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  به نام خدا

  دوباره با تو....

  فرزانه تقدیري

  
  فصل اول

خسته و کوفته  وارد خانه شدم از حیاط کوچک که اطرافش را باغچه گرفته بودگذشتم. از پله ها 
باال رفتم و وارد هال شدم. مادرم داشت توي آشپزخانه آشپزي می کرد سالمی گفتم و رفتم توي 
اتاقم . کوله پشتی م  را روي تخت گذاشتم و نفس راحتی کشیدم . سپس نگاهی به میز تحریرم 

داختم که پر از کتاب و دفتر بود. دانشجوي ترم اول رشته ي پرستاري بودم.رشته اي که براي ان
  رسیدن به آن زحمت زیادي کشیده بودم و با تمام وجود دوستش داشتم. 

  حین عوض کردن مانتویم بودم که مادر وارد اتاق شد و گفت: افسانه بیا یه چیزي بخور.
  سپس لبخندي بر لب نشاند وگفت: 

  رضا هم این جاست.  -
  چرا من متوجه نشدم؟-
  تو اتاقه با اشکان پشت کامپیوتر نشستن. -

مادر این جمله را گفت و رفت. قلبم به تپش افتاد رفتم و به صورتم توي آینه نگریستم. خستگی از 
بیا چهره ام پیدا بود. لبخندي بر لب نشاندم از اتاق خارج شدم و رفتم توي آشپزخانه . مادر گفت: 

  غذا روي میزه.
گوش هایم را تیز کردم تا صدایی از اشکان و رضا بشنوم. اما صدا نمی آمد . بشقابم را برداشتم و 

  رفتم توي هال ،روي مبل نشستم. تا بهتر بتوانم صدایشان را بشنوم.
  حین خوردن بودم که ناگاه در باز شد و رضا از اتاق بیرون آمد.

  از جا بلند شدم وگفتم: سالم.
  رضا با خوش رویی گفت: به به خانم پرستارخانم. 

 



 

 

  بعد روبه مادرم که توي آشپزخانه بود گفت: عمه جان ما دیگه رفع زحمت می کنیم. 
  حاال بمون رضا جان.-
  نه دیگه باید برم-

  همان طور که می آمد رو به من گفت: خب اوضاع احوال دانشگاه چه طوره؟ 
  خوبه. فقط خیلی خسته می شم.-

  خندید و گفت: 
  تازه اول راهی.-

  سپس حین صحبت کتابی را دستم داد و گفت: راستی  این کتابو برات اوردم که  مطالعه کنی. 
  کتاب را از دستش گرفتم و گفتم: در مورد چی هست؟

  در مورد طب سنتیه.-
  ممنون. -

  مادر از توي آشپزخانه بیرون آمد و گفت: اشکان کجاست؟
  تمن داره کامپیوتر خاموش می کنه. باز باخت اعصابش ریخت بهم.رضا خندید و گفت: ح

  حین پوشیدن کفش هایش بود که اشکان آمد و گفت: حاال بمون یه کمی دیگه.
  نه باید برم. اون سی دي بازي هم که گفتی چند روز دیگه برات می یارم. -
  ممنون.-

  رضا بعد از خداحافظی رفت.
ار بود که او کتابی را براي مطالعه به من می داد.بعد از خوردن از جا به کتاب نگاهی انداختم. اولین ب

بلند شدم و رفتم توي اتاق همین که می خواستم کتاب را ورق بزنم.کاغذي توجهم را جلب کرد. 
  قلبم به تپش افتاد و کاغذ تا شده را گشودم. 

  نوشته بود: براي  افسانه ي عزیزم...
  اق انداختم بلند شدم و در را قفل کردم و با هیجان رفتم سراغ نامه. قلبم هري ریخت نگاهی به در ات

  افسانه ي عزیزم دختر عمه ي مهربانم سالم 
از آن چه که می خواهم درون این نامه برایت بازگو کنم واهمه دارم می ترسم اشتباه کرده باشم و 

م نمی توانم پاي بر احساسم باعث دلخوري و عصبانیت تو شوم اما هرچه با خود فکر می کنم می بین
بگذارم و این عشق را نادیده بگیرم. نمی دانی چه قدر سخت است از عشق سخن گفتن و این که 
ندانی آن کسی را که تا پاي جان دوستش داري آیا به تو عالقه دارد یانه. افسانه ي عزیزم من و تو 

را به تو بگویم این که من به تو  هر دو با هم بزرگ شده ایم. حاال می خواهم احساس واقعی خودم
عالقه دارم و دوست دارم با تو ازدواج کنم. خواهش می کنم ناراحت نشو برایم خیلی سخت است که 
این حرف ها را بگویم اما دیگر چاره اي ندارم. از تو خواهش می کنم اگر تو هم همین نظر را در 
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آخر عمر در کنار من باشی. نامه ات را  الي مورد من داري برایم  نامه بنویس و بگو که حاضري تا 
همان کتاب بگذار و به من بده.اگر هم همچین نظري نداري نامه ام را پاره کن و دور بینداز تا ، تا 

  آخر عمر تنها بمانم و غصه ي نداشتن تو را بخورم. 
  خداحافظ رضا دوست دار تو

باورم نمی شد که رضا هم همین احساس شادي وجودم را پر کرد و اشک از چشمانم جاري شد 
احساس را نسبت به من دارد . نامه را چندین بار با چشمانی اشک بار و قلبی لبریز از شادي و امید 

  خواندم.
مدت ها بود که انتظار چنین روزي را می کشیدم و از خدا می خواستم رضا هم همین احساس را 

واندم تا مطمئن شوم که خیال نمی کنم. باور نسبت به من داشته باشد. بارها و بارها نامه را خ
  نکردنی بود اما حقیقت داشت

رضا در شرکت نفت خارك راننده بود و هر پانزده روز یک بار به تهران بر می گشت . بیشتر مواقع  
به خانه مان می آمد ناهار یا شام را در کنارمان بود و بعد می رفت.گرچه اشکان سال پنجم ابتدایی 

  ضا با او رابطه ي خوبی داشت آن دو مثل دو برادر بودند.بود اما ر
  در همین افکار غوطه ور بودم که چند ضربه اي به در خورد:

  افسانه جان کجا رفتی؟-
  چیزي نیست مامان. یه کمی خسته م می خوام استراحت کنم. -

بعد از رفتن مادر، دوباره نامه اش را خواندم و قلبم به تپش افتاد.دوست داشتم در تنهایی نامه را 
بارها و بارها بخوانم. با دستانی لرزان از توي کیفم کاغذ و خودکاري را برداشتم و شروع به نوشتن 

  کردم 
  رضا سالم 

من هم همین احساس را نسبت به تو  نمی دانم چه طور به تو بگویم. اما خیلی ساده برایت می گویم
دارم و خوش بختی خودم را در ازدواج با تو جستجو می کنم. راستش را بخواهی بارها و بارها در 
مورد تو فکر کرده ام حتی در دفتر خاطراتم هم در مورد تو نوشته ام. در واقع نمی دانستم که تو هم 

عنی امکان دارد که رضا به من عالقه مند همچین حسی نسبت به من داري و با خودم می گفتم ی
باشد حاال  بعد از خواندن نامه ات مطمئن شدم که چشمانت و حس من دروغ نمی گوید. رضا نامه 
ي پر مهر و سراسر عشق تو مرا شاد کرد. بارها و بارها آن را خوانده ام و از این به بعد باز هم خواهم 

ه قدر از احساس عالقه و عشقم نسبت به تو بنویسم کم خواند.دگر نمی دانم چه بنویسم اما هر چ
  است. 

  خداحافظ کسی که همیشه  به تو فکر می کند افسانه. 



 

 

چند بار متن نامه ام را خواندم و بعضی کلمات را خط زدم و دوباره نوشتم. بعد آن را در برگه اي 
توي کمد گذاشتم دوست تمییز پاك نویس کردم. سپس نامه را الي  همان کتاب پنهان کردم و 

  نداشتم کسی از این نامه چیزي بفهمد
  آن شب با رویاي ازدواج با رضا خواب مهمان چشمانم شد. 

  صبح زود با خوش حالی از خواب بیدار شدم و از اتاق بیرون رفتم.  
  صبح به خیر افسانه. -
  سالم مامان صبح به خیر.-

  خورد خندیدم وگفتم:  نگاهی به اشکان انداختم که با بی میلی چاي می
  چته خوابت می یاد.-
  نه که تو خوابت نمی یاد. -
  نه اتفاقن من سرحال سرحالم.-

مادر لبخندي بر لب نشاند و گفت: چی شده. تو که دیروز سرحال نبودي تازه شب هم که زود 
  خوابیدي؟ بابات سراغتو گرفت گفتم خیلی خسته اي خوابیدي. 

  بودم.  آره مامان دیروز خیلی خسته-
  خب خدا را شکر که امروز سرحالی.-

با حسی خوشایند راهی دانشگاه  شدم. حس شیرینی داشتم  که واقعن هیچ وقت این طور نبودم 
امید و شادي در وجودم رخنه کرده بود و حاال همه چیز دنیا را دوست داشتنی می دیدم. با ورودم 

  به کالس  حنانه برایم دست تکان داد و گفت: 
  انه بیا این جا.افس-

حنانه دختري مهربان و صمیمی بود اما با هرکسی نمی جوشید. او رشته ي دامپزشکی می خواند و 
در این ترم دو واحد با هم داشتیم.ازمیان بقییه دوست داشت با من باشد خودم هم دوستش داشتم 

ابیت و معصومیت  او همیشه  مانتوي بلند اما زیبایی می پوشید. مرتب و تمییز بود. صورتش جذ
  خاصی داشت و همیشه ته آرایش کم رنگی بر صورتش داشت.

  سالم.-
  سالم چی شده امروز با لبخند اومدي. -
  آخه امروز خیلی خوش حالم.-
  چرا؟-
  نمی گم. -
  افسانه!-
  حاال شاید یه روزي بهت گفتم. -
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م شاید به خاطر این که می خواستم براي حنانه بگویم که چه احساسی دارم اما  نمی توانستم بگوی
  خجالت می کشیدم بگویم کسی را دوست دارم. 

موقع برگشت از هم جدا شدیم و من با تاکسی به خانه برگشتم. دوست داشتم وقتی بر می گردم 
  رضا خانه مان باشد و من هم نامه ام را به او بدهم و از احساسم با خبر شود. 

  خانه صدایش را شنیدم. داشتم به رضا فکر می کردم که  نزدیک در 
  سالم...-

  هول شدم وقلبم به تپش افتاد.
  سالم رضا چرا نرفتی داخل؟-
  االن خونه اتون بودم به اشکان قول داده بودم که براش سی دي بیارم. -

  از توي کیفم کتاب را بیرون آوردم و دستش دادم:  با خوشحالی همین طور که صحبت می کرد
  خیلی ممنون.-

لحظه اي خشکش زد باورش نمی شد من جواب نامه اش را داده باشم سپس با عجله آن را گرفت و 
  گفت: 

  لطف کردي . ممنون. خداحافظ.-
با عجله رفت و با قلبی سرشار از شادي وارد خانه شدم. با گفتن سالم به مادر رفتم توي اتاق اشکان 

  که داشت بازي می کرد.
  اشکان مثل این که خیلی بهت خوش می گذره. -
  خب دیگه. حسودي!-

  محکم روي یکی از دکمه ها زدم و گفتم: مگه تو درس و زندگی نداري؟
  با اعتراض گفت: چی کار کردي؟

  با خنده از اتاق بیرون دویدم.آن قدر شاد بودم که دوست داشتم شادیم را با بقییه قسمت کنم. 
داشتم زندگی برایم رنگ و بوي دگري داشت.  رضا برایم بیشتر از هر  حس خوبی نسبت به زندگی

کس و هر چیزي ارزش داشت . دگر هر آن چه که تا آن روز برایم تکراري بود برایم تازگی داشت. 
حس می کردم فرصت پرواز در آسمان ها را پیدا کرده ام. تمام روزم را با فکر به آینده و رضا می 

  گذراندم.
  وردن صبحانه بودیم که صداي زنگ در آمد.صبح حین خ

  این کیه اول صبحی!-
  اشکان از جا بلند شد و به طرف حیاط دوید. 

  مادر لبخندي زد و گفت: از دست این اشکان آیفن گذاشته سریع می دوه 
  می خواد فقط بدوه  -



 

 

  هر دو خندیدیم. 
ی کرد شنیدم. قلبم هري ریخت با شنیدن صداي رضا را در حالی که داشت با اشکان احوال پرسی م

  و گونه هایم گل انداخت. زیر چشمی به مادر نگاه می کردم.
  وقتی رضا وارد شد سالم بلندي گفت سر به زیر افکندم و قلبم تند تند می تپید. 

  مادرگفت: سالم .چی شده رضا؟!
بام. ازتون می خوام چیزي نشده زندایی نگران نشید. قراره براي ناهار  بریم باغ حاج صادق دوست با-

  که شما هم بیایین.
  اما من کار دارم اسفندیار جمعه ها هم سر کاره. افسانه هم که می دونی همه اش درگیره درسه. -
خب آقا اسفندیارشما رو می رسونه خوش می ره سرکار. این طوري هم براي افسانه هم خوبه تو -

یه کمی هم این دوتا تفریحی هم داشته این مدت همه ش درگیر درس و دانشگاه بوده بد نیست 
  باشن.

  خب هنوز ناهار نپختم و...-
  رضا صحبت مادر را ناتمام گذاشت:

  یه ناهار ساده بپزین بیایین خیلی خوش می گذره.-
  از رضا اصرار و از مادرم که نه. 

دوست داشتم همراهشان بروم باغ این طور بهتر می توانستم کنار رضا باشم یک دفعه از دهانم 
  پریید: 

  مامان حوصله م سر  رفته. همه اش درس درس درس.خب بریم دیگه.-
اشکان هم به کمکم آمد : آره مامان حوصلمون سر رفته رضا راست می گه باالخره مغز من هم باید 

  هوا بخوره یانه!
  این جمله ي اشکان لبخندي بر لبم نشست و به مادر نگریستم.از 

  مادر کمی من و من کرد و سپس گفت: باشه اما افسانه و اشکان شما باید تو کارا کمکم کنید.
  هر دو خوش حال گفتیم: 

  باشه مامان.-
  رضا لبخندي بر لب نشاند و گفت: خیلی خوش حال شدم عمه.

  رضا بیا صبحونه بخور.-
  جان.ببخشید دیگه باید برم پس ظهر منتظرم.نه عمه -

بعد از رفتن رضا با خوش حالی رفتم توي اتاق کاغذ و خودکار را برداشتم  می خواستم براي رضا 
نامه بنویسم اما بعد با خودم فکر کردم که در طول روزدر کنار هم  هستیم پس نیازي به نوشتن  

  نامه نیست.
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  را به او گفت پدرم موافقت کرد. وقتی به خانه برگشت.مادرم با پدر تماس گرفت و موضوع 
  مادر ناهارش را جدا گانه برایش کشید و گفت: کاش تو هم می اومدي.

  شما که برید انگار که من رفتم.-
  پدر داشت ناهار می خورد که صداي زنگ در آمد. 

  اومدن اشکان برو درو باز کن.-
  رد ومادر با شنیدن صداي دایی رفت توي حیاط و گفت: قلبم به تپش افتاد. اشکان رفت در را باز ک

  سالم  بفرمایید داخل.-
  نه ممنون اگه آماده هستین بیایین. -
  اسفندیار داره ناهار می خوره بفرمایید داخل تا ناهارش تموم شه.-
  باشه.-

آمدند داخل وبعد از سالم و احوال پرسی  با تعارف مادرم نشستند نیم نگاهی به رضا انداختم که با 
  شلوار لی و بلوز آبی خوش تیپ تر به نظر می رسید.بعد از کمی زندایی گفت: 

  من خبر نداشتم می خوایین بیاین. -
  رضا صبح اومد و خیلی اصرار کرد که ما هم بیایم.-
  ما گفت که به شما هم گفته. بعدش اومد و به-

به زندایی نگریستم زن الغر اندام و قد بلندي بود که ته چهره ي رضا را داشت همیشه حرفش را 
بدون تعارف و خیلی رك و می گفت اصلن  با کسی رودر بایسی نداشت بر عکس دایی که اهل 

  شوخی و خنده بود او خیلی رسمی و خشک رفتار می کرد.
  را خورد. سپس آماده شد و با هم رفتیم.پدر باعجله غذا 

  توي ماشین اشکان دایم اذیت می کرد و به شوخی می گفت: 
  خوش به حال بعضی ها همه اش به خاطر توست که رضا این طور...-
  یکی زدم پشت دستش وگفتم:  
  یواشتر اشکان بابا و مامان صداتو می شنون.-
  باشه چته . مگه دروغ می گم. -

  هوش و زیرکی بود و خیلی زود همه چیز را فهمیده بود. پسر بااشکان 
وارد باغ شدیم و هر کدام با کمک یکدیگر وسایل را آوردیم و موکت را پهن کردیم . رضا سعی می 

  کرد با شوخی هایش همه ي مارا بخنداند عادتش همین بود درست مثل پدرش. 
شتم. او موقع خوردن ناهار رضا من احساس خوبی داشتم و همه ي حرکات رضا را زیر نظر دا

  بشقابی پر از غذا را برایمان آورد و گفت: بفرما عمه.
  نگاهی به بشقاب انداختم شاید رضا می دانست مرغ شکم پر خیلی دوست دارم.



 

 

  مادر هم از غذایمان توي بشقاب کشید و داد دست رضا و گفت: بیا رضا جان. ببخشی کمه. 
  دونستی ماکارونی دوست دارم.  دستت درد نکنه عمه از کجا می-
  نوش جون عمه.-

به من می نگریست و نگاهمان ی اوقات در تمام لحظات دوست داشتم با رضا سخن بگویم رضا گاه
به  هم گره می خورد.بعد از ناهار قرار شد برویم و دور باغ را بگردیم.از شادي در پوست خود نمی 

  ي سینه می کوفت.  گنجیدم و قلبم در تمام مدت به شدت به قفسه
  خوشبختانه اشکان با من و رضا همکار بود با فاصله ي دورتر همراه ما می آمد.

  رضا فرصت را غنیمت شمرد و آرام گفت: 
راستش وقتی دیدم که به نامه ام جواب دادي و برایم ارزش قایل شدي واقعن خوش حال شدم و  -

احساس رو نسبت به من داري. ازت ممنونم و از همه بهتر زمانی بود که فهمیدم که تو هم همین 
خدا را شکر می کنم که تو هم به من عالقه داري.فقط خدا می دونه چه قدر برایم ارزشمندي و این 

  که چه قدر با خودم کلنجار رفتم تا  اون  چه روکه در دل دارم برایت بنویسم.
  اشک شوق چشمانم را پر کرد و قلبم به تپش افتاد. 

  هم فکرشو نمی کردم که تو بخوایی روزي برام نامه اي با این موضوع بنویسی.راستش من -
  می دونی چیه افسانه من فکر می کنم که من و تو خیلی به هم شباهت داریم. -

  با ذوق گفتم: 
  یکیشو بگو؟-
  خب اولیش اینه که تو هم به من عالقه داري این خودش کم چیزي نیست. -
  اما تو به کامپیوتر عالقه داري و من به هنر و نقاشی. -
  پرستاري رو فراموش کردي.-

  سپس لبخندي بر لب نشاند و ادامه داد: 
  تو مرغ شکم پر دوست داري و من ماکارونی. -

خندیدم و گفتم: حدس می زدم می دونی مرغ شکم پر دوست دارم اما اینا که هیچ کدوم شباهتی 
  به هم ندارن. 

  ین که عالیق هم رو می دونیم خودش خیلیه. هم-
  بله. تازه اگه بیشتر دقت کنیم می فهمیم که بعضی از عالیقمون شبیه هستن. -
  به عنوان مثال تو از چه رنگی خوشت می یاد؟-
  خب من از همه ي رنگ ها خوشم می یاد. -
  داشته باشی. این  دلیلش اینه که تو نقاشی می کشی طبیعیه که همه ي رنگ ها رو دوست-
  رضا فکر کنم  به زور می خوایی شباهت پیدا کنی. -
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  مهم عشق و عالقه است. اینا یه جور اختالف سلیقه است که بین همه هست. -
  بله به نظر من هم اگه دو نقر همدیگه رو دوست داشته باشن این چیزا دیگه جزئیاته. -
  راستی روزهاي چند شنبه می ري کالس نقاشی.-
  ه و دو شنبه.عصر شنب-
  خوبه.امید وارم موفق باشی. -
  تو هم همین طور-
  مطمئن باش افسانه ما در کنار هم موفق و خوشبخت خواهیم شد. -

  خندیدم و خندید. 
  بعد از توي جیبش یک جعبه ي کوچک بیرون آورد وبه من داد.

  این چیه؟ -
  خب معلومه هدیه است براي تو خریدم. -

  اما چرا زحمت کشیدي.با خوشحالی گفتم: ممنون 
  اشکان گفت: چیه؟ بازش کن ببینیم.

  به توچه  فضول.-
  چه زحمتی.اشکان راست می گه خب بازش کن.-

با لبخند نگاهی به رضا انداختم و در جعبه را باز کردم.توي کادو جعبه ي موزیکال بود که هر وقت 
شمانم نشست و وجودم درش را باز می کردي آهنگ مالیمی پخش می شد. از شادي اشک توي چ

  لبریز از عشق شد. 
  ازت ممنونم رضا. باور کن خیلی خوش حالم کردي. -
  من که کاري نکردم.  -

  قطره اشکم را با پشت دست پاك کردم و به صورتش لبخند زدم. 
  اشکان با حسرت گفت: کاش ما هم کسی رو داشتیم تا برامون چیزي می خرید. 

  گرفت اما با عصبانیت گفتم:با این که از حرفش خنده ام 
  حرف نزن تو.-

  رضا صحبتم را ناتمام گذاشت و گفت: ولش کن چه قدر سخت می گیري. 
  سپس رو به اشکان گفت: اشکان خان واسه تو هم یه توپ فوتبال خریدم بعد بهت می دم. 

  اشکان با خوش حالی پریید و رضا را بوسید. 
  ا. بهترین هدیه رو از دست تو گرفتم. نگاهی پر مهر به رضا انداختم وگفتم: رض

  اشکان گفت: من هم خیلی دوست داشتم توپ فوتبال داشته باشم. 
  افسانه دعا کن بابام راضی بشه یه ماشین برام بخره. -



 

 

  ماشین! چه مدل؟-
  نمی دونم مدلش مهم نیست اما بخره. -
ه حال هر چی خواستی برات باشه رضا من و اشکان برات دعا می کنیم اما مطمئن باش دایی تا ب-

  خریده. 
  این دفعه فرق می کنه می گه خطرناکه. -
  راست می گه اما باشه برات دعا می کنم. -
  خطرناکه چی! من خودم خارك راننده م مثل اینکه!-
  نمی دونم. ولی باشه برات دعا می کنم.-
  ممنون.-

ده بودم و همه ي خاطراتم را می آن روز برایم روز خوبی بود براي خودم یک دفتر فنري زیبا خری
  نوشتم. 

روزهایم را که با یاد و خاطر رضا می گذشت  نمی خواستم از دستش بدهم و هر لحظه اش را می 
  نوشتم.

وقتی به دانشگاه رفتم باران شدیدي می بارید. باران حس تازگی را برایم بیشتر می فرداي آن روز 
کرد مخصوصن این روزها که خودم بهترین احساس را داشتم. ازتوي کالس به پنجره خیره شدم 
باران هنوز به شدت می بارید. بوي باران و قدم زدن زیر آن را دوست داشتم. به روزي فکر می کردم 

ضا زیر باران با هم قدم بزنیم و با هم صحبت کنیم.  می خواستم باران تا تعطیلی کالس که من و ر
  همچنان ادامه داشته باشد. 

همین طور هم شد وقتی کالس تعطیل شد هوا هم تاریک شده بود. از ساختمان دانشگاه که رفتیم 
  افسانه چه بارون بدي می یاد.-بیرون حنانه گفت: 

  اتفاقن خیلی خوبه. -
  ببین خیابونا آب جمع شده. -
  می بینم. -
  افسانه تا دیر نشده بیا از یه نفر تلفن بگیریم و زنگ بزنیم بیان دنبالمون. -

  اخم کردم و به حنانه نگریستم: می خوایی کسی بیاد دنبالمون مگه ما بچه ایم!
  چه ربطی داره!-
  من می خوام زیر بارون راه برم. تو می خوایی برو زنگ بزن. -

  حنانه دنبالم راه افتاد و گفت: خیس شدم.
  تو چه قدر عزیز نازي هستی. -
  افسانه یعنی تو می خوایی بگی...-
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  اصلن روح لطیفی نداري.-
  شدیم خیس، خیس االن سرما می خوریم.-
  وایی چه قدر غز می زنی حنانه مگه من مجبورت کردم که با من بیاي.-
  ر بداخالقی!باشه. دیگه هیچی نمی گم. تو هم چه قد-

باران شدید بود و آسمان تاریک گاه گاه با یک رعد و برق روشن می شد. تا پایین زانوهایمان زیر 
  گل و الي بود. 

  افسانه ببین لج کردي خب زنگ می زدیم می اومدن دنبالمون. -
  باز شروع کردي.-

ا کنار کشید و هر خواستیم برویم آن طرف خیابان که یک مینی بوسی با سرعت آمد و حنانه من ر
دو افتادیم. می خواست گریه ام بگیرد اما غرورم اجازه نداد.کشان کشان با کمک یک دیگر رفتیم و 

  گوشه اي روي پیاده رو نشستیم. 
  حواست کجاست؟-

  با صدایی لرزان گفتم: ندیدمش تاریکه و چراغ نداشت. 
  نده؟تو چرا گاهی اوقات این قدر لج می کنی.االن می دونی ساعت چ-
  خب می گی چی کار کنیم؟-
  چرا نذاشتی اون جا که  زودتر زنگ بزنیم.-

  عاجزانه فریاد زدم : من چه می دونستم که این طوري می شه. 
دندان هایم به هم می خورد و سردم بود حنانه هم کم از من نداشت. نگاهی به اطراف انداختم 

  وگفتم: 
  ببین چه اوضاعی شد. -
  نگران هستن.  االن خانواده هامون-

  حنانه به سختی از جا بلند شد. 
  کجا؟-
می رم زنگ در یکی از این خونه ها رو بزنم تلفن کنم  یکی بیاد دنبالم تو اگه دوست داري خودت -

  پیاده برو تا زیر بارون قدم بزنی. 
از جا  حنانه رفت و زنگ در یکی از خانه ها را فشرد چند دقیقه اي گذشت اما کسی در را باز نکرد.

  بلند شدم و با ناراحتی کنار حنانه ایستادم.
  هر دو نگران و مستاصل بودیم. حنانه با بغض گفت: 

  بشر هم تو ي کوچه پر نمی زنه. -
  با صدایی لرزان گفتم: خب با مشت بزن به در شاید برق ها رفته. 



 

 

  با شنیدن صداي کیه؟دیگر رمقی برایمان باقی نمانده بود.با مشت به در کوبیدیم. لحظه اي بعد  
  حنانه نگاه مضطربش را به من انداخت و گفت: می ترسم شاید مورد اطمینان نباشند!

  دلم هري ریخت.در باز شد مرد کاملی نمایان شد:کیه؟
چهره اش توي تاریکی و زیر باران کاملن مشخص نبود بر ترسمان افزوده شد. اضطراب بی رحمانه 

  و من کنان گفت:بر وجودم چنگ می زد. حنانه من 
  ببخشید، ما...-

  هنوز جمله ي حنانه تمام نشده بود که صداي زنی آمد که می گفت: بابا کی پشت دره؟
  نمی دونم دوتا دخترن!-

  .بزنیماندکی قلبم آرام گرفت وگفتم: می بخشید ما می خوایم یه تلفن 
  شده؟دخترش در حالی که چتري روي سر خود گرفته بود آمد و گفت: سالم چی 

  پدر کنار رفت و گفت: خودت بیا ببین چی می گن. 
  حنانه نفسی تازه کرد و گفت:

  ما از کالس می اومدیم که گیر افتادیم می خوام یه زنگی به برادرم بزنم بیاد دنبالمون.-
  دختر با رویی گشاده کنار رفت وگفت: بفرمایید

ن آوردیم همین  که وارد هال شدیم با از توي حیاط رد شدیم و کفش هایمان را به زور از پا بیرو
دیدن قالی خجالت زده قدم بر می داشتم تمام شلوار و مانتو ي من و حنانه گلی و خیس بود. برق 

  رفته بود و چراغ گازي روشن بود. در همین افکار غوطه ور بودم که صدایی زنی آمد که می گفت: 
  ناراحت نباشید اشکالی نداره. بفرمایید. -

  نواده بود که به استقبالمان آمد رو به دخترش گفت:مادر خا
  تلفنو بهشون نشون بده و آدرس این جا رو بگو. ، فریبا-

  فریبا حنانه را راهنمایی کرد و گفت: 
  تلفن این جاست.- 

حنانه به طرف تلفن رفت و من گوشه اي نشستم مادر خانواده رفت توي آشپزخانه. من گفتم: 
  زحمت نکشید. 

  نیست. چاي آماده است می رم استکان بیارم.  نه زحمتی-
وقتی تلفن حنانه تمام شد مادر خانواده هم با سینی وارد شد فالکس را از کنار بخاري  برداشت و 
براي ما چاي ریخت. قلبم تندتند می تپید و هنوز سردم بود براي این که  احساس گرما کنم 

  الجرعه چاي را سرکشیدم. 
  کالس بودید؟-

  حنانه جواب داد: بله. 
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  چی می خونید؟-
  من پرستاري و دوستم دامپزشکی. -
  می خونید.  خوبیخوبه. رشته هاي -
  نمی دونید چه قدر زحمت کشیدیم که قبول شدیم. -

  باز چاي ریخت و گفت:  بفرمایید. بخورید.
  شدیم. شما مزاحم ما حنانه آرام گفت: ببخشید 

  نه چه مزاحمتی. -
چند دقیقه اي را مشغول م و صمیمی به نظر می رسیدند. چاي دوم را که خوردیم خانواده اي گر

  صداي در آمد.صحبت شدیم که 
  حنانه با خوشحالی گفت: 

  فکر کنم برادرم اومد. -
  پدر خانواده از جا بلند شد چتر را برداشت وگفت: االن در رو باز می کنم. 

  حنانه شرم سارگفت: 
  بازهم ببخشید. -

مادر فریبا لبخندي بر لب نشاندوگفت: عیبی نداره.ما خوش حال شدیم که تونستیم کاري براي 
  کسی کنیم. 

بی اختیار بغض کردم دلم می خواست حاال خانه باشم و کنار مادرم بودم. حنانه با شنیدن صداي 
  برادرش از جا بلند شد و من هم از جا بلند شدم وگفتم: 

   واقعن ممنون. لطف کردید.-
  خواهش می کنم. -

  کفش هایمان را پوشیدیم و رفتیم. برادرش با دیدن حنانه با سرزنش گفت: 
  تو نباید زودتر زنگ می زدي؟ -

حنانه چیزي براي گفتن نداشت.از حنانه شرمنده بودم همه اش تقصیر من بود که هر دو به این روز 
ي حنانه انداخت و گفت: بیا مامان اینو  افتادیم. برادرش بارانی که با خود آورده بود را روي شانه

  داده گفته بپوش.
  سپس با دیدن من جاخورد و گفت: آه ...ببخشید.

  کتش را از تن بیرون آورد و روي شانه ام انداخت. بوي عطر به مشامم رسید. 
به سمت ماشین رفتیم. او  با مرد دست داد و گفت: با خداحافظی از فریبا و مادرش، من و حنانه 

  نونم.شرمنده کردید. مم
  خواهش می کنم. خداحافظ-



 

 

هر دو صندلی پشت نشستیم. برادرش با دیدن اوضاع احوالمان گفت: کفشا و جوراباتونو بییرون 
  بیارید. 

همین کار را کردیم . پاهایم چروك چروك ، کرخت و بی جان شده بود هنوز احساس سرما در 
نه  رفت از صندوق عقب ماشین چادر ماشین را آورد وجودم موج می زد واضطراب داشتم. برادر حنا

و رویمان کشید. پشت فرمان که نشست، دریچه ي بخاري را روي ما تنظیم کرد و حنانه آدرس 
  خانه ي ما را گفت. 

دیگر حال نداشتم مثل موش آب کشیده شده بودم سرم را زیر چادر ماشین پنهان کردم و قطرات  
اشک بود که از چشمانم پایین می چکید.نزدیک خانه مان که رسیدیم قلبم آرام گرفت. اشکان و 
 مادرم دم در کوچه ایستاده بودند و نگران اطراف را می نگریستند. قلبم به تپش افتاد و بغض راه

  گلویم را بست. حنانه پرسید: 
  خونه اتون این جاست ؟اون مامانته؟-
  آره. -
  همین جا نگه دار. سیاوش-

از ماشین پیاده شد، نشنیدم چه به اشکان گفت که او و مادرم به طرف  سیاوشماشین متوقف شد، 
  مادرم وقتی مرا دید گفت:در را که باز کردم ماشین دویدند، 

  خدایا شکرت.-
  که از رسیدن به خانه خوشحال بودم بغض گلویم را فشرد: در حالی 

  سالم مامان. -
  کفش هایم را از دستم گرفت و گفت: سالم افسانه. عزیزم کجا بودي؟مادر 

  هستن. آقاي علی پور مامان ، دوستم حنانه ایشون هم برادرش -
  دید. گفت: ممنون لطف کر سیاوشمادر و حنانه احوال پرسی کردندو مادر خطاب به 

  خواهش می کنم من کاري نکردم. -
 سیاوشتشکر کردم. حین رفتن بودیم که مادر به کت  سیاوشکمکم کرد تا پیاده شوم از حنانه و 

  اشاره کرد و من زیر لب گفتم: مال برادر حنانه است. 
  کت را از من گرفت و رو به اشکان گفت: اشکان جان اینو بده به آقاي علی پور.

و با خداحافظی  را دستش داد و مثل یک مرد با او  دست داد و ازش تشکر کرد سیاوشاشکان کت 
  از آنها به خانه رفتیم.

وقتی وارد خانه شدم انگار همه ي دنیا را به من دادند مادر مرا کنار بخاري خواباند و رو به اشکان 
  گفت: 
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ی چند بار مسیر دانشگاه  تا خونه رو بدو برو به بابات زنگ بزن بگو افسانه اومده. بنده خدا می دون-
  رفته و اومده. 

اشکان که تا آن لحظه بهت آلود به من می نگریست به سمت گوشی تلفن دوید. سعی کردم اشک 
  هایم را پنهان کنم اما دیگر دیر شده بود. مادر با ناراحتی گفت: 

  ببین چه به روزش اومده!-
  را از تنم بیرون آورد و حوله را روي سرم انداخت.  رفت با حوله  و لباس  آمد. مقعنه و مانتو

  شلوارت که همه اش گلی شده. بیا این دامنو بپوش تا برم یه چیز گرم بیارم بخوري.-
و دلسوزانه مرا به اتاقم برد و ازم  سریع رفت توي آشپزخانه و با یک لیوان شیر آمد و به خوردم داد

از کشیدم وقتی ماجراي پیش آمده را با خود مرور می خواست بخوابم، خسته و کوفته روي تخت در
کردم از اینکه حاال در رختخواب گرم و نرم خودم هستم احساس خوشایندي داشتم پلک هایم را 

   روي هم گذاشتم و سعی کردم بدون یادآوري اتفاقات پیش آمده بخوابم
مادر برایش توضیح داد که  وقتی پدر به خانه برگشت که میان خواب و بیداري بودم فقط شنیدم که

  برادر دوستش آقاي علی پور تا این جا منو رسونده. 
  خوابم برد...

ناراحت شدم اما بعد با آرامش روي تخت نشستم صبح با به یاد آوردن خاطره ي تلخ دیشب 
  لبخندي بر لب نشاندم. 

  خورمادر صبحانه را برایم آورد توي اتاق وگفت: خدا را شکر.  بیا صبحونه تو ب
  حین خوردن بودم که با سرزنش گفت: 

  شما نباید یه زنگی به ما می زدید. -
  با شرم ساري رو به مادر گفتم: مامان ببخشید. 

  حاال عیبی نداره اما خدا می دونه چه قدر منو نگران کردي.-
چه می خواستم بهتون خبر بدم اما تلفن نداشتم یادتونه وقتی براي دانشگاه ثبت نام می کردیم -

  قدر می گفتم برام گوشی بخرین.
  خب شما باید زودتر از یک نفر تلفنی چیزي می گرفتین و به ما زنگ می زدین.-

  به فکر فرو رفت و سپس گفت:سپس 
  امشب با بابات صحبت می کنم تا یه پولی بده بریم گوشی بخریم این طوري بهتره.-

  لبخند بر لبانم نشست و گفتم: ممنون مامان. 
  ي خونه ي حنانه چنده می خوام ازشون تشکر کنم. شماره -

  شماره را به مادر گفتم. مادر باخانه اشان تماس گرفت و باز تشکر کرد. بعد کنارم نشست وگفت: 
  خانم علی پور گفت؛ حنانه سرما خورده.-



 

 

  خندیدم و گفتم: درست مثل من. 
خته بودم ناراحت شدم حتمن از طرف لحظه اي به حنانه فکر کردم و از این که او را به دردسر اندا

  مادر و برادرش مواخذه شده بود.
وقتی حالم کمی بهتر شد قرار گذاشتیم که با رضا براي خرید تلفن همراه به بازار برویم. از خوش 
حالی در پوست خود نمی گنجیدم رو به مادر و اشکان گفتم: مامان این جریان رو براي رضا یا دایی 

  نگی ها. 
  چرا؟-
  مامان خواهش می کنم.-

  مادر با لبخند گفت: باشه. حتمن دوست نداري رضا فکر کنه دست و پاچلفتی هستی. 
  اشکان هم به شوخی گفت: می خواد جلوي رضا کم نیاره.

  گونه هایم گل انداخت و لبخندي رضایت بخش بر لب نشاندم. 
ومادر توضیح داد. مغازه هاي زیادي رضا هر آن چه را که در مورد تلفن همراه می دانست براي من 

  رفتیم او هر مدل را که می پسندیدم در موردش صحبت می کرد مزایا و معایبش را می گفت.
  اشکان با اعتراض گفت: مامان من دیگه خسته شدم.

  مادر گفت: افسانه تو چرا این قدر مشکل پسندي خب یکی رو انتخاب کن دیگه.
  توضیح دادم حاال تصمیم با خودته. ونهمه اشرضا با لبخند گفت: من در مورد 

  شما چی می گین آقا رضا؟ -
گوشی من خیلی خوبه اما چون می خوایین اندازه پولتون بخرین من همون که تو مغازه آخري -

  دیدیم رو پیشنهاد می کنم فقط می مونه رنگش که خودتون انتخاب کنید. 
  . نگاهی به مادر انداختم و گفتم: آلبالویی خوبه

  در همین لحظه بود که اشکان با اعتراض گفت:
  نمی خوام دخترونه است.-
  ؟ببخشید کسی نظر تو رو خواست آقا اشکان-
  باید رنگی باشه که وقتی منم می خوام استفاده کنم روم بشه. مشکی خوبه.-
  بروبابا-

  اشکان بغض کرد و عصبانی گفت: نمی خوام!
  می گه نه اون که اشکان می گه. من می گم سورمه اي.بچه ها بس کنید نه رنگی که افسانه -
  آره هرچی عمه بگه.-

من و اشکان نگاهی به یکدیگر انداختیم چاره اي نداشتیم چون فکر می کردیم اگر به این بحث 
  ادامه دهیم در کل از داشتن تلفن همراه محروم خواهیم شد.
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عد از آن با اصرار رضا رفتیم پارك تا ما را به موافقت خود را اعالم کردیم. تلفن همراه را خریدیم و ب
  ساندویچ دعوت کند.

از صمیم قلب دوستش داشتم و از این بابت احساس خوبی داشتم. وقتی با رضا بودم شور و حسی 
  ویژه در دل داشتم.  

وقتی به خانه برگشتیم تمام خاطراتم را یادداشت کردم هر لحظه اش برایم ارزش داشت. هر بار می 
دمیش از خدا می خواستم تا امکانی فراهم شود تا من و رضا هر چه زودتر با هم ازدواج کنیم. دی

وقتی به این فکر می کردم که کسی که من دوستش دارم او هم مرا دوست دارد انگار همه ي 
  آرزوهاي دنیا را یک جا به من داده اند.

ام را تند تند خوردم و مقنعه ام را سر صبح فردا که کالس داشتم پدر قرار شد مرا برساند صبحانه 
بود حتمن  سیاوشآشنا به مشامم رسید. کمی فکر کردم این بو همان بوي کت  يکردم بوي عطر

کت زیر بارون خیس شده و به مقنعه ام سرایت کرده. در همین افکار غوطه ور بودم که مادر گفت: 
  افسانه زود باش بابات می خواد بره سرکار. 

  فم را برداشتم و راه افتادم. با عجله کی
پدر در طول مسیر گفت: افسانه باز از دوستت علی پور تشکر کن. و ازطرف من به برادرش ، اسمش 

  چی بود؟
  سیاوش-
  . سیاوشآره -
  باشه بابا. -

با خداحافظی از ماشین پیاده شدم و وارد دانشگاه  شدم دوست داشتم حنانه را هرچه زودتر ببینم 
یستم توي حیاط نبود . با عجله رفتم توي کالس. صندلی ها  را نگریستم حنانه سرش به اطراف نگر

را روي میز کوچکی که به صندلی وصل بود گذاشته . رفتم و دستم را روي سرش گذاشتم . حنانه 
سر بلند کرد و به من نگریست بینی اش سرخ شده بود و نشان از سرما خوردگی داشت درست مثل 

  من. 
  از من ناراحت است اما وقتی لبخندش را دیدم دلم امیدوار شد کنارش نشستم و گفت: فکر کردم 

  سالم افسانه. -
  سالم حنانه. -

  خندید و گفت:
  چه جالب افسانه و حنانه!-

خندیدم و گفتم: حنانه به خاطر اون روز معذرت می خوام اگه من لجبازي نکرده بودم این طور نمی 
  شد.



 

 

  اصلن خودتو ناراحت نکن. خودش یه خاطره شد. -
  ت چیزي نگفتن؟اخانواده -
  خیلی ناراحت شده بودن دیدي که برادرم همون موقع چی گفت. تو چی؟ -
  همه خیلی  نگران شده بودن بابام چندین بار مسیر دانشگاه  تا خونه رو اومده بود.    -

  تلفن همراهم را  از کیفم بیرون آوردم و به حنانه نشان دادم. 
  مبارك باشه افسانه جان راستی شماره تلفنتو به من بده من عاشق اس ام اس بازي هستم. -

  خندیدم وگفتم: پیام کوتاه!
  بله هرچی شما بگید. -

  بعد در حالی که چیزي به ذهنم رسیده باشد به حنانه نگریستم: مگه توهم... 
   .قبل از آن که جمله ام تمام شود با لبخندي زیبا تلفن همراهش را به من نشان داد. هر دو  خندیدم

بعد از کالس هنگام بیرون آمدن دانشگاه حنانه با شنیدن صداي بوق به اطراف نگریست و بعد از 
  دیدن پرشیاي مشکی برادرش با خوش حالی گفت: 

  برادرم اومده -
  د از صحبت با او به سوي من آمد و گفت: بع ،به سمت ماشین رفت

  افسانه بیا تا برسونیمت. -
  بالفاصله گفتم: نه حنانه. 

  چرا تعارف می کنی ماشین که داره می ره تو رو هم می رسونه.-
  قبل از آن که حرفی بزنم دستم را کشید و مرا  به سمت ماشین برد. 

  بیا دیگه افسانه. -
  صر بارانی خجالت کشیدم و زیر لب گفتم: سالم.وقتی سوار ماشین شدم به یاد ع

  بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد ماشین را راه انداخت و گفت:
  سالم. -

  حنانه رو به برادرش گفت: چی شد اومدي؟
  بعد از اون روز چه انتظاري داري. -
  خوب شد دیگه مجبور نیستم پیاده برم خونه. -
  رفته باال.زیاد خوش خیال نباش نرخ کرایه ها -

همین که من و حنانه خندیدیم موتوري جلویش ظاهر شد و می خواست تصادف کند. ترمز کرد 
  کمی به جلو پرت شدم.  

  حنانه با جیغ کوتاهی گفت: حواست کجاست؟
  برا چی جیغ می زنی؟ -
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  این طوري می خوایی بیاي دنبال من! اصلن نمی خوام. -
  اتفاقه دیگه.دیگه جیغ نزنی ها بدم می یاد...خب -
  اتفاقه! رانندگی تو درست کن. -
  رانندگی من خیلی هم خوبه خودش یه دفعه اومد جلوم.-
  اصلن من هیچ. افسانه جون ترسید -

  به طرف من برگشت و به من نگریست و سپس با لحنی شرمسار گفت:  سیاوش
  معذرت می خوام.-

  خجالت زده و دستپاچه گفتم: خواهش می کنم اشکالی نداره. 
  موقع حرکت حنانه گفت: 

  نمی خوایی به عنوان معذرت خواهی و جریمه چیزي بخري. -
  چی مثلن؟-
  ذرت مکزیکی.-

  سپس به من نگریست وگفت: افسانه جون تو چی می خوري؟
  من هیچی!-
  می خره.   می خواد براي من بخره واسه تو هم سیاوشچرا؟ خب -
  نه ممنون. -

گفت: شما چه قدر تعارف می کنید. حنانه خانم این که پرسیدن نداره خب براي ایشون هم  سیاوش
  ذرت مکزیکی.

  راضی به زحمت شما نیستم. -
  خواهش می کنم زحمتی نیست. -

  نگه داشت و پیاده شد. بعد از رفتنش رو به حنانه گفتم: ماشین را  سیاوش
  اري بود که کردي. حنانه این چه ک-
  چه کاري؟ -
  چرا به برادرت گفتی بره ذرت مکزیکی بخره.-
  وایی تو چه قدر با من تعارفی هستی. -
  من اهل تعارف نیستم.-
  اگه نیستی پس لطفاً دیگه هیچی هم نگو.-
  باشه .کسی حریف تو نمی شه.-

  کرد.دقیقه اي بعد برادرش با ذرت مکزیکی آمد و هر کدام را بین ما تقسیم 
  پس خودت چی؟-



 

 

  من نمی خورم. -
  گفتم: سیاوشخطاب به 

  د!یاین طوري خیلی بد شد شما نخور-
  نه من زیادي نمی تونم بخورم. خواهش می کنم شما راحت باشید.-

  می خواست حرکت کند که حنانه گفت: چی کار می کنی!
  هیچی خب می خوام برم.-
  نه الزم نکرده با اون رانندگیت االن می ریزم رو خودم همه ي اینا رو -
  رانندگی من خیلی هم خوبه. مجبور نیستی مثل بچه ها باشی و بلد نباشی بخوري.-
  شما همیشه این قدر با هم بحث می کنید.اما می بخشید -
  رو تو خونه باید ببینی. سیاوشتازه کجاشو دیدي افسانه. من و -

  و گفتم: شما دیگه از من واشکان هم بدترین. خندیدم
  همه ش هم تقصیر اینه.-
  این هم خودتی. زودباش بخور من وقت ندارم می خوام برم.-
  آقا... سیاوشچشم -

در سکوت مشغول خوردن شدیم. از این که می دیدم حنانه هم مثل من با برادرش این قدر صمیمی 
دوستی من د و از شخصیت حنانه بیشتر خوشم می آمد. است و با هم کل کل دارند برایم عجیب بو

  و حنانه صمیمی تر از قبل شد.
تلفن همراهم دایم در دست اشکان بود براي خودش آهنگ می گذاشت و بازي می کرد. اما هر بار 

  که پیامی می آمد می دوید و آن را به من می داد.
  و احوال پرسی گفت: یک روز رضا با تلفن همراهم تماس گرفت و بعد از سالم  
  افسانه جان می تونم ببینمت. -
  خب بیا خونه امون.-
بابا برام یه ماشین خریده می خوام هم ماشینمو نشونتون بدم هم این که باهم یه گشتی بزنیم و   -

  شیرینی ماشینو بدم.   
  با خوش حالی خندیم و گفتم: مبارك باشه پس باالخره موفق شدي.

  می دونستم می خره  آره از همون اول هم-
  خیلی خوش حالم کردي رضا. من که بهت گفتم بابات هر چی خواستی برات فراهم کردي.-
  خب پس به خاطر این خوش حالی قبول کن دیگه. -
  باشه.-

  بعد از پایان تماس با خوش حالی رفتم کنار مادر که در حال آشپزي بود: 
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  کبکت خروس می خونه. انگار چی شده افسانه -
  رضا ماشین خریده.-

  مادر با خوش حالی روي برگرداند و گفت: پس باالخره داییت راضی شد. 
  آره مامان.-

  سپس سر به زیر افکندم مادر گفت: چی شده افسانه چی می خوایی بگی؟
  مامان رضا می خواد با ماشین بیاد ما رو ببره یه گشتی بزنیم. -
  افسانه خودت که می دونی من کار دارم -
  مان خواهش می کنم حداقل بذار من واشکان بریم زودي بر می گردیم.ما-
  درسته که رضا پسر برادرمه اما... -

  بوسیدمش وگفتم: مامان. خواهش می کنم.
  باشه. زود بر گردید. -

مادرم می دانست که من و رضا بهم وابسته شده ایم. در واقع خودش هم رضا را دوست داشت او و 
  رابطه ي برادر خواهري خوبی داشتند.دایی حسین از بچگی 

  با شنیدن صداي بوق ماشین. اشکان با عجله در را باز کرد و با دیدن  رضا گفت: 
  مامان بیا. -

من و مادر روسري سرکردیم و رفتیم دم در. رضا با دیدن ما از پرایید سفید رنگش پیاده شد و  
  لبخندي بر لب نشاند و گفت: 

  ؟عمه  سالم اسب ما خوبه-
  مادر خندید و گفت: خیلی هم خوبه.

  دیگه زورم نچربید براي مدل باالتر. -
  همین هم خوبه. مبارك باشه. -

  چه طوره؟نگاهی به من انداخت و گفت: رنگش 
  عالیه-
  پس چرا وایسادید خب برید آماده بشید دیگه. -
  من کار دارم رضا جان. -

  رضا با اعتراض گفت: 
  می خوایم بریم بیرون می گی کار دارم.  عمه! هر وقت که من می گم -
  هنوز چیزي نپختم. در عوض اشکان و افسانه می یان. -

  رضا خوش حال شد و اشکان با شادي سوار ماشین شد. 
  کاش می اومدي عمه.-



 

 

  گفتم که اگه کار نداشتم می اومدم. -
  پس امشب می یام دنبالتون بریم پارك دیگه نه و آخه نیارید. -

  مادر لبخندي بر لب نشاند و گفت: باشه عزیزم. 
  سپس رو به من گفت: افسانه برو حاضر شو.رضا جان مواظب باش. تند نري ها. زود بیایین. 

  چشم عمه جان. -
  وقتی سوار ماشین شدم با لبخند رو به رضا گفتم : رضا مبارك باشه. 

ه باشم و اولین کسی که داخلش ممنون افسانه می دونی چه قدر دوست داشتم یه ماشین داشت-
  می شینه تو باشی. 

  خب حاال اولین نفر شدم یا  نه. -
  اولین نفر که نه .چون مامانم و بابا بودن. -

  خندیدم وگفتم: بازم خوبه که سومین نفر شدم. 
  م. ا اشکان براي این که لج مرا در بیاورد گفت: چهارمی هستی. من سومی

  واستم چیزي بگویم که برایم شکلک نشان داد.موقع حرکت نگاهی به اشکان انداختم و خ
اشکان خوش حال بود و دایم از رضا می خواست تا بوق بزند و برف پاك کن را کار بیندازد رضا هم 
به خواسته هایش عمل می کرد دستش را گرفتم و گفتم: بس کن دیگه اشکان اصلن کی گفت تو 

  بیاي جلو بشینی.
  باشه.  راحت نگریست و گفت: ولش کن افسانه بذار  رضا از توي آینه به من

  سپس با لحنی مهربان ادامه داد: خب اشکان حاال کجا بریم؟
  بریم پارك-
  نظر تو چیه افسانه؟-
  خب قرار بود یه گشتی بزنیم بعد زود بریم خونه. -

  اشکان با اعتراض گفت: نه می ریم پارك من کمی بازي کنم بعد. 
  نظر اشکان موافقم پس می ریم پاركرضا گفت: من هم با 

  جواب مامان هم خودت بده اشکان. -
  اه ولش کن افسانه.-
  رضا تو همه ش طرفدار اشکان هستی دیگه. -
  خب دیگه اشکان مثل برادرمه.-

وقتی به پارك رسیدیم اشکان  .داشتتوام  را  شادي و عشقو غرور حسی که احساس خوبی داشتم 
  بازي با صداي بلندگفتم :اشکان مواظب باش.  بالفاصله دوید سراغ زمین

  رضا گفت: افسانه بهتره قدم بزنیم.



 24فرزانه تقدیري / 
 

 

  نه بهتره روي اون نیمکت بشینیم این طوري اشکان رو هم می بینیم.-
  روي نیمکت رو به روي وسایل بازي نشستیم.

  رضا گفت: می خواستم یه چیزایی بهت بگم که پشت تلفن نمی تونستم. 
  چی؟-
  خوام بهم چندتا قول بدي.افسانه می -
  چه قولی؟-
ببین افسانه من تو زندگی یه هدف دارم این که تو رو براي همیشه داشته باشم. من تو رو خیلی -

  دوست دارم و این رو هم بارها بهت ثابت کردم. 
  لبخندي بر لب نشاندم و گونه هایم گل انداخت. رضا ادامه داد: 

ي و این که تا آخر عمر همون طورکه من بهت عالقه دارم تو باید قول بدي هیچ وقت تنهام نذار-
  هم به من عالقه داشته باشی. 

دارم براي همین دوست دارم درسم رو به خوبی بخونم تا بهونه عالقه خب معلومه که من هم به تو -
  اي نباشه. می دونی چیه بابام دوست داره من قبل از این که ازدواج کنم به جایی برسم.

  بر لب نشاندم و گفتم: تو که با کار کردن من مخالف نیستی؟ لبخندي
  نه که نیستم. -
نباید هم باشی چون اعتقاد من هم مثل بابامه. می دونی چیه وقتی قراره ما در آینده با هم ازدواج -

کنیم  باید همچین مسائلی مطرح بشه. من دوست دارم تحصیالت دانشگاهی داشته باشم  ونقاشی 
  مه بدم.کالس رانندگی...رو هم  ادا

  میان صحبتم گفت:
  راستی خوب که گفتی. من خودم بهت رانندگی یاد می دم. تا وقتی می ري کالس مسلط باشی. -

  ذوق زده گفتم: راست می گی رضا؟
  من در هر شرایطی با تو هستم هر کاري الزم باشه انجام می دم تا تو راضی باشی.-
  ممنونم رضا. -

  نمان طنین افکند رضا از جا بلند شد و من با تعجب گفتم: کجا رضا؟لحظه اي سکوت میا
  می رم چیزي بخرم بخوریم. این طوري خشک و خالی که نمی شه. -
  بیا نمی خواد. -
  االن می یام. -

وقتی رفت به بچه هایی که مشغول بازي بودند خیره شدم با خودم می گفتم در آینده بچه هایمان 
با همین وسایل بازي کنند. در همین افکار غوطه ور بودم که ر ضا تا ین پارك را می آوریم تا در هم

  با تنقالت سر رسید و آن ها  را دستم دادو گفت: 



 

 

  تو فکر هستی افسانه خانم. یا خوش می یاد یا نامه اش. -
  با لبخند بهش نگریستم وگفتم: خودش اومد. 

  اشکان بیا پفک بخورخندید و بعد با صدایی بلند رو به اشکان گفت: 
  اشکان هم از همان فاصله با صداي بلندگفت: نمی خوام برام نگه دار. 

  کنارم روي نیمکت نشست.
  شیرینی ماشینه؟-
  نه اون که جداست. -
  من منظوري نداشتم همین خوبه. -
  تو بیشتر از این ها می ارزي. -
افسانه نمی دونی چه قدر منتظر روزي هستم که من و تو براي همیشه مال هم باشیم. اون روز، -

  روز آرامش منه. 
  درست می گی اون روز روز آرامش من هم هست. -
  افسانه می خوام قسم بخوري که تا ابد با من هستی.-
  ی بیفته.قسم می خورم رضا. قسم می خورم که هیچ چیز باعث نشه بین من و تو جدای-

  برق شادي را در چشمانش دیدم و با لحنی مهربان گفتم: 
  چرا همه ش من قسم بخورم رضا.-
  من هم قسم می خورم که هیچ وقت از یادت غافل نشم و این که خوش بختت کنم. -

لبخند رضایت بر لبانم نقش بست، قلبم به تپش افتاد و بعد از آن ، در سکوت مشغول خوردن 
  شدیم. 

خانه برگشتم بعد از خوردن ناهار  رفتم سراغ دفتر خاطرات و بهترین دقایقم را یادداشت  وقتی به
کردم. دفتر خاطرات را روي قلبم گذاشتم. بهترین روزهایم را در بر داشت. روزهایی که نمی 

  خواستم کسی ازش چیزي بداند. آن را توي کمد پنهان کردم.
  گفتم: مامان کمک الزم نداري؟دلم  بی تاب امشب بود رفتم کنار مادر و 

  چی شده تو که اهل کار  خونه نبودي!-
  لبخندي بر لب نشاندم وگفتم: خب خواستم کمکی کرده باشم. 

  نه عزیزم کاري نیست. می خوام امشب جلوي زنداییت مرتب و معقول باشی. -
  با اعتراض گفتم: مامان یعنی می خوایی بگی که ...

  فت: نه تو هیچ چی کم نداري.تو تکی! نگذاشت صحبتم تمام شود و گ
  خندیدم و بوسه اي بر گونه اش زدم و گفتم: ممنون ،مامان خانم. 

  رفتم توي اتاق و داشتم مانتویم را می پوشیدم که رضا پیام کوتاهی فرستاد:
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  تا نیم ساعت دیگر آماه باشید و بیایید دم در 
  ه باشید.دویدم توي آشپزخانه و گفتم: مامان رضا می گه آماد

  مادر نگاهی رضایت بخش به من انداخت وگفت: 
همه چی آماده است افسانه جان این چیزایی که گذاشتم روي کابینت بذار توي سبد تا من برم -

  مانتو بپوشم. 
با عجله وسایل را در سبد جایی دادم خوش حال بودم و دوست داشتم هرچه زودتر رضا بیاید و 

  باهم به پارك برویم. 
  دوباره توي آینه و به خود نگریستم.مادر آمد و دستش را روي شانه ام گذاشت وگفت: رفتم

  این قدر به خودت نگاه نکن گفتم که تو از هر لحاظ تکی. -
  ممنون مامان. غذاي بابا رو آماده کردي؟-
  آره عزیزم بهش هم زنگ زدم گفتم که می خوایم بریم پارك -
  سبد را به دست اشکان داد و موکت را به من داد و گفت:  وقتی زنگ در به صدا در آمد مادرم 
  زودباشین.-

  در را باز کردیم رضا با صدایی بلند سالم گفت و وسایل را از دست من و اشکان گرفت: 
  چرا زحمت کشیدي عمه همه چی اورده بودیم.-

  دایی همان طور که نشسته بود احوال پرسی کوتاهی کرد رضا گفت: سوارشید  زن
  وقتی سوار شدیم زندایی  رویش را به طرف ما چرخاند و گفت: خوش اومدین. 

  حس کردم زیر نگاه هایش معذب هستم. رضا موسیقی گذاشت و صدایش را بلندکرد.مادرم گفت: 
  عمه جان رضا یه کم یواش تر. -
  چشم عمه. -
  صداي این هم کم کن تا حواست به رانندگیت باشه. -
  چشم عمه جان. -

  پشت سر رضا نشسته بودم و می دیدم گاه گاه از توي آینه به من می نگرد و لبخند می زند. درست 
توي پارك  رضا موکت را پهن کرد و وسایل را آورد گذاشت. اشکان نشست کنار رضا و من سعی 

  کردم روبه روي رضا بنشینم که زندایی زودتر از من نشست. مادرم گفت: 
  . ایشاال به شادي. بازم مبارك باشه انیس خانم-
خواهش می کنم. فلور جان. از وقتی که ماشین خریده خیلی خوش حاله باباش هم که گفته حق -

  نداره خارج از شهر باهاش بره. 
  خب آره خارج از شهر خطر ناکه. -



 

 

همیشه حسین پدر و پسر شب و روز برام نذاشته بودن  از رضا که ماشین می خوام از باباش نه. -
  ه یه چیزي که می خواد بخره جیگر آدمو می سوزونه. همین طور

همین طور که زندایی صحبت می کرد مادر در سکوت گوش سپرده بود. دیگر مثل سابق به 
  طرفداري از برادرش سخن نمی گفت. من سعی می کردم خودم را معقول و عاقل نشان دهم. 

ی خواستم خاله اش و راضیه هم بیان امشب هم رضا  اصرار داشت که بیاد دنبالتون بریم پارك. م-
  اما راضیه امتحان داشت می دونیدکه. مهندسی معماري می خونه.

  با شنید ن نام راضیه دختر خاله ي رضا قلبم هري ریخت و حس کردم حسودي ام می شود.
  زل زدم به دهان زندایی که تند تند داشت تکان می خورد و از راضیه تعریف می کرد. 

  رضا رفت سراغ سبد و گفت: خب مامان چاي بخوریم یا چیپس و پفک. در همین لحظه
  نگاهی به رضا انداختم می دانستم می خواهد دگر بحث راضیه به میان نباشد. همین طور هم شد. 

  بعد از خوردن میوه اشکان بلند شد وگفت: من می رم بازي.
  من هم بلند شدم چون دگر دوست نداشتم کنار زندایی و مادر بنشینم.مادرگفت:  
  بچه ها جاي دوري نریدها.-
  باشه مامان. -

  رضا هم از جا بلند شد و گفت: اشکان بیا.
  هر سه راه افتادیم اشکان جلوتر دوید دلم گرفته بود و آرام آرام راه می رفتم رضا گفت: 

  افسانه چته ناراحتی؟-
  ي برگرداندم و زیر لب گفتم: رو
  هیچی.-
  امشب از شما خواستم بیاید این جا تا خوشحال باشین.  -
  ممنون. -
 ناراحتی؟ مادرم هاي حرف از
  :داد ادامه رضا و کردم سکوت بغض با
 .دونی می که خودت داره شکایت و گله  اش همه بینه می رو عمه هروقت مامان -
  :گفتم  خورده گره ابروهاي با
  .کنه می فرق راضیه موضوع با دایی موضوع-
 نمی فکر اي دیگه کس  هیچ به نه راضیه به نه من .افسانه ببین .کن اخم بعد .بشه تموم حرفم بذار-

 که این یا باشه دریایی پري راضیه اون حاال تویی فقط من دنیاي هستی من روح و قلب توي تو .کنم
 من که مهمه عشق و عالقه دونم می چه اصلن .تري سر اون از تو .نیست هیچ من براي .وزیر نخست
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 خوش احساس تو کنار در من و هستی تو من همیشگی عشق .ندارم حسی هیچ راضیه به نسبت
 .کنم می بختی

 .نشست لبانم بر رضایت لبخند و  کردم پیدا خوبی احساس کرد تعریف ازمن  قدر این که این از
 .ممنون ازت چی همه خاطر به رضا ممنونم-
 خواهی وقت اون برسه زمانش بذار .توست به نسبت من محبت از اي زره تنها این کنم می خواهش-

  .کنم می طورخوشبختت چه که دید
 گرچه.رساند خانه به را ما رضا بعد .خوردیم چاي و ت تنقال و تخمه بودیم پارك توي وقت دیر تا

 و کردم قایم بالشم زیر را  آن بعد و نوشتم را شیرینم هاي لحظه و رفتم دفترم سراغ  اما بودم خسته
  .رفتم خواب به

 می دلم رفت می خارك سمت به رضا وقتی همیشه .کرد حرکت خارك سمت به رضا روز آن فرداي
 .بود شده اضافه آن به هم دلتنگی حس دیگر حاال اما گرفت
 .شد اتاق وارد عجله با اشکان بودم نقاشی کشیدن مشغول اتاقم توي که روزها همان از یکی

  .بزن در  بشی کسی اتاق وارد خوایی می وقتی نگفتم مگه-
  :گفت هیجان با و توجه بی اشکان

 .اومده دایی افسانه-
 .خب :گفتم و شد کنده جا از قلبم

 زنن می حرف تو مورد در دارن-
 .گن می چی ببین برو خب جا این اومدي چرا پس :جوشید هایم رگ در گرم خونی
 .کن گوش برو نه ببین برو :وگفت خندید اشکان

 آرام آرام داشت دایی .نگریستم مادر و دایی به در الي از و شدم بلند جا از رفت بیرون اتاق از 
 .آمد سراغم اضطراب و کرد تپیدن به شروع قلبم .داشت لب بر لبخند مادر و کرد می صحبت

 از هم مامان .کرد می تعریف تو از داشت دایی :وگفت اتاق داخل آمد اشکان دایی رفتن از بعد
 تکه لحاظ هر از افسانه که گفت می هم دایی.شخصیتیه با و متین پسر رضا گفت؛ می مامان.رضا
  .برو حاال خب خیل :گفتم و کشیدم اشکان سر به دستی شد شادي از سرشار قلبم

  .داشت دوست خودش بزرگتر برادر مثل درست را رضا اشکان بودیم حال خوش دو هر
 لب بر لبخندي و نگریستم آن به شوق آوردمبا بیرون را دفتر کمد سراغ رفتم اشکان رفتن از بعد

 احساس قلب صمیم از بود خواهد شادم روزهاي حاوي دفتر این زودي به دانستم می چون نشاندم
 دفتر عجله با شدم هول .شد اتاق وارد مادرم که بودم ور غوطه افکار همین در.کردم می خوشبختی

 شدي؟ هول چرا شد چی :گفت و نشاند لب بر لبخندي مادر نگریستم او به و گذاشتم سرجایش را
  مامان هیچی-



 

 

 جا این بود اومده دایی :نشست کنارم تخت روي و آمد
 .شنیدم صداشو-

  :گفت مقدمه  بی و گذاشت ام شانه روي را دستش
  .کرد می سوال من از تو به راجع و بود اومده-

 .افکندم زیر به سر و کشیدم خجالت
 از رضا باشه جدي قدر این کردم نمی فکر اما هست اي عالقه  که بودم ه فهمید شما رفتاراي از من-

 .بدونه خودش به نسبت رو ما نظر و بیاد تا خواسته داییت
 مامان؟ گفتین چی شما :گفتم 

  :گفت گرم لبخندي با و فشرد دست در را دستم
 .کنین ازدواج هم با دارین دوست رضا تو ندونه که کیه دارم خبر تو دل از من افسانه-

 که گفتم ت دایی به من اما .برادرم پسر از بهتر کسی چه :داد ادامه مادر و انداخت گل هایم گونه
  .بخونی درستو باید تو زوده اقدامی هر براي حاال

 این .شد شادي از لبریز وجودم و تپید می تند تند من قلب کرد می صحبت مادرم طورکه همین
 به من که این براي چیز همه دیگر حاال دیدم می خواب در را چیز همه انگار.نداشتم باور را روزها

 و ام ایستاده رضا کنار عروسی سفید لباس در رویاهایم در شد می محیا داشت کم کم برسم آرزویم
 روي پلک وقت دیر تا شب .نگریستند می من به حسرت با فامیل دختران تمام و گرفتم می عکس

  .کشید پیش را رضا بحث مادرم  آمد پدر وقتی.کند صحبت او با مادرم و بیاید پدرم تا نگذاشتم هم
 چیه؟ رضا مورد در نظرت اسفندیار-
 خوبیه پسر-
 چیه؟ افسانه و رضا ازدواج مورد در نظرت .بگم بهت تر واضح بهتره -

 چیه؟ منظورت :گفت آرام بعد و کرد سکوت اي لحظه پدر
 .بزنم حرف تو با رضا مورد در تا خواست من از و بود اومده حسین امروز راستش-
 .خونه می  درس داره افسانه اما-

  :کردم تیز گوش و لرزید قلبم
 خودت .بیفته عقب زندگیش و پیشرفت از افسانه که بشه باعث چیزي هیچ ندارم دوست اصلن من-

  .دونی می بهتر که
 :گفت پدر صحبت میان مادر

 .بشه تموم درسش افسانه تا کنن می صبر اونا نداره اگر و اما -
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 بدونه  افسانه اما ندارم حرفی منم بخواد افسانه که چی هر است افسانه مهم اما خوبیه بسر رضا خب-
 خانم و باشه خودش جیب تو دستش باید باشه داشته ازدواجش براي منو رضایت خواد می اگه که

 .باشه خودش
 فردي با آینده در توانم می وقتی خواستم می چه دیگر دنیا از حاال فراگرفت را وجودم شادي حس

  .دارم دوستش و دارد دوستم که کنم ازدواج
 .گرفت تماس همراهم تلفن با رضا که بودم دانشگاه از برگشتن حال در روز همان فرداي

  سالم-
 طوره؟ چه حالت افسانه سالم-
 .خونه گشتم می بر دانشگاه از داشتم خوبم-
 .نشدم که مزاحمت-
 .نیستی مزاحم وقت هیچ تو .حرفیه چه این .نه-
 کرد؟ صحبت مامانت با بابام افسانه-

  .آره :گفتم لبخند وبا افتاد تپش به قلبم
 گفتین؟ بهش چی خب-
 دونی؟ نمی تو یعنی رضا-
  .بشنوم خودت دهن از خوام می-
  .بود موافق که جانت عمه-
 گفت؟ چی بابات .خودمه خوب ي عمه فلور عمه .دونم می اونوکه-
  .شماست خوب ي عمه همون فرمان به گوش هم بابا-
  .شد عالی پس-
 .شه نمی این از بهتر دیگه .بله-
 .باشیم هم کنار در همیشه براي تو و من که کنی فکر روزي به باید فقط  دیگه االن-
 .هستم روز اون رسیدن منتظر صبرانه بی که من-
  .کنم می شماري ثانیه روز اون براي من-
 می این مثل . دارم رو پیش رو عمرم روزهاي بهترین انگار حالم خوش قدر چه رضا کنی نمی باور-

  .شده نصیبم دنیا ي هدیه بهترین که مونه
  .کنیم زندگی سال هاي سال خوبی به هم با تونیم می تو و من .فکرشوکن-
  .باشیم همدیگه شریک غم و شادي تو-
  ها موفقیت زمان و ها شکست زمان-
  .ام زنده روز اون امید به پس-



 

 

 .طور همین منم-
  .شدم خوشحال صدات شنیدن از-
 طور همین منم-
 خداحافظ .فعلن-
 .گلم خداحافظ-

 بود شده کارم .بودم کرده تجربه را آن رضا وجود با من که بود شیرینی حس عشق از لبریز احساس
 می را این انتظار فقط رفت می خارك به  وقتی .بیاید تهران به رضا که روزي انتظار و روزها شمارش
 .نگریستم می رضا یادگاري ي جعبه به اتاق توي همیشه.بگیرد تماس یا بیاید تهران به تا کشیدم

  .کردم می زندگی خاطراتم یادآوري وبا خواندم می را اش نامه
 .کردم می نگهداري شدت به آن از و داشتم دوست را خاطراتم دفتر
 رضا همراه تلفن با مالیم آهنگ صداي شنیدن با کردم باز را موسیقی ي جعبه رضا یاد به  شب یک

 .گرفتم تماس
 رضا الو-
  .نخوابیدي هنوز سالم-
 .نیستم که مزاحمت-
 .مزاحم نگو خودت به وقت هیچ . مزاحمتی چه-
  .باشی کار درگیر کردم فکر . گم نمی دیگه .باشه-
 خبر؟ چه-
 .دلتنگی و سالمتی-

  :گفت و خندید
  .شده تنگ برات دلم منم-

  :گفتم و گرفتم موسیقی ي جعبه طرف به را همراه تلفن
 صداشو کن گوش-
 .دارم دوست خیلی آهنگو این من شنوم می-
 یاي؟ می کی رضا-
 .هست یادت و شمردي من از بهتر رو ها روز تو کنم می فکر !پرسی می من از-
 .رفتی تو که روزه دوازده امروز با -
 .ناراحتی قدر این دیگه روز سه واسه خب-
 .نیست خودم دست کنم کار چی-
 .بیاري طاقت کردیم ازدواج وقتی خوایی می طور چه پس-
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 :گفتم و افتاد تپش به قلبم و نشاندم لب بر لبخندي
 .کنم می فکر موضوع همین به دارم که مدتیه-
 رسیدي؟ هم حلی راه به -
 .کنی ول کارتو بخوام ازت شاید-
 .بخوریم وآب نون خوایی می کجا از -
 .کنی می پیدا دیگه کار یه  تو  که این دوم .سرکار رم می خودم من که این اول-
 تمام ضمن در و پرستاریه به ات عالقه و عشق خاطر به سرکار بري خوایی می اگه شما که این اول-

 سر نشده هم دوسال تازه من که این دوم .بشه خودت صرف باید کشی می زحمتت از که هم حقوقی
 دنبال و کنم روول چی همه طور چه دادن من به شغلو این تا کرده دوندگی خیلی هم بابام کارم این
 .نداره امکان نه .باشم دیگه کار یه

  .کنم کار چی حاال پس .گی می راست :گفتم و خندیدم
 بچه که هم کم کم نقاشی، کالس سرکار، ري می .پره روزهات که تو اصلن .کریمه خدا موقع اون تا-

  .نیست من به حواست دیگه اومد
 .کنه پر من براي رو تو جاي تونه نمی چیز هیچ و کس هیچ اما هست عزیز بچه :وگفتم کردم ذوق

 .نداري کاري دیگه برم باید من عزیزم-
 خداحافظ .نه-
 .خداحافظ-

  شدم غرق خودم رویاهاي در و کشیدم عمیقی نفس .نگریستم موسیقی ي جعبه به و خندیدم
 مان خانه به تا بودم در زنگ به گوش اش همه مدت این در برگشت رضا و رسید سر به انتظار باالخره

 در به اي ضربه چند مادر که بودم خواندن درس مشغول اتاقم توي  .بگرید تماس که این یا بیاید
 :شد اتاقم وارد و کوبید

  .افسانه .افسانه-
  مامان بله-

  .داریم کار خیلی امروز پاشو :گفت و نشست کنارم تخت روي آمد
 چرا؟-
 .کنیم جبران هاشو محبت طوري باید  داره محبت خیلی ما به اون داره دوست کله خیلی رضا-
 .گی می راست مامان :گفتم شادي با
 !گی می راست گفتی گفتم چیزي یه من باز-
  .کردي خوشحالم خیلی مامان :گفتم و بوسیدم را مادر 
 .کنی کمک باید .نکن لوس زیاد خودتو-



 

 

  .دم می انجام باشه که کاري هر مامان باشه-
 دخترم زودباش بس-
 به شام براي دایی ي خانواده و شد می شب زودتر چه هر داشتم دوست بود قرار بی و تاب بی دلم 

  .آمدند می مان خانه
 .بودم خوشحال کند می همکاري من با حتی و کند می درك مرا احساس مادرم دیدم می که این از

 خاطر به هم شاید بود رضا خوب اخالق خاطر به شاید دارد دوست را رضا هم مادر خود دانستم می
 .حسین دایی
 سرخ کتلت مادر هم ظهر براي و دادیم انجام را کله پختن و کردن پاك به مربوط ي کارها ي همه
  .کرد

 :وگفتم نشستم صندلی روي خستگی با
  .بودم نکرده کار قدر این حال به تا مامان وایی-
  .کشد باید هندوستان جور خواهد طاووس کس هر خب اما کرده کار چی انگار گه می همچین-
 ها کنی می سواستفاده موقعیت از خوب هم خیلی مامان اما گی می درست شما بله-
  .نخوري بر مشکلی به کنی ازدواج خوایی می که فردا تا بگیري یاد باید دیگه همینه-

 وارد و انداخت اي گوشه  را کیفش برگشت مدرسه از اشکان که  کردیم می صحبت داشتیم
 :شد آشپزخانه

  .داریم کله جون آخ .یاد می کله بوي مامان-
 .دایی زن و دایی مهموناست واسه .نیست تو براي خیر نه:گفتم

 .نیست من براي یعنی :مادرگفت به رو اعتراض با اشکان
 .نه :گفتم بدجنسی با

 را اشکان العمل عکس که مادر .رفت دویدو اتاقش به و کرد قهر و کوبید زمین بر با عصبانی اشکان
  :گفت دید

 .داري کارش چی-
  :گفت اشکان به خطاب و کرد تر بلند کمی را صدایش

 .گه می خودش براي چیزي یه افسانه این .جا این بیا اشکان -
  .افسانه این شدم من دیگه حاال مامان :گفتم اعتراض با

 .نذار سرش سربه هم قدر این .است گرسنه .بیارش برو :گفت و خندید
  :گفتم و نشستم کنارش بود نشسته تخت روي .اشکان اتاق توي رفتم

  .یان می مهمونا که شامه برا کله داریم کتلت ناهار بیا پاشو-
 یاد؟ می هم رضا-
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  .آره :گفتم و زدم بهش چشمکی
  .رفتیم آشپزخانه سمت به دو هر و گرفتم را دستش

 توانم می که جایی تا خواستم می امروز کردم آماده را ناهار میز برایش عجله با آمد خانه پدربه وقتی
  :گفت و نگریست من به تعجب با پدر .کنم خدمتی خوش مادرم براي

 !خانم افسانه شدي زرنگ امروز تو شده چی-
  .بودم تنبل من مگه !بابا-

 !نه :گفت  شوخی  با پدر
  .دونید نمی قدرشو .دارید هنرمندي و ماهی این به دختر-
  .شده هم کدبانو هم تازگی این .بله-

  :کردم تیز را هایم گوش  گرفت را دایی ي خانه ي شماره و برداشت را تلفن مادر
 مزاحمت از غرض...شکر را خدا خب...طورید چه شما خوبیم ما ي همه ممنون...خانم انیس سالم-

 طوري این آخه...باشیم هم دور تا بیاین هم شما خواستم می پختم کله شام من بگم بهتون خواستم
 .کشیدیم زحمت خیلی جون وافسانه من شه نمی که
  .بردم پناه اتاقم به که کرد می اصرار داشت مادر بست را گلویم راه بغض جمله این شنیدن با

 بودم شده ناراحت .توانستم نمی اما کنم مشغول را خودم داشتم سعی و گرفتم دست در را کتابم
  .داشتیم بیشتري ارتباط دایی ي خانواده با خواست می دلم .ببینم را رضا داشتم دوست

 حرفی که آن از قبل نشست کنارم تخت روي و شد اتاق وارد مادر که بودم ور غوطه افکار همین در
  :گفتم بزند

  .نکرد قبول دایی زن مامان شد چی-
  .یان می رضا و دایی اما کنه می درد سرم گفت-
  .یان می دایی و رضا مامان گی می راست-
  .بیاد هم اون شاید بشه خوب سردردش اگه گفت، دایی زن کردم اصرار خیلی وقتی .آره-

  :گفتم و گرفتم آغوش در را مادرم اختیار بی
 .بیاد بتونه و بشه خب هم زندایی حال خداکنه.مامان شد خوب خیلی-

 کردن خشک و زدن شانه از بعد و گرفتم دوش و حمام رفتم کردم می آماده عصر براي را خودم باید
 .بیارایم نحو بهترین به را خودم خواستم می ایستادم آینه روي روبه اتاق توي مشکیم و بلند موهاي

 هر و کردم می درست مختلف هاي مدل را موهایم.کردم امتحان را روسریم و شال .مو گیرهاي انواع
  .نگریستم می آینه در خودم به ها مدت پوشیدم می که را شالی یا روسري

 .بشه پیداشون باید دیگه کنم فکر افسانه :گفت و شد اتاق وارد عصرمادرم 
 !زدي باال قدر این رو کلیپست که باز :وگفت انداخت صورتم و سر به نگاهی



 

 

 .مامان :گفتم اعتراض با
 یک زدي چرا رژگونه قدر این  .کنی نمی گوش اما .قند کله مثل شه می سرت گم می بهت هربار-

  .کن پاك کمیش
 .کردي شروع باز .مامان وایی-
  .نداري آرایش به نیازي زیباست خیلی صورتت تو-
 با اوقات بیشتر اما نبود آرایش مخالف خودش مادرم داشتم دوست را زیاد آرایش .رفت بیرون اتاق از 

  .کردم می لج دیگر گاهی و دادم می گوش حرفش به اوقات گاهی .کردیم می بحث هم
 از قبل .آیفن طرف به هم من و دوید حیاط به همیشگی عادت طبق اشکان در زنگ صداي شنیدن با

  .فشردم را دکمه برسد در به اشکان که آن
  .نگریستیم او به تعجب با مادر و من شد خانه وارد تنها خودش رضا وقتی
 ...بابا و داشت شدید سردرد مامان.عمه سالم :گفت و افکند زیر سربه رضا

 :گفت و داخل دوید اشکان که بود نشده تمام حرفش هنوز
  .کنه نمی گوش من حرف به که خونه این تو کسی نکنه باز آیفن با رو در کسی گفتم دفعه صد -
  :گفت ومادر خندیدم سه هر اشکان اعتراض از
 .بخوري بیارم شربت برات تا بشین بیا جان رضا اومدي خوش-

 این من که دانست می داشت تن به را آبی پیراهن و لی شلوار همان  .نشست مبل روي و آمد رضا
  :گفت و داد من به داشت دست در که را بزرگی پالستیک رضا .دارم دوست را تیپش

  .اوردم تو براي رو اینا افسانه-
  :گفتم شوم خبر با  آن محتویات از که آن از قبل

 .رضا کردي شرمنده منو تو که باز-
 .نیستن هدیه اینا عزیز ي عمه دختر نرو تند-
  :گفتم و نگریستم بهش تعجب با
 هستن؟ چی پس-
  .بکشی طرح یه برام تا رنگ و خریدم بوم-

  :گفتم که آورد می بیرون را وسایل داشت
  .خریدي بوم رفتی چی برا رضا-
  .بکشی برام خوایی نمی یعنی :گفت و نگریست من به تعجب با 
 .کنم می کار قلم سیاه و  گچی پاستیل با مقوا روي .کنم نمی کار بوم روي که من آخه-

  .شد بد چه :گفت و کشید موهایش به دستی رضا
  :گفت  کرد تعارف رضا به را آن آمد شربت سینی با مادر
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  .بکشه پاستیل همون و مقوا با رو طرحت تونه می افسانه نداره اشکالی هم حاال-
  .گه می راست مامان :گفتم و نگریستم مادرم به رضایت لبخند با
 هست؟ چی طرحت حاال جان عمه خب-
 .اسب یه-
  .گی می خودتو عکس کردم فکر !اسب-
  .اسبه یه عکس .عمه نه-

  :گفت و انداخت رنگ وسایل و بوم به نگاهی سپس
 ...و مقوا همون اینا جاي کاش پس-
 :گفت  من به مادرخطاب 
 .بکش دیگه نقاشی یه رضا براي گرفتی یاد بوم روي که بعدها افسانه دار نگه هم رو ها این حاال-

  .کشم می را صورتش :گفتم دلم توي و نگریستم رضا صورت به و خندیدم
 ...بخور چیزي یه جان عمه  بفرما-

  .فوتبال   بریم بیا رضا :گفت اصرار با و آمد فوتبالش توپ با اشکان که بودیم شربت خوردن حین
  .یام می هم من برو تو جان اشکان باشه :گفت سبس و انداخت مادر و من به نگاهی رضا

 .بیا االن همین شو بلند رضا نه-
  .نشسته رضا بینی نمی مگه .اشکان نزن حرف :گفت غره چشم با مادر
 .عمه کن ولش :گفت لبخند با رضا
  .فوتبال ریم می بعد کن نگاه منو اسب عکس .بشین بیا حاال .باشه :گفت اشکان به رو بعد

 را اشکان بشکند را ما از کدام هیچ دل نداشت دوست .نشاند خودش کنار و گرفت را اشکان دست
 وجود تمام با را رضا .داد می مثبت پاسخ اش گانه بچه هاي خواسته تمام به و داشت دوست خیلی

  .باشم داشته همیشه براي را او خواستم می و داشتم دوست
 .اومدن می حسین و مامانت کاش شد حیف:گفت مادر

 .تعطیل چی همه دیگه باشه مریض مامان اگه .شناسین می رو بابا که شما.عمه شرمنده-
  .بزنم غذا به سري یه رم می من :گفت و شد جابلند مادراز

 .افتادم راه مادر دنبال به هم ومن کرد سرگرم اشکان با را خودش رضا
 :گفتم مادر به رو نشنود رضا که طوري آهسته

 .اومدن می هم دایی زن و دایی کاش شد حیف خیلی-
 .بیاد نخواسته هم شاید .نیمده که بوده شدید سردردش حتمن خب-
 .ناراحته چیزي از انگار نیست سرحال زیاد رضا کنم می حس مامان-
 .مادرشه خاطر به ناراحتیش شاید اما کنم نمی فکر طور این که من-



 

 

 :وگفت دوید آشپزخانه به اشکان که کردیم می صحبت هم با داشتیم
 سواري ماشین بریم بیا گه می رضا افسانه-

 .اومدم برید :وگفتم شدم خوشحال
 ...رضا.رضا :گفت نگران مادر

  جان عمه بله-
 نریدها دوري جاي.باشه حواست رضا-
  برو ور این نرو ور این گه می و نگرانه ش همه هستی بابام عین که هم شما .عمه چشم-
 .طبیعیه ها نگرانی این-
 .چشم هم باز.چشم-

