم وضعش را بیان كند و من 

نسخه دردش را بنويسم موهاي روي پیشاني اش را عقب زد و گفت: بله حق با شماست نشست و 

د سر خود را به آسمان بلند كرد نفس عمیقي كشید و گفت: بله من فراموش بروبر نگاهم كرد بع

كردم كدام يك از ما بیمار است تو براي درمان آمدي من كه به خانه تو نیامدم. گفتم: همیشه 

يكطرفه به قاضي مي رويد و راضي هم بر مي گرديد كنار پنجره ايستادم و پرده را عقب كشیدم و به 

وختم كنارم آمد و او هم به ريزش باران نگاه كرد .و گفتم: دلم مي خواهد قدم ريزش باران چشم د

بزنم. زير اين باران؟ بله و بعد بدون اينكه منتظر او شوم از در خارج شدم. دنبالم آمد و در كنار هم 

راه افتاديم باران تمام لباسمان را خیس كرد سرم را به آسمان بلند كردم و چشمم را بستم قطرات 

تند باران صورتم را مي شست گفت: سرما مي خوريد . تو هستي . اما دارو هاي من به درد تو نمي 

خورد. دست زير بازويم انداخت و تا آخر خیابان رفتیم سر چهاراه راهم را برگرداند و گفت:اگر 

م كتش دكسي ما را در اين حال ببیند فكر مي كند ديوانه شده ايم بیا برگرديم. كامال خیس شده بو

را در آورد روي شانه ام انداخت و گفت: اگر مريض شوي جواب خانواده ات را چي بدهم ؟ گفتم: 

بگذار باران وجودم را بشويد بگذار خستگي زندگي را از تنم بیرون كند گفت: تو هنوز بچه اي . 

فردا  وصداي قدمهايمان با صداي ريزش باران در هم آمیخت وقتي به آپارتمان برگشتیم گفت: ت

مريض مي شوي و من مجبورم برايت نسخه بنويسم . بعد حوله اي برايم آورد و گفت: موهايت را 
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خشك كن . بعد به آشپزخانه رفت حوله را روي صورتم انداختم و چشمم را بستم من در خانه او و 

ر ور ما كادر كنار او بودم . چند لحظه بعد حوله را از روي صورتم برداشت و گفت: كمي آب گرم بخ

بچه گانه اي كرديم . انگشت روي لبم گذاشتم و گفتم: هیچ نگو فقط به صداي باران گوش كن. 

جرعه اي آب گرم نوشیدم و سیگاري روشن كردم پرسید: سیگار كشیدن را شروع كرده اي؟ 

خواستم بگويم مسبب آن تو هستي اما سكوت كردم به اتاقش رفتو بلوزي برايم آورد و گفت: برو 

باست را عوض كن پا به اتاق خوابش گذاشتم بلوزم را در آوردم و آويزان كردم تا خشك شود ل

بلوز او برايم هم گشاد بود و هم بلند وقتي مرا ديد به خنده افتاد و گفت: درست مثل...حرفش را 

من اقطع كردم و گفتم: مثل مترسك سر جالیز شدم؟ نگاه ديگري به آينه انداختم در واقع بلوز او د

كوتاهي بود براي من دستم را در آستین آن گم شده بود . گفت: امشب را فراموش نمي كنم. چرا ؟ 

چون مضحك شدم؟ نه چون اولین بیماري هستي كه براي ارضاي هوست دكتر معالجت را با خودت 

 وهمگام كردي تو بايد به حرف من گوش مي كردي نه من به حرف تو. گفتم: ما هردو بیمار هستیم 

بايد پیش دكتر ديگري برويم. و او را مثل خودمان ديوانه كنیم؟ نه دختر جان همین كه مرا ديوانه 

كردي كافي ست حاال تا آب سرد نشده بخور. دوست ندارم شیرين نیست. آه ببخشید فراموش 

 كردم شكر بريزم. رفت تا شكر بیاورد و من فرصت كردم تا بار ديگر نگاهي به دوروبرم بیندازم

خیلي با سلیقه مبله شده بود تابلوهايي از منظره غروب كوهستان ديوارها را تزيین مي كرد همه جا 

مرتب و تمیز بود كتش را كنار بلوزم آويخت آمد و كنارم نشست لیوان را پر از شكر كرد گفتم: 

 اينقدر شكر نريز چاق مي شوم . براي تو شكر ضرري ندارد اگر هم كمي چاق شوي به تناسب

اندامت لطمه نمي خورد . لیوان را به دستم داد و گفتم: من آنشب مجبور شدم دست توي جیب شما 

ببرم. كدام شب؟ همان شب كه لرز كردم. توي جیب من دنبال دارو مي گشتید؟ نه سیگار مي 

تا داشت يك چیز ذيگر هم پیدا كردم. مسلما پول نبود. نه پول  2خواستم. پیدا كردي؟ بله فقط 

د يك دفتر يادداشت بود. كت را برنگرداندي الاقل دفتر را بر مي گرداندي . نمي توانستم چون نبو

دو تا معما برايم داشت. خنديد و گفت: پس دفتر معما بود و من خبر نداشتم خوب آن دومعما 

چیست؟ اول اينكه جلوي شماره تلفن ما يادداشت كردي... حرفم را قطع كرد و گفت: تو نمي داني؟ 

چرا مي دانم تاريخ ورودم را نوشته اي ولي نمي دانم چرا نوشته اي راحت شدم. اين را هم بايد بداني 

بعد از انتظاري طوالني نبايد مي نوشتم راحت شد؟ معماي دوم كدام است؟ جلو شماره تلفن ديگري 

 نوشته اي هرگز تماس نخواهم گرفت اين جا كجاست و آن شخص كیست؟ پوزخندي زد و گفت:

چرا فكر مي كني آن شماره متعلق به شخص بخصوصي است شايد شماره شركتي و يا ... گفتم: 

مسلما مربوط به شخص بخصوصي است چون اگر غیر از اين بود احتیاجي به يادداشت كردن 
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نداشت. گفت:مي شود از موضوع ديگري صحبت كنیم؟ پرسیدم: ناراحتتان مي كند؟ كمي سكوت 

 بلند شد و به اتاقش رفت .كرد بعد از جاي خود 

 9-2فصل 

وقتي برگشت تعويض لباس كرده و موها را شانه زده بود فهمیدم نمي خواهد در آن مورد حرف 

بزند انگشتان پايم گزگز مي كرد بناچار پارا روي كاناپه دراز كردم و پرسیدم: ساعت چند است؟ 

م مي شود. تا حاال هم دير شده چند دقیقه مي خواهي بروي. بله . صبر كن تا باران بند بیايد . دير

ديرتر تاثیري نخواهد داشت شايد منتظر تلفن كسي هستي چون از مالقات حضوري گذشته... گفتم: 

 نه مالقات حضوري با كسي دارم و نه منتظر تلفن هستم. 

ي آنكه گوشاتفاقا همان موقع زنگ تلفن به صدا در آمد و او نگاه معني داري به من انداخت پیش از 

تلفن را بردارد گفتم: باز جاي ما باهم عوض شد شما منتظر تلفن كسي بوديد نه من . گوشي را 

برداشت و سالم و احوالپرسي كرد فهمیدم مخاطبش مادر است بهرام گفت: چون باران مي آيد صبر 

ق م و وركرديم تا قطع شود بعد كمي ديگر باهم صحبت كردند جدولي را كه خريده بودم باز كرد

زدم در صفحه وسط تصوير زيبايي از پايیز چاپ شده بود كه توجه بیننده را جلب مي كرد . پس از 

قطع تلفن پرسید:شام مي ماني؟گفتم : نه بر مي گردم خانه . به لباسم اشاره كرد و گفت: با اين قیافه 

ي كه در خانه ما ؟ وبعد بدون آنكه منتظر جواب من شود وارد آشپزخانه شد و درست مثل زمان

زندگي مي كرد پیش بند آشپزخانه را بست و بسته اي از يخچال بیرون آورد و مشغول تهیه شام 

شد همانطور كه مشغول كار بود گفت: حسن غربت در اين است كه انسان را متكي به خود بار مي 

 روزي مجبور شوم آورد. كنار در آشپزخانه ايستاده بودم و تمامايش مي كردم : هیچ فكر نمي كردم

از دست پخت شما بخورم .پوزخندي زد و گفت: حاال هم مجبور نیستي. گفتم:از تعارفتان متشكرم . 

اما بدون هیچ حرفي به كار خودش ادامه داد. گفتم: اجازه بدهید كمكتان كنم به طرفم چرخید و 

ده را تید . قهقه خنگفت: فكر مي كنید آن وقت من از دست پخت شما مي خورم ؟ گفتم: مجبور نیس

سر داد و گفت: تنها چیزي مه در تو تغییر نكرده حاضر جوابي است .گفتم: در اين مورد وجه 

مشتركي داريم حاال بي حساب شديم. كاش همینطور بود. من مثل شما نیستم وقتي مي گويم بي 

فاده مي ته استحساب يعني واقعا تمام شد اما شما برخالف من از هر فرصتي براي پیش كشیدن گذش

كنید. صداي گوشتي كه در ماهیتابه سرخ مي شد با صداي او درهم آمیخت آهسته چیزي گفت كه 

نشنیدم. گفتم: بلندتر صحبت كنید صداي شما را نمي شنوم . زيرگاز را كم كرد و گفت: تو هیچ 

بود و  وقت صداي مرا نشنیدي . شما چطور؟ مي شنويد؟ جوابي نداد سرش را داخل يخچال كرده

دنبال چیزي مي گشت گفت: اگر مي خواهي كمك كني میز را آماده كن بشقاب ها توي كابینت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بازگشت به خوشبختی

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 1  

 

روبرو است براي برداشتن بشقاب ها وارد آشپزخانه شدم.گفت: خیلي دلم مي خواد كه يك شب 

همه را دعوت كنم. گبا تمسخر گفتم: و حتما خودتان آشپزي كنید . گفت: دختر تو كه هنوز از 

پخت من نخورده اي چرا اينقدر انتقاد مي كني ؟ پر سیدم: خوب كي خیال داريد اين كار را دست 

بكنید؟ فرقي نمي كند فقط بايد در مورد تهیه غذا فكركنم. شايد من ومادر كمكتان كرديم. نه مادر 

م: فتنه چون دلم مي خواهد وقتي به اينجا مي آيد همه چیز مرتب و منظم و آماده باشد. به شوخي گ

خیال كه نداريد تمام مسئولیت را رئي دوش من بیاندازيد ؟ مگر حاضري كمكم كني ؟ اگر دعوتم 

 كني بله. خنديد : پس اولین میهمانم تو هستي .

موقع شام در مورد نوع غذا به توافق رسیديم احساس خوشي داشتم با او بودم و بدون هیچ رنجشي 

ترك آپارتمان آماده مي كردم كلیدي در اختیارم گذاشت حرف مي زديم هنگامي كه خودم را براي 

و گفت:به اين احتیاج پیدا مي كنید اما هر وقت خواستید داخل شويد يك تك زنگ بزنید و كمي 

صبر كنید هردو خنديديم گفتم: با اين حساب براي ديدار دكتر احتیاجي به وقت قبلي نیست در 

فت: نیست كه مالقات امشب ما با وقت قبلي بود. هردو حالي كه در را برايم مي گشود با شیطنت گ

سوار شديم پرسیدم: در مورد چه فكر مي كني ؟ از چه نظر؟ خوب براي اينكه آمدم اينجا. مگر شما 

مريض نیبوديد؟ آمدن بیمار نزد دكتر چه علتي جز بیماري مي تواند داشته باشد؟ گفتم: بدون آنكه 

حالم خوب است. پس بايد بیشتر به ديدنم بیايید تا حالتان  نسخه شما را بپیچم احساس مي كنم

كامال خوب شود. مي ترسم با آمدنم شما را ناراحت كنم نگاهي گذرا به من كرد و گفت: به فكر من 

نباشد و صحبت را عوض كرد و پرسید: شما صورت مواد مورد نیاز را كي برايم مي فرستنید؟ گفتم : 

بقیه كارها را خودم انجام مي دهم . پول نقد مي خواهید يا چك بنويسم  شما فقط هزينه را بپردازيد

؟ نقد باشد بهتر خرج مي كنم . شما از طرف من همه را دعوت مي كنید ؟ بله . پس مثل اينكه همه 

چیز روبراه است از حاال براي پنجشنبه روزشماري مي كنم فردا با شما تماس مي گیرم نزديك در 

 گقت: چون دير وقت است مزاحم نمي شوم و شب بخیر گفت و رفت. خانه نگه داشت و 

 

در تمام طول هفته در انتظار و اشتیاق میهماني بودم به اتفاق مادر همه وسايل را مهیا كردم در هر 

تماس تلفني به او اطمینان مي دادم كه همه چیز روبراه است غروب چهارشنبه مقداري از چیزهايي 

بودم به خانه اش بردم وقتي وارد شدم همه جا مرتب و تمیز بود روي كاغذ را كه آماده كرده 

 و آن را به در يخچال« لطفا به محتويات درون يخچال دست درازي نكنید» يادداشتي برايش نوشتم

 »چسباندم و از آنجا خارج شدم روز پنجشنبه به اشپزخانه رفتم در زير يادداشت من نوشته بود

مشغول اشپزي شدم وقتي كارم تمام شد اذان ظهر بود مي « ط ناخنك زدمدست درازي نكردم فق
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دانستم كه ناهار را بیرون خانه مي خورد به حمام رفتم و دوش گرفتم. مشغول لباس پوشیدن بودم 

كه زنگ در به صدا آمد هیچكس جز او نمي توانست باشد به سرعت لباس پوشیدم و بیرون آمدم 

ه بلندي كشید وگفت: چقدر براي اين لحظه انتظار كشیدم. گفتم : فكر وقتي مرا مقابل خود ديد آ

نمي كردم براي ظهر به خانه بیايید. نشست و به گلهاي قالي چشم دوخت بعد در حالي كه سعي مي 

كرد آهنگ صدايش را از ارتعاش خارج كند گفت: آمدم ببینم به چیزي احتیاج داريد يا نه. نه همه 

ا مي دانستید من اينجا هستم ؟ اين بار بلند شد و روبرويم ايستاد گفت: با چیز فراهم است از كج

مادر تماس گرفتم گفت شما به شركت نرفته ايد و اينجا هستید از اينكه باعث زحمت شدم متاسفم. 