  .دیگه بیا افسانه :بلندگفت صداي با اشکان
 .بریم :گفتم و کردم تن را مانتویم سریع

 .رفتیم و کردیم خداحافظی کرد می سفارش داشت هنوز که مادر از
  :گفتم و گرفتمش گردن پشت از که بنشیند جلو صندلی خواست می  اشکان

 ؟ کجا؟کجا-
  .شم سوار خوام می کن ولم-
 .عقب صندلی اما شی می سوار-
  .بشینن  عقب برن باید دخترا .بشین  عقب برو تو خوام نمی-
 .زنمتا می که نزن الکی حرف-

 خبره؟ چه :وگفت آمد رضا
  .بشینم جلو صندلی خوام می ذاره نمی افسانه :گفت و کرد دستی پیش اشکان

 :وگفت نگریست ما  به رضا
  .افسانه هم برگشتن براي بشینه راننده دست کنار اشکان رفتن موقع نداره دعوا که این-

 نشستم رضا سر پشت درست و رفتم.نبود موافقت جز اي چاره و نگریستیم یکدیگر به اشکان و من
  .بنگرم را عاشقش چشمان  آینه توي از خواستم می
  :گفت اشکان .افتاد راه و کرد روشن را دي سی رضا

 .باشیم خوشحال خواییم می فقط نیستیم ندیده ماشین ما ها بچه-
 افسانه نه مگه .طوره همین دقیقن :گفت خنده با هم رضا
 .تو مخصوصن .بله :گفتم  اشکان به ورو خندیدم هم من

 ...دوباره... دوباره :گفت اشکان که زد دور را فلکه
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 و داشت نگه فروشی بستنی یک روي روبه جلوتر کمی بعد  خندیدیم سه هر و کرد را کار همین رضا
  :گفت

 دارید؟ میل چی-
  .خوبه خوردن بستی زمستون تو اي میوه بستنی-

  :گفت مهربان لحنی با و انداخت من به نگاهی رضا
 خانم وشما-
 .اي میوه بستنی منم-

  .آمد بستنی با بعد اي دقیقه و رفت رضا
 .خونه بریم تا .بخورید زود-

  .بشینم من تا شی می پیاده بستنیت خوردن از بعد خان اشکان :گفتم اشکان به رو
  .نداره امکان .نه :گفت اشکان

 .نداره وجود قولی بد ما نفري سه جمع تو :گفت و انداخت اشکان به نگاهی رضا
 :گفت و کرد فکر اي لحظه اشکان

  .باشه-
 و ماشین به نسبت نشستم راننده دست کنار رفتم غرور با و شدم پیاده بیفتد راه خواست می وقتی
 .داشتم مالکیت احساس راننده

  ممنون چی همه بابت رضا-
 یا تشکر منتظر باید ده می انجام عشقش براي که رو کاري آدم مگه نیست تشکر به نیازي اصلن-

  .باشه سپاسگذاري
  .هستم تو با که است روزهایی من روزهاي بهترین :گفتم و نشاندم لب بر لبخندي

  .باشیم هم کنار در همیشه براي تو و من که رسه می روزي یعنی-
 .بینم می روشن رو روز اون من نه که چرا-
 .بدي یاد رانندگی من به بود قرار رضا-

 .بشینی ماشین پشت خوایی می افسانه :گفت بود اي جرقه منتظر انگار که رضا
  :وگفتم نگریستم او به شده گرد چشمانی با
 توضیح یه فقط االن.ام نکرده روشن رو ماشینی حتی حال به تا من زنی می حرفو این واقعن تو-

  .خوام می جزئی
 .دم می یاد بهت خودم گفتم جدي من-

  داره هیجان خیلی .افسانه آره :گفت و  رضا حرف وسط پریید اشکان
  .نه-



 

 

  .کنی شروع جایی یه از باید باالخره افسانه ببین-
  .بشین.بیا :گفت و شد پیاده داشت نگه را ماشین رضا رسیدیم که خودمان ي کوچه توي

 ...رضا :گفتم و نگریستم بهش نگرانی با
  دیگه پاشو نترس-

  .نیست بلد این رضا :گفت بود ترسیده انگار که هم اشکان
  :گفت رضا که نزن حرف تو بگویم خواستم و انداختم اشکان به نگاهی

  .یاد می بر کار همه پس از خواهرت-
  .افسانه دیگه باش زود :گفت و نگریست من به سپس

 توضیح برایم طمانینه و صبر با .نشست من جاي سر رفت رضا و نشستم فرمان پشت لرز و ترس با
  .شد می خاموش پایم زیر اما کنم روشن را ماشین کردم سعی باري چند .داد می

  .تونم نمی من رضا :گفتم عاجزانه
 .کن امتحان باز .تونی نمی که نگو وقت هیچ .افسانه زنی می که حرفیه چه این-

 اما کرد کنترل را ماشین رضا .رفت باال اشکان فریاد و جیغم صداي و پریید ماشین شد چه نفهمیدم
  :زد فریاد شماتت با اشکان.گریه زیر زدم باره یک به .گرفت دیوار به ماشین

 !شد چی دیدي.دیدي-
  :گفتم گریه میان .برد فرو خود موهاي به دست مستاصل رضا

  .تونم نمی گفتم که من م شرمنده رضا-
  :گفت باشد مسلط خود بر کرد می سعی که حالی در رضا

  .عزیزم افسانه نداره عیبی-
 دي؟ می چی رو دایی جواب حاال .بود نو ماشین نداره عیبی رو چی-
  .برداشته خش فقط نشده هم چیزي نداره عیبی گفتم افسانه-
 .ببخش منو رضا-
 رو تو ي گریه خوبی این به روز این ندارم دوست من نکن گریه کنم می خواهش .سرت فداي-

  .ببینم
 .بگم هنوز یا بسه دیگه .چشمات فداي.تارموت یه فداي .سرت فداي

  :گفت ام شده آرام اندکی دید که رضا شد آب دلم توي قند و نشاندم لب بر لبخندي ناخودآگاه
  کن پاك اشکاتو حاال-
 .کرده داغون ماشینو زده کن نگاه اینو-

 بعد .شد ساکت بود ندیده رضا از را نگاه این حال به تا که اشکان .انداخت اشکان به تند نگاهی رضا
  .یاد می پیش چیزا این از نداره اشکالی جان اشکان :گفت مهربان لحنی با رضا
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  .بفهمه چیزي کسی که این بدون خونه داخل ریم می االن :داد وادامه انداخت ما دوي هر به نگاهی
 خبر هم یکیش نداره وجود ها چیز خیلی ما نفري سه جمع تو :گفت و زد اشکان به چشمکی

  .چینیه
  .کنم می خواهش.افسانه :گفت مستاصل رضا .شد جاري دیدگانم از اشک

  :گفتم گرفته صدایی با و کردم پاك را هایم اشک ناراحتی با
  .شدم تو ي شرمنده.رضا گم می بازهم-
  .باشن شرمنده حسودات و دشمنات-

 :گفت لبخند با رضا و گرفت ام خنده
  .بندازم ماشین به نگاهی من تا خونه داخل برید ها بچه .شکرخندیدي را خدا خب -
 خانه وارد بیندازم ماشین به نگاهی که آن وبدون افکندم زیر به سر شرمسار و شدم پیاده ماشین از

  شدم
  :گفت آشپزخانه توي از دیدنم با مادر

 !گذشت خوش رفتین؟ کجا شد؟ چی-
  .بود خوب خیلی مامان نیمدي چرا :گفتم و نشاندم لب بر زورکی لبخندي

 .یاد دیرمی وگفت زد زنگ بابات .کنیم آماده شامو میز کن کمک بیا-
 از اثري هیچ اش چهره در شد وارد هم اشکان و رضا بعد اي دقیقه .باشم مسلط خود بر کردم سعی

 .آورد نمی خود روي به اصلن رضا ي خواسته طبق هم اشکان .شد نمی دیده عصبانیت یا ناراحتی
 که بود خوردن زمان .بخنداند را ما تا کرد می شوخی اشکان با دایم رضا .کردیم آماده را شام میز

 خانه به زودتر رضا دارد اصرار که است دایی زن خط پشت کردم حس آمد در صدا به همراهش تلفن
  :گفت می دایم رضا .برگردد

 ...چشم...چشم-
  رضا بخور :گفت رضا به رو مادر تماس پایان از بعد

 .نکنه درد دستتون شده مزه خوش خیلی عمه-
 .برود و کند تمام را شامش زودتر داشت سعی و بود پریشان

  .بخوري بیارم چاي برات تا بشین :گفت مادرم .شد رفتن ي آماده خوردن از بعد
 .خونه برم باید دیگه .دادم زحمت خیلی من ممنون جان عمه نه-
  .عزیزم جان نوش-

 :گفت من به مهربان اي چهره با و برگشت خداحافظی موقع
 .ببینمش یام می که بعدي ي دفعه خوام می بکش زود منو اسب افسانه -

 .باشه :گفتم اما ام شرمنده بگویم خواستم می



 

 

 من آرزوي  او با ازدواج و رضا کنار در بودن .گذاشت جاي من ذهن در ماندنی یاد به شب .رفت رضا
 .رسم می آن به دانستم می که آرزویی.بود شده
  .نشست تخت روي و شد وارد اشکان که بنویسم را ام خاطره خواستم می و بودم نشسته اتاقم توي
  .شد چی دیدي :گفتم مقدمه بی

  :گفت بود من از سخنی منتظر که اشکان
 .بود نو ماشینش چاره بی آره-
  .بودم نکرده رو کار این کاش-
 ...ها نگی مامان به-
 چرا؟-
 این و دروغ و چینی خبر و قولی بد ما نفري سه جمع تو  .گفت چی رضا که نشنیدي مگه خب-

  .نیست چیزا
 .داري دوست رو رضا چرا تو اشکان :گفتم سپس و رفتم فرو فکر به
 .مهربونه خیلی رضا-

  .است داشتنی دوست و مهربان رضا آري :گفتم خود با و کردم سکوت
 نوشتن به شروع و گشودم را خاطراتم دفتر .بست سرش پشت را در و رفت و شد بلند جا از اشکان
 بدهم دست از را هستم رضا با که را روزهایی از اي لحظه حتی نداشتم دوست نداشتم دوست کردم
  .بدانند مادرشان و بدر باك عشق از تا دهم نشان هایم بچه به آینده در و نوشته را همه باید

 رضا براي و برداشتم را همراهم تلفن .برد نمی خوابم کردم درست دردسر رضا براي که این فکر از
 دید؟ ماشینو دایی شد؟ چی .رضا سالم :فرستادم کوتاه پیام

 فقط .نگفت چیزي اما شد عصبانی دید آره نکن ناراحت خودتو .افسانه نگرانی که باز :که آمد جواب
  .باشم مواظب که کرد گوشزد
  .بشه طوري این نداشتم دوست ناراحتم خیلی من رضا :فرستادم برایش
  .کن فراموش دیگه ماشینو موضوع .بخشتمت نمی .باشی ناراحت اي زره اگه افسانه :داد جواب
 .بخیر شب .چشم خوایی می تو چون اما سخته :فرستادم برایش
 .خوش شب :داد جواب
 این داشتم دوست توانستم نمی اما .نکنم فکر ماشین موضوع به رضا ي خواسته طبق کردم سعی

 هدیه عنوان به و بکشم زودتر چه هر و خوبی به را نقاشیش طرح گرفتم تصمیم کنم جبران را اشتباه
  .رفتم خواب به داشتنی دوست و شیرین افکار تمام با .کنم تقدیمش

 به کردن نگاه مشغول .کنم شروع را آن تا زضا طرح سراغ رفتم گشودم چشم که این محض به صبح
  .شد اتاق وارد مادرم  که بودم عکس
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  .افسانه-
 .مامان بله-
  .اشون خونه بریم که خواست ما از و زد زنگ ات دایی زن االن افسانه :گفت و نشست کنارم 

  .مامان گی می راست :گفتم و نگریستم مادر به خوشحال
  .مامان گی می راست گی می گم می بهت چی هر که هم تو-
  .ندارم کالس هم من .شد خوب خیلی-
  .کنه جبران خواد می طوري این و ناراحته مهمونی نیمد شب آن که این از دایی زن کنم می فکر-
  .نیست کردي می فکر که طور اون دیدي مامان آره-
  .مهمونی بریم خوایم می فردا که باش آماده پس خب-

  .ببري براش که نشده کامل که هم این :گفت و انداخت اسب عکس به نگاهی
 شون خونه ببرم شد نمی روم نبود کامل هم اگه مامان نه-
 .نیست درست دایی خود یا دایی زن جلوي اصلن دخترم گی می راست-
 کردم کار طرح روي کمی دوباره صبخانه خوردن از بعد .گنجیدم نمی خودم پوست در خوشحالی از
  :گفت اشکان رفتن حین مادر 
 .دایی ي خونه بیا برگشت موقع اشکان-

  .باشه :گفت دوید می که حالی در اشکان
 رفته؟ کی بابا ، مامان-
  .دستش کمک رفتی می زودتر کاش .تنهاست دست رفت صبحونه بدون-
 .رم می شد تر سبک که درسام ایشاال .داروخانه برم زودتر دارم دوست خیلی هم خودم راستش-
 ...دایی زن جلوي امروز خوام می افسانه-

  .حتمن مامان باشه :گفتم و شود تمام صحبتش نگذاشتم
 تخت روي و آوردم بیرون را کیفم .بپوشم را روسریم و مانتو بهترین خواستم می کمد سراغ رفتم

  .کردم می هماهنگ کیفم با را آرایشم حتی و روسریم و مانتو باید حاال گذاشتم
 فکر روزي به شادي با و بردم می لذت .نگریستم می آینه در خود به و کردم می امتحان را مدل همه
 .ام شده دایی زن عروس که کردم می

  .شدم خوب :گفتم مادرم به رو که بود رفتن موقع 
  .شدي عالی نه که خوب-

 به قلبم شد باز رویم به که دایی ي خانه در .گنجیدم نمی خود پوست در خوشحالی از افتادیم راه
 خودنمایی تزئینی وسایل و ها گلدان انواع .بود شده پوشیده صندلی و مبل با خانه تمام .افتاد تپش

 همیشه .باشد شلوغ اش خانه داشت دوست زندایی اما بود مخالف شلوغی همه این با دایی .کرد می



 

 

 ي خانه در اول ها صندلی و ها مبل روزترین به داشت مبلمان نمایشگاه که شوهرش شغل خاطر به
  .شد می پیدا خودش

 مبل روي خواست پرسی احوال و سالم از بعد و آمد استقبال به بلندي و مرتب لباس با دایی زن
  .بنشینیم

 سرش پشت و آمد بیرون اتاق توي از دایی خواهرزن که ببینم را رضا بودم منتظر و نشستم مادر کنار
  :گفت دایی زن .کردیم احوالبرسی هم با و .آمد سفید و بلند قد دختري

  .شناسین می که رو جون راضیه-
  .بودیم دیده رو همدیگه قبلن ما بله :گفت لب زیر مادر

 دایی زن .است کننده خفه برایم خانه بزرگ فضاي کردم حس آمد در لرزه به قلبم راضیه دیدن با
 :گفت مهربانی با و گرفت را راضیه دست

  .عزیزم .جون راضیه بشین-
  .جون راضیه :گفت می زد می صدا را او دایی زن .نشست مادرش کنار مبل روي راضیه

  .کوفت می من سر به پتک با را جون آن انگار جون راضیه گفت می بار هر .زد می صدا افسانه مرا اما
 حالتی با مرا رضا نداشتم دوست  ام باخته رنگ که کردم می حس من کردند می صحبت بزرگترها

 جمع به لبخند با و شدم بلند جا از .ببرد پی  ام آشفته درون به دایی زن که این یا ببیند پریده رنگ
  .رفتم دستشویی به

 تو که را رژلبم سپس .نشود پاك آرایشم که طوري زدم صورتم به آبی نگریستم خودم به آینه توي
  .کردم تمدید را آن و آوردم بیرون بود مانتویم جیب
 .افتاد تپش به قلبم رضا صداي شنیدن با آمدم بیرون دستشویی از وقتی

  .سالم !جایید این هم شما !فلور عمه اه، خوبید؟ راضیه سالم .خاله سالم-
  .ببیند را راضیه و خاله فقط داشت انتظار رضا بست را گلویم راه بغض

 جان؟ رضا طورخ چه حالت.جان عمه سالم-
 چی به خودتو افسانه چته :گفتم خود با و دادم قورت را دهانم آب که بودند پرسی احوال حین

  .باختی
  .نشستم مبل روي و گفتم سالم رضا به نفس به اطمینان با و رفتم

 .اومدین هم شما که شد خوب .افسانه سالم-
  .بیار شربت لیوان یه رضا براي نیست زحمتی اگه عزیزم  جان راضیه :گفت راضیه به رو زندایی
  .جان خاله بله :گفت و شد بلند جا از راضیه
 .بود معذب و انداخته زیر سربه و بود کرده عرق نگریستم رضا به چشمی زیر گرفتم می آتش داشتم
 مادرها .کند کنترل را خودش کرد می سعی اما بود من مثل هم او انداختم مادرم به هم نگاهی
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 زیر را رضا فقط و بود ریخته بهم اعصابم پیچید می گوشم توي هایشان صدا زدند می حرف داشتند
 .داشتم نظر

 تر عصبی .نشست اي گوشه راضیه کرد تشکر لب زیر رضا و داد رضا به را شربت لیوان راضیه وقتی
  .شدم
  .نکردم توجهی بهش و برگرداندم روي بودم عصبانی که من بنگرد من به تا کرد بلند سر رضا
 شده متوجه چیزهایی هم اشکان حتی برگشتیم خانه به سردرد با مادرم و من رسید پایان به روز آن
 صحبت  باما خواست می خستگی همه این از بعد پدر .نزدیم حرفی کدام هیچ مسیر طول در .بود
  .گذرد می چه ما دل در دانست نمی اما کند

 بود؟ طور چه مهمونی خب-
  .داشتند  مرغ و زرشک پلو ناهار بابا بود خوب :گفت اشکان نداد جواب کسی
 می بهم را هایمان دندان فقط مادر و من وگرنه بدهد را پدر ب جوا تا بود هم اشکان که خوب

  .فشردیم
 .نشستم تخت روي بیاورم بیرون را هایم لباس که این بدون و اتاق توي رفتم رسیدم خانه به وقتی
 هم به عصبانیت و سکوت در کمی هردو .نشست کنارم و شد اتاقم وارد مادر بعد اي دقیقه

  :گفت و نیاورد طاقت مادر .نگریستیم
 !دیدي-
  .مادر ایم ساده تو و من-

 قدر برمچه قربونت .عزیزم ، جون راضیه گفت؛ می ش همه  :گفتم و چکید پایین چشمانم از اشک
  .گرفت می تحویلش

 به حواسش  داییت فقط بودیم مترسک انگار تو و من .بود راضیه به حواسش اش همه خوردن موقع-
 .بود ما
 .کنه یخ رو سنگ رو ما خواست می-
  .داشت هدف مهمونی این از-
  .کردیم کوچیک خودمونو .رفتیم می نباید-
  .داشت اي نقشه همچین خانم دایی زن اون که رسید می فکرش به کی-

  .شدند جاري بیشتر هایم اشک و .گرفت آتش جگرم
 .بود ناراحت مادرش کاراي این از هم رضا کنم می فکر من-
 .دونم نمی-

 زن .بودم شده حقیر .داشتم بدي احساس .رفت بیرون اتاق از او و زد صدا را مادرم باري چند پدر
 و خشم از .دارد نظر در عروسش براي را کسی چه که بفهماند ما به مهمانی این با خواست می دایی



 

 

 صحنه تمام ناراحتی با شب.ریختند می پایین امان بی هایم اشک .گزیدم می را خودم لب ناراحتی
 چهره .ریختم می اشک و کردم می مرور خود با را بود داده ترتیب عمدا که را دایی زن مهمانی هاي

 دندان ناراحتی و خشم شدت از و کردم فکر قدر آن .شد نمی دور ذهنم از هم لحظه یک راضیه ي
  بریدم خواب از مادر صداي شنیدن با صبح .برد خوابم که ساییدم بهم را هایم

 .شد دیرت .نداري کالس تو مگه شو بلند افسانه-
 بیرون اتاق از صورتم و دست شستن براي و آمدم بایین تخت از عجله با و انداختم ساعت به نگاهی
 برو تلفنی تاکسی با و بخور چیزي یه بیا باش زود شده دیرت :گفت وار سرزنش دیدنم با مادر .رفتم
  .رم می تاکسی با هست وقت کمی هنوز .مامان نه :گفتم صورتم و دست شستن حین
 مادر که بودم رفتن حین و بوشیدم را هایم لباس عجله با و انداختم ام بشتی کوله توي را هایم کتاب
 .بخور اینو بیا :گفت و داد دستم اي لقمه
 .شدم خارج خانه از تشکر با و گرفتم دستش از را لقمه

  .ریخت فرو قلبم رضا صداي شنیدن با که شوم  راهی خواستم می و بستم دررا 
 .افسانه-

 شو سوار .افسانه :گفت باز رضا و نکردم توجهی
  .ندارم حوصله شده دیرم من-
 ....افسانه .کردم خواهش-
 شده؟ چی افسانه :گفت تعجب با رضا .نگریستم رضا به افروخته بر اي چهره با
 !دونی نمی یعنی-

 :وگفت افتاد راه دنبالم دادم ادامه راهم به
  .بزنیم حرف باهم راه توي برسونمت تا شو سوار بیا بزنم حرف باهات خوام می افسانه -

  :گفت مقدمه بدون و کرد حرکت رضا .شدم ماشینش سوار که کرد اصرار قدر آن
  .کنی قضاوت طوري این من مورد در نداري حق تو-
  .فهمه می باشه هرکسی :گفتم لرزید می صدایم که حالی در و کرد تر را چشمانم اشک 
  .جان افسانه ببین-

  .جان افسانه نگو من به :گفتم عصبانی بودم کرده پیدا آلرژي جان ي کلمه شنیدن از انگار
  .نبود درست اصلن مادرم رفتاراي درسته .گم نمی بهت .باشه-
 چی؟ تو-
  .داشتی توقعی چه ازمن تو افسانه-
 .کردي تعجب ما دیدن با تو -
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 در .شدم خوشحال شما دیدن از من یان می ام دخترخاله و خاله بود گفته من به فقط مامان خب-
 .ناراحتی من از چرا دونم نمی من بود عادي خیلی که اونا با هم رفتارم ضمن

 ...منو مامانت-
 :گفت و شود تمام صحبتم نگذاشت

 می خودت خوام می معذرت ازت من .نکن توجهی مامان رفتارهاي به افسانه کنم می خواهش-
  .دارم دوستت و مهمی برام قدر چه دونی
  :وگفت کشید موهایش به دستی مستاصل رضا .شد نمایان صورتم در شادي موج

 مادرم که است روزي چند اما  نشو ناراحت ازمن .ببینیم رو همدیگه کمتر  دیگه بهتره فقط، ، فقط-
 پیش حرفی یا دردسر ندارم دوست من کرده شک من رفتارهاي به و کنه می کنترل رو آمدم و رفت 

 .بشه ناراحت و دلخور کسی که بیاید
 :گفتم آلود بغض و آمد درد به قلبم هایش حرف شنیدن از
 چرا؟-
 بابا با اش همه شده ناراحت خیلی مامانم زده حرف تو و من مورد در و اومده بابا که روز اون راستش-

 .خواستگاري رفتی بگی من به که این بدون چرا که که داره دعوا
  .ناراحته موضوع این از اون :گفتم ناراحتی با
 ناراحته این از بیشتر اون .نباشه پسرش خواستگاري تو حاضره کسی.اون جاي بذار خودتو تو خب-

 مزه خواسته می فقط  نبوده خواستگاري که این  گفته بهش بابام و نگذاشتیم جریان در اونو چرا که
 .بدونه رو تو پدرومادر زبون ي
 .دارم بدي احساس ها حرف این از من رضا-

  .رضا صورت به دوختم چشم و دادم قورت را دهانم آب و فشرد را گلویم بغض
 :داد ادامه ناراحتیم دیدن با و نگریست من به اي لحظه هم رضا

 این تو به  خوام می .کشم نمی تو از دست بشه هم چی هر .عمر آخر تا ایستادم تو پاي من افسانه -
 به نسبت عشقم از و بشم  غافل تو از اي زره .شه نمی باعث کس هیچ نظر و رفتار که  بدم اطمینانو

  .یارم می دستش به حتمن بخوام رو چیزي اگه من که دونی می خودت افسانه .بشه کم تو
  :گفتم و کرد نمناك را چشمانم اشک .آورد هجوم وجودم بر غم

  .مخالفه وصلت این با مادرت  که مشخصه کاملن اما دارم دوستت هم من خب-
 تصمیمات از خیلی با .هستم من خود مهم .باشن مخالف زمان و زمین اصلن .باشه مخالف خب-

 نمی دلش اصلن بابام همین .کردن همکاري و شدند موافق ها بعد  و بودن مخالف هم من ي دیگه
 و آب به خودشو حتا و شد راضی گرفتم تصمیمو این واقعن که دید  وقتی اما خارك برم من خواست

 کار این سر برم من تا زد آتیش



 

 

   .باشه مخالف من با قدر این زندایی که شه نمی باورم راستش-
 دست از رو همدیگه هم راحتی همین به که نرسیدیم هم به که روزه دو یکی تو و من .افسانه ببین-

 اما .آسونیه کار که مادر کردن راضی .جنگم می باشه الزم هم دنیا ي همه با تو خاطر به من .بدیم
  .بشه راحت تو بابت از خیالم باید هرچیز از قبل

 لحاظ؟ چه از-
  .باشی من با خوایی می و داري دوستم بدونم که این از-
 تا شینم می انتظارت به شده که هم عمر آخر تا  که بگم بهت باید و دارم دوستت که معلومه خب-

  .کنی راضی رو مادرت
 .کنی نمی فراموشم  و مونی می من با لحظه آخرین تا هم تو که بخور قسم پاکمون عشق به افسانه-
  
  .بخوري قسم هم تو که خوام می ازت .هستم عهدمون سر بر و خوردم قسم بارها و بارها من-
 این و.نکنم دریغ تالشی هیچ از تو به رسیدن براي که خورم می قسم.افسانه خورم می قسم هم من-
 رسید خواهد باالخره زود یا دیر باشیم هم کنار در همیشه براي روزي که دم می تو به  اطمینانو 

 .شه می راضی هم مادرم .بشیم بچه و زندگی و خونه صاحب کنیم زندگی هم با تو و من که روزي
 حساس قدر چه من روي که دونی می خودت .داره دوست را تو قدر چه بابام دانی می که خودت
  .ندارن مخالفت تاب بخوام واقعن رو چیزي اگه که این و هستن
 هم از راحت خیال با خوام می افسانه :گفت من به رو و داشت نگه  دانشگاه در نزدیک را ماشین

  .بده رو جوابم درست کنم می خواهش .نیستی ناراحت من از که باشم مطمئن .کنیم خداحافظی
  .نیستم ناراحت تو از من نه-
 .هستیم منتظرش تو و من که روز اون امید به .شکر را خدا-

 .خداحافظ فعلن :گفتم ماشینش از شدن پیاده حین و نشاندم لب بر لبخندي
 در را وجودم دارد دوست مرا وجودش تمام با رضا که این شادي وباز شدم امیدوار رضا هاي حرف با

 .برگرفت
 گذاشت ام شانه روي را دستش مادر .کردم تعریف مادرم براي را ماجرا ي همه برگشتم خانه به وقتی

  :گفت و
 .کنه می درست رو چی همه صبر و زمان گذر کنم می فکر هم من-

  :گفتم می شوخی به وقتی  و فرستاد می کوتاه پیام برایم فقط رضا دیگر حاال
  .بشه زیاد تلفنت پول ترسی می زنی نمی زنگ بهم دیگه چرا رضا-

 بازي نقش مامانم جلوي که کنم می تمرین دارم نیست طوري این اصلن نه :گفت می و خندید می
 .کنم
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  .خوبه پس-
 بیام بخوام من و نباشی سرکار اگر شد راضی که مامانم  بخونی خوب درساتو کن سعی افسانه-

  .کنیم راضی باید رو بابات دفعه این خواستگاري
 .انداخت می خنده به مرا و خندید می

 و برگردد رضا تا بودم گذاشته اتاق از اي گوشه و بودم گرفته قابش .بود شده کامل رضا اسب طرح
 لحظه هر را رضا عشق و یاد .نگریستم می دفترخاطراتم و ها نامه و ها یادگاري به .بدهم هدیه بهش

 بهانه گونه هیچ جاي دیگر تا باشم موفق امتحاناتم و ها درس در قدر آن داشتم دوست.داشتم خود با
 .باشد نمانده باقی خودم ي خانواده طرف از اي
 .افسانه :گفت و زد صدایم حالی خوش با حنانه  کالس در شدنم وارد محض به

 .اومدي زود قدر این چرا امروز طوره؟ چه حالت سالم- :گفتم و نشستم کنارش
  .دارم مهمی کار نفر یه با امروز-
  .نداریم خبر ما که کیه نفر یه اون-

 آهسته و انداخت نگاهی بودند کاري مشغول کدام هر و زدند می حرف بلند بلند که ها بچه به حنانه
  :گفت

 .خانم افسانه با-
  .یاد می استاد االن بگو زود کارتو خب :گفتم و گرفت ام خنده حرکتش این از
 .افسانه-
  .حنانه بگو-

 داري؟ ازدواج قصد تو افسانه،:گفت و گرفت دست در را دستم
  :داد ادامه او .حنانه چشمان به زدم زل و ریخت هري قلبم

  .کنه می بخت خوش رو تو اون مهربونیه و قلب خوش پسر ،سیاوش-
 :گفت و نشاند لب بر لبخندي او نگریستم می حنانه به زده بهت

  .بشی برادرم زن خوام می ازت و دارم دوست خیلی رو تو من -
 :گفتم و برگرداندم روي آن از بعد و افکند طنین میانمان سکوت

  .نزنیم حرف  موضوع این به راجع دیگه بهتره حنانه -
 چرا؟ :گفت تعجب با و شد ناراحت

  .کنم ازدواج خوام نمی حاالها حاال من خب-
 لحاظ از گیره می کشتی و ورزشکاره اون .مناسبه لحاظ هر از اون دیدي روکه سیاوش .افسانه-

 ... نداره کم چیزي پول حتی .قیافه و تیپ .رفتار و اخالق
 :گفتم و شود تمام صحبتش نگذاشتم



 

 

  .ندارم ازدواج قصد من اما دارید خوبی ي خانواده شما خوبه لحاظ همه از برادرت-
 لب بر تلخ لبخندي تنها کرد حفظ را خود آرامش اما شده ناراحت که بود مشخص اش چهره از

 .نشاند
 مهربان حنانه اما دهد می خاتمه را دوستیش و آید می بدش من از دادم که جوابی این با کردم حس

 صدایش گفت می برادرش از بار هر اما نکرد صحبت ازدواج مورد در دگر بود من فکرهاي این از تر
   .کند می صحبت بغض با کردم می حس  و لرزید می
  :پرسید او حنانه با صحبت حین روز یک

 چیه؟ برادرم مورد در نظرت افسانه-
  .گفتم که من حنانه-
 چیه؟ بردارم مورد در نظرت بدونم خوام می فقط نشو ناراحت نه-
 به  خودم من راستش بشه خوبی ورزشکار خواد می و کنه می فکر هدفش به که خوبه خیلی خب-

 که .داروسازي یا بخونم پرستاري یا گرفتم تصمیم و کردم پیدا عالقه رشته این به  بابام خاطر
 داري؟ عالقه ات رشته به تو راستی .داشتم دوست بیشتر رو پرستاري

 .کشتی سراغ رفت بابام خاطر به هم من برادر جالب چه-
 طور؟ چه-

 کشتی پدرم  داشت ورزش کل در و کشتی به زیادي ي عالقه من باباي :گفت و کشید آهی حنانه
 طور همین هم دوستش .شد شهید و جبهه به زد  کشتی تشک از اما بود گیر

 چی؟ دوستش .شده شهید تو پدر پس-
 .داداشمه مربی االن دوستش .نیوردن وقت هیچ رو جسدش اما شد شهید بابام-
 شدي؟ ناراحت-
 تو االن بابام جاي دونم می چون .شم نمی ناراحت زنم می حرف پدرم مورد در وقت هر من نه-

  .بهشته
 !نگفتی من براي رو اینا حال به تا چرا-
 .دونم نمی-

  :داد ادامه و نشاند لب بر لبخندي سپس
 عکاسی، ، رانندگی کنم می نام ثبت باشه که کالسی هر.بخونم چیزي هر از دارم دوست من -

  .کنه می خرج پول داره فقط حنانه گن می همه  فامیل .هرچی کامپیوتر
 .علم طالب یا باشی کنجکاو زیادي شاید-
 .هردوش-
 .گی نمی نه کنم ازت خواهش یه جان افسانه-
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 بگی؟ خوایی می چی-
  .کنه صحبت باهات رو اي دقیقه چند یه خواد می ایستاده دانشگاه در دم االن سیاوش-

 نه کنم می خواهش :گفت مهربان لحنی با حنانه بزنم حرفی آنکه از قبل و خورد گره هم در ابروهایم
  .کنه نمی عوض رو چیزي سیاوش با صحبت اي دقیقه چند .افسانه نگو

 .گفتم حرفامو قبلن که من اما-
 شاید کن صحبت سیاوش با افسانه کنم می خواهش .کنه صحبت خودت با که داره اصرار خیلی اون-

  .کنه قانع رو تو اون که این یا کنی قانع اونو بتونی
  .باشه اما گفتم که همونیه من جواب باش مطمئن-

 .منتظره اوناهاش :گفت من به رو سیاوش ماشین دیدن با حنانه .شدم خارج دانشگاه از حنانه همراه
  .من خاطر به .افسانه

 و کرد برسی احوال خواهرش با و شد بیاده ماشین از سیاوش که دیدم بعد و نگریستم بهش حرص با
 طوره؟ چه حالتون سالم :گفتم و افکندم زیر به سر .گفت سالم من به رو سبس

 .خانم افسانه ممنون-
 اي دقیقه چند کردید قبول که ممنون :گفت من به رو بعد .بماند منتظر تا خواست حنانه از نگاه با

  .بدید اختصاص من به رو وقتتون رو
  .کنم می خواهش :گفتم و بود بایین سرم همچنان

 .کنیم صحبت .شید ماشین سوار هستین معذب جا این اگه-
 .بگید زودتر هست مطلبی اگر کنم می خواهش نه-
 .کنم صحبت شما با بتونم من بشه موقعیتی یه که کردم اصرار حنانه به خیلی من .خانم افسانه-
 .شدم ناراحت خیلی گفتین طوري اون من پیشنهاد مورد در شما که اومدوگفت حنانه وقتی راستش 

 .نداشتم رو جوابی همچین توقع واقع در
 .اما متاسفم :گفتم و نگریستم ناراحتش ي چهره به و کردم بلند سر

  .بگید من به هست مشکلی اگه کنم می خواهش خانم افسانه چی اما-
 !مشکل-
 حداقل بدید رو رد جواب .بیایم خانواده با بدید اجازه که این بدون که نیست درست طور این .بله-

 .باشه داشته وجود راهی شاید بگید رو دلیلتون
 .ندارم ازدواج قصد من راستش :گفتم کنان من و من

 همه با حتا .ندارم موضوع این با مخالفتی هیچ من گید می ودانشگاه درس خاطر به اگه خانم افسانه-
 .بخونه درس نحو بهترین به بتونه همسرم تا .کنم می کمک وجود ي
 .بگید لطفن هست اي دیگه شرایط اگه :گفت عاجزانه سیاوش و افکندم زیر به سر سکوت در



 

 

  :گفتم مصمم و دادم قورت را دهانم آب
 مورد این در خوام نمی که گفتم هم بهش و چیه ازدواج مورد در نظرم که گفتم هم حنانه به من-

 .بشنوم یا بگم چیزي
 کننده قانع دلیل یه من براي کنم می خواهش اما گفتین بهش چی شما که گفت من به حنانه بله-

 .چیه براي مخالفت این دلیل بدونم من که بیارید
 .کنم ازدواج خام نمی که اینه من دلیل فقط خب-
 .بگید کنم می خواهش هست من جود و در ایرادي اگه بدونم خوام می-
 .دارید هم خوبی ي خانواده هستید ازدواج یک مناسب لحاظ هر از .ندارید ایرادي هیچ شما-
  چی؟ پس-

 .کردم سکوت و برگرداندم روي
 مشکل هم من خود براي کنید باور .کنم اذیت رو شما هام حرف با خوام نمی من کنم می خواهش-

 .بدید جواب صادقانه من به رو چیزي یه حداقل اما گم می رو ها حرف این دارم که هست
 ...شما که هست اي دیگه کس :گفت کوتاه آهی با بعد و کرد مکث اي لحظه

 دیدم اما بله بگویم خواستم ریخت هري قلبم پرسید را سوال این صادق و رك همه این که این از
 .نه :گفتم عصبانیت با ندارم را جراتش

 .بشه صحبتی دیگه موردش در خوام نمی من :دادم ادامه عصبانیت با 
 .چشم :گفت وار زمزمه  و ناراحت و انداخت زیر به سر سیاوش

 :گفت و دنبالم دوید صحنه این دیدن با حنانه رفتم جا آن از سرعت با گفتم که را جمله این
 ...افسانه

 سیاوش هاي صحبت و منتظره غیر مالقات این از .شدم دور جا آن از زودتر چه هر و نکردم توجهی
 را حقیقت کاش که اندیشیدم می خودم با بار هر بود درگیر و آشفته ذهنم و تپید می تند تند قلبم

 که کردم می فکر خودم با بعد اما ریختم می دستش روي را پاکی آب و گفتم می خواهرش یا او به
 برگشتم خانه به وقتی .دارم دوست را کسی که بگویم خواهرش یا سیاوش به من که دارد لزومی چه

 در حال به تا تبید می تند تند قلبم هنوز و داشتم اضطراب .نشستم تخت روي و اتاق توي رفتم
 و است حنانه دانستم می خورد می زنگ دایم همراهم تلفن بودم نیفتاده گیر هایی موقعیت چنین

  !اومدي تو مگه افسانه :گفت و شد اتاق وارد مادرم .نداشتم توجهی
  .اومدم االن مامان سالم-
  .بده جواب تلفنتو .بخور چیزي یه بیرون بیا اتاق تو اومدي چرا بس-
 :دادم باسخ و برداشتم را همرا تلفن .رفت جمله این گفتن با
 الو-
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  .رفت راه هزار دلم .داري نمی بر گوشیتو چرا .افسانه الو-
  .سالم-
 شدي؟ ناراحت افسانه-
 چی؟ از نه-
 من دونی می که هم تو کرد می اصرار خیلی سیاوش .نه یا ناراحتی برادرم و من از بگو خدا رو تو-

 گفت؟ بهت چی حاال .نکنم قبول نتونستم دارم دوستش خیلی
 !هیچی-
 !شه می مگه-
 .ببرس خودش از خب-
 دیگه بگو خب .رفتی گذاشتی طوري اون که هم تو .ناراحته فقط گه نمی هیچی که اون-
  .گفتم هم آقا سیاوش به گفتم تو به که چیزایی همون-

 هم تو دیگه حاال افسانه گم می .سیاوش واسه بمیرم :گفت سبس و کرد سکوت اي لحظه حنانه
  .باشه .نباش ناراحت

 .کنم می آشتی باهات شرط یه به من-
 .کنم می قبول باشه چی هر .افسانه بگو-
 .نشه صحبت مورد این در دیگه-
  .باشه گفتیم که برادرم هم من هم .باشه-
 .نداري کاري فعلن -
 خداحافظ .ممنون نه-

 می حق خودم به اما .سوخت برایش دلم سیاوش غمگین ي چهره آوردن یاد به از تماس پایان از بعد
 .کنم ازدواج او با خواستم می و داشتم دوست را رضا من دادم

 برایم رضا فقط نداشتیم هم تلفنی تماس حتی و دیدم نمی دگر را رضا من .بود ترم پایانی روزهاي
  :گفت می رضا کردم می گله وقتی .فرستاد می کوتاه پایم

  .بهتره دومون هر براي طوري این بگذره روال همین به مدتی بهتره
 روزها این که داد می اطمینان من به بار هر رضا کنم قبول بودم مجبور اما بودم ناراحت بابت این از

 زندگی خوشبخت هم کنار در ناراحتی هیچ بدون که رسید خواهد فرا روزي باالخره و ندارند دوامی
 حنانه با دانشگاه در وقتی روز یک .کردم می سبري غم و انتظار امید در را روزهایم کرد خواهیم
 :گفتم ناراحتش ي چهره دیدن با کردم برخورد

 شده؟ چی حنانه-
 .هیچی-



 

 

  .باشی طور این تو و نباشه چیزي !شه می مگه-
  .نیست چیزي که گفتم-
 .چته بگو نشده شروع کالس تا بشینم نیمکت یه روي بریم بیا-

  :گفتم حنانه به رو .نشستیم نیمکت یک روي حیاط توي وقتی
 بگو؟ شده؟ چی-

  .داد نشان من به عکس یک آن الي و آورد بیرون کتاب یک کیفش توي از و کشید آهی حنانه
 برادرش خواستگاري به راجع خواهد می باز کردم فکر و شدم عصبانی کمی برادرش عکس دیدن با

 روي را اش اشاره انگشت حنانه .شده تموم من براي دیگه موضوع این بگویم خواستم تا کند صحبت
  :گفت و گذاشت برادرش کناري ي چهره

  تر سنگین وزن تو البته برادرمه اي رشته هم .باقري مهدي این-
 ...،بگو خب :گفتم کنجکاوي با من و کرد سکوت

  :گفت لرزان صدایی با و شد جمع چشمانش توي اشک
 .مخالفه برادرم .من خواستگاري اومد-

 مخالفه؟ چرا :گفتم اختیار بی و لرزید قلبم
 سیاوش .نیستن راضی پدرومادرم که گفت مهدي .اومدي تنها خودت چرا پرسید ازش اومد وقتی-

 .بیا اونا با شدن راضی پدرومادرت وقتی برو گفت بهش هم
  :گفتم ناراحتی با
 مخالفن؟ چرا پدرومادرش-

 .کوچکتره من از سال چهار مهدي :گفت و ریخت پایین چشمانش از اشک
 نیمد؟ دیگه :گفتم نگریستم می صورتش به آلود بهت که حالی در و سوخت حالش به دلم

 .نه-
 داري؟ دوستش خیلی-
 .معلومه خب-
 دست در را حنانه دست  .بست را گلویم راه بغض و افتادم خودم مشکل یاد به مشکلش شنیدن با

 :گفتم و فشردم
  .شه می درست جان حنانه نباش ناراحت- 
  .بشه درست خواد می طور چه-
 کنه می راضی رو مادرش پدرو .باشه داشته دوست رو تو گه می که قدر اون باقري مهدي اگه خب-
 خواستگاري بیان تا
 .است ناراضی هم من برادر تازه .کنه راضی رو پدرومادرش بتونه، نکنم فکر-
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 .داره دوستت گی نمی مگه .هستی امید نا قدر این چرا-
 ..آره-
 .کنه می تالششو و سعی ي همه باش مطمئن پس-
  .بشنوه دهنت از خدا-
 گه؟ می چی مامانت-
  .موافقه سیاوش با اون-
 زحمت خیلی رشته این براي تو .کنی خراب امتحاناتو نباید تو و نزدیکه امتحانا االن جان حنانه-

 موقع اون اما یاد می مادرش و پدر با مهدي که یاد می روزي که دم می اطمینانو این من .کشیدي
 درسات از .شدي ناامید زود و نداشتی اطمینان ش وعالقه عشق به که این خاطر به که هستی تو این

 .کردي اذیت خودتو و افتادي عقب
  :گفت ناراحتی و تردید با
 .کنه راضی رو مادرش پدرو تونه می یعنی افسانه-
 به رسیدن براي وجود تمام با داره هم االن کنه می خودشو سعی ي همه اون که باش مطمئن آره-

 .کنه می تالش تو
 .دادي امید من به هات حرف با تو ممنون-
 هر کالساي دیگه االن  نگیر خودت به رو قیافه این و نکن ناراحت خودتو قدر این دیگه حاال خب-

  .بریم باید  شده شروع کدومون
 .رفتیم هایمان کالس به کدام هر و شدیم جدا هم از .دیدم چشمانش در را شادي و امید برق

 حدودي تا مشکلش .بودم گیر در خود با را روز وتمام شدم ناراحت حنانه عشق ي قصه شنیدن از
 تري بزرگ مشکل حنانه  که بود وواضح بود بزرگتر من از رضا شکر را خدا باز اما بود من مشکل مثل

  .داشت
 از و گرفت می فرا را وجودم ترس بار هر و کردم می فکر حنانه به هنوز برگشتم خانه به هم وقتی
 .کند راضی را مادرش نتواند رضا نکند پرسیدم می خود
 :گرفتم تماس رضا با و همراه تلفن سراغ رفتم و فشرد را گلویم بغض

  رضا سالم-
 طوره؟ چه حالت سالم-
 !شما هاي پرسی احوال از-
  .دونی می منو شرایط که تو زنی می حرفو این چرا .افسانه-
 نشده؟ تنگ من واسه هم دلت اصلن یعنی-
  .کرد شه می چه خب اما شده تنگ دلم که معلومه خب-



 

 

 .ترسم می من رضا-
 ترسی؟ می چی از-
  .نشه راضی دایی زن که این از-
  .کردیم صحبت هم با قبلن که ما ترسی می چی واسه آخه-
 .کنم صبر باید تاکی اما دونم می-
  .کنم می صبر باشه که هم عمر آخر تا گفتی می که نبودي تو مگه شدي خسته زودي این به-
 .گفتم آره-
 .شم می دلسرد من کنی می فکر نکنه زنی می چیه ها حرف این پس-

  :داد ادامه رضا و کردم سکوت
 .بمیرم تو براي حاضرم من که واقعن-

  :گفتم لرزان صدایی با و ریخت پایین چشمانم از اشک
 .طور همین منم-
  .باش داشته اطمینان من به پس-
 .باشه-
 .باشی موفق همیشه مثل خواد می دلم نزدیکه امتحانا .بخوري غصه و باشی ناراحت نبینم دیگه-

 ،خداحافظ نداري من با اگه کاري دیگه خب
 .خداحافظ باش خودت مواظب ممنون نه-

 و ها شب .کرد آرام را حنانه قلب هایم صحبت با که طور همان ساخت آرام را قلبم رضا با صحبت
 می خواندن به تشویق مرا و فرستاد می کوتاه پیام برایم رضا خواندم می  امتحانات براي که روزهایی

 تشویق را او و فرستادم می پیام حنانه براي هم من .باشم خواندن مشغول لحظه آخرین تا که کرد
  .بخواند لحظه آخرین تا کردم می

  .بود نزدیک عید و گذاشتم سر پشت موفقیت با را امتحاناتم باالخره
 شدیم بلند جا از دو هر .زد صدایمان پدر که بودیم استیشن پلی بازي مشغول اتاق توي اشکان و من

 میز روي از را ها پول واشکان من دیدن با بود مادرنشسته کنار  مبل روي او .رفتیم پدر سمت به و
 بابا :گفتم اعتراض با  ها آن شمردن از بعد اما نگریستم ها پول به حال خوش .کرد تقسیم و برداشت

 !اندازه یه اشکان و من
  :گفت جانب به حق اشکان

  .بشه رعایت باید عدالت .چی پس-
 !دیگه چیزاي یا !منه شلوار قیمت هم اشکان پاي ي انداره شلوار بازار رید می وقتی  شما .بابا آخه-

 .افسانه گی می درست :گفت و خاراند را سرش سپس و کرد فکر کمی پدر



 56فرزانه تقدیري / 
 

 

 بره .خواد می چی براي عید لباس .شده بزرگ دیگه این اصلن !چی یعنی :گفت اعتراض با اشکان
 .بخره براش شوهرش تا کنه شوهر

 .زشت اردك جوجه داره ربطی چه تو به هم بعدش .خودتی این اولن-
 .خودتی-

 .من به بدید رو پوال اصلن.دیگه کنید بس :گفت عصبانیت پدربا
 :هستیم بدي موقعیت در که دریافتیم  و نگریستیم یکدیگر به دو هر

  .باشه خب :گفت آهسته اشکان
 .بابا ممنون-
 .برید حاال-

 دیگر هاي سال از تر زیبا و تر تیپ خوش امسال عید خواستم می .هایمان اتاق توي رفتیم کدام هر
 .باشم
 براي و بستم را چشمانم بعد و کردم دعا ام خانواده و خودم سالمتی براي اول سال تحویل ي لحظه
 رضا کنار در که خواستم خدا از و کند می را دعا همین هم مادرم دانستم می کردم دعا رضا با ازدواج
  .شوم بخت خوش

 تحویل از هم روزي چند اما .بودیم دایی ي خانواده آمدن منتظر مادر و من عید اول روز همان از
  .نبود خبري ها آن آمدن از و بود گذشته سال

  .داییت اال اومدن فامیل ي همه :گفت می مادرم
  :گفتم می اما بودم عقیده هم مادرم با هم خودم گرچه

 .هستن داري مهمان درگیر هم اونا البد ن یا می مامان نشو ناراحت-
 تلفن با رضا نگریستم، می هایمان بچگی آلبوم اتاقم توي داشتم که حالی در شب یک باالخره
 .گرفت تماس همراهم

 :گفتم پاسخ را تلفن خوشحالی با
 خوبه؟ حالت .رضا سالم-
 طوري؟ چه تو .خوبم ممنون .من عشق سالم-
  .خوبم هم من-
  .شما ي خونه دیدنی عید بیایم قراره امشب افسانه،-
 !رضا گی می حاال-
 مگه؟ طور چه چرا-
  .کنیم پیدا شو آمادگی ما که بگی زودتر نباید خب-
  .شد می فردا امروز ش همه افسانه ببخشید-



 

 

 رفتین؟ تون خاله ي خونه-
 مگه؟ طور چه آره-
 ما؟ ي خونه از زودتر-
 .ها شم می عصبانی !افسانه-
 .پرسیدم سوال .رضا ببخشید-
  .نپرس سواال این از دیگه-
 هستی؟ عصبانی رضا :گفتم مهربان لحنی با
 .نه :گفت است عصبانی هنوز بود معلوم که حالتی با
 .کردم خواهی معذرت که من رضا-
  .امشب تا پس .باشه-
 خداحافظ-
 !من عشق خداحافظ-
 می ناراحت رفتند خاله ي خانه به اول که کردم می فکر این به وقتی اما شدم حال خوش آمدنشان از

 .نزند سرم به بیهوده هاي فکر دیگر که بودم داده قول رضا به من اما .شدم
 .بیاد امشب خواد می حسین دایی مامان :گفتم مامان به و آشپزخانه توي رفتم

 گفت؟ کی-
 .رضا معلومه خب-
 .گه می حاال بده خیرش خدا-
 .گفتم بهش هم من-

  .بخره میوه بزنم زنگ بابات به باید :گفت و نگریست من به اي لحظه مادر
 .داشتم اضطراب .نبود دلم توي دل
 را هایش نصیحت تمام مادر .باشم مادر حال کمک کردم سعی هم من آورد و خرید را ها میوه پدر

  .گفت
 .شدم حفظ از شونو همه که گفتی رو اینا قدر این مامان-
  .کنی هم عمل نباشی حفظ فقط کنه خدا-
 .چشم .باشه :گفتم و بوسیدم را او

 مهمان از غرور با .شده قبل روزهاي از تر تیپ خوش رضا کردم احساس آمدند دایی ي خانواده وقتی
 مبل روي مادرم تعارف با .نگذاشت کم گرم استقبال و تحویل از هم دایی .کردم استقبال ها

  .نشستند
 اسفندیارکجاست؟ آقا پس-
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 .رسونم می خودمو گفته اما .داروخانه-
  .داره نمی بر دست هم عید هاي شب ایشون-
  .شناسه می تعطیلی و عید مریضی مگه گه می .بگم چی-

 پذیرایی دیوار به که من ي گرفته قاب نقاشی به کرد می صحبت مادرم با که طور همان دایی چشم
 .بود نشسته زار تمشک در که  خرما بلبل یک طرح نقاشی  افتاد بود شده نصب

 تواست؟ دست هنر جان، افسانه-
 .جان دایی بله :گفتم افتخار با

 .کشه می هایی طرح چه دونی نمی :گفت مادر
  .بکش یکی هم من براي جان افسانه زیباست واقعن-

 .کردم جمع مشتري برات من :گفت و خندید رضا
 خواهشو این دیدم که رو هنرافسانه خودم من.نگفتی که تو :گفت و انداخت رضا به نگاهی دایی
 کردم

  .انداختم زندایی به نگاهی چشمی زیر
 از .داشتیم مهمانی روز در ما که دارد را حالی و حس همان و رفت می سرخی به رنگش کردم حس

 هاي سفارش به توجه با اشکان کمک با خودم را پذیرایی لیدم با می خود به تمجید و تعریف همه آن
 به من صحبت دوباره باز .رساند خانوادگی جمع به را خودش هم پدر مدتی از بعد .دادم انجام مادر
 :آمد میان

 .اسفندیار آقا هستی کار سر هم تعطیل روزهاي شما-
 بهش خودم که دونید می .داروخانه بیاد نداره کالس که روزایی افسانه  قراره دیگه مدتی از ایشاال-

 ... رو داروها طور چه که دادم یاد
 .تالشه حال در روزهاش ي همه معلومه که طور این-

 :گفت افتخار با مادرم
  باره می هنر دخترم انگشت هر از طوره همین بله-

 گوش ساکت هم من .شدند صحبت مشغول رضا و اشکان و زندایی و مادر .دایی با پدرم آن از بعد
  .گوید می چه  زندایی بشنوم تا بودم کرده تیز را هایم

 براي بود رفته آن بازي از که را جدیدي ي مرحله و داد می نشان رضا به را همراه تلفن داشت اشکان
  .کرد می شکایت و گله داشت معمول طبق زندایی .داد می  توضیح رضا

 چیز زمان چرا دونم نمی اما نداریم کم هیچ مالی لحاظ از که ما دونه می خدا نیست، متوجه اصلن-
 یا خونه به نیاز پسر این گم می چی هر یاره می پیش خوردي اعصاب قدر این شه می که خریدن



 

 

 رو مبلمان که این یا کردیم رنگ دوباره تازه رو خونه که حاال گه می .کنه نمی گوش داره سرمایه
 ...کنه خرج یاد می زورش ها داره فلور .ها حرف این واز خریدیم ماشین تازه یا کردیم عوض  تازه

  .اس ام اس . افسانه :گفت و آورد من سمت به را همراه تلفن اشکان که دادم می گوش داشتم
 می گوشی ي صفحه به داشتم که همین .بود فرستاده پیام حنانه .گرفتم اشکان از را همراه تلفن

  :شد جلب زندایی صداي به گوشم نگریستم
 دختر کو آخه هم بعدش و زندگی وضع این با .گیري نمی زن پسرت براي چرا گن می وقت اون -

 ...یا .زنن می حرف موبایل با روزا این دخترا ي همه !نجیب و خوب
  .خانم انیس چیه؟ منظورت :گفت ناراحت لحنی با مادرم .آمد فرود سرم بر پتک مثل اش جمله

  .خانم فلور ندارم منظوري که من-
 .گی نمی منظور و هدف بدون رو حرفی هیچ . داشتی منظور شما چرا-

  :گفتم لرزید می ناراحتی و عصبانیت از تنم تمام که حالی در و شدم بلند جا از زد سرم به دیگر
 همین به بزنید زنگ شما اختیار در .هستم من منظورتون اگه .من همراه تلفن این زندایی بفرمایید-

 ...شماره
 !گرفتید خودتون به چرا دوتا شما .افسانه زنی می حرفها چه-

 .زنی می تهمت دخترم به داري و ما ي خونه تو نشستی شما :گفت و چکید مادر چشمان از اشک
 شده؟ چی :گفت دایی ناگاه به افکند طنین میانمان مرگباري سکوت
 اس ام اس و موبایل با بودکه دخترایی با منظورم فقط نزدم حرفی من :گفت جانب به حق زندایی
 ... چرا دونم نمی من.گردن شوهرمی دنبال

 ...مامان :زد فریاد اعتراض با رضا
 اي تحفه کاش حاال .پایین افتاده ازش فقط دختر یه همین و شده باز  آسمون انگار .نزن حرف تو-

 .بود هم
 به که دم نمی اجازه ناسی و احد هیچ به من خانم انیس ببینم کنید صبر :گفت عصبانیت با پدرم

  .بزنه تهمت دخترم
 .اسفندیار آقا باشید آروم  شما کنم می خواهش :گفت پدرم به خطاب ناراحتی با دایی
 رك هستی مخالف اگه خب .ناراحته قدر این چرا خانم این دونم می من :گفت لرزان صدایی با مادر

 .زنی می تهمت دیگه چرا بگو کنده پوست و
 چه .داره هم حق  البته.کنه می ول شما دختر مگه کنم ابراز خودمو مخالفت طوري چه دیگه من-

 !ساده البته و خوشتیپ و خشکل کماالت با پولدار من پسر از بهتر کسی
 .احمق زن دیگه شو خفه.شو خفه .شو خفه :گفت فریاد با دایی
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 حس .پیچید می گوشم توي ام گریه هق هق صداي بردم پناه اتاقم به گریه با و شد تمام تحملم
 وجود تمام با و گذاشتم قلبم روي را دستم .آورم می باال خون و ام خورده را جوشی آب کردم

  .گریستم
 پدر دایی ي خانواده رفتن از بعد .کرد حمله زندایی به دایی که شنیدم و گرفت باال شدت به بحث
 کجان؟ اشکان و افسانه- :گفت مادر روبه
 .اتاقاشون تو رفتن کدوم هر :گفت گرفته صدایی با مادر
  .کن باز رو در بابا افسانه.افسانه :کوبید آن به ضربه چند و آمد من اتاق سمت به پدر

  .گریستم می فقط
 .کن باز رو در بیا افسانه-

 :کردن بحث هم با کردند شروع .نشنیدند من از جوابی وقتی
  .توست تقصیر ش همه-
 .برادرمنه پسر رضا چون البد من؟ چرا-
  .شدي بچه مشت یه همراه و همکار فکر بدون که این خاطر به خیر نه-
  چیه؟ منظورت-
 خبره؟ چه فهمم نمی هستم خونه بیرون ش همه چون کنی می فکر-

 رو رضا دنبال ما که بگی خانم اون مثل خوایی می هم تو یعنی :گفت و ترکرد بلند را صدایش مادر
 .گرفتیم

  .بقییه حال به وایی زنی می حرفو این تو اگه :گفت گریه میان و گریست بعد
 این از بیشتر هم به ذاشتی می نباید مادر یه عنوان به تو اما داشتن عالقه هم به اونا که درسته-

 دیگه شما  پارك دایم.مهمونی اون به مهمونی اون از دادي می میدون بهشون نباید .بشن وابسته
 بودید دراورده شورشو
  .بیاره خانواده این از اسمی نداره حق کس هیچ دیگه :داد ادامه تر عصبی سپس

 زنش سال هاي سال که من ي عرزه بی برادر این زد تیر با باید هم شون سایه کردي فکر چی پس-
 .مونه می مار مثل که ببره زبونتو شور مرده.دهنش توي نزد و گفت خواست هرچی
 با آمد در همراه تلفن صداي باز که کردم می گریه فقط و بمیرم و زمین بگذارم سر داشتم دوست
 .کردم پرت اي گوشه و کردم خاموش را آن رضا ي شماره دیدن

  :گفت می و آمد می نگران مادر بودم کرده حبس اتاقم در را خودم 
  .کن باز رو در افسانه-

 .رفت می و شد می خسته که شنید نمی من از صدایی و زد می در قدر آن



 

 

 و بود پر رضا از دلم .گرفت می بر در را وجودم تنفر احساس کردم می فکر شب آن ماجراي به وقتی
 .کند تحقیرم بخواهد کسی که نیستم کسی من .کردم می تمام میانمان را چیز همه باید دیگر

  .بچسباند بهم اي وصله بتواند که نیستم کسی من و کرده اشتباه که فهمید می باید زندایی
 خودم به آینه توي و رفتم .نگریست من به تعجب با مادر آمدم بیرون اتاق از و کردم باز را در

 باشم مسلط خود بر کردم سعی .نداشتم چهره به رنگ و بود شده متورم گریه از چشمانم نگریستم
 هاي نگاه به توجه بی و صبحانه ي سفره پشت نشستم حرفی هیچ بدون باختم می را خودم نباید

  .شدم خوردن مشغول دو آن متعجب
 .افسانه-

 است؟ شنبه چند امروز مامان :گفتم و نشاندم لب بر تلخ لبخندي
  مادر برم قربونت-

  .دوشنبه :گفت اشکان داد جواب مادر که آن از قبل
   .دارم کالس عصر :گفتم و آمد بر نهادم از سرد آهی
  .کنی می تحمل داري رو بزرگی غم چه که برات بمیرم :گفت و بوسید را صورتم مادر
  .کردم کنترل را خودم که شود سرازیر هایم اشک خواست می فشرد را گلویم بغض
 از رضا دیدم شدم رد که خودمان کوچه از شوم  نقاشی ي آموزشکده راهی خواستم می وقتی عصر
 نبینمش تا کردم کج را راهم  .بست را گلویم راه بغض .شد تازه دلم غم انگار دیدنش با آید می دور
 .رسید من به و دوید اما
 ...افسانه-

 حرفام به دقیقه یه کنم می خواهش .افسانه :گفت ملتمس لحنی با رضا دادم ادامه راهم به توجه بی
 افسانه.افسانه.کشیدم می خجالت مادرت و پدر از اما اتون خونه در دم بیام خواستم می . کن گوش

 کردي خاموش ت گوشی چرا
 افسانه نام به اي عمه دختر دیگه تو بعد به تاریخ این از .کن گوش خوب :گفتم تهدید با و ایستادم

 .بزنی حرف من با بخوایی حتا شه می روت طور چه دونم نمی اصلن نداري
 .کنم نگاه چشمات تو تونم نمی کن باور .سخته برام خدا به افسانه :گفت بغض با
 .شده تموم چی همه دیگه تو و من بین .ندارم تو با حرفی هیچ دیگه من .نیار زبون به منو اسم-

 .نشو من مزاحم دیگه درضمن
 :گفت بغض با و عاجزانه

 .ننویس من پاي به رو اي دیگه کس گناه.ببخش افسانه-
 حال به فرقی هیچ مادرت پدرو یا تو باشه مقصر خواد می هرکسی :گفتم ناراحت و لرزان صدایی با

  .کنه نمی من
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  .ببخش :گفت التماس با
  را کدامتان هیچ.بخشم نمی-

 .گریه بود شده کارم.شدم دور جا آن از سرعت با و برید را امانم گریه
 همه که گذشته برعکس آورد نمی را اش خانواده و رضا اسم  کسی دیگر گذشت روز آن از ها هفته
   .بسپارم فراموشی دست به را چیز همه داشتم سعی .بود رضا اسم اش

 فصل دوم
 پیام آن یاد به دیدم را حنانه وقتی .کردم آغاز را جدید ترم شکسته دلی با من و شد آغاز جدید ترم

 که بروم باال ها پله از خواستم می ام ندیده را او یعنی دادم نشان طوري فشرد را گلویم بغض کوتاه
 .گذاشت ام شانه روي را دستش و دوید

  .افسانه سالم-
  سالم-
 .خوبه حالت-
  طوري؟ چه تو خوبم-
 دادي؟ نمی جواب فرستادم پیام برات هرچی .خاموشه گوشیت ش همه چرا-
  .بود خراب مدت یه گوشیم-

 :گفت که بودیم ها پله از رفتن باال حین
 .باشیم تونیم می هم با روزهایی چه بدونم خوام می بگو بهم کالساتو ي برنامه بعد راستی -
  :گفت حالی خوش با ها کالس ي برنامه دیدن با .ببینمش نداشتم طاقت راستش کردم قبول اکراه با
  .شنبه چهار روزهاي جز به روز هر تقریبن .خوبه خیلی-

 نبود یکی هایمان رشته که بودم آورده شانس تازه بود چهارشنبه روزها ي همه کردم آرزو دلم توي
  .گرفت می دلم و آمد می یادم به مهمانی شب ي خاطره دیدنش از .دیدمش می باید همیشه وگرنه
 و شد می فشرده بیشتر به قلبم گذشت می بیشتر هرچه .بود دایی زن هاي حرف ذکرم و فکر تمام
 می پیاده را او دانشگاه در روي روبه که دیدم می را حنانه برادر روزها بعضی .شد می بیشتر ام کینه
 اشتباه قدر چه که بفهمانم دایی زن به توانم می طور چه کردم می فکر خودم با دایم .رود می و کند

 و تنفر خشم با را روزهایم و کردم می فکر موضوع این به دایم .چشمانش در بشوم خاري و کرده
 .گذراندم می کینه

  :گفتم حنانه دیدن با روز یک بودم گرفته را تصمیم دیگر که بود ترم اواسط
  .بخوریم بخریم چیزي یه بریم بیا حنانه-
  .خونه برم خوام می شده تموم کالسم من .باشه-
  .خوریم می ساندویچ یه ریم می باهم بمون .دارم کالس هنوز من-



 

 

  .نشستیم ها چمن توي و رفتیم ساندویچ خرید از بعد
  .موندي که ممنون-
  .کنم می خواهش-
  :گفت و آورد بیرون را همراهش تلفن کیفش توي از
  .نشه نگران مامان بزنم زنگ یه ببخشی-
  .کنم می خواهش-

  :گفت من به رو تماس پایان از بعد
  .شد بهتر حاال خب-

  .کردیم خوردن به شروع
  .بشیم صمیمی هم با قدر این وتو من  کردم نمی فکرشو اصلن :وگفت خندید

  .شد شروع بارانی روز اون از ش همه-
  .شدیم صمیمی خیلی دیگه بعد به روز اون از اما بودیم دوست باهم ما .یادته  آره-
  .بود برادرت که خوب-
  .دنبالمون اومد می تو باباي نبود اون اگه خب-
  .کنه تصادف بود نزدیک و اومد دوباره برادرت و خریدیم  گوشی دومون هر بعدش روز .یادته آره-

 .بره یادم شه می مگه :گفت و خندید حنانه
  :گفت ناراحتی با و نگریست چشمانم به و کشید آهی یکباره به حنانه و شدیم ساکت دو هر

  .بودیم هم کنار در همیشه براي وقت اون بودي داده مثبت جواب برادرم به کاش افسانه-
  .نشده دیر هم هنوز :وگفتم نشاندم لب بر لبخندي خواستم می خدا از مدت تمام در که من
 گی؟ نمی دروغ که تو !افسانه :پرسید ناباورانه بعد زد  موج حنانه چشمان در شادي برق

  .باشه دروغ تا خوایی می-
 روزي تا بودم منتظر همیشه چیه دونی می .کنی قبول باالخره تو که خواستم می خدا از من .نه .نه-

 سیاوش دونی نمی .بشی راضی کردم نمی فکرشو اصلن .کنیم تکرار پیشنهادمونو دوباره ما و برسه
 .شه می خوشحال قدر چه
  اما.شوند جاري هایم اشک بود نزدیک و انداخت چنگ گلویم بر بغض کشید آغوش در صمیمانه مرا

  .کردم می عملی را آن باید و بودم گرفته را خود  تصمیم
  .داشتم خود با را عالم هاي غم تمام انگار من اما برگشت خانه به حال خوش حنانه روز آن

 ها خانواده اختیار در را وقتی تا خواست مادرم از و گرفت تماس مان خانه با حنانه مادر شب همان
  .دهد قرار

  .کردم اعالم سر عالمت با را خودم رضایت و نگریست من به مادرم وقتی
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 !کنی ازدواج خوایی می که مطمئنی تو افسانه :پرسید تردید با مادر یافت پایان تماس وقتی
  .مامان بله-
 ...اما-
  .نه یا هستن مناسب بینیم می .یان می خب-
  .نیست مناسب ازدواج براي ت روحیه االن کنم می فکر من-
 که فهمم می کنم فکرمی حنانه برادر به وقتی .خوبه حالم من مامان کنی می رو فکر این چرا-

 و خواد می همسر از دختر یه که هرچیزي .داره رو داشتنش آرزوي هرکسی که داره موقعیتی
 چنین لیاقت کنم می حس مامان چیه دونی می .خوان می  داماد از دختر ي خانواده که هرچیزي

  .باشم داشته رو چیزي
 جریان مقدمه بدون مادر برگشت خانه به پدر وقتی .نکند پیچم سوال دیگر تا اتاق توي رفتم

 را هایم اشک کند صحبت من با تا آید می پدر االن دانستم می .گذاشت درمیان او با را خواستگاري
  .شد اتاق وارد سپس و نواخت در به اي ضربه چند پدر .نشستم تخت روي و کردم پاك

  .سالم-
  .بابا سالم-

 داري؟ ازدواج قصد واقعن تو افسانه :گفت و نشست تخت روي کنارم و آمد
  :نباشد زدنم حرف مانع بغض تا دادم قورت را دهانم آب

 رسوند منو بارونی روز اون که هست  همونی پور علی سیاوش بابا .هستند خوبی ي خانواده اونا-
  .خونه

  .گفت برام رو چی همه مامانت .بابا دونم می-
  کردي؟ فکراتو حاال-
 اگه بعد کنیم می فکرامونو ما یان می اونا خب ام بچه من مگه کنی می صحبت طوري این چرا بابا-

  .خوبیه پسر برادرش .هستم دوست حنانه با که هاست مدت من .بله گیم می خواستیم
 ازدواج کردي تموم رو دانشگاه که این از بعد و بخونی درس نداشتی دوست تو مگه جان افسانه-

 کنی؟
 .کنه دور هدفم از منو تونه نمی چیز هیچ بابا باش مطمئن .بخونم درس خوام می هم االن خب-

 درس شه می هم .رسیم می نتیجه به مطمئنم و گم می رو شرایطم و کنیم می صحبت باهاشون
  .کرد ازدواج هم و خوند

  .باشه .خوایی می طوري این تو اگه .بابا باشه-
 .شدم خیره سقف به و خوابیدم تخت روي اندوه با.بست را در و رفت بیرون اتاق از

 :پرسید پدرم از مادرم که شنیدم آن از بعد



 

 

 گفت؟ می چی-
 !خوبیه پسر گه می ش همه-
  .مناسبه دیده کرده فکراشو شاید-
  .دونم نمی-
  یاد نمی بدي پسر نظر به-
  .خوبیه پسر که معلومه پسره .آره-
  .بگیریم تصمیم بعد و بگیم شرایطمونو و بفهمیم شرایطشونو بیان بهتره پس-
  .بیان بگو بهشون .باشه-

  .شد چهارشنبه شب خواستگاري قرار
 وجودم از کسی خواستم نمی اما آزرد می را وجودم غم .پوشیدم اي ساده شلوار مانتو من  شب آن 

 .بود آمده عمویش و حنانه مادر وهمراه بود پوشیده مشکی شلوار و کت سیاوش .ببرد پی چیزي
 می بار اولین براي را مادرش .نگریست می من به حالی خوش با و بود نشسته برادرش کنار حنانه
 من اما .بودند برده را مادرم و پدر دل بود معلوم که طور این .بود بلندي قد الغرو زن او دیدم

 قدر چه هر .نشسته رضا ،سیاوش جاي که کردم می تصور خود با و نگریستم می ها آن به درسکوت
 بسیار سیاوش مادر نظرم به توانستم نمی کنم تصور را دایی زن ،سیاوش مادر جاي خواستم می

 می زجر من مثل هم او دانستم می نبود سابق مثل دیگر بود نشسته صدا بی هم اشکان .بود مهربان
  .کشد
 براي حاال و آوردم می چاي رضا براي خواستگاري مراسم در هایم رویا در همیشه شد نمی باورم
 .رضا از غیر کسی
 :کرد آغاز سیاوش عموي را کالم ي رشته

 براي رو خانم افسانه دکتر آقاي شما ي اجازه با تا اومدیم امشب ما دونید می که طور همون-
 مورد در توضیحاتی یه من خواستگاري هر معمول رسم طبق پس .کنیم خواستگاري آقا سیاوش
 .کنم می عرض خدمتتون آقا سیاوش

 از برید تونید می هم اخالق لحاظ از  هست هم خونده درس که ورزشکاره و تالش پر پسر سیاوش-
 اذیتی و آزار نه گرمه خودش کار به همیشه سرش که بوده پسري بپرسید خوایید می که کس هر

 الزم .کنید تحقیق و بپرسید تونید می هم باز  که هم ش خانواده !مزاحمتی نه داشته کسی براي
 .هستند گمنام شهید هم سیاوش پدر که بگم دونم می
 شاد روحشون :گفت کوتاه آهی با پدرم و نشست خواستگاري فضاي بر غم

 !جنگیدن و واقعی میدون تو رفتن جنگ شروع با اما بودن گیر کشتی هم ایشون .ممنون خیلی-
  .داریم شهدا این از داریم چی هر واقعن بله-
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 همین از و بوده کرایه که داشت هم لودر یه سیاوش پدر که بگم باید هم توضیحاتم تکمیل براي-
 و شد دیگه لودر یه به تبدیل قدیمی لودر اون کم کم و کردن پیشرفت و شدن بزرگ هاش بچه لودر

 .کرد زندگی بشه که هست اي اندازه به زندگی وضع خدا شکر بینید می که االن تا
 لحاظ این از کنم می فکر که داماد اخالق و مهمه حالل درآمد چیز هر از بیشتر من براي بله-

 می دخترم رو نهایی تصمیم و هست افسانه دخترم دست چیز همه دیگه .هستن مناسب آقا سیاوش
 .گیره

 :گفت و نشاند لب بر مهربان لبخندي پدر .فراگرفت را مجلس اي لحظه سکوت
  .کنی صحبت اتاقت توي پور علی آقاي با تونی می .بابا افسانه-
 :گفت و نشاند لب بر لبخندي هم مادرم .نگریستم مادر به و شدم بلند جا از
 .کنید صحبت جا اون جان افسانه اتاق بفرمایید آقا، سیاوش -
 به عطر همان شد من اتاق وارد سیاوش وقتی .رفتم اتاقم سمت  تپیدبه می استرس از سرشار قلبی با

 .رسید مشامم
 :افتاد تابلوها و دیوار و در به چشمش  
 کشیدید؟ شما رو ها این -
 .بله-

 چشمش .دادم توضیح برایش که خواست توضیحاتی من از و نگریست ها آن از کدام هر به و ایستاد
 اون چرا تابلو اون خوام می معذرت :پرسید بود افتاده اي گوشه میزم زیر که افتاد رضا اسب قاب به
 ست؟ جا

 :گفتم لرزان صدایی با سپس فشرد را گلویم بغض و ریخت هري قلبم
 .دنبالش نیمدن دیگه و دادن سفارش بوده سفارشی طرح یه تابلو این -

 :گفت وار زمزمه
 !زیباست خیلی-

 تخت روي تا خواستم او از تعارف با و نشستم صندلی روي و میز پشت رفتم نپرسید سوالی دیگر
  .بنشیند

 هیچ.آمد نمی خوشم حاضر جو از اصلن .زدم می حرف میز با داشتم انگار بودم انداخته زیر را سرم
  :گفتم و دادم قورت را دهانم آب .شود تمام مجلس این زودتر داشتم دوست فقط و نداشتم حسی

 .بفرمایید دارید اي خواسته اگه-
 :گفت بود جمله این شنیدن منتظر انگار که او



 

 

 شدید، خواستگاري این به راضی شما که شنیدم حنانه از وقتی که بگم بهتون دارم دوست اول  خب-
 شما منفی جواب خاطر به همیشه که این ضمن نیست توصیف قابل که طوري شدم خوشحال خیلی

 .شد تموم هم غم این شکر را خدا خب غمگین و بودم ناراحت
  .دارید لطف-
 براي کسی هر .نباشه زندگی تو ها حرف این واز دروغ که معمول هاي صحبت از غیر به  راستش-

 طوري من زندگی شرایط  که بگم باید چیز هر از قبل .داره هایی معیار و ها خواسته یه خودش
 و ها بازي مسابقات .مسافرت برم باشم مجبور یا باشم دور خانواده از من ممکنه مواقعی یه که هست

 معمولی شرایط با دیگه چیزاي یا تغذیه لحاظ واز کنه سخت کمی رو زندگی شرایط ممکنه .تمرینات
 .هست متفاوت

 شرایط مورد در هم اندکی اطالعات اما نیستم ورزشی من که درسته کنید می ورزش شما بله-
 .دارم ورزشکارا و ورزش

 دیگه چیزاي یا دوري شرایط خاطر به  خانواده ممکنه اوقات گاهی چون دونید می که شکر را خدا-
 می احترام مادرش پدرو به من که طور همون م آینده همسر که خوام می من ضمن در.بشن اذیت
 ...و بپوشه چادر همسرم که خوام می من .باشه طور همین هم اون ذارم
 :وگفتم ریخت هري قلبم که بود نشده تمام اش جمله هنوز

  .باشم محدود ندارم دوست من .بپوشم چادر تونم نمی که بگم باید من خب-
  :گفتم باشد امیدي که این براي رفتم تند زیادي و خورد جا کردم حس

 .بپوشم بلند مانتوي حنانه مثل تونم می البته-
 و جوان دختر یه بارز ي نمونه حنانه .دیدید رو حنانه خودتون شما نیست محدودیت صحبت اصلن-

  .کنه می هم رعایت که کسی البته تیپ خوش
 وصلت این به هرحال به که من بودم انداخته راه چه براي را ها بحث این دانم نمی انداختم زیر به سر

 .بودم راضی
 .بگید رو ش همه االن همین دارید اي خواسته و حرفی هر اگه کنم می خواهش-
 .منه زندگی هاي اولویت جز کردن کار هم آینده در و دانشگاهی تحصیالت که بگم باید من خب-
 می بچگی از من.مهمه کردن کار برام خیلی که این یعنی .کار گم می من کار و باشد شما اگه یعنی 

 کنم تدریس بتونم که اي مرحله تا بدم ادامه عمرم آخر تا رو نقاشی دارم قصد و نقاشی کالس رفتم
  .بفروشم تابلوهامو و بذارم نمایشگاه یا
 یه که این دارم هایی هدف خودم براي هم من چون هستند احترام قابل تصمیمات و اهداف این-

 .باشم مربی هم زمانی حتی و باشم آور مدال کشورم براي بشم موفقی گیر کشتی بتونم روزي
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 یا بساب و بشور یا پز و پخت به رو وقتم تمام که نیستم کسی من که بدونید هم رو این بهتره-
  .باشم اجتماع توي و کنم پیشرفت دارم دوست بگذرونم بطالت و تلویزیون

 مراتب به رسیدن و پیشرفت براي باید انسانی هر که معتقدم و هستم زندگی در پیشرفت موافق من-
  زندگی و ارزش بی منو بودن هدف بی .باشه هدف داراي باید انسان هر من نظر به.کنه تالش باالتر

  .کنه می فایده بی رو
 ...اجازه کس هیچ به و دارم لطیفی و حساس بسیار اي روحیه من بگم خوام می درضمن-

  .نیست طور این کنید باور دارم خشنی ي روحیه من کردید فکر نکنه :گفت و خندید
  .دارند حساسی ي روحیه ها خانم حال هر به-
 ندارید؟ صحبتی دیگه .هستید هم هنرمند که شما مخصوصن بله-

 .نه :گفتم سپس و کردم فکر کمی
  .هست زیاد فرصت باشه حرفی هم اگه :گفت و شد بلند جا از

 من هاي خواسته به خوب کنم می خواهش پور علی آقاي :گفتم و نشاندم لب بر مصنوعی لبخندي
 .هستن مهم برام خیلی گفتم که هرچی چون کنید فکر

 .دادید قرار من اختیار در فرصتو این که ممنون-
 .نشستم سرجایم همه هاي نگاه زیر و شدم خارج اتاق از هم من و کردم تازه نفسی .شد خارج اتاق از

 از کدام هر و کرد آغاز را پذیرایی مادر .کرد پیدا شباهت مهمانی به خواستگاري مجلس آن از بعد
 .بود گرفته فرا را وجودم ي همه اضطراب و تپید می تند تند قلبم.شدند صحبت مشغول بزرگترها

 کنی پر دهان ازدواج چه که دهم نشان دایی زن به خواستم می بود مهم خیلی من براي ازدواج این
  .ام کرده

 یا ناراحت،عصبی .دارد حسی چه بفهمم اش چهره از خواستم می نگریستم سیاوش به چشمی زیر
 !داشت لب بر لبخند همیشه انگار .فهمید چیزي شد نمی اش چهره از اما .است راضی که این

  .شدیم حال خوش خب :آمدم خود به خانم حدیث صداي با
 تعارفات بدل و رد مشغول بزرگترها .شدند بلند او از تبع به همه و شد بلند جا از جمله این گفتن با

  .افسانه برم قربونت :گفت و بوسید مرا حنانه که بودند
 نریز زبون قدر این برو-
 .هستم خوبی شوهر خواهر بگی تا بریزم زبون خوام می اتفاقن-

 بی و بود سیاوش دنبال به چشمم.کرد خداحافظی ازم و بوسید صمیمانه مرا و آمد هم خانم حدیث
 .آقا سیاوشخداحافظ، :گفتم آرام شان بدرقه حین اختیار
 .خداحافظ :گفت بعد و ریخت هري قلبش کردم حس



 

 

 درنگ هم لحظه یک و شناخت نمی پا سراز شاید هستم راضی وصلت این به قدر چه دانست می اگر
 .کرد نمی
 .شد برگزار خوبی به مجلس شکر را خدا :گفت و کشید راحتی نفس مادرم رفتند که ها آن

 .بودن خوبی ي خانواده-
 بود؟ چی نظرت افسانه شد چی-

  .بود خوب چی همه :گفت و نشاندم لب بر زورکی و مصنوعی لبخندي
 گفت؟ چی که بگی خوایی نمی :گفت و گرفت دست در را دستم

 کالس و دانشگاه سرکارو برم که خواستم ازش بعدش .بود هنرم تماشاي محو فقط اي دقیقه چند-
  .نداشت مخالفتی که نقاشی

  .شد جاري چشمانم از اشک .خوابیدم تخت روي و اتاق توي رفتم جمله این گفتن از بعد
 مسلط خود بر کردم سعی و کردم پاك را هایم اشک .شد اتاقم وارد و کوبید در به ضربه چند مادر
 .باشم

 کنی پر دهان خواستگار سیاوش .افسانه گم می تبریک بهت .اومدند می خوبی ي خانواده نظر به-
  .کشه می چی داري خواستگاري همچین تو که بفهمه ت زندایی اگه کن فکرشو هست

  .کنیم می دنبال را هدفی چه دانستیم می هردو .نگریستم مادر به و زدم لبخندي
 نشان زندایی به خواستم می بود ه برید را امانم غصه و فکر اما بخوابم کردم مادرسعی رفتن از بعد

 .بودم کرده لج زندگی با خودم با .ام کرده ازدواج کسی چه با که دهم
 با صبح که این فقط برد خوابم کی نفهمیدم بود بریده را امانم فکر و کردم گریه ها ساعت شب آن

 میز پشت صبحانه براي و شستم را صورتم و دست وقتی پرییدم خواب از ساعتم زنگ صداي شنیدن
 داري؟ کالس حنانه با امروز افسانه، :گفت حالی خوش با مادر نشستم

 نه-
 و گفته چی برادرش خواستگاري از بعد دیشب که کنه تعریف برات تونست می آخه شد بد خیلی-

 .بوده چی مادرش نظر
 باشه راضی برادرش اگر که داره عجله قدر اون حنانه مامان نترس اما .دیدمش دانشگاه تو شاید خب-

 .کنه می تعریف و زنه می زنگ که کسیه اولین
 با لجبازي براي که بودیم ومادرم من این واقع در شدم خوردن مشغول و نشاندم لب بر پوزخندي

 .داشتیم عجله زندایی
 برایم کنم گریه داشتم دوست و فشرد می را گلویم بغض نداشتم درس به توجهی اصلن سرکالس

 .کنم ازدواج دیگري کس با و کنم فراموش را رضا که بود سخت
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 تا بنشینم همیشگی نیمکت همان روي کالس از بعد خواست ازم و فرستاد کوتاهی پیام برایم حنانه
 به زودتر و داد تکان دست برایم دور از رفتم نیمکت همان طرف به وقتی .برساند را خودش هم او

 از بعد حنانه و نشستم کنارش .آمد سراغم اضطراب و تپید می تند تند قلبم .بودم نشسته انتظارم
 خبر؟ چه افسانه سالم:گفت پرسی احوال و سالم

 .شماست پیش خبرها که این مثل-
 بود؟ چی پدرومادرت نظر و گفت بهت چی سیاوش دیشب ببینم بگو-
 !گفته من به چی برادرت دونی نمی تو یعنی-
 .نگفته هیچی اون نه-
 .گه نمی مادرت و تو به هیچی و یاد می طور همین خواستگاري  براش رید می وقتی آقا سیاوش-

 :نگریست من به لبخند با حنانه
 رفته زندگیش تو بار چند آقا سیاوش که بفهمی من دهن از خوایی می موضوع این طرح با دونم می-

  .خواستگاري
 به و رفته عمرش تو که بود خواستگاري اولین دیشب من برادر .گم می باشه :داد ادامه او و خندیدم

  .رفته که هست هم خواستگاري آخرین خودش قول
 .گفتن چی پدرومادرت بگو تو حاال خب :وگفت گرفت را دستم ،حنانه افتاد تپش به قلبم