گفتم: براي من زحمتي نداشت. پرسید: غذا خورده ايد؟ نه كارم اينجا تمام شده بر مي گردم خانه. 

ام فضا را پر كرده آن ئقت شما مي خوواهید برگرديد خانه؟ اما اين غذا ها مال شب بوي غذا تم

است. خنديد و در حالي كه به طرف آشپزخانه مي رفت گفت: من فكر نمي كنم اگر قدري از آن كم 

شود اشكالي داشته باشد خودم را داخل آشپزخانه انداختم و گفتم: نه اين كار را نكنید. چرا ؟ مي 

اولین نفري باشم كه از دست پخت شما مي خورم بايد ببینم من بهتر آشپزي مي كنم يا شما.  خواهم

پس بهتر است تا شب صبر كنید. دستم را گرفت و از جلويگاز دور كرد. تا شب خیلي مانده و من 

د نگرسنه ام در قابلمه ها را برداشت و نگاهي به درون آنها انداخت بعد بدون انكه به آنها دست بز

درشان را گذاشت . پرسیدم: پس چرا نخورديد؟ دوست نداشتید؟ به طرفم چرخید روبرويم ايستاد 

و با لحن تندي گفت: از آشپزخانه برو بیرون . يكه اي خوردم و پرسیدم: چرا؟ كاغذي را كه به در 

دچار  ميخچال چسبانده بودم كند و به سطل زباله انداخت و گفت: تو مرا وسوسه مي كني نمي خواه

خبط شوم و بالفاصاه از در آشپزخانه خارج شد روي مبل نشست و سرش را میان دست ها گرفت و 

چشم برهم گذاشت. به چارچوب در آشپزخانه تكیه داده بودم گفتم: بهتر است من برگردم. 

 سربلند كرد و گفت: نه بمان من مي روم غذا بگیرم و از در خارج شد.

 9-2فصل 

ساعتي فر اموش كردم كه در خانه او هستم و آنجا به من تعلق ندارد در آنجا و در خودم نیز براي 

ان آپارتمان كوچك احساس استقالل ومالكیت مي كردم آنجا را دوست داشتم و خودم را به سبب 

نزديك بودن به او خوشبخت مي دانستم. پشت پنجره ايستادم و به آفتابي كه سطح خیابان را گرفته 

مگر تو گمشده او نیستي ؟ حاال كه برگشته اي نبايد احساس كند كه تو  "ردم با خود گفتمبود نگاه ك

ما همديگر را دوست داريم و هیچ چیز نبايد مانع عشق ما شود  "و با خود گفتم  "آن گمشده نیستي 

ي چه م"و بعد با خودم خنديدم . گفتم "او بايد يقین كند كه زندگي بدون من برايش مفهومي ندارد

 "كني سعیده؟ خودت را تحمیل مي كني؟
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برايش چاي حاضر كردم وقتي برگشت هیچ نگفت فقط غذا را از لفاف آلومینیومي خارج كرد و روي 

میز گذاشت مي خواستم كمكش كنم اما ترسیدم با زا آشپزخانه بیرونم كند خود او میز را چید و مرا 

و كت شما را آوردم. تو كه خیال بازگرداندن دعوت به خوردن كرد هنگام خوردن گفتم: من بلوز 

آنها را نداشتي؟ خوب فكر مي كنم يك يادگاري كافي است شما چرا از وسايلي كه برايتان فرستادم 

استفاده نكرديد؟ گفت: يادگاري را بايد نگه داشت. اما من از ضبط شما استفاده كردم . هديه اي كه 

شد و با لحني عصباني ادامه داد: هرچند هديه با ارزشي  من به تودادم فرق مي كردو پیشانیش سرخ

نبود اما در آن عشق و محبت وجود داشت چیزي كه هديه شما فاقد آن بود. از كجا مي دانید كه 

خالي از محبت بود؟ اگر محبتي به من داشتید تركم نمي كرديد. گفتم: مقدمه مشاجره شروع شد. نه 

 روز كه براي رسیدنش خیلي انتظار كشیدم.اصال قصد مشاجره ندارم مخصوصا ام

سپس براي جمع كردن بشقاب ها بلند شد من هم كمكش كردم گفتم: چاي حاضر است میل داري؟ 

اگر براي شب نیست بله. ناراحت شدي نگذاشتم به غذاها دست بزني ؟ خیلي خونسرد گفت: نه 

: گويي نگذاشتم؟ خنديدم و گفتمناراحت نشدم فكر مي كني زور بازويت بیشتر از من بود كه مي 

بله چون به هر حال ديدي كه وفق نشدي . يك دست بركمر گذاشت و با دست ديگر فنجان خالي 

روي كابینت را برداشت و وانمود ساخت كه مي خواهد فنجان را با فشار انگشتانش خرد كند و 

 د و مي شكند خیليگفت: خوب حاال چي؟ فرياد كشیدم و گفتم: خوب نیست كمرت تاب نمي آور

خوب زور تو بیشتر است حاال وزنه را بگذار زمین. قبول كرد و چون قهرمان پیروز فنجان را روي 

میز گذاشت هر دو دستش را دو طرف فنجان قرار داد و در حالي كه به چشمهايم نگاه مي كرد 

طفره مي روي. نه  گفت: كي اين كابوس تمام مي شود؟ هر وقت مه تو اراده كني. تو از جواب دادن

طفره نمي روم مي خواهم خودت مرا بشناسي همانطور كه هستم و همانطور كه مي بیني. اما دل من با 

آنچه كه مي بینم يكي نیست. پس يك را قبول كن هر كدام را كه به واقعیت نزديك تر است . 

ك كابوسي گفت: هر وقت از تو دور هستم نگرانت هستم اما وقتي مي بینمت گذشته مثل ي

وحشتناك پیش رويم مجسم مي شود حتي فراموش مي كنم حالت را بپرسم سعیده تو نمي داني با 

روح و جسم من چه كرده اي تو از من مرده متحركي ساخته اي حرف مي زنم كار میكنم به ظاهر 

جمله اش مي خندم اما خدا مي داند كه در درون مي گريم تو قاتل مني و من قاتل خودم را دوست.... 

را تمام نكرد. گفتم: چرا حرفت را تمام نمي كني؟ چه فايده من هنوز دارم دنبال تو مي گردم. اما من 

كنار تو ايستاده ام مرا نمي بیني؟ چرا تو را وقتي وارد شدم ديدم و چند لحظه پیش هم ديدم ولي 

فنجان را از دستم  خیلي زود آن سعیده از پیش چشمم گريخت حاال تو را مي بینم سعیده كه...

گرف و در آن چاي ريخت. گفتم: امروز اسرار آمیز صحبت مي كني چرا حرفت را تمام نمي كني ؟ 
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چون نمي خواهم اين روز خوب را خراب كنم. همین حاال هم روز مرا با حرفهايت خراب كرده اي 

اما افسوس.اگر با  من هم امروز صبح وقتي به اينجا آمدم فكر مي كردم كه روز خوبي خواهیم داشت

ديدن من گذشته برايت تكرار مي شود و دچار كابوس مي شوي چرا جوابم نمي كني؟ من هم وقتي 

با تو هستم گذشته را به ياد مي آورم ولي برخالف تو تب را فراموش مي كنم اما در تنهايي ... حرفم 

به خاطر آرامش خودم  را قطع كرد و گفت: پس بیشتر به ديدنم بیا. نه من خودخواه نیستم كه

ديگري را زجر بدهم فنجان را به دستم داد و گفت: براي من نگران نباش من همه چیز را خوب 

تحمل مي كنم شايد با بیشتر ديدن هم هردو معالجه شويم وقتي كابوس تمام مي شود كه يقین 

را نوشید و داشته باشم تو از من نمي گريزي آنگاه نگاهي بع ساعتش انداخت با عجله چايش 

پرسید: مطمئني چیزي كم و كسر نیست.؟ بله فقط شیريني نخريده ام كه مي خرم. نه تو ديگر 

زحمت نكش من خودم مي خرم ضمنا به نظرمن بهتر است همین جا استراحت كني و ديگر به منزل 

نروي مطمدن باش كسي مزاحمت نمي شود و وقتي از در خارج مي شد گفت: خدا ما را فراموش 

 ديگر از من چه مي خواهد؟ چه بايد بكنم تا اطمینانش را جلب كنم ؟ "خواهد كرد. فكر كردم ن

غروب همه آمدند و میهماني خو و خوشي را آغاز كرديم كار پذيرايي از میهمانان را من به عهده 

:  مگرفته بودم ريتا سرش را كنار گوشم آورد و گفت: نگفتم كه قهر شما زياد طول نمي كشد ؟ گفت

 دو ماه كم است؟ به هر حال تما شد امیدوارم همیشه در صلح و صفا باشد. زياد هم امیدوار نباش.

سعید و بهرام ديرتر از همه امدند بهرام يك جعبه كیك و دسته گل رز در دست داشت از ديدن 

خیلي خوش آمديد، خیلي  "همه در يك جا به قدري خوشحال شد كه پشت سرهم تكرا مي كرد

چندين بار صورت پدر را بوسید و از مادر به خاطر زحماتش تشكر كرد از میان گلها  "آمديد  خوش

چند شاخه جدا كرد و به هريك از خانم ها شاخه اي هديه كرد بقیه راهم به طرف من گرفت و 

 گفت: مال شماست

كي م از ما يهمه خنديدند . سیما چیني به پیشاني انداخت و گفت: اين درست نیست چرا به هركدا

داديد و به سعیده چندتا؟ براي قرار دادن گلها در گلدان به اشپزخانه رفتم پشت سرم داخل شد. 

پرسیدم: گلدان كجاست ؟ با دست به يك قفسه اشاره كرد و ارام پرسید: استراحت كردي؟ با حرف 

ن ا و فراموش كهايي كه زدي مگر مي توانستم استراحت كنم؟ از آن حرف ها منظور بدي نداشتم بی

تا احساس كنم امشب يكي از بهترين شب هاي زندگیم است قول مي دهي ؟ گفتم: بله حاال تا مجبور 

نشده ام از آشپزخانه بیرونت كنم خودت برو بیرون . گفت: چشم امر شما اطاعت مي شود و از آنجا 

 خارج شد. 
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ت كنم . گفتم: تو هنوز ترديد داري؟ خانم ها براي كمك آمدند و من فرصتي يافتم تا با سارا صحب

گفت:نمي دانم. ريتا گفت: تو بهترين روزهاي جواني ات را از دست مي دهي وقتي همه چیز به نفع 

شماست ديگر ترديد مفهومي ندارد بازهم میل خودتوست تو بايد تصمیم بگیري . نگاهي به محفل 

داشته بود تا بتواند خیابان را تماشا كند گرم میمهان ها انداختم حمید پیمان را كنار پنجره نگه 

كنارش رفتم و به شوخي پرسیدم: شما دو نفر كي خیال داريد ازدواج كنید؟ از حرف من سرخ شد و 

گفت: من حاضرم اما خواهر... حرفش را بريدم و گفتم: او هم حاضر است اما مي ترسد. از چي؟ فكر 

به او تغییر كند. اما خانواده من خودشان از او  مي كند اگر ازدواج كند نظر خانواده شما نسبت

 خواسته اند كه با پیشنهاد من موافقت كند همه راضي هستند و جايي براي نگراني وجود ندارد.

 9-3فصل

گفتم : ترس دوم او مربوط به خود شماست پرسید : مربو به من؟ بله او خیال مي كند وقتي همسر 

تغییر مي كند. با ناباوري نگاهم كرد و گفت: چرا بايد چنین فكر شما بشود ، رفتار شما با پیمان 

بكند؟ من به قدري پیمان را دوست دارم كه فكر نمي كنم اگر روزي خودم صاحب فرزندي شدم به 

قدر پیمان دوستش داشته باشم ما همه پیمان و سارا را دوست درايم فكر مي كنم همه هم اين را مي 

انیم ولي شما حاضريد به سارا قول بدهید كه اگر از او صاحب فرزندي شديد دانند. گفتم: ما هم مي د

محبت تان به پیمان كم نشود؟اشكي در چشمش درخشید و براي آنكه از من مخفي كند سرش را 

پايین انداخت گفتم: با سارا صحبت كنید و او را از ترديد بیرون بیاوريد. گفت: نمي توانم شما اين 

ده بگیريد و به او بگويید حاضرم براي اثبات گفته ام هر گونه تضمیني كه بخواهد مسیولیت را به عه

بدهم.پیمان را از آغوش او بیرون كشیدم و پفتم: چرا امشب اين قضیه را تمام نمي كنید ؟ و بعد 

 بدون آنكه منتظر جوابي از جانب او باشم رو به بقیه كردم و گفتم: لطفا چند دقیقه گوش كنید.

نگاهها متوجه ما شد حمید كنار مسعود نشست و گفت: شايد اشب و اينجا براي طرح موضوعي تمام 

كه مي خواهم عنوان كنم مناسب نباشد اما سعیده خانم مرا متوجه نكاتي كرد كه بهتر ديدم مسةله 

را با اجازه آقاي دكتر همین جا مطرح كنم . و با تعارفي كه ازجانب بهرام صورت گرفت حمید بار 

ديگر رنگ به رنگ شد و با نگاهي به من ادامه داد: شما همه خانواده من و خودم مرا به خوبي 

میشناسید و از میزان محبت ما نسبت به اين دو, يعني سارا و پیمان اطالع داريد پیمان نیمي از وجود 

ش من است او يادگار عزيزي است كه ديگر در میان ما نیست مجید در آخرين دقايق زندگي ا

سارا را راضي كن به همسري تو در آيد من با او  "همسر و فرزندش را به دست من سپرد گفت 

خوشبخت بودم و مي دانم كه مي تواند براي تو هم همسر خوبي باشد. فرزند مرا هم فرزند خودت 

م حاال من نه تنها به خاطر وصیت برادرم بلكه از اين نطر كه خودم ه "بدان و در حق او پدري كن.
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در وجود سارا تمام خصوصیات يك همسر خوب را مي بینم براي قبول در خواست ازدواجم اصرار و 

پافشاري مي كنم من در حضور همه شما قول مي دهم كه اگر با درخواست من موافقت كند 

كوچكترين خللي در زندگي او به وجود نیاورم از طرف خانواده ام هم حاضر به قبول هر نوع تعهدي 

 اگر قول شفاهي ما را قبول ندارد من شخصا حاضرم قول كتبي و محضري بدهم.هستم 

پدر گفت: ما به تو و خانواده ات اطمینان داريم ثول شفاهي تو از هر سند و تضمیني مهم تر است . 

ولي سارا بايد تصمیم بپیرد هان! سارا راضي هستي؟ ما سكوت و لبخندي كه او به لب داشت را نشانه 

دانستیم و همه دست زديم و به آنها تبريك گفتیم . پدر بهرام را مخاطب قرار داد و گفت:  موافقتش

دكتر جان قسمت چنین بود كه امشب در خانه تو خبر ازدواج مجدد سرار را بشنويم امیدوارم شما 

 هم به آرزويتان برسید حاال بچه ها كیك بیاوريد تا دهنمان را شیرين كنیم. 

دم و صورت سارا را بوسیدم و تبريك گفتم بقیه نیز اين كار را كردند كیك را به من از جا بلند ش

عنوان نامزدي آن دو بريديم و خورديم صحبت ها رنگ ديپري گرفت زندپي چهره زيباي خود را 

نشان مي داد آرامش كه در سیماي سارا پديد آمد و نیز شادي حمید به همه سرايت كرده بود چه 

 عشق پاك.زيباست آغاز يك 

مهماني خوبي بود همه خوشبودند اما شب به نیمه رسیده و زمان بازگشت را رسیده بود بهرام كنار 

در ايسنتاد و میهمانان را بدرقه كرد به نظرم رسید كمي گرفته است شايد خسته بود موقع 

كه  مخداحافظي دوباره به سارا تبريك گفتم و براي آرزوي سعادت و خوشبختي كردم مي دانست

 خوشبخت خواهند بود. 

اواخر هفته بعد سعید اطالع داد كه براي بهرام از كردستان میهمان رسیده است پدر و مادرش هم 

آمده بودند به همین دلیل روز پنجشنبه موفق يه ديدار او نشديم روز جمعه خانواده حمید به ديدن 

ذهبي گذاشتند . شنبه شب هنگامي كه پدر و مادر آمدند و قرار عقد كنان را براي يكي ازاعیاد م

خسته از كار به خانه برگشتم از پشت در صداي گفت وگوي سعید و مادر را شنیدم چرا اينقدر زود 

برگشته بود ؟ كنجكاو شدم و به گوش ايستادم . او مي گفت: بد طوري دوره اش كرده اند مي گويند 

. يخ كردم احساس كردم دارم به زمین سقوط تا جواب قطعي از او نگیرند به كردستان برنمي گردند

مي كنم. به ديوار تكیه دادم . صداي مادر را شنیدم كه مي پرسید: چه كسي را برايش در نظر گرفته 

اند؟ سعیدگفت: درست نمي دانم ولي حدس مي رنم ستاره را انتخاب كرده باشند او توي آمريكا 

با بهرام هم نسبت فامیلي دارد. مادر پرشید:  درس خوانده و دختر يكي از بزرگان كردستان است

نظر خود دكتر چیست؟ سعید پاسخ داد: بهرام جواب قانع كننده اي به آنها نمي دهد طفره مي رود 

من نگران سعیده هستم اگر اين بار هم شكست بخورد نمي دانم چه سرنوشتي در انتظارش باشد . 
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مي كند قدر مسلم اين است كه ما هیچ گونه دخالتي  مادر گفت: بايد ديد بهرام كدام يك را انتخاب

 نمي تونیم بكنیم .

وقت را غنیمت شمردم و با تك سرفه اي ورود خودم را اطالع دادم وقتي داخل شدم آنها صحبت 

شان را قطع كردند ني خواستند من از موضوع با خبر شوم من هم به روي خودم نیاوردم اما آنشب تا 

انستم دكتر كدام يك از ما را انتخاب خواهد كرد مرا يا او را . هنگامیكه اولین صبح فكر كردم نمي د

پرتو هاي خورسید آسمان را روشن مي كرد به اين نتیجه رسیدم كه در اين مسابقه شانس برد ندارم 

و بايد خودم را كنار بكشم شمهايم از بي خوابي مي سوخت و سرم درد مي رد وقتي سر میز صبحانه 

دم سعید متوجه حالم شد و پرسید: حالت خوب است؟ گفتم: نه سرم درد مي كند. بهتر خاضر ش

است توي خانه استراحت كني . امكان دارد چون امروز هم كارم زياد است و هم اينكه از تمام 

مرخصي سالیانه ام استفاده كرده ام چیز مهمي نیست خوب مي شود. اما مي دانستم به دنبال سردرد 

 هد آمد.تب هم خوا

چرا تلفن نمي كند؟ چرا به آنها نمي گويد همسر آينده خود را انتخاب كرده است ؟ آيا او خجالت 

مي كشد بگ.يد همسر آينده اش يك بیوه زن است ؟ چرا مردد است؟ چرا تصمیم قطعي نمي 

به  گیرد؟ آيا مي خواهد اشتباه مرا تكرار كند ؟ پس با احساس خود چه خواهد كرد؟ بارها دستم

طرف تلفن رفت. مي خواستم با او حرف بزنم اما نه اگر تلفن كنم او را در فشار روحي خواهم 

گذاشت نبايد خودم را به او تحمیل كنم بايد آزادانه تصمیم بگیرد. چه هفته اي بر من گذشت ! هر 

ي و بي گام خوشلحظه منتظر تلفن يا پیغامي از جانب او بودم اما نه تلفني و نه پیغامي. انسان به هن

خبري از گذشت زمان غافل است اما موقع بال و مصیبت هر لحظه چ.ن سالي به نظرش مي رسد من 

در طول آن يك هفته گذشت سالها را ديدم روزهاي هفته برايم چون جاده اي بودند بي انتها و من 

تمام مردمان  هرروز به قصد رسیدن به پايان مسیر در آن راه مي سپردم چگ.نه است كه از میان

كوله بار زندگي من خالي از فروغ زندگي است؟اين چه عمرياست ه جز حسرت و پیشماني و جز 

شرنگ در جام زندگي هیچ حاصلي نداشته است؟ من چه هستم؟ گم كرده راهي بي چراغ و بي هف. 

از ونم درآيا كسي صداي گام هاي خسته ام را مي شنود ؟ آيا دستي براي نشاندادن شاه راه به رهنم

مي شود؟ پبه انتها رسیدم وي نه به انتها سرگردانیم به خانه اي رسیدم كه در آن به دنیا آمدم در آن 

آزاديم را به اسارت دادم و گريختم و حاال به دنبال آزادي خود هرشب زواياي آن را مي كاوم و هیچ 

جهم را جلب كرد دلم فرو نمي يابم . وقتي وارد شدم تعدادي كفش نا آشنا و صداهاي بیگانه تو

ريخت آرام از در بیرون آمدم و از در ديگري كه به حیاط باز مي شد داخل شدم و خیلي بي سرو 

صدا به اتاقم رفتم. وقتي چراغ را روشن كردم بهرام را پشت پنجره روبرو ديدم با سر سالم كردم 
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شد آيا او همان كسي كه راه  اونیز با حركت دادن سر جوابم را داد از لبخندي كه داشت دلم گرم

 "رابه من نشان خواهد داد ؟ لباسم را عوض كردم و در آينه نگاهي به خودم انداختم و با خودم گفم

تو امشب با خانواده او روبرو مي شوي سعي كن برخودت مسط باشي آنها نبايدتشويش و نگراني را 

پله  روي "خونسردي خودت را حفظ كنيدر چهره تو بخوانند هر گونه صحبتي به میان آمد تو بايد 

ها نفش عمیقي كشدم و وارد شدم حدسم درست بود در میان آنها خواهر او را زود شناختم. بهرام 

مرا به حاضرين معرفي كرد مادر و خواهرش مرا به گرمي در آغوش كشیدند روي مبلي نشستم 

ي داشت با چشم و ابرويي سیاه و وبار ديگر به اعضاي خانواده اش نگاه كردم . مادر چهره زيباي

صورتي گلگون. دكتر به مادرش بیشتر شباهت داشت تا به پدر برخالف مادر كه قوي بنیه و بلند 

قامت بود پدرش مردي كوتاه قد بود. خواهرش با من طوري رفتار مي كرد كه گويي سالهاست مرا 

مرموزي روي لبهايش نقش مي  مي شناسد هر بار كه تنگاهم با نگاه دكتر تالقي مي كرد لبخند

بست. رشته كالم كه با ورود من پاره شده بود دوباره گره خورد وفهمیدم صحبت ها طبق معمول 

حول ازدواج ئ تشكیل خانواده بوده مادر بهرام فارسي و كردي را به گونه اي شیرين درهم مي 

در و ه روي صحبت آنها با پآمیخت و صحبت مي كرد و من كامال شیفته بیان او شده بودم خوشبختان

مادر بود و من فرصت كافي داشتم تا آنها را زير نظر بگیرم . خواهر دكتر هیچ تغییري نكرده بود 

رست مثل چندسال قبل جوان با نشاط و بذله گو . شوهر او با گرداندن تسبح گفته هاي ديگران را 

ز او بخواهد تا جواب مساعد بدهد پدر تايید مي كرد .از پدر مي خواستند مه با دكتر صحبت كند و ا

نگاهي به بهرام كردو گفت: درست است كه من بهرام را بي اندازه دوست دارم اما مسئله ازدواج 

موضوعي نیست كه بشود درباره آن زود تصمیم گرفت دكتر مرد تحصیلكرده و با تجربه اي است و 

كاري زمان معیني دارد كه اگر از آن بگذرد بهتر مي داند كه بايد تشكیل خوانواده بدهد مي داند هر

اصالت خود را از دست مي دهد جوانها بايد زود ازدواج كنند تا معني زندگي را بفهمند بعد در حالي 

كه سر خود را تكان مي داد گفت: افسوس كه جواني زود مي گذرد و ديرپا نیست . بهرام كه تا آن 

واج و تشكیل خانواده نیستم ولي به داليلي فكر مي لحظه خاموش نشسته بود گفت: من مخالف ازد

كنم در حال حاضر آمادگي ازدواج را ندارم من بايد فرصت كافي براي فكركردن داشته باشم. 