 و گرفت آغوش در مرا خوشحالی با حنانه نگریستم صورتش به بود رضایت از حاکی که لبخندي با
  :گفت

 .کنه ازدواج تو با داشت دوست خیلی که باشه سیاوش مبارك .عزیزم .باشه مبارك-
 کردم می فکر این به فقط .نداشتم حسی هیچ من اما .کرد دعوت بستنی به مرا که شد شاد قدر آن
 مادر که بودم مانتویم آوردن بیرون حال در برگشتم خانه به وقتی .بگیرد صورت وصلت این زودتر که

 :وگفت آمد
  .هستن راضی وصلت این به که گفت، و گرفت تماس پور علی خانم .افسانه-
 .مامان دادي دوم دست خبر-

 .بشی خوشبخت امیدوارم هستی من دختر تنها تو .عزیزم باشه مبارکت :وگفت بوسید مرا ، آمد
 زندایی که روز همان از .دانستم می رضا کنار در بودن با فقط را خوشبختیم من فشرد را گلویم بغض

 .کردم خداحافظی همیشه براي خوشبختی با هم من زد بهم را چیز همه هایش حرف با
 اش خانواده و خودش هاي خوبی درمورد بیشتر پدرم گذشت می بیشتر هرچه .شد آغاز تحقیقات

 .گفت می
 شب .بود آورده وجود به من زندگی در تغییري چه کوتاهش پیام فرستادن با دانست نمی حنانه
 رو وقتی یه که خواست و زد زنگ پور علی خانم :گفت مادر بود شام خوردن مشغول پدرم وقتی



 

 

 می خبرتون و کنم می مشورت پدرش با گفتم من .خون آزمایش برن جوون دوتا این بدیم اختصاص
 .کنم

 .برن تا کن مشخص دونی می صالح که موقع هر-
  .نداره کالس هم افسانه .خوبیه زمان فردا-
 .خوبه-

 بود ها بازي این ي همه مصوب او بودم متنفر زندایی از .نداشتم بارو داشتم رو پیش که را چه آن
 طبق صبح .بیاید آزمایشگاه به ما بردن براي سیاوش فردا صبح شد قرار .بخشمش نمی وقت هیچ

 جاي به داشتم دوست .رفتیم خون آزمایش براي و آراستم نحو بهترین به را خودم مادر ي خواسته
 حرف فقط حنانه .بود کاغذي رویاهاي اش همه که افسوس اما ببینم مدت تمام در را رضا ،سیاوش

 .کن دعا هم من واسه افسانه :گفت می حسرت با بعدش و زد می
 .کند ازدواج باقري مهدي با هم او که رسید می فرا روزي کاش که است این منظورش دانستم می

 این و دارم دوست را برادرش من کرد می فکر حنانه فشرد را گلویم بغض و نشاندم لب بر پوزخندي
 این با که کسی تنها و بود بدتر هم اجباري  هاي ازدواج از وصلت این اما .است عاشقانه بسیار ازدواج
 نسبت نفرتم و خشم آتش کردم می فکر مسائل این به وقت هر بودم من خود خورد می ضربه ازدواج

 .شد می بیشتر دایی ن ز به
 .عزیزم بخور :گفت و آورد بیرون اي میوه آب کیفش توي از مادرم دادیم آزمایش که این از بعد

 :گفت و آورد بیرون پالستیک یک کیفش توي از و آمد سیاوش مادر که بودم میوه آب خوردن حین
 .بخور اینو .گذاشتم گردو وسطش اوردم خرما برات .دارن مصنوعی مواد ها میوه آب این عزیزم -
 .مهربونیه زن هم قدر چه :گفت گوشم در هم مادرم کردم تشکر و گرفتم دستش از

 هم دلت و زد می نیش عقرب مثل همیشه که زبونتو بگزه مار اي :گفت وار زمزمه  و آلود بغض بعد
 !بدي رو ها شکوندن دل همه این جواب خوایی می طور چه دونم نمی .نبود صادق و صاف اصلن

 .بفهمن همه خوایی می یواشتر مامان، :گفتم اعتراض با
 .است ناراحت موضوع این از قدر چه او دانستم می گرفت دندان به لب و کرد سکوت دیگر مادر

 نمی طور این حاال بود سیاوش مادر مهربانی به زندایی اگر شاید .داشت دوست خیلی را رضا مادرم
 .شد

 خانه گل دسته با حنانه کنیم ازدواج هم با توانستیم می دیگر ما و شد مشخص آزمایش جواب وقتی
  :گفت و داد دستم را گل .آمد مان

  .آزمایش جواب تبریک براي .خریده برات دادشم اینو-
 داخل؟ نیمدن چرا هستن کجا خودشون ممنون :داد جواب من از زودتر مادرم

  .بیاد نشد روش-
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 به کرد شروع حنانه و گذاشتم آب تنگ توي را گل دسته نشاندم، لب بر لبخند روح بی و سرد من
 .هستم راضی و حال خوش دهم نشان که این یا بزنم لبخند بودم مجبور مدت تمام در .تعریف
 صورت وصلت این باید بود معتقد مادرم کرد می سیر دیگر جایی در روحم اما بود میانشان جسمم

 و بودند ازدواجی همچین آرزوي در ها خیلی حتا بود ازدواج یک مناسب لحاظ هر از سیاوش گیرد
 .دهد می دایی زن به شکنی دندان جواب ازدواج این

 فریبا خاله و فرناز خاله فقط .بگوییم چیزي کسی به نباید نشده انجام کارها تمام که زمانی تا و 
 اما .بودند خوشحال بود شده من نصیب بختی همچین که این از و مان خانه آمدند .شدند خبردار

  .بودیم اي کینه و باز لج دو هر مادرم و من .نداشت خبر من رنجور و آشفته دل از کس هیچ
 داده را مثبت جواب من کرد نمی هم را فکرش و گنجید نمی خود پوست در خوشحالی از حنانه
  .باشم

 .داداشم حال به خوش :گفت می و کشید می درآغوش مرا
 حتی رسید می نظر به مهربان و خندان همیشه اش چهره .داشت خاصی حیاي و شرم برادرش

  .بود الغر اما بود عضالنی هیکلش گرچه .خندید نمی که زمانی
 بود نشسته پدرم کنار نگریستم اشکان به و کردم بلند سر دیگر هاي وصحبت  مهریه تعیین زمان

  :گفت و نشست کنارم حنانه .زد نمی حرف واصلن
  سیاوش خواهر نه هستم تو خواهر من کنه می فکر ندونه کی هر-

 .طوره همین :گفتم و نشاندم لب بر مصنوعی لبخندي
 روي است ناراحت دهد نشان من به که طوري به شد متوجه که او شدم خیره اشکان به دوباره بعد

 .شد ونفرت کینه از پر قلبم دوباره دایی زن هاي حرف آوردن یاد به با و ریخت هري قلبم .برگرداند
  :آمدم بیرون فکر از مادرم صداي شنیدن با
  .باشه داماد آقا تولد سال باید مهریه جون افسانه ي گفته طبق-

 :بزنم فریاد موقع همان داشتم دوست آمد باال کفرم
 !باشه آقا این تولد سال ام مهریه خوام می که گفتم کی من من، مادر آخه

 گردنم ، مدال سه شکل به طال بندي گردن و آمد خانم حدیث .گزیدم دندان به لب عصبانیت از
  .بشید بخت خوش ایشاال :گفت و بوسیدم .انداخت

  .داشتم رو روز این آرزوي عزیزم :گفت و بوسید مرا هم حنانه
 نداشتم را چیز هیچ ي حوصله واقع در اما کشم می خجالت که کردم وانمود و نشاندم لب بر لبخندي

 مادر و وپدر اتاقش توي رفت اشکان رفتند ها مهمان وقتی.بود دلواپسی و اندوه سرتاسر قلبم و
 او وقتی افتاد اتفاق این بعد اي دقیقه .شود تنها مادر تا ماندم منتظر من.شدند صحبت مشغول
 :گفتم و آشپزخانه توي رفتم بود میوه هاي ظرف شستن مشغول



 

 

 !زدي مجلس توي تو که بود حرفی چه این آخه مامان-
 گفتم؟ چی من-
 .گم می رو مهریه-
 ...رض تولد سال مهریه دارم دوست که گفتی می همیشه تو اما-
 ناراحتی با مادر و فشرد را گلویم بغض .است گفته چه فهمید هم خودش و شد پشیمان گفتن از

 :گفت
  .کنم ناراحتت خواستم نمی .افسانه متاسفم-

 :گفتم آلود بغض
  .کنی ناراحت خودتو خواد نمی مامان نداره عیبی-

 را هایم دندان آمد سراغم گریه و ریخت پایین چشمانم از اشک .نشستم تخت روي و اتاق توي رفتم
 .زدم می حرف خودم با و فشردم می هم به
 که شد خوب اما .بگه طور اون داد اجازه خودش به چرا .بگه من به رو ها حرف اون تونست طور چه-

 .شد هم خوب اصلن آره .بفهمه باید ببینه، باید هست سیاوش
  .رفتم خواب به تا  زدم حرف خودم با و کردم گریه قدر آن

 قدر این اتفاقات این ي همه که شد نمی باورم بازار برویم حلقه خرید براي شد قرار روز همان فرداي
 .داشت حقیقت اما نباشد بیش تصوراتی و خیاالت شان همه داشتم دوست رود پیش سرعت به

 تلخ شکوالت مثل درست تلخ حقیقتی
  .عزیزم سوارشو :گفت و گشود را جلو در سیاوش مادر .کردند روبوسی مادرم و من با مادرش و حنانه
 ...اما :گفتم و انداختم  صورتش به نگاهی

  .عزیزم شو سوار :گفت و گذاشت من کمر پشت را دستش 
  :گفت شوخی به حنانه شدم سوار وقتی

 حاال پشت این خانم این نشستم می جا اون من همیشه اوردم هوو خودم واسه کن نگاه خدا رو تو-
 .بشینه جا این خانم این باید

  .بود نکرده مجبورت کسی :گفتم و گرفت ام خنده شوخیش از
  .ابد تا بشینه قلبم تو ذارمش می من خانمو این خانم حنانه دیدي کجاشو تازه-
 .چشمامه رو مامانم گفتی نمی همیشه مگه داداش اه-

 :گفت خانم حدیث
 رو ها شوخی این .دیگه کن بس حنانه-
 .دارید خودتونو جاي تون همه-
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 فروشنده .گفتم نمی چیزي و نگریستم می ها آن به فقط اما دادند نشان من به را زیادي هاي انگشتر
 نبود مهم برایم  . آورد می را ها ترین جدید برایم دایم و نیامده خوشم مدلشان از کرد می فکر

 ي حلقه بهترین داشتم دوست همیشه راستش باشد داشته قیمتی چه و طرح چه ام انگشترحلقه
 انتخاب چه من که کرد می فرقی چه دیگر حاال اما بخرم رضا با ازدواجمم ي حلقه براي را دار نگین
 سر در رضا با ازدواج براي که را تصوراتی ي همه نداشتم دوست اصلن راستش بپوشم چه یا کنم

 :گفتم و گذاشتم دست اي ساده انگشتر روي ببرم کار به ازدواج این براي داشتم
  .خوبه این -

 :گفت ناراحتی با خانم حدیث .گرفت نیشگون را دستم پنهانی  مادرم و کرد تعجب فروشنده
 .است ساده خیلی انگشتر این جان افسانه اما-

 .بخر جان افسانه براي اینو جان سیاوش :وگفت برداشت را دار نگین انگشتري ي جعبه بعد
  .خوام می همینو من نه-
 .اینو ببین عزیزم اما-

  .افسانه گه می راست خانم حدیث :گفت بود ساکت حال به تا که مادرم
  .خوبه همین که گفتم مامان نه-

 افسانه اگر جان مادر :گفت مادرش به رو متواضعانه سیاوش .شد ساکت دیگر و کرد غرلندي مادر
 .بهتره ساده ي حلقه راستش.خوبه هم خیلی پسندیده اینو خانم

 خیال به من اما بود برازنده و زیبا بود کرده انتخاب او که انگشتري کرد سکوت دلخوري با هم مادرش
 .داشتم دالیلی خودم
 :زدن غر به کرد شروع مادر برگشتیم خانه به وقتی

 ندار مگه انگشتر ترین ارزون روي گذاشتی دست انگشتر همه اون میون از .شقی کله قدر چه تو-
  .کردي طوري این که بودن

  .خریدن برام خوبی طالي سرویس عوضش .مامان ندارم حوصله-
  .مرگته چه دونم نمی که تو وگرنه بود پسره خود اصرار به هم اون .بله-
  .اتاقم توي رفتم و شدم بلند جا از

 را دیگري کس ي حلقه نداشتم دوست اصلن انداختم تخت روي و آوردم بیرون را حلقه انگشتر
 .کنم دستم

  .بگیریم را عروسی  جشن آن از  بعد و بخوانیم را عقد ي صیغه محضر توي شد قرار
 .شکر را خدا :بودکه فرستاده پیغام زندایی شد پخش فامیل بین سیاوش و من نامزدي خبر وقتی



 

 

 فرود برسرم پتک مثل اش جمله همین  .بود نهفته دگر هاي حرف خیلی شکرش را خدا این پشت و
 اي کنایه و طعنه گاه گاه و داد می انجام را کارها  رفت می راه عصبانی مادرم .گرفت بیشتر دلم  آمد

 .کرد می زندایی ي حواله را
 بیشتر زندایی به نسبت ام کینه آتش و بودم شده پشیمان راستش ریختم می اشک پنهانی فقط من

 می شدم می بلند .بود رضا ، سیاوش جاي به کردم می آرزو و کردم می فکر رضا به دایم  .بود شده
 از با را بزرگی غم چه که این و رضا ي اندیشه بود شده زندگیم تمام اندیشیدم می رضا به خوابیدم

  .کنم تحمل باید دادنش دست
 باشد رضا و من عقد مال سفره این داشتم آرزو و گرفت دلم نگریستم عقدم ي سفره به که زمانی
 دیدم را رضا و انداختم بود افتاده عقد ي آینه توي که تصویرش نگاهی .داشتم سیاوش  به بدي حس

  .بود نشسته رضا غریبه این جاي کاش خدایا .بود واقعی رویا این کاش اما .لبخند با
 از که بفهمد کسی نداشتم دوست .ندهم نشان ضعف خود از مجبوربودم و کشیدم می زجر باطن در

 شکنجه را خودم خودم داشتم انگار شدم می خفه داشتم  گفتم را بله وقتی .هستم پشیمان تصمیمم
 و کردند روبوسی سیاوش و من با و آمدند خانواده تک تک و رفت باال شادي و کل صداي .کردم می

  .گفتند تبریک هم باز حالی خوش  با باز همه آمدیم بیرون محضر از که آن از بعد .گرفتند عکس
  :گفت و گشود برایم را ماشین در سیاوش صحبت کمی از بعد

  .خونه یایم می بعد و زنیم می گشتی یه هم با ریم می خانم وافسانه من بقییه اجازه با-
 و شدم ماشین سوار مبهم و غریب حسی با .کرد تایید سر ي اشاره اوبا و انداختم پدرم به نگاهی
  .کرد حرکت

 .نکنم فراموش وقت هیچ رو امروز کنم می فکر-
 طور همین منم :گفتم تلخ لبخندي با
  .بریم کجا داري دوست االن خب-
  .بریم ندارم دوست خاصی جاي-
 رستوران که هست سرسبز جاي یه ببرمت خوام می که جایی اون .بخوریم چیزي یه بریم بهتره-

  .شده
 !االن-
  .شده مون گرسنه برم خوام می که جایی اون به برسیم تا  ظهره نزدیکه .نه که چرا-
 اما-
  .گفتم مون ها خانواده به .نباش نگران-
 !طوري این ولی-
 .باشه مشکلی کنم نمی فکر -
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 استقبال بخوریم ناهار و برویم جایی همچین عقد از بعد که این از داشتم دوست را همسرم اگر شاید
 رسیدیم رستوران به وقتی .کشیدم می زجر داشتم عوض در و نشدم حال خوش اصلن اما .کردم می

 دوست هرجا هرکس و بودند گذاشته تخت هرجا در و بود سبز سر بود گفته سیاوش که طور همان
 خوش با دید می مشکی وشلوار کت با را سیاوش و سفید چادر در را من کس هر نشست می داشت
 سیاوش نشستیم ها تخت از یکی روي کرد می خوشبختی آرزوي برایمان و گفت می تبریک حالی

  .کنیم تشکر همه از باید ش همه آخرش تا کنم می فکر :وگفت خندید
  .خودتونه تقصیر دیگه خب-
  .شنیدیم باشید خوشبخت دعاي همه، از عوضش-

 :گفت دید مرا سکوت وقتی
  .نیستی راحت انگار عزیزم شده چی-
  .بود منتظره غیر کمی یه فقط .هیچی-
 خوري؟ می چی خب .شه نمی این از بهتر دیگه-
 .کنه نمی فرقی برام من-
 خوبه؟ برگ کباب -
 .ممنون-

 ایستاده حرکت از انگار زمان .برگردم خانه به زودتر هرچه دشتم دوست و بودم معذب مدت تمام در
 داشت نگه در نزدیک سیاوش ، خانه به برگشت موقع بود طوالنی روز یک مثل اش دقیقه هر و بود

 :وگفت
 گذشت؟ خوش عزیزم-
  شد خوبی ي خاطره ممنون-
  طور همین هم من براي-
 .باش خودت مواظب :وگفت شدم پیاده ماشین از خداحافظی با
 در من وتنها بودند حال خوش همه .گفتند تبریک زدندو دست برایم ها خاله و مادر ورودم محض به

 .بودم غمگین باطن
 هایشان آرزو ي همه به که کردند می فکر و شدند می حال خوش ازدواجشان با ها دختر ي همه اگر

 .دیدم می رفته باد بر را آرزوهایم ي همه و داشتم ناخوشایندي احساس من اند رسیده
 با نگریستم آینه در را صورتم و شدم بیدار خواب از وقتی صبح .رفتم خواب به گریه با عقدم شب

 بیرون اتاق از .فشرد را گلویم بغض کرده ورم هایی پلک و سرخ چشمانی با غمگین ي افسانه دیدن
 روي من از اشکان نشستم اشکان کنار صبحانه خوردن براي و شستم را صورتم و دست و رفتم

 این از دانستم می.بود فراري ازش دید می را سیاوش وقتی حتی او نکرد توجهی من به و برگرداند



 

 

 عنوان به را دیگري کس توانست نمی داشت دوست خیلی را رضا اشکان،.است ناراحت من تصمیم
  .کند تحمل شوهرخواهرش

  :گفت و نشاند لب بر لبخندي مادر .نگریستیم می صبحانه ي سفره به مبهوت و گنگ دو هر
  .مدرسه بري باید .دیگه باش زود اشکان خورید؟ نمی چرا-

 .خوام نمی :گفت و برداشت را کیفش شد بلند جا از اشکان
 شده طوري این رفتارش چرا دونم نمی من !کرد طوري این چرا :گفت تعجب با مادر رفت عجله با

 خوش باید کردي عقد تو ایه قیافه چه این جان افسانه راستی.نکرد هم سالم یه سیاوش به روز اون
  .باشی حال

 طوریه؟ چه م قیافه مگه :گفتم و نشاندم لب بر زورکی لبخندي
 سرخه؟ قدر این چرا چشمات-
 آرایشه مواد از حتمن نیست چیزي-
  .کنی می آرایش بس از-

  .رفت می پایین گلویم از زور به پنییر و نان ي لقمه
  .خورن می حسرت و هستن دهن به انگشت دخترا ي همه-

 :گفتم  دلم توي و نشاندم لب بر پوزخندي
  .باشه دنیا دختراي تمام ارزونی .ندارم دوستش کاریم اصل که خودم فایده چه -

  .فرستادم لعنت خودم بخت به باز و نشستم اتاق توي رفتم صبحانه خوردن از بعد
  :وگفت گرفت تماس همراهم تلفن با سیاوش روز همان عصر

  .بیرون بریم باهم تا باش آماده افسانه-
  .باشه :گفتم سراجبار از اما کنم قبول نداشتم دوست
 سالم کنم نگاهش که این بدون .آمد سراغم بدي احساس شدم مشکی پرشیاي همان سوار وقتی
  .گفتم

 بریم؟ کجا .عزیزم سالم-
 .بیرون برید خوایین می که گفتید شما .دونم نمی-
  .بریم کجا بگو حاال اما البته خب-
 .پارك-
  .هست ها نزدیکی همین خوب پارك یه اتفاقن خوبه-

 !نه :گفتم اختیار بی .انداخت می رضا یاد مرا جا آن ریخت هري قلبم
 پارك بریم گفتی خودت کجا؟ پس .نه :گفت تعجب با
  .بریم آره نبود حواسم ببخشید-
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  .نگریستم می ها ماشین حرکت به ساکت من و کرد حرکت
 عزیزم؟ بگی چیزي خوایی نمی-

  :گفتم باشم زده حرفی که این براي
 طوره؟ چه حنانه -
 .کنم حسابی و درست تشکر یه ازش باید راستش .رسوند سالم بهت-
 چرا؟-
 .کرد تالش خیلی وتو من ازدواج براي اون-

  .گرفت می دلم بیشتر ازش افتادم می کوتاه پیام آن یاد به وقتی فراگرفت را وجودم بدي حس
  .افسانه داره دوست خیلی رو تو حنانه-
 .ممنون-

 بچه بازي اسباب کنار هاي نیمکت به نگاهی .فراگرفت را وجودم عجیب غمی رسیدیم پارك به وقتی
  .رفتیم می همیشه اشکان و رضا و من که جایی انداختم ها
 بشینیم؟ کجا خب-
  .خوبه جا همین-
  .سرسره و تاب پهلو بریم خوایی می جا این چرا-
  .بشینیم جا همین دم می ترجیح نه-

 نداشتم را حاضر جو طاقت فشرد می را گلویم بدي بغض و بود بد حالم.نشستیم نیمکت یک روي
  .کنم فرار اجباري مالقات این از طور چه که این و بود رضا پیش ذکرم و فکر تمام

 حرفی؟ کم قدر این چرا تو  افسانه-
  :وگفتم نشاندم لب بر لبخندي زور به
  .حرفم کم خیلی من زدي حدس درست-
 در اما مهربان دختري که این گفت می تو از ما ي خونه توي دایم .گفت نمی طور این حنانه اما-

 .هستی شاداب و شیطون حال عین
  .لطفشه نظر حنانه-

 وجودم بدي حس و زد یخ دستش در دستم .گرفت بود کیفم روي که را دستم و آورد جلو را دستش
 .فراگرفت را
  .مندم عالقه تو به من .افسانه-

  :گفتم سپس و آوردم بیرون دستش از را دستم شالم کردن درست ي بهانه به
  .م تشنه خیلی-
  .خرم می معدنی آب برات رم می االن-



 

 

 با .آمد سراغم آرامش و راحتی احساس رفت وقتی .آوردم فرود تایید ي نشانه به سر خواسته خدا از
 تیپ همان با را رضا .نگریستم بود تاب روي به رو که نیمکتی به اندوه و غم از سرشار حسی

 رضا .بودم سپرده گوش من و کرد می صحبت رضا بودم نشسته کنارش من دیدم اش همیشگی
 ...گوید می هایمان بچه ي آینده و بچه از ازدواجمان خوش روزهاي از گوید می آینده از برایم

 .افسانه-
 کنارم را معدنی آب بطري سیاوش .کردم تیز گوش و زدم پلک زند می صدایم رضا که آن امید به

  .رسید پایان به من خیس رویاي و گذاشت
 ناراحتی؟ ؟چرا چیه افسانه-
  .کنی می فکر نه-
 .نگریستم بهش و نشاندم لب بر مصنوعی لبخندي .سرکشیدم دردناك بغض وجود با آب بطري از

 خورید؟ نمی :گفتم باشم مسلط خودم بر کردم سعی
 !شما گی می دایم که  هستم نفر چند من مگه عزیزم کی؟ و من :گفت مهربان لحنی با
  .بخشید می-

 کنید؟ ازدواج من با گرفتید تصمیم چرا بگید شه می :گفتم سکوت کمی از بعد
  .بگم چی دونم نمی راستش :گفت من و من با و شد هول کمی

  .بگید هست دلتون توي هرچی-
  .باشه دل کار شاید دونم نمی .داره دالیلی خودش براي هرکسی خب-

  :گفت و نشاند لب بر لبخندي
  .کنی ازدواج من با که شدي راضی باالخره که حالم خوش خیلی-
  .باشید جون حنانه مدیون باید خودتون قول به-

 :وگفت خندید
  .طوره همین-

 رویش روبه بغض این با توانستم نمی دیگر.نداشتم طاقت .بود کرده مشغول را ذهنم گذشته یاد
 بریم دیگه بهتره :گفتم کمی از بعد .کنم کنترل را خودم و بنشینم

  .بریم .باشه-
 دل ته از آهی نگریستم نشستیم می رضا همراه که نیمکتی به بار آخرین براي و شدم بلند جایم از

 شدم راهی و کشیدم
 اگر .دادم نشان بیرون تماشاي مشغول را خودم و دادم تکیه پنجره به را سرم شدم ماشین سوار وقتی

  .دادم می جواب جمله یک یا کلمه یک با زد می حرفی
 گی؟ نمی چیزي چرا افسانه-
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 !هان؟چی-
 گی؟ نمی هیچی چرا گفتم هستی؟ چی فکر تو :گفت و خندید

  .بگم چی خب-
  .دیدنت از شدم حال خوش .عزیزم هیچی :گفت و داشت نگه مان خانه روي روبه را ماشین

 طور همین منم-
 افسانه اومدي :گفت دیدنم با مادر .شدم خانه وارد خداحافظی با و شدم پیاده ماشین از
 از.سرخش زبان آن با زندایی از .بودم متنفر چیز همه و کس همه از .رفتم اتاقم به سالم گفتن با

 که دلش آن خاطر به سیاوش از برادرش و من ازدواج براي تالشش و کوتاه پیام آن خاطر به حنانه
  .ام بچگانه هاي انتقام و هاي بازي لج ي همه خاطر به خودم از .افتاد من گروي در

 .گفتم می را ها انسان تمام اسم باید صبح تا باید خواستم می اگر شد سرازیر هایم اشک
 ذهنم به دایی زن هاي حرف کردم می فکر انتقام به تنها و بودم بسته چیز همه روي به را چشمانم 

  آمد
 زبان به ابایی هیچ بدون را ها حرف آن تمام زن آن اما بودم شرمسار هم فکرش از و ترکید بغضم
 تلفنم با سیاوش وقت هر بود پر چیز همه از دلم .باشد راضیه عروسش خواست می که این براي آورد

 .آیم نمی گفتم می و آوردم می اي بهانه رستوران یا پارك برویم خواست می و گرفت می تماس
 وضعیتی چه در االن و داشتم آرزوهایی چه من رفت می بیش سرعت به چیز همه شد نمی باورم

 .هستم
 اصلن من اما کرد می تالش و بود حال خوش زندگیش وسایل و جهاز خرید براي دختري هر اگر

  :گفت می مادر .نداشتم حسی هیچ
 خونه بري می جهاز چه تو که دید می ت دایی زن خواد می دلم .باشه تموم چی همه باید جهازت
  شوهرت

  .کنند می تعریف براش نبینه خودش اگه مامان نترس-
  .یاره می جهاز قدر چه خانم راضیه اون خودش عروس ببینم خواد می دلم-

 .گرفتم می آتش درون از کردم احساس و فراگرفت را وجودم تنفر حس
 و شدم بلند جا از آمد در زنگ صداي که بودم نقاشی کشیدن مشغول حوصلگی بی با اتاقم توي وقتی
 اشکان با .شد نمایان سیاوش و گشود را در همیشگی عادت طبق اشکان .زدم کنار را اتاقم ي پرده
  .کرد رفتار اکراه با او که بدهد دست خواست می

  .منتظرته آقا سیاوش .افسانه :گفت و شد من اتاق وارد بعد داخل بیاید کرد تعارف او به و رفت مادر
  .بریم کجا خواد می نگفت-
  .کنه نمی قبول داخل بیاد گم می هرچی .منتظرته شو آماده زود برو .نه-



 

 

 .کن باز اخماتو جان افسانه :گفت و بوسید را هایم گونه مادر شدم رفتن ي آماده وقتی
 .باشه :گفتم و بوسیدم را او نگریستم نگرانش ي چهره به لبخند با
  .نیست مناسب اصلن اخالقش کن صحبت اشکان این با هم بعدش شه می اگه دخترم برو-

  .گفت سالم مهربان لحنی با شدم ماشینش سوار وقتی
 خوبی؟ سالم :گفتم و کردم مرتب را شالم

 طوري؟ چه تو .عزیزم ممنون-
  .خوبم من... من-
 .شی می خوشحال خیلی دیدنش از که جایی یه ببرمت امروز خوام می-
 کجا؟-
  .فهمی می خودت بعد بریم بذار-

 نپوشیدي؟ رو ات حلقه چرا عزیزم جان افسانه :گفت و گرفت دست در را چپم دست
 .ندارم عالقه انگشتر به زیاد راستش .خب :گفتم و جاخوردم

  .کنه می فرق حلقه با انگشتر عزیزم-
  بخرم برات همونو من تا داري دوست چی خب :داد ادامه دید را سکوتم وقتی

  .کافیه خریدید برام هرچی ممنون-
  :گفت و نشاند لب بر مهربان لبخندي

 دلت توي چیزي که دارم دوست اما .خوبه خیلی نداري توجه مادیات به زیاد که تو اخالق این-
  .نباشه

 ....حتمن پسندیدم رو حلقه اون اگه من کنید می صحبت طوري این چرا-
  :گفت و شود تمام صحبتم نگذاشت

 تو اخالق این من گفتم که من هست هم من سلیقه ساده انگشتر اون بگم بهتره .خانم افسانه نه نه-
 دریغ شما از رو چیز هیچ من که بود این منظورم حالم خوش خیلی بابت این از و دارم دوست رو

  .ببینمت شاد همیشه دارم دوست .رو خوشبختی مخصوصن کنم نمی
 نه باشید عمل مرد  که اینه مهم .گن می رو ها حرف این عروسی و آشنایی اول ها خیلی راستش-

 !حرف
  .کنم می خودمو سعی تمام-

  :وگفت کرد پارك اي گوشه را ماشین کمی از بعد
  .عزیزم شو پیاده-
 ایستاد  آپارتمان یک ي سوخته اي قهوه در یک روي به رو آمد هم خودش و شدم پیاده ماشین از

  :گفت و من دست داد و آورد بیرون کتش جیب توي از را ،کلید
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 .داخل برو و کن باز رو ات خونه در-
  .نگریستم در به و خوردم جا
 هستی؟ چی منتظر جان افسانه.دیگه باش زود-

 اپن اي آشپزخانه با بود بزرگ خانه اول نگاه در .بست خود سر پشت را در سیاوش شدم ام خانه وارد
  :گفت و زد کنار را پرده و رفت سیاوش که بودم خانه تماشاي محو که طور همان .اتاق سه و
  .ببین بیا-

 .شدم تماشا مشغول و ایستادم کنارش رفتم
 یاد؟ می خوشت ت خونه از-
 .خوبه خیلی-
 پشت راستی .شه می تر صفا با و تر روشن شدي خونه این ساکن هم خودت و چیدي وسایلتو وقتی-

 .داره هم دیگه ي آشپزخونه یه آشپزخونه این
  .ببین رو بالکن بیا:گفت و گرفت را دستم

  .بزرگه هم خیلی .عالیه بالکنش :گفت و برد بالکن سوي به را من
   .کردند می آمد و رفت درونش ها گنجشک که بود بزرگی  درخت دیدم روي روبه شدم بالکن وارد

   .اندازه می تو یاد منو که هرگلی .کارم می گل از پر رو جا این-
  .نگریستم اش منظره به و جلو رفتم

  .باشی حجاب با عزیزم نره یادت اما بکشی نقاشی تونی می جا این-
  .گلدون از بشه پر تونه می داره زیاد هم جا .خوبه نقاشی براي گی می راست-
  .خوابید حتی یا صبحانه یا خورد شام کرد پهن موکت شه می حتی جا این-
  .کرد زندگی شه می بگو باره یک-
 .بیا :گفت و رفت بیرون بالکن از

 اتاق تونه می .اتاقه ترین بزرگ اتاق جا این :گفت و گشود را ها اتاق از یکی در افتادم راه دنبالش
  .باشه خواب

  .کن صبر نه :گفت که شوم اتاق وارد خواستم
  .ببند چشماتو :گفت و نگریستم بهش تعجب با

 .دیگه ببند :گفت خواهش با و کردم نگاهش باز
  :گفت که سیاوش صداي شنیدن با .شدم اتاق وارد و گذاشتم هم روي را هایم پلک

 .کن باز چشماتو حاال-
  .دیدم را خودم ي گرفته قاب  بزرگ عکس و گشودم را هایم پلک

 .بوده جا این عقد از بعد  خانم خشکل این-



 

 

 چشمان بودم پوشیده هم آبی شال که بود صورتم عکس .گذاشتم صورتم روي را دستم و جلو رفتم
 از عکسو این .ممنون :گفتم و شد جمع چشمانم توي اشک کرد می خودنمایی عکس توي درشتم

 اوردي؟ کجا
 بده من به عکستو ترین قشنگ بفهمی تو که این بدون که خواستم ازش .گرفتم مادرت از-
 .ممنون هم باز-

 خوبی احساس اصلن که درحالی شدم خیره خودم عکس به و کشید آغوش در مرا  آرامش با سیاوش
 هم بختت :گفت می همیشه که بزرگم مادر صحبت یاد به .انداختم بلندم پیشانی به نگاهی .نداشتم

 .شه می بلند پیشونیت مثل
  :گفت مهربان لحنی با سیاوش .فشرد را گلویم بغض 
 .باشی حرف کم قدر این ندارم دوست  هم دیگه .شادي براي حتی ببینم اشکاتو ندارم دوست دیگه-

  .بزن حرف من با کمی یه
  :گفت نگریست چشمانم به و گرفت را هایم شانه و رفت کنار

  .دارم دوست خیلی رو چشما این من-
  .کردم پاك را هایم اشک و نشاندم لب بر زورکی لبخندي

 .بده نشون بهشون رو جا این بیا ت خانواده با خواستی وقت هر-
 :گفت و رفت بیرون اتاق از بعد

 .کنی استفاده نقاشی کارگاه عنوان به هم یکیشون از تونی می .ببین رو اتاقا ي بقییه بیا -
 آینده از کرد صحبت کلی سیاوش نگریستم را ها اتاق ي بقییه اکراه سر از و نداشتم دیگرحوصله

  !هیچ انگار .رفت می بیرون دیگرم گوش از و آمد می گوشم این از اما محبت و عشق از و گفت
 می پاکش احساسات و سیاوش براي دلم.آمد سراغم به غم باز گذاشتم بالش روي را سرم وقتی شب

 تمکین او به و بگذارم احترام بهش توانستم می طور چه و نداشتم دوست را سیاوش من .سوخت
 تنها .رضا با ام گذشته گذشته سوي به کشید پر دلم  و شد جاري چشمانم از امان بی اشک .کنم

  .باشد دردهایم تسکین توانست می اشک
 چه در رضا االن بدانم داشتم دوست گرفت می بیشتر دلم کردم می فکر عروسیم به وقت هر

 .گذشت می اندوه و غم در گذشته برعکس زندگیم .کند می چه و است وضعیتی
 تلفن ي صفحه ي شماره به نگاهی .آمد در صدا به همراهم تلفن .بخوابم خواستم می وقتی شب یک

 .بود نیفتاده اي شماره هیچ .انداختم
 الو-
 .افسانه الو-
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 و گذاشتم قلبم روي را دستم و گرفت درد سرم .افتاد پایین قلبم باره یک به رضا صداي شنیدن با
 زدي؟ زنگ چی براي :گفتم لرزان صدایی با باشم آرام داشتم سعی که درحالی

 زدي؟ زنگ چی براي گی می دیگه حاال افسانه :گفت گله با رضا
  .نداري اسم این به اي عمه دختر دیگه بودم نگفته من مگه-
 .بزنی حرفو این تونی می طور چه-

  :گفت ناك غم و آلود سرزنش لحنی با و ناراحت رضا و کردم سکوت
 کنی؟ می عروسی داري که راسته افسانه-

 باورم اما شنیدم چیزایی یه .بگو چیزي یه کنم می خواهش :گفت رضا و داد ادامه خود سکوت به
 .بشنوم خودت زبون از خوام می نشد

 نشده؟ باورت چرا :گفتم و دادم قورت را دهانم آب زد می بیرون داشت قلبم و فشرد را گلویم بغض
  .داره حقیقت پس .خدا وایی...وایی-

 :کرد می گریه تلفن پشت داشت هم رضا .چکید پایین چشمانم از اشک
 رضا جون بگو...بگو .یاد نمی خوشم ها شوخی این از من .کنی می شوخی داري که بگو .افسانه-

  .نشنود را صدایم تا گذاشتم دهانم روي را دستم و برید را امانم گریه
 .نشنیدم درست که بگو-

  .شنیدي درست :گفتم آمد می بیرون چاه ته از که صدایی با ریختم می اشک باران مثل که حالی در
 .شه می مگه :گفت آلود بهت

 .نشه چرا-
 شده که هم عمر آخر تا که نگفتی من به تو مگه .کنی ازدواج من با که بودي نداده قول تو مگه-

 .زدي عهدت زیر چرا پس.بشه راضی مادرم که مونی می منتظر
  .شد تموم ما بین چی همه که گفتم بهت هم روز همون من-
 .راحتی همین به-
  .زد من به مادرت که هایی حرف همون راحتی به درست .بله-
 !نکن بدبخت منو .افسانه بزن بهمش نشده دیر هنوز-
 .بگیرم تصمیم خودم براي که دارم رو اختیار این کنم می فکر من-

 طور چه .کنی ازدواج دانشگاه از بعد و بخونی درس خواستی می موقع اون طور چه :زد فریاد عصبی
  .کشمش می . ذارم نمی من .اي دفعه یه شد

 کردم پنهان پتو زیر را سرم .انداختم اي گوشه و کردم قطع را تلفن و ترسیدم تهدیدهایش شنیدن با
 درك توانستم می بود شنیده را موضوع این تازه رضا بود معلوم که طور این .دادم سر گریه هق هق و

 خوابم تا گریستم قدر آن .زدم زار و برید را امانم گریه .است ناراحت قدر چه و  دارد حالی کنم،چه



 

 

 شد باز در وقتی .شدم بلند جا از شد می تکرار هم سر پشت که در زنگ صداي شنیدن با صبح .برد
 به را گوشم رفتم و شدم بلند جا از .کوفت می ام سینه دیوار به شدت با قلبم شنیدم را رضا صداي و

  .چسباندم اتاق در
 کجاست؟ افسانه عمه-

 .بودم برادرت ي بچه من .نداشتم توقع دیگه شما از عمه :داد ادامه رضا و نگفت سخنی مادر
 .داري انتظاري چه .رضا توقعی چه-

  :شد بلند رضا آلود بغض و لرزان صداي
 .کردي تحمل رو برادرت زن بد اخالق عمر یه .عمه شناختی می منو مادر که تو-
 .کرد نمی توهین من دختر به دیگه اما زد می حرفی هر اون-
 .نویسن می دیگري پاي به رو دیگه کسی گناه دنیا کجاي اما نبود درست من مادر کار-

 :گفت گریه میان رضا .زدند آتش را جگرم و گریست رضا
  .طوري این چرا !من با چرا بگیري انتقام خواستی می اگه .افسانه-
 م دونه یه یکی دختر ذاشتم می زد ما به مادرت که هایی حرف این با نکن فکر .رضا نرو تند زیاد-

  .بشه زنی همچین عروس
 !کردین خراب رو چیز همه شما-
 .کرد خراب رو چی همه تو مادر-
 .نیست ما ي خانواده جز دیگه که گفتیم پدرم و من شب همون اما کرد خراب رو چی همه اون بله-

 به دیگه خانم اون کاراي چون .کنیم ازدواج هم با دیگه مدتی از بعد تونستیم نمی ما مگه عمه ببینم
 طالقش بود گفته بابام .باشه نداشته ارتباطی باهاش کسی دیگه که بود قرار چون .نداشت ارتباطی ما

 نمی ازدواج راضیه با وقت هیچ طرف یه هم راضیه و باشه دنیا اگه که گفتم شب همون من .ده می
  .کنم

 .نشستم زمین روي و کشید تیر قلبم و شد سست پاهایم
 خاطر به هم من .نبخشین منو مادر دارین حق شما .دارم گله هم افسانه از .دارم گله ازت من عمه-

 .بخشم نمی رو شما کارتون این
 !من :گفت آلود بغض مادر

 نیست راضی قلب صمیم از و داره عالقه من به قدر چه افسانه دونستی می مادري یه شما .شما بله-
 و کاري کتک پاي تا من پدر طور چه .بیفته اتفاقی همچین کردین قبول چرا .کنه ازدواج اون با

 !کنید صبر مدتی حتی نبودید حاضر شما اما رفت پیش طالق
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 با شنیدم را رضا رفتن صداي ووقتی .سوخت می غم از ام سینه و چرخید می سرم دور انگار اتاق
 مامان :گفتم گریه میان و کشیدم آغوش در را مادرم و رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جا از ناراحتی

 .بگی چیزي خوایی نمی
  .بگم چی :گفت اشک و ناراحتی با مادر

  .فهمیده رو چی همه تازه رضا :گفت و کشید آهی مادر شدیم آرام وقتی.گریستیم ناراحتی با دو هر
  .گفته بهش زندایی کنم فکر-
  .رفته نمی خونه اصلن گه می که اون-
 بفهمه خواست می .گرفت تماس من با دیشب بود نشده باورش رضا .گفته بهش دایی حتمن پس-

 .نه یا داره حقیقت که
 ازدواج تو با تونست می مادرش با ارتباط قطع با کرد می فکر رضا نداره  اي فایده ها حرف این دیگه-

 که هم ما رضایت صورت در نبودي حاضر دیگه تو شناسم می رو تو کاملن من که صورتی در .کنه
 .کنی ازدواج رضا با شده

 .عنوان هیچ به .نه-
 نه؟ مگه .کردیم درستی کار ما :پرسید من از تردید با مادر

 دارم که طبیعی حق خاطر به هم من و اومده خواستگار یه من براي نکن هوده بی فکراي .مامان آره-
 زندگی براي دارن حق همه که طور همون .کنم ازدواج باهاش خوام می و دادم مثبت جواب بهش

 .بگیرن تصمیم خودشون
 هري قلبم همراهم تلفن صداي شنیدن با .نشستم تخت روي و اتاق توي رفتم مادر با صحبت از بعد

 عزیزم؟ طوره چه حالت سالم .جان افسانه :بود سیاوش از کوتاهی پیام نگریستم آن به ریخت
 تخت روي و انداختم اي گوشه و کردم خاموش را همراه تلفن .نداشتم حوصله و داشتم بدي احساس
  .نشستم

 برداشت را آن اشکان و آمد در صدا به تلفن که بودم ها ظرف آوري جمع مشغول ناهار خوردن از بعد
 سیاوش با رسمی و خشک خیلی او است گوشی پشت سیاوش که شد مشخص اش پرسی احوال از

  :گفت من به رو بعد کرد صحبت
 .آقا سیاوش-

 .برداشتم را گوشی آمدم و گذاشتم را ها ظرف
 الو-
 .افسانه سالم-
 .سالم-
 خوبه؟ حالت ببینم بگیرم تماس گفتم .شدم نگرانت بود خاموش گوشیت زدم زنگ هرچی افسانه،-



 

 

 بخوابم کمی کردم خاموش رو گوشی داشتم سردرد کمی یه .خوبم من-
 خوبی؟ عزیزم خوبه حالت االن-
 .خوبم-
 خوردي؟ قرص .دکتر ببرمت بیام خایی می-
 .خوبم من چی؟ براي دکتر بیاي؟ چی براي نه-
  .شدم مزاحمت که ببخش .کنی استراحت و بخوابی بهتره اما ببینمت بیام خواست می دلم-
 .مزاحمتی چه کنم می خواهش-
 .بدي قولی یه باید اما خداحافظ فعلن-
 قولی؟ چه-
 بگی و بفرستی من براي پیام یه شده خوب سرت که کردي احساس و شدي بیدار وقت هر که این-

 .شده خوب حالت که
 .باشه-

 گفت؟ می چی :گفت مادرم تماس پایان از بعد
 .بود شده نگرانم بود خاموش گوشیم.هیچی-
 هم اخالقش و مهربونیه مرد سیاوش بینم می کنم می فکرشو خوب وقتی افسانه چیه دونی می-

 می باخودم اما حالم خوش بابت این از ارزه می ت زندایی صدتاي خوبیه زن هم مادرش تازه .خوبه
  .داشت خانم اون رو خانواده این معرفت از کم یه کاش گم

 .شد می گلستون دنیا که باشن داشته معرفت و اخالق جور یه بخواستن همه اگه مامان-
 انتظار کرد خیس را چشمانم اشک و آمد سراغم ناراحتی همیشه مثل بخوابم خواستم می وقتی شب

  .بود نگفته را ها حرف آن حداقل کاش اي اما کرد می مهربانی من با زندایی نداشتم
 از بعد و آمد در زنگ صداي شدم می آماده دانشگاه به رفتن براي کرده ورم چشمانی با وقتی  صبح

 :گفت و اتاق توي آمد عجله با مادر آن از بعد .است در پشت سیاوش که فهمیدم مادر پرسی احوال
 .دره پشت آقا سیاوش افسانه

 داخل؟ نیمد چرا خب-
 .رسونتت می که بگم بهت گفت داري کالس که دونه می-

 .خداحافظ مامان :گفتم و برداشتم را ام پشتی کوله
 .شدم سوار و گشودم را ماشین در بود نشسته انتظار به ماشین توي سیاوش

 سالم-
 شد؟ خوب سرت طوره؟ چه حالت-
  .خوبم-
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 نکردي؟ عمل قولت به چرا پس-
 صبح تا برد خوابم ببخش-
 بپرسم احوالتو که این هم برسونمت بیام هم گفتم بود شده تنگ برات خیلی دلم نداره عیبی-
 هستید فکرم به که ممنون-

 !بردي کار به جمع که باز :گفت و خندید
 .نیست خودم دست-
 .کنه می پیدا ادامه کی تا ببینم کنم می صحبت باهاتون طوري همین هم من بعد به این از باشه-
  .بود رضا ماشین ریخت هري قلبم آید می ما همراه که دیدم را سفیدي پرایید ماشین ي آینه توي از

  .شد تلخ دهانم و گرفت فرا را وجودم عجیی ي دلشوره
  .بکشید زحمت نبود الزم رفتم می خودم من-
  .زنید می حرفیه چه این !زحمتی چه-
 اش راننده به دقت با نداشتم خوبی احساس و تپید می تند تند قلبم .نگریستم آینه به استرس با

 افتادم اي جمله آخرین یاد به و فراگرفت را وجودم ترس .بود خودش آري .بود رضا شبیه نگریستم
 !کشمش می بود گفته که

 .آمد سراغم تهوع حالت و کشید تیر یکباره به سرم
 نیست؟ خوب حالت جان افسانه شد چی-

  .هیچی :گفتم کشیدم می نفس اضطراب با که حالی در
 دکتر؟ بریم .نیست خوب حالت تو اما :گفت مهربان لحنی با و داشت نگه را ماشین

  .نیست چیزي .نه .نه :گفتم و باشم آرام کردم سعی
 !چی پس :گفت دستپاچه

 .شم می بهتر بخورم آبمیوه یا آبی یه .نباش نگران-
 اما .ندیدم چیزي دیگر نگریستم دقت با آینه توي از .رفت و شد پیاده ماشین از دستپاچه و عجله با

 .کرد می تعقیب را ما رضا که بودم مطمئن و داشتم اضطراب هنوز
  .عزیزم بیا :گفت و داد من به را معدنی آب بطري و آمد سیاوش

  .سرکشیدم و گرفتم دستش از را بطري
 .کنی استراحت خونه بري برگردیم، خوایی می-
  .دانشگاه برم باید .باشم داشته غیبت تونم نمی .خوبه حالم من نه-
 اما-
 .نباش نگران که گفتم-
  .باشم مطمئن-



 

 

  .دانشگاه بریم .آره-
 موقع .افسانه :گفت داد من به پول ومبلغی داشت نگه دانشگاه در جلوي و افتاد راه بعد اي دقیقه

  .دنبالت بیام تونم نمی دیگه من چون برگشت تلفنی تاکسی با .دنبالت بیام برگشت
 چی؟ براي دیگه پول اما گردم برمی تلفنی تاکسی با باشه-
  .گردي برمی تلفنی تاکسی با که باشم مطمئن خوام می-

  .باش خودت مواظب .باشه :گفتم و خندیدم
  .باش خودت مواظب هم تو :گفت وار زمزمه سیاوش و شدم پیاده ماشین از

 و داد می آزار را وجودم اضطراب و دلشوره .شوم دانشگاه راهی عجیبی غم با بودم مجبور روز آن
 جایی یک رفتم می توانستم می و بود خودم دست اگر .کردم می مرور خود با را رضا هاي حرف تمام

 هاي غم ي همه توانستم می کاش.هایم تنهایی و ها غم و باشم خودم .نباشد کس هیچ دیگر که
 براي من دل در جایی هیچ دیگر نداشت امکان اما باشم امیدوار زندگی به و کنم فراموش را گذشته
 !نداشت وجود شادي
 فکر به و نشسته اي گوشه مادرم و بود مرغ تخم خوردن مشغول اشکان برگشتم خانه به وقتی عصر
 و رفتم .نشد شنیده صدایی مادر از و داد جواب اکراه با اشکان و گفتم سالم لب زیر .بود رفته فرو

  .مامان :گفتم و گذاشتم مادرم ي شانه روي را دستم
 اومدي؟ کی سالم :گفت و آمد بیرون فکر از
  .نیست حواست اصلن شده چی .سالم-

  .هیچی :گفت داد می اشاره اشکان به که حالی در مادر
 افتادم راه دنبالش به من و آشپزخانه توي رفت کند صحبت اشکان حضور در خواهد نمی که فهمیدم

  :گفتم آهسته و
 شده؟ چی-
  .م کالفه-

 :گفتم ناراحتی با و بودم مادر از بدتر خودم دادم قورت را دهانم آب
  .کنه می تعقیب رو سیاوش و من رضا، که کردم می حس امروز .مامان -

  :گفت شده گرد تعجب از چشمانی با و خورد جا مادر
 کرد؟ می تعقیب رو شما واقعن که این یا کنی می حس !مطمئنی-

 رسوند می منو داشت سیاوش که صبح امروز اما .دونم نمی .دونم نمی :گفتم درمانده و مستاصل
  .کرد می تعقیب رو ما دایم سفید پرایید یه دانشگاه

 .بوده مسیر هم شما با که بوده اي دیگه کس شاید :گفت آلود بهت مادر
  .دارم اضطراب من .مامان بود خودش-
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  .افسانه نباش نگران :گفت و گرفت را دستم مهربانی با مادر
  .است نگران هم خودش دانستم می اما نگفت چیزي دیگر و کرد سکوت جمله این گفتن از بعد

 نبود حاضر شناختم می من که رضایی نه .کنه می کاري همچین رضا یعنی گفتم می خودم با دایم
 می پیدا امکان چیزي هر وقت آن شد می ور شعله اگر انتقام آتش نه اما .بزند اي صدمه کسی به

 خواهند می و کشته را سیاوش رضا، که دیدم می خواب بود بریده را امانم اضطراب و فکر .کرد
 انتقام و عشق آتش به که رضا براي .کنم گریه و مویه یک کدام براي دانم نمی من و کنند اعدامش

 می خواب از قلب تپش با سپس .شود می بازي این قربانی گناه بی که سیاوش براي یا شود می اعدام
 .زدم می نفس نفس و پریدم

 وقتی و شدم می جویا را احوالش و فرستادم می کوتاه پیام برایش شد نمی سیاوش از خبري وقت هر
 .گفت می پاسخ را پیامم او که شد می راحت خیالم

 هدفم تنها دیگر چون برآیم درس و دانشگاه ي عهده از خوبی به بودم مجبور مشکالت این ي همه با
 خواندن درس جز نداشتم عالقه دنیا این چیز هیچ به دیگر .باشم کسی اجتماع در بتوانم که بود این

 .تحصیلی پیشرفت و
 احوال و سالم از بعد .آمد مان خانه به سیاوش بودم جزوه نوشتن مشغول اتاقم توي روزوقتی یک

 .شد اتاق وارد من ي اجازه با و کوفت در به اي ضربه چند ام خانواده با پرسی
 ...افسانه سالم-
 شده؟ چی سالم-
 بازار بریم باهم اومدم .نشده چیزي-
 بازار بریم گی می و اومدي مقدمه وبی داري عجله هم قدر این چرا حاال-
 با خودم .یام نمی گفتی می و اوردي می بهونه بار هر مثل باز گرفتم می تماس اگه که این خاطر به-

 داشتی دوست که هرچی و بریم هم با خواستم می که وقته خیلی!بهتره تون خونه بیام عجله این
  .بخرم برات

 .نه :وگفتم آمد سراغم اضطراب
  .نه گی می بیرون بریم بیا گم می وقت هر افسانه !نه چی براي-
  .شم بیدار زود صبح باید دارم کالس فردا خب-
 .کن قبول کنم می خواهش .گردیم می بر زود باشه-

 و داشتم استرس مدت تمام در .کردم همراهی را سیاوش بازار به رفتن براي و کنم قبول شدم مجبور
 و خوراکی تا گرفته پوشاك از نکرد دریغ چیز هیچ از سیاوش .پاییدم می را اطراف چشمی زیر

 جلوي وقتی .داشتم دلشوره و بودم ناراحت فقط من اما بگذرد خوش من به کرد می سعی و عروسک
  :گفت و داشت نگه مان خانه در



 

 

 .خونه تو ببري رو ها خرید کنم کمکت بیام تا بذار-
 .کشیدید زحمت خیلی امشب .ممنونم -
 .است وظیفه همه اینا .نکردم کاري که من کنم می خواهش-
 با مادر .خانه توي بردیم من کمک با و آورد بیرون پشت صندلی از را وسایل و شد پیاده ماشین از

  .افسانه .اومدید :گفت و شد بلند جا از ورودم
  .مامان آره-

  .کشید می را  ما انتظار و داشته اضطراب که بود مشخص
  .برم باید دیگه جا این ذارم می رو اینا .عزیزم افسانه خب-
 .بمونید .آقا سیاوش کجا-
  .برم باید .خانم فلور نه-
 .نکنه درد دستتون-
  .نکردم کاري که من گفتم هم جان افسانه به کنم می خواهش-

 .کردید خرید هم قدر چه .خوبه :گفت من به رو مادر .رفت خداحافظی با و پوشید را هایش کفش
 به نگرانی با دو هر .ریخت فرو دلم ماشین شدید ترمز صداي شنیدن با که بزنم حرفی خواستم می
 !مامان :گفتم و کشیدم کوتاهی جیغ اختیار بی .نگریستیم هم
 آن تصور از و آمد نمی ال با نفسم بپرد بیرون خواست می فشار با قلبم دویدیم کوچه سمت به دو هر
 و شد تلخ دهانم و رفت سیاهی چشمانم ناگاه با .کنم سکته خواستم می ببینم خواهم می که چه

 دستم به سرم و هستم بیمارستان توي تا کردم باز چشم وقتی .شدم پهن خیابان آسفالت روي
 .ایستاده سرم باالي مادرم و است متصل

 شد؟ چی....مامان :گفتم ناله با
  :گفت و کرد پاك را هایم اشک دست پشت با مادرم و چکید پایین چشمانم از اشک

  .خوبه حالش عزیزم نباش نگران-
 :گفتم خفه بغضی با و گذاشتم هم روي را هایم پلک و گرفت آرام کمی قلبم

 شد؟ چی بگو .شد چی ندیدم من-
  شکر را خدا .خوبه حالش گم می .باش آروم :گفت و گرفت را دستم
 ...چرا آخه خدا خدایا، :گفتم ناباورانه و چکید چشمانم از اختیار بی هایم اشک

 تا زدم پلک باري چند شد نمی باورم .آمد سیاوش و رفت کنار پرده که کردم می تابی بی داشتم
  .نیستم خواب که شد باورم فشرد دست در را سردم دست وقتی بیدار یا هستم خواب ببینم
 !نیفتاده براش اتفاقی دیدي .آقا سیاوش اینم :گفت مادرم

 ...سیاوش-
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  .افسانه .جانم-
 شد؟ چی-
 !عزیزم همین.شد رد گوشم بیخ از خطر شکر را خدا اما کنم تصادف خواستم می خب-

  :گفت مادرم به رو سپس و گفت را جمله این سیاوش
 .نبود خوب حالش اصلن هم روز چند این .رفت حال از زود خیلی-

  .نیفتاد بدي اتفاق شکر را خدا اما .افتاده فشارش حتمن .بله :گفت دستپاچه مادرم
 .باش خودت فکر به کمی کنم می خواهش .نیستی خودت مواظب اصلن .من ي افسانه-

  .شدم ور غوطه خودم افکار در و آوردم فرود تایید ي نشانه به سر
 .خوابیدم و اتاق توي رفتم مادرم خواست به .برگشتم  خانه به سیاوش کمک با شد تمام سرم وقتی
 شدم بلند جا از و فشرد را گلویم بغض .نگریستم امشب خریدهاي به و گذاشتم بالش روي که را سرم

 باور بود آمده پیش که را چه آن .نگریستم آن به و آوردم بیرون پالستیک از را توئیتی عروسک و
 :گفتم می دلم توي ناراحتی با کرد تار را چشمانم دید اشک .نداشتم

 .بشه کم ازش مو تار یه حتی ندارم دوست که شاهده خدا اما نداشتم عالقه سیاوش به چند هر -
 .کن کمکم خدایا
  .کنم حل ذهنم در را موضوع این توانستم نمی کردم می فکر هرچه و گریستم خودم بخت براي
 .دارد را حال و حس همین هم مادرم دانستم می .برد نمی خوابم و بود بریده را امانم غصه و فکر

 بیدار خواب از روز از ساعت این نداشت سابقه حال به تا بود ده ساعت پریدم خواب از وقتی صبح
 .شوم

 .بخور صبحونه بیا افسانه :گفت و شد اتاقم وارد صبحانه سینی با مادرم
  .نبرد خوابم اصلن دیشب :گفت و کشید آهی مادر .کردم صبحانه خوردن به شروع میلی بی با
 طور همین منم-
 می کی رو مسخره کاراي این دونم نمی من .احمق شق کله ي پسره .گذشت خیر به که خوب-

 .بخشیدمش نمی بود افتاده سیاوش براي اتفاقی اگه .کنه تموم خواد
 .تونه می طور چه رضا یعنی .دارم شک هم هنوز .مامان کرده هنگ مغزم دیگه-

 .کشه می رو سیاوش که گفته تو به تهدید با رضا .گی نمی تو مگه :گفت و گریست ناگاه به مادر
  .کرده می تعقیب رو شما که گی نمی مگه

  :گفتم اضطراب پر و لرزان صدایی با
 !کنه کاري همچین بخواد رضا که شه نمی دلیل این اما درست اینا ي همه-
  .مصونه اشتباهی و خطایی هر از رضا کنی می فکر تو-
  .بکشه آدم بخواد که این نه اما-



 

 

 دشمنی و انتقام که رسه می وقتی یه .کشونه می آتش به رو عبا آل خاندان لجبازي و ،کینه افسانه-
 خیلی کردي ازدواج تو وقتی .کرد کوروکر رو تو که طور همون کنه می کر کورو آدمو گوش و چشم
 این به دیگه اما .رنجوند رو ما زبونش با که کسی اون چشم تو شدي خاري که بودم حال خوش
 معرفت جز ش خانواده و سیاوش از گذره می بیشتر چی هر چون کنم نمی نگاه طوري این ازدواج

 .کنه بازي من داماد جون با خواست می که کرد غلط هم رضا .ندیدم اي دیگه چیز
 یه بزرگتر و شد بزرگ یتیم .است خانواده یه سرپرست من داماد :گفت گریه میان و گریست ناگاه به

 ...شد خانواده
 تلفن با باري چند و برداشت را تلفن گوشی رفت و شد بلند جا از عصبی بعد و گفت را جمله این

 اندیشید خود با اي لحظه و گذاشت را گوشی عصبی .بود خاموش بار هر اما گرفت تماس رضا همراه
 می را خودم ناخن اضطراب با .کرد گیري شماره به شروع و برداشت را تلفن گوشی دوباره سپس
 .آمد می و رفت می قلبم و جویدم

 ...داداش الو-
 گرفتم دستانم میان مستاصل را سرم و اتاق توي رفتم ناراحتی با نداشتم طاقت و رفت گیج سرم

 .وگریستم
 .نگریستم بهش و کردم بلند سر اتاق توي آمد مادر بعد اي دقیقه

 کجاست؟ اتاق کلید-
 گفتی؟ چی دایی به .مامان کنی کار چی خوایی می-

 کجاست؟ :گفت تر محکم لحنی با مادر
 میزه روي-

 و کردم امتحان را در ي دستگیره و شدم بلند .رفت و کرد قفل من روي را در و برداشت را اتاقم کلید
  :گفتم

 !چی یعنی کارا این مامان-
 آن به و برداشتم را توئتی زرد عروسک نشستم تخت روي و رفتم درمانده و خسته نشنیدم جوابی

 رضا اما بود معرفت با و مهربان هم قدر چه هر من نظر از او آمد ذهنم به سیاوش ي چهره نگریستم
 .شد نمی

 که زدم حرف خود خداي با و ریختم اشک قدر آن .شد جاري هایم اشک و فشردم هم بر را دیدگانم
 با و شدم بلند جا از و ریخت هري قلبم .آمده دایی که شدم متوجه فقط نشدم زمان گذر ي متوجه

  :گفت تشر با مادرم که بود پرسی احوال حین دایی .چسباندم اتاق در به را گوشم و رفتم اضطراب
 .علیکی چه سالمی چه-
 شده؟ چی-
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 .بپرس رضا از-
 !فلور نه یا شده چی گی می-
 .باشیم زده زیرش حاال که بودیم داده تعهدي شما به ما مگه-

 .جویدم می را ناخنم استرس با و کوفت می داشت شدت به قلبم
 زنی؟ می حرف داري چی از-
 هم اگه چند هر .زیرش زدیم هم بعد و گذاشته قرار و قول ما انگار که کنه می رفتار طوري داره رضا-

 .کنه کاري همچین نداشت حق اون باشیم کرده رو کار این
 .شده چی ببینم بگو تر واضح فلور وایی-

 زیر ماشین با رو افسانه شوهر خواست می دیشب رضا :گفت فریاد با و گریست یکباره به مادرم
 ...کنه
 اي لحظه .نشستم زمین روي و گرفتم دهانم جلوي را دستم گریه زیر زدم و شکست باره یک به قلبم

  :گفت می که آمد دایی لرزان و متعجب صداي سپس .شد حاکم میانشان سکوت
 !رو سیاوش-
 ...رو آقا سیاوش بله-
 !نداره امکان-
 حتی کرد می تهدید رو ما دایم بود اومده خارك از که مدتی تمام در اون نداره امکان طور چه-

 افتاد اتفاق این که دیشب تا کرد می تعقیب رو آقا سیاوش و افسانه
 بریده بریده دایی و کرد کمکش مادرم که بیفتد زمین خواست می و شد بد دایی حال کردم حس
 :گفت

 اومد؟ چی آقا سیاوش سر بگو فلور خدا رو تو-
 خودشو طرفش یاد می سرعت با داره ماشینی دیده وقتی که این مثل چون .خوبه حالش خدا شکر-

 .کنار کشیده
 :گفت عاجزانه و مستاصل دایی

 فلور؟ کنی کار چی خوایی می حاال-
  :گفت گله و بغض با مادر

 می آتیش جا این از !دامادم سیاوش و پسرت هم اون و برادرمی تو کنم تونم می کار چی.هیچی-
 به کردم واگذارش بگو رضا به برو .است خانواده یه سرپرست  سیاوش که نکرد فکر رضا اون که گیرم
  .ندارم حسین اسم به برادري دیگه من برو جا این از هم حاال .خدا

 نفس توانستم نمی دیگر ناراحتی فشار از.آمد فرود سرم بر پتک مثل دایی خفیف ي گریه صداي
 داخل اما گشود را در و آمد شد آرام کمی که این از بعد مادرم زدند می چنگ را جگرم انگار بکشم



 

 

 و کرد می درد سرم خوابیدم تخت روي رفتم و بستم را چراغ و شدم بلند جا از ناراحتی با نیامد اتاق
  .کنم گریه فقط خودم تنهایی در خواست می دلم

 و کینه و خشم روي از رضا اگر .هستم من خود اشتباهات این ي همه مقصر گفتم می خودم با
 من باعثش کشیم می ناراحتی و عذاب قدر این هم مادرم و من و زده کاري همچین به دست عداوت

 من مثل هم او قلب که برسد روز یک کنم می آرزو که است دیگري کس اصلی مقصر نه اما بودم
 ...بکشد آه و بگیرد آتش
 .آمدم بیرون اتاقم از نگرانی با و پرییدم خواب از تلفن زنگ صداي شنیدن با صبح
 با و گذاشت خود قلب روي را دستش و خورد جا ناگهان کمی از بعد و برداشت را تلفن گوشی مادر

 :تشرگفت
 رضا؟ نکشیدي خجالت تو-
  .فشردم را گو بلند ي دکمه و دویدم اضطراب با

 می دارم گله شما از که هستم من این چرا؟؟ عمه، بکشم خجالت باید چرا :گفت آلود بغض رضا
 بزنه نامربوط هاي حرف و بزنه زبون زخم بود عادتش همیشه من مادر که این خاطر به چرا؟ دونید
 کس هیچ وسط این اما .دارین حق البته گرفتین دل به و دادید اهمیت اون الکی هاي حرف به شما

 خودشو نوکر عمر یه و بمیرم افسانه واسه حاضرم که این نکرد توجهی شکسته دل من هاي حرف به
 نمی تنهاش و وایسادم پاش شرایطی هر در بکشم دست ازش نیستم حاضر و باشم ش خانواده و

 ...ذارم
 .شد جاري صورتم پهناي بر هایم اشک و فشرد می را گلویم دار طناب مثل بغض

 بزرگتري من براي باید شما عمه .میرم می افسانه براي که بودم کرده ثابت هم عمل در حتی من-
 مشکالت و کنه صحبت درست نبود بلد که این یا بود خرد اعصابش یا همیشه من مادر .کردي می
 می دادم به و بودي من بزرگتر تو شرایطی هر در عمه یادته .کرد می هم بدتر کردن حل جاي به رو

 .کردي می حل رو مشکالتم و اومدي می زد می سر من از خطایی جا هر مدرسه تو رسیدي
 مادرمی تو کردن می فکر همه کنی جبران خطاهامو تا مدرسه اومدي می وقت هر بودم که راهنمایی

 تنهام و کردي خالی شونه داشتم احتیاج حمایتت به که وقتی درست !شد چی پس .م عمه نه
 افسانه و من که دونستیم می خوب همه اما ندادین م خانواده یا من به تعهدي که درسته .گذاشتی

  .بود مثبت هم اسفندیار آقا نظر و کرد صحبت شما با و اومد بابا حتی .کنیم ازدواج هم با خوایی می
 .کنه ازدواج گرفت تصمیم خودش افسانه اما-
 همچین ذاشتید می نباید بودید بزرگتر که شما !من با خودش با همه با کرد لج افسانه !نه .نه-

 و نشسته دلم تو غم کنه بدبخت هم منو .کنه بدبخت خودشو عمر یه دادین اجازه چرا و کنه کاري
 !کشه می منو داره
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  :گفتم گریه هق هق میان و گذاشتم مادرم پاي روي را سرم .داد پایان تماس به و گفت را جمله این
 ...مامان منه تقصیر ش همه-

 :گفت غمگین صدایی با ریخت می اشک که حالی در مادر
 .کنی سرزنش خودتو نباید تو .عزیزم زنی می که حرفیه چه این-
  .ریختیم اشک سکوت در دو هر و کرد نوازش را سرم مهربانش دستان با
 .شد اتاقم وارد و نواخت در به اي ضربه چند مادر بودم مطالعه مشغول اتاقم توي وقتی روز یک*
 .نشدم که مزاحم-
 مامان نه-

 :گفت من و من کمی با و نشست کنارم آمد، داشت دست در را تقویمی که حالی در مادر
 سر رفتین می و گرفتیم می جشنی یه زودتر کاش .کردم فکر خیلی روزه چند این افسانه راستش -

 .زندگیتون خونه
 .بود شده شکسته و افسرده مدت این در انداختم مادر ي شکسته ي چهره به نگاهی

 طول قدر این عروسیتون که نداره دلیلی آخه .بیفته رضا سر از موضوع این هم طوري این شاید-
 .بکشه

 دونم نمی دیگه :گفتم کردم می درك کاملن را نگرانیش که حالی در و نشاندم لب بر تلخ لبخندي
 .بگم چی
 می تاریخ این در رضا .من شمارش و تقویم این طبق :گفت و داد نشان من به و گشود را تقویم مادر

  .باشه هم رسمی تعطیالت  اگه حتی یاد نمی هم دیگه روز پانزده تا و خارك ره
 چی دونم می :گفتم و گذاشتم اش شانه روي را دستم .افکند زیر به سر و کرد بغض سکوت در مادر
 مامان گی می

  :گفت و کشید آهی
 .بشه آروم کمی اوضاع شاید کنم می فکر من-

 ناراحتی و اضطراب قدر آن روز چند این رفتم فرو فکر به .رفت بیرون اتاقم از و گفت را جمله این
 موافق مادر تصمیم با رسید نمی جایی به عقلم دیگر راستش .کردم نمی فکر چیز هیچ به که داشتم

 .بودم
 خارك تازه  رضا باید حاال خودم حساب به شمردم می را روزها که طور همان نگریستم تقویم به

  .بودم مناسب روز یک دنبال و زدم برگ را تقویم .باشد
 را خودم پس رسید نمی جایی به فکرم که من حال هر به بود مناسب حل راه یک تصمیم این شاید

 .سپردم بزرگترها تصمیمات به



 

 

 یک روي رفتم .دنبالم بیاد خواستم ازش و گرفتم تماس سیاوش همراه تلفن با کالس پایان از بعد 
 اضطراب و  ترسیدم می و کردم می تکرار خود با را رضا هاي حرف مدت تمام در نشستم نیمکت
 گرفت تماس تلفنم با سیاوش دقیقه چند از بعد .برسیم آرامش به شده طور هر خواستم می .داشتم

 :گفت و
  .هستم منتظرت دانشگاه در دم من-
  .اومدم-
 که کند حرکت خواست می و شدم سوار ماشینش دیدن با .شدم خارج دانشگاه از و شدم بلند جا از

  :گفتم
  .خونه برم خوام نمی.دارم کالس نه-
 چی؟ پس-
  .بزنیم حرف هم با کمی یه خوام می-
 .؟بگو شده چی-

 مناسب تاریخ یه زودتر هرچه خوام می راستش :گفتم لبخند با و آوردم بیرون کیفم توي از را تقویم
  .بدید نظر و ببینی تقویمو هم  شما خواستم .کنم انتخاب عروسی براي

 !عجله این با چرا ولی .حتمن-
 زندگیم خونه سر برم زودتر هرچی .بشه وارد لطمه درسم به خوام نمی راستش :گفتم و خندیدم

  .نیفتم عقب درسام و امتحانا از که مهمه برام قدر چه دونید می که شما .بهتره
  .کنم می صبر من باشه که موقع هر تا نیست مشکل که این-
  .کنم فکر درسام به تونم می تر راحت طوري این من .نه .نه-

  .کنید نگاه خوایید نمی خب :گفتم و دستش دادم را تقویم
 .بگم دونم،چی نمی :گفت و زد ورق را تقویم

 .دیگه نزدیکه (ع) علی امام ازدواج سالگرد خب-
 !زودي این به :گفت تعجب با
 ... نکنه چیه-
  .زودي این به کردم نمی فکر .نه.نه-
  .بگیرم تصمیم م آینده براي و بخونم درس تونم می بهتر باشم خودم ي خونه اگه که گفتم-

  .عزیزم بگی تو که هرچی :گفت و نشاند لب بر بخش رضایت لبخندي
 تهران هم رضا و کنم ازدواج زودتر چه هر خواستم می .رسیدم هدفم به باالخره کشیدم آسوده نفسی
  :گفت می شنید می کس هر شد مشخص عروسیم روز  ترتیب این به .نباشد

 !زودي این به چرا-
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  .کنیم معطل دیگه چرا پس .پیشه در خوبی این به روز :گفتم می و خندیدم می
 توانم می بهتر طور این و بیفتم عقب دانشگاه و درس از خواهم نمی که آوردم می استدالل و دلیل 

  .برسم دانشگاه و درس به
  فصل سوم

 رضا نبودن بابت از خیالم اما داشتم بیشتري اضطراب شدم می تر نزدیک عروسیم روز به قدر هرچه
 نظاره فقط و نداشتم حسی هیچ خودم اما بود گرم سرشان  و بودند عروسی درفکر همه .بود راحت

 .دادم می انجام گفتند می کاري هر بازي شب خیمه عروسک مثل و بودم گر
  :گفت می حنانه

  .شه می رویایی قدر چه کن فکرشو . نبینه رو لباست عروسی شب تا سیاوش خواد می دلم افسانه-
 .ببینه لباسو نخواد که کنی راضیش طور چه خوایی می اما طوره همین آره-
  .بشه سورپرایز خوام می .مادر با اون-

 گزینه سه انتخاب از بعد باالخره و کنیم همکاري عروس لباس انتخاب براي حنانه و من قرارشد
  .بدهند نظر هم مادرها شد قرار لباس
 حنانه و پسندید مادرم بود برهنه تنه باال از و ساده بود دار دنباله داشتم نظر در که را عروسی لباس
 :گفت

  .باشه جان افسانه خود نظر هرچی -
  :گفت کند رعایت را احتیاط جوانب کرد می سعی که حالی در مادرشوهرم اما
 .کردي می انتخاب لباسو یکی اون نیست بهتر ولی جان افسانه نداره حرف ت سلیقه-
 چرا؟-
 ....یکمی این-

 :گفت مادرش به رو حنانه .نگریستم حنانه وبه شدم عصبی
  !مامان-

 هم او که انداختم مادرم به نگاهی .کرد صحبت به شروع و اي گوشه برد را مادرش مهربانی با سپس
 کنارم حنانه .گرفت دلم شنیدم را سیاوش نام هایشان صحبت میان از نگریست می دو آن به داشت

 :وگفت آمد
 .کنیم می کرایه گی می خودت که همونو جان افسانه خب-

  چرا که این سر داماد با عروسیم شب ندارم دوست جان حنانه نه :وگفتم شود تمام حرفش نگذاشتم
  .باشم داشته بحث اینطوریه  لباس

 حرفی اگه مامان .هست افسانه ي سلیقه من ي سلیقه گفته که اون !نشناختی رو سیاوش .افسانه-
 ... زنه می



 

 

  :وگفت آمد جلو خانم حدیث که زد می حرف داشت
 ...دیگه بدم سفارشش خوام می من عزیزم باش زود جان افسانه .وایسادید چرا ها بچه-

 کردي؟ کار چی مامان :گفت مادرش به رو تعجب با حنانه
  .دیگه کنیم لباسو خب-

 شب اون زیباي عروس آخه .خواد می خشکله خانم که همون :گفت من به رو مهربان لبخندي با بعد
 .است افسانه
 .نگریستم استخوانیش و مهربان صورت وبه نشست لبم بر خنده
 با خواستم می که بود ها مدت اشکان اتاق توي رفتم شام خوردن از بعد برگشتم خانه به وقتی شب

 دوباره و انداخت من به نگاهی نیم .کشید می نقاشی اشکان .شد نمی وقت اما کنم صحبت او
  :داد ادامه و نکرد توجهی من به نشستم کنارش و بستم را در شد مشغول

 .بکشی خوبی هاي نقاشی بتونی من مثل داري دوست .کشیدي قشنگ چه-
 آره-
  .دم می یاد بهت خودم خوبه-

 ناراحتی؟ اشکان :گفتم سکوت کمی از بعد
 !نیستی تو مگه-

  :گفتم و کشیدم آهی
  .هستم هم من-

  .دادي مثبت جواب اون به چرا پس :گفت عصبانی
 .خوبه اون اما-
 .رضا خوبی به نه-

  .گفت چی زندایی نشنیدي مگه :گفتم لب زیر و ریخت پایین چشمانم از اشک
 ادبی با پسر که تو .نکن فرار ازش یاد می وقتی دیگه :دادم ادامه من و کشید خط نقاشیش روي

 .بودي
 !من خاطر به :گفتم لرزان صدایی با و کردم پاك را اشکم

 .باشه :گفت و نگریست من به معصومش ي چهره با
 کمد توي از و بستم را اتاق در .کوفت می داشت ناراحتی شدت از قلبم که رفتم خودم اتاق به وقتی

 کیفم توي از بعد .نگریستم آن به و آوردم بیرون را بود خاطراتم حاوي که را کوچکم ي صندوقچه
 دلم ها نامه و داشتم رضا از که هایی یادگاري دیدن با گشودم را درش  و آوردم بیرون را کلیدش

 صدا به همراهم تلفن که بیاورم بیرون را خاطراتم دفتر خواستم می کرد تر را چشمانم اشک و گرفت
 :بود فرستاده کوتاه پیام برایم سیاوش .آمد در
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  .عزیزم باشه خیر به شبت-
 اي گوشه را صندوق .کردم خاموش را همراه تلفن و فشرد را گلویم بغض و شدند بیشتر هایم اشک

 را کس هیچ و چیز هیچ ي حوصله .بگریند خواهند می قدر چه هر دادم اجازه چشمانم به و گذاشتم
 بیشتر هرچه شدیم می تر نزدیک عروسی روز به قدر هرچه.بودم شده سیر زندگی از و نداشتم
 به مرا وقتی سیاوش عروسی روز نداشتم حسی هیچ که بودم من این بود حال خوش سیاوش
  :کرد سفارش باز سپرد می آرایشگاه

 تو رو تو دارم دوست خیلی .چشمات مخصوصن .نداري آرایش به تونیازي نکنه آرایشت  زیاد بگو-
  .هستی و شی می زیباترین که مطمئنم .ببینم لباس اون
 .ممنون :گفتم شدم می پیاده ماشین از که حالی در
 کردم می فکر سرگذشتم به شاید نکردم صحبت هم کلمه یک بود مشغول آرایشگر که مدتی تمام در
 ادامه طور چه کردم شروع را بازي این چرا هستم پشیمان طور این حاال از که من که این به رضا به

  .ریختم می اشک فقط نبود من سوي به ها نگاه اگر نبود کسی اگر .دهم
 و کرد آرایشگر روبه بعد .بخورم کرد مجبور مرا زور به او اما نداشتم میل اصلن آورد ناهار برایم حنانه
 :گفت

 .ها نکنی خانم عروس از تر خشکل منو اما .خانم بپاش رنگی یه هم من روي و سر به-
 .بود شاد شرایطی هر در نگریستم بهش
  :گفت و نگریست من به شد تمام کارش آرایشگر وقتی

  .خانم عروس شدي زیبا چه-
  :گفتم و نشاندم لب بر لبخندي نشکند دلش که این براي نگریستم آینه در ام چهره به
  .ممنونم-
  .ببینم العملشو عکس دارم دوست اومد داماد وقتی-

 .نداره حرف کارتون:گفتم و خندیدم
  :گفت من به رو کرد قطع که این از بعد .آمد در صدا به حنانه همراه تلفن دقیقه چند از بعد

  .یاد می داره-
 .گه می چی ببینیم داخل بیاد کنیم حجاب بهتره-
  .شه نمی روش-
 .داماد حال به وایی دیگه زنه نمی حرف هم کلمه یه اصلن که خانمش دیگه خب-

 آرایشگاه در دم .شود آرایشگاه وارد نکرد قبول  بردار فیلم اصرار به توجه بدون اما آمد سیاوش
 .ماند منتظر و ایستاد



 

 

 بود پایین سرم من نشاند لب بر لبخند حرفی هیچ بدون افتاد من به چشمش بار اولین براي وقتی
 :پرسید کسی که شنیدم نبیند را چشمانم غم کسی تا کنم بلند سر نداشتم دوست

 داماد؟ آقا چیه نظرتون-
 .نداشت حرف خودش ماشاال -
  .باشه مبارك :گفت و خندید حنانه 

 بود داده قول و شد سوار پشت هم حنانه کشیدم صورتم روي را سفید چادر شدم که ماشین سوار
 :گفت که شنیدم را صدایش .نزند حرفی هیچ

 پدرم داشتم آرزو همیشه افسانه چیه دونی می .دادن بهم رو دنیا تمام انگار که خوشحالم قدر اون-
 به رو تو  خواستم می خدا از آرزو این از بعد .باشم کنارش بتونم تا داشت مزاري حداقل یا و ببینم رو

  .شد هم طور همین که بده من
 بگی؟ لباسم مورد در نظرتو خوایی نمی .شکر را خدا-
 .خودم نجیب ماه .شدي ماه مثل لباس این تو مطمئنم اما ندیدم کامل که هنوز-

 هم به را چیز همه هم شاید ندارم را ها بازي این تحمل دیگر که کردم می فکر این به و کشیدم آهی
 جدایی و تنهایی ماند می غم یک تنها مرا صورت درآن کردم می خالص را خودم همیشه براي و زدم

  .کنم تحمل نیز را دیگري هاي غم نبودم مجبور دیگر .رضا از
 راضی گفت می که شنید می را قلبم صداي فقط هایم گوش بودند خوش من ازواج جشن براي همه

 .کردم لجبازي.کردم اشتباه.خواهم نمی : بکشم فریاد و شوم بلند زد می سرم به بار هر و نیستم
 .بودم سرشکسته و ناراحت .نداشتم حسی هیچ من و بود دیگران شادي براي مجلس این فقط انگار

 .بگذرد طور این داشتم امید و آرزو برایش قدر این که عروسیم شب کنم باور توانستم نمی اصلن
  :گفت وار زمزمه گوشم توي سیاوش

 ...اشکان ، جان افسانه-
 انگار .بود شده خیره اي نقطه به سرخ اي چهره با و بود نشسته اي گوشه اشکان کردم بلند سر

  :گفتم بغض با شد می سوزن سوزن قلبم  گرفتم می آتش داشتم
 !براش بمیرم-

  :گفت و گرفت را دستم سیاوش که شوم بلند جا از خواستم
 .کنه بغض بیشتر بري تو ممکنه .عزیزم نه-

 خود با را او و کشید سرش به دستی سیاوش کردند صحبت هم با دیدم رفت و شد بلند جا از خودش
  .شه می تنگ ات واسه دلم گه می اشکان جان افسانه :گفت من به رو و آورد من کنار به



 102فرزانه تقدیري / 
 

 

 این ما هاي قلب حاال بود نشسته سیاوش جاي رضا اگر بودم مطمئن شدم خیره برادرم چشمان به
 داره اي خونه افسانه بعد به این از .جان اشکان نداره که تنگی دل :داد ادامه سیاوش نبود رنجور قدر
  .بازه تو روي به همیشه درش که

 رو خونه که خودت عزیزم بخند اشکان، :گفتم و خندیدم سازم آرام را اشکان لبخندم با کردم سعی
  .داره زیاد اتاق دیدي
  :گفت و خندید دید مرا خندان ي چهره وقتی

  .ت خونه یام می کنم می قهر مامان با وقتی خوبه-
  .کنن می دعوا ساعته چهار بیست مامان اینو چون باش ،آماده داماد آقا -

 .چشم رو قدمش.باشه :گفت و کشید آغوش در را اشکان سیاوش
 سیاوش.کردم می فکر رضا به مدت تمام.نگریستم نمی صورتش به اصلن و نداشتم او به حسی هیچ

  .زد می حرف من با که بود رضا کاش اي که بودم این آرزوي در من و زد می حرف من با
 از را زدنم حرف کنترل ترسیدم می بود مشکل برایم زدن حرف .نشانم فرو را بدي بغض بودم مجبور
 هم باز بگویم عروسیم غم و اندوه شدت از قدر چه هر بزنم زار و بشکند بغضم که این یا بدم دست

 .است کم
 بود گفته سیاوش که این خاطر به زد نمی بوق بوق  زیاد کسی رفتیم می ماشین با شب آخر وقتی

 خوششان زیاد عروس ي خانواده .شود می مردم ناراحتی باعث شب آخر زدن بوق و صدا سرو که
 مراسم اصلن و دیدم می سیاه لباس را سفیدم لباس کرد نمی فرقی هیچ که من براي  اما نیامد

  .دیدم می خود مرگ مراسم را عروسیم
 فکر بی و بازي لج با که کردم می فکر زمانی به و ریختم می اشک و بودم کشیده صورتم روي را تور
  .ندارد برگشتی راه هیچ که مردابی انداختم مرداب در را خودم ي

 خودت ي خونه به خانم افسانه بفرما :گفت من به رو گشود را آپارتمان در کلید با سیاوش وقتی
 .بشین مبل این روي و بیار بیرون کفشاتو .اومدي خوش
 .داد می عذابم بدبختی و تنهایی احساس شدت به شد خراب سرم روي دنیا آوار ي همه انگار
 با بود اشک در غرق که ام چهره دیدن با برداشت سرم روي از را تور و نشستم مبل روي وقتی

 !افسانه :وارگفت زمزمه شده گرد چشمانی
 صدایی با شود برمال رازم و داده کف از عنان ناگاه به ترسیدم می باشم مسلط خود بر کردم سعی
 :گفتم لرزان