پدرش پرسید:اين همه سال كافي نبود كه بازهم فرصت مي خواهي؟ ما ديگر صبرمان تمام شده و 

وبا خیال راحت برگرديم خواهرت هم زياد فرصت مي خواهیم تا در تهران هستیم كارا يكسره كنیم 

ندارد به خاطر تو خانه و زندگیش را رها كرده و آمده بايد هرچه زودتر برگردد به نظر ما تو به حد 

كافي فرصت داشته اي بگو ببینم تو در ستاره چه عیبي مي بیني ؟ سپس رو به مادر كرد و گفت:شما 

ت زيبا نیست كه هست به قول خودت اجتماعي نیست كه از او بپرسید تحصیل كرده نیست كه هس
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هست من كه در او ايرادي نبیبینم . بهرام گفت: بندگان خدا همه بي عیب هستند ستاره هم عیبي 

ندارد او تمام خوبي هايي را كه شما گفتید را دارد اصوال موضوع سر زشتي يا زيبايي نیست فقط من... 

مي خواهیي بگويي كه مي خواهي فكر كني و ما بايد بازهم صبر  اين بار مادرش گفت: تو چي؟ حتما

كنیم نه ديگر نه من فقط تو را دارم و نمي خواهم حسرت عروسي ات را با خودم به گور ببیرم . 

بهرام كه برافروخته شده بود گفت:مادر بس كنید خداوند به همتان عمر طوالني بدهدديگر اين 

خالف میلم و فقط براي ارضاي شما عروسي مي كنم ار اين طور مي حرف را تكرار نكنید و اگرنه بر

خواهید من حرفي ندارم برويد و هركس را مي خواهید انتخاب كنید روزش را هم معین كنید و 

مطمدن باشید من مي آيم ولي فراموش نكنید كجا هستید شما آمده ايد مهماني يا آنكه... شوهر 

ان نیستیم و فكر مي كنیم آقاي تهراني برادر ماست و ما به خواهرش دخالت كرد و گفت: ما میهم

خانه برادر خودمان آمده ايم . پدر گفته هاي اورا تايید كرد وگفت : همین طور هم هست. بهرام 

گفت: من تنها مانده ام خواهش مي كنم صحبت ديگري را پیش بكشید مطمدن باشید باالخره 

 ازدواج مي كنم.

به بیرون رفته بود وقتي برگشت آرام در گوشم گفت: به مادر كمك كن تا شام سعید براي تهیه غذا 

را بیاورد. بلند شدم وبه چیدن میز پرداختم. دكتر هم به ياري ام آمد و گفت: به زحمت افتاديد. 

گفتم: نه اين چه حرفي است خوشحالم كه با خانواده شما آشنا شدم . آرام پرسید : نگران نیستید: نه 

يد نپران باشم ؟ هیچي فقط سوال كردم . از جانب من خیالتان راحت باشد شما بايد تصمیم چرا با

بزرگي بگیريد. ببین زندگي با ما چگونه بازي مي كند مثل اينكه همه چیز به عقب برگشته . البته با 

پوزخندي  .اين تفاوت كه اين بار شما بايد انتخاب كنید اين بار زندگي شما را اكتحان مي كند نه مرا

زد و گغن: شايد زمان بي حساب شدن فرارسیده باشد. يكباره دلم فروريخت . بهرام ادامه داد: قول 

مي دهید اگر بي حساب شديم نسبت به من كینه اي به دل نگیريد؟ سعي كردم لبخندي بزنم اما 

فت: مي دانم د و گموفق نشدم . گفتم : من كینه اي نیستم يكبار ديگر هم گفته ام . با سر تصديق كر

مي خواستم خاطر جمع باشم اگر دعوتتان كنم مي آيید؟ نمي دانم. ولي من عروسي تو امدم اگر 

واقعا از من كینه اي به دل نداري بايد وقتي دعوتت كردم بیايي. گفتم: پس باالخره تصمیم گرفتید 

 یم من آگاه مي شويد . وچرا به ديگران نمي گويید.؟ مي خواستم شما اولین نفري باشد كه از تصم

 بعد همه را به سر میز دعوت كرد. 

خواهرش ما را زير نظر گرفته بود وقتي سرمیز كنار او قرار گرفتم پرسید: شما مي دانید به بهرام به 

چه كسي عالقه مند است؟ نه متاسفانه نمي دانم آهي كشید وگفت: خیلي بد شد مسافرت بي حاصل 

ن اينكه كاري كرده باشیم. گفتم: نا امید نباشید باالخره او ازدواج مي كند. ماند ما بر مي گرديم بدو
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مي دانم ولي مادوست نداريم كسي را انتخاب كند كه ما نمیشناسیمش دوست داريم همسرش را از 

میان آشناها انتخاب كند شما كه اخالق دخترهاي امروزي را بهتر مي دانید هرروز يك سازي 

رنگ عوض مي كنند. گفتم: يعني دخترها را بقلمون صفت مي دانید؟ لبخنديزد میزنندو هر روز يك 

و گفت: ابته منظورم همه نیست منظورم دخترهايي است كه نمي دانند از زندگي چه مي خواهند و 

فقط دم را غنیمت مي شمارند و به عاقبت فكر نمي كنند. گفتم : امیدوارم دختري كه دكتر انتخاب 

 شما باشد . و سرم را به غذا خوردن گرم گردم.مي كند باب میل 

چطور به خودش اجازه میداد اينطور صحبت كند ؟ چطور به خودش اجازه مي داد دختران را 

بوقلمون صفت بنامد؟ گرچه جمع نبسته بود اما از لحن كالمش معلوم بود كه فقط به خاطر حفظ ادب 

ردم مادرش فنجا را از دستم گرفت و گفت: استثنا قادل شده. بعد از صرف شام برايشان چاي ب

 سفید بخت باشي دخترم.

از كفته او دلم گرفت مي دانم قصد بدي نداشت اما آيا مي توانستم سفید بخت باشم؟ بهرام با زبان 

بي زباني به من گفته بود وقت تصفیه حساب رسیده است يعني اينكه او همسر ديگري انتخاب مي 

 ود پس ديگر بختي نمي ماند كه سپید باشد. كند تا با من بي حساب ش

هنگام خداحافطي مادرش گفت تا سه روز ديگر در تهران هستند و خواهش كرد باز با بهرام صحبت 

كنیم و از او بخواهیم يك جواب منطقي بدهد مي گفت اگر دلیل قانع كننده اي داشته باشد حاضرند 

د كه در انتظار دختري نشسته است دست از سرش بر تا هر موقع كه او بخواهد صبر كنند اگر بدانن

 میدارند مادر به او قول داد كه با دكتر صحبت كند و آنها رفتند.

صبح هنوز از خانه خارج نشده بودم كه تلفن زنگ زد مادر گوشي را برداشت از گفت و گويش 

 ده بود مي خواستمفهمیدم كه خواهر بهرام است ظاهرا به خاطر تشكر از پذيرايي ديشب تلفن كر

 كیفم را بردارم و خارج شوم كه يكباره مادر با هیجان گفت: راست مي گیید؟ خوب مبارك است.

سر جاي خود میخكوب شدم سرم را داخل كیفم بردم و چنین وانمود كردم كه دنبال چیزي مي 

ید حالم توانستگردم. مادر پرسید: كي به شما گفت؟ نمي دانم چه جوابي شنید كه ادامه داد : خوش

متقاعدش كنید خیال ما را هم راحت كرديد چون واقعا نمي دانستیم چطور مي توانیم او ار قانع كنیم. 

از جانب ما به همه تبريك بگويید . لحظه اي بد خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت پرسیدم: چي 

 چه اتفاقي افتاده . مثلشده؟ مادر متوجه من شد و گفت: تو هنوز نرفته اي؟ االن مي روم نگفتیئ 

اينكه دكتر راضي شده دختره را نامزد كند خواهرش گفت ديشب بعد از آنكه از خانه ما رفته اند 

 دكتر با آنها صحبت كرده و قبول كرده دختر را نامزد كند . گفتم مبارك است. واز در بیرون آمدم.
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فقظ مي دويدم عابران با تعجب  وقتي به خیابان رسیدم دويدم ازچه فرار مي كردم نمي دانستم

نگاهم مي كردند خودم را به خیابان خلوتیانداختم و شروع به گريستن كردم حاال با هم بي حساب 

شده بوديم به شركت نرفتم در خیابان راه مي رفتم و فكر مي كردم . حاال چه بايد مي كردم ؟ اگر 

عالقه اش به من ديگري را انتخاب كند براي عروسي دعوتم كند چه كنم ؟ چطور حاضر شد با تمام 

؟ آيا او در تمام اين مدت نقش بازي مي كرد؟ آيا مي خواست مرا به دام عشق خود بكشاند و وقتي 

مطمئن شد كه بالهايم بسته و در دام او اسیرم به من و به عشق من بخندد و تالفي كند؟ آيا تا اين 

براي او مفهومي ندارد ؟ نمي دانم چند ساعت در  حد كیته توز و انتقام جوست؟ پس گذشت و ايثار

خیابان راه مي رفتم اما وقتي از شدت خستگي خودم را روي نیمكت پاركي انداختم؟ صداي موذن 

برخاست چشمه اشكم خشكیده بود با تمام بغضي كه در گلو داشتم ديگر قادر به ريختن اشك 

والندم كه دوستم دارد و من تنها امید زندگي او نبودمچه ابله و زود باور بودم من چط.ر به خودم قب

هستم ولي مگر آن روز كه از حمام خانه اش بیرون آمدم به من نگفت كه مدت ها منتظر ديدن 

چنین صحنه اي بوده است؟ مگر او نبود كه دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت كه كي اين 

تش فريب بود ؟ چقدر از خودم متنفرم اين كابوس تمام مي شود؟ آيا آن نگاههاي پر از لطف و محب

بار هم فريب خوردم اگر پرويز مرا با پول فريب داد بهرام با مهرباني و با نگاههاي گرمش قلبم را 

اسیر كرد و زندگیم را به بازي گرفت گناه او بس بزرگتر از پرويز است و من در اين میان گناه كار 

 ار دهند.ترم كه گذاشتم اين و آن مرا بازيچه قر

بلند شدم و از پارك بیرون آمدم تاكسي گرفتم و به خانه سارا رفتم.هیچ امید نداشتم او را ببینم ولي 

او در خانه بود از ديدنم تعجب كرد و پرسید: چي شده سعیده ؟ چرا رنگن پريده؟ چیز مهمي 

ه سعیده من باب نیست . در همین لحظه پیمان جلو آمد و خودش را در آغوشم انداخت و گفت: خال

دارم عمو حمید باباي من است خیلي خوبه خاله مگر نه ؟ گفتم: آره عزيزم خیلي خوب است . سارا 

او را از بغلم گرفت و گفت: پیمان خاله سعیده خسته است تو برو به اتاقت و بازي كن تا من صدايت 

د دوباره ايستاد و با صداي بلنكنم . گفت: من مي روم پیش بابا بزرگ و از پله ها باال رفت وسط راه 

پرسید: خاله سعیده ناهار پیش من مي ماني ؟ گفتم بله اگر تو بخواهي مي مانم . من دوست دارم 

بماني . پس به خاطر تو مي مانم. پیمان رفت و سارا روبرويم نشست و گفت: خوب سعیده تعريف 

مام د كه اينطور رنگت پريده. گفتم: تكن من تو را بهتر از خودت مي شناسم بايد اتفاقي افتاده باش

شد واقعا تمام شد . چه چیز تمام شد باز با دكتر مشاجره كردي؟ نه اتفاقا اين بار كه از هم جدا 