  .نیست چیزي -
 :گفت و نشاند لب بر مهربان لبخندي آورد آب لیوان یک برایم و رفت



 

 

 آرایشت ببین کنی می گریه نیست درشتت چشماي اون حیف کن پاك اشکاتو کنم می خواهش -
 ...ریخته
  .باشه :گفتم و نشاندم لب بر لبخند زورکی

 .کرد پاك را هایم اشک و آورد دستمال
 .نداره حرف ت سلیقه واقعن .زیبایی عروس لباس چه بگم بهت رفت یادم عزیزم راستی-

 .نشانم فرو را بغضم کردم سعی و کردم نثارش تصنعی لبخندي
 :گفت بعد و بیاورم بیرون سرم از را تاجم تا کرد کمکم

 .نیست شدنی تکرار دیگه هرگز که اي افسانه یه من براي تو افسانه -
 تمامی هایم اشک انگار ریختم اشک را شب تمام .ام گرفته بازي به هم را سیاوش آمد بدم خودم از 

 نیم و نه ساعت گشودم را چشمانم وقتی صبح .بود عروسیم روز همین زندگیم روز بدترین .نداشت
 و پدرومادرم بدون تنها، خودم باید که بود روزي اولین این .ندیدم را سیاوشو برگرداندم وروي بود

 .مشترکم زندگی روز اولین کردم می زندگی اشکان
 که غریبی حس .اندوه و غم جز نداشتم او به حسی هیچ که حالی در سیاوش و من مشترك زندگی
 و خسته قدر آن دیشب .نگریستم خودم به و آینه توي رفتم و شدم بلند جا از .نداشتم دوست اصلن

 و زندگی براي فشرد را گلویم بغض .بودم رفته خواب مو مدل و آرایش همان با که بودم ناراحت
 !!شد چه و داشتم آرزویی چه ازدواجم
 این با خواهم می طور چه دانم نمی .گریستم و آوردم بیرون را موهایم توي کوچک گیرهاي عصبی

 .رفت دست از زندگیم و شدم نابود .دهم ادامه زندگی این به احساس
 کمی مادرم صداي شنیدن با و برداشتم را گوشی رفتم و شدم بلند جا از تلفن زنگ صداي شنیدن با

 .شدم آرام
 جان افسانه سالم-
 خوبی؟.مامان سالم-
 طوري؟ چه تو عزیزم خوبم-

 .بگویم مادرم به را احساساتم حداقل توانستم می کاش فشرد را گلویم بغض
 .مامان خوبم-
 خالیه جات قدر چه عزیزم دونی نمی-

 !زودي این به :گفتم و نشاندم لب بر لبخندي
 دوست بودي من دختر که این بر عالوه همیشه تو .هستین من هاي بچه تنها اشکان تو برم قربونت-
  .کنم تحمل دوریتو طور چه بودي هم من همدم و
 !رفتم کجا من مگه چیه؟ دوري .مامان-
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 ظهر بگم که زدم زنگ هم االن .آقا سیاوش به داد اورد بابات فرستادم صبحونه برات صبح عزیزم-
  ما ي خونه بیاین

 !دیگه پاگشاست این خب-
 طاقت من چون بیاي دایم باید هم بعد به این از .هستم منتظرتون من نیست مراسمی هیچ نه-

  .ندارم رو دلتنگی
 گی می هی مدام تو بزنم حرف دلتنگی از من که جایی به نباش ناراحت هم قدر این .مامان باشه-

 .دلتنگی
 .منتظرم پس-
 .خداحافظ .نکنه درد دستت هم صبحونه بابت .باشه-

 و رفت ضعف دلم .بود کرده آرامم مادر با صحبت .آمد سراغم خوبی حس کردم قطع که را تلفن
 .شد جلب نامه یک به نظرم و بود آماده صبحانه میز آشپزخانه توي رفتم

 بخیر صبح سالم من ي افسانه
 اولین داشتم دوست چند هر .بخور هست گاز روي شیر .بودي خوش خواب .کنم بیدارت نیمد دلم

  .رفتم می باید .نجیبم ماه م شرمنده اما بخوریم هم با رو مشترکمون زندگی ي صبحانه
 روان پاك خانم افسانه گوش به حلقه غالم پور علی آقاي سیاوش تو همیشگی دار دوست

 .گرفتم دستانم میان مستاصل را سرم و انداختم میز روي را نامه گرفت ام خنده آخرش ي جمله از
 سر ام کننده خفه بغض وجود با را شیر و رفت پایین گلویم از زور به پنیر و نان ي لقمه آن از بعد

  .کشیدم
 نظر در واقع در .نبود هیچ من چشمان پیش در اما بود بهترین نظر هر از انداختم ام خانه به نگاهی

 هم چادر در رضا با بودم حاضر زمان آن آید می یادم .نبود بیش اي کده غم و گاه تبعید یک من
  .ندارم خوشایندي احساس هیچ و هستم امکانات و خانه بهترین در حاال !کنم زندگی

 خاموش را سشوار آمد در صدا به تلفن بودم موهایم کردن خشک مشغول وقتی و گرفتم دوش رفتم
 .برداشتم را گوشی و کردم

  .خانم عروس سالم-
 حنانه سالم-
 رو سالمت هم مامان .باشی خواب االن شاید گفتم اما بگیرم تماس زودتر خواستم می .عزیزم خوبی-

 .رسونه می
 باشه سالمت-
 حسادت دیدن می سیاوش با رو تو که این از فامیل کل.بودي شده ماه خیلی دیشب حقیقتن افسانه-

 .دیدم می مجلس دختراي چشماي تو رو حسادت و حسرت خودم من .کردن می



 

 

 !رفته دستشون از سیاوش که این از البد خب :گفتم و نشاندم لب بر لبخندي
 ...که بود این منظورم نه-
 .ها بیاري در بازي شوهر خواهر برام نخواهی وقت یه یارم نمی کم زبون از من خانم حنانه بدون اینو-

 !خودتون ي آینده عروس و من چاره بی پس :گفت و خندید
 .داشت می وا خنده به را آدمی و بود اي مزه با دختر اما نداشتم خوشی دل ازش گرچه خندیدم

 .ما ي خونه بیاین ظهر  خانم عروس-
 جا اون بریم که گفت و زد زنگ زودتر مادرم گفتین دیر اما بخشید می عزیزم-
 .دیگه روز یه ایشاال .باشه نداره عیبی اما واي اي-
 نداري؟ کاري .شدم حال خوش عزیزم ممنون-
 .خداحافظ بگذره خوش باشه-

 براي .نداشتم حوصله هم من بزند حرف ها ساعت خواست می کردم نمی خداحافظی اگر دانستم می
 .شدم مادري ي خانه راهی بعد و ببیند را آن شود تمام که تمرین تا فرستادم کوتاهی پیام سیاوش

 احساس و آمد سراغم بغض اختیار بی و کردیم بوسی رو هم با آمد استقبالم به حالی خوش با مادر
  .شود ناراحت مادر نداشتم دوست باشم آرام کردم سعی گرفت فرا را وجودم شدیدي دلتنگی

 کجاست؟ اشکان-
  .کردم مجبورش من بود خسته خیلی مدرسه بره خواست نمی م بچه بمیرم برسه باید االن دیگه-
 .ها کنی می کارایی یه اوقات گاهی واقعن هم شما مامان داشتی کارش چی-
  جا این بیاد که گفتی شوهرت به .بشین بیا .کن عوض لباساتو عزیزم، خب-
 .یاد می فهمه می دیدش موقع هر فرستادم پیام براش-

 خارج اتاق از زود هایم لباس تعویض از بعد .نشست چشمانم به اشک اختیار بی شدم اتاقم وارد وقتی
 .شوند تداعی برایم خاطراتم خواستم نمی شدم
 عروسی چه دیشب اما نگذریم که حق از :گفت نشاندو لب بر لبخندي او نشستم مادر کنار وقتی

 .داشتی
 .گرفتن برام خوبی عروسی آره-
 .داشتم استرس ش همه من اما-
 چی؟ براي-
 که دونی می آخه گه می چیزي یه نفر یه دونم می چه یا شه می دعوا االن گفتم می خودم با-

 .بره آبرومون و بشه دعوا و بگه چیزي یه کی یه ترسیدم می بودن متفاوت  باهم ها خانواده
 نشیم ناراحت ما که کردن رفتار جور یه اونا هم و بودن جدا مرد و زن که شکر را خدا بشه دعوا چرا-

  ما هم
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 چه شوهري چه کن حساب .گفتن می چیزا چه دونی نمی کردن می تعریف داماد از همه ولی-
 .دید می و بود هم نفر یه داشتم دوست خیلی .احترامی و عزت چه اصلن باشکوهی عروسی جشن

  پیاز تا ریز از رسه می بهش همه خبرا نبوده اگه مامان نترس-
 .دیدنیه ش قیافه :گفت و نشاند لب بر پوزخندي مادر
 .شد خانه وارد صدا سرو پر اشکان که بودیم مشغول و آشپزخانه توي رفتیم صحبت کمی از بعد

 کجایی؟ افسانه-
  .جام این :گفتم هیجان با و حال خوش
 .بوسید مرا و گرفت آغوشم در آشپزخانه توي دوید

 .بود شده تنگ برات دلم عزیزم سالم-
 .مبارك عروسیت .مون خونه بیا همیشه طور همین منم-
  .حتمن برم قربونت-

 .گفت هایش شیطنت و دوستانش و مدرسه از و آشپزخانه توي آمد و کرد عوض را هایش لباس رفت
  .داشت تعریف کلی آمد می مدرسه از وقت هر که ها گذشته مثل

 و شد خانه وارد شاد رویی با پدرم .گشودم را در رفتم آمده سیاوش کردم فکر آمد درکه زنگ صداي
  :گفتم دیدنش با
 اومدي؟ االن چرا سالم بابا-

 .تو روي گل خاطر به .دخترم سالم :گفت و بوسید را سرم و آمد
 جا این کنه کار نداره حق که گل خانم عروس نه :گفت که بگیرم دستش از را ها میوه خواستم 

  .مهمونه
 .خودته ي خونه جا این بگو .بابا نه :گفتم اعتراض با

 مهمان رو امروز فقط خودته ي خونه که بله :گفت آشپزخانه توي برد می را خریدهایش که حالی در
  .هستی
  .بندازیم رو سفره .نه یا اومده داماد آقا فلور سالم

  .نیمده هنوز .داري اي عجله چه سالم-
  .بخورین زودتر اشکان و شما است گرسنه بابا حتمن-
 .بخوره است گرسنه اگه اشکان .بودم شکمو که من آخه نشناختی باباتو هنوز-
  .بیاد تا کنم می صبر هم من نه .سالم-

  .گشود را در آیفن با و دوید اشکان .آمد در زنگ صداي که بودیم صحبت حین بعد اي دقیقه
  .گفت سالم و شد وارد سیاوش

 .آقا سیاوش اومدي خوش :گفت مادرم و دادیم را جوابش کدام هر



 

 

 جا از و گرفت را او حرکت یک با بعد .بود ایستاده توجه بی که  و انداخت اشکان به نگاهی سیاوش
 ..عزیزم سالم :گفت و بوسید و کرد بلند

 ....زمین بذارم :رفت باال اشکان داد و جیغ 
  .نکن اذیتش .کن ولش سیاوش :گفتم اعتراض با و خندیدیم همه

 نه نکنه بوس منو تا-
 او  و خندید سیاوش کرد سیاوش صورت ي حواله اجباري بوس یک هایش داد و جیغ وسط اشکان

  .کردند روبوسی و داد دست پدرم با بعد و گذاشت زمین را
  .کن عوض لباساتو بیا :گفتم و اتاقم سمت رفتم
 .افتادم راه دیدم پیامتو تا :گفت و اتاق توي آمد

  .بیارم برات چیزي آبی یه رم می من خوبه-
 .زنم می صورتم به هم آبی یه رم می .ممنون-

 .مرگشه چه اشکان این دونم نمی :گفت نگرانی با مادر آشپزخانه توي رفتم وقتی
 .باشه راحت بذار نگیر ایراد اشکان از و نکن ناراحت خودتو قدر این مامان-
  .ادبه از خارج حرکاتش این نکرد هم سالم دیدي-
 .که دیدي نشد ناراحت که سیاوش-
  .زشته اما .باشه-
 .من خاطر به کن ولش-

 ها آن از شربت سینی با هم من .نشست  اشکان و پدر کنار آمد و شست را صورتش و دست سیاوش
  .نشستم کنارشان و .کردم پذیرایی
 هستی؟ تیمی چه طرفدار اشکان آقا :گفت اشکان به رو مهربانی با سیاوش

 .سرخابی-
 .باشه خواد می که تیمی هر حاال .خوبه ورزش و فوتبال آره .خوبه-

 .بندازیم رو سفره کن کمک بیا اشکان :گفت آشپزخانه از مادر
 .کنم نمی کمک مردم من .یام نمی -

 :وگفتم آشپزخانه توي رفتم و شدم بلند جا از .گفت چیزي لب زیر و کرد ترش مادر
 .نشسته خودش براي .کن ولش مامان -
 ...وقت یه شه گرم سرش خوام می-

  .خدمتم در من :گفت و آشپزخانه توي آمد و شد بلند جا از سیاوش که کرد می صحبت داشت مادر
 .بشینید برید خدا رو تو .آقا سیاوش حرفیه چه این :گفت و شد دستپاچه مادر

  .نداریم تعارف که ما نه-
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  .برم می من به بده :گفت و گرفت من دست از را ها بشقاب
 و خندید سیاوش.گرفت سیاوش دست از را ها بشقاب و آمد دوید بود گرفته شرمش انگار که اشکان
  :گفت

 .هستی آقا شما .خان اشکان چرا شما-
 .است خانواده در همکاري اسمش این .نه-

 .شد صرف صمیمی فضایی در شام.نگریست اشکان و من به رضایت با مادر و خندید هم باز سیاوش
 حال خوش دامادي چنین داشتن از دانستم می و داشت نظر زیر را سیاوش حرکات ي همه مادر
 فرداي .سرگذاشتم پشت را خوبی روز .داشت سیاوش به نسبت پدرم که حسی همان درست است
 اصلن .کنم قبول بودم مجبور اما بروم نداشتم دوست .کرد دعوت شام به را ما خانم حدیث روز همان

 و کردم امتحان را ها شال تمام عمدن پوشیدن لباس و آرایش موقع نداشتم را کس هیچ ي حوصله
 :گفت و پوشید را کتش سیاوش.بود بهتر من براي رفتیم می تر دیر هرچه کردم می عوض مانتو دایم

 .دیگه باش زود. منتظرتم ماشین توي رم می من  عزیزم افسانه 
 پوشیدم را سفیدم شال . بودم کرده آرایش تندي به را صورتم  نگریستم آینه توي صورتم به باز

  .اومدم :وگفتم برداشتم را ،کیفم
  :گفت و انداخت من به نگاهی سیاوش شدم ماشین سوار وقتی

 ... دیگه جاي کنم می خواهش اما مهمونی بري خوایی می حاال .عزیزم افسانه-
  :گفتم شود تمام صحبتش که آن از قبل

  .باشه-
 از و برگرداندم روي ازش .دادم خاتمه بحث به اکراه سر از باشه یک با و  نداشتم را  بحث ي حوصله
  .آمدند استقبالم به حالی خوش با مادرش و حنانه .رفتیم که شان خانه به.نگریستم بیرون به پنجره
  .عزیزم شدي خشکل چه :گفت حنانه کردم روبوسی حنانه با وقتی
  .بودم خشکل من :وگفتم کردم نازك چشمی پشت

  .لعنت منکرش بر .درسته-
  .خانم مامان خوبی:وگفت رابوسید مادرش پیشانی سیاوش

 .پسرم گل بهتري تو-
 چی؟ من پس :گفت اعتراض با و آورد جلو را صورتش  حنانه

 .صورتم طرف اون :گفت وحنانه بوسید را اش گونه سیاوش
 ...نشو لوس .دیگه بسه :گفت  سیاوش
 اي رابطه نفر سه این با توانستم نمی عنوان هیچ به من اما .داشتند صمیمی و گرم اي خانواده
  .کنم برقرار دوستانه



 

 

  :گفت مادرش نشستم مبل روي وقتی
 .عزیزم بیار بیرون رو مانتوت جان افسانه-
 .ترم راحت طور این-

  .کرد آویزان اتاقش توي برد و گرفت مرا کیف و  سیاوش کت شناخت نمی پا سراز که حنانه
  .کردم مشغول تلویزیون تماشاي به را خودم

 .مادر خوبی جان افسانه خبر چه-
 .خوبم من .ممنون-

 .ببین رو اتاقم بیا افسانه :گفت حنانه دقیقه چند از بعد
 .محمدي گل بوي از شد پر مشامم ورودم محض به .اتاقش توي رفتم شدم بلند جا از میلی بی با

 به .بود قفسه روي قاب توي هم سیاوش و من عکس .بود شده پر عروسک و کتاب هاي قفسه با اتاق
 برداشتم را قاب باشد ش پدر عکس دادم می احتمال که بود دیگري عکس کنارش .نگریستم عکس

 کیه؟ عکس این :گفتم و
 .باباست این-

 .ام دیده جایی را او کردم می احساس شدم خیره پدرش عکس به
  .کنی می فکر چی به-
  .یاد می اتاقت تو که بویی این به هیچی :گفتم و آمدم بیرون فکر از
  .دارم دوست خیلی رو بو این من-

  .دارم دوست رو محمدي گل بوي فقط من .زدم چی همه ، کتابام عروسکام، به عطرشو
  .میوه بیاین هستید کجا دخترا-

  .بریم بیا :گفت و گرفت را دستم حنانه
  .افتام راه دنبالش به و گذاشتم را عکس قاب
 به دست هم شام میز چیدن موقع حتی .گذاشتم پایم روي را پایم و نشستم مهمان یک مثل از بعد

  .نگذاشتم سفید و سیاه
 بشقاب خواست می که حالی در بعد و کرد پر را مادرش بشقاب اصرار با سیاوش شام خوردن  حین

 نخوردي؟ چرا افسانه :گفت تعجب با کند پر مرا
  :گفت مهربان لحنی با مادرش

 نداري؟ دوست منو پخت دست نکنه .عزیزم بخور-
  :گفتم اما بودم شده مست هم عطرش از و داشتم دوست پر شکم مرغ گرچه

 .ندارم دوست پر شکم مرغ من اما خانم حدیث ممنون-
 :گفت ناراحتی با خانم حدیث .خوردند جا هرسه
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 .دونستم نمی من .عزیزم ببخشید آخ-
 :وگفت شد بلند جا از مکث کمی از بعد

 ...دیگه چیز یه برات االن عزیزم نداره اشکال-
 :وگفت گرفت را دستش سیاوش شود تمام اش جمله که آن از قبل

 .شه می زحمتت مادر نه-
 .اومد خوشت شاید کن امتحان جان افسانه :گفت من به رو بعد

 .خورم می وماست برنج ندارم دوست .نه-
 .شه نمی که طوري این اما-
 .بده سفارش داره دوست هرچی جون افسانه براي و بزن زنگ برو داداش،-

  :گفتم که شود بلند جا از خواست می سیاوش
 .خورم می مخلفات همراه رو برنج که گفتم ممنون نه-
 .کردم درست بهترینو خودم خیال به .دخترم م شرمنده-

 خودم بشقاب آن از بعد.بخورند توانند نمی هرسه دگر کردم احساس و نشست خود جاي سر سیاوش
 .بود مزه خوش ممنون: وگفتم گذاشتم شویی ظرف توي و برداشتم را
 .عزیزم نخوردي چیزي که تو-

 محبت من به دایم بیاورد بیرون من دل از را شام موضوع داشت سعی دایم خانم حدیث آن از بعد
 .داشت را خانم حدیث اخالق  زندایی کاش اي که خوردم می را این حسرت دلم توي .کرد می

 :گفتسیاوش ماشین توي رفتن موقع
 .بگیرم پیتزا برات تا اي گرسنه اگه جان افسانه-

 :وگفتم نشاندم برلب پوزخندي
 .بکشی زحمت نیست الزم-
 !کنی می تعارف-
 .سیرم امشب مهمونی سر صدقه .خیر نه-
 چیه؟ منظورت .کنی می صحبت طوري این چرا افسانه-

 :گفتم و کردم تر بلند را صدایم
 دوست من که رو چیزي نشدند قائل احترام من براي حتی اونا. فهمی می هم خوب رو منظورم-

 جلوم نزارند ندارم
  .نداري دوست رو غذا این تو که دونستن می کجا از اونا آخه-
  .بیزارم مرغ خوراك از همیشه من-
 .پرسیدن می باید یا .داشتن غیب علم نکنه-



 

 

 .بپرسن سوال چی همه از دارن عادت طور چه بله-
 من به تند نگاهی با و کرد پارك کناري را ماشین عصبانیت با که کرد تعجب حرفم از قدر آن

  .نگریست
 :گفتم آلود بغض و آرام و برگرداندم روي نیندازم تا و تک از که این براي اما ترسیدم

  .بدي سفارش برام که نشدي حاضر .بده سفارش غذا براش که گفتن تو به هم وقتی-
 :وگفت شود تمام صحبتم نگذاشت

 .خوام می بگی خواستی می واقعن اگه که هستی صمیمی قدر اون کردم فکر من -
  .افتاد راه و کرد روشن را ماشین شد آرام کمی وقتی شد برقرار میانمان سکوت کمی
  .بستم را چشمانم و دادم تکیه صندلی به را سرم هم من نگفت هیچ دیگر

 و اتاق توي رفتم هم من .انداخت کاناپه روي را خودش حرفی هیچ بدون رفت رسیدیم که خانه به
 تخت روي و کردم پرت اي گوشه را کیفم.ریختند می وشر شر هایم اشک .بستم محکم را در

 من که بود رفتاري چه این واقعن .گریستم خفه صدایی با کردم پنهان پتو زیر را سرم وقتی .نشستم
 و سیاوش با دشمنی پی در دایم چرا .کردم می دشمنی کسانی چه با واقعن من بودم گرفته درپیش
 .بگیرم ها آن از را چیزي چه انتقام خواستم می .بودم اش خانواده

  .خودم هاي لجبازي یا زندایی هاي حرف .عشقی شکست انتقام .را رضا نداشتن انتقام
 گریه ، گریه ، گریه
  .کرد می آرامم گریه تنها

 و شدم می حاضر دانشگاه به رفتن براي باید نگریستم ساعت به و گشودم که را چشمانم صبح
 صبحانه میز ي متوجه صورتم و دست شستن از بعد و شدم بلند جا از.بود نمانده باقی برایم فرصتی

 همه این با دانم نمی .نشاندم لب بر تلخ لبخندي .بود گاز روي هم شیرگرم و بود آماده باز که شدم
 دختران که زدم می نهیب خودم به و شدم می وجدان عذاب دچاز گاهی کردم می باید چه محبت
 آرزویی هیچ دگر شود نصیبشان بختی چنین اگر و هستند همسري چنین داشتن آرزوي در زیادي

 به نسبت من  قلب در عشق اي زره .داشت فایده چه چیزها این من براي اما .داشت نخواهند
  .شدم دانشگاه راهی بعد و کشیدم سر را گرم شیر .نداشت وجود سیاوش

 شدم خارج که دانشگاه از .بروم مادریم ي خانه به گرفتم تصمیم افسرده و حوصله بی کالس از بعد
 بی و عصبی .زدن بوق به کرد شروع و ایستاد پایم جلوي ماشینی که بروم تاکسی با خواستم می

 .رفتم و کردم کج راه توجه
 .پور علی خانم-

 اومدم بدونی قابل اگه :گفت و کنارم آمد نشاند، لب بر لبخندي .دیدم را سیاوش و برگرداندم روي
 .دنبالت
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  .کنه می صدام همسرم فامیل با منو کیه که گفتم خودم با !تویی-
 ...منو صداي یعنی :گفت و خندید

 .ندادم تشخیص صداتو همین براي .بودم فکر تو :گفتم و شود تمام حرفش نگذاشتم
 .نه یا دونید می قابل حاال خب-

 :گفت و کرد روشن را ماشین و شد سوار هم سیاوش .شدم ماشین سوار و رفتم حرفی هیچ بدون
  .ببینمت بیام گفتم.نیورد طاقت دلم -
 چرا؟-
 .بشی ناراحت طور این نداشتم دوست دیشب راستش-
  .نیست مهم-
 و بریم باهم که اومدم االن .دادم می سفارش غذا برات خودم باید من بود من از اشتباه .مهمه چرا-

  .بخوریم بخرم داشتی دوست هرچی
 خواهی معذرت ازت من .نباش ناراحت دیگه کنم می خواهش.افسانه :داد ادامه او و کردم سکوت
 .خوریم می بستنی هویج آب هم با و ریم می حال .کردم

  .باشه-
 چشم به حد از بیش سیاوش کردم می حس برویم خانوداگی بخش به تا رفتیم باال ها پله از وقتی

 .نبود طور این من براي داشت هم اگر نداشت هم جذابیتی چندان سیاوش من نظر از اما .آمد می
 دیگه که گفتم عزیزم :گفت و داد سفارش را بستنی هویج آب سیاوش .نشستیم هم روي روبه وقتی

 .نباش ناراحت
  .نیستم ناراحت نه-
 .بخشیدي منو که باشم مطمئن-
  .نکن فکر بهش قدر این دیگه بسه .بخشیدم-
 .شکر را خدا پس خب-

 کند رعایت را احتیاط جوانب کرد می سعی که حالی در سیاوش بودیم که بستنی خوردن موقع
  :گفت

 .کنی رعایت کمی یه فقط  کمی، یه بیرون یاي می وقت هر شه می عزیزم .افسانه-
 وار زمزمه بعد و خاراند را سرش مستاصل سیاوش .برگرداندم روي بعد و انداختم بهش تند نگاهی
  :گفت

  .نکن قهر .باشه-
 .کن نگاه من به .افسانه :گفت مهربانی با که بودم خیره نامعلوم اي نقطه به هنوز توجه بی



 

 

 خواد نمی دلم .ارزشی با و عزیز برام قدر چه دونی می خودت :داد ادامه و انداختم صورتش به نگاهی
  .نکن سواستفاده من ضعف  نقطه از قدر این پس .باشم جدا ازت اي لحظه حتی

  .دیگه بسه-
 هم از هم باز که جا این نیمدیم .نزدم که بدي حرف .کردم کوچیک خواهش یه ازت فقط من-

 ...بخور رو هویج آب حاال کنم می خواهش .بشیم ناراحت
  .خانه رفتیم بعد و کردم خوردن به شروع ساختگی لبخندي با

 آرایش با سیاوش با لجبازي براي بیرون برویم که این یا بروم دانشگاه به خواستم می که روز هر
 .داشتیم بحث هم با هم بار هر و شدم می راهی شدید

   .شدم سیاوش  ماشین سوار که این از بعد بروم نقاشی کالس به خواستم می که روز یک
  :گفت بود همراه تعجب با که لحنی با
  .افسانه-
 .بله-
 !صورتت به بمالی بود دیگه وضعیه؟ چه این-

 شده؟ چی مگه حاال :گفتم تفاوت بی
  .کن پاك :گفت و کشید بیرون جعبه از را کاغذي دستمال

  .نده دستور :گفتم قاطع و محکم
  :گفت مهربان لحنی با و باشد آرام کرد سعی  بعد .نگریست من به آلود بهت اي لحظه و آورد در شاخ

  .کنم می خواهش خب-
 بی اما کنم عمل اش خواسته طبق خواهم می کرد فکر .آوردم بیرون کیفم توي از را کوچکم ي آینه

  .انداختم کیفم توي را آینه دوباره و کردم درست را شالم توجه
 .باشیم داشته رو بحث همین باید بیرون بریم خواییم می وقت هر تو و من-

 .برم پیاده خودم تا کنی طوري این خوایی می اگه شد دیرم :گفتم معترض
 .گفتم چی نشنیدي مگه-
 .کردم نمی ازدواج باهات هرگز هستی تعصبی قدر این دونستم می اگه .نزن داد-
  .تعصبی گی می من به تو-
  .بودم طوري همین دیدي منو که روزي تو ببین !چی پس-
 .گذشته حد از اوردي در شورشو دیگه !نبودي طوري این دیدم رو تو که روزي افسانه نه . نه-
  .شد دیر کالسم-
 .بري طوري این که این نه بري پیاده دم می اجازه نه-
 ...مانتوي به دارم عالقه آرایش به که گفتم بهت اول روز من-
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 و جیغ اما نداره ایرادي رنگی مانتوي من نظر از .نکنی استفاده آرایشی مواد از اصلن تو گم نمی من-
 احترام من ي خواسته براي چرا !زیادیه ي خواسته .باشه مالیم آرایشت جان افسانه نباشه زننده
  .قائلم احترام بزرگ  چه و کوچیک چه تو ي خواسته هر براي که من .شی نمی قائل

  :گفت آرام و کرد روشن را ماشین و کشید آهی سپس افکند طنین میانمان سکوت
  .کردم بحث تو با مورد این در بس از شدم خسته دیگه راستش-

 و عصبی و بیاورم در را لجش که این از راستش بود شده عادت برایمان دیگر ها بحث این .افتاد راه
 ساخته خودم براي که زندگی این از خودم از بودم شده خسته دیگر .بردم می لذت شود ناراحت

  .فهمیده را من عروسی موضوع یعنی .برگشته رضا یعنی :گفتم می خود با و بود رضا پیش دلم بودم
 و نداشتم دوست را سیاوش اصلن کردم می فکر رضا به و کردم می گریه پنهانی روزها و  ها شب
 می انجام را برعکسش گفت می هرچه  و کردم می لج فقط اوقات گاهی .کنم تحملش توانستم نمی
 اوقات گاهی بودم قهر مواقع بیشتر .انداختم می راه دعوا و قهر مسئله ترین جزئی سر بر حتی و دادم
  .بودم آرام هم

  مالیم آرایشی با و آینه جلوي رفتم کنم آماده کالس براي را خودم خواستم می که دوشنبه عصر 
  .شدم راهی
 لب بر ي لبخند فقط . نگفت چیزي اما بنگرد من به که این یا بزند حرفی دیدنم با داشتم انتظار

   .نشاندم
 :گفتم ماشین از شدن پیاده موقع .رساند نقاشی آموزشگاه به مرا سیاوش

 مامان ي خونه رم می برگشت موقع رضا-
  .بودم کرده خطاب رضا را او کی نفهمیدم هم خودم

 !افسانه :گفت تعجب با سیاوش
 :گفتم ساختگی لبخندي با افتاد تپش به قلبم 

  .است رضا سیاوش اسمت کنم می فکر ش همه من ببخشید -
 ندیدي؟ منو ي شناسنامه حتا تو شه می مگه-
 خداحافظ عزیزم دیگه خب .رضا سیاوش زنن می صدات کردم فکر گم می-

 می آزار را وجودم اضطراب که حالی در شدم پیاده ماشینش از عجله کندبا صحبت دیگر نگذاشتم
 گریه که بود معلوم صورتش از و داشت غمگین ي ا چهره مادر رفتم خانه به وقتی.شدم جدا ازش داد

 مضطرب و نگران.بود کرده مشغول مشق نوشتن به را خود و نشسته حوصله بی هم اشکان . کرده
  :گفتم

 مامان؟ شده چی-
 .گریست و داد سرتکان فقط نگفت چیزي مادر



 

 

 :گفتم و کنارش نشستم نگران و ناراحت
  .شده چی گفتم مامان-

 .بگو چیزي یه تو اشکان :گفتم اشکان به رو عاجزانه.کرد اختیار سکوت و داد تکان سر هم باز مادر
 .بیمارستانه تو رضا گفت زد زنگ دایی :گفت و کرد بلند سر ناراحتی با اشکان

  .شد سیاه چشمانم جلوي و رفت گیج سرم
 ...اشکان کنه کارت چی بگم شد؟خدا چی! افسانه :گفت می که شنیدم می را مادرم صداي فقط
 رضا رضا، مامان :گفتم قند آب خوردن از بعد .آورد قند آب برایم  آشپزخانه توي از رفت و شد بلند
 شده؟ چی

  .عزیزم نیست چیزي-
 مامان...بگو بگو،-

 آمده بند زبانم .ببینم را او حتی توانستم نمی من و بود بیمارستان توي رضا بودم پرکنده مرغ مثل
 خبر که این محض به رضا که داد توضیح برایم شکسته پا و دست مادر کردم می گریه فقط و بود

 می سرم دور دنیا ي همه انگار .کرده بیمارستان راهی را خودش قرص خوردن با شنیده را من ازدواج
 باز اما بیفتد زندایی چشم به چشمم و بیمارستان بروم نداشتم دوست کنم چه دانستم نمی چرخید

 می مادر به دایم بودم شده ها دیوانه مثل .دیدمش می و بیمارستان رفتم می کاش گفت می دلم هم
  .شه می خوب حالش یعنی مامان :گفتم
 .بخواب کمی اتاقت تو برو پاشو عزیزم پاشو :گفت و کرد بلند جا از زور به مرا مادر
 و داد بهم قرص دوتا مادر .آمده فرود برسرم آهنی پتک کردم می حس خوابیدم تخت روي وقتی
  :گفت

 .بهتره بخوابی-
  .کردم می تابی بی و گریه صبح تا وگرنه بود ها قرص اثر .برد خوابم
  .بود نشسته کنارم مادر گشودم را چشمانم وقتی صبح

 طوره؟ چه حالش رضا .مامان :گفتم ناله با
  .شده رفع خطر-
  .گی می من آرامش براي .گی می دروغ نه-
  .شده رفع سرش از خطر که گفت و زد زنگ دایی-
  .دارم طاقتشو من شده چیزي اگه مامان بگو-

  .بپرس اشکان از گم می دروغ کنی می فکر اگه :گفت عاجزانه مادر
  .شدم آرام کمی مادر ي جمله این با
  .رفت بودي خواب اما دنبالت اومد سیاوش دیشب-
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  .بود رضا پیش فکرم شنیدم نمی را صدایش
  .کردم می دعا برایش و شود خوب حالش کردم می خدا خدا دایم 

 ي حوصله مدت این تمام در.بودم حال خوش بابت این از من و رفت بهبودي به رو رضا حال کم کم
 گرفتم می فاصله او از دیگر حاال بود من صمیمی دوست زمانی که حنانه حتی نداشتم را کس هیچ

 نباشم مجبور تا باشم مادرم و پدر کنار را روز مدت تمام دانشگاه از تعطیلی از بعد داشتم دوست
 سیاوش شب و پدري ي خانه رفتم می  دانشگاه از بعد .باشم اش خانواده با یا سیاوش با را اي لحظه

 .ریختم می اشک و خوابیدم می و کردم می بهانه را ،خستگی خانه گشتم برمی و دنبالم آمد می
   .نماند باقی چشمانم از چیزي دگر تا کنم گریه قدر آن داشتم دوست

  فصل چهارم
 .بودم نقاشی کشیدن مشغول را خودم هم ومن بود تلویزیون تماشاي حین سیاوش شب یک

 رضا تصویر و فشردم را دکمه وقتی آیفن سراغ رفتم و شدم بلند جا از در زنگ صداي شیندن با 
 .در دم بیا :آمد صدایش که کردم نگاه تصویر به خوب شد نمی باورم لرزید وجودم تمام شد نمایان
 افسانه :گفت و شد بلند جا از دیدنم با سیاوش .شد آویزان و افتاد دستم از گوشی و شد زرد رنگم
 شده؟ چی
 چرا :گفت می که آمد می رضا صداي .برداشتم را گوشی هراسان در دم رفت و برداشت را کلید بعد

 نیمد؟ خودش
 چیه؟ منظورت-
 ...وفا بی همون.افسانه همون-
 .بفهم دهنتو ف حر گی؟ می داري چی-

 را روسریم و دویدم اتاق سمت به لرزان پاهایی با لرزاند را وجودم ي همه ترس و ریخت فرو قلبم
 :گفت سرزنش با و آمد جلو ناباورانه دیدنم با رضا .در دم رفتم و پوشیدم

 قسم تو مگه هان؟ .محبتت و عشق بود  این . کرده پر قلبت تو منو جاي که افسانه؟ کیه غریبه این -
 !ندادي قول تو ؟مگه نخوردي
 .کن خفه صداتو :گفت و کوبید دیوار به را او محکم و گرفتش سیاوش

 .کشم می عذاب دارم که من مثل .بکشی عذاب و بشنوي تا اومدم .بشنوي خوایی نمی چیه-
 .سیاوش :زدم فریاد جیغ با آمد درد به قلبم من صورت توي زد انگار صورتش توي زد سیاوش

 افسانه که بگم اومدم .بزنم آتیش جیگرتو تا اومدم بگم رو چی همه تا اومدم من .بزن نداره عیبی-
 ...منه مال هست که جا هر
 با و گرفتم را کمرش رفتم نگرانی و ترس با .زد را رضا توانست تا و شد جوشی سیاوش که بود جا این

 :گفتم التماس



 

 

 .کن بس تو رضا .خدا رو تو سیاوش -
 به و برخاست نهادم از آه و دهانم توي زد دست با عصبی شنید  من دهان از را رضا اسم تا سیاوش

 .برخوردم دیوار
 ...داخل برو تو-

 .لعنتی نزنش :گفت و کرد سیاوش ي حواله مشتی صحنه این دیدن با رضا
 به رو بیفتد رضا براي اتفاقی ترسیدم می و بود عصبانی سیاوش بودند گرفته را دیگر هم ي یقه

  :گفتم گریه با سیاوش
 .عزیزم کنم می خواهش .کن بس تو مادرت جون سیاوش-
 ...خونه داخل برو گفتم-
 ...مادرت جون اماگفتم  رم می چشم-

  :گفت تهدید با بعد کند حرکت توانست می سختی به که بود گرفته را رضا طوري سیاوش
 ي همه که کنم می کاري بشی مزاحم بخوایی دیگه بار یه اگه.گم می چی ببین کن گوش خوب-

 .ذلیل و علیل بخوابی خواب رخت تو باشی مجبور عمرت
  :گفت می لب زیر که درحالی نشست اي گوشه و رفت رضا کرد رهایش

 .بخشمت نمی.منوکشتی تو.کردي نابود منو تو-
  .گریستم فقط و نشستم اي گوشه خانه داخل رفتم گریه با مضاعف واندوه غم با نشنیدم صدایی دیگر

 توانایی دگر کردم می احساس نشست  آمد شد می کشیده زمین روي پاهایش که حالی در سیاوش
 که حالی در .کند سکته خواهد می کردم فکر که بود بد حالش قدر آن ترسیدم .ندارد را رفتن راه

 می چی پسره این :گفت خفه و گنگ صدایی با و کرد خیس را چشمانش اشک لرزید می بدنش تمام
 گفت؟
 چیزي تو :گفت اعتراض با سیاوش و برگردانم روي .کنم نگاه گریانش ي چهره به نداشتم طاقت
 .بگی خوایی نمی

  :پرییدم جا از فریادش با ناگهان و افکند طنین فضا بر سکوت اي لحظه
 .دروغه که بگو حداقل لعنتی-

 رضا که را چه آن هر بگویم که نداشتم حرفی .گزیدم لب و ریختند پایین گلوله گلوله هایم اشک
  .داشت حقیقت بود گفته

  .بده توضیح افسانه-
 ...بگو افسانه-
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 خرد  راسیاوش کمر هایش حرف این با رضا .شد نمی باورش بود سیاوش زندگی شب بدترین شب آن
 صدایی با بعد. دهم توضیح برایش تا پرسید سوال ازم باري چند .شد له غرورش تمام و بود کرده

  :زد داد گرفته
 .افسانه گرفتی بازي به منو تو-

  .گریستم شدت به و شد بلند درد از صدایم کرد بلند و گرفت را بازویم و شد بلند
  .کن ولم چته-

  .بشه بلند من روي که دم نمی اجازه دستی به من :گفتم فریاد با بعد
 می کار چی کنم ات له لگد و مشت زیر االن اگه !گی می جدي :گفت و نشاند لب بر پوزخندي

 کنی؟
 .کنی می بلند  زن روي دست  که هستی غیرت بی و مرام بی و نامرد قدر اون حتمن-

 .مادرت ي خونه برسونمت تا .باش زود گفتم:کشید و گرفت را بازویم عصبی
 براچی؟-
  .بیفته دروغگوت چشماي اون به چشمام خوام نمی که این براي-
 .رم نمی-

 .عوضی نزن :زدم فریاد  ناله با و صورتم توي زد
 سیاوش پوشیدم را روسریم و مانتو .شدم می تسلیم باید  نبود اي چاره .گریستم بلند صداي با بعد

 با و .داد جاي آن در را وسایلم و لباس تا چند خودش و آورد بیرون کمد توي از را ام پشتی کوله
  :گفت گرفته صدایی

  .بودي روح بی و سرد و عاطفه بی قدر این چرا فهمم می حاال .بري می یاي می بعد هم ش بقییه-
 .بود نکرده رفتار من با طور این کسی حال به تا خورد می بهم ازش حالم

 پاشو-
  :گفت تهدید با و برگرداند روي ازمن نگریستم که او به بار اشک چشمانی با
 .شو بلند پس .تو هم شکوندم می اونو گردن هم خواستم می اگه دونی می خوب خودت-

 می اشک فقط کند تصادف باري چند بود نزدیک که رفت می سرعت قدر آن نشستم که ماشین توي
 میان را هایم ناله گنگ صداي هایم گوش.نگریستم می ها ماشین به اشک ي هاله پشت از و ریختم
 .شنید می را کرد می گله من وفایی بی از که رضا صداي
 و شد پیاده ماشین از .یافتم پدري ي خانه جلوي را خودم و آورد خود به مرا ماشین ترمز صداي

  .بودم گر نظاره فقط و بودم شده الل .فشرد را در زنگ
 .شو پیاده :گفت و کرد باز برایم را در آمد



 

 

 با اشکان شدم خانه حیاط وارد من و شد گشوده خانه در وقتی.شدم پیاده ماشین از لرزان پاهایی با
  .اومدن داماد و عروس :گفت می که حالی در شتافت استقبالم به حالی خوش

   .ماسید دهانش توي اش جمله رفت و گرفت سرعت که سیاوش ماشین صداي و بادیدنم
 !شده چی افسانه :گفت و دوید طرفم به افتاد زمین روي ام پشتی کوله و شد حیاط وارد هم مادر
 شوهرت اومده سرت بالیی چه :گفت و کشید صورتم سرو به دستی مادر برید را امانم گریه هق هق

 کجاست؟
 .نداشتم را پدر دیدن تاب .آمد حیاط به هم پدرم مادر صداي از

 !زدتت گرفته :گفت اشکان
 چرا؟ آخه-

 .داخل بیارش شنون می صداتونو .حیاط تو دیگه بسه:گفت عصبی و نگران پدر
  .نشستم زمین روي و شدم هال وارد شد می کشیده زمین روي پاهایم که درحالی

 .گفتند می چیزي هرکدام اشکان و مادر
  :گفت می که درحالی تلفن گوشی سراغ رفت مادر

 ...که این بدون حتی داده تحویل و زده انصاف بی-
 چی ببینم بذار رو گوشی :گفت و کشید دستش از را گوشی پدر که بود نشده تمام اش جمله هنوز
 .شده
 شده؟ چی بابا افسانه :گفت لرزان صدایی با سراغم آمد

  :گفتم گریه با و کردم پاك را دهانم و بینی ي شده خشک خون
 ...مون خونه در دم بود اومده رضا،رضا-

 ...برد آبرومونو احمق ي پسره :گفت و کوفت خود سر بر پدر
  .رابرید امانم گریه .آمد فرود سرم بر پتک مثل پدر صداي
 بود نشسته تختش روي اشکان کرد پهن را خواب رخت برایم و برد اشکان اتاق به مرا مادر بعد کمی

  :گفت مادر و درازکشیدم مسکن قرص خوردن با نگریست می من به شکسته دل و مغموم و
 .بخوابه خواهرت تا بیرون بیا پاشو اشکان-

 می که حالی در کرد خاموش را چراغ مادر .شدم خیره سقف به مبهوت و نداشتم زدن حرف ناي
 :گفت

  .افسانه برات بمیرم الهی -
  .ریخت می پایین چشمانم از محابا بی اشک
 .بود ریخته بهم اعصابش و کرد می ناراحتی دایم پدرم

 نخور حرص قدر این اسفندیار پاشو-
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 با رو روزه چند عروس چی؟ یعنی فهمی می بمیرم زمین بذارم سرم باید نخورد حرص شه می مگه-
 و در جواب.گن می چی مردم .رضا آقا حرفاي از بعد چی، هم اون پدرش ي خونه فرستادن کتک

  .بدم چی رو همسایه
 می پدرم حال به دلم .ریختند می اشک سکوت در دو هر انگار نیامد مادرم پدرو از صدایی دگر

 از سوختند من بازي لج آتش در نفر چندین .خورد می بهم خودم از حالم .گفت می راست سوخت
  .خورد می مرا خودسري و خودخواهی چوب باید حاال که بود پدرم مهمتر همه
  .آمد سراغم اشک باز .شد اتاقم وارد صبحانه سینی با مادر که شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 .بخورم چیزي خوام نمی برو مامان-
 .خودته دست مگه-

 .بخور رو صبحونه بیا نده زجرم خدا رو تو افسانه :گفت ناراحتی با مادر و برگرداندم روي
  :گفت و داد خوردم به اي لقمه چند زور به
 .بخوري غصه باید قدر این که دادم بهت غم شیر انگار عزیزم-

  :گفت می خود با که حالی در رفت و برداشت را سینی
 می بهم تو زندگی که نکرد فکر خودش با رضا این آخه.دهنو بد زن این کنه کارش چی بگم خدا-

 کاراش این از دست خواد می کی دیگه .بده مون همه دست وکار بشه عصبی سیاوش ممکنه .خوره
 ...ندارم طاقت .شدم خسته دیگه برداره
  .زد می حرف خود با و داد می انجام را خانه کارهاي مادر
 می تکرار ذهنم در بار هر رضا هاي حرف .ریختم می اشک فقط .جوشید می سرکه سیرو مثل دلم
 حس آمد خانه به پدرم وقتی شب  .بخشد نمی مرا بود گفته که آخرش ي جمله مخصوصن .شد

  .شده پیر باره یک به کردم
 .خاموشه گیرم می تماس تلفنش با هرچی-
  .کنیم کار چی حاال-

 .نامرد :گفت لب زیر مادر
 :غرید عصبانی پدر
 روز این به دخترتو زده که گفته بهش چی برادرت پسر نیست معلوم داره غیرت مرده !نامرد -

 .انداخته
 .پسربرادرمن شده حاال نبود من برادر پسر کردي می دومادم دومادم که موقع اون-

 که من بدبخت برادر !من برادر پسر کیه؟ پس تو، پسربرادر رضا آره :زد فریاد قبل از تر عصبانی پدر
  .نداشت نسلی



 

 

 آبروشو تر مهم همه از نزنه بهم منو دختر زندگی نگفت خودش با حتی که غیرت بی اون رضا آره،
  .داره نگه

 عصبیه آقا این !گناهه.نشده خواستن می رو همدیگه زمانی یه دونفر انداختی راه آبرو آبرو !تو چته-
 چه !پولداره و داره وشریفی خوب ي خانواده.سالمه ورزشکارو سرشناسیه، پسر داره،هی بزن دست

 ... و بودن رزمنده عموش و باباش دونم می
 اینه؟ از غیر مگه-
 .شد نمی شیر قدر این هم دختره این کردي نمی پور علی پور، علی قدر این اگه تو-
 می پنهان زیرپتو را سرم شدم می عصبی و ناراحت افتادند هم جان به پدرومادرم دیدم می که این از

 .نشنوم را جروبحثشان صداي شاید تا کردم
 احساس .غم و اندوه بود شده فقط من دنیاي فرستادم لعنت خودم بخت وبه گریستم بلند صداي با

 شاید رفتم خواب به گریه و زیاد ناراحتی با شب.نداشتم دوست را زندگیم و کردم می سرشکستگی
 آهی گشودم را چشمانم وقتی صبح اما نکنم باز دنیا این روي بر چشم دیگر و بخوابم تا داشتم امید

  :گفتم خودم با و کشیدم
 !داره ادامه هنوز زندگی نه-

 .کنم ترك را خواب رخت نداشتم دوست اما برد نمی خوابم کردم پنهان پتو زیر را سرم
  .شدم بلند جا از عصبانی مادر صداي شنیدن با بودم خوابیده که طور همین

 ...برداره کاراش این از دست خواد می کی دیگه .بکنه افسانه زندگی با کاررو این نداشت حق رضا  -
 اتاق از ناراحتی با گذاشت را تلفن گوشی ووقتی افتاد تپش به عصبانیت و ناراحتی شدت از قلبم

 گفتی؟ دایی به چرا مامان :گفتم سرزنش با و رفتم بیرون
 سپس و نگریست من به ناراحتی با مادر .آوردم زبان به شب آن از بعد که بود اي جمله اولین این

  :گفت دستپاچه
 با دایم نذاشته خوراك و خواب براشون رضا گه می بود زده زنگ خودش جون افسانه کنم کار چی-

 هوار و داد و بحث و جر ما ي خونه توي که نیست روزي امروز تا مهمونی شب اون از درگیره مادرش
 .نباشه

 !شد درست من زندگی گفتی .حاال شد چی :گفتم عصبانیت با شود تمام صحبتش نگذاشتم
 .نه :گفت لب زیر و افکند زیر به سر ناراحتی با مادر

 شکنه می گردو دمش با فها حر این شنیدن با زن اون .کنی شادمون دشمن خواستید می فقط شما-
  .گه نمی اون به هیچی ت دایی-
 مطمئنی؟ کجا از شما-
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 در مگر نکرده صحبت هاش با هم کلمه یک دیگه شب اون از بعد ت دایی که مطمئنم جا این از-
 ...جمله دو یکی حد در لزوم صورت

  .جهنم عین شده خانم اون زندگی کن فکرشو :گفت و کرد تازه نفسی بعد
  :گفتم و نشاندم لب بر پوزخندي

 !بهشته عین من زندگی که انگار-
 خود در را همه که جهنمی بود جهنم مثل درست هم من زندگی .بستم را در و اتاق توي رفتم 

 .بریزم اشک فقط و بنشینم گوشه یک خواست می دلم سوزاند می و بود کشانده
  :گفت می پدر 
 بشه قایم جایی یه بره.کرده پیدا مشکل و برگشته افسانه که نفهمه  امون خونه اومد کسی اگه-

  .نبیننش
 .ها کنی می سکته نکن ناراحتی قدر این-
 !نزده زنگ مادرش چی؟ ش خانواده نزده؟ زنگی اصلن-
 .نه-
 !دونه نمی پور علی خانم یعنی !چی یعنی-
 .گیره می پسرشو طرف که بدونه هم اون اگه خب دونم نمی-
 حنانه؟ چی دوستش-
  .نگرفته تماسی هم اون نه-
  .بدن صفا و صلح جوون دوتا این بین خوان نمی یعنی-

 :گفت می گریه میان مادر بعد
 .شی می دیوونه داري-
 هم من .کن صحبت باهاش و بگیر پور علی خانم با تماسی یه شو بلند نداره فایده طوري این آخه-

 .یارم می بیرون دلش از و کنم می صحبت سیاوش با رم می فردا
 بگی؟ چی خوایی می اصلن .بیاري بیرون دلش از خوایی می طور چه-
  .دونم نمی-
 .شه می بدتر کار و شه می عصبی و ناراحت گه می چیزي یه وقت یه نرو من نظر به-
 .پور علی خانم به بزن زنگی یه شو بلند حاال .نکرد کاري هیچ شه نمی نه-

 راستش .کند کوچک را خودش بخواهد که این یا بزند آتش و آب به را قدرخودش آن نداشتم دوست
 حاال حتی .نداشتم دوست را سیاوش من افتد می پیش اتفاقی چه که نداشت برایم اهمیتی هیچ
  .ببینمش هم لحظه یک توانستم نمی دیگر
  .کرد گیري شماره  تلفن سراغ رفت مادر



 

 

 پور علی خانم سالم-
 .برداشتم را بود اتاقم توي که گوشی و شدم بلند جا از 
 طوره؟ چه حالتون-

 .خوبم ممنون :گفت تفاوت بی و سرد خانم حدیث
 .پور علی خانم نداشتم توقع شما از-
  .هست توقعی چه سیاوش و ما از شده چیزي همچین  وقتی-
 قانونی همسر االن افسانه .ده می گوش شما حرف به آقا سیاوش بزرگترید شما پور علی خانم-

  .هست ایشون
 تو برعکس .بده  کوچیک توضیح یه نشده حاضر حتی افسانه گه می سیاوش اما .خانم فلور بله-

 ...ایستاده روش
 حرفی هم من دختر نداده اجازه حتی ایشون پیداست که طور این آخه :گفت کنان من و من مادر
 .کنه استفاده بازوش و زور از ایشون نیست درست که طور این .بزنه

 پسر .کنید می بدترش دارید بریزید آتش روي آب که این جاي به هم شما روان پاك خانم دیدید-
 فلورخانم چیه دونی می .نداده جواب .گه می چی پسره این که پرسیدم ازش باري چند گه می من

 .ریزن می برسرمرد خاك دیگه بعضی ذارن می برسرمرد تاج ها زن از بعضی
 از گویا .است افسانه  پسردایی .پسره این درضمن نکنید استفاده کنایه و طعنه از کنم می خواهش-

 .گفته رو ها حرف اون و اومده همین براي .شده ناراحت افسانه ازدواج
 تا دیوار توي بکوبم را آن داشتم دوست و کرد می درد سرم .آمد سراغم به گریه و گذاشتم را تلفن
  .بریزد بیرون دارد درون در چه هر شده شکسته ي هندوانه مثل

 کردي صحبت طوري این باهاش چرا-
 .فرسته می برام کنایه .گفت چی نشنیدي که تو-
 !فلور بیابون تو برم تو دست از-
 .کردم کار چی من مگه چی براي-
 علی با نه رو قضیه این کن درست بزن حرف بزن زنگ گفتم.خرابه قدر چه اوضاع بینی نمی مگه-

 کن بحث پور
  .اون یا کنم می بحث باهاش دارم من-
 راه جدل و جنگ و بحث ایستاد مردم با شه نمی که مواقع تو نگرفتین یاد دخترت خودتو هنوز-

 ...و بود آروم باید انداخت
 کن صحبت برو بلدي خودت اگه !من تقصیر شد چی همه خوبه-
 !چی پس کنم می صحبت که بله-
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 !بسه :زدم فریاد گریه با اتاق توي از
 شما کمه خودم هاي ناراحتی و غم بسه خدا رو تو :گفتم گریه میان و انداختم تخت روي را خودم

 ...ندارم اعصاب و طاقت دیگه .شدم خسته دیگه خدایا .کنین دعوا هم با ش همه هم
 .کردم می صحبت خود خداي با و کردم می گریه فقط شد کشیده کجا به بحثشان نفهمیدم دیگر
 و بگیرد تماس خانم حدیث با دیگر بار هم مادر کند صحبت سیاوش با پدرم که براین عالوه شد قرار

 می فکر مادرم پدرو .بودم اوضاع گر نظاره فقط اندوه و رنج با من .کند درمیانی پا بزرگتر عنوان به
 .است حل راه بهترین سیاوش با صحبت کردند
  :گفت نگرانی با مادر برگشت خانه به سردرگم و آشفته پدرم وقتی

 شد؟ چی-
  .بشه خواستی می چی-
 .زدي حرف باهاش-
 و شده تو زن  سرلج  از افسانه که گفته بهش رضا گه می بده خیلی اوضاع است کلمه یه حرفش-

 شوهر به رفته احمق مردك.ها حرف این از مشت یک دونم می چه و نداره بهت اي عالقه هیچ
 .نداره عقل انگار.گفته افسانه

  .کردي صحبت سیاوش مادر با چی تو
 .برخورده بهش خیلی  سیاوش .معلومه که طور این ولی آره-

 .باشه بد قدر این اوضاع کردم نمی فکر من :گفت آلود حزن صدایی با هم مادر و گریست پدر
 ...شده که هم پدر یه آبروي خاطر به که کنم التماسش خوام می-

 .کشیند می را سرم هاي رگ انگار
 خودم با و بودم افتاده لج سر باز اما سوخت می دلم است غمگین قدر این پدرم دیدم می که این از

  .خواستم نمی ابتدا همان از را او هم من خب خواهد نمی مرا او اگر خب گفتم می
 کرده حبس را خودم اتاق توي .آوردم می استدالل خودم براي دایم و بودم باز لج و دنده یک عصبی

 .شدم می خیره نقطه یک به فقط و بودم
 .بیفتد زمین خواست می خورد بهم پدرم حال که بود ها شب همان از یکی

 مغرور و خودخواه که کردم می فکر خوب وقتی شود می نابود دارد پدرم فهمیدم که بود شب همان
  .بودم

 زحمت عمر یک دو آن .کشن می عذاب دارن اشکان حتی پدرت مادرو افسانه کن باز خوب چشماتو-
  .بدهند پس تقاص طور این باید حاال و اند کشیده مرا



 

 

 کافی دگر .ریختند پایین هایم اشک و برگرداندم روي خودم از سپس و نگریستم آینه توي را خودم
 بودم کرده اشتباه من سوخت می دیگري کس نباید من ي گانه بچه اشتباهات و بازي لج آتش به بود

 .سوختم می باید خود و
 دوست را مادرم و پدر اما بودم شده متنفر او از هم االن شاید و نداشتم سیاوش به اي عالقه هیچ

  .داشتم
  :گفت و ایستاد کنارم آمد تعجب با مادر پوشیدم می را روسریم و مانتو که حالی در صبح

 !افسانه بري خوایی می جایی-
 .م خونه برم خوام می :گفتم و نشاندم برلب لبخندي

 ...اما :گفت لب زیر و خورد جا مادر
 گناهی من .بیرون بندازه ازش منو تونه نمی هم کسی و منه ي خونه جا اون .مامان نباش نگران-

  .کنه گناهکارم الکی بخواد کسی که ندارم
 :کرد نوازش را صورتم دستش با و نشست مادر ي گونه بر اشک

 .عزیزم ي افسانه بمیرم-
  :گفتم و بوسیدم را او فشرد را گلویم بغض

 .کمکش داروخانه یام می نداشتم کالس موقع هر فردا بگو هم بابا به-
 .بعد بخور صبحونه :گفت و نشاند لب بر محزون لبخندي

 .بخورم چیزي نتونستم اصلن روزه چند این دونی نمی حتمن-
 و گیر گوشه .بودم داده عذاب خیلی را او کشیدم اشکان سر به دستی.خوردیم نفري سه را صبحانه
 انداخته چنگ را گلویم بغض.برگشتم ام خانه به آشفته و شکسته دلی با آن از بعد و بود شده افسرده

  .برگشتم ام خانه به غمگین بود
 فصل پنجم

 افتاده خانه ي گوشه گوشه معدنی آب بطري .بود سیاوش ي آشفته درون از حاکی آشفته ي خانه
 .نشسته ظرف از پر آشپزخانه مبل، روي هایش لباس بود

  .شد بلند تلفن صداي که بودم مانتویم آوردن بیرون حین
 الو-
 مادر؟ رسیدي جان افسانه سالم الو-
 .رسیدم بله-
 .کنی عصبانیش ندي جوابشو گفت چیزي .نکنی بحث باهاش وقت یه اومد سیاوش اگه دختر؛ عزیز-
 .چشم مامان چشم-
  .هستم نگران خیلی من-
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  مامان هستی نگران چی براي آخه-
  .کنم می سفارش هم باز-
 .باشه.باشه-
  .هستم نگران خیلی من که گفتم عزیزم کن خبرم-
 فعلن .باشه-
 خداحافظ ها نره یادت-

 لعنـت  خـودم  بخـت  بـه  و کشـیدم  آهـی  و فشـرد  را گلـویم  بغـض  تمـاس  پایـان  از بعـد 
   .فرستادم

ــه           ــري هم ــرد گی ــا گ ــردم و ت ــروع ک ــا ش ــاس ه ــیدم از لب ــه کش ــرو روي خان ــه س ــتی ب دس
  جاي خانه. 

ــم.         ــته باش ــز و آراس ــم تمیی ــودم ه ــردد خ ــه برگ ــه خان ــه ب ــل از آن ک ــا قب ــرفتم  ت ــمیم گ تص
ــد از آن در     ــردم. بعـ ــیدم و آرایـــش کـ ــم را پوشـ ــک دوزیـ ــراهن پولـ ــرفتم پیـ ــتم دوش گـ رفـ

  حالی که به شدت سرخرده و احساس ناراحتی داشتم. 
ــک       ــوم اشـ ــرگرم شـ ــا سـ ــش تـ ــه رویـ ــتم روبـ ــردم و نشسـ ــن کـ ــون را روشـ ــتم تلویزیـ رفـ

م را خـــیس کـــرد حـــاال کـــه فکـــرش را مـــی کـــردم نبایـــد آن شـــب بـــه همـــین  چشـــمان
  راحتی شانه خالی می کردم وگرنه خانواده ام این قدر زجر نمی کشیدند.

ــادرم           ــدرو م ــش پ ــانی  آرام ــه قرب ــر ک ــه بهت ــاال چ ــودم ح ــده ب ــودم ش ــازي خ ــج ب ــانی ل قرب
ــرورم         ــتم غ ــت نداش ــانی. دوس ــذارم قرب ــودم را بگ ــام خ ــود ن ــر ب ــلن بهت ــم. اص ــوي  باش را جل

  بشکنم اما چاره اي جز این نداشتم. سیاوش
  وارد خانه شد. سیاوشبا شنیدن صداي کلید قلبم هري ریخت 

  از جا بلند شدم و گفتم: سالم.
از دیــدنم جــا خــورد و لحظــه اي بــه مــن نگریســت شــاید مــی خواســت ببینــد خیــال            

  است یا من واقعن برگشتم. 
ــرفتم،        ــازویش را گ ــدم و ب ــاد دوی ــل ب ــه مث ــرود ک ــت ب ــی خواس ــرد و م ــج ک ــش را ک ــد راه بع

  فشردم و با ناله اي بلند گفتم: 
  ، وایسا.سیاوش-

  سرجایش میخ کوب شد سپس با صدایی لرزان  اما محکم گفت: چرا برگشتی!
ــین زودي         ــه هم ــی. ب ــودت گفت ــه. خ ــه ي من ــا خون ــن ج ــداخت: ای ــگ ان ــویم چن ــض برگل بغ

  هان.  یادت رفت
  بغض گلویش را فشرد و رگ گردنش متورم شد.



 

 

  آره گفتم. اما نه براي االن.-
  اشک هایم پایین ریختند و با لحنی ملتمس گفتم: بذار باهات حرف بزنم.

ــی           ــد م ــی آم ــت و م ــی رف ــطراب م ــا اض ــه ب ــش را ک ــداي نفس ــان نشست.ص ــکوت میانم س
  شنیدم. باز با التماس گفتم: 

  به حرفام گوش بدي. خواهش می کنم.ازت می خوام-
  سرد و بی تفاوت گفت: بگو چی می خوایی بگی.

  با همان لحن ادامه دادم: این طوري نمی شه. بیا. بیا بشین.
  رفت و با اکراه روي مبل نشست. آمدم و نشستم پایین پایش. 

  چی می خوایی بگی. هرچی بوده از دهن پسرداییت شنیدم.-
  .اشتباه می کنی. اون حرفاي اون بوده-
  یعنی می خوایی بگی که...-

  سکوت کرد و من ادامه دادم: 
آره درســته کــه  بــه مــن عالقــه داشــت و از مــن خواســتگاري کــرد امــا مــن بــه تــو             -

  جواب مثبت دادم. اون برداشت هاي شخصی خودشه که من ...که من...
  پوزخندي بر لب نشاند و عصبی گفت: 

  بچه گول می زنی.-
ــاالت   - ــاطر خی ــه خ ــاري زده.        اون ب ــین ک ــم چ ــه ه ــت ب ــودش دس ــاي خ ــی ج ــات ب وتوهم

  و این حرفها رو می گه.
ــه   - ــتی از ماشـــین پیـــاده مـــی شـــد ي بـ ــین وقتـــی داشـ اون روز. اون روز یادتـــه تـــو ماشـ

  من گفتی رضا. 
  همون موقع هم که برات توضیح دادم.-

  آهی کشید و گفت: 
  آن چه که در دل است به زبان می آید. -
  طوري نگو.خب اون روزا  رضاخواهش می کنم این -

  عصبی و دستپاچه گفت: اسمشو نگو.
  آب دهانم را قورت دادم و با صدایی لرزان ادامه دادم:

اون، تـــوي بیمارســـتان بـــود تـــوي خـــانواده ي مـــا همـــه ش اســـم اون بـــود. بـــراي یـــه    -
  اشتباه کوچیک.

ایــن حــرف هــا چیــزي رو عــوض نمــی کنــه. تــو منــو بــازي دادي مــن تــو رو خیلــی            -
  وست داشتم.د
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  با تعجب گفتم: داشتی یعنی االن نداري!
ــمان      ــه چش ــک ب ــه اش ــود ک ــع ب ــین موق ــیاوشهم ــویش    س ــه  روي زان ــتم را ک ــت. دس نشس

ــه        ــتم: ن ــین گف ــا غمگ ــان ام ــی مهرب ــا لحن ــردم و ب ــت ک ــود مش ــیاوشب ــت   س ــو دوس ــو من ت
  داري. من هم تو رو دوست دارم. 

  ن شب این حرفا رو نگفتی.نگاه پرمعنی به من انداخت و با بغض گفت: چرا همو
منــو بــبخش. مــن، مــن   ترســیده بــودم منــو بــبخش. بهــت عالقــه دارم و ثابــت مــی            -

  کنم. 
  گفتم چرا همون شب نگفتی.-
ــنم.        - ــد ک ــار بای ــی ک ــتم چ ــی دونس ــودم. نم ــده ب ــوکه ش ــودم. ش ــیده ب ــن ترس ــت م ــی گم م

ــ      ــن ک ــراي خــودش ای ــاطر فک ــه خ ــط ب ــه  فق ــم ک ــی گ ــت م ــا به ــا و باره ــوایی باره ارا اگــه بخ
ــه        ــه ک ــب معلوم ــردم خ ــو ازدواج ک ــا ت ــین ب ــراي هم ــتم ب ــی خواس ــو نم ــن اون ــه. م ــی کن رو م
ــه           ــودش بگ ــازه ازخ ــده ت ــون ب ــودش نش ــاتو از خ ــن حرک ــه و ای ــا رو بزن ــرف ه ــن ح ــد ای بای

  که من به خاطر لجبازي این ازدواج رو کردم. 
اشـــک از چشـــمانم جـــاري شـــد و ســـرم را روي پـــایش گذاشـــتم و بـــا صـــدایی گرفتـــه و   

  قلبی رنجورگفتم: 
دوســـتت دارم. مــی فهمـــی مــن دوســـتت دارم خــواهش مـــی کــنم منـــو بـــاور      ســیاوش -

  کن.
ــت     ــرد و ازم خواسـ ــدم کـ ــت و بلنـ ــتم را گرفـ ــد دسـ ــرد بعـ ــوازش کـ ــایم را نـ ــتش موهـ دسـ

  روي مبل کنارش بنشینم. 
  افسانه.-

  ش نگریستم و گفتم: بله.به چشمان
  با تبسمی پر درد گفت: 

  منو ببخش.-
ــت و   ــی آرام گرفـ ــبم کمـ ــیاوشقلـ ــورتم    سـ ــه صـ ــورتش را بـ ــت و صـ ــوش گرفـ ــرا در آغـ مـ

  اشکبارم چسباند.
  بازیگر، نویسنده ، کارگردان ماهري شده بودم و مثل روز روشن دروغ می گفتم.

  صبح راهی دانشگاه شدم که تلفن همراهم به صدا در آمد: 
  افسانه . حالت خوبه؟-
  سالم مامان من خوبم. -
  آخه مگه قرار نبود منو خبر کنی. -



 

 

  عذر می خوام مامان.-
  من که دلم هزار راه رفت.-
  آخه چرا خودتو اذیت کردي من که گفتم جاي نگرانی نیست. -
ــر   - ــدر ب ــه ق ــم چ ــات ه ــدونی باب ــه ب ــد    اگ ــت نبای ــی گف ــه اش م ــود هم ــت ب ــران و ناراح ات نگ

  می ذاشتی افسانه بره. 
ایـــن چـــه حرفیـــه مامـــان. چـــرا شـــما ایـــن قـــدر خودتونـــو اذیـــت کـــردین. مگـــه مـــی  -

  خواست چی بشه.
  خب چی شد عزیزم. -
  باهاش صحبت کردم و پذیرفت دیگه می خواستی چی بشه. مامان خانم. -
  . خوبه. خدا را شکر االن کجایی دخترم-
  من تو راه دانشگاه هستم. -
  مزاحمت نمی شم. خداحافظ -
  خداحافظ اشکان رو هم از طرف من ببوس.-

پــدر و مـــادرم را دوســت داشـــتم و حاضـــر نبــودم آن هـــا را ناراحـــت ببیــنم وگرنـــه یـــک     
ــودم    ــر نب ــم حاض ــه ه ــیاوشلحظ ــن       س ــواهم ای ــه بخ ــن ک ــه ای ــد ب ــه برس ــنم چ ــل ک را تحم

  طور به خانه اش برگردم.
  رگشت از دانشگاه باز تلفن همراهم به صدا در آمد این دفعه پدرم بود:موقع ب

  سالم بابا-
  سالم افسانه. حالت خوبه؟-
  خوبم بابا-
  مطمئن باشم. -
ــون           - ــان . برات ــذاري مام ــر گ ــد خب ــد بگی ــی خوایی ــی م ــتم. یعن ــه گف ــم ک ــان ه ــراي مام ب

  !همه چی رو نگفته
  چرا بابا گفت. -
  جون حال من خوبه و مشغول زندگی می باشم.خب پس دیگه نگران نباش بابا -
  راست می گی بابا.-
  بله. چرا باید دروغ بگم.-
  خوشحالم کردي افسانه جان. -
ــوانی        - ــخه خ ــالس نس ــن ک ــه. ای ــام داروخان ــم بی ــا ه ــی روزه ــا بعض ــید ت ــر باش ــتی منتظ راس

  رو که الکی نرفتم. 
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  خندید و گفت: هر موقع اومدي خوش اومدي بابا.
  .اگه امري نیست خداحافظ خواهش می کنم.-
  خداحافظ عزیزم. -

  *از آن روز به بعد
ــوهرم       ــراي ش ــردم ب ــی ک ــازي م ــانو را ب ــد ب ــی ک ــد نقــش زن ــی گشــتم بای ــه برم ــه خان ــی ب وقت
ــام          ــردم ش ــی ک ــز م ــتم.خانه را تمیی ــی گذاش ــال م ــوي یخچ ــردم و ت ــی ک ــت م ــربت درس ش

ــه      ــم ک ــی ه ــردم. وقت ــی ک ــته م ــرایش آراس ــودم را ب ــردم و خ ــی ک ــاده م ــد  را آم ــد بای ــی آم م
  نقش یک زن عاشق را بازي می کردم. 

ــود        ــاري ب ــا ک ــورد. ام ــی خ ــم م ــودم به ــاخته ب ــودم س ــراي خ ــه ب ــدگی ک ــودم و زن ــالم از خ ح
ــدبیر نیســت     ــرده را ت ــود ک ــودم و خ ــرده ب ــودم ک ــه خ ــت    وک ــه لعن ــردم ک ــودم ک ــه خ ــن ک ای

ــا       ــا آن ک ــردم ی ــی ک ــار را م ــن ک ــرایش ای ــود ب ــا ب ــر رض ــردم اگ ــی ک ــر م ــاد. فک ــودم ب ــر خ ر. ب
ــردم    ــی ک ــور م ــیاوشتص ــی         س ــود نم ــودم نب ــت خ ــتم. دس ــی ریخ ــک م ــت و اش ــا اس رض

ــودم         ــور ب ــدم و مجب ــی ش ــه م ــتم دیوان ــنم. داش ــاك ک ــبم پ ــا را از روح وقل ــاد رض ــتم ی توانس
ــوزم.یک           ــت بس ــرار اس ــر ق ــر عم ــا آخ ــتم ت ــی دانس ــم. م ــکین ده ــاالت تس ــا خی ــودم را ب خ

ــراهش بــ         ــن هم ــودم تلف ــده ب ــاق خوابی ــوي ات ــردرد ت ــه از س ــب ک ــر   ش ــد فک ــدا در آم ه ص
  کردم یکی از دوستانش است اما مادرش پشت خط بود گوش هایم را تیز کردم: 

  سالم مامان...خوبم...شما چه طوري... آره. یه چند روزي می شه که برگشته. -
ــیح     ــرات توضـ ــد بـ ــاال بعـ ــتش دارم. حـ ــان. دوسـ ــه داد: مامـ ــایین آورد و ادامـ ــدایش را پـ صـ

  می دم.
ــورد جر   ــت در م ــادرش داش ــید و    م ــی پرس ــب م ــان آن ش ــیاوشی ــه اش    س ــر جمل ــان ه می

  می گفت؛ دوستش دارم.
ــاره اي          ــردم. چ ــی فش ــم م ــه ه ــایم را ب ــدان ه ــم دن ــدت خش ــرد و از ش ــویم را فش ــض گل بغ
ــن            ــادرم م ــدر وم ــاطر پ ــه خ ــط ب ــط و فق ــردم فق ــی ک ــل م ــز را تحم ــه چی ــد هم ــود بای نب

ــود. از       ــم نب ــیچ مه ــم ه ــرایم ه ــتم ب ــت نداش ــدگیم را دوس ــیاوشزن ــ س ــا   متنف ــا ب ــودم ام ر ب
ایـــن وجـــود وقتـــی از حمـــام بیـــرون مـــی آمـــد شـــربت را دســـتش  مـــی دادم هرکـــاري   
داشــت بــرایش انجــام مــی دادم حــس مـــی کــردم اســتخدام شــده ام کــه در خانـــه اش          

  کلفتی کنم.  
ــم عــذاب مــی             ــدارد. انگــار او ه ــراوت و شــادابی گذشــته را ن ــردم دیگــر ط ــس مــی ک ح

خــودم را بــا نقاشــی ســرگرم مــی کــردم.      کشــید بــا هــم زیــاد صــحبت نمــی کــردیم.       
  هم همه ي فکر و ذکرش را روي ورزش و تمرین گذاشته بود. سیاوش



 

 

ــد         ــی لبخن ــد. زورک ــی ش ــران م ــد نگ ــی دی ــوالم را م ــاع و اح ــه اوض ــوي داروخان ــدر ت ــی پ وقت
  می زدم و می گفتم: 

  چیزي نیست.-
ــت چهــ           ــدر از حال ــوم. پ ــر ش ــتم منفج ــی خواس ــا از درون م ــتم ام ــی گف ــور م ــن ط ره ام ای

  متوجه می شد که ناراحت هستم.
ــه      ــودم ک ــار ب ــین ک ــک روز ح ــیاوشی ــه ي     س ــت  هم ــري ریخ ــبم ه ــد قل ــه ش وارد داروخان

ــتند          ــی خواس ــه م ــن ک ــا ای ــود  ی ــذاب ب ــدر ج ــاید آن ق ــد ش ــب ش ــویش جل ــه س ــا ب ــاه ه نگ
ــدرم         ــد پ ــه وارد ش ــین ک ــرد هم ــی گی ــویلش را م ــدر تح ــن ق ــدرم ای ــه پ ــت ک ــد او کیس بدانن

  تقبالش رفت.با سالمی گرم به اس
  سالم آقاي علی پور.خوش اومدي. بیا بیا تو اتاق...-
  سالم.-

  نیم نگاهی به من انداخت سربه زیر افکندم و زیر لب سالم گفتم.
ــه            ــروغ ک ــه ف ــاهی ب ــید. نگ ــی جوش ــرکه م ــیرو س ــل س ــم مث ــتی دل ــاق پش ــوي ات ــد ت رفتن

  مسئول فروش بود انداختم و گفتم: 
  من بیام.  فروغ حواست به این جا هم باشه تا-
  دقیقه اي بعد رفتم پشت در ایستادم تا شاید چیزي بشنوم. 
  چاي برات بریزم-
  نه ممنون-
  تعارف نکن پسرم کیک هم هست. -
ــا       - ــن ج ــاي ای ــتم بی ــنم. خواس ــحبت ک ــات ص ــتم باه ــی خواس ــه م ــود ک ــدت ب ــه م راســتش ی

  تا مرد و مردونه با هم حرف بزنیم. با تو که مرام پهلونی تو رگاته. 
  خواهش می کنم. آقا اسفندیار بیش از این شرمنده نکنید منو.-

پـــدر آهـــی کشـــید و گفـــت: بـــی مقدمـــه مـــی گـــم پســـرجان افســـانه  شـــده پوســـت و   
اســـتخوون. درســـته کـــه نشـــون نمـــی ده امـــا داره عـــذاب مـــی کشـــه. باهـــاش مهربـــون   
باش.راســـتش خودشـــو مـــادرش خیلـــی لجبـــاز و یـــه دنـــده هســـتن امـــا بـــه خـــدا قلـــب  

  مهربونی دارن. این رضا هم که لجباز تر از همه است. 
ــا  ــر لجب ــالوه ب ــا ع ــوش     ام ــه روز خ ــتش ی ــم از دس ــرادر زن ــاره ب ــی چ ــقه. ب ــه ش ــق وکل زي احم

نــداره راســتش دیــروز کاســه کــوزه رو بهــم زده و گذاشــته رفتــه.اینارو بهــت گفــتم کــه           
ازت بخــوام بــه خــاطر نــادونی و حماقــت یــه جــوون نــادون زنــدگی اتــو نــابود نکنــی و           

  افسانه رو اذیت نکنی.
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ــن       - ــی م ــده یعن ــوم ش ــی تم ــه چ ــد هم ــاور کنی ــه ب ــه    ن ــود ک ــن ب ــاراحتیم از ای ــه ي ن هم
ــا         ــم ام ــوري بگ ــه ط ــم چ ــی دون ــه. نم ــد کن ــردایی ش رو تایی ــاي پس ــرف ه ــانه ح ــه افس نکن

  وقتی از دهن خودش شنیدم واقعن آروم شدم.
ــان         ــر صدایش ــه دگ ــته و رفت ــا گذاش ــد رض ــی ش ــاورم نم ــد ب ــی تپی ــد م ــد تن ــت تن ــبم داش قل

ســـت صـــداي شکســـته را نشـــنیدم. قلـــبم بـــود کـــه داشـــت مـــی تپیـــد و انگـــار مـــی خوا 
  شدنش را به گوش همه برساند.

  رفتم تا خودم را به کار مشغول کنم. در این میان فروغ گفت: 
  افسانه خانم. آقاي علی پور شوهرتون هستند؟-

ــول         ــی فض ــه خیل ــانم ک ــه او بفهم ــاه ب ــن نگ ــا ای ــتم ب ــداختم و خواس ــه او ان ــا ب ــاهی پرمعن نگ
  است. بعد زمزمه وار گفتم: 

  رس.بله. به کارت ب-
ببخشـــید معـــذرت مـــی خـــوام امـــا داشـــتم فکـــر مـــی کـــردم واقعـــن برازنـــده ي هـــم   -

  هستید.
ــه.           ــته و رفت ــاال گذاش ــه ح ــود ک ــا ب ــیش رض ــر پ ــر و ذک ــام فک ــنیدم. تم ــی ش ــیچ نم ــن ه م

  براي همیشه اما به کجا؟
ــب وقتــی   ــک جعبــه پیتــزا بــود بــا           ســیاوشآن ش ــه برگشــت. تــوي دســتش ی بــه خان

  ت: دیدنم لبخندي بر لب نشاند وگف
  میز شامو آماده کن. -

  رفتم به استقبالش و گفتم: پس امشب می خوایی رژیمو بشکونی. 
  یه شب عیبی نداره. -

  موقع خوردن گفت:
  افسانه وقتی تو چشمات نگاه می کنم یه حسی بهم می گه دروغ می گفتی.- 

ــر روز اون            ــد ه ــن بای ــه م ــن ک ــل ای ــتم: مث ــاندم و گف ــب نش ــر ل ــار ب ــر اجب ــدي از س لبخن
  ف ها رو بنویسم و بدم بهت. حر

  خندید و گفت: نه نیازي نیست. فقط  شنیدن یه جمله کافیست. 
  .سیاوشچیه. حتمن دوستت دارم.دوستت دارم -

  با لبخند به من نگریست و گفت: من بیشتر دوستت دارم. 
  خب حاال زود بخورکه منو ببري خونه ي مامان. دلم براش تنگ شده.   -

ــاد    ــه ي م ــه خان ــی ب ــان       وقت ــتم: مام ــاراحتی گف ــا ن ــی ب ــالم و احوالپرس ــد از س ــتم بع رم رف
  رضا رفته؟



 

 

  مادر یکه اي خورد و بعد گفت: تو از کجا می دونی؟
ــر            ــو از خب ــت: ت ــت گف ــی نوش ــیفش را م ــت تکل ــه داش ــکان ک ــه اش ــد ب ــاهی تن ــا نگ ــد ب بع

  چینی چی نصیبت می شه. 
  اشکان کتابش را با عصبانیت بست و گفت: من نگفتم. 

  گفتی و من باور کردم. آره تو-
  مامان اون نگفته ولش کن. -

  مادر سکوت کرد و من با سرزنش گفتم: 
  دستت درد نکنه مامان حاال دیگه من غریبه شدم. -

  مادر با کمی من و من گفت: 
  نه فقط می خواستم آرامشت بهم نخوره.-
  چه آرامشی مامان. خودت که می دونی چه زندگی دارم. -
  ناشکري نکن افسانه خیلی ها آرزوي این زندگی رو دارن. -

ــه         ــاي دیگ ــت ج ــه و روح ــا باش ــن ج ــمت ای ــی جس ــا وقت ــته. ام ــتم: درس ــیدم و گف ــی کش آه
  چه فایده داره. دنیا دنیا پول و امکانات و چیزاي دیگه باشه.چه فایده. 

  دستش را گرفتم و گفتم: حاال می گی چی شده. 
ــ  - ــاجرا رض ــد از اون م ــتش بع ــه      راس ــه ک ــی کن ــد م ــته و تهدی ــث داش ــادرش بح ــا م ــم ب ا دای

ــی           ــه م ــا ک ــه هرج ــی ت ب ــرده دای ــی ک ــو عمل ــه تهدیدش ــا االن ک ــی ره ت ــه م ــراي همیش ب
  دونست امکان داره رفته باشه سرزده اما نبوده.

  نه تماسی گرفته و نه موبایلشو جواب می ده.
ــران      ــادر نگـ ــد. مـ ــاري شـ ــمانم جـ ــک از چشـ ــت. اشـ ــویم را گرفـ ــض راه گلـ ــتش را بغـ دسـ

  روي شانه ام گذاشت و گفت:
  افسانه جان خواهش می کنم.-
  نگران نباش مامان.-
مــرد خوبیــه. بهتــره رضـــا رو فرامــوش کنــی. مــی دونــم مــی دونـــم          ســیاوش افســانه،  -

  نمی شه اما به زندگیت فکر کن به آینده به این فکرکن که خوشبخت بشی. 
  شت. من هیچ وقت احساس خوشبختی نمی کنم و نخواهم دا-
اشــتباه مــی کنـــی. داشــتن حـــس خــوش بختـــی دســت خـــود آدمــه. تـــو مــی تـــونی        -

  بهترین زندگی رو داشته باشی. 
  خواهش می کنم مامان دیگه ادامه نده.-

  با ناراحتی رفتم توي اتاقم و روي تخت  نشستم. اشک از چشمانم جاري شد. 
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رامـــوش مـــادر بهتـــر از هرکســـی مـــی دانســـت مـــن چـــه قـــدر بـــه رضـــا عالقـــه دارم و ف 
ــد.       ــور بگوی ــن ط ــی توانســت ای ــور م ــه ط ــت. اصــلن او چ ــدر ســخت اس ــه ق ــرایم چ ــردنش ب ک

  براي من که روزي هزاران بار به خاطر اشتباه بچه گانه ام آرزوي مرگ را دارم. 
پشـــیمان بـــودم و دوســـت داشـــتم بـــا تمـــام وجـــود فریـــاد بـــزنم: از کـــرده ام پشـــیمانم و  

  غلط کرده ام. 
  درد می کرد. *به خانه که  برگشتم سرم

  آرام گفت:  سیاوش 
  مثل این که خیلی خسته اي.-
  فکر می کنم استراحت کنم بهتره. امروزخیلی خسته شدم. -

  رفتم خوابیدم چراغ ها را خاموش کرد و با لحنی مهربان گفت:
ــه جــا تاریــک باشــه و بــی سروصــدا تــا بخــوابی.این طــوري ســردردت خــوب مــی            - هم

  کنم البته با صداي کم. شه. من می رم تلویزیون نگاه
ــونم          ــا داغ ــتن رض ــیدم رف ــی کش ــذاب م ــتم ع ــالش گذاش ــر ب ــر ب ــت و رفت.س ــاق را بس در ات

  کرد. هرچند که من دیگر او را نداشتم اما همین که بود بهتر بود. 
ــودم     ــه خـــود و سرگذشـــت خـ ــا پـــایین مـــی ریختنـــد و در دل بـ ــایم بـــی محابـ اشـــک هـ

  نفرین می فرستادم. 
ــه    ــاجرا ب ــن م ــراي ای ــود      ب ــداده ب ــام را ن ــه آن پی ــر حنان ــاید اگ ــتم. ش ــی گش ــر م ــال مقص دنب

یــا شــاید اگــر مــن و مــادرم زود از کــوره در نمــی رفتــیم وهــزاران شــاید دیگــر. امــا از            
یــک چیــز مطمــئن بــودم مــن خــودم را مقصــر مــی دانســتم. نبایــد ازدواج مــی کــردم            

ــود     ــا  ممکــن ب ــراهم شــود ی ــا رضــا ف ــود بعــد هــا شــرایط ازدواجــم ب ــه ممکــن ب مــن و رضــا ب
ــا           ــد ب ــن نبای ــا م ــردیم. ام ــی ک ــاهم ازدواج نم ــت ب ــیچ وق ــادرش ه ــاي م ــت ه ــاطر مخالف خ

  لجبازي زندگی خودم را این طور خراب می کردم.
ــیت  ــیاوششخص ــن         س ــا ای ــی دارم ی ــه حس ــن چ ــت م ــی دانس ــاید م ــود ش ــب ب ــرایم عجی ب

ــد       ــودم ب ــات از خ ــاهی اوق ــود. گ ــبور ب ــان و ص ــا مهرب ــنم ام ــی ک ــازي م ــش ب ــرایش نق ــه ب م ک
را بـــدبخت  ســـیاوشمـــی آمـــد و مـــی دانســـتم لیاقـــت همچـــین مـــردي را نـــدارم. مـــن   

کــردم او مــی توانســت بــا دختــري عاشــق مهربــان و فــداکار ازدواج کنــد درســت مثــل           
  خودش.