شديم هردو خیلي هم خوب وبوديم بعد تمام ماجرا آنشب را تعريف كردم وقتي خاموش شدم 

ي؟ نه كتر بعید است تو اشتباه مي كننفسي بلند كشید و گفت: نمي دانم چه بگويم اين حركت از د
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اين بار ديگر اشتباهي در كار نیست آه سارا من خیلي بدبختم. سرم را بغل كرد و گفت: اين حرف 

رانزن فقط شیطان بدبخت است كه خداواند او را از خود رانده تو هنوز خدا را داري من هم بعد از 

ده زني كه بعد از مراسم هقت شوهرش مجید فكر مي كردم كه خدا بدبخت تر از من خلق نكر

كودك خودش را به دنیا مي آورد تو غافلي كه من چه كشیدم اما خدا تنهايم نگذاشت و ياريم كرد 

تا زنده بمانم و زندگي كنم مهر پیمان را چنان در قلب آنها انداخت كه حاضر نشدند دقیقه اي او را 

 كن و به مصلحت او راضي شو. تنها بگذارند تو قلب و دلت را به نور خدا روشن

 با حرف هاي سارا به ياد مشهد و نقاره خانه افتادم چرا هنگام بروز بدبختي من ياد مشهد مي افتم؟

بعد از غذا كه هردومان فقط با آن بازي كرده بوديم سارا با مادر تماس گرفت مي خواست جريان را 

هستم وقتي تماس قطع شد با افسردگي از زبان مادر بشنود و در ضمن بگويد كه من نزد او 

گفت:حق باتوست حاال مي خواهي چه كار كني؟ گفتم: هیچ كاري نمي توانم بكنم او تصمیمش را 

گرفته و مي خواهد با دختري كه لیاقتش را دارد زندگي كند مگر من همان كاري را نكردم كه 

م در زندگیش نقشي داشته دوست داشتم نبايد به او خرده گرفت مقصر من هستم كه مي خواست

باشم . دوست داري چند روزي به مسافرت برويم ؟ فقط من و تو پیمان. نه هیچ كجا را دوست ندارم 

نمي خواهم فكر كند كه فرار كردم من توي عروسي او شركت مي كنم و بعد مي روم مسافرت ولي 

در دين ما مجاز نیست پس  در حال حاضر هیچ جا نمي روم اگر مسیحي بودم تارك دنیا مي شدم اما

مجبورم بازهم در میان مردم زندگي كنم درست مثل زماني كه از آلمان برگشتم اما اين بار بدون 

عالقه به دكتر. سارا گفت: بايد صبر كنیم شابد ورق به نفع تو برگشت در قمار زندگي همیشه باخت 

ا آنها و ب|طبقه پايین آمدند در كنار نیست ورق برنده هم وجود دارد. خانواده حمید براي ديدنم به 

محبت آنها ساعات را فراموش كردم هنگام خواب با سارا روي يك بستر خوابیديم و به ياد دوران 

 خوب گذشته تا نیمه هاي شب حرف زديم و بعد به خواب رفتیم.

 سعودصبح ساعت نه از خواب يدار شدم و گفتم: ديرم شد . سارا خنديد و گفت : نگران نباش م

برايت مرخصي رد كرده خیال دارم تا تمام شدن قضیه بهرام تو را پیش خودم نگه دارم . پرسیدم: 

پس كارم چه مي شود؟ دستي روي شانه ام گذاشت و گفت : گفتم كه نگران نباش مسعود ترتیب 

عود سآزمايشگاه هم ريتا فكري مي كند.پرسدم با آنها تماس گرفتي؟ من نه م|كارها را داده براي 

تلفن كرد چون نگران حال تو بود و گفت كه به تو بگويم در مورد كارت هیچ نگراني نداشته باشي 

حاالخواهر كوچولو چند روزي میهمان من باش. هرچند كه دلم مي خواست طوري ديگر میهمانم مي 

رايت بشدي ولي عیبي ندارد همین كه اينجا هستي خدا را شكر مي كنم. تو خیلي مهربان هستي من 

آرزوي خوشبختي مي كنم . حاال صبحانه مي خوري؟ گفتم : من برنامه تو را هم بهم ريختم مگر 
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اداره نمي روي؟ كمي سرخ شد و گفت: حمید خواهش كرده ديگر اداره نروم خیال دارم خودم را باز 

يگر خريد كنم او دوست ندارد من خارج از خانه كار كنم . كار خوبي مي كني با وجود حمید د

احتیاجي به كارنداري حقوق او برايتان كافي است. بیشتر میل دارد من در كنار پیمان باشم و او را 

تنها نگذارم با اينكه بیشتر مواقع باالست ولي حمید مي خواهد تربیت پیمان زير نظر خودم باشد. من 

را كردي. من همه چیز  هم با نظر حمید موافقم بچه به محبت مادر احتیاج دارد تو بهترين كار ممكن

را به تو مديونم اگر تو نبودي هنوز در شك و ترديد بودم كاش مي توانستم براي تو كاري بكنم. 

گفتم: خوشحالم كه باعث شدم دو انسان خوب به هم برسند ولي براي من هیچك نمي تواند كاري 

س نكن . پرسید: با من مي انجام بدهد موضوع من و بهرام ديگر تمام شده است ما را با خودتان قیا

آيي تا كمي خريد كنم؟ جواب مثبت دادم . ساعتي بعد هرسه نفر از خانه خارج شديم و از **** 

ماركت نزديك خانه اشان خريد كرديم . وقتي برگشتیم سارا بالفاصله به آشپزخانه رفت. گقتم : 

گذارند. سارا لبخندي زد و  هنوز معتقدم كه زن ايراني نیمي از زندگي خودش را در آشپزخانه مي

گقت: و من معقتدم براي يك زن هیچ نشاطي باالتر از اين نیست كه غذاي مورد عالقه همسرش را 

بپزد خدا رحمت كند مجید را وقتي غذا مي خورد و تعريف مي كرد تما خستگي روزانه را فراموش 

بايد براي مرد ديگري غذا تهیه مي كردم. با ياد آوري گذشته چهره اش در هم رفت. گفتم: حاال هم 

كني مردي كه اگر مثل مجید نیست از او كمتر هم نیستو لبخند تلخي زدو گفت: بله حق باتوست. 

پرسیدم : براي زمستان پیمان بافتني نمي بافي؟ به كمد اشاره كرد و گفت: چرا يك بلوز نا تمام دارم 

فتني نیمه كاره را بیرون آوردم . پرسیدم: اگر ولي وقت ندارم تمامش كنم . در كمد را باز كردم و با

 من ببافم خراب نمي شود. نه چون آستین را تازه شروع كرده ام. 

 

سرم را به بافتن بافتني گرم كردم ولي تمام افكارم حول بهرام و دختر مورد عالقه اش دور مي زد 

نیست شايد براي او خريد كند و  حتما امروز از او خواستگاري مي كند اما نه چه احمقم او در تهران

به عنوان سوغات ببرد حتما براي او طال و جواهر هم مي خرد چقدر دلم مي خواست ببینم دكتر چه 

حلقه اي براي او انتخاب مي كند . سارا كنارم نشست و پرسید: به چه فكر مي كني ؟ دلم مي خواهد 

مگر قول ندادي كه او را فراموش كني؟ به  ببینم دكتر چه حلقه اي انتخاب مي كند . خنديد و گفت:

 "نظر تو مي توانم؟ سر به زير انداخت و سكوت كرد. عصر مادر تلفن كرد و حالم را پرسید و گفت

سارا هم پیشنهاد كرد ولي قبول نكردم  "پدر مي گويد دوست دارم به يك سفر كوتاه بروم يا نه

در با لحن ناباوري گفت: واقعا راست مي گويي؟ باور اتفاقي نیافتاده كه بخواهم ازتهران بگريزم . ما
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كنم كه تو ناراحت نیستي ؟ آره چرا كه نه ؟ من او را فراموش مي كنم شما هم فراموش كنید . با 

 همان لحن ناباورانه گفت: امیدوارم به حرفي كه مي زني عمل كني. 

هترين نحو از من پذيرايي كند شب خانواده حمید مرا به شام دعوت كردند حمید سعي مي كرد به ب

هنگامي كه برايم میوه مي گذاشت آرام گفتمك تا روز موعود ديگر چیزي نمانده. سرخ شد و كفت: 

اذيتم نكنید بعد خنديد و پیمان را روي زانو خود گذاشت . تا پاسي از شب گذشته با هم بوديم آنها 

شده ام نكردند . موقع خواب سارا گفت:  هیچ سوالي در مورد اينكه چرا من در خانه آنها ماندگار

هنوز نمي توانم باور كنم كه بهرام عشق و محبتش را نسبت به تو از دست داده باشد چطور ممكن 

است او يك هفته تمام از جواب دادن به خانواده اش طفره برود اما پس از رفتن از خانه ما ناگهان 

في كه باعث ياس و نا امیدي او شده باشد؟ درست تغییر عقیده بدهد ببین تو به اوحرفي نزدي؟ حر

فكركن ببین كاري نكردي كه او از تو قطع امید كرده باشد. نه مطمئنم چون به خوبي مي داند كه 

دوستش دارم آن شب باراني وقتي به خانه اش رفتم به او گفتم غرورم را كه تنها سرمايه زندگیمل 

ته ام سارا او با من همان كاري را كرد كه من با او كردم او است خرد كرده ام و مي داند كه دروغ نگف

در انتظار انتقام و تالفي سالها صبر كرد و با الخره به مقصود خودش رسید او خودش به من گفت 

وقت تصفیه حساب رسیده نمي خواهم امیدوار باشم كه برمي گردد من بايداو را فراموش كنم اما 

ه سر را در باش فرو بردم. ساراگفت: معذرت مي خواهم نمي شما نمي گذاريد . از شدت گري

 خواستم ناراحتت كنم قول مي دهم ديگر تكرار نكنم بعد بغلم كرد و هردو در فكر فرو رفتیم. 

صبح با بوسه هاي پیمان ديده گشودم فكر كردم بهتر است به خانه برگردم لباس پوشیده و آماده 

زير شد با تعجب پرسید: كجا مي روي؟ گفتم: میهماني ديگر كافي خروج بودم كه سارا از پله ها سرا

است مي روم خانه . خودش را به من رساند و در حالي كه بغض رده بود گفت: مي دانم چرا مي 

خواهي بروي ديشب ناراحتت كردم . هرچه بهانه آوردم قبول نكرد و گفت نكي گذارد بروم. كیف و 

و در آن را قفل كرد. گفت تا جريان دكتر تمام نشود نمي كقش را برداشت داخل كمد گذاشت 

گذارم بروي حاال برو لباست را عوض كن. و خودش مشغول كار شد. عصر سارا براي كاري به طبقه 

باال رفته بود و من مشغول بافتن وبودم زنگ زدند در را بازكردم و از ديدن كسي كه پشت در بود 

ستاده بود زبانم بند آمد فقط نگاهش كردم . پرسید: اجازه برجا میخكوب شدم دكر مقابل من اي

دارم داخل شوم؟ خودم را كنار كشیدم و او وارد شد نگاهي به اطراف انداخت و پرسید: تنها هستید: 

به سختي توانستم بگويم: نه . پرسید: پس سارا كو؟ رفته باال. بدون اينكه اجازه بگیرد نشست و 

د؟ چند روز مرخصي گرفته ام. مريض هستید؟ نه حالم خوب است پرسید: چرا سركار نمي روي

فغقط مي خواستم استراحت كنم شما چرا اينجايید؟ من فكر مي كردم حاال كردستان باشید. هنوز 
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نرفته ام . آمديد خداحافطي كنید؟ نه آمده ام عیادت نريض گاهي دكترها بیماران خصوصي را توي 

 كسي بیمار نیست. راستي؟ من فكر مي كردم شما بیمار هستید.  منزل ويزيت مي كنند. اما اينجا

سارا و پیمان از پله ها پايین آمدند با ديدن دكتر فريادي از خوشحالي كشیدند . سارا گفت: دكتر 

خیلي خوش آمديد كي آمديد كه من نفهمیدم؟ لبخندي زد و گفت:االن رسیدم سعیده خان در را باز 

هستم چون همیشه زحمت در باز كردن به رويم را سعیده خانم  كردند من مرد خوش شانسي

میكشند. سارا به آشپزخانه رفته بود و سخنان آخر دكتر را نشنید. گفتم : خوش شانسي براي شما و 

بدشانسي براي من . چرا ؟ از اينكه در را روي من باز كرديد ناراحتید؟ نه ناراحت نیستم ولي مي 

هم چرا من در را باز كردم . پوزخندي زد و پیمان را در آغوش كشید ترسم مجبور شوم توضیح بد

پیمان گفت: عمو دكتر من دلم براي شما تنگ شده بود . صورت او را بوسید و گفت: من هم دلم 

براي تو ويك نفر ديگر تنگ شده بود حاال بگو ببینم خاله سعیده كه خونه شما مريض نشد. شد؟ 

فت: خاله سعیده دندانش درد مي كرد ديشب خیلي گريه كرد فرياد پیمان نگاهي به من كرد و گ

كشیدم و گفتم : پیمان من كي گريه كردم. پیمان خودش را در بغل دكتر مخفي كرد و گفتم : كار 

درستي نیست كه از بچه بازخواست مي كنید. گفت : حق باشماست ولي گاهي اوقات مريض نمي 

د و ما از همراه سوال مي كنیم . سارا وارد شد و چاي تعارفش تواند علت بیماري خودش را بیان كن

كرد و پرسید: چطور شد كه شما اينجا آمديد؟ باخبر شدم كه دو روز است عیده سركار نمي رود 

فكر كردم ناخوش است به خانه زنگ زدم مادر گفت كه اينجاست آمدم تا حالي پرسیده باشم گفتم: 

سنگین بر من انداخت اما پاسخي نداد. سارا گفت: خیال داشت  حال شما بهتر از من است. نگاهي

امروز برگردد ولي من نگذاشتم. بافتني را برداشتم و مشغول شدم. سارا ادامه داد: راستي فراموش 

كردم انشاءاهلل مبارك است . چه فايده ؟ سارا پرسید:يعني چه؟ شما به من تبريك مي گويید در 

ندارد او را به همسري برگزيده ام . به هر حال دير يا زود متوجه  صورتي كه عروس روحش هم خبر

مي شود تا چايتان سرد نشده میل كنید. مي خواستم با سعیده صحبت كنم ولي مثل اينكه بد موقع 

مزاحم شده ام چون ايشان در حال بافتن هستند سارا بافتني را از دستم گرفت و گفت:تقصیر من 

ام كردن بلوز پیمان ندارم حاال سعیده مي خواهد لطف كند و تمامش است من وقت كافي براي تم

كند . گفت: به همین دلیل مي گويم كه مزاحم شده ام . نه اين حرف ر ا نزنید شما همیشه براي ما 

عزيز بوده ايد و هستید. ديدار عزيز هروقت وهرساعت كه باشد نه تنها مزاحمت نیست بلكه باعث 

اين حرف شماست به نظر شما سعیده خانم هم همین عقیده را دارند؟ خوشحالي هم مي شود . 

گفتم: شما به منزل من وارد نشديد كه عقیده من را مي خواهید . از سارا پرسید: آيا سعیده دندان 

درد دارد؟ دهان سارا از تعجب باز ماند نگاهي به من انداخت و. چون چیزي از نگاهم نفهمید گفت: 
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؟ پیمان مي گ.يد كه خاله اش دندان درد دارد و گريه مي كند مي خواستم نمي دانم چطور مگر

بدانم علت گريه سعیده حقیقتا دندان درد است يا اينكه چیز ديگري است؟ به وضوح مي ديدم كه 

سارا بر سر دوراهي قرار گرفته است دخالت كردم و گفتم: من دندان درد داشتم مگر شما دندان 

راحتي كشید غنجان خالي را برداشت و به آشپزخانه رفت گفتم: خوب  پزشك هستید؟ سارا نفس

بازجويي مي كنید نوبت من كي مي رسد؟ گقت : بايد سرنخ را گرفت تا به نتیجه رسید. به كدام 

نتیجهع مي خواهید برسید:؟ از خودم بپرسید تا جواب بدهم ولي ديگران را در تنگنا قرار ندهید . 

ر میهماني رفتن علت مي خواهد و يا اشكالي دارد؟ تو دروغ گوي خوبي چرا اينجا آمده اي؟ مگ

نیستي چون من از نگاهت همه چیز را مي خوانم حاال هم داري دروغ مي گويي. من دروغ نگفتم 

چون علتي ندارد دروغ بگويم . همیشه علت وجود دارد مثل آنروز كه براي حرف زدن با تو به 

تت با تورج را از من پنهان كردي يادت هست چند بار پرسیدم كه آيا اتاقت امدم و تو جريان مالقا

موضوعي هست كه به من نگفته باشي و پرسیدم آيا چیزي را از من مخفي نمي كني و تو گفتي حرفي 

براي گفتن نداري مگر تو آن روز به من دروغ نگفتي؟ گفتم: من قضیه تورج را در خانه مطرح كرده 

به شما هم بگويم ولي اگر مي پرسیديد به شما هم مي گفتم من هیچ رازي بودم لزومي نداشت تا 

ندارم كه بخواهم از ديگران مخفي كنم. پرسي: حاال چرا اينجا هستي؟ اين را نمي توانم به شما 

بگويم اصرار هم نكنید چون جواب قانع كننده اي به شما نخواهم داد .سیگاري روشن كرد و گفت: 

را برمي گردانم . اما من خیال ندارم از اينجا بروم . با خشم گفت: كاري نكنید لباس بپوشید من شما

كه شما را با همین لباس يیرم . گفتم: من به اختیار خودم آمده ام و به اختیار خودم هم برمي گردم 

فكر نكنید كه اختیارم را به دست شما مي دهم بلند شد, ايستاد و گفت: مي خواهم شما را پیش 

پزشك ببرم . احتیاجي نیست چون ديگر درد نمي كند. نگفتم دروغ مي گويي؟ من كي مي دندان

توانم اين عادت را از تو دور كنم ؟ سارا ايستاده بود و به حرف هاي ما گوش مي داد اين با او به 

 ياري من آمد و گفت: دكتر آرام باشید من به جاي سعیده جواب مي دهم او اينجا آمد تا بتواند فكر

كند و تصمیم بگیرد شما دو نفر بازيي را شروع كرده ايد كه پايان خوشي ندارد چرا سوهان روح 

يكديگر شده ايد؟ اگر شما قصد داريد دختري را نامزد كنید پس از سعیده چه مي خواهید؟ آيا 

 توقع داريد بگويد و بخندد؟ شما تركش كرده ايد و خیال ازدواج دارديد بگذاريد او هم شما را

فراموش كند و براي آينده اش برنامه ريزي كند. بهرام گفت: يك سوال از سعیده مي كنم بعد مي 

روم سپس رو به من كرد و پرسید: تو مي تواني مرا فراموش كني مي خواهم با خیال راحت از تو جدا 

ن م شوم آيا به تو صدمه نمي زنم ؟ گفتم: پس عذاب وجدان تو را به اينجا كشاند؟ مطمئن باش

صدمه نخواهم ديد حاال باخیال راحت ازدواج كن به قول خودت ما با هم بیحساب شديم حاال برو 
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ديگر نمي خواهم ببینمت. واز تاق خارج شدم . صداي در كه آمد مطمئن شدم رفته. به جاي من سارا 

ن او م مي گريست او گفت: سعیده دكتر گريه مي كرد. گفتم: او براي خودش گريه مي كرد نه براي

در دوراهي قرار گرفته نه مي تواند با خواسته هاي خانواده اش مخالفت كند و نه مي تواند به آنها 

بگويید كه بیوه زني را دوست دارد من او را خوب مي شناسم بايد با او اين طور صحبت مي كردم كه 

ت زمان از من و يقین كند فراموش خواهم كرد حاال مي تواند راحت به سنندج برگردد . با گذش

 عشق من هم جز خاطره اي محو چیزي به يادش نمي ماند.

 بقیه اشم فردا میذارم 11-1فصل

گرما بیداد مي كند پدر قصد دراد من ومادر را به يیالق ببرد مدتهاست كه ديگر كار نمي كنم و خانه 

دختري شايسته  نشین شده ام. سارا و حمید عروسي كرده اند سعید هم ازدواج كرده است همسرش

است او پزشك متخصص اطفال است من وسعید روابظ صمیمانه خود راحفط كزده ايم مي دانم كه 

بهرام براي همیشه به كردستان رفته ودر سنندج مطبي داير كرده است در بیمارستان آنجا هم 

ي رئیس بخش جراحي است ديگر از اوهیچ نمي دانم چون براي ازدواجش كسي را دعوت نكرد حت

سعید را خودش هم در مراسم ازدواج سعید شركت نكرد با اينكه سعید از او دعوت كرده بود آنها 

 فقظ گه گاهي از طريق تلفن با هم تماس مي گرفتند . 

ساك هاي سفرمان را بسته بوديم و منتظر بوديم تا سعید بیايد و ما را به ترمینال برساند مادر كمي 

یدم : چرا ناراحتي مادر؟ گفت:دلم شور مي زند سعید ديركرده. دل نگران به نظر مي رسید . پرس

 شوره شما براي مسافرت است نگران نباشید همین حاال مي رسد. 

همین طور هم شد لحظه اي بعد رسید و عذر خواست و گفت: ببخشید كه دير كردم ولي هنوز وقت 

آب بیرون آمدم ولي متوجه  داريم سعیده ممكن است يك لیوان آب به من بدهي؟ براي آوردن

شدم كه سعید مادر را به كناري كشید و با او آرام مشغول صحبت شد مادر خود را روي مبلي رها 

كرد و با ناله اي پرسید: امكان ندارد چه كسي اين موضوع را به تو گفت؟ مضطرب شدم با لیوان آب 

دادن طفره رفت و گفت: خبري نشده به اتاق آمدم و پرسیدم : چه اتفاقي افتاده ؟ سعید از جواب 

 بهتره تا دير نشده حركت كنیم . مادر قادر به حركت نبود. گفت: من نمي

توانم بروم اگر مي شود بلیط ها را پس بده . گفتم: چرا نمي گويید چه اتفاقي افتاده ؟ سعید در كنار 

عي ندارد نه بیمارستان مادر نشست و گفت: چند روز است كه بهرام گم شده و هیچ كس از او اطال

رفته و نه توي مطب حاضر شده امروز پدرش با من تماس گرفت مي خواست بداند من از او خبري 

دارم يا نه. گفتم: ممكن است با همسرش به مسافرت رفته باشد. سعید گفت: من هم همین حدس را 

 "ر صحبت مي كنیدبهرام كه هنوز ازدواج نكرئه شما از كدام همس"زدم ولي پدرش با تعب گفت
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مگر او به سنندج نیامد تا ازدواج كند ؟ او حتي به خاطر ازدواج مطبش را در تهران تعطیل  "گفتم

ما مي خواستیم او در كنارمان باشد او ر آورديم تا بتوانیم وادارش  "پیرمرد با افسوس گفت "كرد

رم يم كه او گفت به خاطكنیم ازدواج كند نمي دانستیم كه دل به كس ديگري سپرده وقتي فهمید

همه چیز خود را از دست داده ولي حاضر به ازدواج نمي شود ما خیال مي كرديم پشیمان مي شود 

ولي تا به حال روي حرف خودش ايستاده از شروع تابستان عصبي و بهانه گیر شده بود من نمي 

از او  كنم اگر اطالعيتوانم پشت تلفن با شما صحبت كنم وتمام جزئیات را بگويم ولي خواهش مي 

بعد ارز تلفن او به رجايي كه احتمال اشت نشاني  "بدست آورديد حتما ما را هم در جريان بگذاريد. 

از او پیدا كنم سرزدم ولي هیچ نیافتم و دست خالي برگشتم تاخیرم هم به همین علت بود گفتم : 

را گشته اند . پرسیدم به خانه اش  شايد هننوز توي سنندج باشد؟ نه فكر نمي كنم چون آنها همه جا

هم سر زندي ؟ بهرام آن آپارتمان را اجاره كرده بود فكر نمي كنم هنوز آن را در اختیار داشته 

باشد. احتمال دارد آنجا را در اجاره خودش نگه داشته باشد . يعني اين همه مدت؟ صاحبخانه اجاره 

خانه ندارد . بهتر است به آنجا هم سري بزني اش را مي خواهد و كاري به پر بودن و خالي بودن 

 .مادر گفت: به عقیده من بهتر است تلفن كني و ببیني كسي گوشي را بر مي دارد يا نه .

سعید قبول كرد و شماره خانه او را گرفت يكي دو دقیقه گوشي را نگه داشت اما كسي جواب نداد يا 

گر در تهران باشد براي ديدن تو مي آيد . سعید كسي در خانه نبود يا آپارتمان خالي بود.گفتم:ا

گفت: او مي داند كه من ازدواج كرده ام و ديگر اينجا زندگي نمي كنم . مادر گفت: با مسعود هم 

تماس نگرفته و گرنه او به ما مي گفت. سعید گفت: نگرانم مي ترسم باليي سرخوش آورده 

ور مي توان بدون اينكه خبري از بهرام داشته باشد.مادر شما واقعا به مسافرت نمي رويد؟ نه چط

باشم بروم من او را مثل فرزند خود دوست دارم و مي دانم كه حاال مادرش چه دارد سعید باز هم 

بگرد شايد پیدايش كني اگر با ما تماس گرفت يا اينجا آمدبه تو خبر مي دهیم تو هم مارا بي خبر 

 نگذار.