عــادت کــرده بــودم خــوبی هــاي زنــدگیم را نبیــنم و بــا بــی انصــافی ناشــکري کـــنم و            
نداشــتم.تمام روزهــایم را  دنبــال زنــدگی دیگــري باشــم. مــن ارزش ایــن همــه محبــت را        

ــتم           ــی رف ــه م ــتم خان ــی گش ــر م ــد ب ــگاه و بع ــتم دانش ــی رف ــدم م ــی گذران ــا م ــر رض ــا فک ب



 

 

ــ      ــردم حت ــی ک ــز م ــه را تمیی ــی خان ــرح نقاش ــراغ ط ــتم      یس ــی رف ــد م ــود. بع ــز ب ــر تمیی اگ
  خانه ي مادرم.

ــت        ــه دس ــم و غص ــن غ ــا ای ــم. ام ــات ده ــم نج ــر و غ ــودم را از فک ــه خ ــن گون ــتم ای ــی خواس م
ــر ن  ــن ب ــر م ــاهی        از س ــیش برود.گ ــن پ ــابودي م ــرز ن ــا م ــت ت ــی خواس ــار م ــت انگ ــی داش م

ــات  ــیاوشاوق ــنم.         س ــا ک ــینم و تماش ــون بنش ــوي تلویزی ــارش جل ــه کن ــت ک ــی خواس ازم م
کنــارش مــی نشســتم جســمم کنــارش بــود امــا قلــب و احساســم جــاي دیگــر او زیــاد            
حــرف نمــی زد زل مــی زد بــه تلویزیــون و بعــد دوش مــی گرفــت و مــی خوابیــد. تمــام          

  ر و ذکرش را گذاشته بود سر تمرین.فک
  ما فقط  زیر یک سقف بودیم.

ــنم را         ــد و ذه ــرا آرام کن ــی م ــایش کم ــرف ه ــا ح ــد و ب ــیحتم کن ــرد نص ــی ک ــعی م ــادرم س م
ــاال         ــه ح ــن ک ــه ای ــردم ب ــی ک ــر م ــا فک ــه رض ــن ب ــت.  م ــان نداش ــا امک ــد ام ــاك کن ــا پ از رض

آورده کجاســـت.چه مـــی کنـــد و چـــه بالیـــی بـــه ســـرش آمـــده نکنـــد بالیـــی ســـر خـــود  
ــم و           ــرده باش ــا ازدواج ک ــا رض ــد ب ــاال بای ــه ح ــوردم ک ــی خ ــن را م ــرت ای ــه حس باشد.همیش

  می گفتم:
  اي کاش همچین سرگذشتی نداشتم.  

  وارد اتاقم شد و گفت:  سیاوشیک روز که مشغول کشیدن بودم 
  سالم افسانه. -
  سالم-

آمـــد کنـــارم نشـــت و بـــه طرحـــی کـــه مـــی کشـــیدم نگـــاهی انـــداخت و ســـپس گفـــت:  
مـــی دونـــی چیـــه ســـعی کـــن از  ! یر یـــه زن تـــو غبـــارو مـــرداب چـــه مفهـــومی دارهتصـــو

  استعدادت به خوبی استفاده کنی. چرا این قدر غمگین. از طبیعت الهام بگیر.
ســـرم را بوســـید و حولـــه اش را برداشـــت و رفـــت. بـــه طـــرحم نگـــاه کـــردم درواقـــع بـــه   

بــروز دهـــم   عکــس خــودم نگــاه کــردم مــی خواســتم احساســات درونــیم را بــا نقاشــی          
ــه در     ــودم کـ ــن بـ ــود مـ ــین خـ ــل و غمگـ ــردرگم و مستاصـ ــی سـ ــوي نقاشـ ــن زن تـ آري ایـ

  مرداب و غبار و مه گرفتار شده بودم.
صــبح، بــا شــنیدن صــداي زنــگ در قلــبم فــرو ریخــت. دگــر وقتــی صــداي زنــگ در را            

  می شنیدم حس بدي بهم دست می داد. رفتم و تصویر را نگریستم.حنانه بود. 
  ا بوسید و گفت: افسانه خیلی برات دلم تنگ شده. وقتی وارد شد مر

  منم همین طور بیا داخل.-
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آمـــد و روي مبـــل نشســـت و گفـــت: تـــو کـــه ایـــن روزا خیلـــی بـــی وفـــا شـــدي. اصـــلن   
  سراغی از من نمی گیري. 

ــی دونــی مــن            ــتم: خــودت کــه م ــین آوردن ظــرف میــوه گف ــتم تــوي آشــپزخانه و ح رف
  خیلی وقت نمی کنم. 

ه ســراغی از دوســت قــدیمیت کــه حــاال خــواهر شــوهرت هــم        یعنــی تــا ایــن حــد کــ    -
  هست و با هم فامیل هستیم رو نمی گیري. حداقل یه تلفنی ، پیام کوتاهی.

  باورکن.-
  نگذاشت جمله ام تمام شود و گفت: باشه می دونم وقتت پره. 

  خب من بی وفا. تو نباید وفا داشته باشی.-
  عذر می خوام منم مثل تو-
  این جا رو خونه ي خودت بدون.  بخور حنانه جان-
  افسانه. اگه سوالی ازت بپرسم ناراحت نمی شی. -
  چی می خوایی بپرسی. -
  در مورد پسردایی ت. -

  بغض گلویم را فشرد و گفتم: در مورد اون چی می خوایی بدونی. 
  آخه تو هیچ وقت در موردش چیزي به من نگفته بودي.-
  خب حتمن چیز مهمی  نبوده که بخوام در موردش با تو صحبت کنم. -
مشـــکل پیـــدا کـــردي خیلـــی ناراحـــت  ســـیاوشوقتـــی فهمیـــدم ســـر ایـــن جریـــان بـــا  -

  شدم. 
عزیـــزم اون  موضـــوع کـــه دیگـــه تمـــوم شـــد. مـــی خواســـتی همـــون موقـــع کـــه مـــن   -

  ناراحت بودم مثل همه یه دوست حداقل یه تلفن کنی ببینی چه خبره
ــاور - ــا     ب ــن بحث ــی ای ــه وقت ــی چی ــی دون ــود م ــا همــه ش بحــث و جــدل ب ــه ي م ــو خون ــن ت ک

و گفــتم اون پســره دروغ مــی گــه     ســیاوشتــو خونــه ي مــا شــد مــن ایســتادم جلــوي       
ــزي در          ــدم اون چی ــم نفهمی ــار ه ــک ب ــودم ی ــت ب ــانه دوس ــا افس ــه ب ــدتی ک ــام م ــن در تم م

ــی         ــتم کس ــم نذاش ــه ه ــه لحظ ــا ی ــت ام ــزدم به ــگ ن ــته زن ــه. درس ــري بگ ــورد پس ــزي م چی
  جنگیدم هم با مامان. سیاوشدرباره ت بگه هم با 

ــی          ــض آزارم م ــد و بغ ــی تپی ــد م ــد تن ــبم تن ــه قل ــالی ک ــردم در ح ــرفتم و فش ــتش را گ دس
  داد گفتم: 

  ازت ممنونم حنانه.-



 

 

ــري.          - ــی گی ــو نم ــل من ــلن تحوی ــه اص ــو مدتی ــودم ت ــت ب ــی ناراح ــتت خیل ــتش، از دس راس
  اما بدون من همیشه دوستت دارم. 

  دت خیلی ناراحت بودم طبیعیه.خب این م-
در آغوشــم گرفــت و گفــت: مــن و تــو هردومــون خــواهر نــداریم امــا بــرادر داریــم. بــی            

  خواهري سخته. 
ــه         ــذار بچ ــدي ن ــه دار ش ــه بچ ــانه اگ ــتی افس ــت: راس ــت و گف ــحالی نگریس ــا خوش ــرا ب ــد م بع

  ت بی خواهر یا بی برادر باشه.اگه ریحانه بود  یه مجتبی  دیگه یه شقایق...
  ب عمه خانم همه ي اسما رو که انتخاب کردي دیگه چی. خ-

  خندید و گفت: چه جالب حنانه و افسانه و ریحانه!
بعــد از تــوي یـــک پالســتیک دوتــا عروســـک کــه یکــی پســـربود و یکــی دختــر بیـــرون         

  آورد و گفت: 
  تقدیم به دوست و زن داداش خوب خودم. که مثل خواهر دوستش دارم-

  ا خنده گفتم: البد ریحانه و مجتبی.به عروسک ها نگریستم و ب
  خندید و مرا در آغوش کشید.

ــرد و         ــدر س ــن ق ــه او ای ــبت ب ــرا نس ــن چ ــت م ــی دانس ــوخت او نم ــی س ــه م ــراي حنان ــم ب دل
ــود قــول             ــت. بــا خ ــیري نداش ــد او کــه تقص ــدم مــی آم ــودم ب ــت شــده ام. از خ ــی محب ب

  دادم که دیگر رفتارم را با او تغییر دهم. 
  فصل ششم

ــه   ــک روز ک ــت          ی ــه دس ــا عجل ــد ب ــدا در آم ــه ص ــراهم ب ــن هم ــودم تلف ــپزي ب ــغول آش مش
هـــایم را شســـتم و خشـــک کـــردم بعـــد رفـــتم و آن را از تـــوي کـــیفم برداشـــتم و دکمـــه   

  ي پاسخ را فشردم.
  الو-
  سالم افسانه.-

  قلبم به تپش افتاد و دستم را روي آن گذاشتم و ناباور گفتم:
  رضا تویی؟-
  آره منم رضا-

  ن افکند و سیل اشک از چشمانم جاري شد.سکوت میانمان طنی
  حالت چه طوره؟-
  چه طور می خواستی باشم. -
  از من ناراحتی؟-
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  تو باید خیلی چیزا رو توضیح بدي. -
  تو خودت بهتر می دونی همه ي کارام به خاطر چی بود.-
  سیاوشنه هیچ کدوم قابل توجیه نیست مخصوصن اون تصادف کذایی -

ــونی آدم          ــی ت ــور م ــه ط ــو چ ــه دادم: ت ــرزنش وار ادام ــی س ــا لحن ــرد و ب ــویم را فش ــض گل بغ
  بکشی. 

  این چه حرفیه که می زنی افسانه آخه من چه طور می تونستم قاتل باشم. -
ــر      - ــین زی ــا ماش ــو ب ــی خواســتی اون ــو م ــدي. ت ــب ب ــو فری ــن من ــنم ســعی نک ــی ک خــواهش م

  بگیري
  با صدایی غمگین و تلخ گفت:

ــد  - ــد ن ــن قص ــن      م ــاور ک ــا ب ــتم ام ــدي داش ــین قص ــن همچ ــته م ــدم درس ــب ب ــو رو فری ارم ت
  پشیمون شدم. 

  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم: پشیمون شدي!
ــاش         - ــئن ب ــود. مطم ــده ب ــودم اون االن زن ــده ب ــیمون نش ــن پش ــه م ــردي اگ ــر ک ــانه فک افس

  طوري می رفت تو هوا و می افتاد رو زمین که تمام استخوناش خرد می شد.
ی مکـــث بغـــض آلـــود ادامـــه داد: اون همـــه چـــی رو از مـــن گرفـــت همـــه ي  بعـــد از کمـــ

ــمنی همــه ي            ــه و دش ــین کین ــاطر هم ــه خ ــابود کــرد ب ــو ن ــاي من ــه ي دنی ــامو هم آرزوه
ــتم.      ــایی نداشـ ــه جـ ــی بـ ــوختم و راهـ ــی سـ ــتم مـ ــود و از درون داشـ ــه بـ ــودم رو گرفتـ وجـ

ــدوه ر      ــم و ان ــن غ ــونم از ای ــی ت ــور م ــه چــه ط ــردم ک ــی ک ــر م ــن فک ــه ای ــدت ب ــام م ــایی تم ه
  پیدا کنم. من واقعن می خواستم اونو بکشم.اما...اما...

ــتن           ــا کش ــون ب ــدم چ ــیمون ش ــا پش ــه داد: ام ــپس ادام ــد و س ــه درد آم ــبم ب ــت و قل گریس
ــ  اگـــه از  یاون هیچـــی درســـت نمـــی شـــد. چـــون هرچـــی بـــودم آدم کـــش نبـــودم و حتـ

ــو         ــن ت ــانه ای ــد. افس ــی ش ــوض نم ــزي ع ــم چی ــاز ه ــرفتم ب ــی گ ــام م ــم انتق ــا ه ــه ي دنی هم
  ودي که منو کشتی.ب

ــر           ــی اون مقص ــی گ ــادرت نم ــه م ــو ب ــن حرف ــرا ای ــتم: چ ــاراحتی گف ــا ن ــت و ب ــه ام گرف گری
  همه ي این بدبختی هاست. 

  فکر می کنی نگفتم.هزاران بار بلکه هزاران بار دیگه گفتم. -
  با خودکشی چی. چیزي عوض می شد!-
  عذاباون موقع دیگه از همه چی راحت می شدم از این  همه رنج و -
  فکر می کنی که راحت می شدي!-

  باشنیدن صداي جزوولز غذا و بوي سوختگی  از جا بلند شدم و گفتم: سوخت!



 

 

  رضا با تعجب گفت: چی سوخت.
  غذام.-
  باشه.برو.خداحافظ-

ــگ         ــویم چن ــر گل ــض ب ــردم. بغ ــاموش ک ــاز را خ ــپزخانه و گ ــوي آش ــدم ت ــداحافظی دوی ــا خ ب
روي صــندلی نشســتم. از ایــن کــه رضــا در      انــداخت وگریــه ســراغم آمــد و بــا نــاراحتی      

ــوبی ســراغم آمــد            ــرده بــود حــس خ ــاه چشــم پوشــی ک ــه ي آخــر از انجــام  آن گن لحظ
  می دانستم رضا هنوز  وجدان و قلب پاکش را دارد. 

ــد شــدم و       ــا بلن ــتم دانشــگاه از ج ــی رف ــد م ــري ریخــت بای ــبم ه ــاد قل ــاعت افت ــه س چشــمم ب
ــی تلف   ــا تاکسـ ــدم وبـ ــه ام را پوشـ ــانتو و مقنعـ ــاندم. در    مـ ــگاه رسـ ــه دانشـ ــودم را بـ ــی خـ نـ

ــرد. از           ــاس بگی ــا تم ــاره رض ــا دوب ــود ت ــراهم ب ــن هم ــه تلف ــم ب ــه ي حواس ــدت هم ــام  م تم
ــی         ــالس وقت ــد از ک ــودم. بع ــحال ب ــت خوش ــالم اس ــا س ــه رض ــتم ک ــی دانس ــاال م ــه ح ــن ک ای
ــاراحتی        ــا ن ــتم ب ــله نداش ــا حوص ــوخته. ام ــذایم س ــه  غ ــد ک ــادم آم ــازه ی ــتم ت ــه برگش ــه خان ب

  را تعویض کردم و روي تخت خوابیدم.لباس هایم 
را ببیـــنم  ســیاوش بــا شــنیدن صــداي در حــس بــدي بهـــم دســت داد دوســت نداشــتم         

ــاق و           ــوي ات ــد ت ــنیدن زدم. آم ــه نش ــودم را ب ــا خ ــدایم زد ام ــیدم. ص ــرم کش ــو را روي س پت
  آرام گفت: افسانه،خوابیدي؟

از تـــوي وقتـــی صـــدایی از مـــن نشـــنید لبـــاس هـــایش را بیـــرون آورد و آهســـته چیـــزي   
ــز را          ــیچ چی ــله ي ه ــتم حوص ــقف نگریس ــه س ــار زدم و ب ــو را کن ــت. پت ــت و رف ــد برداش کم

  نداشتم جز تنهایی.
بعــد از مــدتی وارد اتــاق شــد دوبــاره خــودم را بــه خــواب زدم.         ســیاوش بعــد از آن کــه  

حـــس کـــردم آمـــد و آرام نشســـت روي تخـــت بعـــد بـــا دســـتش ســـرم را نـــوازش کـــرد و  
  زمزمه وار نامم را صدا زد. 

  سپس آرام روي صورتم خم شد و چشم راستم را بوسید.
  اه....واااااا...-
  نترس عزیزم. می خواستم چشماتو ببوسم.-

ــفیدش را     ــه ي سـ ــود و حولـ ــده بـ ــرون آمـ ــام بیـ ــازه از حمـ ــتم تـ ــه او نگریسـ ــکوت بـ در سـ
ــه        ــدارم چ ــتش ن ــلن دوس ــه اص ــد ک ــی فهمی ــر م ــم اگ ــی دان ــود. نم ــه ب ــانه اش انداخت روي ش

ــدا   ــالی پی ــس و ح ــق      ح ــن عش ــه م ــقانه ب ــانه و عاش ــدر خالص ــین ق ــوز هم ــا هن ــرد. آی ــی ک م
  می ورزید و محبت می کرد.

  چی شده عزیزم حالت خوب نیست. -
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  چیزي نیست یه کمی سرم درد می کنه. -
  می خوایی بریم دکتر؟-
  نه حالم خوبه راستش کمی خسته بودم. -
ــرفتم     - ــرنج گـ ــیر بـ ــو شـ ــنگیه پاشـ ــتمن از گرسـ ــوخته. حـ ــم سـ ــذات هـ ــدم غـ ــاهم  دیـ بـ

  بخوریم.
  باشه تو برو اومدم.-

  از جا بلند شد و رفت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: حاال وقت نقش بازي کردنه. 
ــاره اي        ــا چ ــد ام ــی آم ــدم م ــنم ب ــازي ک ــش ب ــی نق ــراي کس ــواهم ب ــه بخ ــن ک ــد از ای ــر چن ه

  جز این هم نداشتم.
ــان           ــاس پای ــه تم ــدر زود ب ــن ق ــاش ای ــه اي ک ــن ک ــود و ای ــا ب ــه رض ــم ب ــام حواس ــی تم نم

ــودم           ــمانم را گش ــی چش ــبح وقت ــویم. ص ــا بگ ــراي رض ــه ب ــتم ک ــا داش ــرف ه ــی ح دادم خیل
ــم           ــدر ه ــودم. آن ق ــا ب ــاس رض ــر تم ــر منتظ ــاال دیگ ــتم ح ــري داش ــال دیگ ــس وح ــار ح انگ

  انتظار کشیدم که درست پس از پایان کالسم انتظار به سر رسید.
  سالم افسانه-
  سالم. خیلی منتظر بودم چرا دیگه تماس نگرفتی؟-
  بخشید نتونستم.ب-
  وقتی تلفنو قطع کردم تازه یادم اومد کلی حرف بود که باید بهم می گفتی.-
  آره می دونم البد راجع به خودکشی من. -
  تو با این کارت خیلی منو ناراحت کردي.-
  مردن براي من مهم نیست این عذاب نداشتن توست که منو از بین برد.-
ــزي رو     - ــتی چی ــی تونس ــت نم ــا مردن ــا ب ــن      ام ــودت از ای ــال خ ــه خی ــط ب ــی. فق ــوض کن ع

  عذاب و ناراحتی راحت می شدي
  اما مثل این که نشد راحت بشم از دست این دنیاي بی وفا-
  این طوري اطرافیانت خیلی اذیت می شدن. -

ــا        ــر بکشــیم ام ــو زج ــا ت ــن ی ــد م ــنم چــرا بای ــی ک ــو م ــه فکرش ــاال ک ــت: ح آهــی کشــید و گف
همــین اومــدم و اون حــرف هــا رو بهــش       اون بــدون هــیچ نــاراحتی زنــدگی کنــه بــراي      

  گفتم.
  از به یاد آوردن آن شب قلبم سراسر درد و ناراحتی شد و غمگین گفتم: 

  اما این طوري هم من اذیت شدم.-
  با لحنی تلخ گفت: راست می گی. این هم اشتباه بود. تنها راه رفتن بود.



 

 

  رضا کجا رفتی؟-
  نپرس کجا.-
  ارزش داشت خودتو آواره ي غربت کردي. -
تــو تنهــایی و غربــت ســوختن بهتــر از نداشــتن توســت افســانه. تــو منــو آواره و خونــه           -

  خراب کردي. 
  منو ببخشش رضا-
یادتــه . یادتـــه بــار آخـــري کــه اومـــدم پیشـــت گفــتم ببخش.گفتـــی هرگــز منـــو نمـــی      -

  بخشی.
  من حق داشتم. -
راحــت باشــی امــا خــواهش مــی کــنم گنــاه       همــون روزا بهــت گفــتم تــو حــق داري نا    -

  کس دیگه رو به پاي من ننویس.
ــک     ــیل اشـ ــتم وسـ ــتم را روي آن گذاشـ ــرد ودسـ ــدن کـ ــه تپیـ ــروع بـ ــد شـ ــد تنـ ــبم تنـ قلـ

  ازچشمانم راه افتاد و با گریه گفتم:
  می خوایی با یاد آوري گذشته عذابم بدي.  -
  رضا با التماس گفت:  
ــه   - ــانه اگ ــدارم. افس ــن همچــین قصــدي ن ــه م ــه   ن ــنم ودیگ ــی ک ــی قطــع م ــه کن بخــوایی گری

  تماس نمی گیرم. 
ســریع اشـــک هـــایم را پـــاك کـــردم وآب دهــانم را قـــورت دادم وبـــا التمـــاس گفـــتم: نـــه،   

  رضا نه. خواهش می کنم قطع نکن. 
  باشه دیگه ناراحتت نمی کنم. بگو حالت چه طوره. چی کار می کنی؟-
  من خوبم رضا -
  می دونم داري چه زجري می کشی. -

  بغض گلویم را فشرد و به زور گفتم: 
  تو حالت چه طوره.-
  من مثل تو نمی تونم دروغ بگم.حالم خرابه، دارم از غصه می میرم. -
  نگفتی کجایی؟-
  ازم نخواه که بگم.-
  خواهش می کنم بگو-
  من ازت خواهش می کنم دیگه نپرس.-

  ارد گفت:لحظه اي سکوت میانمان نشست. رضا با صدایی که معلوم بود بغض د
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  افسانه از خودت بگو زندگیت چه طوره؟-
  با صدایی لرزان گفتم:

ــاري          - ــا ک ــه باب ــه اگ ــی رم داروخان ــم م ــات ه ــاهی اوق ــی، گ ــالس نقاش ــگا ه،ک ــی رم دانش م
  داشته باشه کمکش می کنم.

  پس حسابی سرت گرمه و داري خوش می گذرونی.-
ــا         ــنم ت ــی ک ــارا رو م ــن ک ــام ای ــن تم ــا م ــی رض ــی زن ــه م ــه حرفی ــن چ ــتم: ای ــراض گف ــا اعت ب
ــی        ــه م ــنم ک ــرکت نک ــم ش ــا ه ــن کالس ــو ای ــه ت ــنم. اگ ــوش ک ــو رو فرام ــت دادن ت ــم از دس غ

  میرم. 
  منو ببخش.راست می گی افسانه. واقعن خوب کاري می کنی. -

ــور           ــه ط ــدگیتو چ ــی؟ زن ــی کن ــار م ــی ک ــو چ ــتم: ت ــرت گف ــیدم و باحس ــی کش ــی آه ي م
  گذرونی؟

ــردن        - ــار ک ــه ک ــرم رو ب ــنم فک ــی ک ــعی م ــام روز س ــنم تم ــی ک ــار م ــرکت ک ــه ش ــو ی ــن  ت م
ــر       ــو فک ــه ت ــی کــنم و ب ــاه م ــه ســتاره هــا نگ ــدر ب ــا شــب بشــه.  بعــدش آن ق ــنم ت متمرکــز ک
ــدگی         ــنم. زن ــی بی ــو رو م ــتن ت ــابوس نداش ــم ک ــواب ه ــو خ ــا ت ــاد ام ــوابم بی ــا خ ــنم ت ــی ک م

ــط     ــداره فق ــویی ن ــگ و ب ــیچ رن ــرام ه ــه ب ــه     دیگ ــاد ک ــی ی ــی ره و م ــه م ــت ک ــی اس ــه نفس ی
  منتظرم همین هم دیگه نباشه. 

  بغض آلود گفتم:
  این چه حرفیه رضا خدا نکنه. -
  دیگه چه فرقی می کنه. -
ــه جــایی از ایــن     - ــو ی ــم ت ــه خــاطر اینــه کــه مــی دون ــده م ب چــرا فــرق مــی کنــه مــن اگــه زن

ــه      ــل خــودم ک ــی درســت مث ــی کن ــن فکرم ــه م ــی کشــی و ب ــا داري نفــس م ــر  دنی ــو فک ــه ت ب
  می کنم. 

  تو هنوز به گذشته فکر می کنی. -
ــون رو      - ــده م ــم آین ــا ه ــو ب ــن و ت ــود م ــرار ب ــه ق ــنم ک ــی ک ــر م ــه گذشــته اي فک ــوز ب مــن هن

  بسازیم.
  راستش هرچی فکر می کنم می بینم اون روزا بهترین روزهاي عمرم بود. -

ــ        ــه حت ــود ک ــرین ب ــا بهت ــه ه ــم اون لحظ ــن ه ــراي م ــتم: ب ــیدم و گف ــی کش ــه   یآه ــه ثانی ی
  ش هم براي من ارزشمنده. 

  اون مردك چه طوره؟ اذیتت که نمی کنه؟-



 

 

ــه      - ــابقه. بـ ــرین و ورزش و مسـ ــه ش تمـ ــت همـ ــم نیسـ ــت هـ ــیچ وقـ ــه. هـ ــش خوبـ اخالقـ
  خیال خودش تالش می کنه به اردوي مسابقات دعوت بشه.

ــه        - ــراي همیش ــتمش و ب ــی کش ــب م ــت اون ش ــی خواس ــم م ــز دل ــه چی ــی هم ــر. ب ــب بهت خ
ــنم.   ــه ش ک ــدا         خف ــنش ج ــو از ت ــت سرش ــی خواس ــم م ــت دل ــو دهن ــی زد ت ــن وقت ــاور ک ب

  کنم. نکنه می زنتت؟ نکنه باهات بد رفتاري می کنه؟
  نه نگران نباش. -
  دروغ می گی افسانه.-
  نه.-
ــت       - ــواد اذیت ــی خ ــم نم ــن دل ــش ک ــا تحمل ــتی ام ــی نیس ــدگیت راض ــم از زن ــی دون ــانه م افس

  کنه.
ــه     - ــن ک ــاطر ای ــه خ ــط ب ــنم. فق ــی ک ــش م ــبخت    دارم تحمل ــنن خوش ــر ک ــادرم فک ــدر و م پ

  هستم. 
ــه.           - ــی زن ــت م ــه کتک ــه؟ نکن ــی چی ــی کن ــش م ــه داري تحمل ــن ک ــورت از ای ــانه منظ افس

  یا باهات بد رفتاره. 
ــتش        - ــن دوس ــا م ــه ام ــش خوب ــم اخالق ــدش ه ــت. بع ــه نیس ــلن خون ــه. اون اص ــه ن ــتم ک گف

  ندارم ازش بدم می یاد. 
  درکت می کنم عزیزم.-
ــ  - ــه بفهمــه ک ــس نتون ــیچ ک ــن    شــاید ه ــو ای ــه ت ــا همــین ک ــی کشــم ام ــه زجــري م ــن چ ه م

  حرفو می زنی برام خوبه. 
  عزیزم صدام می زنن.-

  ملتمسانه گفتم: رضا دوباره زنگ می زنی. 
ــه       - ــایی ک ــول ه ــه ق ــت ب ــیچ وق ــو ه ــه ت ــد ک ــتمن. هرچن ــنم، ح ــی ک ــو رو خوشــحال م ــه ت اگ

  دادي عمل نکردي  اما ازت می خوام که  قولی بدي.
  چه قولی؟-
ــوام  - ــی خ ــلن       نم ــنم اص ــی ک ــار م ــی ک ــن چ ــه م ــه اي بفهم ــس دیگ ــیچ ک ــانم وه ــا و مام باب

  زنده یا سالمم.
ــه از      ــیدم کـ ــن ترسـ ــاه کـ ــالمتیت آگـ ــا را از سـ ــودت آن هـ ــداقل  خـ ــویم حـ ــتم بگـ خواسـ

  مکالمه با او محروم شوم.
  باشه قول می دم تو هم باید قول بدي که دیگه این قدر غمگین نباشی.-
  که نمی شه. سعی می کنم اما خودت می دونی -
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ــاد           ــنیدم ش ــا را ش ــداي رض ــه ص ــن ک ــد از ای ــراغم آم ــب س ــی غری ــداحافظی حس ــد از خ بع
ــه ام آرامـــش     ــده و از دســـت رفتـ ــنیدن صـــداي عشـــق گمشـ ــا شـ ــردم بـ شـــدم. حـــس کـ

  گرفته ام.
ــی  ــیاوشوقت ــردم       س ــی ک ــر م ــتم آن روز فک ــتقبالش رف ــه اس ــحالی ب ــا خوش ــد ب ــه آم ــه خان ب

  !سیاوشحوصله ي همه کس را دارم حتی 
  م چشم درشت من.سال-
  خسته نباشی.  سیاوشسالم -

بادیــدن چشــم هــایش یــک لحظــه شــرم بــرم داشــت.اما ایــن شــرم را دوســت داشــتم            
  یک شرم رازآلود.

ــودم.            ــرده ب ــدا ک ــتها پی ــنم. اش ــام را بچی ــز ش ــردم می ــت ک ــن فرص ــرد و م ــت دوش بگی رف
  ردم. را رضا تصور می کردم و به این کار خود افتخار می ک سیاوشتوي رویاهایم 

ــام   ــز ش ــت می ــیاوشپش ــدا       س ــتها پی ــنم اش ــی بی ــکر م ــدا را ش ــانه. خ ــت: افس ــب گف ــا تعج ب
  کردي.

  به شوخی گفتم: اگه ناراحتی تا نخورم. 
ــی        - ــذا م ــو غ ــه روي ت ــی روب ــه وقت ــود ک ــن ب ــه دل م ــن آرزو ب ــه ای ــه. همیش ــه حرفی ــن چ ای

  خورم از خوردن دل سرد نشم. 
  خب مثل این که به آرزوت رسیدي.-
  ر. دیگه نمی خواد التماس کنم وهمه ش بگم غذات سرد شد.خدا را شک-

  روحیه ام بهتر شده بود و حاال دیگر احساس می کردم که تنها نیستم.
ــراهم          ــن هم ــا تلف ــا ب ــا رض ــودم ت ــر ب ــه اش منتظ ــگاه  هم ــه دانش ــتن ب ــین رف ــبح ح ــردا ص ف

  تماس بگیرد. همین طور هم شد 
  الو سالم. -
  سالم افسانه. چی کار می کردي؟-
  دارم می رم دانشگاه -
  عذر می خوام بذار قطع کنم -
  نه رضا. -
  چی! افسانه دیگه سعی کن اسم منو بلند نگی.-
  این جا که کسی نیست! -
  خب نباشه. -
  چه طور مگه؟-



 

 

ببــین عزیــزم تــو اگــه بخــوایی ایــن طــوري ادامــه بــدي کــه همــه ي دنیــا فهمیــدن.            -
  کمی مراعات کن. 

  با بغض و ناراحتی گفتم: 
. از همــه  ســیاوش باشــه، راســتش دیگــه خســته شــدم از بــس بــه جــاي رضــا گفــتم           -

  چی و همه کس خسته م.
  افسانه دلم براي چشمات تنگ شده -

مـــرا چشـــم درشـــت مـــن مـــی  ســـیاوشبغـــض برگلـــویم چنـــگ انـــداخت خبـــر نداشـــت 
  خواند.

  یادت می یاد. چه روزایی داشتیم.-
م تمـــام زنـــدگیمو بـــدم و یـــه مگـــه مـــی شـــه مـــن اون روزا رو فرامـــوش کـــنم. حاضـــر – 

  لحظه ش برگرده.
  یه سوالی بپرسم بدت نمی یاد؟ -
ــن      - ــو ای ــدون ت ــانه ب ــین افس ــه. بب ــه برگشــتن من ــی. راجــع ب ــی خــوایی بگ ــم چــی م ــی دون م

ــه        ــمم ب ــا چش ــرفتن ی ــه ازم گ ــنم ک ــو رو ببی ــه ت ــی بش ــه چ ــام ک ــه بی ــن جهنم ــه م ــا واس دنی
ــرزه     ــه ع ــدرم ک ــا رو زد. و پ ــرف ه ــه اون ح ــه ک ــادرم بیفت ــش و    م ــن زن ــو ده ــه ت ــت بزن نداش

ــر            ــه خنج ــه هم ــردي اگ ــد ک ــن ب ــه م ــم ب ــو ه ــانه ت ــه. افس ــاع کن ــواهرش دف ــه ي خ از بچ
  زدن به قلبم تو از پشت  ناجوانمرادنه زدي.

  صورتم نشست و رضا ادامه داد: تمام زندگیم شده غم. پهناي اشک بر
  آهی کشیدم و گفتم: درست عین من. 

ــه کســی رو د     - ــداقل ی ــو ح ــانه ت ــه افس ــه، بچــه دار      ن ــرم بش ــه اون گ ــرت ب ــه س اري ممکن
بشـــی و کـــم کـــم منـــو و خـــاطراتمو فرامـــوش کنـــی درســـت مثـــل روزي کـــه منـــو زیـــر 

  پاهات له کردي.
ــی و          ــو خوش ــا دارم ت ــن ج ــن ای ــردي م ــر ک ــا. فک ــردي رض ــر ک ــی فک ــو چ ــبی دادزدم: ت عص
شــادي و عشــق غلــت مــی زنــم. تــو چــی مــی فهمــی تــو قلــب و روح مــن چــی مــی             

ارم مـــی کشــم. پشـــیمونی یعنــی چـــی و یــه عمـــر حســرت خـــوردن     گذره.چــه زجــري د  
ــات          ــه نج ــم ن ــی زن ــا م ــت و پ ــه اش دارم دس ــه هم ــرداب ک ــو م ــادم ت ــزه اي داره. افت ــه م چ

  پیدا می کنم نه خالص می شم. 
ــتم:من دارم     ــد و گف ــانم را بری ــه ام ــیاوشگری ــن بچــه       س ــمن م ــنم. درض ــی ک ــل م رو تحم

ــم. ع    ــی دون ــوهرش م ــه ش ــک زن ب ــق ی ــونه ي عش ــه   رو نش ــز ب ــن هرگ ــه م ــقی ک ــیاوشش  س
  ندارم. 
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  هول ودستپاچه گفت: 
بــبخش افســانه جــان. بــبخش آروم بــاش االن همــه رو خبــر دار مــی کنــی. مــن قطــع          -

  می کنم تا کمی آروم بشی. 
ــردم.            ــی ک ــرل م ــودم را کنت ــد خ ــن بای ــت م ــی گف ــت م ــا راس ــذیرفت رض ــان پ ــاس پای تم
اشـــک هـــایم را پـــاك کـــردم و نفـــس عمیقـــی کشـــیدم و بعـــد از چنـــد دقیقـــه بـــا رضـــا  

  تماس گرفتم. 
  الو-
  الو سالم.-
  مگه نگفتم تو تماس نگیر من همیشه سعی می کنم خودم تماس بگیرم. -
ــی خ    - ــود. م ــودم نب ــت خ ــوام. دس ــی خ ــذرت م ــه و     مع ــه گل ــن هم ــه از ای ــم دیگ ــتم بگ واس

  شکایت گذشته. 
  من هم همین نظر رو دارم. -
  بیا دیگه در مورد ناراحتی و گذشته چیزي نگیم. -
  باشه. فکر خوبیه. -
  ممنون که درك می کنی. -
  خواهش می کنم عزیزم فعلن خداحافظ -
  مواظب خودت باش وخداحافظ-

ــ   ــا حت ــا رضــا بیشــتر شــد. م ــایم ب ــی    یمکالمــه ه ــم م ــره ه ــاده روزم ــا افت ــیش پ ــاي پ از کاره
  گفتیم.

در آن روزهـــا فکـــر مـــی کـــردم کـــه غـــم هـــاي گذشـــته را بـــا صـــحبت کـــردن بـــا رضـــا  
ــرد.           ــاس بگی ــا تم ــه رض ــن ک ــه ای ــردن ب ــر ک ــب و روز فک ــود ش ــده ب ــارم ش ــوش کنم.ک فرام
صـــبح یکـــی از همـــان روزها،میـــان خـــواب و بیـــداري بـــودم کـــه صـــداي تلفـــن همـــراهم  

ــد   ــا بلن ــد از ج ــود:         آم ــتاده ب ــام فرس ــرایم پی ــا ب ــتم رض ــیفم برداش ــوي ک ــدم و آن را از ت ش
  تولدت مبارك یکتاي زیبا

  لبخندي بر لب نشاندم و با تلفن همراهش تماس گرفتم.
  الو-
  سالم تولدت مبارك. -
  وایی ممنون. باور نمی کنی اصلن یادم نبود. -
  راست می گی؟-
  هم فراموش کردم.  من حتی روز تولدم رو ! می بینی چه غم انگیز-



 

 

  رضا آهی کشیدوگفت: درست مثل من. 
  دي هست. 25تولد تو که -

  خندیدوگفت: یادته. 
  مگه می شه من یادم بره مثل تو که تولد منو یادت نرفته بود.-
ــد     - ــو هــم بای ــن روزي کــه مــن شــاد هســتم ت ــو ای ــه هــر حــال دوســت داشــتم بگــم ت خــب ب

  شاد باشی. پس باید بخندي. 
  : باشه.خندیدم و گفتم

  فعلن خداحافظ یادت نره ها شاد باش.-
  باشه مواظب خودت باش.-

ــاد. روز           ــا ش ــته ي رض ــه خواس ــد ب ــروز بای ــیدم ام ــی کش ــس عمیق ــاس نف ــان تم ــد از پای بع
  خوبی را آغاز کردم صبحانه ام را کامل خوردم و راهی دانشگاه شدم. 

باشــم و از   آن روز در دانشــگاه همــه ي مــدت بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه بایــد شــاد          
ــا          ــالس ه ــان ک ــد از پای ــردم بع ــی ک ــتفاده م ــز اس ــدن نی ــاد ش ــراي ش ــزي ب ــوچکترین چی ک

  با خریدن چهار تا بستنی راهی خانه ي پدري شدم. 
بعـــد از روبوســـی بـــا مـــادر و اشـــکان، مـــادرم کیســـه ي خریـــدهایم را از دســـتم گرفـــت و  

  گفت: 
  چی شده افسانه. چرا این قدر خوشحالی؟-
  ه مامان. تولد منه.چی می خواستی باش-
  مبارك باشه عزیزم. بیا بشین.-

  اشکان به سمت بستنی ها حمله کرد بعد از برداشتن یکی از آن ها گفت: 
  همین!-
  یعنی چه می گی، همین! تازه شما باید برام هدیه می گرفتنین.-

ســـعی کـــردم روز تولـــدم  را در کنـــار خـــانواده ام خـــوش باشـــم. آن قـــدر کنـــار اشـــکان و  
ــادرم  ــاه         م ــه ناگ ــتم ب ــه برگش ــه خان ــی ب ــوش کردم.وقت ــان را فرام ــذر زم ــه گ ــودم ک ــاد ب ش

ــان را     ــه ي خودمـ ــمیمانه ي خانـ ــاي صـ ــتم فضـ ــت نداشـ ــت. دوسـ ــودم را فرارگرفـ ــم وجـ غـ
تــرك و بــه خانـــه ي انــدوه و تنهـــایی خــودم برگـــردم. لبــاس هـــایم را تعــویض کـــردم و       

ــب زدم        ــودم نهی ــه خ ــت و ب ــم گرف ــار دل ــی اختی ــتم ب ــه نشس ــدادي   روي کاناپ ــول ن ــه ق مگ
ــن         ــعی ک ــدي س ــه اوم ــاال ک ــب ح ــا خ ــه ام ــدي خون ــی اوم ــد م ــه؟ نبای ــس چت ــی پ ــاد باش ش

  این جا هم شاد باشی.
  نگریستم. سیاوشوقتی صداي در آمد بی اختیار از جا بلند شدم و به 
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  سالم. -
ــاد       ــتم زی ــودم گف ــا خ ــود ب ــا نب ــد. ام ــادویی باش ــا ک ــل ی ــته گ ــتانش دس ــتم در دس ــار داش انتظ

ــاید   ــن ش ــه نک ــا         عجل ــن پ ــدر ای ــد آن ق ــک بگوی ــدت را تبری ــر تول ــی دیگ ــد وقت ــی خواه م
  وآن پا کردم و خبري نشد تا این که باالخره دلم طاقت نیاورد و گفتم: 

  امروز هیچ خبري نبود!-
ابروهـــایش در هـــم رفـــت و فکـــر کـــرد. بـــه چهـــره اش دقـــت کـــردم مشـــخص بـــود کـــه  

  صابم بهم ریخت.داد و سرش را خاراند. اع قورت یادش نیست. آب دهانش را
  خب، تولد یه گل بود.-

  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم: می بینم که چه قدر هم یادت بود!
   !مگه می شه یادم بره ؟این چه حرفیه-
  از صبح تا حاال همه ي خانواده م  بهم تبریک گفتن.-

مخصوصــن کلمــه ي خــانواده را بلنــد گفــتم و روي آن تاکیــد کــردم. مــی خواســتم بــی          
ــوجهی  ــوي       تـ ــتم تـ ــدم و رفـ ــد شـ ــا بلنـ ــم. از جـ ــش بکشـ ــه رخـ ــز بـ ــانواده اش را نیـ خـ

  آمد دنبالم، در حالی که هول  و دستپاچه شده بود گفت:  سیاوشآشپزخانه که 
ــذا          - ــرون غ ــی رم از بی ــی م ــت بکش ــروز زحم ــد ام ــو نبای ــه ت ــه ک ــورم این ــی منظ ــا؟ یعن کج

  می گیرم.
د. ســوییچ ماشــین را  بــدون ایــن کــه چیــزي از مــن بشــنود ســریع رفــت،کتش را پوشــی        

ــش            ــالکن، به ــوي ب ــتم ت ــودم رف ــده ب ــبانی ش ــود و عص ــه ب ــم گرفت ــت. حرص ــت و رف برداش
  نگریستم و شنیدم که داشت با خواهرش صحبت می کرد. 

  دندان هایم را از شدت ناراحتی بهم فشردم.
ــتم    ــار نداش ــلن انتظ ــتش اص ــیاوشراس ــته ي      س ــق و دلخس ــود عاش ــدعی ب ــدر م ــن ق ــه ای ک

ــور ر   ــن ط ــت ای ــن اس ــقش      م ــد عش ــی روز تول ــر کس ــاالخره ه ــد. ب ــوش کن ــدم را فرام وز تول
ــت        ــی دانس ــم م ــاید ه ــود. ش ــرده ب ــوش ک ــه او فرام ــود ک ــنگین ب ــرایم س ــت. ب ــاد داش ــه ی را ب
امــا بــرایش مهــم نبــود.آن قــدر عصــبی و ناراحــت بــودم کــه متوجــه ي گذشــت زمــان           

ــتم حنانــ          ــه برداش ــن را ک ــدم آیف ــد ش ــا بلن ــگ در از ج ــداي زن ــنیدن ص ــا ش ــدم. ب ــا نش ه ب
  مهربانی گفت: افسانه خانم در رو باز کن.

  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم: بفرمایید. 
ــتم:           ــه گف ــه طعن ــی ب ــی و روبوس ــوال پرس ــد از اح ــدند و بع ــه ش ــادرش وارد خان ــه و م حنان

  چی شده این وقت شب اومدید؟
  حنانه گفت: خب دیگه دلمون برات تنگ شده بود. 



 

 

  مزاحم که نشدیم عزیزم-
  متی مادرجون حدیث. بفرمایید.چه مزاح-

مــن روي مبـــل نشســـتند رفــتم تـــوي آشـــپزخانه و حرکاتشــان را زیـــر نظـــر     ، بــا تعـــارف 
ــی دانســتم      ــد. م ــتپاچه بودن ــتند و دس ــث داش ــم بح ــا ه ــه ب ــود ک ــدا ب ــتم پی ــیاوشداش ــه  س ب

ــازي             ــش ب ــن نق ــا م ــد ام ــی کنن ــازي م ــش ب ــد نق ــاال دارن ــد و ح ــود بیاین ــه ب ــا گفت آن ه
  کسی بلد بودم.کردن را بیشتر از هر 

  با ظرف میوه کنارشان نشستم و گفتم: بفرمایید.
ــان از         ــازه امتح ــودم ت ــار ب ــدر گرفت ــه ق ــروز چ ــانه ام ــی افس ــی دون ــون. نم ــت: ممن ــه گف حنان
ــرده هــا رو             ــونی و پ ــه خونــه تک ــرده ب ــانم شــروع ک ــان خ ــا ایــن مام ــتم ت ــگاه برگش دانش

  بیرون اورده و بیا کمک.
  حنانه گفت: حدیث خانم هم در تکمیل صحبت هاي 

ــه       - ــا ک ــع ه ــتیم. اون موق ــار داش ــدر ک ــه ق ــی چ ــی دون ــان نم ــانه ج ــیاوشآره افس ــود و  س ب
ــا          ــت تنه ــاال دس ــا ح ــرد ام ــی ک ــار م ــه ک ــم هم ــودش واس ــود خ ــلوغ نب ــدر ش ــن ق ــرش ای س

  شدم این دختر هم که تنبله کاري از دستش ساخته نیست.
  حنانه با اعتراض گفت:

  تنبل. مامان من که هر کاري کنم تو بهم می گی-
ــن بــازي هــا را             ــت داشــتم بگــویم ای ــی کننــد. دوس ــاال دارنــد توجیــه م ــی دانســتم ح م
ــد          ــی خواهن ــا م ــا کج ــم ت ــتم بفهم ــی خواس ــنم م ــکوت ک ــرجیح دادم س ــا ت ــد ام ــام کنی تم

  ادامه دهند. 
  سر رسید.  سیاوشمشغول خوردن میوه بودند که 

  سالم -
  افسانه است.ن پیتزا. امشب جشن تولد عزیزم یسالم اومدید. خوبه بیا-

  حنانه مرا بوسید و گفت: قربونت برم افسانه.
  لبخندي مصنوعی بر لب نشاندم و حدیث خانم گفت: تولدت مبارك.

خواســتم از جــا بلنــد شــوم کــه حنانــه دســتم را گرفــت و گفــت: نــه تــو بشــین. مــن             
  خودم همه  ي کارها رو انجام می دم. 

ــا ســ      ــه آن ه ــد. البت ــرف ش ــمیمانه ص ــایی ص ــزا در فض ــد    پیت ــاد کنن ــا را ش ــتند فض عی داش
ــرون            ــه اي بی ــیفش جعب ــوي ک ــالی از ت ــوش ح ــا خ ــه ب ــودم. حنان ــر ب ــاره گ ــط نظ ــن فق م

  آورد و مرا بوسید و گفت: تولدت مبارك.
  این چیه چرا زحمت کشیدي.-
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  چه زحمتی اصلن قابل تو رو نداره.-
  نگاهی به مادرش انداخت و گفت: مامان تو هم کادوتو بده دیگه.

خنـــد جعبـــه اي کوچـــک را بـــه مـــن داد و گفـــت: عزیـــزم ایشـــاال همیشـــه  مـــادرش بـــا لب
  سالم و سرحال باشی. 

  دست انداخت دور گردنم و گونه ام را بوسید. 
  گفت: خب نمی خوایی ببینی که چی برات خریدن.  سیاوش

ــدي    - ــادوتو ب ــم ک ــو ه ــد ت ــه اول بای ــیاوشن ــد     س ــه بع ــو رو ببین ــال ت ــون م ــانه ج ــه افس . ک
  مال ما.
  عبه اي را روي میز گذاشت و گفت: بفرما افسانه خانم. هم ج سیاوش

گفـــت: قبـــل از اون کـــه کـــادو هـــا رو بـــاز کنـــی   ســـیاوشبـــه کادوهایشـــان نگریســـتم و 
  حدس بزن چی برات خریدم. 

  حدیث خانم گفت: خب معلومه تو یا طال گرفتی یا بازم طال...
ــیاوش ــادر رو بــ       س ــادوي م ــاش ک ــانه زود ب ــه افس ــب باش ــت: خ ــد و گف ــنم  خندی ــن ببی از ک

  خودش چی خریده. 
جعبـــه ي کـــادویی را برداشـــتم و آن را گشـــودم یـــک گـــردن بنـــد قـــدیمی درونـــش بـــود. 

  با تعجب به آن نگریستم و حنانه گفت: مامان این مثل همونیه که من دارم. 
ــر دو        - ــرا ه ــت ب ــی گف ــود م ــده ب ــد خری ــردن بن ــا گ ــهادتش دوت ــل از ش ــات قب ــزم باب آره عزی

  دخترام.
ــا   ــه فض ــک لحظ ــت: اون         ی ــاند و گف ــب نش ــر ل ــدي ب ــانم لبخن ــدیث خ ــا ح ــد ام ــین ش غمگ

ــم       ــن طــور نشــد. االن ه ــا ای ــو هســتن ام ــاردارم دوقل ــه ب ــن ســر حنان ــی م ــرد وقت ــی ک ــر م فک
ــته           ــه داش ــه نگ ــی وقت ــو خیل ــن این ــه م ــی مون ــودم م ــر خ ــل دخت ــانه مث ــوره افس ــین ط هم

  .سیاوشبودم تا بدمش به همسر 
  ممنونم مادر جون حدیث-

ــمیمانه ب  ــرا ص ــودم       م ــر خ ــل دخت ــو رو مث ــن ت ــزم م ــنم عزی ــی ک ــواهش م ــت: خ ــید و گف وس
  دوست دارم.

  حنانه خندید و گفت:
  .بیشتر یحت -
  حنانه خانم به افسانه ي من حسادت نکنی.-



 

 

ــط            ــانه فق ــه افس ــد ک ــی دونی ــما م ــه ي ش ــر. هم ــه خی ــت: ن ــه گف ــدیم و حنان ــه خندی هم
دوســت و زن داداش مــن نیســت بلکــه خــواهر نداشــته ي منــه.حاال کــادوي مــن رو بــاز          

  کن افسانه 
  هنوز در فکر گردن بند بودم که حنانه کادویش را جلویم گرفت و گفت:

  مال من رو هیچ کس نمی تونه حدس بزنه. -
ــادویش را ــدم        کـ ــه رو شـ ــن  روبـ ــک  ادکلـ ــا یـ ــودم و بـ ــرفتم و آن را گشـ ــتش گـ از دسـ

  خندیدم و گفتم: ممنون.
ــیاوش ــتون          س ــه حدس ــنم ک ــوام ببی ــی خ ــت: م ــن و گف ــوي م ــت جل ــادویش را گرف ــم ک ه

  درست بوده یا نه. 
  با هیجان کاویش را گشودم و با دیدن یک ساعت همه خندیدیم. 

  همه تون اشتباه می کردین.-
  از جا بلند شدوگفت: سیاوشن راضی به این همه زحمت نبودم.ازتون ممنون م-
  از این لحظه هاي مهم عکس نگرفتیم.  -

ــاعتی      ــدن سـ ــپري شـ ــد از سـ ــداختیم و بعـ ــس انـ ــم عکـ ــا هـ ــین را آورد و بـ ــت و دوربـ رفـ
ــوش  ــیاوشخـ ــته    سـ ــون نشسـ ــه روي تلویزیـ ــاند. روبـ ــه رسـ ــه خانـ ــواهرش را بـ ــادر و خـ مـ

ــ   ــتم. ب ــی نگریس ــان م ــه کادوهایش ــودم و ب ــذرد    ب ــوش بگ ــن خ ــه م ــد ب ــعی کردن ــه س ــن ک ا ای
خریـــده بـــود را در دســـت  ســـیاوشامـــا بـــاز هـــم ناراحـــت بـــودم.گردن بنـــدي کـــه پـــدر 

گــرفتم و بهـــش نگریســـتم نمـــی دانـــم چـــرا وقتــی از او صـــحبت مـــی شـــد بـــی اختیـــار   
  بغض گلویم را می فشرد و دوست داشتم بدانم چه کسی بوده و چه می کرده.

  آمد کنارم نشست و گفت: خوش گذشت؟ به خانه برگشت سیاوشوقتی 
  با پوزخندگفتم: نمی خواست این قدر ول خرجی کنی. 

  جاخورد و به من نگریست: چرا؟ چی شده مگه از هدیه م خوشت نیمده؟
  این هدیه هایی که همه از سر ترس یا نقش باشه براي من هیچ اهمیتی نداره.-
  منظورت چیه؟-
ــلن  - ــه اص ــو ک ــنه. ت ــح و روش ــورم واض ــم     منظ ــا رو ه ــه. واون ــد من ــروز تول ــه ام ــود ک ــادت نب ی

  مجبور کردي که بیان و این بازي مسخره رو راه بندازن.
ــودیم          - ــرده ب ــوش نک ــن روز رو فرام ــانواده م ای ــه خ ــن ن ــه م ــت ن ــور نیس ــن ط ــلن ای ــه اص ن

ــه ي هدیــه            ــه هم ــدي ک ــدت فرداســت. دی ــه روز تول ــردیم ک ــر مــی ک ــا فک ــت م در حقیق
  فرداها هم آماده بود البته براي 

  با پوزخندي نمسخر آمیز گفتم: 
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  مگه می شه! شماها مخصوصن تو، تا به حال شناسنامه ي من رو ندیدید؟!-
  ما اشتباه فکر می کردیم فقط همین.-

گریســتم و بــا صــدایی خفــه گفــتم: مــن نبایــد ازت اون ســوال رو مــی پرســیدم تــا بــا            
ــری       ــد بگی ــثلن تول ــرین و م ــادو بخ ــرین ک ــین ب ــور بش ــرز مجب ــرس و ل ــال   ت ــک س ــوز ی ن هن

  هم نشده که تو روز تولد منو فراموش کردي.
ــیاوش ــم          س ــی! اون ه ــی کن ــه م ــانه داري گری ــت: افس ــب گف ــا تعج ــان  و ب ــی مهرب ــا لحن ب

  براي این موضوع پیش پا افتاده!
  صدایم باال رفت و با اعتراض گفتم: اتفاقن این موضوع واسه من خیلی مهمه.

  اجازه بده برات توضیح بدم.-
  یی چی بگی مرده شور تولدي ببره که از سر ترس و اکراه باشه.می خوا-
ــردیم        - ــر ک ــتباهی فک ــی اش ــت یعن ــدت فرداس ــه روز تول ــردیم ک ــی ک ــر م ــا فک ــت م ــی گم م

ــه            ــم رفت ــان ک ــدت زم ــن م ــن در ای ــه م ــی ش ــه م ــوده مگ ــاده ب ــردا آم ــراي ف ــاهم ب کادوه
ــ       ــروزه رف ــدت ام ــه تول ــدم ک ــی فهمی ــم. وقت ــرم و اورده باش ــادو بخ ــا ک ــه ت ــم س ــا باش تم و اون

ــانواده         ــو خ ــا ت ــودن. ام ــردا ب ــر ف ــا منتظ ــه  اون ــن ک ــاطر ای ــه خ ــتم ب ــان گذاش ــم در جری رو ه
ــی     ــادرم خیلـ ــه و مـ ــاهده حنانـ ــدا شـ ــن. خـ ــر مـ ــو فـــرق سـ ــردي و زدي تـ ت رو پتـــک کـ
دوســتت دارن و بــرات اهمیــت قائــل هســتن. مــن هــم همــین طور.خــواهش مــی کــنم           

  این قدر خودتو ناراحت نکن...
ــت و   ــتم را گرف ــاطره اي         دس ــه خ ــی ی ــردیم یعن ــتباه ک ــا اش ــانه. م ــن افس ــه نک ــت: گری گف

ــه ش           ــت. هم ــتم فرداس ــی گف ــن م ــه م ــود ک ــده ب ــود اوم ــا بوج ــین م ــردا ب ــروز و ف ــین ام ب
  تقصیر منه ببخشید.

ــت: روز بــه ایــن خــوبی گریــه نکــن           ــدم و هنــوز گریســتم. دســتم را بوســید و گف آرام نش
  عزیزم.

  صحبت هایش آرامم ساخت. اشک هایم را با انگشتانش پاك کرد و با 
  فصل هفتم

ــن           ــا تلف ــتم.حنانه ب ــی گش ــر م ــه ب ــه خان ــگاه ب ــه از دانش ــر ک ــدم عص ــد از روز تول دو روز بع
  همراهم تماس گرفت.

  سالم افسانه-
  سالم چی شده. قطع کن تا االن می رسم خونه با تلفن خونه تماس بگیر. -
  نه خیلی مهمه.-
  بگو-



 

 

  مژده بده افسانه.-
  .دیگهحرف بزن بگو -
ــه  شـــب قـــراره بیـــان بـــراي         - ــانواده ي بـــاقري تمـــاس گرفتنـــد و گفتنـــد  جمعـ خـ

  .خواستگاري
  .قلبم هري ریخت و توي دلم بی اختیار گفتم: پس  باالخره راضی شدن

  آره.فکرشو کن افسانه من خیلی خوشحالم.-
  توي دلم گفتم: خوش به حالت.

  بعد لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: منم خوشحالم.
  ر نمی کنی افسانه چه قدر براي این روز ثانیه شماري کردم. باو-
  خوبه. پس باالخره به آرزوت رسیدي. عزیزم فعلن کاري نداري. -
  .نه عزیزم. خداحافظ-

وقتــی تمـــاس پایـــان پـــذیرفت بـــی اختیـــار بغــض و انـــدوه ســـراغم آمـــد و یـــاد گذشـــته   
ــادرش را        ــد م ــا بتوان ــه رض ــودم ک ــر ب ــن منتظ ــه م ــایی ک ــادم روزه ــن   افت ــا م ــراي ازدواج ب ب

ــدر و            ــردم پ ــی ک ــر نم ــت فک ــیچ وق ــه ه ــکل حنان ــنیدن مش ــا ش ــا ب ــد. آن روزه ــی کن راض
ــی        ــتمن م ــا ح ــتم رض ــی گف ــود م ــا خ ــوند وب ــلت راضــی ش ــن وص ــه ای ــاقري ب ــدي ب ــادر مه م

  تواند مادرش را راضی کند اما حاال این زندگی من است!
ــرون آوردم و روي ک     ــانتویم را بیـ ــبی مـ ــتم عصـ ــه برگشـ ــه خانـ ــی بـ ــداختم و  وقتـ ــه انـ اناپـ

ــداي تلفــن            ــنیدن ص ــنم. بــا ش ــوان آب آرام ک ــوردن یــک لی ــا خ ــردم خــودم را ب ــعی ک س
اعصــابم بیشـــتر بهـــم ریخـــت راســـتش اصــلن حوصـــله نداشـــتم حنانـــه بخواهـــد بـــرایم از   

  خواستگاریش صحبت کند. تلفن را با اکراه برداشتم. 
  الو-
  .الو سالم افسانه جان خوبی مادر-
  ؟ا چه طورهخوبم مادرجون حال شم-
   .ممنون عزیزم. می دونم حنانه زنگ زده و زودتر خبرا رو بهت رسونده-
  بله.مبارك باشه.-
  هنوز نیمده؟ سیاوش ، خیلی ممنون عزیزم. افسانه-
  نه-
عزیــزم وقتــی اومــد بهــش بگــو کــه خــانواده ي بــاقري زنــگ زدن و بــا اصــرار از مــن            -

  خواستن که اجازه بدم بیان و ما براي  پنج شنبه قرار گذاشتیم. 
  باشه حتمن.-
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ممنـــونم.گلم. بـــبخش مزاحمـــت شـــدم مـــی دونـــم تـــازه اومـــدي ،گرســـنه و خســـته اي.  -
  فعلن خداحافظ

  خواهش می کنم. بهش می گم. خداحافظ-
ــادت        نا ــذارم. حس ــه بگ ــامش را چ ــم ن ــی دان ــه نم ــتم ک ــدي داش ــس ب ــودم. ح ــده ب ــت ش راح

  یا چیز دیگر.
  به خانه آمد.  سیاوشتلویزیون را روشن کردم و به آن خیره شدم تا 

  سالم-
  سالم افسانه. تا یه دوش می گیرم شامو بیار که خیلی گرسنه م.-
  می بخشی چیزي نتونستم بپزم.-
  ز ساده بیار تا بخورم.خب. اشکال نداره. یه چی-
  .باشه. زود بیا که کارت دارم-

  .گفت: خب بگو سیاوشسر میز شام 
  پنج شنبه  قراره براي حنانه خواستگار بیاد. -
  کی هست؟-
  !خانواده باقري-

   و با طمانینه گفتم: جا خورد و به من نگریست
  مامانت زنگ زد و گفت براي پنج شنبه حاضر باشید. -
  ؟گفت مامان این طوري-
  بله. -
   !مگه اون نظر منو نمی دونه. چرا قرار گذاشته-
ــان اون          - ــه بی ــتن ک ــرار داش ــی اص ــاقري خیل ــانواده ي  ب ــه خ ــت ک ــادرت گف ــم م ــی دون نم

  هم قبول کرده.
  .اما من قبلن گفتم که  با این ازدواج مخالفم-
ــه       - ــده دیگ ــانواده ش اوم ــا خ ــاال ب ــب ح ــاد خ ــانواده ش بی ــا خ ــه ب ــی ک ــبلن نگفت ــو ق ــه ت  مگ

  چی می گی؟
  نه ...-
  نگفتی!-
ــن ازدواج           - ــا ای ــل  ب ــن در ک ــه م ــتم ک ــم گف ــون ه ــا بهش ــتم ام ــه گف ــه ک ــورم این ــه منظ ن

  مخالفم. 
  خودم را کامل به ندانستن زدم و پرسیدم: 



 

 

  چرا؟-
  چون حنانه چهار سال از مهدي بزرگتره.-

بـــا یـــک تعجـــب ســـاختگی گفـــتم:  اینـــو کـــه حنانـــه هـــم بایـــد خـــودش بفهمـــه. خـــب 
ــه  ــیون       معلوم ــه پش ــال دیگ ــد س ــره چن ــاید پس ــورن. ش ــی خ ــر م ــکل ب ــه مش ــده ب ــه در آین ک

  شد.
  من به این خواستگاري نمی رم. -
ــی اون         - ــان. یعن ــم بی ــا ه ــه اون ــده ک ــازه ب ــادرت  اج ــد م ــالفی نبای ــدر مخ ــن ق ــو ای ــی ت وقت

  قدر برات احترام قائل نشدن. 
ــ        ویم دیگــر ســاکت شـــدم و چیــزي نگفـــتم در واقــع هــر چـــه را کــه دوســـت داشــتم بگـ

ــد از آن   ــتم. بع ــیاوشگف ــراغ         س ــتم س ــدم و رف ــد ش ــا بلن ــد.از ج ــاق و خوابی ــوي ات ــت ت رف
  گوشی تلفن و با خانه ي مادرشوهرم تماس گرفتم. 

  سالم -
  سالم افسانه جان گفتی.-
  بله گفتم متاسفانه می گه من نمی یام. -
  مگه می شه!-
ــن    - ــا ای ــن در کــل ب ــا مــی گــه م ــتم. ام ــی بهــش گف ــن هــم خیل ــم م طــور ازدواجــا  نمــی دون

  مخالفم. 
  .این طور که بده ! چرا نمی خواد بیاد خواستگاري-
  من نمی دونم این حرف ها رو به خودش بگید. -
  حاال کجاست؟-
  خوابیده.-

  با صدایی ناراحت گفت:
  باشه عزیزم ممنونم که بهش گفتی.-
  خواهش می کنم. کاري ندارید. -
  .نه گلم خداحافظ-

ــا     ــه ی ــاس ب ــان تم ــد از پای ــاي      بع ــغول تماش ــیدم و مش ــی کش ــودم آه ــخ خ ــته ي تل د گذش
  صبح وقتی که  تلویزیون شدم.

  توي دانشگاه حنانه با دیدنم به طرفم دوید و گفت: 
  افسانه.-
  سالم. -
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  سالم خوبی. -
ــراي         - ــدا ب ــو رو خ ــانه ت ــم افس ــت بگ ــدم به ــرکالس اوم ــی س ــی رفت ــتی م ــدم داش ــوبم دی خ

  رو راضی کن تا بیاد.  سیاوشفردا 
  من سعی خودمو می کنم. باشه. -

ــا          ــنوم ی ــزي بش ــورد چی ــن م ــتم در ای ــت نداش ــلن دوس ــدم. اص ــدا ش ــداحافظی از او ج ــا خ ب
  اعصابم بهم می ریخت.صحبت کنم. انگار قلبم می گرفت و 

  در حال رفتن بود که گفتم:  سیاوشصبح پنج شنبه،
  خواستگاري رو فراموش نکنی سیاوش-

ســـکوت کـــرد و چیـــزي نگفـــت. مستاصـــل ســـري تکـــان دادم و مشـــغول مطالعـــه شـــدم.   
ــت      ــی گف ــت و م ــی گرف ــاس م ــار تم ــد ب ــه چن ــول روز حنان ــیاوشدر ط ــا   س ــن ت ــی ک را راض

  بیاید. حقیقتش دیگر اعصابم بهم ریخته بود. 
  افسانه. عصر شد چرا نیمدید؟-
  نیمده.  سیاوشهنوز -
ــش          - ــه. به ــواهرش نباش ــا خ ــن تنه ــتگاري م ــب خواس ــه ش ــی تون ــور م ــه ط ــرا نیمده؟چ چ

  زنگ بزن تا بیاد. 
  زنگ زدم می گه االن می یام خونه.-
  خواهش می کنم یه جوري شوهرتو راضی کن. -
  حنانه جان چند بار بهش بگم. اما باشه دوباره بهش می گم.-

ــد      ــا بلنـ ــداي در از جـ ــنین صـ ــا شـ ــتم. بـ ــه گذاشـ ــن را کـ ــرف در،  تلفـ ــتم طـ ــدم و رفـ شـ
  وارد شد و با اعتراض گفتم:  سیاوش

  هیچ معلوم هست کجایی؟-
  سالم. -
  سالم، برو آماده شو تا بریم.-

  رفت روي کاناپه نشست و گفت: مانتو پوشیدي کجا می خوایی بري؟
  عصبی گفتم: 

  دیگه دیوونه م کردین اصلن من دیگه وسط شما ها چیزي نمی گم.-
  ن ادامه دادم: خودت گوشی رو بردار و باهاشون حرف بزن. با شنیدن صداي تلف

  حرکتی از خودش نشان نداد. با عصبانیت رفتم و گوشی را برداشتم. 
   .سالم-
  . نسالم مادر جو-



 

 

  اومد؟ سیاوش-
ــو      - ــدم. تلفن ــه خســته ش ــن دیگ ــی بخشــی م ــی رم.م ــن جــایی نم ــه م ــی گ ــا م ــده ام ــه اوم بل

  می زنم رو بلندگو خودت باهاش صحبت کن.
  دکمه را فشردم و رفتم توي آشپزخانه روي صندلی نشستم. 

   سیاوش-
  سالم مامان.-
  خواستگارا  االن می یان.  سیاوش !سالم. این چه رفتاریه-
  مامان من با این ازدواج مخالف بودم و هستم. اصلن شما چرا اجازه دادید بیان. -
  آخه چرا؟-
  دلیلشو که خودت بهتر می دونی. -
  بلند شو بیا. درسته مخالفی اما این رفتارت درست نیست. -
  به نظرت االن باید چی کار کنم درحالی که با این خواستگاري مخالفم.-
  فرض کن اونا مهمون تو هستن. -

  با لحنی ملتمس ادامه داد: 
  جان به خاطر من. سیاوشخواهش می کنم -

  لحظه اي سکوت کردو سپس مستاصل از جا بلند شد و گفت:  سیاوش
  باشه مامان من می رم حمام بعد با افسانه می یام.  -
  قربونت برم عزیزم. منتظرم. -

  گفتم: پس باالخره راضی شدي.  سیاوشتماس پایان یافت رو به  که وقتی
  رفتن من به اون مهمونی نشون موافقت نیست. -

ــادر     ــه خانــه ي م ــی ب ــیده  و بــا        وقت ــل دار ســفیدي پوش ــه چــادر گ ــیدیم حنان جــون رس
  خوشحالی منتظر بود. مرا بوسید و گفت: خیلی خوشحالم.

کـــه در ســـکوت روي مبـــل  ســـیاوشلبخنــدي مصـــنوعی بـــر لـــب نشـــاندم و رفـــتم کنـــار  
  نشسته بود نشستم. 

  جان ممنونم مادر که اومدي. آبرو داري کردي.  سیاوش-
ــیاوش ــن د   س ــود و م ــرده ب ــکوت ک ــانواده ي     س ــدن خ ــع آم ــردم. موق ــی ک ــیر م ــته س ر گذش
ــاقري  ــیاوشب ــی دو       س ــتن یک ــه گف ــا ب ــزوم تنه ــورت ل ــط در ص ــود و فق ــاکت ب ــان س ــم چن ه

ــی.          ــمانی رنگ ــور و چش ــایی ب ــا موه ــود ب ــد ب ــد بلن ــاقري ق ــدي ب ــرد مه ــی ک ــا م ــه اکتف جمل
ــر            ــه زی ــر ب ــود. س ــاوت ب ــود متف ــان داده ب ــن نش ــه م ــه ب ــه حنان ــش ک ــا عکس ــر ب ــد براب ص

  د و دایم عرق می کرد.افکنده بو
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ــود        ــا خ ــودم و ب ــر ب ــن در فک ــرد. م ــی ک ــحبت م ــه ص ــادر حنان ــدي و م ــادر مه ــدر و م ــط پ فق
ــن            ــن ای ــاال م ــه ح ــد وگرن ــی کن ــادرش را راض ــود م ــته ب ــم توانس ــا ه ــاش رض ــی گفتم.ک م

  سرگذشت را نداشتم.
ــی         ــرت م ــط حس ــنیدم فق ــی ش ــس نم ــزي از مجل ــودم و چی ــغول ب ــا مش ــاي رض ــا روی ــن ب م

ــاد ع  ــه ی ــوردم و ب ــه      خ ــنیدم ک ــط  ش ــرد. فق ــی فش ــویم را م ــض گل ــه ام بغ ــت رفت ــق از دس ش
  گفت:  سیاوش

  راستش من قبلن هم به آقا مهدي گفته بودم که با این ازدواج مخالفم. -
  شما که پسر ما رو خوب می شناسین. -
ــی           - ــدي رو م ــا مه ــه  آق ــت ک ــال هاس ــن  س ــه. م ــوتفاهم نش ــنم س ــی ک ــواهش م ــه. خ بل

ــون  ــامرام و مهربـ ــر بـ ــم. پسـ ــه اي دارن  شناسـ ــت دیگـ ــیات مثبـ ــی خصوصـ ــتن و خیلـ ی هسـ
  اما مسئله ي ما شرایط سنی این دو جوون هست. 

  اگر به خاطر این می گید که ممکنه مهدي در آینده پشیمون بشه و...-
گفـــتم کـــه ماشـــاال آقـــا مهـــدي از لحـــاظ اخالقـــی الگـــوي خیلـــی از جوونـــا مـــی تـــونن -

  باشن. 
  چی.خواهش می کنم مثل خود شما. پس دیگه -
  متاسفانه با همه ي این حرف ها باز این مشکل به خودي خود باقی می مونه.-

ــه ناراحـــت    ــورد و حنانـ ــانم حـــرص مـــی خـ ســـکوتی تلـــخ مجلـــس را فراگرفت.حـــدیث خـ
ــد و          ــرك کن ــس را ت ــت دارد مجل ــه دوس ــردم حنان ــس ک ــود. ح ــه ب ــایین انداخت ــرش را پ س

ــانی ز     ــب مهم ــن ش ــه م ــاري ک ــل ک ــد مث ــه کن ــاقش و گری ــوي ات ــرود ت ــه  ب ــردم و ب ــی ک ن دای
  اتاقم پناه بردم.

  پس مثل این که حرفی باقی نمی مونه.-
  ...مهدي با اعتراض گفت: اما پدر

امـــا چـــی مهـــدي. تـــو از مـــن و پـــدرت خواســـتی بیـــایم خواســـتگاري مـــا هـــم قبـــول   -
  کردیم دیگه چه انتظاري از ما داري.

  اقاي باقري از جا بلند شد و گفت:
  خیلی خوشحال شدیم.-

  حدیث خانم با شرمندگی گفت: تو رو خدا شما که چیزي میل نکردید. 
  خواهش می کنم. دیگه رفع زحمت می کنیم. -

  خانواده ي باقري بدون خوردن میوه و چاي رفتند.
  بعد از بدرقه ي دوستش مهدي آمد و رو به من گفت:  سیاوش



 

 

  افسانه بریم.-
  یه کمی صبر کن.-

ــداي گریــ     ــه ص ــود ک ــه ب ــین لحظ ــب      در هم ــود جل ــه خ ــه را ب ــه هم ــه توج ــد حنان ه ي بلن
  کرد. صداي گریه اش توي گوشم پیچید و به یاد گریه هاي خودم دلم گرفت. 

ــردي      - ــه ک ــود ک ــاري ب ــه ک ــن چ ــه ای ــیاوشآخ ــدرو     س ــا پ ــید ت ــر کش ــی زج ــدي خیل . مه
  مادرش رو راضی کنه تا بیان خواستگاري

  ه.خواستگاري که یکی از طرفین راضی نباشن به درد می خور -
حـــاال کـــه پـــدرو مـــادر مهـــدي  راضـــی بـــودن. مگـــه تـــو نگفتـــه بـــودي کـــه بـــره بـــا   -

  پدرومادرش بیاد. 
ــر        - ــتگاري مگ ــاد خواس ــدرومادرش بی ــدون پ ــادي ب ــه دام ــداره ک ــان ن ــون امک ــتم چ ــن گف م

  این که نداشته باشه در غیر اون صورت هم بزرگاي فامیلش می یان.
یــاد و وقتــی اومــد هــم ایــن     تــو اونــو مســخره کــردي بهــش گفتــی بــا پــدرومادرت ب       -

  طوري گفتی.
ــردم  - ــخره نک ــو مس ــن اون ــن ازدواج      م ــه ای ــی ب ــه راض ــودم ک ــه ب ــش گفت ــم به ــون روز ه . هم

  نیستم.
  چرا ؟ چون از خواهرت کوچکتره.-
  بله. نه یکی دوسال بلکه چهار سال!-

  صداي فریا د بغض آلود حنانه باال رفت:
ــی       - ــتیم. م ــی هس ــه راض ــدي ک ــن و مه ــه. م ــوچکتر باش ــب ک ــه و    خ ــیمون بش ــی پش ترس

ــه        ــره ب ــب بگی ــم خ ــازه ش ــیچ وقت.ت ــت ه ــور نیس ــن ط ــلن ای ــره. اص ــواهرت زن بگی ــره رو خ ب
  تو چه مربوطه.

  قلبم هري ریخت. حدیث خانم داد زد: 
  ساکت شو حنانه.-
ــه        - ــاال ک ــت! ح ــس نیس ــودم ب ــاکت ب ــال س ــد س ــم. چن ــاکت باش ــوام س ــی خ ــوام. نم ــی خ نم

ن ثابــت کــرده نمــی تــونم کوتــاه     پــدرومادرش راضــی هســتن و مهــدي عشقشــو بــه مــ      
  بیام. 

  مادرش بلند تر گفت:
  خفه شو!-
ــردم      - ــی ک ــرار نم ــدر اص ــن ق ــز ای ــوم هرگ ــدازي جل ــنگ بن ــوایی س ــی خ ــی دونســتم م ــه م اگ

  بیاي. 
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  عصبی گفت:  سیاوش
ــتگاري        - ــم خواس ــاال ه ــوده ح ــاد ب ــدرومادر دام ــدون پ ــتگاري ب ــیش خواس ــال پ ــا س ــه ت خوب

  بدون برادر عروس.
  که تمام مدت ساکت بودي باز هم ساکت می موندي.آره. اصلن تو -
ــه    ــک دفع ــیاوشی ــاد.       س ــدو افت ــد ش ــه بلن ــه ي حنان ــداي گری ــه و ص ــورت حنان ــوي ص زد ت

ــه رفـــتم طـــرف    ــیاوشمـــادرش بـــه ســـمت حنانـــه دویـــد و مـــن ترســـیدم و بـــا گریـ  سـ
  بازویش را گرفتم و با گریه گفتم:

  !سیاوشچی کار می کنی -
ــال    ــد و در ح ــد ش ــا بلن ــه از ج ــی اش را      حنان ــون بین ــا و خ ــک ه ــت اش ــت دس ــا پش ــه ب ی ک

  پاك می کرد رو به من که گریه می کردم گفت: ولش کن.
  بعد با لحنی که با سرزنش همراه بود: 

  ولش کن بزنه.-
ــه  ــیاوشب ــالش      س ــانه ت ــه افس ــو ب ــیدن ت ــراي رس ــه ب ــونیم ک ــن هم ــزن! م ــه: ب نگریســت وادام

ــري         ــه دخت ــین ک ــراي هم ــی. ب ــی بین ــه م ــی ک ــراي همین ــردم ب ــا ک ــی دع ــرات کل ــردم و ب ک
  که  بعد از روح بابا به جونش قسمت می دیم.

ــا        ــودم ام ــار ب ــات همک ــقت باه ــه عش ــو ب ــیدن ت ــراي رس ــن ب ــت! م ــادت رف ــین زودي ی ــه هم ب
  وقتی نوبت من رسید...تو چی. درعوض تو 

  گریه امانش را برید و رفت توي اتاقش. 
بانــاراحتی خــودش را از دســت مــن رهــا کــرد و درحــالی کــه قطــره اشــکی از           ســیاوش

  چشمانش پایین چکید به سمت در خروجی خانه حرکت کرد. 
  با دیدن این صحنه سریع کیفم را برداشتم و روبه حدیث خانم گفتم: 

  .خداحافظ -
  دن کفش هایم بودم که با نگرانی آمد، کنارم و با صدایی لرزان گفت:حین پوشی

ــه       - ــع چ ــور مواق ــن ج ــی ای ــی دون ــه م ــو ک ــه. ت ــش باش ــدا حواســت به ــو رو خ ــان ت افســانه ج
  طور رانندگی می کنه.

  باشه شما هم دیگه خودتونو ناراحت نکنید. -
  گفت: وقتی رسیدید یه زنگ به من بزن.با ناراحتی  حین رفتن بودم که 

غمگــین  پشــت فرمــان نشســته و ســرش را پــایین افکنــد ه بــود. وقتــی ســوار           ســیاوش
ــه     ــد کـ ــین را روشـــن کنـ ــتم مـــی خواســـت ماشـ ــه او نگریسـ ــه اي بـ ــین شـــدم لحظـ ماشـ

  گفتم: 



 

 

  می خوایی یه لیوان آب بخوري.-
  نه حالم خوبه.-
  اما این طور به نظر نمی رسه.-
  دیگه بدتر از این نمی شه. -
  اگه آروم نیستی کمی صبر کن تا آروم شی. خودتو ناراحت نکن. -
  نه خوبم.-

ــوکه      ــود شـ ــده بـ ــه پـــیش آمـ ــاقی کـ ــنم. از اتفـ ــردیم. تـــرجیح دادم ســـکوت کـ حرکـــت کـ
  شده بودم و احساس خوبی نداشتم. 

  وقتی به خانه رسیدیم رفت و روي کاناپه نشست. 
  بدون هیچ حرفی رفتم سراغ تلفن و رسیدنمان را اطالع دادم.

  ما رسیدم.سالم مادر -
  خدا را شکر عزیزم خیلی نگران بودم. -
  دیگه نگران نباشین رسیدیم. -
  چه طوره؟ سیاوش-
ــم      - ــه اي ه ــر کســی دیگ ــه زد ه ــه حنان ــایی ک ــا اون حــرف ه ــه. ب ــور باش ــه ط ــواین چ ــی خ م

  بود ناراحت و عصبی می شد. 
  چی بگم!-
  فعلن کاري ندارید مادر جون. -
  نه گلم.-

ــتم     ــاس، رف ــان تم ــد از پای ــار     بع ــوان آب  کن ــک لی ــا  آوردن ی ــپزخانه و ب ــوي آش ــیاوشت  س
  نشستم. 

  بیا بخور.-
  لیوان را از دستم گرفت و در دستش نگه داشت:

  گفتم بخور.-
  کمی از آب را خورد. بعد با لحنی آرام گفتم: 

  چرا این کار رو کردي؟-
  سکوت کرد و آهی کشید. دوباره گفتم: چرا زدي تو صورت حنانه؟

  آرام تر از من جواب داد: مگه نشنیدي چه حرف هایی به من گفت. 
  سکوت کردم راستش خودم هم باور نداشتم حنانه این حرف ها را گفته باشد. 

  می دونم درکت می کنم اون نباید این حرف ها رومی گفت. -
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  نگاهی به صورت پریشانش انداختم و گفتم: 
  چرا این قدر سخت  مخالفی؟-
  نه. براي تو هم باید توضیح بدم که چرا!عزیزم افسا-
  نه من می دونم. -
  پس چی؟-
  شاید  چیزي از مهدي دیدي و نمی خوایی بگی.-
  نه من چیزي جز خوبی از مهدي ندیدم. -

ــردم و   ــکوت کـ ــیاوشسـ ــن داد و      سـ ــه مـ ــرون آورد و بـ ــتش را بیـ ــد و کـ ــد شـ ــا بلنـ از جـ
  گفت: 

  من می رم بخوابم.-
ــمانم         ــک از چش ــرد و اش ــویم را فش ــض گل ــی آزرد. بغ ــرا م ــن م ــته ذه ــاد گذش ــاز ی ــت و ب رف

  پایین ریخت. 
کالس بــودم کــه رضــا بــا تلفــن همــراهم تمــاس گرفــت بــا اجــازه از          ، ســرصــبح شــنبه 

  استاد از کالس خارج شدم  و به حیاط دانشگاه رفتم. 
  الو سالم -
  سالم افسانه حالت چه طوره؟-
  خوبم.-
  این طوریه؟ پس چرا صدات-
  هیچی. فقط دلم کمی گرفته.-
  چرا؟ با اون دعوات شده؟-
  نه. می دونی چیه رضا دارم به گذشته فکر می کنم. -
  ، درست مثل من.تو که همیشه به گذشته فکر می کنی-
  رضا واژه ي عشق چیز غریبیه.-
ــم         - ــار واژه ي غ ــی اختی ــوره ب ــی خ ــم م ــه گوش ــن واژه ب ــت ای ــر وق ــی. ه ــی گ ــت م آره راس

  دنبالش می یاد. هم
  وقتی دلت پیش کسی باشه همیشه دلگیر و افسرده اي. -
  چی شده امروز این طوري صحبت می کنی. -
  جریان خواهر شوهرم منو همه ش یاد گذشته می اندازه.-
  چرا چه طور؟-



 

 

مـــی خـــواد ازدواج کنـــه امـــا بـــرادرش ناراضـــی اســـت. آخـــه اون چهـــار ســـال از پســـره   -
ــه     ــی ش ــاورت نم ــره. ب ــی       بزرگت ــا رو راض ــا اون اون ــودن ام ــالف ب ــره مخ ــدرومادر پس ــا، پ رض

  کرده.
  کاش من هم می تونستم مادرم رو راضی کنم. -
  همه ي این کاش ها رو اگه بکاري هیچی سبز نمی شه.-
ــط           - ــن فق ــر م ــه. از نظ ــواهرم ازدواج کن ــه خ ــردم ک ــی ک ــول م ــتمن قب ــودم ح ــه ب ــن اگ م

  وجود عشق مهمه. 
ــر    - ــور فک ــه ج ــی ی ــر کس ــم ه ــی دون ــه.   نم ــی کن ــیاوشم ــو    س ــی خودش ــل منطق ــم دالی ه

  .هدار
خــدا کنــه بتــونن ازدواج کنن.راســتش از وقتــی ایــن مــاجرا بــراي خــودم پــیش اومــده          -

  دارم اگه دو نفر همدیگه رو دوست دارن بهم برسن.دوست 
  تو قلب مهربونی داري. خوشحال شدم صداتو شنیدم من باید برم سرکالس.-
  منم همین طور فعلن.-

  داحافظی احساس کردم حالم کمی بهتر شده. رفتم سر کالس. بعد از خ
  داشت با غذا بازي می کرد: سیاوش*سر میز شام 

  چرا نمی خوري؟-
  من میل ندارم تو بخور-
ــین - ــیاوشبب ــن           س ــرا ای ــه چ ــس دیگ ــالفی پ ــن ازدواج مخ ــا ای ــه ب ــه ک ــادت این ــه اعتق اگ

ــن         ــانواده اي از ای ــر خ ــوي ه ــاراحتی. ت ــی ن ــاطر چ ــه خ ــم ب ــی دون ــد م ــاراحتی. هرچن ــدر ن ق
ــتش          ــه دوس ــه ک ــی باش ــا کس ــحبت ازدواج ب ــه ص ــن اگ ــاد مخصوص ــی ی ــیش م ــا پ ــث ه بح

  داري.
ــم. امــا هــر کســی    - ــه کــه مــن چیــزي از عشــق نمــی دون ــه فکــر مــی کن ــه کــه حنان مــی دون

ــم          ــی فهم ــت دارم و م ــو رو دوس ــودم ت ــام وج ــا تم ــن ب ــتم. م ــو هس ــق ت ــدر عاش ــه ق ــن چ م
  عشق و  دوست داشتن یعنی چی.

ــا            ــاد رض ــه ی ــار ب ــی اختی ــدم. ب ــره ش ــکیش خی ــمان مش ــه چش ــاد و ب ــپش افت ــه ت ــبم ب قل
ــدم     ــی دی ــه م ــن ک ــادم از ای ــیاوشافت ــرمندگی      س ــاس ش ــت دارد احس ــرا دوس ــدر م ــن ق ای

  بدم می آمد. می کردم و از خودم 
ــدر         ــن ق ــن ای ــور. م ــزي بخ ــه چی ــنم  ی ــی ک ــواهش م ــتم: خ ــاندم و گف ــب نش ــر ل ــدي ب لبخن
زحمـــت کشـــیدم بـــا وجـــود درس و دانشـــگاه و کـــالس و ایـــن ور و ایـــن ور بـــاز بـــه فکـــر 

  آشپزي هم هستم. اما این طور زحمات منو نادیده می گیري
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  این حرف ها چیه می زنی. -
  پس بخور.-
  باشه.-

  با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت:  سیاوشز فرداي همان رو
  افسانه خانم وقتی اومدم آماده باش تا بریم خونه ي مادرم.-

ــو حــاال مــی یــاي مــی دونــی چــه قــدر منتظــر     ــا اعتــراض گفــتم: ت وقتــی بــه خانــه برگشــت ب
  بودم. 

  عذر می خوام عزیزم رفته بودم بازار. -
  بازار براي چی؟-
  یه چیزي براي حنانه خریدم. -

  از جا بلند شدم و رفتم کنارش و گفتم: چی خریدي؟
  از توي جیبش یک جعبه ي کوچک بیرون آورد گفت: ببین خوبه.

ــین            ــک نگ ــب کوچ ــکل قل ــه ش ــالك ب ــد و پ ــردن بن ــک گ ــش ی ــودم درون ــه را گش در جعب
  دار بود.

  انداختم و گفتم: براي حنانه است؟ سیاوشنگاهی به 
  آره-
  براي من که هیچ وقت...چرا نذاشتی با هم بریم بعدش هم -
  نیمدم دنبالت گفتم طول می کشه. تازه تو که عین همینو داري.-
  نه خیر نیمدي چون ترسیدي منم بگم طال می خوام.-

  خندید و گفت: پس حاال نگفتی؟
  با اعتراض نامش را صدا کردم. با لحنی مهربان گفت: 

  یه کمی عجله کردي. -
  آورد و گفت: بفرما.بعد از جیبش،جعبه اي دیگر بیرون 

ذوق زده در جعبــه را گشـــودم و یـــک گــل  گـــوش کـــه شـــبیه گــل بـــود نظـــرم را جلـــب    
   .کرد و آن را بیرون آوردم و با خوشحالی گفتم:ممنونم

  خواهش می کنم. حاال دیگه زود باش عزیزم.-
  وقتی به خانه شان رسیدیم حدیث خانم با خوشحالی آمد و مرا بوسید و گفت: 

  افسانه.خوش اومدید -
  دست مادرش را بوسید و گفت: سیاوشبعد از آن  

  سالم مامان. -



 

 

  سالم عزیزم.-
  اگه اون شب باعث ناراحتی شما شدم عذر می خوام. -
ایــن چــه حرفیــه عزیــزم. اون شــب حنانــه خیلــی بــد صــحبت کــرد و مــن هــم ازش             -

  همچین توقعی نداشتم و باهاش یه دعواي حسابی کردم. 
  و گفت: خوش اومدین. بفرمایید به من نگاهی انداخت 

  هر دو روي مبل نشستیم نگاهی به اطراف انداختم وگفتم: 
  حنانه کجاست مامان؟-
  تو اتاقشه. -

  از جا بلند شدم و گفتم: من می رم پیشش. 
وقتـــی وارد اتـــاق شـــدم. حنانـــه داشـــت پشـــت میـــزش درس مـــی خوانـــد در حـــالی کـــه  

  عروسکش را کنارش گذاشته بود.
  . سالم حنانه-
  سالم کی اومدي؟-

  در را بستم و گفتم: نگو که نفهمیدي
ــا  ایــن           ــنم. عزیــزم ام ــو رو درك مــی ک ــان مــن ت ــتم و گفتم:حنانــه ج ــتش نشس روي تخ

  راهش نیست.
  حنانه عصبی به من نگریست و با صدایی لرزان  گفت:

  تو چی می فهمی! تو منو درك نمی کنی! تو از عشق چی می دونی!-
ــو  ــض گلـ ــت و بغـ ــبم شکسـ ــورتم.با   قلـ ــوي صـ ــد تـ ــخ ریختنـ ــی یـ ــار آبـ ــرد و انگـ یم را فشـ

  ناراحتی به صورتش نگریستم.
او از دل مـــن چـــه مـــی دانست.ســـعی کـــردم آرام باشـــم در حـــالی کـــه دلـــم را شکســـته   

  بود لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: 
  منتظرته. سیاوش-

  از جا بلند شدم و از اتاقش بیرون رفتم. 
  میوه بخورافسانه جان عزیزم بیا مادر -
  اومدم مادر جون-

ــار  ــیاوشکن ــتم و  س ــیاوشنشس ــوند       س ــه بش ــه حنان ــوري ک ــه ط ــد ب ــت و بع ــن نگریس ــه م ب
  گفت:

  حنانه، حنانه.-
  با دیدنش گفت:  سیاوشاحظه اي بعد حنانه از در اتاق بیرون آمد و 
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  چند روزیه قلبم  درد می کنه بیا ببین چه عالجی داره.-
  حنانه خندید.اما مادرجون با عصبانیت گفت: 

  ! باز بی معنی شدي. این چه حرفیه که می زنی. سیاوش-
  خب خواستم...-

  صحبتش را نا تمام گذاشت و گفت:  براي این که اینا بخندن همه چی می گی!
ــن        ــه م ــاال دیگ ــادرجون ح ــه م ــتت درد نکن ــتم: دس ــود گف ــبانی ب ــه عص ــون ک ــادر ج ــه م رو ب

  شدم این!
  منظورم با حنانه بودعزیزم. من -

ــار    ــد و کن ــه آم ــیاوشحنان ــما       س ــادآوري ش ــمن ی ــه ض ــادتون رفت ــار ی ــت: انگ ــت و گف نشس
  من دامپزشکم. خانم خودت پرستاره.

  خب البد آلزایمر هم گرفتم. ! جدي-
  مادر جون از جا بلند شد و گفت: بسه دیگه.

  رفت توي آشپزخانه و گفت: می رم چاي بیارم.
  سوخت.  سیاوشدرد خودم و همچنین قلب مهربان  دلم براي دل پر

وقتــی بــه خانــه برگشــتیم  بــدون هــیچ حرفــی رفــتم خــودم را بــه خــواب زدم پتــو را            
ــته     ــم را شکسـ ــه دلـ ــد در واقـــع صـــحبت حنانـ ــراغم آمـ ــه سـ ــیدم و گریـ ــورتم کشـ روي صـ
ــه          ــن چ ــد م ــی فهمی ــر م ــد اگ ــخن بگوی ــور س ــن ط ــن ای ــا م ــت ب ــی توانس ــور م ــه ط ــود چ ب

ــدگی ا ــتی در زنـ ــوز   شکسـ ــده ام هنـ ــب شـ ــتباهی مرتکـ ــه اشـ ــد از آن چـ ــورده ام و بعـ م خـ
  این طور می گفت!

اصــلن او از دل رنجــور مــن چــه مــی دانســت. گریــه کــردم و بــه خــود و بخــت خــودم            
ــق       ــو از عش ــد: ت ــی آم ــرود م ــرم ف ــر س ــک ب ــل پت ــه اش مث ــار جمل ــزاران ب ــتادم. ه ــت فرس لعن

  می...چه می دونی! تو از عشق چه می فهمی.تو از عشق چه می فه
ــا         ــگاه ب ــاط دانش ــوي حی ــه  ت ــروم ک ــه ب ــه خان ــگاه ب ــتم از دانش ــی خواس ــان روز م ــرداي هم ف

  حنانه برخورد کردم. 
  سالم افسانه  مگه کالست تعطیل شده؟-

  اصلن دوست نداشتم ببینمش با اکراه جواب دادم: 
  سالم. نه سرم درد می کرد از استاد اجازه گرفتم. تو تعطیل شدي؟-
  آره.-

ــ ــک    از در دانشـ ــتادیم یـ ــی ایسـ ــر تاکسـ ــه منتظـ ــور کـ ــان طـ ــیم همـ ــرون رفتـ ــه بیـ گاه کـ
  ماشین جلوي پاي حنانه ایستاد.



 

 

  خانم علی پور لطفن سوار شید.-
ــه        ــد رو ب ــداخت و بع ــن ان ــه م ــاهی ب ــه نگ ــت. حنان ــه را گف ــن جمل ــه ای ــود ک ــاقري ب ــدي ب مه

  مهدي سالم گفت.
ــما        - ــا ش ــوام ب ــی خ ــه م ــد کلم ــه چن ــید ی ــوار ش ــن س ــه لطف ــی ش ــور م ــی پ ــانم عل ــالم خ س

  صحبت کنم. 
  حنانه من و من کنان گفت: آخه...

  خواهش می کنم. -
  حنانه به من نگریست و من بی اعتنا گفتم: من نمی یام تو دوست داري برو

  بازویم را گرفت و گفت: خواهش می کنم افسانه. 
  هر دو سوار ماشین شدیم. 

  مهدي بعد از احوالپرسی با حنانه رو به من گفت:
  ؟حالتون چه طوره خانم علی پور-
  ممنون خوبم. -
  مهدي  با گله گفت: اصلن فکرشو نمی کردم که این طوري بشه.  
ــد   - ــی کردی ــو نم ــور فکرش ــه ط ــیاوشچ ــتم      س ــما گف ــه ش ــا ب ــا  باره ــن باره ــه م ــی گ ــه م ک

  که مخالفه.
  تم را گرفت و ازم خواست آرام باشم. حنانه دس

  سپس بغض آلود رو به مهدي گفت: 
  متاسفم. -
  من هر کاري کردم که پدرومادرم راضی بشن به این ازدواج. -
  فکر کردي من عین خیالم نیست خب من هم سعی دارم برادرمو راضی کنم. -
ــاال    - ــردم ح ــاري ک ــر ک ــو ه ــاطر ت ــه خ ــن ب ــه م ــذاري   حنان ــد ب ــت نبای ــت توس ــین  نوب ــه هم ب

  راحتی همه چی تموم بشه. 
  کی گفته همه چی تموم می شه. من تمام سعی خودمو می کنم. -
  مطمئن باشم.-
  مطمئن باش. -

  بعد از کمی سکوت مهدي رو به من گفت: 
  صحبت کنید.  سیاوشخانم علی پور خواهش می کنم شما هم با -
  نمی تونم قول بدم. -

  کمی رو به مهدي گفتم: حس کردم حنانه ناراحت شد. بعد از 
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  می بخشید من همین جا پیاده می شم. -
  اجازه بدید برسونمتون-
  ممنون بقییه ش رو خودم می رم.-

وقتـــی بـــا خـــداحافظی از آن دو جـــدا شـــدم تاکســـی گـــرفتم و برگشـــتم خانـــه. ســـرم درد 
ــیچ          ــده ه ــده ش ــرایم زن ــته ام ب ــردم گذش ــی ک ــس م ــتم. ح ــل نداش ــر تحم ــرد و دیگ ــی ک م

  شتم ببینم و بشنوم که موضوع ازدواج حنانه چه می شود. عالقه اي ندا
ــا          ــه رض ــن ک ــد از ذوق ای ــدا در آم ــه ص ــراهم ب ــن هم ــه تلف ــودم ک ــاي ب ــوردن چ ــال خ در ح
ــده ي            ــک ش ــماره ي ح ــدن ش ــا دی ــا ب ــیفم .ام ــراغ ک ــتم س ــدم و رف ــد ش ــا بلن ــد از ج باش

  حنانه با اکراه جواب دادم: 
  الو-
  سالم.-
  سالم رسیدي خونه؟-
آره. افســانه چـــرا وقتــی مهـــدي گفــت بـــا شــوهرت صـــحبت کــن ایـــن طــوري جـــواب       -

  دادي. 
  پس چه طور باید جواب می دادم.-
ــه آرزوت برســی و             - ــدوارم کــه ب ــی گفتــی امی ــن م ــیش بــه م ــد وقــت پ ــه تــا چن ــو ک ت

ــاال             ــی. ح ــی گ ــوري م ــن ط ــرا ای ــاال چ ــا ح ــه ام ــی کن ــدرومادرش رو راض ــه پ ــدي بتون مه
  ی شه.مگه با شوهرت صحبت کنی چی م

ــادي. اون       - ــه در افت ــا هم ــی. ب ــی کن ــوري م ــن ط ــرا ای ــه.تو چ ــورت چی ــم منظ ــی دون ــن نم م
ــا   ــارت ب ــیاوشاز رفت ــم         س ــال داداش ــه ح ــا ب ــع ت ــمن موق ــن. در ض ــا م ــارت ب ــم رفت ــن ه ای

  داداشم بود حا ال دیگه شده شوهر من. 
  پس بگو به خاطر اون حرف هاي من ناراحتی.-
ــاده م      - ــوهر س ــل ش ــم مث ــن ه ــردي م ــر ک ــس فک ــی    پ ــی رو م ــه چ ــه زودي هم ــتم ک هس

  بخشه.
خیلــی تــو رو دوســت داره و بــه حرفــت گــوش مــی ده خــب باهــاش          ســیاوشافســانه، -

  صحبت کن.
ــا       - ــوایی ب ــی خ ــور م ــه ط ــن چ ــی دوزی ــد و م ــی بری ــون م ــه خودت ــما ک ــیاوشش ــحبت  س ص

ــا      ــو کــه ت ــونی بهــش مــی گــی ت ــی زب ــون ب ــا زب ــو روش و ب کــنم در حــالی کــه مــی ایســتی ت
  ي بقییه ش هم خفه می شدي.اون موقع ساکت بود



 

 

تمــاس پایــان دادم. ســرم درد مــی کــرد و بــا       بــا عصــبانیت ایــن جملــه را گفــتم و بــه      
  خوردن قرص مسکن خوابیدم. 

  افسانه...-*
  باالي سرم بود: سیاوشچشم هایم راگشودم 

  چی شده چرا از حاال خوابیدي؟-
  چیزي نیست سرم درد می کنه. -
  .عزیزم می خوایی ببرمت دکتر-
  نه. -
  چی شده؟ مثل این که گریه  کردي؟-

  بغض آلود گفتم: 
  حنانه فکر می کنه که من با تو صحبت نکردم که دست از مخالفت برداري. -

ــن           ــورد ای ــدت در م ــه م ــه ی ــداقل  دیگ ــردم ح ــر ک ــت: فک ــت و گف ــم رف ــایش در ه ــم ه اخ
  ازدواج صحبت نمی کنه. 

  به چشمان من نگریست و با لحنی مهربان  گفت:
  پاشو عزیزم.پاشو یه چیزي بخور. !تو براي این موضوع ناراحت کرديخود -

ــاهی            ــن نگ ــه م ــد ب ــدا در آم ــه ص ــراهش ب ــن هم ــه تلف ــوم ک ــد ش ــا بلن ــتم از ج ــی خواس م
  انداخت و گفت:

  ببخشید عزیزم تا من جواب می دم پاشو. -
ــی           ــه م ــود ک ــاقري ب ــدي ب ــی مه ــت گوش ــود پش ــوم ب ــه معل ــن طورک ــواب داد ای ــت و ج رف

  را راضی کند.  سیاوشخواست 
آمــد و گفــت: تــو کــه هنــوز نشســتی پاشــو بــریم یــه          ســیاوش بعــد از پایــان مکالمــه   

  چیزي بخور.
  از جا بلند شدم و گفتم: کی بود؟

  مهدي بود-
  می دونم چی می گفت؟-
  می گفت تا وقتی تو راضی نباشی منتظر می مونم. -

  با ناراحتی به صورتش نگریستم و او با لحنی مهربان گفت: 
  عزیزم حاضري با هم یه قراري بذاریم.-
  چه قراري؟-
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ــن         - ــو رو ای ــدارم ت ــت ن ــن دوس ــی. م ــت نکن ــو اذی ــلن خودت ــوع تواص ــن موض ــو ای ــه ت ــن ک ای
  طوري ببینم.

  باشه اما...-
ــا    - ــد هــم اگــر کســی گفــت ب ــه بع ــن ب ــداره از ای ــا واگــر ن ــا راضــی   ســیاوشام صــحبت کــن ت

  بشه می گی که دخالت نمی کنم. 
ــردم و   ــکوت ک ــیاوس ــی        شس ــن چ ــه م ــنم ب ــی ک ــت نم ــن دخال ــی م ــی گ ــا م ــه اون ــت: ب گف

  می گی؟
  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: البد چشم. 

  خندید و گفت: خب حاال بیا بریم یه چیزي بخوریم.
  صبح فردا با تلفن همراه حنانه تماس گرفتم.

  الو سالم حنانه-
  سالم خوبی. -
ت کـــردم اون بهـــم صـــحب ســـیاوشممنـــون خـــوبم. زنـــگ زدم بهـــت بگـــم کـــه مـــن بـــا -

  گفته که تو دخالت نکن.
  راست می گی افسانه جون؟-
  یعنی من دروغ می گم.-
  نه منظورم این نبود که دروغ می گی.باشه . ممنونم اما برام دعا کن. -
  کاري نداري؟-
  نه لطف کردي افسانه جون. -
  خداحافظ-

ــه     ــر حنان ــتم دیگ ــور گف ــن ط ــه ای ــی ک ــر از وقت ــم دگ ــ  ه ــرد. ای ــی ک ــرار نم ــراي اص ــور ب ن ط
ــر و ذکــرم را             ــد تمــام فک ــتم و بای ــان تــرم داش ــود. امتحــان می ــر ب ــن هــم بهت ــاب م اعص

ــتم.   ــی گذاش ــان م ــراي امتح ــا         ب ــوانم ب ــه بت ــود ک ــن نب ــر از ای ــن مهمت ــراي م ــز ب ــیچ چی ه
پـــس همـــه ي تالشـــم را در ایـــن   درس خوانـــدن در جامعـــه بـــراي خـــودم کســـی باشـــم. 

ــودم کــه    ــدن ب ــی بســتم. حــین خوان ــه کــار م ــورد ب ــه  م ــد. ب ــگ در آم ــه  ســیاوشصــداي زن ک
  در حال خوردن آب میوه بود نگریستم و گفتم: 

  وایی کیه. من امتحان دارم. -
رو بـــه مـــن  ســـیاوشرفـــت و آیفـــن را برداشــت. پشـــت در مهـــدي بـــاقري بــود.    ســیاوش 

  گفت:
  حتمن اومده باز حرف هاي تکراري بزنه.  -



 

 

  با ناراحتی گفتم: من می رم تو اتاقم. 
رفـــتم تـــوي اتـــاق و بـــا اعصـــاب خـــردي کتـــاب هـــایم را روي میـــز انـــداختم و نشســـتم.  

  مهدي باقري با احوالپرسی وارد شد. 
  خوش اومدي. -
  می بخشی اگر مزاحم شدم. -
  .چه مزاحمتی بفرما-

دوســت نداشــتم صدایشــان را بشــنوم و ســعی مــی کــردم ذهــنم را بــراي درس خوانــدن          
  صدایشان را می شنیدم و حواسم پرت می شد.  متمرکز کنم اما نمی توانستم باز

  انگار بد موقع مزاحم شدم. خانمت نیست؟-
  امتحان داره. توي اتاق داره می خونه.-
  راستش من اومدم باهات صحبت کنم. -
  همه ي حرف ها گفته و شنیده شده.  ! چه صحبتی مهدي-
ــرد و مردونــ          - ــا م ــا ت ــن ج ــدم ای ــرد. اوم ــحبت ک ــه ص ــی ش ــه نم ــگاه ک ــه باش ــم  ن ــا ه ه ب

  صحبت کنیم. 
  ؟چی می خوایی بگی-
ــیاوش- ــه اون     سـ ــوبی داري و بـ ــدگی خـ ــودت زنـ ــاال خـ ــن. ماشـ ــت نکـ ــدر مخالفـ ــن قـ . ایـ

  کسی که دوستش داشتی رسیدي. 
  من و همسرم شرایطش رو داشتیم که با هم ازدواج کردیم.-
  تفاوت سنی شرایط بدي نیست که دیگه نشه دونفر با هم ازدواج کنن.-
  استدالل رو داري چند سال دیگه این طور فکر نمی کنی.  تو االن این-
  تو از کجا مطمئنی.-
   ؟تو خودت از کجا مطمئنی-
ــه         - ــه دارم. ب ــانم عالق ــه خ ــه حنان ــم  ب ــن ه ــب م ــه. خ ــه ن ــه داري مگ ــت عالق ــه خانم ــو ب ت

  این خاطر هم هست که مطمئنم.
ا تصــور  را بــا ابروهــاي درهــم گــره خــورده اش ر      ســیاوش حــاال مــی توانســتم چهــره ي     

  کنم.
  بلندشو برو دیگه مهدي می خوام بخوابم. -
ــه - ــت همین ــه. عادت ــام رو       ،باش ــن حرف ــال م ــر ح ــه ه ــی. ب ــی بگ ــی چ ــی دون ــه نم ــی دیگ وقت

  .گفتم.کوتاه هم نمی یام. خداحافظ
  خوش اومدي.-



 172فرزانه تقدیري / 
 

 

ــت.     ــرش بسـ ــت سـ ــم پشـ ــت و در را محکـ ــاقري رفـ ــدي بـ ــرد و  مهـ ــویم را فشـ ــض گلـ بغـ
ــراغم آ  ــرخوردگی همیشـــگی سـ ــان حـــس سـ ــاق  همـ ــوردن آب از اتـ ــه ي خـ ــه بهانـ ــد. بـ مـ

همـــان جـــا روي کاناپـــه نشســـته بـــود. رفـــتم تـــوي آشـــپزخانه و   ســـیاوشبیـــرون رفـــتم 
  گفتم: 

ــه.          - ــت بگ ــرین به ــدن تم ــوم ش ــد از تم ــی داره بع ــه حرف ــدم اگ ــی خون ــدم چ ــلن نفهمی اص
  چرا می یاد این جا می گه. 

ــه          ــود ب ــته ب ــه نشس ــالتی ک ــان ح ــه هم ــرد و ب ــکوت ک ــت و س ــیچ نگف ــه داد.  ه ــه تکی کاناپ
 م.یـــک لیـــوان آب خـــوردم و رفـــتم تـــوي اتـــاق فکـــرم را متمرکـــز کـــردم تـــا درس بخـــوان

  باید براي امتحان می خواندم. باید نتیجه می گرفتم. 
ــر          ــنم پ ــود و ذه ــته ب ــم خس ــتم. روح ــت نشس ــک نیمک ــان روي ی ــان امتح ــد از پای ــبح بع ص

. خیلــی وقــت بودکــه   از فکرهــاي  ناراحــت و غمگــین. چشــم هــایم را روي هــم گذاشــتم      
ــرفتم.          ــاس گ ــا تم ــا رض ــرون آوردم و ب ــیفم بی ــراهم را از ک ــن هم ــودم. تلف ــش ب ــی آرام در پ

  با شنیدن صداي رضا اشک از چشمانم پایین چکید. 
  چی شده افسانه چرا صحبت نمی کنی.-

  آهی کشیدم و گفتم: هیچی
  حالت خوبه؟-
  خوبم-
  نه دروغ می گی.صدات چرا این طوریه؟-
  گفتم که هیچی. یه کمی دلم گرفته. خواستم کمی صحبت کنیم. -
  چرا ناراحتی؟-
  فکر گذشته همه ش اذیتم می کنه. -
  می دونم چی می گی. منم همین حس و حال رو دارم اما چاره چیه؟-
ــدتر          - ــم ب ــن ه ــی م ــاع روح ــده اوض ــدا ش ــاقري پی ــدي ب ــن مه ــروکله ي ای ــه س ــی ک از وقت

  که چرا من و تو این قدر پافشاري نکردیم.  شده. همه ش به این فکر می کنم
ــراي          - ــی ب ــو راه ــا ت ــردم ام ــی ک ــاري م ــر پافش ــیش ت ــد ب ــن بای ــاید م ــوره. ش ــین ط آره هم

ــانی   ــا ایـــن ازدواج ناگهـ ــودي. بـ ــته بـ ــاقی نگذاشـ ــه  برگشـــت بـ ــر بـــی فکـــري و  کـ و از سـ
  لجبازي. 

ــر از اون         ــو زودت ــه ت ــتم: اگ ــاك گف ــی غمن ــا آهنگ ــرد و ب ــویم را فش ــوزناك گل ــی س روز  بغض
ــه        ــن ب ــاد. ای ــی افت ــاق نم ــن اتف ــاال ای ــودي. ح ــرده ب ــوم ک ــادرت تم ــا م ــه چــی رو ب نحــس هم

  خاطر این بود که تو فقط می گفتی صبر کن. تا همه چی درست بشه.



 

 

ــم ــه ش در          دای ــا هم ــدارن. ام ــن رو ن ــا م ــت ب ــاب  مخالف ــدرومادرم ت ــی پ ــی گفت ــن م ــه م ب
  حد حرف بود و در عمل هیچ کاري نمی کردي. 

ــا - ــو از کج ــا           ت ــد ازدواج ب ــه قص ــودم ک ــه ب ــادرم گفت ــه م ــا ب ــا و باره ــن باره ــی م ــی دون م
  راضیه رو ندارم و فقط به افسانه فکر می کنم. 

ــونم بگــم     - ــدم. حتــی مــی ت ــونم انجــام ب ــی کارهــا مــی ت ــا حــرف خیل ــه مــی گفتــی. مــن ب بل
  که تو قله ي دماوند یه گنج پیدا کردم. 

  ین تصمیمت مقصري. افسانه با ال بیاي پایین بري .تو به خاطر ا-
  نه خیر رضا. اون مادرت همه ي تقصیر ها روگردن داره. -
  بله ایشون که جاي خود دارن.-
  زنگ زدم که کمی آروم بشم. اما انگار بدتر شد. -
ــه        - ــه ک ــی ش ــث م ــا ع ــوري ب ــن ط ــو ای ــه بگ ــو دلت ــر چــی ت ــاقن ه ــور نیســت. اتف ــن ط ــه ای ن

  کمی آروم بشی.
ــاق    - ــدي ب ــه مه ــنم ک ــی بی ــی م ــتش وقت ــابم     راس ــه اعص ــی کن ــه م ــز و نال ــدر عج ــن ق ري ای

  بهم می ریزه. 
ــم          - ــی ه ــا خیل ــودم. ام ــیر نب ــم تقص ــئله ک ــن مس ــو ای ــم ت ــن ه ــی. م ــی گ ــت م ــو راس آره ت

ــرده      ــد کـ ــه عقـ ــو دیگـ ــه تـ ــوس کـ ــوروبگیرم. افسـ ــتباه تـ ــوي اشـ ــه جلـ ــردم کـ ــالش کـ تـ
ــودي.حت ــت         یب ــه دس ــدي ک ــد. دی ــش بزنی ــوري بهم ــه ج ــتم ی ــت گف ــم به ــع ه ــون موق هم

ــایی   ــه کاره ــه چ ــتم اون      ب ــی خواس ــه م ــنم ک ــی ک ــو م ــه فکرش ــم ک ــی ه ــیاوشزدم. وقت  س
ــه ازش           ــود ک ــن وج ــا ای ــنم ب ــی ک ــدا م ــودم پی ــه خ ــبت ب ــدي نس ــس ب ــم ح ــی روبکش لعنت

  متنفرم. 
  دنیا به هر صورت که گذشت دیگه گذشته و هیچ وقت بر نمی گرده. -
  اما هنوز هم دیر نشده. ماهی رو هر وقت از آب بگیري تازه است. -
  ه؟منظورت چی-
  جدایی!-
  چی داري می گی. -
ــتباه          - ــن اش ــوده. ای ــض ب ــتباه مح ــه اش ــاس و پای ــن ازدواج از اس ــم ای ــی گ ــه م ــب معلوم خ

ــه        ــی ک ــونی از کس ــی ت ــو م ــی. ت ــرانش کن ــونی جب ــی ت ــم م ــودت ه ــدي خ ــب ش ــو مرتک رو ت
دوســـتش نـــداري طـــالق بگیـــري چـــرا یـــه عمـــر زجـــر و نـــاراحتی رو تحمـــل کنـــی. اون  

ــن جــ         ــایم ای ــی ی ــیم و م ــی کن ــم ازدواج م ــا ه ــی ب ــت کس ــدون دخال ــت ب ــه  وق ــایی ک ا. ج
  دیگه هیچ کس نیست. 
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  رضا من به چه ضمانتی زندگیمو بهم بزنم. -
  به ضمانت عشق من. تو به عشق و عالقه ي من ایمان نداري. -
  آخه چه جوري؟-
ــداز.          - ــث راه بن ــر و بح ــوا و ج ــم دع ــی دون ــه م ــب چ ــداري. خ ــتش ن ــی دوس ــی گ ــه نم مگ

ــ      ــم ج ــخره از ه ــی مس ــو خیل ــن و ت ــانه م ــداریم. افس ــاهم ن ــو تف ــب  بگ ــو فری ــادیم. خودت دا افت
ــایی از          ــا راه ره ــه تنه ــی ک ــی دون ــوب م ــودت خ ــر. خ ــازي نگی ــه ب ــو ب ــن اون ــیش از ای ــده ب ن

  غم و غصه همینه. خب من دیگه کار دارم. فعلن خداحافظ
  به تماس پایان داد در حالی که من ماندم و یک پیشنهاد!

ــه        ــن ب ــه تلف ــودم ک ــانتویم ب ــرون آوردن م ــین بی ــتم. ح ــه برگش ــه خان ــوش ب ــاري مغش ــا افک ب
  صدا در آمد. 

  الو -
  سالم افسانه جان. حالت خوبه-
  سالم مادرجون حدیث . ممنون تازه از دانشگاه اومدم.-
عزیــزم حــتمن خســته اي زیــاد مزاحمــت نمــی شــم فقــط خواســتم بگــم کــه وقتــی            -

  مشب بیاین خونه ي ما. اومد خونه بهش بگو ا سیاوش
  چی شده؟-
ــته        - ــرده وازش خواس ــحبت ک ــه ص ــوي حنان ــا عم ــه ب ــاقري رفت ــدي ب ــتش مه ــیاوشراس  س

ــه          ــته ک ــا خواس ــاقري و م ــانواده ب ــب از خ ــم امش ــو ه ــه. عم ــی کن ــن ازدواج راض ــراي ای رو ب
  جمع بشیم و صحبت کنیم. 

  با اکراه گفتم: باشه. بهش می گم. 
  .برو مادر استراحت کن. خداحافظ-
  .ممنون. خداحافظ-

ــد.کتابم     ــراغم آمـ ــاراحتی سـ ــرخوردگی و نـ ــاس سـ ــان احسـ ــاز همـ ــتم و بـ ــی را گذاشـ گوشـ
ــواالت  ــتم و  س ــا را        را   یرا برداش ــر آن ه ــیش ت ــردم ب ــی ک ــود بررس ــده ب ــان آم ــه در امتح ک

ــکر      ــدا را ش ــاندم و خ ــب نش ــر ل ــش ب ــایت بخ ــدي رض ــودم لبخن ــته ب ــحیح نوش ــه   ص ــتم ک  گف
  ناتم را با موفقیت پشت سر بگذارم.در هر شرایطی می توانستم امتحا

بـــه خانـــه برگشـــت بـــی اختیـــار بـــه یـــاد پیشـــنهاد رضـــا افتـــادم. نمـــی  ســـیاوشوقتـــی 
ــتم:      ــله گف ــنم. بالفاص ــاه ک ــمانش نگ ــوي چش ــتم ت ــیاوشتوانس ــه    س ــریم خون ــد ب ــب بای امش

  تون. 
  چرا چی شده؟-



 

 

ــکیل        - ــا تش ــانواده ه ــور خ ــا حض ــه ب ــه جلس ــه ب ــته ک ــوت خواس ــا عم ــه ب ــاقري رفت ــدي ب مه
  بدن و تو رو راضی کنن. 

  این مهدي هم دست بردار نیست. امتحانت رو چه طور دادي؟-
  با گله گفتم:

ــه حــالی هســتم. اصــلن       - ــنم. در چ ــی ک ــار م ــه چــی ک ــار بپرســی ک ــه ب چــه عجــب! شــده ی
  !می دونی من ترم چندم هستم

  این چه حرفیه که می زنی افسانه. باور کن این روزا خیلی گرفتارم. -
ــه ش - ــو هم ــم       ت ــی ه ــتی. وقت ــه نیس ــه خون ــم ک ــت ه ــیچ وق ــی. ه ــی کن ــر م ــودت فک ــه خ ب

  که می یاي گرفتاري. 
بــا چهــره اي مهربــان بــه مــن نگریســت و بعــد بــا نــاراحتی گفــت: افســانه. واقعــن تــو            

  ناراحتی. 
روي برگردانـــدم. صـــورتم را بـــه طـــرف صـــورت خـــود بـــرد و گفـــت: منـــو بـــبخش. تـــو رو  

  خدا درکم کن. 
  گفتم: باشه. زودباش مادرت منتظره. لبخندي بر لب نشاندم و

  اول بگو که بخشیدي. -
  می گم باشه. برو دیگه.-

  گونه ام را  آرام بوسید و رفت. 
ــراي      ــم ب ــردم دل ــر مــی ک ــه پیشــنهاد رضــا فک ــار کــه ب ــر ب ــویم را فشــرد. ه  ســیاوشبغــض گل

  می سوخت. 
ــیاوش ــرد و در           س ــی ک ــت م ــن محب ــه م ــقانه ب ــه عاش ــی ک ــود کس ــدگی ب ــرد زن ــن م واقع

ــا         ــن ب ــت. م ــی نداش ــیچ آرامش ــن ه ــب م ــا قل ــرد ام ــدگی ک ــش زن ــا آرام ــد ب ــی ش ــارش م کن
ــتم        ــی توانس ــور م ــه ط ــم چ ــته باش ــش داش ــتم آرام ــی توانس ــور م ــه ط ــتباه چ ــن ازدواج اش ای

ــه ز      ــا چ ــازي را ت ــن ب ــویم و ای ــنم و دروغ بگ ــاه ک ــانش نگ ــمان مهرب ــه  در چش ــد ادام ــان بای م
ــراي          ــد ب ــنم بای ــدگی ک ــران زن ــراي دیگ ــتم ب ــی خواس ــر نم ــودم و دگ ــده ب ــته ش ــم. خس ده
ــال             ــام س ــه تم ــنم ک ــر ک ــتم عم ــی خواس ــال م ــد س ــر چن ــردم مگ ــی ک ــدگی م ــودم زن خ

  هایش را در غم و اندوه بگذرانم.
ــوي       ــیم عم ــانم رفت ــدیث خ ــه ي ح ــه خان ــی ب ــیاوشوقت ــا      س ــود ب ــته ب ــا نشس ــم آن ج ه

  هربان گفت:دیدن من خندید و م
  به به خانم دکتر-
   .عمو جان من دکتر نیستم من پرستارم-
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ــتین. حنانــه            - ــق هس ــدومتون موف ــاال هــر ک ــه ماش ــی کن ــه فرقــی م ــان چ ــو ج ــب عم خ
ــک،  ــیاوشدامپزش ــه       س ــت و بچ ــی رف ــف عل ــتی! حی ــر هس ــه دکت ــم ک ــو ه ــکار و ت ــم ورزش ه

  هاشو ندید که این قدر موفق شدن.
ــ     - ــن ک ــاي م ــت باب ــت نیس ــاز  حواس ــو ب ــده     عم ــه زن ــه همیش ــم ک ــهید ه ــده ش ــهید ش ه ش

  است و به همه چی آگاه است
ــا         - ــم. ام ــی گ ــوري م ــن ط ــید ای ــایی برس ــه ج ــا ب ــما ه ــت ش ــت داش ــس دوس ــید از ب ببخش

ــی           ــاي عل ــت از دع ــی هس ــه و هرچ ــی کن ــار  م ــون افتخ ــه وجودت ــاال ب ــین ح ــئن باش مطم
  هست.

  بی اختیار غم عجیی وجودم را فرا گرفت و گفتم:
ــی   - ــه کم ــه ی ــی ش ــو م ــد.   عم ــون بگی ــیاوشاز برادرت ــی     س ــادي نم ــز زی ــوده چی ــه ب ــه بچ ک

  دونه.
  چی می خوایی بدونی دخترم.-
  هرچی که می دونید و به ذهنتون می رسه.-

  بعد از کمی سکوت آهی کشید و گفت:
تــو جبهــه خیلــی احساســی و مهربــون بــود بــه طــوري کــه  همــه بهــش مــی             علــی -

  ي این حرف ها  گفتن که این جا جاي تو نیست اما علی با همه
ــید           ــی رس ــایی م ــه داد حیوون ــه ب ــت اون همیش ــی دونس ــه م ــه وظیف ــه رو ی ــودن در جبه ب
ــوخت و      ــی سـ ــون مـ ــی براشـ ــش خیلـ ــدن و دلـ ــی شـ ــی مـ ــگ زخمـ ــان جنـ ــه در جریـ کـ
ــنن          ــاع ک ــون دف ــونن از خودش ــی ت ــه نم ــا ک ــت این ــی گف ــتش م ــرد. راس ــی ک ــون م تیمارش

د کـــه پرنـــده هـــا و وظیفـــه اي هـــم در قبـــال اونـــا احســـاس مـــی کـــرد. بارهـــا شـــده بـــو
ــود از    ــات داده ب ــادي رو نج ــات زی ــزرگ  حیوان ــاي ب ــا حتــ  حیوون ــه ت ــم    یگرفت ــی دون ــه م چ

  . علی همیشه دوست داشت که گمنام شهید بشه.مورچه
ــرد           ــی ک ــر م ــدرش فک ــه پ ــود و ب ــده ب ــر افکن ــرش را زی ــه س ــداختم ک ــه ان ــه حنان ــاهی ب نگ

  بعد با لحنی تحسین برانگیز گفتم:
ــون   - ــراي خودش ــه ب ــن ک ــه      واقع ــه حنان ــت ک ــود نیس ــس بیخ ــتن پ ــژه اي داش ــادات وی اعتق

  به دامپزشکی عالقه داره
ــه     - ــم ک ــع ه ــر موق ــت. ه ــادي داش ــه ي زی ــه ورزش عالق ــی ب ــا    عل ــه ه ــا بچ ــتن ب ــت داش وق

ــتی            ــادي کش ــاي زی ــه ه ــه بچ ــرد. ب ــی ک ــه ورزش وادار م ــم ب ــا روه ــرد و اون ــی ک ورزش م
  ت.آقا مثل خودش عاشق ورزش هس سیاوشرو یاد داد. االن هم 



 

 

ــه   ــاهی ب ــیاوشنگ ــمش        س ــه ي چش ــک از گوش ــاطرات اش ــن خ ــنیدن ای ــه از ش ــداختم ک ان
  .سوخت سیاوشمی خواست پایین بچکد که آن را پاك کرد. دلم براي 

  حدیث خانم هم آهی کشید و گفت:
علــی نمــاز خونــدن رو خیلــی دوســت داشــت. مــی گفــت بــا نمــاز خونــدن احســاس             -

  ویژه اي پیدا می کنم.
  شد. سیاوشسکوت بر فضا طنین افکند و صلواتی نثار روح پدر 

  از جابلند شد وگفت: برم براتون میوه بیارم.
ــر        ــانواده اش س ــا خ ــاقري ب ــدي ب ــد. مه ــگ در آم ــداي زن ــه ص ــودیم ک ــوه ب ــوردن می ــین خ ح
ــل      ــفید گـ ــادر سـ ــود چـ ــه نبـ ــوي دل حنانـ ــتند. دل تـ ــی نشسـ ــد از احوالپرسـ ــیدند بعـ رسـ

  داري پوشیده بود و اضطراب داشت. 
  زیر لب گفت:  سیاوش

  خوش اومدین. -
  پدر مهدي بدون مقدمه گفت: 

راســـتش مهـــدي خیلـــی  ســـر اصـــل مطلـــب،خیلـــی ســـریع مـــی رم خـــواهش مـــی کنم.-
ــا        ــم ب ــی ه ــره. هرچ ــورت بگی ــلت ص ــن  وص ــه ای ــت داره ک ــیاوشدوس ــی    س ــحبت م ــا ص آق

  کنیم به جایی نرسیدیم. 
  سر به زیر افکند و سکوت کرد.  سیاوش

ــه       ــه ی ــو ب ــا گفتگ ــدیم.تا ب ــع ش ــا جم ــن ج ــین ای ــراي هم ــاالخره امشــب ب ــت: خــب ب عمــو گف
  جایی برسیم.

ــنیدیم    - ــدي ش ــا از مه ــه. م ــاال       بل ــت داره ح ــودش دوس ــدر خ ــل پ ــما رو مث ــون ش ــه ایش ک
آقــا صــحبت کنــیم تــا شــاید      ســیاوشهــم مــی خــواییم در حضــور شــما بــاز هــم بــا        

  تصمیم دیگه اي بگیرن.
جــان پســرم تــو کــه آقــا      ســیاوش انــداخت وســپس گفــت:    ســیاوشعمــو نگــاهی بــه   

ــودي         ــون ب ــا ایش ــا ب ــه ي جاه ــا و بقیی ــازي ه ــات، ب ــوي تمرین ــی. ت ــی شناس ــدي رو م و  مه
  به خلق و خو و عقایدش کامل آشنایی داري. پس دیگه چرا مخالفی. 

ــر           - ــدي پس ــه مه ــیم ک ــی دون ــا م ــه ي م ــان هم ــو ج ــت عم ــا نیس ــرف ه ــن ح ــوع ای موض
  متین و محجوبی هستن. اخالقش هم که بهتر از همه ي بچه هاست.

  خب تو که همه ي اینا رو می دونی پس دیگه چرا این قدر مخالفی-
  راتون توضیح داده که من چرا مخالفم. حتمن خود مهدي ب-
  مهدي  به من گفته که اصلن با این موضوع مشکلی نداره. -
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آقــاي بــاقري بــزرگ گفــت: همــون طــور کــه مــی دونیــد مهــدي بــه جــز ورزش تــوي            
ــن        ــو ای ــه ت ــولی ک ــا پ ــت و ب ــی هس ــش ورزش ــاس و کف ــه لب ــه ک ــی کن ــار م ــم ک ــازه ش ه مغ

ــک     ــه ي کوچی ــه خون ــته ی ــداز داش ــس ان ــاله پ ــد س ــر    چن ــدي پس ــده. مه ــین خری ــه ماش و ی
ــیگار        ــل س ــه اه ــراب ن ــل ش ــه اه ــکاره ن ــاد و ورزش ــا اعتق ــم ب ــور ه ــین ط ــه هم ــاري و زرنگی ک
ــر        ــه هـ ــرایطی کـ ــراي ازدواج داره شـ ــرایط رو بـ ــه ي شـ ــه همـ ــه اي. بلکـ ــز دیگـ ــه چیـ نـ

  دختري آرزوشو داره. 
ــه        ــتم چ ــی دانس ــوبی م ــه خ ــتم ب ــرد نگریس ــی فش ــترس م ــا اس ــتانش را ب ــه دس ــه ک ــه حنان ب

  درونش می گذرد.  در
ــتم.          - ــادآوري گف ــض ی ــا رو مح ــن ه ــنم ای ــف ک ــون تعری ــدارم از خودم ــد ن ــلن قص ــن اص م

ــم    ــو و ه ــا عم ــون آق ــم خودت ــیاوشه ــم      س ــس ه ــر ک ــد از ه ــی دونی ــا رو م ــه ي این ــا هم آق
  که می خوایید تحقیق کنید.

ــب          - ــه مناس ــدي و حنان ــا مه ــنی آق ــرایط س ــه ش ــتم ک ــا گف ــت. ام ــما درس ــاي ش ــرف ه ح
  لیل اصلی مخالفت ازدواج نیست و د

  من همین موضوع هست.
ــت:       ــان گف ــی مهرب ــا لحن ــاند و ب ــب نش ــر ل ــدي ب ــو لبخن ــیاوشعم ــه   س ــی ک ــرم وقت جان.پس

خــود آقــا مهــدي و حنانــه خــانم راضــی هســتن و ایــن شــرایط روپــذیرفتن دیگــه چــرا           
  این قدر ناراحتی و سخت می گیري.

  عمو جان. مرد باید از زن بزرگتر باشه.-
ــ -  ــنی ک ــر س ــا ه ــنن و     مرده ــی ک ــه کســب م ــدگی تجرب ــوي زن ــد و ت ــه ان ــته باشــن بچ ه داش

  کم کم پخته و با تجربه می شن.
ــر        ــاال اگ ــته. ح ــو درس ــا عم ــت: حــرف آق ــه گف ــا گل ــدي ب ــادر مه ــه م ــود ک ــه ب در همــین لحظ
ــی           ــتر م ــه بیش ــا رو ک ــدي م ــون مه ــت، خودت ــه اس ــزاي دیگ ــیمونی و چی ــر پش ــوع س موض

ــازش       ــه نم ــه نکن ــه ک ــه مواظب ــه همیش ــی ک ــین کس ــه اول     شناس ــه وهمیش ــت بش ــر وق دی
  وقت می خونه و اهل روزه و اعتقاداته چه طور می تونه بی اخالقی کنه. 

در  ســیاوش نگریســتم.   ســیاوش از لحــن بغــض آلــود مــادر مهــدي ناراحــت شــدم و بــه        
ــاطر       ــه خ ــالفم ب ــه مخ ــت: اگ ــد گف ــت کن ــاط را رعای ــب احتی ــرد جوان ــی ک ــه ســعی م حــالی ک

یکــی دوســال بــود اون وقــت جــایی بــراي فکــر       اینــه کــه فاصــله ي ســنی زیــاده. اگــه      
  کردن باقی می موند.



 

 

ــه ي    ــن جمل ــا ای ــیاوشب ــت:        س ــد و گف ــد ش ــاراحتی بلن ــا ن ــدي ب ــادر مه ــد. م ــه وا رفتن هم
ــایم شــما همــین حــرف      ــار کــه مــا مــی ی ــه. هــر ب خــب پــس مثــل ایــن کــه حرفــی نمــی مون

  !رو تحویل ما می دید انگار نه انگار
  شما که چیزي هم نخوردید. ! وا حدیث خانم من و من کنان گفت: اه

  نه به اندازه ي کافی صرف شد. -
  آقاي باقري بزرگ هم بلند شد وگفت: ممنون. 

نگـــاهی بـــه حنانـــه انـــداختم کـــه صـــورتش را میـــان چـــادرش پنهـــان کـــرده بـــود و مـــی 
  نگریستم.  سیاوشخواست گریه کند. دلم سوخت و با تعجب به 

خــانواده ي بــاقري آن قـــدر ســریع رفتنـــد کــه نفهمیـــدم کــی رفتنـــد. بعــد از رفتنشـــان       
  حدیث خانم خطاب به عمو گفت: 

ــان.       - ــی ی ــی رن و م ــه م ــت ک ــاري هس ــد ب ــانواده چن ــن خ ــین. ای ــش بگ ــزي به ــه چی ــما ی ش
  همین جمله رو بهشون می گه. سیاوشاما هر دفعه 

  اید یه راهی هم باشه.جان پسرم این طور هم درست نیست. باالخره ب سیاوش-
ــت. رفــتم کنــارش و دســتم را دور گــردنش انــداختم و           ــه بــا هــق هقــی خفــه گریس حنان

  سعی کردم آرامش کنم. 
  عمو با لحنی مهربان گفت: گریه نکن.

ــو.   - ــنم عم ــه نک ــوري گری ــه ج ــیاوشچ ــر     س ــی ده. ه ــت نم ــن اهمی ــات م ــه احساس ــلن ب اص
ــدي ازدواج      ــا مه ــن ب ــذاره م ــا ب ــنم ت ــی ک ــش م ــار التماس ــه.    ب ــه ن ــی گ ــم م ــاز ه ــا ب ــنم ام ک

ــوزه و          ــم  بس ــدر دل ــن ق ــت ای ــی گذاش ــت نم ــیچ وق ــود ه ــا ب ــن ج ــام ای ــه باب ــرا؟ اگ ــه چ آخ
  بشکنه.

صــدایش میـــان گریـــه گـــم شـــد. حنانـــه جملـــه ي آخـــرش را آن قـــدر مظلـــوم وار گفـــت  
ــه     ــرد و ب ــویم را فش ــض گل ــه بغ ــیاوشک ــتم.      س ــاط نگریس ــوي حی ــت ت ــی رف ــت م ــه داش ک

  با او صحبت کند.  تا سیاوشعمو هم رفت دنبال 
  حدیث خانم با ناراحتی گفت: گریه نکن. حنانه.خدا بزرگه.

ــدن و        ــت ش ــا ناراح ــه اون ــوري ک ــن ط ــت: ای ــه گف ــه مظلومان ــیاوشحنان ــرد   س ــون ک جوابش
  دیگه راهی وجود نداره. 

ــم          ــی زن ــرف م ــاش ح ــی باه ــم وقت ــن ه ــن م ــاور ک ــتم: ب ــردم و گف ــوازش ک ــه را ن ــر حنان س
  اصلن گوش نمی کنه. 

ــان  ــدیث خ ــن         ح ــات ای ــاهی اوق ــرا گ ــم چ ــی دون ــن نم ــت: م ــه وار گف ــود و زمزم ــض آل م بغ
  قدر غد و یه دنده می شه. 
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  اخالقش تازه اومده تو دستم وقتی می گه نه. دیگه کوتاه نمی یاد. -
ــه.        ــی باش ــد یک ــرد بای ــرف م ــه ح ــی کن ــر م ــودش فک ــال خ ــه خی ــت: ب ــد گف ــا پوزخن ــه ب حنان

ــو رو     ــم ت ــنم مــی گ ــی ک ــر چــی التماســش م ــ  مغــروره. ه ــش ی ــه. دل ــو ن ــه نگ ــم خــدا دیگ  ه ک
  هم نمی سوزه.

ــیاوشعمـــو و دقیقـــه اي بعـــد  ــه بهانـــه ي آب خـــوردن رفـــت   ســـیاوشوارد شـــدند.  سـ بـ
  توي آشپزخانه .عمو گفت: خب من هم دیگه باید برم.

  صحبت کردید.  سیاوشبا -
  چی بگم حرف خودشو می زنه.-
واج موافقــه.  . عمــوت هــم بــا ایــن ازد    ســیاوش آخــه تــو چــرا ایــن جــوري مــی کنــی        -

  مهدي پسر خوبیه.
  مادر من. من هم که نمی گم مهدي پسربدیه. -

  حنانه با ناراحتی گفت: 
  بله که پسرخوبیه اخالقش از تو و امثال تو خیلی هم بهتره.-

  عمو آرام گفت: حنانه جان دخترم، شما  کمی آروم باش.
  چشم عمو. اگه شما می فرمایید چشم. -

ــت:      ــان گف ــی مهرب ــا لحن ــو ب ــیاوشعم ــرف       س ــا ص ــی چیزه ــد از خیل ــا بای ــت ه ــی وق خیل
ــه خــاطر ایــن کــه     نظــر کــرد. خــب ایــن پســر از هــر لحــاظ مناســبه. پــس دیگــه چــرا فقــط ب

  سنشون بهم نمی خوره همه ي این خوبی ها رو ندیده بگیریم. 
در خــوبی مهــدي بــاقري شــک نیســت. امــا در آینــده بــر ســر همــین اخــتالف ســنی            -

ــون          مم ــاید ایش ــین. ش ــار کن ــی ک ــوایین چ ــی خ ــع م ــاد اون موق ــود بی ــکالتی بوج ــه مش کن
ــد            ــکننده ش ــت و ش ــاال رف ــنش ب ــن س ــواهر م ــه خ ــایی ک ــال ه ــت س ــد. درس ــیمون ش پش

  این مهدي باقري هنوز با طراوت و شادابه. 
  حنانه ملتمسانه گفت: نه اون پشیمون نمی شه. 

  چه طور می خوایی آینده ت رو تضمین کنی. -
مطمئـــنم کســـی کـــه ایـــن قـــدر داره بـــراي ازدواج تـــالش مـــی کنـــه. همچـــین آدمـــی   -

  نیست. 
  خیلی ها براي ازدواج تالش کردن ازدواج هم کردن اما آخرش هیچ.-

حــدیث خــانم گفــت: خــواهرت همــین االن هــم خیلــی بچــه تــر از مهــدي نشــون مــی           
  ده.
  می کنم. شما دارین االن رو می بینین اما من به چند سال دیگه هم فکر -



 

 

ــن        ــم م ــتی قس ــی پرس ــه م ــی ک ــر کس ــه ه ــت: داداش ب ــاس گف ــا التم ــه و ب ــان گری ــه می حنان
ــی         ــه ش م ــه. هم ــی ش ــیمون نم ــن پش ــاور ک ــنم. ب ــدي ازدواج ک ــا مه ــذار ب ــتش دارم. ب دوس
ــی        ــود چ ــر ب ــانه ازت بزرگت ــه افس ــه اگ ــردي ک ــر ک ــم فک ــن ه ــه ای ــره. ب ــره ، بزرگت ــی بزرگت گ

  کار می کردي!
  م. این ازدواج با این شرایط درست نیست. خب معلومه چی کار می کرد-
  تو گفتی و من باور کردم.-

ــیاوش ــو          س ــد عم ــو. بای ــد ش ــانه بلن ــت: افس ــرد و گف ــت ک ــمت در حرک ــه س ــپزخانه ب از آش
  هم برسونیم.

ــا           ــم ب ــاز ه ــه ب ــول داد ک ــد و ق ــی آرام کن ــه را کم ــرد حنان ــعی ک ــایش س ــرف ه ــا ح ــو ب عم
ــیاوش ــد      س ــم خ ــانم ه ــدیث خ ــه و ح ــد. از حنان ــحبت کن ــو حتــ  ص ــردیم و عم  یاحافظی ک

ــا    ــم ب ــین ه ــوي ماش ــیاوشت ــیر    س ــول مس ــرد در ط ــحبت ک ــیاوشص ــود   س ــرده ب ــکوت ک س
ــوش           ــار مش ــار از افک ــنم سرش ــنیدم ذه ــی ش ــیچ نم ــن ه ــا م ــپرد. ام ــی س ــوش م ــط گ وفق

  بود.
ــتیم    ــه برگش ــه خان ــی ب ــیاوشوقت ــاق و       س ــوي ات ــتم ت ــت. رف ــه نشس ــاراحتی روي کاناپ ــا ن ب

ــ  ــدم کنـ ــایم آمـ ــاس هـ ــویض لبـ ــد از تعـ ــتم: بعـ ــتم و گفـ ــیاوشارش نشسـ ــن سـ ــو واقعـ ، تـ
  راست گفتی که اگه من ازت بزرگتر بودم با من ازدواج نمی کردي؟

ــن        ــردي. م ــاور ک ــرا ب ــو چ ــه. ت ــت: ن ــانی گف ــا مهرب ــت و ب ــن دوخ ــه م ــنش را ب چشــمان غمگی
  در هر شرایطی دوستت دارم.

ــد          ــی گفتن ــط م ــا فق ــم ه ــن چش ــت. ای ــري ریخ ــبم ه ــا، قل ــنهاد رض ــاد آوردن پیش ــه ی ــا ب ب
  عشق!

ــن          ــیش از ای ــتم ب ــت نداش ــع دوس ــوابم. در واق ــا بخ ــاق ت ــوي ات ــتم ت ــدم و رف ــد ش ــا بلن از ج
ــه         ــن قص ــد ای ــود بای ــه ب ــاره چ ــا چ ــتم ام ــم گذاش ــدگانم را روي ه ــرم. دی ــمانش بنگ ــه چش ب
ــی            ــانی م ــه زم ــا چ ــاندم ت ــی رس ــان م ــه پای ــز ب ــودم نی ــردم خ ــروع ک ــودم ش ــه خ اي را ک

ــدر     ــه پ ــم. ب ــه ده ــدگی ادام ــن زن ــه ای ــتم ب ــتوانس ــیتش    یاوشس ــردم شخص ــی ک ــر م ــم فک ه
ــی           ــودم م ــا خ ــه ب ــدانم همیش ــوردش ب ــتر درم ــت بیش ــی خواس ــم م ــود دل ــب ب ــرایم عجی ب

  گفتم یعنی چنین انسان هایی هم پیدا می شود!
  آن قدر فکر کردم و پهلو به پهلو شدم تا خوابم برد. 

  صبح حین رفتن به دانشگاه بودم که رضا با تلفن همراهم تماس گرفت.
  سالم رضا-
  سالم چه خبر؟-
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ــا      - ــی ب ــر چ ــود ه ــو ب ــه ي گفتگ ــه جلس ــب ی ــی. دیش ــیاوشهیچ ــده    س ــردن فای ــحبت ک ص
اي نداشــت حتــی حــرف عمــوش هــم گــوش نگرفــت. مــی گــه شــاید پســره در آینــده            

  پشیمون بشه. 
ــه         - ــه بگ ــی تون ــس نم ــیچ ک ــی ه ــی دون ــره. م ــی گی ــخت م ــادي س ــه داره زی ــرم دیگ ــه نظ ب

  که فردا قراره چه اتفاقی بیفته.
ــت - ــر وق ــاد   ه ــی ی ــادم م ــه ی ــاي حنان ــن  حــرف ه ــی   وای ــم م ــه دل ــم ناراحت ــدر ه ــه ق ــه چ ک

ــا خــودم مــی گــم خــب آینــده نگــري هــم بــد نیســت. مثــل مــن کــه آینــده م رو     ســوزه امــا ب
  ندیدم و با عجله تصمیم گرفتم.

ــی        - ــم ازدواج م ــا ه ــا ب ــردم م ــی ک ــر م ــته فک ــه در گذش ــه همیش ــن ک ــل م ــت مث ــه. درس بل
ــیچ         ــه ه ــردم ک ــر نک ــن فک ــه ای ــم ب ــه ه ــه لحظ ــا ی ــم ام ــم داری ــا ه ــوبی ب ــدگی خ ــیم و زن کن
ــودش خبــر نــداره. امــا            ــیش بینــی نیســت و آدم از فــرداي خ ــز در ایــن دنیــا قابــل پ چی

واج دو نفـــري کـــه راستشـــو بخـــواهی دســـت خـــودم نیســـت مـــن از آدمـــایی کـــه بـــا ازد  
  همدیگه رو دوست دارن مخالفه بدم می یاد. 

ــار         - ــی ک ــو چ ــودت بگ ــوردي. از خ ــدي خ ــربه ي ب ــم ض ــودت ه ــون خ ــی. چ ــی گ ــت م راس
  می کنی؟

  هیچی با دوستم ابوالفضل می ریم فوتبال.-
  چه خوب-
ــا       - ــی رن اون ج ــه م ــت ک ــاکی هس ــین خ ــه زم ــنم. ی ــی ک ــا م ــی رم تماش ــط م ــن فق ــه م البت

ــن ابوال  ــال. ای ــن         فوتب ــی گ ــش م ــته به ــال دوس ــم فوتب ــس ه ــه از ب ــه ي فوتبال ــل دیوون فض
  ابوالفضل مسی. من حوصله ندارم زیاد با اصرار ابوالفضل می رم. 

بــه نظــرم تــو هــم بــرو بهتــر از بــی کــار بودنــه.آدم اگــه بــی کــار باشــه هــزار تــا فکــر مــی یــاد  -
  سراغش.

ــاي        - ــحبت ه ــورد ص ــردي در م ــار ک ــی ک ــو چ ــتی ت ــرم. راس ــه ب ــنم دیگ ــی ک ــعی م ــه س باش
  دیروز فکر کردي. 

  راستش فکر نکنم طالقم بده. -
  وقتی تو بخوایی راضی می شه. -
  دلم براش می سوزه.-
ــه خــودت بســوزه      - ــت واس ــوزه! دل ــی س ــت واســه چــی م ــی. دل ــی زن ــه م ــه ک ــه حرفی ــن چ ای

ــی. د    ــی کن ــدگی م ــوري زن ــن ط ــه داري ای ــته     ک ــی شکس ــا دل ــه ب ــوزه ک ــن بس ــه م ــت واس ل
  آواره ي غربت شدم. 



 

 

بغــض گلــویم را فشــرد و رضــا بعــد از کمــی مکــث ادامــه داد: تــازه بــراي خــودش هــم            
ــی       ــه اهمیت ــته چ ــداره و نداش ــت دســتش ن ــیچ وق ــه ه ــی ک ــا زن ــردن ب ــدگی ک ــه زن ــره آخ بهت
داره ایــن طــوري اون هــم مـــی ره ســراغ زنــدگی خــودش بـــا دختــري ازدواج مــی کنـــه         

ــ ــنم         ک ــداري. ببی ــو ن ــله ش ــلن حوص ــه اص ــو ک ــه ت ــه. ن ــت قائل ــراش حرم ــتش داره و ب ه دوس
  چه طور دلت نمی سوزه که سرکارش گذاشتی و احساساتش رو به بازي گرفتی. 

  با ناراحتی گفتم: رضا بسه دیگه!
ــدومش        - ــین ک ــن و بب ــوش ک ــوب گ ــام خ ــه حرف ــا ب ــنم. ام ــی ک ــرار نم ــت اص ــاد به ــه زی باش

  ي؟دل سوزي داره. کاري ندار
  .نه خداحافظ-

بعــد از پایــان تمــاس بــا دلــی غمگــین و افکــاري پریشــان و ســرگردان رفــتم ســرکالس           
ــی اندیشــیدم. بــا             ــاي رضــا م ــه حــرف ه ــگاه بــودم ب ــدتی کــه دانش نشســتم. در تمــام م
خســـتگی بـــه خانـــه برگشـــتم فکـــر یـــک لحظـــه هـــم دســـت از ســـرم بـــر نمـــی داشـــت. 

  اضطراب داشتم و معده ام می سوخت.
  فصل هشتم

ــک  ــه     ی ــودم ک ــه ب ــتن از خان ــرون  رف ــین بی ــیاوشروز ح ــه    س ــه نگ ــار در خان ــین کن ــا ماش ب
  داشت و گفت:

  کجا افسانه بیا برسونمت -
  سالم-

ــه          ــگاه نگ ــه فروش ــتی ی ــی. راس ــالس نقاش ــرم ک ــوام ب ــی خ ــتم : م ــدم و گف ــین ش ــوار ماش س
  دار که من یه بوم بخرم. 

  باشه برات می خرم.-
ــی        ــه کم ــنم. ی ــی ک ــواهش م ــانم. خ ــانه خ ــان، افس ــانه ج ــت: افس ــان گف ــی مهرب ــا لحن ــد ب بع
ــت و       ــاه نیس ــر از م ــیچ کمت ــورتت ه ــو ص ــودم ت ــه جــون خ ــن. ب ــات ک ــی مراع ــه کم حــداقل ی

  نیازي به این همه آرایش نیست. زیاده روي می کنی عزیزم. خیلی. 
ــه چ    - ــده ی ــار ش ــه ب ــی. ی ــدي بگ ــین جمــالت رو بل ــی هم ــی بین ــو م ــت من ــه اي هروق ــز دیگ ی

  بگی.
ــرده      - ــن قشــنگی نقاشــیت ک ــه ای ــدا ب ــم. خ ــی گ ــوري م ــن ط ــه ای ــن دوســتت دارم ک خــب م

  چرا این طوري می کنی؟ 
ــدم و          ــخ دادن ش ــغول پاس ــه مش ــد ک ــتم آم ــرف دوس ــاهی از ط ــام کوت ــه پی ــین لحظ در هم

  هم با ناراحتی سکوت کرد.  سیاوش
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ــد. تــ       ــاده ش ــین پی ــی  از ماش ــت و وقت ــه داش ــگاه نگ ــک فروش ــک ی ــه   نزدی ــد ک ــادم آم ازه ی
ــاده        ــین پی ــد. از ماش ــادي باش ــه ابع ــد در چ ــی ام بای ــوم نقاش ــه ب ــویم ک ــش بگ ــه به ــادم رفت ی
ــی      ــتم مـ ــی نگریسـ ــراهم مـ ــن همـ ــگر تلفـ ــفحه ي نمایشـ ــه صـ ــه بـ ــالی کـ ــدم و در حـ شـ
ــی گفــت:            ــه داشــت و م ــوي پــایم نگ ــه ماشــینی جل ــرف خیابــان ک ــتم بــروم آن ط خواس

  سوارشو...
  ن طرف خیابان گفت: چته؟از آ سیاوشدر همین حین بود که 
  گفت: تو چته؟ سیاوشراننده ي ماشین رو به 

بــا داد گفــت: ناموســمه    ســیاوشقلــبم بــا شــدت بــه قفســه ي ســینه ام کوفــت وقتــی        
  چی می گی؟

ــیبتا          ــت: وا مص ــم گف ــده ه ــان و رانن ــرف خیاب ــن ط ــد ای ــریع آم ــت س ــه گف ــه را ک ــن جمل ای
  ناموسش چه خشکله!

ــاهی    ــت. نگـ ــاز و رفـ ــت روي گـ ــا گذاشـ ــت   پـ ــه و ناراحـ ــره ي برافروختـ ــه چهـ ــیاوشبـ  سـ
ــب           ــن قل ــتند. ای ــی نگریس ــد و م ــتاده بودن ــده اي ایس ــم ع ــر ه ــرف ت ــی آن ط ــداختم. کم ان

  من بود که انگار می خواست روي آسفالت خیابان بیفتد. 
  در حالی که از عصبانیت گر گرفته بود گفت: برو تو ماشین... سیاوش

ــه      ــانی ک ــام کس ــوي تم ــردم جل ــی ک ــاس م ــدم    احس ــرد ش ــتند خ ــی نگریس ــا را م ــتند م داش
بــا پاهــایی لــرزان ســوار ماشــین شــدم و او هــم عصــبی آمــد و نشســت.تلفن همــراهم را           

  از دستم کشید و پرت کرد صندلی پشت ماشین و گفت:
  یه کم این لعنتی رو بذار کنار. -

  دادزدم: چی کار می کنی؟
  این چه وضعیه که تو می گردي؟-
  اهرم نمی بینم. من هیچ اشکالی در وضع ظ-
  باید هم نبینی چون چشماتو بستی و نمی بینی اما گوش که داري.-

  ماشین را روشن کرد و گفت: هم چشم داري هم گوش فهم و شعور نداري. 
  با عصبانیت گفتم: 

  درست صحبت کن.-
  خفه شو.-

ــه        ــم ب ــدت خش ــایم را از ش ــدان ه ــیدم دن ــی ترس ــد م ــدگی کن ــبانیت رانن ــا عص ــه ب ــن ک از ای
  ردم و گفتم: کجا؟هم فش

  قبرستون!-



 

 

  آره قبرستون. خونه ي تو قبرستونه نه اون آموزشگاه.-
ــذاري         - ــاتو ب ــع پ ــن وض ــا ای ــداري ب ــازه ن ــه اج ــون دیگ ــتون چ ــی ري قبرس ــه داري م ــه ک بل

  تو کوچه.
ــا       ــا ت ــردم ام ــر فشــردم و ســکوت ک ــدان روي جگ ــا دن ــودم ام ــه عصــبی و ناراحــت ب ــن ک ــا ای ب

  : به خانه رسیدیم با فریاد گفتم
  تو توي ماشین چی گفتی؟-
  همونایی که شنیدي-
  اگه جرات داري دوباره بگو-
ــنم          - ــه نبی ــانی ک ــا زم ــرون ت ــذاري بی ــتون ب ــن قبرس ــاتو از ای ــداري پ ــق ن ــه ح ــانه دیگ افس

  چادر سرت باشه. 
  قلبم سوخت و بغض گلویم را فشرد اما با داد گفتم: 

  ی پوشم.اگه آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون من چادر نم-
  مگه دست خودته.-
ــواد وادار       - ــی خ ــم نم ــه دل ــاري ک ــه ک ــو ب ــه من ــی تون ــس نم ــیچ ک ــه ه ــت خودم ــه دس ــه ک بل

ــرت از         ــه خ ــاال ک ــه ح ــی باش ــم گفت ــی پوش ــادر نم ــه چ ــتم ک ــت گف ــن از روز اول به ــه. م کن
  پل گذشته می گی چادر بپوش.

ــا         - ــارم و ی ــاري بی ــو ک ــه ت ــه ن ــی اگ ــی شناس ــوب م ــه خ ــم ک ــن روه ــی. م ــادر بپوش ــد چ بای
  تصمیم به کاري بگیرم دیگه به هیچ صراطی مستقیم نیستم. 

ــع      ــغول جمـ ــرون آوردم و مشـ ــدانم را بیـ ــودم و چمـ ــد را گشـ ــاق و در کمـ ــوي اتـ ــتم تـ رفـ
  آوري لباس هایم شدم. آمد و گفت: 

  کجا؟-
کــه بــه خــاطر حماقــت یــه آدم بــی شــعور تــر از         خونــه ي مــادرم. بایــد یــاد بگیــري    -

ــته        ــه خواس ــد ب ــم بای ــایی ه ــه وقت ــري ی ــاد بگی ــه ی ــن ک ــی. و ای ــار نکن ــور رفت ــن ط خــودت ای
  هاي دیگرون هم تن بدي.

ــري      - ــه دیگــه حــق داري ب ــی چــون ن ــار رو کن ــن ک ــد ای ــه بای ــري ک ــاد بگی ــد ی ــو بای ــاقن ت اتف
   .دانشگاه

ــی - ــو چ ــردي ت ــر ک ــی    !فک ــازه نم ــس اج ــیچ ک ــه ه ــن ب ــمیم   م ــوردم تص ــواد در م ــه بخ دم ک
  .بگیره
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ــادآوري            ــض ی ــه مح ــادت رفت ــم ی ــتگاري ه ــاي روز خواس ــول ه ــه ي ق ــه هم ــن ک ــل ای مث
ــه     ــو هــم ی ــا دانشــگاه و عقایــدم یــه طــرف باشــه ت بهــت بگــم کــه گفتــه بــودم کــه اگــه کــار ی

  طرف، تو رو انتخاب نمی کنم. 
  شد.  حس کردم با شنیدن این جمله قلبش هري ریخت و پاهایش کمی سست

چمـــدانم را بلنـــد کـــردم و بـــه ســـوي در حرکـــت کـــردم کـــه جلـــوي در ایســـتاد و گفـــت: 
  افسانه نمی ذارم بري

  داد زدم: برو کنار.
  زمزمه وار گفت:

  افسانه تند رفتم. -
ــر            ــتم.پوزخندي ب ــود نگریس ــاده ب ــاس افت ــه التم ــه ب ــره اش ک ــه چه ــت و ب ــرو ریخ ــبم ف قل

  لب نشاندم و گفتم: 
  بودي که سرحرف خودت بمونی. چی شد. اون قدر مرد ن-

ــت     ــی گشـ ــده اش مـ ــرور گمشـ ــال غـ ــه دنبـ ــه بـ ــالی کـ ــورت داد و در حـ ــانش را قـ آب دهـ
  گفت: 

  نه هنوز هم می گم.. -
  بعد صدایش به لرزش افتاد و با لحنی گله مند گفت: 

  حرمت منو نداري حرمت پدرمو داشته باش. .افسانه من خانواده م شهید دادن-
  و تمام هیکلم لرزید اما محکم گفتم: با شنیدن نام پدرش قلب

خواســتی بــري از خــانواده اي عــروس بگیــري کـــه اونــا هــم مثــل خودتــون باشـــن. در          -
  ضمن من به کسی هم اجازه نمی دم که به خانواده م توهین کنه.

  من به خانواده ي تو توهین نکردم فقط گفتم...-
ــه        ــودم ب ــه خ ــرا ب ــرگفتم: چ ــا تش ــود و ب ــام ش ــحبتش تم ــتم ص ــه  نگذاش ــادرم و هم ــدرو م پ

  کسم توهین کردي.خواهر خودت هم بره چادر بپوشه!
  خفه شو خواهر منو با خودت مقایسه نکن. -

  با همه ي وجودم فریاد زدم: 
ــی      - ــی م ــه کســی حرف ــا اگ ــرو ت ــو کوچــه هــم ن ــداري ت ــت ن ــو کــه ظرفی ــه شــو. ت خــودت خف

ــغ       ــدر جی ــه اون ق ــار وگرن ــرو کن ــم ب ــاال ه ــی. ح ــت نباش ــی ظرفی ــدر ب ــن ق ــه ای ــم   زن ــی زن م
  که آبروت بره.



 

 

وقتــی بــه خانــه ي خودمــان    آرام کنــار رفــت و بــا عصــبانیت خانــه اش را تــرك کــردم.       
ــان.          ــتم: مام ــه گف ــدایی خف ــا ص ــداختم و ب ــادرم ان ــوش م ــه در آغ ــا گری ــودم را ب ــیدم خ رس

  من دیگه اون جا بر نمی گردم.
  مادر بهت آلود پرسید: چی شده؟ 

ــت از    ــم دس ــکان ه ــه اش ــود ک ــه ب ــن لحظ ــان     در ای ــت. می ــا نگریس ــه م ــد ب ــید و آم ــازي کش ب
  گریه گفتم: 

  دیوونه ي عصبی. هر کاري دلش خواست با من کرد. -
  راست می گی!-

ــرو            ــت: ب ــکان گف ــه اش ــینم و روب ــل بنش ــا روي مب ــرد ت ــک ک ــد مادرکم ــانم را بری ــه ام گری
  یه لیوان آب برا خواهرت بیار. 

اشــکان دویــد تــوي آشــپزخانه و بــا یــک اســتکان آب آمــد و داد دســت مــن. مــادر بــا            
  ناراحتی گفت: 

  بخور.آخه چی شده؟ سرچی؟-
ــر           - ــرد و ه ــرت ک ــو پ ــه. تلفنم ــدونی کن ــه زن ــو خون ــو ت ــت من ــی خواس ــک. م ــه متل ــر ی س

  توهینی دلش خواست...
  در همین لحظه بود که اشکان عصبی لگد زد زیر یک گلدان و گفت: لعنتی!

ــد           ــبی آم ــت و عص ــتم. او ناراح ــکان نگریس ــه اش ــک ب ــرده ي اش ــان پ ــدم و از می ــاکت ش س
  کنار من و مادر نشست و گفت: 

  اگه یه کمی بزرگتر بودم نشونش می دادم. -
  مادر عصبی و با صدایی لرزان گفت: خیل خب توهم.

ــت         ــعی داش ــاراحتی س ــا ن ــادر ب ــوي اتاقش.م ــت ت ــدو رف ــد ش ــا بلن ــبانیت از ج ــا عص ــکان ب اش
ــر ــتم. آن         م ــی گریس ــودم و م ــت ب ــد و ناراح ــی تپی ــدت م ــه ش ــبم ب ــد.هنوز قل ــداري ده ا دل

ــاقم         ــوي ات ــایی ام ت ــنج تنه ــد از آن در ک ــت. بع ــایین ریخ ــم پ ــام آرایش ــا تم ــتم ت ــدر گریس ق
  سعی کردم بخوابم. 

ــی  ــه وقت ــف        ک ــرایش تعری ــاجرا را ب ــه ي م ــادرم هم ــه م ــنیدم ک ــت ش ــه برگش ــه خان ــدر ب پ
ــربه اي    ــد ض ــد و چن ــدر آم ــرد. پ ــام        ک ــد تم ــی خواه ــتم م ــی دانس ــت. م ــاقم کوف ــه در ات ب

ــد        ــی دیـ ــود و وقتـ ــواب زدم. او در را گشـ ــه خـ ــودم را بـ ــنود خـ ــودم بشـ ــان را از خـ جریـ
ــان     ــراغم آمـــد و اشـــک هـــایم از مژگـ ــاز گریـــه سـ خـــواب هســـتم در را بســـت و رفـــت. بـ

  بلندم پایین چکید. 
  ت. بعد از نیم ساعت پدرم دوباره آرام وارد اتاق شد و روي تخت نشس
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  افسانه-
  چشم هایم را گشودم و بهش نگریستم.

  سالم بابا-
  از جا بلند شدم و گریه سراغم آمد پدر دستم را گرفت و گفت: 

  گریه نکن. بابا،مادرت گفت. هیچی نخوردي.پاشو،پاشو بابا بیا یه چیزي بخور...-
ــرد.    ــرون بـ ــاق بیـ ــت و از اتـ ــه ي خودگرفـ ــرم و پدرانـ ــت گـ ــانی در دسـ ــا مهربـ ــتم را بـ  دسـ

  مادرم سفره را آماده کرده بود و به اتفاق اشکان منتظر من بودند. 
  برو صورتتو یه آب بزن و بیا. خوب نیست این قدر گرسنگی به خودت بدي. -

ــفره          ــک س ــت ی ــانواده ام پش ــار خ ــی کن ــتم. وقت ــورتم را شس ــتم و ص ــرده رف ــین و افس غمگ
ــ       ــم برایش ــدر دل ــه ق ــردم چ ــی ک ــاس م ــرد. احس ــویم را فش ــض گل ــتم بغ ــده  نشس ــگ ش ان تن

و اي کــاش هرگــز از کنارشـــان نمــی رفــتم. اشـــک از دیــدگانم جــاري شـــد و مــادرم بـــا        
  دلسوزي گفت: بمیرم برات.

ــدتر از         ــه ب ــو ک ــور ت ــا. فل ــت: اي باب ــدرم گف ــرد. پ ــکوت ک ــرد و س ــض ک ــم بغ ــودش ه ــد خ بع
ــم        ــاز ه ــه ب ــده ک ــه. نیم ــعف نکن ــه بخــوره. ض ــه لقم ــه ی ــر رو اوردم ک ــن دخت ــن ای ــه اي م هم

  ید. بخور بابا.ناراحتی کن
بــا اصــرار پــدرم مشــغول خــوردن شــدم. صــداي زنــگ در ســکوت میانمــان را شکســت.           

  اشکان بدون این که حرفی بزند از جا بلند شد و آیفن را برداشت.
  پشت دره. سیاوش-

ــت:          ــد و گف ــد ش ــا بلن ــبانیت از ج ــا عص ــدر ب ــت. پ ــري ریخ ــبم ه ــه قل ــن جمل ــنیدن ای ــا ش ب
  فن گشود و با قدم هایی تند رفت توي حیاط.ولش بیاد کارش دارم. در را با آی

  من و مادر با نگرانی بهم نگریستیم و رفتیم کنار در هال تا حیاط را ببینیم. 
  وارد شد پدرم یقه اش را گرفت و گفت: نامرد بی غیرت! سیاوشهمین که 
بــدون هــیچ مقــاومتی خــودش را بــه دســت پــدرم ســپرد و دوتــا ســیلی هــم            ســیاوش

  خورد. 
  ه دستت رو دختر من بلند می شه. بزنمت تا دیگه بلند نشی. حاال دیگ-
  به ارواح خاك پدرم. دستم روش بلند نشده.-

ــین ــن   هم ــه ای ــه ک ــان  جمل ــیاوشاز ده ــد  س ــارج ش ــه    خ ــد و یق ــت ش ــدرم سس ــتان پ . دس
  ادامه داد: سیاوشاش را رها کرد و 

  یه دعواي لفضی بوده. اومدم دنبالش بیاد خونه. -
  دیگه بر نمی گرده.افسانه می مگه -



 

 

ــب   ــردم قلـ ــاس کـ ــیاوشاحسـ ــک    سـ ــاد روي موزایـ ــرحجمش افتـ ــینه ي پـ ــه ي سـ از قفسـ
  حیاط، با صدایی لرزان گفت: 

ــه!   - ــی ش ــه م ــه مگ ــنم.     آخ ــحبت ک ــاش ص ــوام باه ــی خ ــه  م ــه لحظ ــدم   من ی ــبانی ش عص
  اون هم االن ناراحته. ازدلش بیرون می یارم.

ــتم:       ــادر گف ــه م ــن رو ب ــی داد م ــیح م ــت توض ــه داش ــین ک ــده    هم ــا مون ــیم ج ــان گوش مام
  پیشش.

  بعد رو به اشکان گفتم: اشکان برو بیارش.
  مادر با تشر گفت: تو هم وقت گیر اوردي.

  نه نمی شه. تلفنم الزمم می شه. -
  در همین حال بود که اشکان گفت: من نمی رم.

  با اصرار وارد شد و روبه مادرم سالم گفت. سیاوشداشتیم بحث می کردیم که 
ــاکت   ــه س ــدیم وهم ــپس    ش ــتیم . س ــم نگریس ــاقش     به ــوي ات ــت ت ــبانیت رف ــا عص ــکان ب اش

برگردانـــدم و مـــادر زیـــر  ســـیاوشو در را محکـــم بهـــم کوفـــت. مـــن بـــا دلخـــوري روي از  
  لب گفت:

ــی     - ــه علیک ــالمی چ ــه س ــیاوشچ ــودم.        س ــپرده ب ــما س ــه ش ــرم رو ب ــا دخت ــن تنه ــا. م آق
  این بود قول و قراراتون.

  هیچ وقت نمی خواستم کوتاهی کنم اما ... شرمنده م. فلور خانم باور کنید-
  با ناراحتی گفتم: 

ــا       - ــاري ب ــه همچــین رفت ــدي ک ــودت حــق ب ــه خ ــد ب ــو نبای ــه ت ــم باش ــی ه ــر چ ــا چــی؟ ه ام
  من داشته باشی. تلفنم کو؟

ــیاوش بــا نــاراحتی از تــوي جیــب کــتش تلفــن همــراهم را بیــرون آورد و بــه مــن داد           س
  و با لحنی شرمسار گفت: 

  هم به من حق بده آخه تو... افسانه. یه کمی-
ــدگی       - ــبی زن ــه آدم عص ــا ی ــونم ب ــی ت ــه نم ــن دیگ ــور م ــی پ ــاي عل ــین آق ــی! بب ــن چ آخــه م

  کنم.
ــه           ــردم. ب ــل ک ــاق و در را قف ــوي ات ــتم ت ــنم رف ــه ک ــایش توج ــرف ه ــه ح ــه ب ــن ک ــدون ای ب
تلفـــن همـــراهم نگریســـتم و نفـــس راحتـــی کشـــیدم از اضـــطراب و نگرانـــی داشـــتم مـــی   

  الم به یک باره آسوده گشت. مردم اما حاال انگار خی
چنـــد ضـــربه اي بـــه در کوفـــت و ملتمســـانه گفـــت: افســـانه بـــرات توضـــیح مـــی  ســـیاوش

  دم...افسانه.
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  با صدایی بلند و رسا گفتم: برو بابا. 
  گفت:روي تخت نشستم. شنیدم که پدرم محترمانه و
ــی بخشــی - ــن     ســیاوشم ــد و از ای ــن اصــرار نکنی ــیش از ای ــه ب ــد دیگ ــا لطــف کنی ــا ام ــا آق ج

  برید.
  آقا اسفندیار. خواهش می کنم باهاش صحبت کنید.-
ــبس          - ــو ح ــاق خودش ــو ات ــده و ت ــون ش ــراز خ ــه پ ــرم از گری ــماي دخت ــین االن چش ــا هم ت

  کرده بود اوردمش یه لقمه نون بخره که شما اومدي و ...
ــن- ــم         م ــدم. االن ه ــزاحم ش ــع م ــد موق ــم ب ــی دون ــوام م ــی خ ــذرت م ــه   مع ــه الزم باش اگ

  صد بار از شما و افسانه عذر خواهی می کنم.
  خواهش می کنم بفرمایید.-
  اما...-
ــی؟  - ــا چ ــیاوشام ــا  س ــحبت       آق ــات ص ــواد باه ــی خ ــانه نم ــه افس ــدي ک ــرو. دی ــرام ب ــا احت ب

  کنه. اومدي و آرامش ما رو بهم زدي ما داشتیم شام می خوردیم.
بهــش حــق مــی دم. چشــم مــی رم و     بلــه. عــذر مــی خــوام افســانه هــم االن ناراحتــه       -

  دوباره می یام.
  .بفرمایین. خداحافظ-

دوبـــاره پـــدرم ازم خواســـت از اتـــاق بیـــرون بیـــایم و ســـر ســـفره   ســـیاوشبعـــد از رفـــتن 
ــه        ــن ک ــرس ای ــتش از ت ــود راس ــه ب ــراهم آرام گرفت ــن هم ــرفتن تلف ــس گ ــا پ ــم ب ــینم. دل بنش

ــنم. از ا       ــکته ک ــتم س ــی خواس ــتد م ــام بفرس ــا پی ــرد ی ــاس بگی ــا تم ــدم و  رض ــرون آم ــاق بی ت
بــا اصــرار پــدرومادرم مشــغول خــوردن شــدم. موقــع خــواب تلفــن همــراهم را خــاموش           

ــتم   ــی دانس ــردم م ــیاوشک ــرد.       س ــاس بگی ــن تم ــا م ــم ب ــه دای ــنم را آورده ک ــن تلف مخصوص
ــدر           ــرد. آن ق ــرفتن ک ــاس گ ــه تم ــروع ب ــردم ش ــن ک ــه آن را روش ــن ک ــض ای ــه مح ــبح ب ص

  تماس گرفت که با عصبانیت جواب دادم:
  و ال-
  سالم افسانه. خواهش می کنم  قطع نکن.-

  سرد و بی تفاوت گفتم: چی می خوایی بگی؟
  تند رفتم. معذرت می خوام. -
  دیگه خیلی دیر شده نباید این قدر تند می رفتی.-
  یه ساعت هم بدون تو نمی تونم دوام بیارم.  یافسانه من حت-
  نوز زنده اي؟پس چه طور دیشب تا حاال ه !اینا تلقینه.فکر می کنی-



 

 

  نه این طور نیست. از دیشب تا حاال افتادم تو قفس آتش دارم می سوزم.-
  دیگه نمی خوام ببینمت یا این که صداتو بشنوم. می خوام طالق بگیرم. -

  با لحنی توام با ناراحتی و تعجب گفت: افسانه.افسانه.
  ي. بعد ملتمسانه گفت: یعنی برا یه جروبحث ساده می خوایی طالق بگیر

  نه اشتباه نکن. این یه جروبحث ساده نبود. تو به من و خانواده م توهین کردي. -
خـــودت و خـــانواده ات بـــراي مـــن خیلـــی بـــا ارزش هســـتین. مـــن از اون حـــرف هـــا نـــه -

ــه            ــتم ب ــط گف ــا فق ــنم. ام ــوهین ک ــوام ت ــرده بخ ــداي نک ــه خ ــن ک ــه ای ــتم ن ــوري داش منظ
  حرمت پدر شهیدم یه کمی مراعات کن.