اك ها را باز كنم. مادر گفت: به ساكها كار نداشته باش شايد تا سعید رفت و من هم بلند شدم تا س

 فردا خبري از دكتر برسد و ما هم راهي شويم.

حرف هاي سعید به جانم آتش زده بود من خیال مي كردم كه ازدواج كرده و خوشبخت است چرا با 

ال كجاست و چه مي ما قطع رابطه كرد؟ چرا به عروسي سعید كه آنقدر برايش عزيز بود نیامد؟ حا

كند؟ اگر درتهران است كجا ممكن است رفته باشد؟ يكبار ديگر شماره گرفتم اما كسي گوشي را 

بر نداشت گريه ام گرفت هیچ كاري از دستم برنمي آمد. مادر گفت: نگران نباش سعید او را پیدا 

 است كه به تلفن مي كند بهرام آنقدر ساده نیست كه دست به كار ابلهانه اي بزند حتما جايي
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دسترسي ندارد پدر و مادرش فكر مي كنند او گم شده اما بچه كه نیست خاطر جمع باش هیچ اتفاق 

ناگواري پیش نیامده من دلم روشن است تو ديگر گريه نكن مي خواهي خودت را مريض كني؟ تازه 

داشتم عادت مي داشتي فراموش مي كردي كه باز شروع شد. گفتم: من هرگز او را فراموش نكردم 

كردم به اينكه خوشبخت است و مرا از ياد برده آخ مادر كمك كن من بايد او را پیدا كنم. گفت: اما 

چطور؟ وقتي نمي دانم او كجاست چطور كمكت كنم؟ گفتم: من هم مي گردم شايد توانستم اورا 

 پیدا كنم سري از روي تاسف تكان داد اما حرفي نزد. 

برداشتم و از خانه خارج شدم كجا بايد مي ذفتم؟ تاكسي گرفتم و آدرس  لباس پوشیدم كیفم را

خانه او را دادم وقتي مقابل خانه اش رسیدم ايستادم و تماشا كردم آنشب باراني روشنايي چراغش 

به دلم امید اما حاال همه جا تاريك بود زنگ زدم و ايستادم منتظر بودم در را به رويم بگشايد باز هم 

م امابي فايده بود مايوس شدم مي هواستم برگردم كه به فكرم رسید از همسايه ها سئوالي منتظر شد

بكنم اما از كدام يك از آنها ؟ بهتر ديدم از سرايدار بپرسم وارد محوطه پاركینگ شدم سرايدار را 

ردم توجه او را به خودم جلب ك "ببخشید پدر سئوالي داشتم "مشغول آب دادن به گلها بود با گفتن

كنجكاوانه نگاهي به سراپايم انداخت و گفت: بفرمايید. مي خخواستم درباره آقايي كه دراين 

آپارتمانزندگي مي كند سئوال كنم . منظورتان آقاي دكتر است؟ با خوشحالي گفتم: بله منظورم 

ما ا اوست مي دانید كجا هستند؟ واهلل خانم جان دكتر رفته بود مسافرت و خیلي وقت بود كه نبود

چند روز پیش او را ديدم اتفاقا باهم حرف زديم خدا عمرش بدهد اگر آنشب به دادمان نمي رسید 

پسرمان را از دست داده بوديم شروع كرد بع تعريف اينكه چطور ناگهان حال پسرش بهم مي 

خورد و آنها از بهرام كمك مي گیرند. مي دانستم اگر حرفش را قطع نكنم تا صبح از بیماري 

زندش خواهد گفت. پرسیدم:امروز او را نديديد ؟ گفت: امروز نه مي دانید خانم جان دكترها كه فر

مال خودشان نیستند مال مردمند هرجا بیماري باشد آنها هم هستند. بله حق باشماست از او تشكر 

تم در داش كرد و بار ديگر به به طرف آپارتمان رفتم اما اين بار زنگ نزدم و با كلیدي كه در اختیار

را باز كردم كلید برق را زدم و با كمي نگراني پا به درون گذاشتم روي كاناپه ساك لباس و كیف 

دستي اش به چشم مي خورد خانه را غباري پوشانده بود هوا خیلي سنگین و خفه بود آهسته به اتاق 

ر اتاق را باز خوابش نزديك شدم ترس و وحشت همه وجودم را گرفته بود چشمم را بستم وآرام د

كردم به آرامي چشم گشودم نه هیچ جنازه اي روي تخت خواب نبود يكبار ديگر خوب نگاه كردم و 

مطمئن شدم حمام را هم نگاه كردم و بعد به آشپزخانه سر زدم هیچ خبري نبود تمام پنجره ها را باز 

ید . يك روز اينجا چقدر كردم تا هواي آزاد وارد شود بوي غم از در و ديوار خانه به مشام مي رس

تمیز بود ولي حاال حتي نمي شد نفس كشید به طرف تلفن رفتم با خانه تماس گرفت تمام صحبت 
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هاي سرايدار را بازگو كردم و بعد اضافه كردم كه تا آمدن بهرام اينجا مي مانم سپس گوشي را 

 گذاشتم.

 و به انتظار نشستم آيا به خانه مي آيد؟در زير سیگاري تعداد زيادي ته سیگار بود آن را خالي كردم 

كي خواهد رسید؟ اگر دير وقت بیايد چه؟ االن كجاست؟ به ساعتم نگاه كردم ده دقیقه به هشت 

بود بلند شدم و در اتاق به راه افتادم مثل آنكه از موزه ديدن مي كردم مقابل تابلوي كوهستان 

 تان بود ووقتي به كردستان رفت به ياد تهران اوايستادم فكر كردم وقتي در تهران بود به ياد كردس

در كجا آرام خواهد گرفت؟ با انگشت خاك روي شیشه قاب را زدودم فكر كردم حاال كه در انتظار 

به سر مي برم بهتر است كاري انجام دهم. دستمالي يافتم و به گردگیري پرداختم وقتي از كار فارغ 

در بود پرسید: نیامد؟ نه . تو برگرد ممكن است امشب شدم ساعت درست نه بود تلفن زنگ زد ما

نیايد تو تنها چكار مي كني و چطور بر مي گردي؟ نه يك ساعت ديگر مي مانم اگر نیامد برمي 

گردم با سعید تماس گرفته ايد؟ بله مي داند كه تو آنجا هستي قرار شد اگر بهرام آمد تو با ما 

گفتم: ساك لباسش اينجاست پس هر كجا باشد برمي گردد تماس بگیري من هم به او اطالع بدهم. 

. به هر حال ساعت را فراموش نكن مواظب باش و زودتر برگرد . خداحافظي كرد و گوشي را 

 گذاشت.

با بي حالي خودم را روي مبل انداختم نسیم خنكي وارد اتاق مي شد كیفش كنار دستم بود وسوسه 

ردم اگر آن شب دست در جبي كتش بردم به دنبال سیگار بودم شدم كه آن را باز كنم اما مقاومت ك

ولي حاال چه؟ اين كار يعني تفتیش و من اجازه چنین كاري را ندارم حوصله ام سر رفته بود يك 

ساعت ديگر هم گذشت و از او خبري نشد بايد برمي گشتم و صبح زود پیش از آنكه از خانه خارج 

برداشتم چراغ ها را خاموش كردم از در آپارتمام بیرون آمدم و  شود مي آمدم. بلند شدم و كیفم را

كلید انداختم تا در را قفل كنم كه صداي او مرا بر جاي میخكوب كرد برگشتم و او را پشت ير 

خودم ديدم. سالم كردم آرام جوابم را داد و گفت: اينجا چه مي كنید؟ در آپارتمان را باز كردم و 

لم وارد شد چراغ را روشن كردم خداي من چقدر تكیده بود! بار ديگر سؤال وارد شدم او هم به دنبا

خود را تكرار كرد : اينجا چه مي كنید؟ گفتم: آمده بودم تجديد خاطره كنم شما اينجا چه مي كنید؟ 

اينجا خانه من است . ولي تركش كرده بوديد. مجبور بودم. خودش را روي مبل رها كرد هرگز او را 

لت و قیافه اي نديده بودم صورتش را اصالح نكرده و لباسش نامرتب بود سیگاري در چنین حا

روشن كرد و سر خود را عقب برد چشم ها را برهم گذاشت و پرسید: تو كي آمدي؟ خیلي وقت 

است . براي تجديد خاطره آمدي؟ نه برايپیدا كردن تو آمدم. براي پیدا كردن من/ كسي نمي داند 

اما من مي دانستم چرا به خانواده ات نگفتي كه بر مي گردي تهران آنها به خاطر  كه من اينجا هستم.
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تو همه جا را زير پا گذاشته اند؟ ديگر چیزي از من نمانده كه بخواهند من همه وجودم را به آنها 

دادم اما روحم را نتوانستند تصرف كنند. آنها تو را دوست دارند تو پسرشان هستي براي تو زحمت 

ده اند حاال حق دارند از ثمره زحمتشان بهره بردارند. اين مدت كه از هم دور بوديم تو به كشی

كالس اخالق مي رفتي؟ گفتم : تو خسته اي و بايد استراحت كني غذا خورده اي؟ میل به غذا ندارم. 

ولي بايد چیزي بخوري من مي روم شايد چیزي گیر بیاورم. نه دير وقت است حال سعید چطور 

 ت؟ خوب است او هم بع دنبال تو مي گردد بهتر است تلفن كنم و همه را از نگراني در بیاورم. اس

كنارش نستم و گوشي تلفن را برداشتم گوشي را از دستم گرفت و گفت: حاال نه باشد براي بد. چرا 

ري انمي گذاري تلفن كنم؟ وقتي تماس بگیري همه مي آيند من از روي آنها خجالت مي شكم. تو ك

نكردي كه شرمنده باشي ما هنوز هم تو را دوست داريم و به تو احترام مي گذاريم با اينكه به دعوت 

سعید اعتنايي نكردي ولي او از تو ناراحت نیست و هنوز تو رابهترين دوست خودش مي داند. مي 

م و حرف بزن دانم كه او با گذشت و مهربان است ولي من دوست خوبي برايش نبودم بايد خودم با او

اين كار را خواهم كرد فقط اجازه بده كمي استراحت كنم. هر طور میل توست. تشكر كرد و 

سیگاري آتش زد. گفتم: دوست داري حرف بزني ؟ نمي دانم . بیرون ريختن درد و اندوه از بارغم 

 كم مي كند حاال بگو چرا ازدواج نكردي؟ تو به قصد ازدواج رفتي و ما همه ....