ــن - ــا اون     درضــمن م ــو ب ــی گــی خودت ــن م ــه م ــه ب ــه ک ــه خــواهرت حنان ــی ارزم ب ــار م صــد ب
  مقایسه نکن. تو منو بی ارزش کردي

  من قصدم این نبوده فقط از لحاظ ظاهر گفتم.-
تــو یــک آدم عصــبی، تعصــبی، خشــک، مغــرور و خودخــواه هســتی. تــو جــوري رفتــار           -

ــی مرتکــب شــدم      ــن چــه خطــاي بزرگ ــه م ــی کن ــه فکــر م ــی ندون ــه هــر ک همیشــه کــردي ک
ــی اســاس      ــاي ب ــه مشــت حــرف ه ــه خــاطر ی ــه ب ــع ک ــودي اصــلن همــون موق  ،همــین طــور ب

ــردي   ــن ک ــا م ــار رو ب ــم اون رفت ــروس   . اون ه ــازه ع ــه ت ــا ی ــه     ! ب ــه چ ــدم ک ــی فهمی ــد م بای
ــه           ــا ب ــار ت ــداري انگ ــی رو ن ــه ي هیچ ــو جنب ــدم. ت ــب ش ــدگیم مرتک ــو زن ــی ت ــتباه بزرگ اش

  حال تو اجتماع نبودي. 
ــه   - ــت! هم ــی درس ــی گ ــی م ــر چ ــه       ه ــوري ک ــن ط ــه ای ــنم دیگ ــی ک ــعی م ــت. س ش درس

ــه خــواهش      ــار ازت محترمان ــده صــد هــا ب ــه مــن حــق ب ــه کمــی هــم ب مــی گــی نباشــم. امــا ی
ــی  ــه کم ــردم ی ــی  ک ــه کم ــط ی ــر ، فق ــم ت ــ .مالی ــردي حت ــوش نک ــا گ ــردي.  ی ام ــار ک ــدتر رفت ب

  حاال از من چه انتظاري داري. 
دیگـــه نمـــی تـــونم  گذشـــته از ایـــن چیـــزا، موضـــوع اصـــلی اخـــالق و رفتارتـــه کـــه مـــن-

  باهات زندگی کنم. 
  این جمله را گفتم و به تماس پایان دادم و تلفن همراهم را خاموش کردم. 

ــرد و      ــی کـ ــرم درد مـ ــالس سـ ــوي کـ ــدم تـ ــگاه شـ ــی دانشـ ــرده راهـ ــمانی ورم کـ ــا چشـ بـ
غمگـــین بـــودم. زنـــدگیم آن چیـــزي نبـــود کـــه همیشـــه آرزویـــش را داشـــتم حـــاال دیگـــر 

  آرامش هم نداشتم. 
ــیدم          ــنگین کش ــرد و س ــی س ــتم و آه ــت نشس ــک نیمک ــتم روي ی ــالس رف ــان ک ــد از پای بع
ــات از          ــاهی اوق ــه گ ــود ک ــودم ب ــمیمات خ ــاطر تص ــه خ ــیدم ب ــی کش ــدگی م ــه در زن ــر چ ه
ــن      ــه تلفـ ــودم کـ ــه ور بـ ــار غوطـ ــین افکـ ــرفتم. در همـ ــی گـ ــر مـ ــدون فکـ ــه و بـ روي عجلـ
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ــف         ــه صـ ــتم و بـ ــیفم برداشـ ــاوت آن را از کـ ــی تفـ ــد بـ ــدا در آمـ ــه صـ ــراهم بـ حه ي همـ
  نمایشگرش نگریستم و با دیدن شماره ي رضا به تماس پاسخ گفتم: سالم رضا

  سالم. کجایی تو؟ چرا گوشیت خاموش بود؟-
  بغض آلود گفتم: هیچی.

  چی شده؟ مگه می شه هیچی! حرف بزن.-
  دعوام شده.  سیاوشبا -
  راست می گی! سرچی؟-
ــبی شــ      - ــدجوري عص ــم ب ــد و اون ه ــزاحمم ش ــین م ــه ماش ــه ی ــو کوچ ــدم   ت ــم اوم ــن ه د م

  خونه ي مامانم.
  یعنی این قدر دعواتون شدید بود. -
  دیگه گیر داد حسابی. داد و بی داد که دیگه حق نداري بري دانشگاه و ...-
ــو رو     - ــاد ت ــی همــه چیــزو چــه طــور دلــش مــی ی خــدا بگــم چــی کــارش کنــه ایــن مــردك ب

  اذیت کنه. 
ــن و    ــتم: مـ ــد و گفـ ــایین چکیـ ــمانم پـ ــک از چشـ ــیاوشاشـ ــت سـ ــث بیشـ ــع جروبحـ ر مواقـ

  داشتیم اما...
  به یکباره خندید و من با تعجب گفتم: چرا می خندي؟رضا  
  چرا ناراحتی افسانه. مگه ما همینو نمی خواستیم. -
  !خیلی بی مزه اي. من ناراحتم تو می خندي-
ــه.      - ــی ن ــی گفت ــو م ــن و ت ــدگی راحــت ک ــن زن ــو از ای ــتم خودت ــی گف ــو م ــه ت ــه ش ب مــن هم

ــ  ــاال دیگــه چــی م ــا ح ــه    ام ــرا دیگ ــت چ ــو دامن ــه ت ــو انداخت ــن موقعیت ــا خــودش ای ــی! باب ی گ
  ناراحتی!

  دلم خیلی شکسته فکرشو نمی کردم باهام این طوري رفتار کنه. -
ــدر ازش       - ــن ق ــت ای ــه دل ــم ک ــاال ه ــا ح ــتیم. ام ــث داش ــاهم جروبح ــی ب ــی گ ــه داري م ــو ک ت

شکســـته بهونـــه ي خوبیـــه. گـــور پـــدر پیشـــنهاد مـــن! مـــی خـــوایی بـــا همچـــین مـــردي 
  دگی کنی!زن

ــوري      ــدگی م اون طـ ــتم: زنـ ــت و گفـ ــورتم نشسـ ــاي صـ ــر پهنـ ــک بـ ــوخت و اشـ ــویم سـ گلـ
  نبود که می خواستم.

  خودتو براي همیشه از غم و اندوه رها کن.-
  نمی دونم چی بگم. واقعن دیگه از دستش خیلی ناراحتم.-
  فکرت رو کار بنداز. من کار دارم باید قطع کنم. -



 

 

  باشه. خداحافظ-
  خداحافظ.-

هـــان حنانـــه کنـــارم نشســـت و قلـــبم هـــري ریخـــت و تلفـــن همـــراهم را تـــوي کـــیفم  ناگ
  انداختم.

  سالم افسانه. -
  بی تفاوت ازش روي برگرداندم و او دستم را گرفت و گفت: 

ــردم    - ــاموش بـــود اون قـــدر دعـــا کـ عزیـــزم هرچـــی بـــا تلفنـــت تمـــاس مـــی گـــرفتم خـ
  ببینمت.

مهربــانی آن هــا را از صــورتم پــاك    اشــک هــایم گلولــه گلولــه جــاري شــد و حنانــه بــا        
  کرد و گفت:

  دیشب هم چی رو به من و مامان گفت. سیاوشافسانه. -
  بعد از کمی مکث بغض آلود گفت: شنیدم که گفتی طالق!

  زمزمه وار گفتم: درست شنیدي.
ــیاوش- ــن          س ــوهري از ای ــر زن و ش ــین ه ــو. ب ــا رو نگ ــرف ه ــن ح ــه. ای ــی ش ــه م داره دیوون

  دعوا ها هست. 
  بانیت گفتم:با عص

توانگــار نمــی دونــی بــرادرت چــه رفتــاري بــا مــن داشــته. البتــه حــق داري چــون از             -
  دهن اون شنیدي که چی شده.

  هیچ وقت دروغ نمی گه.  سیاوش-
ــیاوش- ــت           س ــاري داش ــامن رفت ــرده ب ــوهین ک ــانواده م ت ــن و خ ــه م ــرادرت ب ــون ب ــا هم ی

رســت مثـــل  کــه قابــل بخشــش نیســت. مــی خواســت منـــو تــو خونــه زنــدونی کنــه د          
  دیوونه ها.

  حنانه ملتمسانه گفت: افسانه جان تو دعوا که حلوا خیر نمی شه. ببخش.
ــو           - ــرده قلبم ــی ارزش ک ــو ب ــا من ــه. اون آق ــی ش ــل نم ــید ح ــا ببخش ــا ب ــار ه ــی از رفت خیل

  سوزونده. 
  از جا بلند شدم و گفتم: ببخشید من خیلی کار دارم.
  می خواست حرفی بزند که بی توجه از آن جا رفتم.

وقتــی بــه خانــه برگشــتم یــک راســت رفــتم تــوي اتــاق و در را بــه روي خــودم بســتم.            
  دلم می خواست تنها باشم. 
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ــن         ــانم روي تلفـ ــدیث خـ ــن حـ ــماره ي تلفـ ــتم. شـ ــت گذاشـ ــیفم را روي تخـ ــانتو و کـ مـ
  همراهم افتاد اما توجهی نکردم.

  مادرم آمد و چند ضربه به در نواخت و گفت: افسانه. کی اومدي؟
  .همین االن-
  خب بیا یه چیزي بخور برا چی رفتی تو اتاق در رو بستی.-
  نمی خوام مامان حوصله ندارم.-
ــدیث           - ــانه ، ح ــی. افس ــی کن ــعف م ــور االن ض ــزي بخ ــه چی ــرون ی ــا بی ــه! بی ــی ش ــه م مگ

ــه        ــی گ ــرد م ــحبت ک ــن ص ــا م ــت و ب ــاس گرف ــاري تم ــد ب ــانم چن ــیاوشخ ــون   س ــه ش واس
  برگرده.روز و شب نذاشته می گه پادرمیونی کنید افسانه 

  من دیگه به اون خونه برنمی گردم.-
روي تخـــت خوابیـــدم و پتـــو را روي ســـرم کشـــیدم. داشـــتم دیوانـــه مـــی شـــدم. آن قـــدر  
ــعف          ــم ض ــدم دل ــدار ش ــواب بی ــی از خ ــر وقت ــتم. عص ــواب رف ــه خ ــا ب ــر ت ــردم و فک ــه ک گری

  می رفت. بلند شدم و از اتاق خارج شدم. مادر با دیدنم گفت: 
  ي بیرونچه عجب، از اتاقت اومد-
  حوصله نداشتم.-
ــن ادعــا           - ــله ي ای ــس حوص ــه پ ــم ریخت ــابم به ــاراحتم و اعص ــودم ن ــن خ ــانه، م ــین افس بب

رو نـــدارم کـــه بخـــوام همـــه ش التمـــاس کـــنم بیـــاي چیـــزي بخـــوري. غـــذاتم روي گـــازه 
  بیار بخور

  رفتم توي آشپزخانه و غذایم را که روي بود برداشتم و شروع به خوردن کردم. 
ــدم ا - ــته ش ــه خس ــه      دیگ ــم. ی ــادم باش ــرم و دام ــر دخت ــه ش درگی ــد هم ــري بای ــر عم ــن آخ ی

ــن           ــرا ای ــا. چ ــما دوت ــواي ش ــم دع ــاال ه ــیده بودح ــبم رس ــه ل ــونم ب ــا ج ــاراي رض ــدت از ک م
  قدر باهم درگیر می شین! چرا با هم نمی سازین.

بغـــض گلـــویم را فشـــرد و انگـــار لقمـــه ام در دهـــانم ســـفت شـــد و نمـــی توانســـتم قـــورت 
  دهم.

مــی کنــی مامــان. ایــن قــدر گفتــی بیــا یــه چیــزي بخــور مــی            چــرا منــو ســرزنش    -
  خواستی بیام بیرون تا سرکوفتم بزنی.

  من سرکوفتت نمی زنم. برات ناراحتم دلم نمی خواست این زندگیت باشه-
  بی فرهنگه! سیاوشکسی که داره زندگی رو به کام من تلخ می کنه اون -

بلنــد شــد و رفــت آیفــن را    صــداي زنــگ در آمــد و هــر دو ســاکت شــدیم. مــادر از جــا        
  برداشت:



 

 

  سالم. بفرمایید.-
ــتم      ــی دانس ــدم م ــد ش ــا بلن ــیاوشاز ج ــتم بــروم      س ــتم خواس ــله اش را نداش ــت و حوص اس

  که برخالف انتظارم حدیث خانم با سالم و احوالپرسی وارد شد.
  با دیدنش سرد و بی روح گفتم: سالم. 

  سالم دخترم.-
  آمد و مرا بوسید و گفت: حالت چه طوره؟

  ممنون. بفرمایید.-
  وقتی با تعارف ما روي مبل نشست گفت: بد موقع که مزاحم نشدم.

  ؟نه چه مزاحمتی. حالتون چه طوره خانم علی پور-
  .چی بگم واال-
  .من می رم براتون میوه بیارم-

  مادرم رفت توي آشپزخانه مادرجون حدیث با ناراحتی به من نگریست و گفت:
  ناراحت نباش. سیاوش. عزیزم تو رو خدا از افسانه جان شنیدم چی شده-
  چه طور انتظار دارید من ناراحت نباشم.-

  مادرم با ظرف میوه آمد و کنارم نشست.
ــیاوش- ــات صــحبت           س ــام باه ــا بی ــن خواســته ت ــم از م ــت. االن ه ــی رو بــرام گف ــه چ هم

  کنم برگردي به خونه ت.
  نیست. قبرستونه من دیگه به اون خونه برنمی گردم. درضمن اون خونه، خونه-
  این چه حرفیه که می زنی. افسانه جان-
ــود  - ــه خ ــه ک ــن حرفی ــیاوشای ــتم      س ــی نیس ــن کس ــین م ــش بگ ــمن به ــه. درض ــن گفت ــه م ب

  که بخاد منو زندونی کنه.
کــه نمــی خــاد تــو رو زنــدونی کنــه. اصــلن از        ســیاوش عزیــزم ایــن حــرف هــا چیــه     -

  برگرد خونه ت !شخصیتش بر می یاد
ــه ي حرفــام رو بــ   - ــن هم ــیاوشه م ــم بــه          س ــه لحظــه ه ــتم ی ــه حاضــر نیس گفــتم. دیگ

  اون خونه برگردم.
  داره مثل یه شیر زخمی تو قفس خودشو داغون می کنه. سیاوش-
ــتباه - ــه اش ــیاوشبل ــار      س ــیر رفت ــه ش ــل ی ــد مث ــه بای ــی کن ــر م ــه همیشــه فک ــن جاســت ک ای

  کنه و زور گو باشه
ــوم          - ــبرش تم ــه ص ــه دیگ ــاش ک ــئن ب ــی زده مطم ــه حرف ــن. اون اگ ــتباه نک ــرم اش ــه دخت ن

  شده. عزیزم خب تو هم باید یه کمی مراعات کنی. 
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  با عصبانیت گفتم:
ــن        - ــم ای ــه ه ــه لحظ ــتم ی ــر نیس ــه حاض ــدیث. دیگ ــادرجون ح ــنم م ــی رو ک ــات چ ــن مراع م

ــ        ــا خ ــه ب ــرکس ندون ــه  ه ــد ک ــی زنی ــرف م ــوري ح ــا ط ــما ه ــنم ش ــل ک ــا روتحم ودش توهین
  چی فکر می کنه.

  کسی چیزي با خودش فکر نمی کنه افسانه.من قصد توهین به تو رو ندارم.-
ــرایط    - ــه ي شـ ــدم و همـ ــون وا کنـ ــا ایشـ ــنگهامو بـ ــه ي سـ ــاي اول همـ ــون روزهـ مـــن همـ

  من رو قبول کرده بود
ــه           - ــش اگ ــه آرای ــت ک ــی خواس ــوض ازت م ــا در ع ــود ام ــرده ب ــول ک ــه قب ــه ک ــب معلوم خ

ــه    ــه. اگ ــم باش ــزا        داري مالی ــن چی ــانتو و ای ــا م ــه ب ــده نباش ــغ و زنن ــی جی ــی پوش ــانتو م م
  مخالف نیستیم اما معتقدیم باید رعایت بشه.

ــت       - ــم نیس ــا مه ــن ه ــتم ای ــم گف ــم ه ــه خودش ــن ب ــته م ــا گذش ــث ه ــن بح ــار از ای ــه  ک دیگ
  مهم اخالقش هست که دیگه خسته شدم. تحملم تموم شده.

نبـــاش و بخشـــش. خـــودت اون روز عصـــبانی بـــود یـــه حرفـــی زد تـــو ناراحـــت   ســـیاوش-
ــم       ــش ه ــتت داره. اخالق ــدر دوس ــه ق ــی چ ــی دون ــه م ــون و     ، ک ــرم مهرب ــم پس ــی بگ واال چ

ــم           ــد ه ــه بع ــه ک ــی ش ــبانی م ــایی زود عص ــه وقت ــا ی ــدرش. ام ــل پ ــت مث ــاتیه درس احساس
  داره دیوونه می شه. برگرد خونه. سیاوشفوري پشیمون می شه. عزیزم، 
  با غرور از جا بلند شدم و گفتم:

  می خواست اون روز که خیلی دور برداشته بود فکر االنشم می کرد.متاسفم.  -
  این جمله را گفتم و رفتم توي اتاق.

ــا          ــما ب ــنم ش ــی ک ــواهش م ــانم خ ــور خ ــت: فل ــادرم گف ــه م ــانم رو ب ــدیث خ ــه ح ــنیدم ک ش
  افسانه صحبت کنید. برگرده خونه 

ــی     - ــانه رو مـ ــون افسـ ــه خودتـ ــما کـ ــا شـ ــردم امـ ــحبت کـ ــاش صـ ــما باهـ ــاي شـ ــیش پـ پـ
  ن خیلی لجبازه.شناسی

  براي خودش شب و روز نذاشته. افسانه رو خیلی دوست داره. سیاوش-
  بله. مشخصه. اما خب باید قبول کنید که...-
ــه - ــیاوشبل ــما          س ــا ش ــه. ام ــد رفت ــی تن ــه اون روز خیل ــم گفت ــانه ه ــه افس ــا ب ــا و باره باره

  هم بهش حق بدید.
ــم     - ــن ه ــتن. م ــوون هس ــا ج ــن دو ت ــال ای ــر ح ــه ه ــم. ب ــی بگ ــودم  واال چ ــیاوشخ ــا رو  س آق

  مثل پسرم دوست دارم. 
  !طالق ،دیم افسانه گفتهیشن-



 

 

  مادرم سکوت کرد و مادرجون بغض آلود ادامه داد: 
ــنیدم.        - ــی ش ــم نم ــا عروس ــن تنه ــه رو از ده ــن کلم ــودم و ای ــده ب ــر ش ــاش ک ــیاوشک از  س

  وقتی این کلمه رو شنیده داره از بین می ره. خودم هم شوکه شدم.
  چی بگم!-
  به خدا.  توکل-
  حاال کجا؟ بشینید.-
ــد.        - ــه م  اوم ــر بچ ــه س ــی ب ــنم چ ــرم ببی ــرم. ب ــد ب ــه بای ــیاوشن ــی    س ــذا نم ــلن غ ــه اص ک

ــا        ــزرگ بشــن ام ــدر ب ــدون پ ــد ب ــه بای ــود ک ــن ب ــودن غصــه م ای ــه بچــه ب ــانی ک ــا زم ــوره. ت خ
  حاال که بزرگ شدن مشکالتشون کمرمو خرد می کنه.

  .بعد از رفتنش مادر آمد توي اتاق و کنارم نشست
  افسانه حاال می خوایی چی کار کنی؟-
  همین که گفتم مامان من دیگه بر نمی گردم به اون خونه!-
  یعنی چی نمی خوایی برگردي!-
مامــان. یعنــی ایــن کــه واقعــن نمــی خــوام برگــردم. زنــدگی کــردن بــا ایــن شــخص             -

  اعصاب فوالدین  می خواد که من ندارم
  افسانه. می خوایی زندگیتو خراب کنی.-
  از  زندگیم راضی نیستم. االن هم سرم درد می کنه می خوام بخوابم.من -

  مادر از جا بلند شد و گفت: خدایا آخر و عاقبت منو به خیر کن.
ــمانم     ــکی از چشـ ــره اشـ ــتم و قطـ ــالش گذاشـ ــرم را روي بـ ــت. سـ ــاق رفـ ــاراحتی از اتـ ــا نـ بـ

ــ       ــاس ب ــن احس ــم ای ــی دان ــتم. نم ــدي داش ــاس ب ــود و احس ــون ب ــالم دگرگ ــد ح ــایین چکی د پ
  به خاطر چه بود. به خاطر گذشته، حال یا آینده ي نامعلومم.

ــه            ــکان هم ــار اش ــتم در کن ــعی داش ــم س ــودم ه ــرد خ ــی ک ــحبت نم ــاد ص ــر زی ــادر دیگ م
ــت       ــان نداش ــد امک ــی ش ــا نم ــپارم ام ــی بس ــت فراموش ــه دس ــز را ب ــابم .چی ــل اعص ــم  کام به

  ریخته بود.
ــو   ــون بـ ــاي تلویزیـ ــغول تماشـ ــانواده در ســـکوت مشـ ــاي خـ ــی اعضـ ــداي شـــب وقتـ دیم. صـ

ــتیم        ــی دانسـ ــه مـ ــت همـ ــن نگریسـ ــه مـ ــادر بـ ــد. مـ ــگ در آمـ ــیاوشزنـ ــت در  سـ پشـ
 ســیاوشاست.عصــبی از جــا بلنــد شــدم و رفــتم تــوي اتــاق و در را بســتم. شــنیدم کــه          

بـــا تعـــارف پـــدرومادرم وارد خانـــه شـــد صـــدایش غمگـــین و گرفتـــه بـــود. در را گشـــودم و 
ــر   از الي آن ــزون و افسـ ــم محـ ــره اش هـ ــتم. چهـ ــه او نگریسـ ــا  بـ ــدایی رسـ ــا صـ ــود. بـ ده بـ

  سالم گفت.
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  آقا خوش اومدین. سیاوشمادرم به گرمی گفت: سالم 
ــود           ــتاده ب ــاکت ایس ــا س ــدرم ام ــردم. پ ــن برگ ــت دارد م ــتم دوس ــی دانس ــت. م ــم گرف حرص

  و حرفی نمی زد
  زیاد مزاحم نمی شم اومدم با افسانه صحبت کنم. -
  افسانه تو اتاقشه االن صداش می کنم.-
مـــی رم باهـــاش صـــحبت مـــی کـــنم. تمـــام بـــدنم از عصـــبانیت گـــر   اگـــه اجـــازه بدیـــد-

ــه    ــرفتم و قبــل از آن ک ــل کــردم.    ســیاوشگ ــد ضــربه اي بــه    ســیاوشبیایــد در را قف چن
  در کوفت:

  افسانه، می تونم بیام داخل-
جـــوابی نشـــیند و دســـتگیره ي در را فشـــرد امـــا در قفـــل بـــود قلـــبم تنـــد مـــی تپیـــد و   

  عصبی و مضطرب شدم.
ــدم - ــانه اوم ــن          افس ــاي م ــرف ه ــه ح ــن و ب ــاز ک ــن در رو ب ــدا ای ــو رو خ ــه. ت ــردي خون برگ

  گوش کن. 
ــی           ــذرت م ــانه مع ــت: افس ــد و گف ــه در کوبی ــربه اي ب ــد ض ــیند، چن ــن نش ــدایی از م ــاز ص ب
ــواب           ــه خ ــی. ن ــی کن ــی م ــرش تالف ــد براب ــو داري ص ــر زد ت ــدي ازم س ــار ب ــه رفت ــوام. اگ خ

  دارم نه خوراك. زندگیم شده زندان!
  و دلم برایش سوخت. قلبم به تپش افتاد

  عزیزم منو ببخش. اگه الزم باشه هزار بار دیگه هم می گم منو ببخش.-
اشــک از چشــمانم پــایین چکیــد و یــک دفعــه احســاس کــردم چــه قــدر دلــم بــرایش            

  تنگ شده و هر چه بود بهش عادت کرده بودم. 
ــا         ــت ب ــه داش ــدایش را از دور ک ــردم ص ــز ک ــایم را تی ــوش ه ــنیدم. گ ــدایی ازش نش ــر ص  دگ

  پدرم صحبت می کرد شنیدم. آرام در را گشودم و از الي در نگریستم. 
تـــو رو خـــدا باهـــاش صـــحبت کنیـــد. مـــی دونـــم لـــج کـــرده. مـــن هـــم ازش معـــذرت   -

  خواهی کردم. 
  افسانه اگه تصمیمی بگیره دیگه هیچ کس جلودارش نیست. -
مــی دونــم. مــی دونــم اخالقــش دیگــه اومــده دســتم. امــا شــما پــدرش هســتی آقــا             -

  فندیار باهاش صحبت کنید تا همین یه دفعه رو بیاد سر خونه و زندگیش.اس
  من اونو به هیچ کاري مجبور نمی کنم.-

  عاجزانه گفت: باهاش حرف بزنید.  سیاوش



 

 

خــم شــد و دســت پــدرم را بوســید آن قــدر بــی هــوا ایــن کــار را کــرد کــه پــدرم تــا              
  خواست دستش را عقب بکشد نتوانست. 

ــی کــنم    - ــن خــواهش م ــن هــم        م ــانه دخترشماســت م ــحبت کنیــد افس ــما باهــاش ص ش
پســر خودتــون بدونیــد و قــدمی بــرام برداریــد مــن زنــدگیمو دوســت دارم. افســانه کلــه           

  شقه. هر کاري ازش بر می یاد اگه گفته طالق...
ــتش را روي          ــدرم دس ــد پ ــایش ش ــحبت ه ــانع ص ــض م ــردم بغ ــس ک ــرد ح ــکوت ک ــر س دگ

ــا     ــن باه ــرم م ــه پس ــت: باش ــت و گف ــانه اش گذاش ــونم    ش ــی ت ــا نم ــنم ام ــی ک ــحبت م ش ص
  بهت قول بدم. 

  ممنون. بزرگواري می کنید. نوکرتم آقا اسفندیار...-
ــی  ــیاوشوقت ــتم        س ــت نشس ــتم و روي تخ ــاراحتی رف ــا ن ــت ب ــان رف ــه م ــدواري از خان ــا امی ب

ــراي     ــم ب ــتم دل ــرو رف ــر ف ــه فک ــیاوشو ب ــی      س ــوع م ــم رج ــه دل ــه ت ــی ب ــوخت و وقت ــی س م
  کردم عادت کرده بود هر روز ببینمش. 

پـــدرم بـــا چنـــد ضـــربه بـــه در وارد اتـــاقم شـــد.قطره اشـــکم را گوشـــه ي چشـــمانم پـــاك  
  کردم و به او که کنارم روي تخت نشست.

  افسانه بابا-
  زیر لب گفتم: بله. 

ــه       ــراي ی ــت: ب ــید و گف ــی کش ــدرم آه ــد پ ــحبت کن ــدم ص ــر مان ــخته   و منتظ ــی س ــدر خیل پ
ــا             ــو ب ــه ت ــانی ک ــه. زم ــده باش ــر نش ــه خی ــت ب ــی عاقب ــد از عروس ــرش بع ــه دخت ــه ببین ک

ــیاوش ازدواج کــردي تنهــا آرزوم ایــن بــود کــه تــو بــا ایــن ازدواج بــه آرامــش برســی           س
ــی.   ــبخت بش ــیاوشخوش ــالق    س ــا اخ ــود و ب ــه ب ــاظ موج ــر لح ــی    !از ه ــا م ــون روزه ــا هم ام

صــله داریــم البتــه ایــن فاصــله زیــاد هــم       دونســتم کمــی از لحــاظ اعتقــادي بــا هــم فا     
ــه.           ــردي خون ــه برگ ــه ک ــی زن ــیش م ــه آب و آت ــو ب ــدي داره خودش ــه دی ــودت ک ــت. خ نیس
ــه       ــا ب ــه از دســتش ناراحــت شــدي ام ــنم درســته ک ــو صــحبت ک ــا ت ــا ب ــم خواســته ت از مــن ه
ایــن فکـــر کـــن کـــه شـــوهرت مـــرد خـــوش اخـــالق و نجیبـــی هســـت خـــدا را شـــکر نـــه  

ــتش ق   ــور. راس ــراب خ ــه ش ــاده ن ــود     معت ــن ب ــن ای ــی م ــی نگران ــو ازدواج کن ــه ت ــن ک ــل از ای ب
کـــه نکنـــه در آینـــده شـــوهرت یکـــی از ایـــن مـــوارد رو داشـــته باشـــه و همیشـــه از ایـــن   
ــه       ــزاي دیگ ــه چی ــه و ن ــاد باش ــه معت ــادم ن ــتم دام ــی خواس ــدا م ــردم و از خ ــی ک ــا م ــت دع باب
ــیاري از     ــتم خیلـــی ارزش دارن بسـ ــرات گفـ ــه بـ ــد ایـــن صـــفاتی کـ ــورهم شـ کـــه ایـــن طـ

  هستن که گرفتار همچون مردهایی می شن.  دخترا
  لحظه اي سکوت کرد و از جا بلند شد و گفت:
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  من حرف هامو گفتم دیگه خودت باید فکراتو کنی و به نتیجه برسی.  -
بعـــد از رفـــتن پـــدرم روي تخـــت دراز کشـــیدم و فکـــر ســـراغم آمـــد وقتـــی بـــه صـــحبت  

ــا       ــمانم پ ــک از چش ــت. اش ــی گف ــت م ــردم درس ــی ک ــر م ــدرم فک ــاي پ ــی  ه ــد. وقت یین چکی
ــد و در مشـــکالت    ــردم خیلـــی هـــا در آرزوي زنـــدگی مـــن بودنـ خـــوب فکـــرش را مـــی کـ
بزرگتــري غــرق بودنــد و مــن بایــد بــه خــاطر داشــتن ایــن زنــدگی خــدا را شــکر مــی            

ــن        ــه م ــن ک ــدگی. ای ــق در زن ــود عش ــی آزرد نب ــرا م ــز م ــک چی ــط ی ــا فق ــتم. ام ــیاوشگف  س
ــر      ــم ب ــود دل ــرده ب ــادت ک ــش ع ــط به ــتم فق ــت نداش ــر   را دوس ــرم را زی ــوخت. س ــی س ایش م

ــا چــه زمــانی مــی توانســتم      ــادم آمــد مگــر مــن ت ــه ی پتــو پنهــان کــردم و حــرف هــاي رضــا ب
ــراي             ــر ب ــدگی کرد.مگ ــد زن ــی ش ــم م ــوزي ه ــا دلس ــر ب ــم مگ ــه ده ــدگی ادام ــن زن ــه ای ب
ــن        ــس م ــوده پ ــران ب ــاطر دیگ ــه خ ــن ب ــدگی م ــام زن ــرد تم ــدگی ک ــد زن ــی ش ــم م ــران ه دیگ

  نم. کی می خواستم براي خودم زندگی ک
ــتدالل         ــل و اس ــرف زدم و دلی ــودم ح ــا خ ــدر ب ــت و آن ق ــایین ریخ ــان پ ــی ام ــایم ب ــک ه اش

  آوردم تا خوابم برد. 
  صبح سر سفره ي صبحانه مادرم گفت: افسانه فکراتو کردي؟

  با ناراحتی به مادر نگریستم و گفتم: نمی دونم. نمی دونم مامان...
ــادر    ــه م ــودم ک ــتن ب ــین رف ــد شــدم و ح ــا بلن ــا صــبحونه    مستاصــل از ج ــا بی ــاال کج ــت: ح گف

  اتو بخور
  نمی خوام میل ندارم باید برم دانشگاه کالسم دیر شد.-

ــا         ــرف ه ــم ح ــگاه دای ــوي دانش ــنم ت ــد ک ــار بای ــه ک ــتم چ ــی دانس ــودم نم ــیج ب ــردرگم و گ س
ــت داده      ــم را از دسـ ــود و آرامشـ ــه بـ ــم ریختـ ــابم بهـ ــردم اعصـ ــی کـ ــنگین مـ ــبک سـ را سـ

  بودم. حوصله نداشتم و پریشان بودم.
ــین      م ــک ماش ــه ی ــودم ک ــگاه ب ــت از دانش ــع برگش ــتاد و     405وق ــایم ایس ــوي پ ــکی جل مش

  گفت: 
  افسانه دخترم سوار شو-

را دیـــدم. ناخودآگـــاه لبخنـــد  ســـیاوشبـــه راننـــده نگریســـتم و در کمـــال نابـــاوري عمـــوي 
  بر لب نشاندم و گفتم:

  سالم عمو جان -
  سوار ماشینش شدم و او حرکت کرد.

  ار؟حالت چه طوره خانم پرست-
  چی بگم عمو-



 

 

  این چی بگم یعنی چی؟-
  نمی دونم چی بگم. زیاد خوب نیستم. راستی چی شد که شما اومدید این جا-
  راستش دانشگاه یه کاري داشتم گفتم بیام و با تو هم صحبت کنم.-
  راستشو بگین عمو اومدین با من صحبت کنید یا...-
  کچلم کرده سیاوش-

از ایـــن جملـــه اش خنـــده ام گرفـــت و بـــه موهـــایش کـــه کـــم پشـــت بودنـــد نگریســـتم و  
ــن کــه    ــاد ای ــه ی ــک لحظــه ب ــ ســیاوشبعــد ی ــن صــحبت    یحت ــا م ــا ب ــم خواســته ت از عمــو ه

  کند قلبم ریخت.
  به شما هم گفته! سیاوشپس -
ــه     - ــه هــر کــس روک ــن ک ــنم مثــل ای ــام باهــات صــحبت ک ــا بی ــات. ازم خواســته ت ــا جزئی ــه ب ن

  فایده اي نداشته.واسطه کرده 
ــار      ــد انگ ــاب ش ــی ت ــم ب ــیاوشدل ــرام        س ــویش احت ــه عم ــبت ب ــن نس ــت م ــی دانس ــم م ه

ــم           ــی دان ــت. نم ــی اس ــه منطق ــیرین و البت ــرایم ش ــایش ب ــرف ه ــتم و ح ــل هس ــی قائ خاص
ــته      ــورد گذشـ ــتم در مـ ــت داشـ ــدمش دوسـ ــی دیـ ــی مـ ــویم وقتـ ــور بگـ ــه طـ ــم را چـ حسـ

ــدر         ــورد پ ــایش در م ــرف ه ــود و ح ــی ب ــوش تعریف ــرد خ ــد م ــحبت کن ــص ــب  یاوشس عجی
ــه      ــودم و اصــلن ب ــا جنــگ هــیچ نشــنیده ب ــورد جبهــه ی ــه حــال در م ــا ب ــراي مــن کــه ت ــود ب ب

گفــت کــه   ســیاوشایــن مســائل تــوجهی هــم نداشــتم. بــرایم کمــی صــحبت کــرد و از         
  چه قدر مرا دوست دارد. بعد از آن جلوي در خانه مان نگه داشت و گفت: 

ــه روز      - ــه ی ــم ک ــت بگ ــذار به ــم. ب ــر گل ــانم دخت ــانه خ ــادي از    افس ــاي زی ــایی جوون ــه ج و ی
ــوده و      ــا آسـ ــا مـ ــون رو دادن  تـ ــس و جونشـ ــتن. نفـ ــتن گذشـ ــه داشـ ــزي کـ ــرین چیـ بهتـ
ــرفت     ــم پیشـ ــی دونـ ــه مـ ــردیم، چـ ــیم، بگـ ــوابیم، بخوریم،بپوشـ ــیم بخـ ــدگی کنـ ــت زنـ راحـ

ــی!   ــه چ ــیم و هم ــیاوشکن ــت   س ــی از اوناس ــر یک ــم پس ــرام   ه ــته اش احت ــه خواس ــدکی ب . ان
ــرم.  ــذار دختـ ــر بـ ــت و سـ ــبم آتـــش گرفـ ــدم. قلـ ــب گزیـ ــداختم و لـ ــایین انـ ــوي  م را پـ عمـ

  ادامه داد: سیاوش
ــتم     - ــوري گف ــن ط ــه ای ــبخش ک ــو ب ــیاوشمن ــی      س ــد نم ــدر تن ــن ق ــد اون روز ای ــم نبای ه

ــد و     ــر عقـ ــایی هـــم سـ ــول هـ ــون مـــی داد بلـــه قـ ــا رو از خـــودش نشـ رفـــت و اون رفتارهـ
ــر            ــا  دخت ــود ام ــه ب ــرار همیش ــول و ق ــر ق ــد س ــم داده و بای ــر گل ــو دخت ــه ت ــتگاري ب خواس
ــوب     ــریط خـ ــراط و تفـ ــت افـ ــیچ وقـ ــه و هـ ــادلش خوبـ ــزي متعـ ــر چیـ ــدگی هـ ــم در زنـ گلـ

. خــواهش مــی کــنم   از حرفــام ناراحــت شــدي   نیســت. مــن شــرمنده ي تــو شــدم اگــه     
  امشب هم می یاد دنبالت.  سیاوشحاللم کن دخترم و به حرف هام فکر کن. 
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  .زیر لب گفتم: خداحافظ
کــه جمالتــی را کــه عمــو بــرایم     از ماشــین پیــاده شــدم و وقتــی رفــتم خانــه درحــالی       

ــوي           ــتم ت ــی رف ــیچ حرف ــدون ه ــردم ب ــی ک ــرار م ــودم تک ــا خ ــا ب ــا و باره ــود را باره ــه ب گفت
ــاق و روي تخــت نشســتم بــه پــدر      اندیشــیدم. قلــبم گرفــت و احســاس شــرم      ســیاوشات
لعنـــت فرســـتادم کـــه عمـــویش را واســـطه  ســـیاوشوجـــودم را فراگرفـــت. تـــوي دلـــم بـــه 

  م جاري شد و قلبم لرزید.کرده بود اشک از هر دو چشمان
  افسانه مادر چی شد بیا یه چیزي بخور-

  با شنیدن صداي مادر از فکر بیرون آمدم و گفتم: اومدم مامان...
ــوي     ــه عم ــد ک ــادرم بفهم ــتم م ــت نداش ــیاوشدوس ــردم     س ــعی ک ــرده. س ــحبت ک ــن ص ــا م ب

ــی          ــت: چ ــادر گف ــتم و م ــرون رف ــاق بی ــه از ات ــد دقیق ــد از چن ــم و بع ــلط باش ــودم مس ــر خ ب
  ؟ده افسانهش
  هیچی مامان...هیچی!-

درحــالی کــه در تمــام مــدت بــه صــحبت هــاي دیشــب پــدرم و صــحبت هــاي عمــوي            
ــیاوش ــتم و         س ــز را نداش ــیچ چی ــله ي ه ــردم. حوص ــی ک ــازي م ــذایم ب ــا غ ــیدم ب ــی اندیش م

  بعد از خوردن دوباره به اتاقم پناه بردم.
ــدا         ــین ص ــنیدن هم ــر ش ــار منتظ ــنیدم انگ ــگ در را ش ــداي زن ــی ص ــب وقت ــا  ش ــودم از ج ب

  بلند شدم و به آینه نگریستم و صورتم را کمی مرتب کردم. 
  آقا سیاوشسالم -
  سالم. می بخشید که من هر شب مزاحم می شم-
  خواهش می کنم چه مزاحمتی. این جا خونه ي خودتونه بفرمایید.-
  آقا اسفندیار کجان؟ اشکان؟-
  اسفندیار که سرکاره. اشکان هم که خسته بود خوابه!-
  می تونم افسانه رو ببینم.-
  بله تو اتاقشه. اجازه بدید من برم و ازش بخوام که بیاد بیرون-
  بله اگه لطف کنید ممنون می شم شما بگید شاید بیاد اما من رو که اصلن!-

  آقا اومدن سیاوشمادرم چند ضربه اي به در کوفت و گفت: افسانه، 
م و در اتـــاق را گشـــودم و آمـــدم قلـــبم فـــرو ریخـــت و بـــه تـــپش افتـــاد از جـــا بلنـــد شـــد

ــاق       ــم از ات ــده باش ــن آم ــه م ــد ک ــی ش ــاورش نم ــن نگریســت. ب ــه م ــا تعجــب ب ــادر ب ــرون م بی
ــتم و     ــدمی برداش ــد ق ــرون. چن ــیاوشبی ــب        س ــر ل ــدي ب ــاور لبخن ــدنم ناب ــا دی ــد. ب ــرا دی م

  نشاند. 



 

 

  افسانه...-
  آمد جلو و با خوشحالی شروع کرد دست و صورت مرا بوسیدن و گفت: 

  طوره عزیزم. بذار دست و پاتو ببوسم که منو بخشیدي!حالت چه -
ــانه اش را          ــه ش ــد ک ــی کن ــا بوس ــودش پ ــول خ ــه ق ــت ب ــی خواس ــتم م ــیدن دس ــد از بوس بع

  گرفتم و مانع شدم و با سرزنش گفتم:
  این کارا یعنی چی!-
  دلم برات تنگ شده بود عزیزم نمی دونی چه قدر خوشحالم کردي!-

  آشتی کنم خندید و گفت: سیاوشبا  مادرم که هنوز باور نداشت که من
ــد    - ــا رو کردی ــار ه ــین ک ــیاوشهم ــوس      س ــو ل ــدر خودش ــن ق ــم ای ــا ه ــانه ي م ــه افس ــا ک آق

  می کنه! من می رم براتون میوه و شیرینی بیارم.
  با لحنی مهربان گفت: سیاوشمادر به بهانه ي میوه رفت و 

  منو ببخش افسانه! می بخشی؟-
  زیر لب گفتم: می بخشم.

  باهات صحبت کنم. بریم رستوران! می خوام-
  باشه.-
  مامان فلور بیاین زحمت نکشید من و افسانه می ریم بیرون.-
  خب تا افسانه آماده می شه شما بیاین یه میوه اي چیزي بخورید. -

ــحبت           ــغول ص ــادرزن مش ــاد و م ــوم و دام ــاده ش ــتن آم ــراي رف ــا ب ــاق ت ــوي ات ــتم ت ــن رف م
ودم اندیشـــیدم تصـــمیم را گرفتـــه بـــودم. شـــدند. لحظـــه اي روي تخـــت نشســـتم و بـــا خـــ

ــال        ــه دنب ــه ب ــرا ک ــردم چ ــه ام برگ ــه خان ــتم ب ــی خواس ــردم م ــی ک ــرش را م ــوب فک ــی خ وقت
بعــد در کمــد را گشــودم و مــانتو و روســریم را بیــرون        آرامــش از دســت رفتــه ام بــودم.    

و  ســـیاوشآوردم و پوشـــیدم بعـــد صـــورتم را بـــا آرایشـــی متعـــادل آراســـتم مـــی دانســـتم 
دوســـت داشـــتند ظـــاهرم را بعـــد از ایـــن مـــاجرا هـــا ببیننـــد. از اتـــاق کـــه  مـــادرم یحتـــ

ــتند     ــن نگریس ــه م ــر دو ب ــتم ه ــرون رف ــیاوشبی ــه     س ــد و لحظ ــد ش ــا بلن ــحالی از ج ــا خوش ب
  اي به من نگریست و بعد از خداحافظی از مادرم راهی شدیم.

  گفت: افسانه ي عزیزم. ممنونم  سیاوشتوي ماشین 
  من می خوام باهات صحبت کنم. -
  .گوش می کنم بگو-
  این جا نه. -
   .باشه االن می ریم رستوران-
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  نه رستوران نه. -
  چرا؟-
  می خوام جایی باشه که شلوغ نباشه.-

  کمی فکر کرد و سپس گفت: خب پارك خوبه. سیاوش
  خوبه.-
ــه داشــ        - ــیدم دیگ ــذابی کش ــه ع ــودي چ ــه نب ــد روزه ک ــن چن ــو ای ــه ت ــی ش ــاورت نم تم از ب

  غصه و ناراحتی سکته می کردم.
در همــین لحظــه مــی خواســت بــا یــک ماشــین برخــورد کنــد کــه ماشــین را کنتــرل             

  کرد با عصبانیت گفتم: 
  یه کم یواش تر برو کی می خوایی این عادتت رو ترك کنی.-
  ببخشید. می دونی که خیلی خوشحالم-
ــازه        - ــه ت ــدگیت باش ــه رانن ــت ب ــم حواس ــه ک ــنم ی ــی ک ــواهش م ــاتم   خ ــادت ه ــی از ع خیل

  باید ترك کنی
  باشه هر چی که تو بخوایی. -
  حنانه خوبه؟-
ــو          - ــه نگ ــود ک ــایی ب ــه غوغ ــا ی ــه ي م ــو خون ــت. ت ــوب نیس ــاد خ ــالش زی ــورده. ح ــرما خ س

  همه ش حرف اومدن تو بود افسانه.
  ؟مامان چه طوره-
  خیلی ناراحته. خیلی دوست داشت که تو آشتی کنی. -

کــه از خوشــحالی ســـراز    ســـیاوشاشــین پیــاده شــدیم و    وقتــی بــه پــارك رســـیدیم از م   
  پا نمی شناخت مرا راهنمایی کرد. رفتیم و روي یک نیمکت کنار هم نشستیم.

  افسانه چی می خوایی بخرم بخوري؟-
  من هیچی نمی خوام.-

  از جا بلند شد و گفت: مگه می شه االن می رم...
  ف بزنیم.می خوام حر ،نگذاشتم جمله اش تمام شود و گفتم: بشین

ــه عمـــوت    ــرا بـ ــتم: چـ ــایم را ازش دور کـــردم و گفـ ــم هـ ــه مـــن نگریست.چشـ نشســـت و بـ
  گفتی؟

ــر         - ــودي. فک ــودي ب ــتقیم نب ــراطی مس ــیچ ص ــه ه ــو ب ــه. ت ــطه بش ــتم واس ــب، ازش خواس خ
  می کنی من می ذاشتم که زندگیم از هم بپاشه.

  من دوست نداشتم اون بفهمه که...-



 

 

ــحب   - ــات ص ــتم باه ــش گف ــط به ــن فق ــر  تم ــه برگ ــه    کن ــدادم ک ــیح ن ــه توض ــه. دیگ دي خون
  چی شده.

ــود       ــوم ب ــن طــور کــه معل ــی دروغ بگــی ای ــه راحت ــونی ب ــی ت ــتم: چــه طــور م ــا عصــبانیت گف ب
  عموت همه چی رو می دونست.

ــه          - ــم دیگ ــی دون ــردي. نم ــو برگ ــه ت ــطه بش ــتم واس ــط خواس ــم. ازش فق ــی گ ــه دروغ نم ن
  شاید مامانم یا حنانه از ناراحتی بهش گفته باشن.

  همیشه!بله مثل -
  چی مثل همیشه!-
  اون حنانه هر چی دلش می خواد می گه و هر کاري دوست داره می کنه.-
ــالق.        - ــی ط ــی گفت ــه ش م ــین هم ــر زم ــا ب ــک پ ــو ی ــه ت ــم ک ــی ه ــن وقت ــتباه نک ــانه اش افس

ــی          ــگ م ــد، زن ــی اوم ــادرم م ــردیم. م ــی ک ــار م ــی ک ــه چ ــادرم و حنان ــن و م ــار داري م انتظ
برخــورد تنــدي کــردي. مــن رو کــه دیگــه       زد جوابشــو نمــی دادي. بــا حنانــه هــم کــه     

  هیچ! پس باید چی کار می کردیم؟
  سکوت کردم و به نقطه اي نامعلوم خیره شدم. 

  افسانه...-
  گذشته از این حرف ها من از اخالقت خوشم نمی یاد.-
  کدومش! بگو من اصالحش می کنم.-
  اون روز هرچی دلت خواست به من گفتی. بهم توهین کردي.-
  عصبانی شده بودم. ببخشید. -
ــه بعــد هــم     - ایــن طــور نمــی شــه کــه هــر کــس عصــبانی شــد هــر کــاري دوســت داشــت کن

  بگه ببخشید.
ــه ي اون روز رو           ــدر کین ــن ق ــاراحتی. ای ــن ن ــاي م ــرف ه ــم از ح ــی دون ــت: م ــل گف مستاص
ــم       ــدش ه ــواب دادي. بع ــتم ج ــر چــی گف ــتی ه ــم نذاش ــه ک ــم ک ــو ه ــانه. ت ــاش افس ــته ب نداش

ي مــا رو عــذاب دادي. بــذار بــرات بگــم مــن کــه قصــد زنــدانی          کــه بــا رفتنــت  همــه   
کـــردن تـــو رو نداشـــتم. پـــاي همـــه ي حـــرف هـــاي روز خواســـتگاري و شـــب عقـــد هـــم  

  هستم اما مگه ازت چی خواستم بهت گفتم کمی متعادل باش!
  عموت هم با زبون خودش اینو بهم گفت. -
ــرف      - ــر ح ــن س ــن. م ــوش ک ــا رو فرام ــته ه ــانه گذش ــنم افس ــی ک ــواهش م ــتادم   خ ــام ایس ه

ــه       ــی ک ــد رو گفت ــانتوي بلن ــا م ــردي ام ــت ک ــادر مخالف ــا چ ــو ب ــوالت بایســت. ت ــو هــم ســر ق ت
ــتم    ــه گف ــم ک ــش ه ــه. آرای ــا  باش ــاش ام ــته ب ــه   داش ــی از باش ــه. خیل ــی باش ــه گفت ــیظ نباش غل
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ــم         ــا ه ــا رو ب ــه ي این ــا هم ــه. م ــون رو یادم ــه ش ــه هم ــیم ک ــر دو گفت ــم ه ــه اي ه ــاي دیگ ه
ــیم. ا    ــم باش ــا ه ــا ب ــردیم ت ــول ک ــی     قب ــم راض ــی ه ــیچ قیمت ــه ه ــتت دارم ب ــن دوس ــانه م فس

  نمی شم از دستت بدم. 
  قلبم به تپش افتاد و سر به زیر افکندم. 

  حاال اگه آشتی هستی بریم رستوران بعد هم برگرد خونه ات.-
  نه ...-

ــه       ــام نشــده بــود ک ــوز جملــه ام تم ــه! بــر نمــی        ســیاوشهن ــاراحتی گفــت: چــی ن بــا ن
  گردي!

  و گفتم:لبخندي بر لب نشاندم 
ــریم          - ــردارم ب ــایلمو ب ــا وس ــه ي م ــم خون ــی ری ــدارم. م ــلوغی رو ن ــله ش ــه. حوص ــتوران ن رس

  خونه
  لبخندي مهربان به صورتش نشست و گفت: خدا را شکر!

ــاهی        ــده. نگ ــگ ش ــه ام تن ــراي خان ــم ب ــدر دل ــه ق ــردم چ ــی ک ــس م ــتم. ح ــه ام برگش ــه خان ب
ــداختم.     ــه ام ان ــاي خان ــاي ج ــه ج ــیاوشب ــه     س ــت: ب ــالی گف ــوش ح ــا خ ــودت  ب ــه ي خ خون

ــی           ــک و ب ــرد و تاری ــا س ــن ج ــود. ای ــالی ب ــات خ ــدر ج ــه ق ــی چ ــی دون ــدي. نم ــوش اوم خ
  روح بود با اومدنت روشنش کردي. ممنونم عزیزم.

  تلفن را برداشت و با مادرش تماس گرفت و صدا را روي بلند گو گذاشت:
  الو مامان. خبر خوش. افسانه برگشته.-
  کشتی. عزیزم خوب شد که برگشتی. خدا را شکر. افسانه جان تو که ما رو-

  نشستم و گفتم: سالم مادر جون حدیث.حالت خوبه؟ سیاوشآمدم کنار 
ــادر          - ــی م ــم بگ ــه به ــود ک ــده ب ــگ ش ــم تن ــدر دل ــه ق ــی چ ــی دون ــزم نم ــرم عزی ــت ب قربون

  .جون حدیث
ــا         ــدیمیم، تنه ــت ق ــنم زن داداش، دوس ــی بی ــواب م ــدا خ ــت: خ ــه گف ــد ک ــه آم ــداي حنان ص

  خواهرم برگشته.
  حنانه.سالم -
  سالم عزیزم وایی کلی ناراحت بودیم باور نمی کنی چه قدر خوشحال شدیم.-
حنانــه راســت مــی گــه افســانه جــان مــادر. بــاالخره مــی تــونم راحــت بخــوابم. ایــن             -

  که روز و شب دیگه نداشت. سیاوش
  کلی حرف دارم برات آجی افسانه. -
  باشه من سراپا گوشم.-



 

 

  چشم و دلت روشن. سیاوشپس به امید دیدار. داداش -
  ممنون حنانه خانم.-
  خب خدا را شکر مادر. خوشحالمون کردي.-
  .ممنون مادر جون حدیث فعلن خداحافظ-
  خداحافظ عزیزم.-

  با لبخند به من نگریست و در آغوشم گرفت. سیاوشبعد از پایان تماس 
صــبح وقتــی چشــم بــاز کــردم احســاس مــی کــردم ذهــنم دیگــر آشــفتگی گذشــته را            

احســـاس مـــی کـــردم هـــیچ جـــا خانـــه ي خـــودم نمـــی شـــود. بعـــد از خـــوردن   نـــدارد. 
ــاهی           ــود نگ ــده ب ــگ ش ــا تن ــک ه ــداي گنجش ــراي ص ــم ب ــالکن و دل ــوي ب ــتم ت ــبحانه رف ص
ــتند            ــان را داش ــادابی خودش ــراوت و ش ــدام ط ــر ک ــداختم ه ــدان ان ــوي گل ــاي ت ــل ه ــه گ ب

  نفسی تازه کردم و از بالکن رفتم.
ــه اي گ    ــردم و گوش ــن ک ــراهم را روش ــن هم ــه      تلف ــارم و ب ــاق ک ــوي ات ــتم ت ــد رف ــتم. بع ذاش

  نقاشی هایم نگریستم. لبخندي رضایت بخش بر لبانم نشست.
ــویم را          ــض گل ــا بغ ــماره ي رض ــدن ش ــراهم  و دی ــن هم ــداي تلف ــنیدن ص ــا ش ــد ب ــدتی بع م

  فشرد و پاسخ گفتم:
  الو-
  الو سالم افسانه. پس تو کجایی تلفنت چرا خاموش بود؟-
  کرده بودم. اصلن اعصاب نداشتم. ببخشید این چند روزه خاموشش-
  اي بابا، نمی گی من نگران می شم.-

  بغض آلود گفتم: چی بگم!
  چی شد؟-
  برگشتم خونه.-
  آخه چرا؟-
  می سوزه. سیاوشنمی دونم رضا. دلم براي -

  با اعتراض گفت: صد بار گفتم به دلسوزي کاري نداشته باش.
چنــد روزه آرامشـــم رو از  خــب نمـــی دونــم چـــه طــوري بـــرات بیــان کـــنم. آخــه ایـــن      -

دســـت داده بـــودم ایـــن دعواهـــا اعصـــابم رو بهـــم ریختـــه بـــود از درس و دانشـــگاه عقـــب   
افتــاده بــودم نمــی دونــم زنــدگیم کــاملن بهــم ریختــه بــود حــداقل در گذشــته راحــت           
ــاراحتی         ــه ش ن ــلن هم ــدت اص ــن م ــا ای ــیدم ام ــی رس ــرفت م ــه پیش ــردم و ب ــی ک ــدگی م زن

  ذاشته بود.تو درس خوندنم هم اثر گ یبود حت
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ــرفتن       - ــالق گ ــی ط ــی گ ــت م ــا راس ــنم. ام ــت نک ــاراحتم درک ــون ن ــاید االن چ ــم ش ــی دون نم
هــم اعصــاب خودشــو مــی خــواد. بــه راســتی کــه تــو هــم تــو زنــدگیت هیچــی کـــم              
ــی.           ــایی برس ــه ج ــه ی ــی و ب ــته باش ــش داش ــونی آرام ــونی درس بخ ــی ت ــت م ــتی. راح نداش

  شاید هم در کل اشتباه بوده که بخوایی جدا بشی.
ــر - ــی        ه ــنم نم ــی ک ــو م ــی فکرش ــا وقت ــا رض ــود ام ــده ب ــت کنن ــی ناراح ــارش خیل ــد رفت چن

ــتش          ــم. راس ــا بش ــرف ه ــن ح ــالق و ای ــائل ط ــه وارد مس ــدارم ک ــو ن ــایی ش ــه توان ــونم دیگ ت
ــن  ــیاوشم ــاال بخــوام           س ــدارم کــه ح ــم دوســت ن ــا ایــن رو ه ــت نــدارم ام رو اصــال دوس

ــا       ــه آی ــم ک ــه اي باش ــدگی دیگ ــه زن ــر ی ــم منتظ ــاز ه ــه و ب ــدگیم بپاش ــا    زن ــه ی ــم بش ــاز ه ب
ــی        ــتباه م ــن اش ــاي ای ــم پ ــاال ه ــردم ح ــه ازدواج ک ــردم ک ــتباه ک ــون اول اش ــن از هم ــه. م نش
ــه         ــدارم ب ــت ن ــنم. دوس ــرفت ک ــونم و پیش ــونم درس بخ ــه بت ــه ک ــن این ــدف م ــا ه ــونم. تنه م

  هر طریقی عقب بیفتم.
ــم         ــن ه ــنم م ــی ک ــو م ــوب فکرش ــه خ ــاال ک ــی. ح ــی گ ــت م ــت: راس ــید و گف ــی کش ــا آه رض

  خودم براي خودم ساختم وانتخاب کردم راضی هستم. به این زندگی که
  خب از خودت بگو چه خبر؟-
ــه        - ــم دیگ ــاال ه ــود. ح ــاموش ب ــرفتم خ ــی گ ــاس م ــی تم ــودم هرچ ــران ب ــه نگ ــتم ک هیچ.گف

  عیب نداره به زندگیت فکر کن این که چه طور می تونی به هدفت برسی.
  ممنونم که درك کردي.-
  فعلن کاري نداري. -
  .نه خداحافظ-
  .خداحافظ-

ــدرم          ــه پ ــود ک ــتراحت ب ــغول اس ــتم. مش ــه اي گذاش ــن را گوش ــاندم و تلف ــرو نش ــم را ف بغض
  تماس گرفت.

  سالم بابا.-
  رفتی خونه. سیاوشسالم افسانه. دیشب مامانت بهم گفت که با -
  به نظرت کار درستی کردم. بابا-
  به نظرم همیشه تو مشکالت بهترین راه رو انتخاب می کنی. -
  ممنونم.-
  خوشبخت بشی دخترم. -
  راستی از حمایت شما هم ممنونم.  -
  خب دیگه. پدر و مادر تا آخر عمرشون پاي بچه هاشون هستن.-



 

 

  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: باز هم ممنون.
  .من کار دارم عزیزم زنگ زدم حالتو بپرسم. فعلن خداحافظ-
  خداحافظ بابا.-

ــور      ــگ خ ــن زن ــاره تلف ــاس دوب ــان تم ــد از پای ــدم و     بع ــه خندی ــماره ي حنان ــدن ش ــا دی د ب
  گوشی را برداشتم و گفتم:

  چیه؟-
  سالم افسانه. این چه طرزشه؟-
  .باشه سالم. خب بگو-
  اي بابا چته. -

  !خندیدم و گفتم: باورت نمی شه از صبح تا حاال شده مخابرات
  خندید و گفت: زنگ زدم بگم که ما امشب می یایم خونه اتون.

  خودتونو دعوت می کنید. خوش اومدین.خوبه خودتون هم که -
ــانه خیلــی             - ــی یــایم. افس ــا شــام م ــا ب ــت نکــن م ــه چیــزي درس ــان مــی گ ــتی مام راس

   .خوشحالم
  باشه پس منتظرم. االن می خوام برم دانشگاه کاري نداري؟-
  نه به امید دیدار!-

ــتم         ــوبی را داش ــتم. روز خ ــگاه رف ــه دانش ــردم و ب ــب ک ــه ام را مرت ــاس خان ــان تم ــد از پای  بع
از همــه مهــم تـــر ایــن احســاس آرامـــش بــود. دانشــگاه درس و مراتـــب عــالی تــر تنهـــا         

  هدف من در زندگی بود.
ــانه ام        ــایم را دور شـ ــیدم و موهـ ــم را پوشـ ــرین لباسـ ــا بهتـ ــان هـ ــراي ورود مهمـ ــب بـ شـ

  گفت: سیاوشریختم. 
  خیلی زیبا شدي عزیزم.-
  خواهش می کنم. چه عجب تو یه تعریفی هم از من کردي!-
ــی - ــو        ب ــن ت ــردم ای ــد ک ــف و تمجی ــو تعری ــدگیمون از ت ــام زن ــه در تم ــن ک ــن. م ــافی نک انص

  هستی که هیچ وقت از من نه تعریفی کردي نه این که ابراز عشقی کردي!
ــن        ــز مخصوص ــم نی ــرش ه ــه ي آخ ــن جمل ــردم ای ــس ک ــت. ح ــی گف ــت م ــت. راس ــبم ریخ قل
ــا     ــون یـ ــی ري دنبالشـ ــو مـ ــب تـ ــتم: خـ ــنیدن زدم و گفـ ــه نشـ ــودم را بـ ــان آورد.خـ ــه زبـ بـ

  خودشون می یان. 
  االن می رم دنبالشون. -
  خوبه زود تر برو تا بیاین.-
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رفـــت بـــا بـــه یـــاد آوردن جملـــه اش حـــس بـــدي بهـــم دســـت داد بـــه    ســـیاوشوقتـــی 
  راستی اگر او احساس واقعی من را نسبت به خودش می فهمید چه می کرد!

  مرا در آغوش کشید و گفت: ، باورود مهمان هایم به استقبالشان شتافتم. حنانه
  قربونت برم عزیزم. خیلی دوستت دارم. -

بعـــد از آن مـــادرش مـــرا در آغـــوش کشـــید و گریســـت. دلـــم ســـوخت. حنانـــه بـــا دیـــدن 
  کرد. گریه ي مادرش گریه

  نمی دونی چه قدر ناراحت بودم. خوشحالم که برگشتی.-
خــب حــاال چــرا گریــه مــی کنــی! حنانــه تــو دیگــه چــرا امشــب کســی حــق نــداره              -

  کجاست؟ سیاوشناراحت باشه. بیاین بشینید 
  رو می یاره. غذاداره -

  خندیدم و گفتم: چرا زحمت کشیدین. 
  دور هم می خوریم بیشتر خوش می گذره. -

را گذاشـــت تـــوي آشـــپزخانه. مـــدتی را بـــا هـــم   ظـــرف هـــاي غـــذا ســـیاوش نشســـتند و
ــوه بــودیم کــه           ــد از آن مشــغول خــوردن می ــم شــام خــوردیم. بع ــحبت کــردیم و دوره ص

ــگاه از    ــورد باشـ ــواالتی در مـ ــه سـ ــیاوشحنانـ ــی     سـ ــواب داد. مـ ــم جـ ــه او هـ ــید کـ پرسـ
ــاقري بداند.    ــدي ب ــد از مه ــی خواه ــتم م ــیاوشدانس ــز      س ــه چی ــت هم ــی دانس ــوب م ــم خ ه

  ا گفت اما در مورد او هیچ حرفی نزد.ر
ــت:      ــادرش گف ــرد و م ــکوت ک ــه س ــد از آن حنان ــیاوشبع ــو      س ــه ت ــر مگ ــه خب ــدي چ از مه

  تمرینات نیست؟
  چرا هست. چه طور مگه.-
  هیچی فکر کردم دیگه ول کرده -
  نه اون هم هست.-
  چیه مامان البد فکر کردي چون از ما جواب رد شنیده دیگه زندگی تعطیل.-

  هرسه جا خوردیم.  سیاوشجمله ي از این 
ــازه       ــد اج ــاره اوم ــاقري دوب ــدي ب ــه مه ــی شــه اگ ــت: داداشــی. م ــان گف ــی مهرب ــا لحن ــه ب حنان

  بدي.
ــی یــاد و             - ــدي بــاقري م ــه دوبــاره مه ــی دونــم ک ــادر. مــن م ــی گــه م ــه راســت م حنان

  تقاضاش رو تکرار می کنه.
  نه مامان صد بار دیگه هم بیاد من می گم نه.-

  رفی بزند اما ساکت شد. حنانه می خواست ح



 

 

  آخه چرا مادر! پشت پا به بخت این دختر نزن.-
ــی      - ــرکوفتش مـ ــن سـ ــم بفهمـ ــرکس هـ ــوهرش، هـ ــانواده ي شـ ــیمونی داره. خـ ــردا پشـ فـ

ــن            ــم س ــه ه ــد ک ــوایی دروغ بگی ــی خ ــه نم ــما ک ــنم ش ــن. ببی ــی زن ــش م ــه به ــن طعن زن
  هستند یا این که فقط یه سال بزرگتره...

ــی   - ــه م ــه ک ــا چی ــرف ه ــن ح ــیم     اواه ای ــواییم بگ ــی خ ــم دروغ نم ــی ه ــه کس ــا ب ــه م ــی. ن زن
  اما براي طعنه و کنایه هم خدا کریمه

  داداش من ناراحت نمی شم هرچی می خوان بگن.-
ــیاوش ــرف          س ــت ح ــان گذش ــی زم ــی! وقت ــی گ ــت: االن م ــاند و گف ــب نش ــر ل ــدي ب پوزخن

ــوهرت             ــا ش ــاظ ب ــر لح ــاال از ه ــت ب ــه رف ــم ک ــنت ه ــه. س ــی ش ــم م ــرات مه ــم ب ــه ه بقیی
  اختالف پیدا می کنی. 
  حنانه با ناراحتی گفت:

ــالمه!     - ــد س ــه چن ــن االن مگ ــار م ــی انگ ــی گ ــوري م ــه ج ــال ازت    داداش ی ــه س ــط ی ــن فق م
  کوچکترم.

  م و گفتم:پادرمیانی کرد
ــا        - ــث ه ــن بح ــیم ای ــع بش ــم جم ــدیم دور ه ــب اوم ــه ش ــون ی ــه ت ــنم از هم ــی ک ــواهش م خ

  .رو راه نندازین
  معذرت می خوام افسانه جان ناراحتی شدي؟-
دوســـت  یبحـــث بـــاال مـــی گیـــره حتـــ ســـیاوشآره. االن یکـــی شـــما مـــی گـــین یکـــی -

  ره اي هم ناراحت از این خونه بره بیرون.ذندارم امشب یکی 
ــکو ــد. االن مـــی رم   هرســـه سـ ــه درك مـــی کنیـ ــه دادم: ممنـــون کـ ت کردنـــد و مـــن ادامـ

  براتون تخمه می یارم.
ــه     ــتم حنانـ ــی دانسـ ــدیم مـ ــه شـ ــوردن تخمـ ــون و خـ ــاي تلویزیـ ــغول تماشـ ــم مشـ  ،دور هـ

ناراحــت اســت امــا بــه احتــرام مــن بــه روي خــودش نمــی آورد و مــی خندیــد. مــدتی            
ــ  ســـیاوشبعـــد  دم خودشـــان در ماشـــین آن هـــا را بـــه خانـــه شـــان رســـاند دیگـــر نفهمیـ

ــه      ــادرش ب ــه و م ــم حنان ــاز ه ــه ب ــودم ک ــا مطمــئن ب ــه ام ــد یان ــرده ان اصــرار  ســیاوشبحــث ک
  می کنند. مهم این بود که در آن لحظه به احترام من دیگر ساکت شدند.

ــی  ــیاوشوقت ــرده         س ــث ک ــم بح ــا ه ــاز ب ــه ب ــود ک ــوم ب ــره اش معل ــت از چه ــه برگش ــه خان ب
  گفت: سیاوشاند من چیزي نپرسیدم. 

  خوش گذشت!-
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بلـــه. خـــانواده ات اذیـــت و آزاري نـــدارن وقتـــی هـــم مـــی یـــان خودشـــون هـــم همـــه ي  -
  کارها رو انجام می دن.

  خب خدا را شکر بیا بشین کارت دارم. -
  با لبخند کنارش نشستم و گفتم: بگو

  دو تا بسته آورد و داد دستم و گفت: ببین خوشت می یاد سیاوش
ــانت      ــک م ــردم ی ــاه ک ــه نگ ــا را ک ــته ه ــدم      بس ــکی دی ــی مش ــلوار ل ــک ش ــی و ی ــد آب وي بلن

  خندیدم و گفتم: 
  ممنونم اینا رو کی خریدي؟-
  وقتی قهر بودي به امید این که برگردي و بهت کادوشون بدم.-
  خب حاال که اومدم.-
  بپوش ببین می پسندي یانه. -
ــی     - ــا هــم م ــا ب ــاش مــی گفتــی ت ــا اي ک ــو انتخــاب کــردي. ام ــه چــون من ــو ســلیقه ات خوب ت

  و من هم انتخاب می کردم. رفتیم 
ــرات مــی     - ــم و هــر چــی دوســت داشــتی ب ــا هــم مــی ری ــه روز ب ــه هســتند ایشــاال ی اینــا هدی

  خرم.
  ممنونم. -

  بسته ي دیگري را به من نشان داد و گفت:
ــودش             - ــراي خ ــم ب ــی ه ــدیم یک ــیم خری ــه رفت ــا حنان ــو ب ــت این ــال هس ــه ش ــم ی ــن ه ای

  خرید. 
گفـــتم: واقعـــن ممنـــون. رنگهـــاي  شـــال خـــوش رنـــگ و شـــادي بـــود بهـــش نگریســـتم و 

  خوبی هم انتخاب کردي.
ــتفاده          - ــاد اس ــاي ش ــگ ه ــا از رن ــد جوون ــه بای ــه ک ــانم این ــاد مام ــنم. اعتق ــی ک ــواهش م خ

ــی            ــم  م ــانم ه ــه مام ــود. ب ــفید ب ــاش س ــه لباس ــود همیش ــور ب ــین ط ــم هم ــام ه ــنن. باب ک
   و رنگاي شاد بپوشی. گفت سعی کن تو هم همیشه مرتب و تمییز باشی

  پدرش دلم گرفت و با لحنی غمگین گفتم:به یاد 
ــیاوش - ــا      سـ ــات بـ ــاهی اوقـ ــده گـ ــی داري. شـ ــه احساسـ ــت چـ ــدرت نیسـ ــه پـ ــن کـ از ایـ

  خودت بگی اي کاش اون این جا بود و کنارتون بود.
آهـــی کشـــید و لبخنـــدي آرام بـــر لـــب نشـــاند و گفـــت: بابـــام شـــهید شـــد گمنـــام! ایـــن  

  باعث افتخار منه.
  داد: لحظه اي سکوت کرد و بعد ادامه



 

 

ــه         - ــم همیش ــا االن ه ــم. ام ــاش باش ــتر باه ــی بیش ــت کم ــی خواس ــم م ــه دل ــتش همیش راس
ــم            ــی زن ــرف م ــاش ح ــره باه ــی گی ــم م ــی دل ــنم و وقت ــی ک ــش م ــودم احساس ــار خ در کن
ــه             ــی چی ــی دون ــت. م ــن هس ــر م ــت س ــرش پش ــاي خی ــه و دع ــی کن ــام م ــم دع ــی دون م

ــی        ــه م ــنوم ک ــی ش ــا م ــی ه ــون بعض ــابون از زب ــه و خی ــو کوچ ــی ت ــات وقت ــاهی اوق ــن گ  ،گ
ــا       ــرف ه ــن ح ــد و از ای ــون برداری ــت از سرش ــه دس ــد دیگ ــرده ان ــه م ــا دیگ ــیش   ، این ــم آت دل

  می گیره و بدجوري می سوزه!
  چه طور دلشون می یاد این طوري بگن!-

  دیگر سکوت کرد... سیاوشبغض راه گلویم را بست. 
  فصل نهم

ي یـــک روز وقتـــی از دانشـــگاه کـــه برگشـــتم بعـــد از عـــوض کـــردن لبـــاس هـــایم  از تـــو  
ــغول        ــرون آوردم و مشـ ــودم را بیـ ــه بـ ــل پختـ ــب قبـ ــه شـ ــه اي کـ ــاالد اولویـ ــال سـ یخچـ

  خوردن بودم که تلفن همراهم به صدا در آمد:
  الو-
  الو سالم حالت خوبه افسانه جون-
  خوبم. تو چه طوري رضا؟ چه خبر؟-
  هیچ . حوصله م سر رفته. -
  خب یه کاري کن برو سینما یا پارك چه می دونم.-
   .ي سینما و پارك رفتن هم حوصله می خوادچی فکر کرد-
  راست می گی. -
  یاد اون روزها به خیر چه قدر می رفتیم پارك.-
   .وقتی یادم می یاد به اون موقع ها  دلم می گیره-
  زندگی من و تو بیشتر اوقات تو رویا می گذره.-
  باورت می شه بارها و بارها تو تصوراتم تقدیرم را جور دیگه اي رقم زدم. -
  چه جوري؟-
  .اول تو بگو-
  .بگو افسانه جان من هم می گم-
خــب خــودم رو مــی بیــنم کــه خوشــحال و خنــدان تــو اون عیــد دیــدنی دارم بــه تــو            -

ــین          ــدرومادرم و هم ــکان پ ــتی . اش ــرحال هس ــاد و س ــن ش ــل م ــم مث ــو ه ــنم ت ــی ک ــاه م نگ
ــ ــه و        ط ــی کن ــولی م ــم فض ــکان دای ــحالیم. اش ــون خوش ــه ام ــه، هم ــو هم ــدرومادر ت ــم پ ور ه

ــن      ــراي خــودش بشــینه. م ــه جــا ب ــه و ی ــت نکن ــا اذی ــی خــواد ت ــره ازش م ــا چشــم غ ــان ب مام
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ــان و زن          ــاي مام ــرف ه ــه ح ــتم و دارم ب ــیب هس ــه س ــوردن ی ــال خ ــتم ودرح ــاکت نشس س
  کنم .دایی گوش می دم. زیر چشمی هم گاهی اوقات به تو نگاه می 

بغــض گلــویم را فشــرد و اشــک از چشــمانم جــاري شــد بعــد بــا صــدایی لــرزان ادامــه            
  دادم: 

زن دایــی داره در مــورد دایــی صــحبت مــی کنه.کــه بــا ایــن کــه وضــع مــالی خــوبی            -
  داره اما دریغ داره.

ــه         ــا ی ــه آدم ت ــی گ ــتم؛ داره م ــب گف ــدي غری ــا لخن ــد ب ــیدم و بع ــی کش ــردم و آه ــکوت ک س
ــی    ــتش م ــه پس ــوبی ب ــر خ ــاال     دخت ــرش ب ــراي پس ــو ب ــر آستیناش ــی زودت ــر چ ــد ه ــوره بای خ

  بزنه وگرنه دیر می شه...
ــال      ــه و در کم ــد مــی زن ــد تن ــم هــول شــده و داره تن ــب خــودم ه ــی کــنم و قل ــو نگــاه م ــه ت ب

  دایی منو براي تو خواستگاري می کنه. ناباوري زن
ــد از       ــا بعـ ــت. رضـ ــانم نشسـ ــر لبـ ــب بـ ــدي غریـ ــد و لبخنـ ــاري شـ ــمانم جـ ــک از چشـ اشـ

  طوالنی آهی کشید و گفت: سکوتی 
   !درست مثل تصورات من-

  آب بینی ام را باال کشیدم و اشک هایم را پاك کردم. 
  افسانه داري گریه می کنی؟-
  نه...-
  چرا خودم شنیدم داري گریه می کنی.-
  ببخش ناراحت شدم. -
  من معذرت می خوام باعث شدم تو ناراحت بشی. -
  ت هر روز منه. اشکالی نداره گفتم که این تصورا-
  بهتره کمی استراحت کنی. -
  .باشه . اما تو برام نگفتی-
  گفتم که من هم مثل توفقط کمی پیاز داغش بیشتر...-
  .باید برام بگی-
ــت            - ــم االن حال ــی دون ــه.  م ــاال ن ــا ح ــم ام ــی گ ــرات م ــم ب ــه اش ه ــی ادام ــم. حت ــی گ م

  خوب نیست پس بذار براي بعد.
  باشه-
  .پس فعلن خداحافظ-
  .ظخداحاف-



 

 

ــد         ــا بلن ــورم از ج ــزي بخ ــتم چی ــی توانس ــر نم ــد دیگ ــراغم آم ــه س ــاس گری ــان تم ــد از پای بع
ــتم           ــادت داش ــدم. ع ــره ش ــه آن خی ــردم و ب ــن ک ــون آن را روش ــراغ تلویزی ــتم س ــدم و رف ش

  وقتی ناراحت بودم به تصویر تلویزیون می نگریستم. 
ــا         ــه ح ــا ب ــداختم. ت ــاعت ان ــه س ــاهی ب ــد. نگ ــمانم آم ــراغ چش ــواب س ــد از آن خ ــیش بع ل پ

ــه   ــود ک ــده ب ــیاوشنیام ــن        س ــا تلف ــد. ب ــه نیای ــه خان ــاعت ب ــن س ــا ای ــی ت ــالع قبل ــدون اط ب
همــراهش تمــاس گــرفتم امــا در دســترس نبــود. دلــم شــور افتــاد و بــا تلفــن خانــه ي            

  مادرش تماس گرفتم. 
  .الو سالم حنانه-
  سالم افسانه االن می خواستیم باهات تماس بگیریم. -
  چرا چی شده؟-
  .راستش-

  هري ریخت و گفتم:قلبم 
ــه   - ــزن حنان ــرف ب ــیاوش ،ح ــرم        س ــی گی ــاس م ــنش تم ــا تلف ــم ب ــی ه ــده هرچ ــه نیم خون

  در دسترس نیست چیزي شده. 
  .خب پاشو بیا این جا-

  با نگرانی گفتم: چرا؟ چی شده؟
  هول نکن افسانه...-
  جون به لبم کردي...-

مــی خواســت حرفــی بزنــد کــه مــادرش گوشــی را از دســتش گرفــت و گفــت: بــده بــه            
  من ببینم 

ــزم.  - ــو عزیـ ــران نشـ ــان نگـ ــانه جـ ــیاوش افسـ ــتش،  سـ ــا دوسـ ــد  االنبـ ــه  ناومـ ــه. یـ خونـ
  مصدومت ساده است. 

  االن می یام ...-
تلفــن را قطــع کــردم و بــا عجلــه مــانتو پوشــیدم و بــا تاکســی تلفنــی راهــی شــدم. بــا            

  خانه اشان شدم. نگرانی وارد 
  سالم -
  ؟سالم کجاست-
  .تو اتاقه خوابیده-
  نگران نباش افسانه...-
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ــالم         ــت: س ــن گف ــدن م ــا دی ــود و ب ــته ب ــارش نشس ــادرش کن ــاق م ــوي ات ــتم ت ــه رف ــی توج ب
  .افسانه جون

  .زمزمه وار گفتم: سالم مادر
  حالت چه طوره؟ سیاوشبا شنیدن صدایم پلک گشود و گفتم:  سیاوش

  ...گفت: عزیزم چیزي نیست فقط یه کمی سیاوششستم و کنارش روي تخت ن
  نگذاشتم صحبتش تمام شود و با ناراحتی گفتم:

  ؟چرا به من نگفتی-
  از این چیزا پیش می یاد عزیزم. تو نباید نگران بشی.-

در همــین حـــین حنانــه وارد شـــد و فکـــر کــردم مـــی تـــوانم هــر چـــه را کـــه در دل دارم     
  سرش خالی کنم.  عصبی گفتم: 

ــحبت        - ــن ص ــا م ــوري ب ــه ط ــانم چ ــن خ ــی ای ــی دون ــردم. نم ــی ک ــکته م ــرس س ــتم از ت داش
  کرد. 

  حنانه من و من کنان گفت: خب من...
  نمی تونستی این خبر رو بهتر بگی. -
  آروم باش عزیزم.-

  .با گریه گفتم: دلم هزار راه رفت فکر کردم خدایی نکرده تصادف کردي
ــور آ      ــه ط ــتم: چ ــه گف ــه حنان ــبانی رو ب ــد عص ــت     بع ــد نیس ــلن بل ــانم اص ــن خ ــم. ای روم باش

  صحبت کنه. 
  مگه چی گفتم.  -
  دیگه چی می خواستی بگی. جونمو به لبم رسوند.-

  دستم را گرفت و با لحنی مهربان گفت: عزیزم. یه کمی آروم باش.  سیاوش
   !اشک امانم را برید حنانه گفت: اما من

  با صدایی بلند گفت: بسه دیگه...برو براش یه لیوان آب بیار... سیاوش
ــدم          ــی آرام ش ــه کم ــد از آن ک ــد بع ــوان آب آم ــک لی ــا ی ــت و ب ــه رف ــد. حنان ــک ش ــم خن دل

گفــتم: ببخشــید کــه صــدام بــاال رفــت امــا        ســیاوشو حنانــه و مــادرش رفتنــد. رو بــه    
ــودي        ــه نب ــو ک ــردم. ت ــی ک ــوب م ــنگ ک ــتم س ــدا داش ــه خ ــدم ب ــبانی ش ــی عص ــه خیل ــه چ ک

  طوري خبر رو گفت. 
ــی       - ــز مهم ــه چی ــم ک ــی گ ــاتون م ــه ت ــر س ــه ه ــه دارم ب ــن ک ــوده. م ــول ب ــم ه حــتمن اون ه

  نیست. حداقل مادر و حنانه که این چیزا رو دیدن. 
  االن بهتري؟-



 

 

  خوبم.-
ــت         ــم دس ــترس به ــم . اس ــه آروم بش ــن ک ــاي ای ــه ج ــو ب ــا ورود ت ــط ب ــت:  فق ــوخی گف ــه ش ب

  و بکشید که نشد. داد. فقط منتظر بودم موهاي هم ر
   !خندیدم و گفتم: تو در مورد من چی فکر کردي

  خندید و گفت: هیچی. 
  ؟چرا نیمدي خونه ي خودمون-
  خب مهدي اوردم این جا.-
  بهتره استراحت کنی. -
  باشه. ممنون.-

ــرفتم         ــی گ ــدکی آرام م ــردم ان ــی ک ــر م ــه فک ــه حنان ــبت ب ــبانیتم نس ــه عص ــی ب ــب وقت آن ش
ــو    ــودم ط ــته ب ــاالخره توانس ــه       ب ــه ب ــد ک ــر چن ــنم. ه ــی ک ــا را تالف ــتگی ه ري آن دل شکس

  نظر خودم هنوز کم بود. 
ــی           ــا م ــا رض ــه ب ــتانی ک ــه ي داس ــه ادام ــایم ب ــتم و و در روی ــم گذاش ــایم را روي ه ــک ه پل

ــردم   ــر ک ــیم فک ــتیم بنویس ــت زن      خواس ــی رف ــیش م ــوبی پ ــه خ ــز ب ــه چی ــایم هم . در رویاه
ــا       ــت. رض ــی گذاش ــرام م ــن احت ــه م ــت و ب ــت داش ــرا دوس ــی م ــه را    دای ــرین حلق ــرایم بهت ب

خریـــد و زیبـــاترین لبـــاس عـــروس را تـــن کـــردم. خـــانواده هایمـــان شـــاد بودنـــد و شـــب  
ــه           ــه ب ــدم ک ــرق ش ــیرینم غ ــاي ش ــدر در رویاه ــود. آن ق ــه نب ــم و غص ــري از غ ــی خب عروس

  خواب عمیق فرو رفتم.
ــن و   ــتم: مـ ــتم و گفـ ــینی را برداشـ ــبحانه سـ ــام صـ ــبح هنگـ ــیاوشصـ ــی   سـ ــاق مـ ــوي اتـ تـ

  خوریم. 
  بدون این که یک کلمه هم با حنانه صحبت کنم رفتم توي اتاق. 