انم كه فكر كرده ايد ازدواج كرده ام ولي از خودتان نپرسیديد كه چرا دعوتتان نكردم.؟ فكر مي د

كرديم به خاطر من ديگران هم دعوت نكردي. تو به من قول دادي توي عروسیم شركت كني. گفتم 

اگر دعوت كني مي آيم هرچند خیلي مشكل بود ولي مي آمدم چطور شد كه عروسي انجام نگرفت؟ 

ي زد و گفت: چشم هاي تو نگذاشتند. چشم هاي من؟ آرام گفت: من به خاطر تو با خانواده پوزخند

ام مشاجره كردم ولي مهم نیست همه چیز تمام شد. تو به آنها چه گفتي؟ گفتم همه چیز را گفتم و 

تي سآنها... و آنها مخالفت كردند اين طور نیست؟ گفت: با خود تو مخالف نیستند از اينكه مثل ما نی

ومثل ما زندگي نمي كني ناراحتند از تو مي ترسند يعني از تمام دخترهاي شهري مي ترسند. گفتم: 

خودم مي دانم چون آنشب تا حدي با روحیات خانواده ات آشنا شدم خوب بعد چه كردي؟ چه 

يد بین اكردم؟ هیچ به آنها گفتم كه اگر مرا مي خواهند بايد تو راهم قبول كنند من در تله افتادم ب

تو و خانواده ام يكي را انتخاب مي كردم و كردم حاال اينجا هستم تو دوست داري؟ اگر بدانم تو 

واقعا دوستم داري برايم مهم نیست كه خانواده ام را طردم كنند فكر نكن من اين تصمیم را عجوالنه 

شده همان روز خانه گرفته ام روزها و ماهاست كه فكر مي كنم من صبرم زياد بود ولي ديگر تمام 

سارا متوجه شدم كه ديگر طاقت ندارم آن روز وقتي پیمان گفت كه تو به بهانه دندان درد گريه 

من  "كرده اي ديدم كه ديگر نمي توانم تحمل كنم مي خواستم دستت را بگیرم و فرياد بزنم كه 
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خانه برگشتم گفتم كه مي  اما تو با من چه كردي ؟ من مايوس و نا امید به "همسرم را پیدا كرده ام

روم به كردستان و در آنجا آنها را سر فرصت متقاعد مي كنم مي ترسیدم جدال ما در اينجا به تو 

آسیب برساند همه را بردم ولي نتیجه نگرفتم خیال مي كردند تو را فراموش مي كنم ولي ببین از 

ز خانوادهات چشم بپوشي بهتر بود من چه ساختند؟ گفتم: من لیاقت آن را ندارم كه تو به خاطرم ا

هماتن جا مي ماندي و با دختري كه برايت در نظر گرفته اند زندگي مي كردي من خودم را نمي 

بخشم وجود من باعث اختالف شما شده آه بهرام تو مرا به عذاب وجدان مبتال كردي..اگر با تو باشم 

ر هر حال خوشبخت نخواهم بود دوست زجر مي كشم و اگر بي تو باشن باز هم زجر خواهم كشید د

ندارم قدم به خانه اي بگذارم كه ديگران فكر كنند آن را غصب كرده ام من يكبار از پرتگاه جسته 

ام از من نخواه كه بار ديگر با طناب تو خودم را به چاه بیندازم شايد سرنوشت ما اين است كه دور 

ان از هم جداست تو در زندگي به دنبال هدف ازهم باشیم گرچه قلب هاي ما باهم است ولي راهم

مقدسي بودي نگذار عشق من سدي در راه هدفت باشد با آنها زندگي كن تو در تهران و در كنار من 

خوشبخت نیستي من تو را مي شناسم تو به آنجا تعلق نداري يادت مي آيد يكبار به من گفتي 

ت؟ حاال من اين حرف را به تو مي زنم) فراموش كنم كه روزي يك پسر شهرستاني دل به من باخ

برگرد و فراموش كن روزي يك دختر شهري در تهران دل به تو باخت( من با آنها تماس مي گیرم 

و مي گويم كه تو برمي گردي اگر واقعا دوستم داري بايد برگردي من دوستت داشتم و خواهم 

تو مردي قوي و با استقامت هستي مي  داشت ولي مرا و عشق مرا از ياد ببر مي دانم مشكل است اما

تواني همه چیز را ازنو شروع كني به من قول بده كه مقاوم باشي من اين قیافه تو را دوست ندارم 

بهرامي كه من مي شناختم چون كوه استوار و چون يخ سرد بود اين شور و التهاب تو را دوست 

 ك هاي گرمم بر صورتم روان شوند.. ندارم دلم مي خواهد هر وقت حرفي از تو پیش مي آيد اش

دستم را گرفت و بر صورت خود فشرد گفت: تو هم طردم مي كني؟ عیب ندارد من بر مي گردم 

 ولي نه به خاطر آنها و نه پیش آنها برمیگردم چون تو مي خواهي.

شك ا بلند شدم و بدون حرفي ديگر از آنجا بیرون آمدم وقتي به خانه رسیدم با مادر صحبت كردم

 هاي او نیزنتوانست تسالي دلم

گردد صبح خیلي زود با سعید تماس گرفتم و او را در جريان گذاشتم گفت به ديدن بهرام مي رود و 

بعد به من تلفن مي كند در زندگي از تمام چیزهايي كه داشتم فقط او را برگزيده بودم و حاال به 

 خاطر شرايط قومي از دست میدادمش.

فصل آخر اين كتاب بابت اين همه تاخیر شرمنده امیدوارم خوشتون اومده باشد از اين  11-2فصل

 اين رمان.
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او به سرزمین خودش عشق مي ورزيد نیمي از وجود او در من بود و نیم ديگرش در آنجا و در میان 

رده ك مردمش يك مرد بايد كامل باشد تا زنده بماند و زندگي كند من او را با نیمي از وجودش روانه

بودم وقتي پدرش تماس گرفت گفتم كه بهرام را قانع كرده ام تا برگردد نتوانستم خودم را كنترل 

كنم و در حالي كه گريه مي كردم. گفتم : مواظب او باشید و برايش همسري انتخاب كنید كه او را از 

 صمیم قلب دوست اشته باشد و گوشي را گذاشتم.

ه به بار مي آورد طاقت تحمل آن را نیز به بنده خود مي دهد من مي گويند خداوند هر مصیبیتي ك

خود به اين حقیقت رسیده بودم بارها فكر كرده بودم كه ديگر قادر به زيستن و زندگي كردن 

 نیستم و هر بار هم به زندگي ادامه داده بودم. 

؟ هركدام از آن ها امشب باز در جمع خانواده هستم اگر اين جمع مهربان را نداشتم چه مي كردم

دريچه اي از نور و امید را به رويم مي گشايند و آسمان تاريك زندگیم را با ستارگان محبت خود 

روشني مي بخشند در دست هاي گرم و مهربانشان چیزي هست كه سرماي يخ وجودم را ذوب مي 

زمزمه كنم)من  كند بايد خود را خوشبخت بدانم كه مي دانم اين كلمات را بايد هر روز با خود

خوشبختم؟( پزشك روانكاو عقیده دارد كه بايد هرروز صبح در مقابل آينه بايستم و با خود بگويم) 

من زندگي را دوست دارم امروز روز خوبي است( وقتي روي كاناپه دراز مي كشم او باآن روپوش 

همیشه. كمي اخم  سفید كنارم مي نشیند و مي پرسد: امروز حالت چطور است؟ و من مي گويم: مثل

مي كند و مي گويد: نه تو امروز با گذشته فرق داري جلسه پیش برق نگاهت غمگین بود ولي امروز 

در چشمانت نور و نشاط مي بینم حاال با من تكرار كن و بگو) امروز چه روز زيبايي است من از هر 

 روز با نشاط ترم هیچ غمي به دل ندارم ( و من با او تكرار مي كنم.

صداي قدم هايم را روي سنگفرش خیابان مي شمارم : يك، دو ، سه و همینطور شمارش ائامه پیدا 

مي كند تا آخر حاال به خوبي مي دانم كه با گام دوم درست به خانه مي رسم پنج پله بعد از ورود و 

د ارسپس در اتاق روي پله دوم مي ايستم بازهم كفش هاي نا آشنا! باز هم برگشت به كوچه و و

شدن به حیاط بدون هیچ سروصدايي اين بار چه كسي را مالقات خواهم كرد ؟ چراغ را روشن كردم 

اما هیچ كس پشت پنجره روبه رو نبود چه خوش خیالم كه فكر كردم او را خواهم ديد. ياراي رفتن 

 زه هست ؟به اتاق و ديدن مهیمان را نداشتم صبر مي كنم تا آنها بروند صداي زنانه اي گفت : اجا

رويم را برگرداندم و در آستانه در اندام خواهر دكتر را ديدم وارد شد و با سالمي گرم مرا در 

آغوش كشید سرش را روي شانه ام گذاشت و گريست در میان گريه مي گفت: سعیده تو و بهرام 

ا اين حد به تبايد ما را ببخشید ما اشتباه كرديم آه سعیده به مقدسات سوگند ما نمي دانستیم شما 

هم عالقه داريد. سرش را از روي شانه ام بلند كرد به صورتم چشم دوخت و پرسید: تو مارا مي 
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بخشي؟ گفتم: كاري كه شما و خانواده تان كرديد براي من قابل درك بود و من هیچ كینه اي از هیچ 

 تي بهرام را به شما ميكدام شما در دلم ندارم . صورتم را بوسید و گفت: آن روز كه تو به پدرم گف

سسپارم خوب از او نگهداري كنید و برايش همسري خوب پیدا كنید ما را از خواب بیدار كردي 

بگذار حقیقتي را برايت بگويم مادر من هفت پسر به دنیا آورد كه هیچكدام زنده نماندند بهرام ذا با 

م اگر او دختري شهري بگیرد اجازه نذر و نیاز از خدا گرفتند و او را بزرگ كردند ما فكر مي كردي

نمي دهد بهرام به نزد خانواده اش برگردد و ما او را از دست خواهیم داد ولي حرف تو و عملي كه 

براي بازگشت او انجام دادي تمام ما را دچار حیرت كرد گذشت و فداكاري تو باعث خجالت و 

كه مارا بخشیده اي . پرسیدم: حاال او شرمساري ما شد ما همه آمده ايم تا از زبان خودت بشنويم 

كجاست؟ حالش خوب است؟ لبخندي به روي لبهايش ظاهر شد و گفت: او هم با ما آمده . بله 

 حالش خوب است وتو را كه ببیند بهتر هم مي شود با من بیا و به همه بگو كه مارا بخشیده اي. 

موهايم را نوازش مي كرد گفت: تو  دوشادوش او وارد اتاق شدم مادرش بغلم كرد و در حالي كه

عروس خوب مني قول مي دهم كه قدرت را بدانم. صورت همه از اشك خیس بود نگاهي از روي 

سپاس به پدر او كردم او شال رنگیني بر شانه ام انداخت و گفت: تو هم عروس مني و هم دختر 

اهرش گفت: اگر اجازه بدهید مني. با ورود ديگر اعضاي خانواده محفلي گرم به وجود آمد شوهر خو

كار ازدواج اين دو جوان را هرچه زودتر تمام كنیم راستش ما به خاطر دكتر در راه سرگردان شده 

ايم اگر امكان دارد تا ما نرفته ايم ترتیبي بدهید كه آنها عقد شوند بعد براي عروسي هروقت 

ك آورد و پرسید: جه احساسي خواستید اقدام كنید. همه موافقت كردند سارا سر خود را نزدي

 داري؟ گفتم : فكر مي كنم خواب مي بینم دستم را گرفت و گفت: نه خواب نیستي حقیقت دارد. 

به ياد حرف دكترم افتادم كه مي گفت به خود تلقین كن كه خوشبختي ولي من امشب واقعا 

واري دند اتفاق ناگخوشبختم مراسم عقد كنان چنان به سرعت انجام گرفت كه گويي همه مي ترسی

رخ دهد وقتي دفتر را امضاء كرديم همه نفس راحتي كشیدند بهرام در گوشم گفت: باز بايد تو را 

تنها بگذارم . با تعجب پرسیدم: چرا؟چون مي خواهم مطب را به تهران منتقل كنم. تو به تهران نمي 

م زندگي مي كرده زندگي آيي بلكه من به سنندج نقل مكان مي كنم مي خواهم در خاكي كه شوهر

كنم ما آنجا خوشبخت تر خواهیم بود اما به من قول بده كه در همان آپارتمان كوچك تو عروسي 

 كنیم . سرم را روي شانه اش گذاشت و گفت: قول مي دهم تو زندگي را برايم كامل كردي. 

فتیم. من در اينجا ما در پايیز همان سال در آپارتمان كوچك عروسي كرديم و بعد به كردستان ر

همه چیز دارم از محبت خانواده او برخوردارم هنگامي كه او در بیمارستان جراحي مي كرد من در 

خانه به انتظارش مي نشینم اما بعد از ظهرها را در مطب با او مي گذرانم چون عالوه بر اينكه همسر 
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وارد مي شوم و گفتم: دكتر  او هستم منشي اش نیز هستم. صداي او بگوشم مي رسد: مريض بعدي .

مريض ديگري جز من نیست آيا مريض خصوصي مي پذيريد؟ خنده بلندي كرد و گفت: تو تنها 

مريضي هستي كه همیشه دوست دارم ببینم چون تو به دكترت زندگي مي بخشي مي داني امروز چه 

وچك را آپارتمان ك كرده ام؟ بلند شد روبه رويم ايستاد و گفت: با سعید تماس گرفتم و گفتم آن

برايمان بخرد. ما كه از آن استفاده نمي كنیم. چرا استفاده مي كنیم وقتي براي مرخصي به تهران مي 

رويم توي خانه خودمان زندگي مي كنیم خوب خان دكتر حاضريد از اينجا برويم يا آنكه مجبورم 

ي ني به عنوان تنبیه شام نخواهمي كنید شما را بیرون كنم؟ بدم نمي آيد اخراجم كني ولي بايد بدا

داشت. چراغ ها را خاموش كرد زير بازويم را گرفت و آرام در گوشم گفت: فراموش كردي كه من 

 اشپزي مي دانم؟ گفتم: پس بايد عجله كنم و گرنه مجبور مي شوم از دست پخت تو بخورم.

 مطب را تعطیل كرديم و به سوي خانه به راه افتاديم

 

 پايان
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