  معذرت می خوام افسانه. باعث زحمت شدم. -
  .چه زحمتی-

  سینی را از دستم گرفت و روي تخت گذاشت. 
ــی          ــی تلفن ــا تاکس ــدم ب ــگاه اوم ــه از دانش ــر ک ــتم: ظه ــوردن گف ــین خ ــتم و ح ــارش نشس کن

  می ریم خونه. 
  یم.اینجا بمون عزیزم بهتر نیست-
  این چه حرفیه. -
  باشه حاال من با مادر صحبت می کنم. -
  ممنون. صبحونه اتو کامل بخور.-
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بعـــد از آن راهـــی دانشـــگاه شـــدم. دوســـت نداشـــتم بـــیش از ایـــن خانـــه اشـــان بمـــانیم.   
احســـاس خـــوبی نداشـــتم. مـــی خواســـتم بـــرویم خانـــه ي خودمـــان. طاقـــت دیـــدن یـــک 

  لحظه اي حنانه را نداشتم. 
خانــه برگشــتم بــا دیــدن حنانــه رویــم را برگردانــدم و خطــاب بــه مــادر           بــه ظهــر کــه 

  گفتم: سالم. 
  سالم افسانه جون.-
  کجاست؟ سیاوش-
  تو اتاقه. -

  با دیدنم لبخندي بر لب نشاند و گفت:  سیاوشرفتم توي اتاق و 
  ؟سالم افسانه. تو که نبودي مامانت اینا اومدن دیدنم چرا اونا رو نگران کردي-

  کردن لباس هایم گفتم:  حین عوض
مامـــانم زنـــگ زده بـــود خونـــه ي خودمـــون و کســـی گوشـــی رو برنداشـــته بـــود زنـــگ زد -

  به تلفنم و بهش گفتم چی شده.
  به هر حال شرمنده شدم. -
  این چه حرفیه. -

  صداي مادرش آمد که می گفت: بچه ها بیاین میز شامو آماده کنید. 
ــه      ــودم ک ــاق ب ــتن از ات ــرون رف ــین بی ــیاوشح ــانه  س ــت: افس ــه     ،گف ــی دیگ ــی کن ــر نم فک

  تنبیه حنانه کافی باشه. 
  روي برگرداندم و گفتم: بذار به عهده ي خودم. 

  باشه عزیزم. هر جور که خودت می دونی.-
  از اتاق خارج شدم و گفتم: زحمت کشیدید. مادر جون. 

  مگه چی کار کردم همه بچه هاي خودم هستین. دستاتو بشور بیا. -
ــو  ــوردن ب ــین خ ــه  ح ــه رو ب ــیاوشدیم ک ــتم:  س ــیاوشگف ــاش    س ــاده ب ــار آم ــد از ناه ــان بع ج

  تا بریم خونه ي خودمون. 
  هنوز صحبتم تمام نشده بود که مادر جون گفت: 

  تا وقتی حالش کامل خوب نشده این جا می مونید. -
  چه طور! یعنی می خوایین بگید که من بهش رسیدگی نمی کنم.-
ــزدم. در    - ــی ن ــین حرف ــن همچ ــه م ــی ري      ن ــه م ــو ک ــب ت ــره. خ ــید بهت ــا باش ــن ج ــع ای واق

  کالس و خسته می یاي و...



 

 

ــه  - ــی ندون ــر ک ــیاوشه ــی       س ــنم حت ــی ک ــدگی رو اداره م ــور زن ــه ط ــن چ ــه م ــه ک ــی دون م
  ناهار و شام رو شب قبل می پزم. 

ــود  - ــم خ ــی دون ــزم م ــیاوشعزی ــت      س ــدر زحم ــه ق ــو چ ــه ت ــه ک ــن گفت ــه م ــا ب ــا و باره باره
م و ترتیـــب هســـت امـــا االن موضـــوع فـــرق مـــی  مـــی کشـــی و همـــه ي کارهـــات رو نظـــ

  کنه. 
ــه  ــیاوشب ــتم و  س ــیاوشنگریس ــن   س ــادر م ــت: م ــر    گف ــه فک ــی ندون ــر ک ــت ه ــیم نیس هیچ

  می کنه من...
  به هر حال تا مدتی مهمون من هستید. -

ــرگرم          ــه س ــن ک ــراي ای ــد از آن ب ــدم. بع ــوردن ش ــغول خ ــوري مش ــا دلخ ــردم و ب ــکوت ک س
شســـتن بـــودم کـــه حنانـــه آمـــد کنـــارم شـــوم ظـــرف شســـتن را انتخـــاب کـــردم. حـــین 

  وگفت: بذار کمکت کنم. 
  با کنایه گفتم: الزم نیست کمک کنی. 

  .طعنه می زنی-
  .نه خیر-
  افسانه معذرت می خوام. ببخشید دیگه...-

گونــه ام را بوســـید و یــک کلیـــپس قرمــز رنـــگ جلــوي صـــورتم گرفــت و گفـــت: تقـــدیم      
  .به شما

کلیـــپس را ازش گـــرفتم و گفـــتم: پـــس ظـــرف هـــا  دســـتکش را از دســـتم بیـــرون آوردم و 
  هم خودت بشور.

  پس بخشیدي. -
ــم         ــا ه ــم ب ــی ری ــه روز م ــانه ی ــرم افس ــت ب ــت: قربون ــتم و گف ــورتش نگریس ــه ص ــد ب ــا لبخن ب

  بازار وهرچی دوست داشتی برات می خرم. ظرف ها هم به چشم. 
  پس زحمتشو بکش. -

  نشستم.  سیاوشرفتم توي اتاق و کنار 
  ؟ستم گرفت و گفت: این چیهکلیپسم را از د

ــی   - ــی بین ــت. م ــه اس ــه ي حنان ــین      ،هدی ــن هم ــن ارزش م ــده واقع ــرام خری ــادویی ب ــه ک چ
  قدره. 

  عزیزم. مهم اینه که به فکرته و دوستت داره. -
  ؟چرا گفتم بریم خونه ي خودمون همکاري نکردي سیاوش-
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ــه چنــ           - ــه ی ــی گ ــادر م ــردم م ــرح ک ــوع رو مط ــن موض ــه م ــاي خون ــه بی ــن ک ــل از ای د قب
  روزي این جا بمونیم بهتره.

  ؟چرا در مورد من این طوري فکر می کنه-
چــه طــوري فکــر مــی کنــه. عزیــزم اون کــه همــه اش مــی گــه افســانه از هــر لحــاظ            -

اگــه مــی گــه کــه ایــن جــا بمــونیم بــه خــاطر ایــن مــی گــه کــه تــو وقتــی مــی یــایی   بهترینــه.
  خونه خسته هستی و درسات سنگینه. این طوري براي خودتم بهتره.

  !سیاوش-
ــه      - ــل حنان ــم مث ــو ه ــم. ت ــی بگ ــن چ ــه م ــدون      ،آخ ــودت ب ــه ي خ ــل خون ــا رو مث ــن ج ای

  عزیز چشم درشت من. 
  با اکراه گفتم: باشه. سعی خودمو می کنم.

  ن نمی توانستم داشتم به زور تحمل می کردم و احساس راحتی نمی کردم. اصل
ــراه    ــن هم ــا تلف ــاقري ب ــدي ب ــیاوششــب مه ــی     س ــا م ــا بچــه ه ــه ب ــت ک ــت و گف ــاس گرف تم

  بیایند.  سیاوشخواهند به مالقات 
ــنم           ــاب ک ــرایش انتخ ــا ب ــت ت ــن خواس ــناخت. از م ــی ش ــا نم ــر از پ ــحالی س ــه از خوش حنان

ــریش را ب   ــانتو و روس ــدام م ــه م        ک ــید : قیاف ــی پرس ــن م ــم از م ــود و دای ــاب ب ــی ت ــد. ب پوش
  خوبه. 

  من با اخم بهش می نگریستم و دیگر ساکت می شد.
ــود و     ــت و در را گشـ ــون رفـ ــادر جـ ــد. مـ ــگ در آمـ ــداي زنـ ــیاوشصـ ــه   سـ ــت بـ ــا زحمـ بـ

استقبالشــان رفـــت. چنـــد جــوان هیکـــل دار وارد خانـــه مـــان شــدند مهـــدي بـــاقري هـــم    
آرام و زیــر لــب بــه    ســیاوشســالم و احوالپرســی بــا    آخــرین نفــر وارد شــد کــه بعــد از    

 ســـیاوشحنانـــه ســـالم گفت.بـــا راهنمـــایی مـــادرجون حـــدیث رفتنـــد تـــوي اتـــاق وکنـــار 
نشســـتند  مهـــدي بـــاقري اضـــطراب داشـــت و بـــا شـــرم ســـرش را پـــایین انداختـــه بـــود   
حنانـــه هـــم دســـتپاچه و هـــول بـــود مـــی دانســـتم حـــاال دل تـــوي دلـــش نیســـت.به یـــاد 

ــایی افتــادم   ــم ســالم مــی گفتــیم.           روزه ــان و وقتــی بــه ه ــا مــی آمــد خانــه م کــه رض
ــه           ــد. از ب ــی ش ــم م ــنم مجس ــا در ذه ــه آن روزه ــاقري و حنان ــدي ب ــدن مه ــا دی ــه ب همیش
یـــاد آوردن آن روزهـــا احســـاس خـــوبی بهـــم دســـت نمـــی داد. تـــرجیح دادم خـــودم را بـــا  

  آماده کردن وسایل پذیرایی مشغول کنم تا فکر کمتر سراغم بیاید.
  خانه مشغول آماده  ریختن چاي بودم که حنانه آمد و گفت: توي آشپز

  افسانه بذار من چاي ببرم. -
  تو چرا؟-



 

 

  خواهش می کنم. -
  تا وقتی من هستم تو چرا این کار روکنی. -
  برام خیلی مهمه. -
  نه-
  آخه چرا؟-
  به خاطر این که درست نیست. -
  خواهش کردم افسانه جون.-
  نمی گه چرا تو چاي رو اوردي؟ سیاوشاون وقت -
  اگه گفت با من.-
  من حوصله ي بحث الکی رو ندارم برو کنار سرد شد. -
  افسانه...-

  در همین حین بود که حدیث خانم آمد و سینی را از دست من گرفت و گفت: 
  کجایید یه کار رو نمی تونید درست انجام بدید.-
  اي رو ببره. اصرار داره که خودش چ ،از حنانه خانم بپرس-

  !نگاهی تند به حنانه انداخت و گفت: واقعن که
  خودش سینی را برد. عصبی به حنانه نگریستم و حنانه با سرزنش گفت:

  همینو می خواستی. آخه چرا ندادي من ببرم.  -
  از عصبانیت گر گرفتم وگفتم: آخه دیوونه. درست نبود تو ببري. 

  طوري می گی!اه درست صحبت کن افسانه. چرا این -
  واسه این که شعور نداري. -

  در سکوت با چشمانی اشک بار به من نگریست.حنانه جا خورد و
ــالی         ــد در ح ــه بع ــد دقیق ــم چن ــه ه ــتم. حنان ــرون رف ــپزخانه بی ــه از آش ــن جمل ــتن ای ــا گف ب
ــدکی صــحبت             ــا ان ــان ه ــد و نشســت. مهم ــد آم ــلط باش ــر خــود مس ــت ب ــعی داش ــه س ک

  کردند و رفتند. 
ــام مــدت حن  ــبی بــودم و احســاس بــدي         در تم ــت بــود امــا مــن عص انــه غمگــین و ناراح

ــدین          ــد. چن ــی ش ــو نم ــمانم مح ــوي چش ــه جل ــره ي حنان ــواب چه ــام خ ــب هنگ ــتم. ش داش
بـــار متوجـــه ي نگـــاه هـــاي دســـتپاچه ي مهـــدي و حنانـــه شـــده بـــودم. از ایـــن ناراحـــت  
بــودم کــه چــرا مــن و رضــا بــراي بــه هــم رســیدن بیشــتر تــالش نکــردیم و چــه زود             

ا خـــالی کـــردیم. نبایـــد در هـــیچ شـــرایطی دســـت از رضـــا مـــی شســـتم. در بـــا   میـــدان ر
ــد           ــا بلن ــدم. از ج ــدار ش ــد بی ــوابی ب ــا خ ــد ب ــاعتی بع ــا س ــتم ام ــواب رف ــه خ ــار ب ــین افک هم
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شــدم مــی خواســتم بـــروم صــورتم را آب بــزنم. کــه بـــا شــنیدن صــداي حــدیث خـــانم          
  پاهایم سست شد.

  می خونه؟با تو هستم. من می گم چرا افسانه نماز ن سیاوش-
ــوش          ــردم گ ــی فش ــم م ــه ه ــم ب ــایم را از خش ــدان ه ــه دن ــالی ک ــت و درح ــري ریخ ــبم ه قل

  هایم را تیز کردم.
  چی بگم مادر.-
ــنم     - ــی ک ــب م ــو تعج ــن از ت ــی! م ــی چ ــیاوشیعن ــد     س ــی. هرچن ــی گ ــی نم ــرا هیچ ــو چ ت

  اون دفعه چه الم شنگه اي راه انداخت.حق داري یادم نمی ره که 
نیســـت. نـــه مـــن، نـــه شـــما حـــق نـــداریم کســـی رو زوري  مامـــان نمـــاز خونـــدن زوري -

ــه         ــد ب ــودش بای ــان خ ــه. انس ــی ش ــن زده م ــوري از دی ــن ط ــیم ای ــدن کن ــاز خون ــه نم وادار ب
  این نتیجه برسه.

  مادرش با لحنی عصبی و سرزنش وار گفت: 
  چه حرف هایی از تو می شنوم!-
بـــه زور مــن اشــتباه نمـــی کــنم مامــان خـــدا اختیــار رو بــه آدمـــی داده و هــیچ وقــت         -

  دینش رو به ما تحمیل نکرده. 
  با افسانه صحبت کن. ازش بخواه که نماز بخونه.-
ــی رو           - ــت کس ــیچ وق ــن ه ــه. م ــی برس ــناخت قلب ــن ش ــه ای ــودش ب ــه روزي خ ــدوارم ی امی

  زور به کاري نمی کنم. 
  من نگفتم زور به کار ببر. امر به معروفش کن.-
مـــی خـــونم امـــر بـــه فکــر مـــی کـــنم همـــین کـــه مـــن مخصوصــن جلـــویش نمـــازم رو   -

  معروف باشه.
دگــر طــاقتم را از دســت دادم و دوســت نداشــتم بــه ادامــه ي بحثشــان گــوش دهــم بــا           
عصـــبانیت رفـــتم وتـــوي رخـــت خـــواب خوابیـــدم. آن قـــدر فکـــر کـــردم و عصـــبانی شـــده  

  بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.
تـــاب صـــبح بـــا عجلـــه از خـــواب بیـــدار شـــدم و ســـریع مـــانتو و مقنعـــه ام را پوشـــیدم. ک 

ــاق          ــداختم. از ات ــتیم ان ــه پش ــوي کول ــیم ت ــک آرایش ــف کوچ ــراه کی ــتم و هم ــایم را برداش ه
ــی           ــتم راه ــی خواس ــم م ــی مالی ــا آرایش ــورتم ب ــت و ص ــتن دس ــد از شس ــتم و بع ــرون رف بی

  دانشگاه  شوم که مادر جون گفت: 
  .افسانه جون، بیا صبحونه بخور-

  م آرام باشم.از به یاد آوردن حرف هاي دیشبش عصبی شدم اما سعی کرد



 

 

  نه  دیرم شده. -
  یه دو سه لقمه بخور و برو. همه چی آماده است. -

  با اکراه پشت میز نشستم. و گفتم: حاال که اصرار دارید باشه.
  برایم چاي ریخت و گفت: 
  این طوري ضعف می کنی و معده ات خراب می شه. -

  حین خوردن بودم که با لحنی مهربان گفت: 
  رات یه هدیه خریدمافسانه جان. من ب-

ــن داد. بــی تفــاوت گفــتم:            ــک کــادو بیــرون آورد و بــه م ــد شــد و از تــوي کابینــت ی بلن
  ممنون. 

  هدیه اش را توي کیفم انداختم و گفتم: من دیرم شده.
کاغـــذ از جـــا بلنـــد شـــدم و   بـــا خـــداحافظی رفـــتم. تـــوي کوچـــه گوشـــه اي ایســـتادم و  

از درونــش پیــدا شــد. اعصــابم بهــم      یــک جانمــاز ســفید زیبــا    کــادوش را پــاره کــردم و  
ــایی کنــد. مــن از نصــیحت            ــی خواســت مــرا  هــدایت و راهنم ــت بــه خیــال خــود م ریخ

  بی زار بودم. آن از حرف هاي دیشبش این هم از هدیه!
  توي کالس دایم با خودم کلنجار می رفتم:

ــن       - ــم. ای ــی ش ــت م ــون راح ــی از دستش ــم ک ــی دون ــیاوشنم ــگ     س ــار از جن ــه انگ ــم ک ه
ــوم ب  ــانی س ــن        جه ــه. ای ــادرش باش ــه ي م ــه خون ــه ک ــم از خداش ــودش ه ــه  خ ــته. البت رگش

  انه م.گوسط من هستم که تو جمعشون بی
ــالس بــی توجــه          - ــی خــواین بــه درس و ک ــتون کجاســت؟ اگــه م ــانم پــاك روان حواس خ

  باشید بفرمایید بیرون.
  با شنیدن این جمله از فکر بیرون آمدم و گفتم: عذر می خوام استاد.

ــاق و            ــوي ات ــتم ت ــدیث رف ــادرجون ح ــا م ــی ب ــیچ حرف ــدون ه ــتم ب ــه برگش ــه خان ــی ب وقت
ــی        ــار م ــرد انگ ــحبت نک ــن ص ــا م ــلن ب ــم اص ــردم او ه ــغول ک ــدن مش ــا درس خوان ــودم را ب خ
ــت      ــتش ناراحـ ــواب داد. از دسـ ــم جـ ــتم و او هـ ــالم گفـ ــط سـ ــم. فقـ ــت باشـ ــت راحـ خواسـ

ــودم و دیگــر حوصــله ي جــو خانــه شــان را نداشــتم بنــابراین  بعــد ا         ز خــوردن شــام رو  ب
  گفتم:  سیاوشبه 
  خوابی؟-
  نه-
  می خوام باهات حرف بزنم.-
  بگو عزیزم چی می خوایی بگی.-
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  راستش فکرکردم که این چند روزه رو برم خونه ي مامانم.-
  چرا ؟ باز ازکی ناراحت شدي!-
از هــیچ کــس. درس هــام زیــاده و فقــط مــی رم دانشــگاه و مــی یــام.اون جــا تمرکــزم           -

  وندن بیشتره.براي درس خ
  باشه. برو اما خانم پرستار می خوایی ولم کنی بري؟-
  من که همه ش کالسم. بودن و نبودنم چه فرقی داره. -
  تووجودت هم براي من نعمته.-
  یعنی این که نرم. -
  نه برو حاال می ذاري بخوابم یانه. -
  حاال دیگه به من می گی حرف نزن که می خوام بخوابم. -
  ن طوري گفتم. آخه من کی ای-
  چرا گفتی.-
  می دونم می خوایی بگم غلط کردم که نمی گم. -

  خندیدم و گفتم: گفتی.
  نگفتم.-
  وقتی می گم گفتی گفتی دیگه...-
  می دونم اون قدر لجبازي که تا صبح می خوایی بگی گفتی، اما من نگفتم.-

  خندیدم و گفتم: گفتی.گفتی.گفتی.گفتی.
ــداح   ــدیث خ ــادرجون  ح ــی از م ــرد      وقت ــرار نک ــروم اص ــادرم ب ــه ي م ــه خان ــا ب ــردم ت افظی ک

  هیچ سوالی هم نپرسید. فقط حنانه با تعجب پرسید: افسانه چی شده؟
  لبخندي مصنوعی بر لب نشاندم و گفتم:

ــی            - ــده م ــگ ش ــون تن ــم براش ــب  دل ــه. خ ــده باش ــزي ش ــد چی ــتمن بای ــه ح ــی! مگ هیچ
  خوام برم اون جا.

  ا. می دونم. یعنی دوباره نمی یاي این ج-
ــم      - ــد روزي ه ــه چن ــودم ی ــا ب ــن ج ــدت ای ــه م ــاد شــده. ب ــی زی ــان. درســام خیل ــه ج ــه حنان ن

  خیلی دوست داره من یه مدت برم پیشش. اشکان هم می رم کنار مادرم. 
  باشه عزیزم. اما به ما هم سر بزن. -
  آقا باشی ها یه وقت کوتاهی نکنی. سیاوشمن که می رم مواظب -
  سپري! این دامپزشکه.افسانه چرا منو به این می -



 

 

ــدیث          ــادرجون ح ــه م ــود ک ــه ب ــین لحظ ــده در هم ــر خن ــم زی ــه زدی ــن و حنان ــه م ــک دفع ی
ــوند          ــم بش ــوار ه ــا دی ــت ت ــی گف ــه در م ــار ب ــه انگ ــوري ک ــداخت و ط ــا ان ــه م ــد ب ــاهی تن نگ

  نداره.  هخطاب به حنانه گفت: خند
ــه  ــ    ســیاوشبعــد رو ب ــه رو مــی گــی بهــت مــی گــم دیگــه نگــو. آخ ــار ایــن جمل ه گفــت: هــر ب

کجــاي ایــن جملــه قشــنگه کجــاش هــم خنــده داره. دیگــه نشــنوم ایــن طــوري بگــی!            
  اصلن مگه سپردن به پرستار رو پزشک می خواد خودم همه ي کاراتو می کنم...

ــزاح          - ــی م ــه کم ــتم ی ــزي گفتم.خواس ــه چی ــن ی ــاال م ــاکی ح ــاده خ ــه زدي ج ــان. چت مام
  کنم. 

  بخندیدن! یه شوخی دیگه کن تادومن  اولن جاده خاکی یعنی چی! -
ــه زد        ــه حنان ــک دفع ــداختیم ی ــم ان ــه ه ــاهی ب ــه نگ ــن و حنان ــت م ــت و رف ــه را گف ــن جمل ای
ــا      ــود را گرفتیم.بـ ــان خـ ــوي دهـ ــر دو جلـ ــت و هـ ــده ام گرفـ ــم خنـ ــن هـ ــده و مـ ــر خنـ زیـ
خـــداحافظی ازشـــان جـــدا شـــدم و رفـــتم خانـــه ي خودمـــان و  حـــین جمـــع آوري         

  وسایلم با مادرم تماس گرفتم. 
  الو سالم مامان-
  چه طوره؟ بهتره؟ سیاوشعزیزم حالت خوبه؟  سالم-
  صحبت کردم قرار شد بیام خونه ي شما  سیاوشخوبه. می گم مامان دیشب با -
شـــوهر خونـــه ي مـــادرش. زن هـــم خونـــه ي مـــادرش ایـــن چـــه بســـاطیه کـــه شـــما در  -

  اوردین. 
  این بساطیه که که اونا در اوردن. -
ــی      - ــوردي و م ــی خ ــت م ــودت راح ــه خ ــود واس ــد ب ــاال ب ــی    ح ــی گفت ــه م ــو ک ــدي ت خوابی

  .نمی ذارن هم دست به سیاه سفید بزنی
ــه         - ــونم خون ــی م ــام م ــی ی ــب نم ــام خ ــی نی ــوایی بگ ــی خ ــی م ــان. یعن ــه مام ــورت چی منظ

  ي خودم. 
ــدي و از         - ــی مون ــه م ــود ک ــن ب ــورم ای ــی. منظ ــت بش ــن ناراح ــرف م ــواد از ح ــی خ ــاال نم ح

  شوهرت پرستاري می کردي. 
ــو  - ــه ق ــن. ب ــر از م ــتار داره. بهت ــاال     پرس ــه. ح ــراش عادی ــه ب ــزا ک ــن چی ــه ای ــم ک ــودش ه ل خ

  بیام؟
  این چه حرفیه. براي اومدن به خونه ي خودت اجازه می گیري. خب بیا-
  گفتم شاید راضی نباشی. -
  افسانه چرا این طوري شدي!-
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  معذرت می خوام مامان.-
  منتظرت هستم. -

ازي خریـــدم و بعــد از آن بــا خوشــحالی رفــتم و از بــازار بـــراي اشــکان یــک ســی دي بــ         
ــت:          ــداخت و گف ــم ان ــودش را در آغوش ــحال خ ــدنم خوش ــا دی ــکان ب ــتم. اش ــه برگش ــه خان ب

  دلم برات تنگ شده بود. 
  در کیفم را باز کردم و سی دي را نشانش دادم و با لبخند گفتم: 

  راستشو بگو حقه باز به خاطر این بود-
  و خریدي. سی دي را با ذوق از دستم گرفت و گفت: من که نمی دونستم این

  دوید و رفت توي اتاقش. با مادرم روبوسی کردم.
  خوش اومدي افسانه. -
  خواهش می کنم. حاال که فکرشو می کنم کاش زودتر می اومدم این جا-

ــد         ــاقم ش ــادر وارد ات ــته.  م ــوي گذش ــه س ــید ب ــر کش ــم پ ــدنش دل ــا دی ــاقم و ب ــوي ات ــتم ت رف
  و گفت: 

  نبینم اون حرف ها رو بزنی.در این خونه همیشه به روي تو بازه. دیگه -
  ممنونم مامان. -
   ؟راستی تو که یه مدت هر روز می اومدي این جا چی شد یه دفعه اي-
  مصدوم شد این طوري شد دیگه کسی نبود ببره و بیاره.  سیاوشاز وقتی -
  باید به فکر کالس رانندگی باشی.-

  خندید م و گفتم: همین طوره. 
  .خب از خودت بگو-
ــم - ــی بگ ــر        از چ ــو ه ــد. ت ــون ش ــابم داغ ــدر اعص ــه ق ــد روزه چ ــن چن ــی ای ــی دون ــان. نم مام

  کاري دخالت می کنن. 
  دیگه در مورد اعصاب خردي صحبت نکنیم.  -
  آخه...-

ــرار شــد بــا هــم خــوش             ــرا بوســید  و گفــت: عزیــزم ق ــت جملــه ام تمــام شــود م نگذاش
  باشیم.

  با لبخند به صورتش نگریستم و گفتم: باشه...
ــ   ــدرم ب ــی پ ــب وقت ــت زده      ش ــدر به ــتم. پ ــالم گف ــتم و س ــرون رف ــاق بی ــت از ات ــه برگش ه خان

  به من نگریست.
  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: نگران نباش بابا براي قهر نیمدم. 



 

 

ــون           ــده مهم ــد روزي اوم ــه چن ــت: ی ــه گف ــادرم در ادام ــداخت و م ــادر ان ــه م ــاهی ب ــدر نگ پ
  ما و بعد با شوهرش بر می گرده. 

ت و گفـــت: خـــوش اومـــدي بابـــا. حـــال شـــوهرت چـــه  لبخنـــد بـــه صـــورت پـــدرم نشســـ
  طوره؟

  اون هم خوبه. سالم رسوند. -
  سالمت باشه. -

ــدن         ــا دی ــواب ب ــع خ ــب موق ــودیم. ش ــاد ب ــدیم و ش ــع ش ــم جم ــا دور ه ــته ه ــل گذش ــاز مث ب
  که نوشته بود:  سیاوشپیام کوتاه 

  سالم عزیزم. خوبی خو ش می گذره. 
  . شسیاوبا تلفن همراهش تماس گرفتم: الو سالم 

  سالم پرستار بی وفا.-
  این طوري نگو دیگه.-
  معذرت می خوام خب چه خبر اشکان چه طوره؟-
  یه چیزي بگم ناراحت نمی شی. -
  نه-
  راستشو بگو؟-
  نه بگو.-
ــن طــور            - ــه ای ــد ک ــوب ش ــت خ ــه گف ــد ک ــحال ش ــن خوش ــدن م ــدر از اوم ــکان اون ق اش

  شد.
  زن با معرفت!خندید و گفت: از دست این اشکان !به این می گن برادر 

  ازت ممنونم که قبول کردي. -
  یه چیزي می گی ها مگه می شد قبول نکنم.-
  فعلن کاري نداري. -
  .نه خداحافظ-

ــی          ــت نم ــدر اذی ــن ق ــور ای ــن ط ــادرم ای ــه ي م ــدم خان ــی آم ــر م ــد زودت ــردم بای ــاس ک احس
شــدم. ســعی کــردم جریــان صــحبت هــاي مــادر جــون حــدیث را بــه دســت فراموشــی           

خـــوبی را درکنـــار خـــانواده ام ســـپري کـــنم. یـــک روز حـــین برگشـــت بســـپارم و روزهـــاي 
  از دانشگاه با تلفن همراه رضا تماس گرفتم: الو رضا سالم حالت خوبه؟

  سالم خوبم تو چه طوري؟-
  صدات چرا گرفته. -
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  سرما خوردم.-
  فکر نمی کنم از سرما خوردگی باشه.-
  گفتم که چیزي نیست چه خبر؟-
  .ینابرگشتم خونه ي مامانم ا-
  چی! مشکلی داري. -
  نه-
  پس چی اگه اذیتت می کنه تا بیام بکشمش-

ــی؟       ــی چ ــمش یعن ــه! بکش ــه حرفی ــن چ ــا ای ــتم: رض ــرزنش گف ــا س ــده و  ب ــدوم ش ــه  مص خون
  ي مادرشه.

  به جهنم!-
  رضا تو که این قدر...-
  دست خودم نیست.-
  از خودت بگو چرا دیگه تماس نمی گیري؟-
روزي بودکــه مــریض بــودم افســرده شــدم      راســتش اصــلن حــالم خــوش نیســت چنــد      -

  حس می کنم حالم خوب نمی شه. 
  ناراحت شدم و بغض سراغم آمد. رضا ادامه داد: 

ــبلن      - ــه. ق ــه شــادم کن ــا نمــی تون ــن دنی ــو ای ــز ت ــیچ چی ــداره. ه ــایی ن ــرام اصــلن زیب ــدگی ب زن
ــا          ــود. ام ــودارم نب ــم جل ــی ه ــه کس ــدم و دیگ ــی خندی ــزي م ــوچکترین چی ــا ک ــن ب ــه م یادت

  بیشتر مواقع عصبی و ناراحت هستم.  حاال
  متاسفم رضا چی بگم.-
  ناراحت شدي؟-
  خب معلومه که ناراحت شدم. تا کی می خوایی این طوري باشی.-
  نمی دونم تا زمانی که مرگ بیاد و منو از این زندگی راحت کنه. -
  این چه حرفیه که می زنی رضا. خدا نکنه. دیگه نبینم از این حرف ها بزنی.-
  اري نداري؟ک-

  سکوت کردم و خداحافظی کرد. 
ــه در      ــا همیشـ ــرد. رضـ ــر کـ ــمانم را تـ ــک چشـ ــت و اشـ ــم گرفـ ــاس دلـ ــا ن تمـ ــد از پایـ بعـ
صـــحبت هـــایش از افســـردگی صـــحبت مـــی کـــرد امـــا ایـــن دفعـــه مـــی دانســـتم شـــدت 
ــن در کنــار            ــود حــداقل م ــم خــوب ب ــت. بــاز ه ــاي دیگــر اس ــردگیش بیشــتر از روزه افس

  ا ي تنها بود افسرده بدون وجود یک لحظه شادي.خانواده ام هستم اما او تنه



 

 

همــان شــب موقــع خــواب در کمــدم را بــاز کــردم هنــوز وســایلم را در کمــدم گذاشــته           
ــک         ــوي ی ــدم ت ــا را در کم ــاي رض ــاري ه ــام یادگ ــودم تم ــرده ب ــود نب ــا خ ــا را ب ــودم و آن ه ب

  صندوقچه ي کوچک قفل دار پنهان کرده بودم.
پــایین چکیــد در جعبــه ي موســیقی را گشــودم     بــا دیدنشــان اشــک از هــر دو چشــمانم     

  و به یاد رضاي محزون وافسرده گریه سراغم آمد و گریان به خواب رفتم.
  فردا صبح بعد از کالس با تلفن همراه رضا تماس گرفتم.

  رضا سالم. -
  سالم افسانه حالت چه طوره؟-
  من خوبم. تو چه طوري؟ حالت بهتر نشد.-
  نه. بهتر که نمی شه. بدتر هم می شه. -
  رضا این طوري نمی شه. تا کی می خوایی تنها باشی.-
  من تنهایی رو دوست دارم. -
  مگه می شه! هیچ آدمی تنهایی رو دوست نداره.-
ــدیرت  - ــو تق ــی ت ــا وقت ــه. ام ــط بل ــی     فق ــادت م ــش ع ــودتم به ــه خ ــده دیگ ــته ش ــایی نوش تنه

  کنی.
ــر ک    - ــوري فک ــن ط ــد ای ــو نبای ــا ت ــایی     رض ــان رو از تنه ــه انس ــی تون ــتش ازدواج م ــی. راس ن

  در بیاره
  عصبی داد زد: چرا این حرفو زدي؟

  تلفن را از گوشم فاصله دام و گفتم: یواشتر چرا داد می زنی 
  چون بی ربط حرف زدي.-
  مگه من چی گفتم منظورم این بود که به زندگی امیدوار باش. چرا بی ربط!-
ــد   - ــه زن ــو ب ــدون ت ــوري ب ــه ط ــن چ ــه ازدواج    م ــو ب ــد از ت ــوري بع ــه ط ــم. چ ــدوار باش گی امی

ــادرم             ــن و م ــا م ــازي ب ــاطر لجب ــه خ ــتی ب ــودت تونس ــه خ ــی اگ ــی کن ــر م ــنم. فک ــر ک فک
  ازدواج کنی من می تونم به خاطر تنهایی ازدواج کنم. 

  بغض گلویم را فشرد و گفتم: 
داشـــته آدمــی مریضـــی و هــزار تـــا بـــدبختی داره. تــو اون جـــا تنهـــایی نبایــد کســـی رو     -

  باشی که بتونه.
ــه.        - ــون باش ــرات آس ــم ب ــد ه ــه بای ــی. بل ــا رو بگ ــرف ه ــن ح ــونی ای ــی ت ــور م ــه ط ــانه. چ افس

  خودت در کمال ناباوري ازدواج کردي و ...
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ــهر         - ــدوم ش ــو ک ــلن ت ــا  اص ــین رض ــم. بب ــی گ ــودت م ــاطر خ ــه خ ــا رو ب ــرف ه ــن ح ــن ای م
  هستی؟ یعنی اون جا کسی نیست که.

  گفت.ساکت شو دیگه...عصبی فریاد زد: باز گفت ؛ باز 
  رضا!-
ــري و        - ــاس بگی ــن تم ــا م ــوام ب ــی خ ــم نم ــه ه ــنوم دیگ ــداتو بش ــوام ص ــی خ ــه نم ــه. دیگ بس

  دل بسوزونی.
ــی تپیــد و دلــم گرفتــه بــود رفــتم و روي یــک             ــن را قطــع کــرد. قلــبم بــه شــدت م تلف
ــرفتم امــا            ــراهش تمــاس گ ــا تلفــن هم ــرم. دوبــاره ب ــا انــدکی آرام بگی ــت نشســتم ت نیمک

  این ترتیب رضا با من قهر کرد.  پاسخ نداد. به
روزهــایم در کنــار خــانواده ام ســپري مــی شــد در حــالی کــه فکــر امــانم را بریــده بــود           
ــتم           ــی رف ــواب م ــه خ ــم ب ــی ه ــتم و وقت ــواب نداش ــا، خ ــر  رض ــایی وقه ــته ؛ تنه ــر گذش فک

  کابوس می دیدم. 
ــن           ــود. تلف ــا ب ــیش رض ــرم پ ــر وذک ــام فک ــه تم ــودم ک ــدن ب ــغول درس خوان ــاق مش ــوي ات ت

ــ ــام        هم ــرایش پی ــداد. ب ــخی ن ــم پاس ــاز ه ــا ب ــرفتم .ام ــاس گ ــنش تم ــا تلف ــتم و ب راه را برداش
  فرستادم : رضا ببخش. معذرت می خوام باور کن به خاطر خودت گفتم. 

ــدین           ــتادم. چن ــرایش فرس ــاره ب ــردم دوب ــت نک ــخی دریاف ــا پاس ــدم ام ــخش مان ــر پاس منتظ
روز همـــین پیـــام را بــار بـــرایش فرســـتادم.  پشــت ســـرهم.  نوشـــتم: اگـــر نبخشــی تمـــام    

  برایت  تکراري می فرستم.
ــرم        ــرون ب ــاق بی ــتم از ات ــدم و خواس ــد ش ــا بلن ــبی از ج ــردم عص ــت نک ــخی دریاف ــاز پاس ــا ب ام

  که تلفن همراه به صدا در آمد با ذوق دکمه ي پاسخ را را فشردم. 
  الو-
  .الو سالم افسانه-
  حالت خوبه؟ سیاوشسالم -
  هرچه قدر شما بپرسید!-
  ن. خب من بی وفا تو چرا بی وفاتر ازمن شدي.طعنه بهم نز-
  تلفنت یک بند اشغاله. -

  قلبم هري ریخت و گفتم: خب، بچه هاي دانشگاه هستن استاد می خواد...
  باشه. نمی خواد توضیح بدي. شام خوردي؟-
  .نه-
  خب آماده باش بریم رستوران. -



 

 

   ي؟یعنی خوب شد-
  چه عجب احوال ما رو هم پرسیدي؟-
  .سیاوشبس کن دیگه -
  باشه. پس منتظر باش. -
  حتمن. خداحافظ-

ــان    ــتم: مامـ ــرون رفـ ــاق بیـ ــتم و از اتـ ــه اي گذاشـ ــیاوشتلفـــن را گوشـ ــت  سـ زنـــگ زد گفـ
  براي شام می ریم بیرون

  به سالمتی. -
ــرفتم     ــمیم گ ــاق و تص ــوي ات ــتم ت ــودم ببرم.    رف ــرده ب ــود نب ــا خ ــه ب ــایلم را ک ــندوقچه وس ص

ــیچ        ــر هـ ــتم دیگـ ــی خواسـ ــتم. مـ ــتی ام گذاشـ ــه پشـ ــرون آوردم ودرون کولـ ــاز بیـ ام را بـ
ــگ در           ــداي زن ــه ص ــودم ک ــش ب ــین آرای ــنم. ح ــدا نک ــودم ج ــایم را از خ ــاري ه ــت یادگ وق

  وارد شد.  سیاوشآمد و چند دقیقه بعد 
  سالم. -
  .سالم بفرمایید داخل-
  .ممنون ایشاال یه فرصت دیگه-
  یید. شکر خدا بهترید؟خواهش می کنم بفرما-
  .بله. خدا را شکر-

ــیند.          ــتند بنش ــرار ازش خواس ــا اص ــرد و ب ــی ک ــا او روبوس ــه ب ــد و ک ــکان آم ــداي اش ــد ص بع
  از اتاق که بیرون آمدم. خودش  از جا بلند شد و با من دست داد و روبوسی کرد.

  سالم. حالت چه طوره؟ -
  خوبم. خوش اومدي. -

  خوبی.کنارش نشستم و گفتم: خوشحالم که 
  مادر از جا بلند شد و گفت: من می رم یه چیزي بیارم بخوریم. 

  خواهش می کنم زحمت نکشید. -
  آقا  شما هم مثل اشکان سیاوشچه زحمتی، -

  نگاهی به اشکان انداخت و گفت: خب اشکان خان حالت چه طوره؟ سیاوش
  خوبم. -
  باید هم خوب باشی. برادر خانم بامعرفت...-

ــازویش ز   ــه ب ــی ب ــتم:  یک ــه وار گف ــیاوشدم و زمزم ــادرت      س ــول م ــه ق ــنم ب ــی ک ــواهش م خ
  بی معنی نشو.
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  اشکان گفت: افسانه چی می گین؟
ــیاوش ــود           س ــا ب ــن ج ــانم ای ــن خ ــه ای ــد روزي ک ــن چن ــکان، ای ــب اش ــت: خ ــد و گف خندی

  نصیحتش کردي که توي خونه این قدر نق نزنه. قانع ؛ مطیع و با ادب باشه. 
  .سیاوشیه چیزي رو فراموش کردي آقا -
  خب چی؟-
  ازت کار نکشه.-

  با خنده گفت: پس حسابی از دل من خبر داري. سیاوش
  بله کیه که ندونه مردها بعد از ازدواج چی ها که نمی کشن.-

  نگاهی به اشکان انداختم و گفتم: اشکان این خودتی!
ــه       ــیر خودت ــه تقص ــت: البت ــاط گف ــا احتی ــکان ب ــاش ــه   سیاوش ــا عرض ــون اول ب ــر از هم آقا. اگ

  این طوري نمی شد.  بودي حاال
  گفتم: الفاصله ب
  تو باعرضه باش. مثل دامادتون نباش. اشکان خان.-

  گفت: آقا اسفندیار چه طورن؟ سیاوشمادر با سینی میوه آمد و 
   .شکر خدا-

ــراي          ــا ب ــاره داد ت ــن اش ــه م ــرد ب ــی ک ــحبت م ــه ص ــور ک ــین ط ــادرم هم ــیاوشم ــوه    س می
ــن          پو ــیش از ای ــان ب ــتم قهرم ــت نداش ــود. دوس ــا ب ــیش رض ــرم پ ــام فک ــا تم ــرم ام ــت بگی س

ــه    ــاره داد کـ ــایع اشـ ــدر ضـ ــادر آن قـ ــد مـ ــدا کنـ ــه پیـ ــیاوشادامـ ــالی را  سـ ــد  پرتقـ فهمیـ
  برداشت و بعد از پوست گرفتن چهار قسمت کرد و هر کدام به یکی از ما داد. 

  مادر با شرمندگی گفت: 
  قسمت کردید.  خودتون بخورید. شما که همه رو-
  نه خواهش می کنم بفرمایید.-

  بعد از چند دقیقه از جا بلند شد و گفت:  افسانه عزیزم بهتره بریم. 
  باشه. االن می یام. -

ــکان و  ــیاوشاشـ ــیدن     سـ ــین پوشـ ــتم و حـ ــتیم را برداشـ ــه پشـ ــاط کولـ ــوي حیـ ــد تـ رفتنـ
ــکان و      ــه اش ــاهی ب ــادر نگ ــه م ــودم ک ــایم ب ــش ه ــیاوشکف ــحب   س ــتند ص ــه داش ــداخت ک ت ان

  می کردند بعد با سرزنش رو به من گفت:
  چرا هرچی بهت اشاره می کنم محل نمی ذاري.  -
  شما چرا این قدر هم ضایع اشاره می کنی مامان. -



 

 

. وقتــی هــم کــه از اتــاق اومـــدي     داون یــه پرتقــال رو چهــار قســمت کــرد و بــه مــا دا       -
طــوري بــا   بیــرون دیــدم چــه قــدر یــخ باهــاش رفتــار کــردي. بایــد یــاد بگیــري چــه            

  شوهرت رفتار کنی.
  منظورت چیه مامان. -
  ازدواج کردن آسونه اما شوهر داریه و دریاي علم.-

   را نداشتم سریع گفتم:  سیاوشحوصله ي نصیحت هاي مادرم در مورد رفتارم با 
  باشه. مامان.  باشه. -

ــدم      ــین شــ ــوار ماشــ ــی ســ ــردیم. وقتــ ــداحافظی کــ ــم خــ ــیدم و از هــ ــادرم را بوســ مــ
  گفت: سیاوش

  دلم برات تنگ شده بود. -
  منم همین طور-

ــه       ــدیم و روبـ ــتوران شـ ــر دو وارد رسـ ــد از آن هـ ــدیم و بعـ ــکوت گذرانـ ــه راه را در سـ بقییـ
  روي یکدیگر نشستیم. 

  خب افسانه ي من حالت چه طوره؟ -
  من خوبم. حنانه و مادرت چه طورن؟-
  بهت سالم رسوندن. حاال چی می خوري؟ -
  .خب معلومه پیتزا-
ــه - ــه         بل ــی جوج ــد بگ ــا بای ــن ج ــنم ای ــر ک ــزم فک ــا عزی ــداره. ام ــیدن ن ــوال پرس ــه س ــن ک ای

  .کباب
  .خندیدم و گفتم: پس جوجه کباب

  بعد از سفارش غذا به من نگریست و گفت:
  .باور نمی کنی این چند روزه که نبودي چه قدر دلم برات تنگ شده -

   بعد از توي جیب کتش جعبه اي را بیرون آورد و روي میز گذاشت.
  این چیه؟ -
  براي یه خانمی که دلش براي من تنگ نشده بود. -
ــن     - ــو ای ــود. راستشــو بگــو ت ــرات تنــگ شــده ب ــم ب ــن کــه دل ــراي مــن نیســت چــون م پــس ب

  چند روزي که خونه ي مادرم بودم کدوم خانمه که ...
  اه افسانه نگو!-
  چی رو نگم...-
  اسم یه خانم دیگه رو-
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گشـــودم و بـــا دیـــدن گـــردن بنـــد زیبـــاي طـــالي  خندیـــدم و جعبـــه را برداشـــتم درش را 
  سفید ذوق زده گفتم: 

  ممنونم. دستت درد نکنه. -
  می خوام همیشه بپوشیش. -
  حتمن. البته تا زمانی که یکی دیگه بخري.-
  مبارکت باشه. -

ــه          ــدم و ب ــول ش ــد. ه ــدا در آم ــه ص ــراهم ب ــن هم ــه تلف ــودیم ک ــوردن ب ــین خ ــح که سیاوش
مشــغول بــود نگریســتم .بعـــد تلفــنم را از تــوي کولــه پشـــتی بیــرون آوردم وبــه شـــماره         
ــه           ــتپاچه ب ــت و دس ــري ریخ ــبم ه ــا قل ــماره ي رض ــدن ش ــا دی ــتم. ب ــده نگریس ــک ش ي ح

  نگریستم.  سیاوش
  چی شد عزیزم چرا جواب نمی دي؟-

  من ومن کنان گفتم: مرضیه است.
  خب ببین چی می گه.-
مایشــگاه نقاشــی صــحبت کنــه. ولــش کــن بعــد خــودم        حــتمن مــی خــواد در مــورد ن   -

  باهاش تماس می گیرم. حاال می خواییم در کنار هم باشیم.
تلفــن همــراه را روي ســکوت گذاشــتم و در حــالی کــه قلــبم از اســترس تنــد تنــد مــی           
ــتم: چـــه         ــوردن کـــردم و گفـ ــودم را مشـــغول خـ ــز گذاشـــتم و خـ ــد آن را روي میـ تپیـ

  خوش مزه است. 
ــود کــ   ــین ب ــین ح ــز آن      در هم ــراه روي می ــن هم ــرزش تلف ــت. ل ــاس گرف ــاره تم ــا دوب ه رض

ــرد.      ــی ک ــت م ــی داد هــم حرک ــم صــدا م ــه ه ــود ک ــدر شــدید ب ــن نگریســت   ســیاوشق ــه م ب
  و گفت: حتمن کار مهمی داره. 

ــردم و          ــاك ک ــذي پ ــتمال کاغ ــا دس ــتم را ب ــاال زد دس ــده ام ب ــید مع ــودم و اس ــده ب ــول ش ه
  تلفن را برداشتم و گفتم: 

  ر وقت نشناسه!این مرضیه چه قد-
  .دکمه ي قطع را فشردم و با لبخندي ساختگی گفتم:اه ... قطع کرد

تلفـــن را گذاشـــتم و یـــک لیـــوان دوغ بـــراي خـــود ریخـــتم ترســـیده بـــودم وحـــس مـــی   
ــدم آب          ــتپاچه ش ــاز دس ــه ب ــد ک ــاهی آم ــام کوت ــع پی ــان موق ــون هم ــرده. چ ــک ک ــردم ش ک

  دهانم را قورت دادم و گفتم:
ــه    - ــتم ک ــی فرس ــام م ــراش پی ــا       ب ــتم رض ــن را براداش ــرم .تلف ــی گی ــاس م ــاش تم ــد باه بع

  نوشته بود:



 

 

  چرا گوشی رو بر نمی داري مگه نمی خواستی.ببخشمت.-
  رفتیم بیرون. رستوران هستیم. سیاوشفرستادم: ببخشید با 

  فرستاد:وایی شک نکرده؟
  فرستادم :نه اما دیگه پیام نفرست.

ــه     ــتم ک ــی نوش ــات را م ــتم کلم ــیاوشداش ــانه  س ــت: افس ــرون   گف ــدیم بی ــب رو اوم ــه امش . ی
  تا باهم باشیم. اون قدر با تلفن همراهت ور رفتی که نفهمیدیم چی خوردیم.

  تلفن همراه را توي کوله ام گذاشتم  وگفتم: ببخشید.
ــه تلفــن     - ــا ایــن قــدر مجبــور نباشــی یــه دســتت ب ــد تلفــن کــن ت خــب اگــه کــار مهمــی داری

  باشه یه دستت هم قاشق غذا.
  ی دانستم چه بگویم:ترسیده بودم و نم

حــاال چــرا ناراحــت مــی شــی. چنــد تــا ســوال پرســید جــوابش  رو دادم نکنــه گنــاه             -
  کردم.

  این چه حرفیه که می زنی. من منظورم اینه که خودت داري اذیت می شی.-
ــن ور         - ــا تلف ــرا ب ــه چ ــاري ک ــی ی ــه م ــا بهون ــیم ام ــوش باش ــه خ ــتوران ک ــدیم رس ــثلن اوم م

  می ري.
  و به صورتش نگریستم. با تعجب گفت: افسانه! اشک از چشمانم جاري شد

ــرون     ــه بیـ ــذي را از جعبـ ــتمال کاغـ ــردم. دسـ ــی کـ ــه مـ ــترس گریـ ــتم از اسـ ــع داشـ در واقـ
  کشید و گفت:

  اشکاتو پاك کن.من که حرفی نزدم تو چرا این قدر زود رنجی! -
  دستمال کاغذي را از دستش گرفتم و ادامه داد: 

  ی خواستم غذات سرد نشه. ببخشید. افسانه ي من عزیزم. اگه حرفی زدم م-
  اشک هایم را پاك کردم و با لبخند بهش نگریستم و گفتم: دست خودم نبود. 

  برایم یک لیوان آب ریخت و داد دستم و گفت: 
  خواهش می کنم بخورعزیزم. -

ــتی          ــن آش ــا م ــا ب ــاالخره رض ــودم ب ــحال ب ــا خوش ــود ام ــت داده ب ــم دس ــادي به ــطراب زی اض
  کرد واین که  به خانه ي خودم برگشتم. 

صـــبح همـــان روز بـــا تلفـــن همـــراه رضـــا تمـــاس گـــرفتم و بعـــد از ســـالم و احوالپرســـی   
  گفتم: 

  چی شد رضا تو که گفتی دیگه نمی خوایی با من صحبت کنی. -
  راحتت کنم. آخه دیدم نمی تونم نا-
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  خوبه. خوشحالم کردي. -
  پس رستوران بودید. -
  آره حالش خوب شد و برگشتیم خونه امون. -
  خوبه. راستی دیگه حق نداري در مورد ازدواج من صحبت کنی ها.-
  باشه. چند بار می گی. خب من ...-
  همین که گفتم. من تا آخر عمرم می خوام تنها بمونم. -
  دیگه نبینم در مورد مرگ صحبت کنی. -
  باشه. -
  فعلن کاري نداري می خوام برم سر کالس.-
  نه خداحافظ-

ــود         ــت ب ــی ناراح ــدم و وقت ــی ش ــحال م ــرد خوش ــی ک ــحبت م ــه ص ــا روحی ــا ب ــت رض ــر وق ه
  من هم غمگین می شدم.

  فصل دهم
ــی خوانــدم             ــاب م ــودم و داشــتم کت ــته ب ــوي اتــاق نشس ــی ت ــان روزهــا وقت ــک ي از هم ی

  وارد شد و با اعتراض گفت: وشسیا
  حواست کجاست. تلفن داره زنگ می خوره.-

  از جا بلند شدم ورفتم سراغ تلفن. مادر بود بعد از سالم واحوالپرسی گفت:
  افسانه دایی ت زنگ زد و گفت؛ که حال زن دایی اصلن خوش نیست. -

  با شنیدن نام زن دایی عصبی شدم و گفتم:
  خب. -
ــادر. دا - ــه چــی م ــن     خــب ک ــه تلف ــري. افســانه ی ــاش بگی ــاس باه ــه تم ــه ی ــرد ک ــی اصــرار ک ی

  حداقل به دایی ت بزن راه دوري که نمی ره. 
  مامان چرا این حرفو می زنی تو که مثل من از زبون مار اون نیش خوردي. -
  خودم هم دلم ازش پره اما به خاطر برادرم. آخه خیلی اصرار کرد. -
  باشه بذار کمی فکر کنم. -

  کنارم نشست و گفت : چیزي شده؟ سیاوشایان تماس بعد از پ
  در حالی که ناخن هایم را عصبی می جویدم گفتم: هیچی. 

  دستم را گرفت و گفت: نکن. 
  بهش نگریستم و ادامه داد: کسی مریض شده؟

  آره زن دایی. -



 

 

  حس کردم رنگ چهره اش عوض شد من و من کنان گفتم: 
  ازم خواست که یه تماسی بگیرم.مامان زنگ زد که حالش خوب نیست -

  کمی آرام شد سپس گوشی تلفن را برداشت و داد دستم: 
  بیا بگیر.شماره بگیر. -
  اما...-
  خواهش می کنم افسانه جان.-

  تلفن را از دستش گرفتم و گفتم: فقط با دایی حرف می زنم. 
  باشه.-

  قلبم داشت از جا کنده می شد بعد از احوالپرسی دایی گفت:
ــا- ــه ش        افس ــت هم ــوب نیس ــلن خ ــی اص ــال زن دای ــري. ح ــاس بگی ــردم تم ــی ک ــر نم نه فک

ــا           ــال رض ــرم دنب ــود ب ــته ب ــیش ازم خواس ــت پ ــد وق ــه. چن ــبش مریض ــه و قل ــی کن ــه م گری
  بگردم اما هیچ خبري ازش نیست. 

  قلبم تند تند به دیواره ي سینه ام می زد. 
  مگه سر کار  نمی ره. -
و از اون روز بـــه بعـــد دیگـــه نرفتـــه . اون جـــا هـــم ســـر زدم مـــی گـــن مرخصـــی گرفتـــه -

  افسانه زن دایی ت می گه نباید قلب تو رو می شکونده. 
  این حرف ها دیگه چه فایده اي داره. -
ــو       - ــی تـ ــه گشایشـ ــاید یـ ــیش شـ ــه ببخشـ ــواد کـ ــی خـ ــیمونه و ازت مـ ــته اون پشـ درسـ

  زندگیش بشه.
  پوزخندي برلب نشاندم او مرا بدبخت کرده بود:

  چی بگم.-
دایــی همیشــه همــین طــور بــوده اگــه حرفــی هــم مــی زده همــون موقــع           افســانه زن -

  .پشیمون می شده یه کم نادونه درست مثل رضا
  نمی دونم شاید به زمان نیاز دارم. -

  با ناراحتی گفت:  سیاوشوقتی تماس پایان پذیرفت. اشک به سراغم آمد. 
  افسانه داري گریه می کنی عزیزم. -
  سپس عصبی گفت:  
  بدم می یاد. من از گریه -

  اشک هایم را پاك کردم و به صورتش نگریستم. 
  ببخش تو با این تلفن اذیت شدي.-
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  اما فکر می کنم تو بیشتر اذیت شدي.-
  مهم نیست. ما همیشه با این خانواده مشکل داشتیم.-

ــت         ــیچ وق ــم.من ه ــا باش ــتم تنه ــت داش ــتم دوس ــاق نشس ــوي ات ــتم ت ــدم و رف ــد ش ــا بلن از ج
ــاوتی          ــی تف ــه ب ــودم را ب ــودم خ ــور ب ــاال مجب ــنم و ح ــوش ک ــته  را فرام ــتم گذش ــی توانس نم

  بزنم. 
ــی         ــس نم ــیچ ک ــردم ه ــر ک ــا فک ــی چیزه ــه خیل ــگاه ب ــتم دانش ــی رف ــتم م ــی داش ــبح وقت ص

ــدم      ــی فهمی ــد م ــنم بای ــی ک ــحبت م ــا ص ــا رض ــن ب ــت م ــن  دانس ــا ای ــت. ی ــا کجاس آدرس رض
ــراه       ــا تلفــن هم ــه مــی شــدم. ب ــی گفــتم کــه رضــا ســالم اســت. داشــتم دیوان ــی م ــه دای کــه ب

  رضا تماس گرفتم:
  الو رضا. -
  سالم افسانه حالت خوبه. -
  رضا گوش کن. حق نداري تلفنو قطع کنی تا وقتی همه ي حرفام تموم نشده. -
  چی شده افسانه.-
ــه    - ــداقل ی ــنم ح ــی ک ــواهش م ــا خ ــر      رض ــدرومادرت دارن س ــزن. پ ــانواده ت ب ــه خ ــن ب تلف

  این جریان از بین می رن. اونا نگران تو هستن.
  حالمو بهم زدي.-

ــت        ــوب نیس ــادرت خ ــال م ــا ح ــدي. رض ــوش ب ــام گ ــه حرف ــد ب ــتم: قرارش ــاطع گف ــم و ق محک
  می گن قلبش درد می کنه و دایم تو بیمارستانه. 

  کرد. صدایش عوض شد و انگار داشت پشت تلفن گریه می 
ــونی ای        - ــی ت ــور م ــه ط ــو چ ــانه ت ــه افس ــی کن ــوزي م ــراي اون دلس ــی داره ب ــین ک ــا رو بب  ن

بگــی. یعنــی بــه همــین زودي  یــادت رفتــه اون خــانم چــی بهــت گفــت .چــه تهمتــی            
ــو ازش           ــه ت ــت ک ــافی نیس ــا ک ــرد . این ــدا ک ــم ج ــو رو از ه ــو ت ــر من ــه مهمت ــت زد. از هم به

  متنفر باشی. 
  موضوع تو فرق می کنه اون مادرتوست. رضا من هیچ وقت نمی بخشمش اما.-

ــه چــه              ــی شــه ک ــو بــاورت نم ــه ت ــل ایــن ک ــی کنــه. مث ــیچ فرقــی نم ــبی داد زد: ه عص
  زندگی بدي دارم.

ســـپس آرام تـــر گفـــت: افســـانه. حـــال مـــادرم خوبـــه اون هیچـــیش نیســـت. فقـــط عـــذاب 
وجـــدان داره. کـــه ایـــن خیلـــی هـــم طبیعییـــه مـــن تعجـــب مـــی کـــنم کـــه چـــرا تـــازه   

ــدار شــ   ــدانش بی ــن      وج ــه. ای ــه کم ــت باش ــدانش ناراح ــدر وج ــه ق ــه ذده هرچ ره اي از عذابی
  که من و تو داریم می کشیم.



 

 

آن قــدر گفــت و گفــت کــه حــس کــردم االن تلفــن همــراهم تــوي گوشــم آتــش مـــی            
  گیرد و مجبور شدم بدون خداحافظی تلفن را قطع کنم.

ــی  ــه وقت ــدم        ک ــی ش ــر م ــی متنف ــر از زن دای ــیش ت ــردم ب ــی ک ــر م ــایش فک ــرف ه ــه ح او ب
  به همه بد کرده بود. 

  وقتی داشتم به خانه برمی گشتم تلفن همراهم به صدا در آمد:
  الو...-
  الو سالم افسانه. -

  با شنیدن صداي زن دایی عصبی گفتم: من حرفی ندارم با شما حرف بزنم. 
  خواهش می کنم افسانه. بذار باها ت حرف بزنم. -
ــه    - ــز کنای ــات ج ــرف ه ــام ح ــی. تم ــوایی بگ ــی خ ــی م ــی    چ ــط م ــرف فق ــت ح ــه نیس و طعن

  زنی که دل بشکونی.
  میان گریه گفت: می خوام این دفعه دل به دست بیارم. 

  من هیچ وقت دلم باشما صاف نمی شه. -
  تلفن را قطع و بعد خاموش کردم. 

ــم        ــا ه ــم ب ــردم . دای ــی ک ــول نم ــم قب ــی را ببخش ــه زن دای ــرد ک ــی ک ــرار م ــه اص ــادرم هرچ م
ــان     ــی از هم ــث داشــتیم. یک ــرو بح ــودم. مــادر         ج ــه ب ــه ي مــادري رفت ــه خان روز هاکــه ب

  مثل هربار بحث زن دایی را به میان کشید و از من خواست او را ببخشم. 
  نه. امکان نداره. -
ــو       - ــیه بگ ــاهر قض ــو ظ ــداقل ت ــتی. ح ــه اي هس ــدر کین ــن ق ــرا ای ــانه چ ــی افس ــی فهم ــرا نم چ

  که بخشیدیش. 
ــداش          - ــی ص ــدارم زن دای ــت ن ــی دوس ــدارم حت ــانم ن ــه اون خ ــبت ب ــوبی نس ــس خ ــن ح م

  کنم. اون باعث شد که من یه عمربدبخت باشم. 
ازدواج کنـــی. چـــرا احســـاس بـــدبختی. معتـــاده!  ســـیاوشتـــو خـــودت خواســـتی کـــه بـــا -

  .شراب خواره! دزد ربا خوار یا این که اخالقش بده
اتـــل ودزد ومفســـد وخالفکـــارو منـــافق بـــا دادگفـــتم: بســـه مامـــان. نمـــی خـــواد مثـــال ق 

  ردیف کنی...
ــرده.        - ــه م ــی کلم ــاي واقع ــه معن ــبیه و ب ــیار مناس ــرد بس ــه م ــن ک ــکر ک ــدا را ش ــرو خ ــازه ب ت

ــنم      ــی ک ــو م ــه فکرش ــاال ک ــه ح ــی چی ــی دون ــلن م ــیاوشاص ــا    س ــاالتر از این ــت ب ــن لیاق واقع
ــ       ــانه خ ــه افس ــی ش ــغال م ــیب ش ــوب نص ــور خ ــردیم. انگ ــدبخت ک ــو ب ــا اون ــو و م انم. رو داره ت

  می ارزه به اون رضاي... سیاوشبه نظر من یه تار موي 
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  گر گرفتم و با عصبانیت داد زدم : چرا؟ 
ــه.          - ــا رو بزن ــه ت و اون حرف ــاد دم در خون ــه نی ــت ک ــرت نداش ــدر غی ــه اون ق ــن ک ــراي ای ب

ــه        ــی فهم ــدر نم ــادرو پ ــه م ــن ک ــراي ای ــه ب ــه و بجنگ ــه  بمون ــود ک ــرد ي نب ــه م ــن ک ــراي ای ب
ــه         ــه زن چ ــانس اوردي ک ــدي و ش ــی ش ــین زن ک ــن بب ــاز ک ــماتو ب ــانه چش ــی. افس ــی چ یعن

  کسی نشدي. 
  حق نداري این حرف ها رو بگی!گریستم و گفتم :بسه دیگه مامان تو 

  همه تون مثل هم هستید زن دایی ت هم یکی مثل خودت.-
ــبی       ــرون زدم. آن قدرعصـ ــه بیـ ــتم و از خانـ ــبانیت برداشـ ــا عصـ ــیفم را بـ ــدم و کـ ــد شـ بلنـ
ــد و          ــی آم ــرعت م ــا س ــه ب ــدم ک ــینی را دی ــبح ماش ــط ش ــد فق ــه  ش ــدم چ ــه نفهمی ــودم ک ب

آســفالت خیابــان کوبیــده شــدم و    بعــد  میــان هــوا و زمــین قــرار گــرفتم و محکــم روي       
  صداي فریاد دلخراشم گوش فلک را کر کرد.

  فصل یازدهم
ــودم.          ــه ب ــرگ را دریافت ــود م ــام وج ــا تم ــه ب ــودم ک ــا گش ــن دنی ــه ای ــمانم را رو ب ــی چش وقت

  دو سه باري پلک زدم باور نداشتم زندگی دوباره.
ــدا       ــا ص ــادر بود.ب ــد م ــر ش ــرم حاض ــاالي س ــتارها ب ــد از پرس ــه بع ــی ک ــین کس ــگ و اول یی گن

  نامفهوم گفت: 
  افسانه...-

  فقط اشک می ریختم و باور نداشتم می توانم دوباره مادرم را ببینم. 
  مامان...-

  گریستم و مادر با التماس گفت: افسانه تو نباید خودتو اذیت کنی. 
  فقط گریه می کردم و مادر به دستم بوسه می زد. 

  دم تا دوباره به زندگی برگردي. عزیزم. تنها دخترم نمی دونی چه قدر دعا کر-
ــراي         ــا ب ــت ت ــادرم خواس ــد و از م ــتار آم ــه پرس ــن ک ــا ای ــیم ت ــی ریخت ــک م ــط اش ــر دو فق ه

  آرامش من بیرون برود. 
   ا تزریق دارو کمی آرام شدم. بعد از آن ب 

بــه مالقــاتم آمــد دســتم را گرفــت فشــرد و بوســید اشــک از چشــمانش          ســیاوشوقتــی 
  اباورانه به او می نگریست.پایین ریخت و چشمان من هم ن

  . چه بالیی سرم اومده؟سیاوشبا ناراحتی و درد گفتم: 
  نگران نباش عزیزم حالت خوب می شه  و برمی گردي خونه.-
  .باورم نمی شه. سیاوش-



 

 

  لبخندي مهربان بر لب نشاند و اشکش پایین ریخت و گفت: 
  خدا را شکر.افسانه. -

در حــالی کــه مــزه ي شــور اشــکم را مــی فهمیــدم بــه چشــمان نگــران و مهربــانش زل           
دقیــق شــدم صــورت محــزون و دل      ســیاوش زدم وقتــی بــراي اولــین بــار تــوي صــورت      

ــش      ــودم ری ــده ب ــه حــال ندی ــا ب ــود ت ــوام شــده ب ــایش ت ــا ریــش ه ــه ب ــدم ک شکســته اش را دی
ــه اي از        ــه گوش ــت ک ــت داش ــر پش ــایی پ ــد. ابروه ــته باش ــیبیل داش ــا س ــود   ی ــته ب آن شکس

ــده        ــگ ش ــرایش تن ــم ب ــدر دل ــه ق ــردم چ ــی ک ــس م ــودو  ح ــکی ب ــایش مش ــا و موه ــم ه چش
  است. تا به حال این قدر  نگاهش نکرده بودم.

ــاه          ــت م ــه هف ــدم ک ــی فهمی ــرد و وقت ــی ک ــایم نم ــه ره ــک لحظ ــرگ ی ــه ي م ــر و اندیش فک
  توي کما بودم مو به تنم سیخ شد. تمام بدنم خرد شده بود و شکسته بود. 

  پدرم را که دیدم با گریه گفتم: 
  بابا. انگار قرار نیست تو زندگیم آرامش داشته باشم. -

  گفت:  غمگیندستم را در دست مهربانش گرفت و با لحنی مهربان اما 
  تو باید خدا را شکر کنی افسانه. خطر بزرگی از سرت گذشته. -

ــرم را         ــایش جگ ــک ه ــدن اش ــا دی ــت ب ــد گریس ــدنم آم ــه دی ــکان ب ــی اش ــد و  وقت ــش زدن آت
  من هم مثل ابر بهار گریه کردم.

ــا        ــکان ب ــد اش ــه بع ــتیم ک ــی نگریس ــم م ــه به ــط ناباوران ــیم فق ــحبت کن ــم ص ــا ه ــتیم ب نتوانس
  خواهش پدرم رفت بیرون.

  وبراي این که من آرام بگیرم خودش هم دیگر نیامد.
ــده اي            ــا فای ــم ام ــان ده ــایم را تک ــتم پاه ــعی داش ــدم و س ــل ش ــش منتق ــه بخ ــم ب ــم ک ک

کمـــا بـــرایم تجربـــه اي ســـخت امـــا جدیـــدي بـــود. بـــه مـــرگ خیلـــی نزدیـــک   نداشـــت. 
ــد.           ــاتم آمدن ــه مالق ــنم ب ــاره ببی ــتم دوب ــت داش ــه دوس ــس  را ک ــر ک ــدت ه ــن م ــودم.در ای ب

  اشکان کنارم روي تخت نشست و گفت: 
  این مدتی که تو کما بودي من خیلی دعا کردم تا بهوش بیاي. -

  دن اشک هایم ناراحت شد:اشک از چشمانم پایین ریخت و اشکان با دی
ــزنم        - ــرف ب ــات ح ــونم باه ــی ت ــاره م ــه دوب ــحالم ک ــی خوش ــانه.من االن خیل ــن افس ــه نک گری

  و ببینمت.
  خب من هم همین طور.-

ــی           ــک م ــه اش ــالی ک ــردم در ح ــویش دراز ک ــه س ــتم را ب ــداختم و دس ــه ان ــه حنان ــاهی ب نگ
  ریخت آمد و دستم را گرفت: 
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  شت تا خدا تو رو دوباره به ما داد. افسانه ي  خودم. نمی دونی چی به ما گذ-
  خوشحالم که می بینمت. -
  دوست دارم زودتر برگردي خونه می خوام برات خواهر شوهر بازي در بیارم. -

  هم خندید و گفت: من هم مادر شوهر بازي. سیاوشمادر 
  خندیدم و گفتم: من آماده م. تا عروس باشم.

  همه خندیدند. 
  ي مرا بوسیدند و فقط می گفتند خدا را شکر.خاله ها هم یکی پس از دیگر

وارد اتــاق شــد. بـــا    ســیاوش بعــد از آن وقتــی داشــت ســاعت مالقــات تمـــام مــی شــد.        
  دیدنش دلم پر کشید به سویش.

  با گله گفتم: حاال باید بیاي.
  معذرت می خوام عزیزم. -

  آمد کنارم ایستاد و دیگران با خداحافظی رفتند. 
  چرا زودتر نیمدي؟-
   کسی نباشه.گفتم که معذرت می خوام می خواستم -

  به حالم سوخت.  سیاوشاشک از چشمانم جاري شد و دل 
  . سیاوش-
  بله عزیزم. -
  من دیگه نمی تونم راه برم.-

  جاخورد  آب دهانش را قورت داد و گفت: 
  کی اینوگفته!-
  کسی نگفته من دیگه نمی تونم پاهامو تکون بدم. -
  این طور نیست عزیزم حالت خوب می شه. -
  . سیاوشنه. نه.. اگه قراره نتونم راه برم می خوام بمیرم.کاش مرده بودم -
  این حرف ها چیه که می زنی اینا ناشکریه. -
  می خوام بمیرم. می خوام بمیرم. -

ــی           ــه م ــه ک ــا چی ــرف ه ــن ح ــانه. ای ــاش. افس ــاش. آروم ب ــت: آروم ب ــت و گف ــتم را گرف دس
  زنی.

  تمن به خاطر همینه که تو دیر اومدي. البد نمی خوایی زن فلج داشته باشی.ح-
  با لحنی مهربان اما سرزنش آلود گفت:

  افسانه.-



 

 

  حق داري. -
  روي برگرداندم و اشک هایم بالش را خیس کرده بود. 

  با دستان مهربانش سرم را نوازش کرد و گفت:  سیاوش
ــور نیســـت. مـــن  - ــه ي   اول ایـــن کـــه هـــیچ وقـــت ایـــن طـ تـــو رو دوســـت دارم. تـــو همـ

ــتی تــاج ســر منــی. دوم ایــن کــه تــو             ــبختی منــی. در هــر شــرایطی هــم کــه هس خوش
  حالت خوب می شه.

  نه. من دیگه حالم خوب نمی شه. -
ــد            - ــد امی ــی. بای ــت کن ــو اذی ــرا خودت ــن فک ــا ای ــت ب ــت نیس ــدي. درس ــرده ش ــواالن افس ت

ــا        ــو رو ب ــنم. ت ــدگی ک ــونم زن ــی ت ــو نم ــدون ت ــن ب ــی. م ــته باش ــت    داش ــودم دوس ــام وج تم
  دارم. 

  از کجا مطمئن باشم. -
  دستم را بوسید و گفت: مطمئن باش. 

ــاي       - ــود پاه ــا وج ــی ب ــی. حت ــن باش ــوار م ــدم و غمخ ــار و هم ــه ی ــوري ،ک ــم بخ ــد  قس ــه بای ن
  فلج من. 

ــی      - ــول م ــن بهــت ق ــري. م ــونی راه ب ــه نمــی ت ــو دیگ ــه ت ــه ک ــت نگفت ــیچ وق ــر ه افســانه. دکت
ــی. امــ     ــی ش ــرپا م ــاره س ــه دوب ــی       دم ک ــات نم ــه تنه ــورم ک ــی خ ــم م ــدرم قس ــه روح پ ا ب

  ذارم. 
ــر     ــتم. راســـتش دیگـ ــایم را روي هـــم گذاشـ ــک هـ ــد و پلـ ــایین چکیـ ــمانم پـ اشـــک از چشـ

  امیدم را از دست داده بودم.  فقط اشک می ریختم و اشک می ریختم. 
  یک روز هنگام استراحت بودم که در اتاق باز شد. 
ــاز       ــاق را ب ــه در ات ــی ک ــد کس ــی ش ــاورم نم ــی     ب ــز زن دای ــی ج ــد کس ــاق ش ــرد و وارد ات ک

شکســـته و بیمـــار. آرام آرام آمـــد کنـــار تخـــت ایســـتاد  از دیـــدنش قلـــبم بـــه  نبـــود. پیـــر،
تـــپش افتـــاد و گلولـــه گلولـــه اشـــک مـــی ریخـــتم. گریـــان دســـتم را در دســـت گرفـــت و  

  بوسید. به چهره ي غمگین و بهت زده اش نگریستم او میان گریه گفت:
ــانه. خوشـــح - ــزم افسـ ــت.خیلی   عزیـ ــونم ببینمـ ــی تـ ــاره مـ ــن دوبـ ــوش اومـــدي و مـ الم بهـ

ــدر          ــه ق ــی چ ــی دون ــالل! نم ــر. ح ــن دخت ــم ک ــیمون. حالل ــانه. پش ــیمونم افس ــه پش ــه ک وقت
  از خدا می خواستم به من فرصتی بده که بتونم ازت عذر خواهی کنم. 

  پلک هایم را روي هم گذاشتم و زن دایی ادامه داد:
  م. چه قدر زجه زدم تا تو بهوش بیاي.نمی دونی چه قدر برات  دعا کرد -
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ــود        ــده ب ــارش  آم ــی بیم ــمی و روح ــاع جس ــال واوض ــن وس ــن س ــا ای ــد او ب ــدم آم ــودم ب از خ
  و از من معذرت خواهی می کرد بعد از آن برخورد نادرست من. 

ــو           - ــرد و ت ــه ک ــام توج ــه دعاه ــون ب ــو. چ ــید ه من ــدا بخش ــانه. خ ــیدي افس ــو بخش ــو من بگ
  بهوش اومدي  تو هم ببخش. 

لــک هــایم را گشــودم و مــژه زدم تــا اشــک هــایم زودتــر پــایین بریزنــد. دســتش را در           پ
دســت گــرفتم و بــا لبخنــد بــه او نگریســتم .ناباورانــه بــه مــن نگریســت فکــرش را هــم            

بــه یــک بــاره آرام گرفــت حــاال قلــب و روح خــودم هــم         نمــی کــرد دســتش را بگیــرم.   
  آرام گرفت. 

ــه خودبیــ      ــه ب ــود ک ــري ب ــادف تلنگ ــن تص ــاید ای ــتم    ش ــه برگش ــه خان ــی ب ــیاوشایم. وقت  س
  گفت: 

ــد      - ــال خــودت خــوب ش ــه ح ــد خــدا ک ــه امی ــا ب ــزه ت ــه تمیی ــین خون ــانه بب ــرم افس ــت ب قربون
  یعنی بهتر شد باز خودت دوباره برقش بندازي.

  یک دفعه زدم زیر گریه آمد کنار ویلچر نشست و گفت: 
  عزیزم چرا گریه می کنی. نکنه من  حرف بدي زدم.-
  خوب بشه. حالم  فکر نکنم دیگه -
  بغض کرد و مادرم روي برگرداند تا اشک هایش را نبینم.  سیاوش 
ــه و       - ــی ش ــوب م ــت خ ــه زودي حال ــه ب ــر گفت ــی. دکت ــه گفت ــاز ک ــزم. ب ــه عزی ــه حرفی ــن چ ای

  می تونی راه بري حتی بدوي.
  کمک کرد روي تخت خوابیدم.

  خودم غالمتم افسانه ي عزیزم.-
ت و دســـتی بـــه ســـرو صـــورتم کشـــید: عزیـــزم مـــی خواســـتم  مـــادرم روي تخـــت نشســـ

ــا    ــون ام ــه ي خودم ــاي خون ــیاوشبی ــه      س ــدي خون ــس اوم ــخته. پ ــا س ــه اون ج ــت ک ــا گف آق
  ي خودت.منم اون قدر این جا می مونم تا حالت خوب خوب بشه. 

  نه مادر من حالم خوب نمی شه. -
ــدا ا     - ــه خ ــا ب ــوده ام ــر ب ــخت ت ــو س ــون از ت ــا شرایطش ــی ه ــی خیل ــه گفت ــتن و  بازک ــد داش می

  خوبشون شده. 
  با تمام وجود گریستم و گفتم: 

  مامان انگار بخت منو با قلم سیاه نوشتن. تصور کن من براي همیشه فلج شدم.-



 

 

گریـــه امـــان مـــادر را بریـــد تعـــادلش را از دســـت داد و مـــی خواســـت  از شـــدت نـــاراحتی  
بنشـــیند. آمـــد ،بــازوي مــادرم را گرفـــت و کمکــش کــرد تـــا روي مبــل       ســیاوش بیفتــد.  

  سپس رو به حنانه گفت:
  حنانه. یه لیوان آب بیار عزیزم.  -
  چشم داداش. -

  .گوش کن...سیاوشآمد و دستم را گرفت و گفت: افسانه.افسانه ي 
  با ناراحتی ازش روي برگرداندم و گفتم:  
  من گفتم که نمی خوام زنده باشم. من ...آه خدا...من پاهامومی خوام...خدایا...-

  مرا آرام کند و با لحنی مهربان وبغض آلود گفت:سعی کرد 
  افسانه..یه کم گوش کن ببین چی می گم. -
مــی خــوایی چــی بگی.کــاش هرگــز بهــوش نیمــده بــودم تــا حــاال شــاهد ایــن همــه             -

  ناراحتی باشم.  خدایا تو به دعاهاي بقییه گوش دادي اما به فکر من نبودي. 
ــا   - ــه روي پاه ــی ک ــا عمل ــه. ب ــر گفت ــانه. دکت ــرین    افس ــا تم ــه. ب ــی ش ــوب م ــام داده  خ ت انج

  و فیزیوتراپی و امید...
ــا        - ــی کاره ــه خیل ــه دیگ ــی ک ــرم کس ــونم راه ب ــی ت ــه نم ــدم ک ــی ش ــن زن ــی. م ــی گ دروغ م

  از ش بر نمی یا د اون وقت اولین کسی که منو دور می اندازه تو هستی.
  باور کن این نیست. -
ــم          - ــا قس ــول داده ی ــن ق ــه م ــرکس ب ــال ه ــه ح ــا ب ــت. ت ــرا هس ــورد ه دروغ از آب در چ خ

  اومده. خدایا می خواستی عقوبت گناهان منو بدي. آره. آره می دونم.
ــم             ــودم دای ــه ب ــه ام را باخت ــتم. روحی ــواب رف ــه خ ــا ب ــابی ت ــی ت ــردم و ب ــه ک ــدر گری آن ق

  کابوس می دیدم و تب می کردم. ناله می کردم و زجه می زدم. 
  رها و بارها تکرار می کردم. پلک هایم را روي هم گذاشتم و جمله ي پدر را با

  .باید خدا را شکر گفت
   .باید امید وار بود

   .باید توکل کرد
ــه        ــود ک ــدي ب ــه ي جدی ــا تجرب ــت. کم ــود داش ــم وج ــد ه ــالت بای ــن جم ــار ای ــه در کن همیش

  پشت سر گذاشته بودم احساس می کردم کاملن مرده بودم. مرگ و دیگر هیچ!
  بود.وحاال که چشمانم را گشوده بودم زندگی 

  مرگ فکر می کردم.  به  همیشه صحنه ي تصادف سراغم می آمد و
  با ترس گردنم را باال می آوردم و به پاهایم می نگریستم و اشک می ریختم.
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  کنارم نشست و گفت:  سیاوشافسرده شده بودم.  
عزیــزم گــالي تــو بــالکن خشــک شــدن و منتظــرن تــو بهشــون آب بــدي. گنجشــکاي           -

  و هستن. توي اون درخت منتظر ت
  یه گنجشک که پرهاشو از دست داده. من خودم یه گل شکسته م.-
  بلند شو.بلند شو عزیزم تا ببرمت توي بالکن. -
  نمی خوام. نمی خوام. برو تنهام بذار-
  من تنهات نمی ذارم-
  پس حرف الکی نزن.-
  حرف الکی!-
ــدگی ب        - ــن زن ــالم از ای ــرم. ح ــت دارم بمی ــه. دوس ــم خون ــی.من دل ــرف الک ــه ح ــی  بل ــم م ه

  خوره و این زندگی رو نمی خوام. 
ــت     ،افســانه خــواهش مــی کــنم - ــزاي منفــی فکــر کنــی کمــی مثب ــه چی ــن کــه ب ــه جــاي ای ب

  اندیش باش.
  من توي این زندگی چیز مثبتی نمی بینم. -
  اگه کمی درست فکر کنی می بینی. -

  بغض گلویم را فشرد و با ناراحتی و سرزنش گفتم: 
  تو اصلن درك نداري.-

  دستم را دردست گرفت و گفت: 
ــر دو        - ــنم ه ــت م ــم شکس ــن ه ــر م ــو، کم ــراي ت ــکل ب ــن مش ــود ای ــا وج ــی ب ــاور نکن ــاید ب ش

  پاهامو از دست دادم و پاهام جونی ندارن. 
  آخه خدا که می خواست من این طور باشم چرا بهوش اومدم. -
ــ        - ــاش حکم ــئن ب ــا مطم ــرا. ام ــی چ ــونی بفهم ــه بت ــاز داري ک ــان نی ــه زم ــاید ب ــانه ش ت افس

  داره. 
  عصبی و ناراحت ازش روي برگرداندم. او ادامه داد: 

ــی         - ــتی بفهم ــر نیس ــرا حاض ــو چ ــه ت ــه ک ــم این ــم اون ه ــی ش ــبی م ــزي عص ــه چی ــن از ی م
  که پاهات خوب می شه. 

  من نفهم نیستم. دروغ می گی. -
  من! خدا نکنه. منو دروغ.-
  آره دروغ! تو یه دروغ گویی. -

  ناراحتی ادامه دادم:  با اندکی اخم به من نگریست و با



 

 

  چون مجبوري. چون باید دروغ بگی. -
  چرا؟-
  دروغ می گی که منو آروم کنی. -
  نه اصلن این طور نیست. -
  اتفاقن همین طوره. چون دوستم داري. نمی خوایی ناراحت باشم.-
ــانه ي   - ــان. افس ــانه ج ــیاوشافس ــه         س ــم اگ ــه نگ ــم چ ــه دروغ بگ ــن چ ــن م ــر ک ــی فک کم

  پاهات خوب نشه تو باید حقیقتو می پذیرفتی. 
  فریاد زدم:

  برو.برو بیرون و تنهام بذار.-
  سرم را زیر پتو پنهان کردم و صداي در را شنیدم که از اتاق بیرون رفت.

مــا فــرداي همــان روز یکــی از کتــاب هــایم را آورد و گفــت: افســانه. مــدتی کــه تــوي ک          
همــین طــوري هــم    هبــودي رو از دانشــگاه بــرات مرخصــی گــرفتیم. تــرم جدیــد در راهــ       

  دیگه نباید بیشتر از این عقب بیفتی.از بچه ها عقب افتادي.
  کتاب را روي پایم گذاشت و گفت: 

  اما نگران نباش می تونی از این به بعد ترم تابستونه  هم بگیري.-
  کتاب  را پرت کردم و با فریاد گفتم: 

  مثل این که تو دلت خیلی خوشه. -
ــی         ــو چ ــتم و ت ــرایطی هس ــه ش ــو چ ــن ت ــتم: م ــز گف ــرزنش آمی ــی س ــد و لحن ــا پوزخن ــد ب بع

  می گی.
ــتن امــا            - ــودن و هس ــو ب ــدتر از ت ــرایط ب ــو ش ــا ت ــی ه ــی خیل ــی کن ــرا درك نم ــانه چ افس

ــه بهزیســتی یــا بیمارســتان هــا             ــی خــوایی یــه ســر ب ــدگی مــی کــنن. اصــلن م دارن زن
  بزنی.

ــ - ــی گ ــین م ــته      همچ ــه رش ــادت رفت ــلن ی ــودم. اص ــتان نب ــوي بیمارس ــودم ت ــن خ ــار م ی انگ
  ي تحصیلی من چی بوده؟

   !با گریه ادامه دادم: پس االن هم  رو چی نشستم
کســـایی بـــودن وهســـتن کـــه آرزو دارن حتـــی بتـــونن گردنشـــون رو تکـــون بـــدن.         -

کســایی هســتن کــه بــا وجــود مشـــکالت جســمی کــه دارن رفــتن دانشــگاه ، ورزشـــکار          
آورن  ســر کــار هســتن و حتــی ازدواج کــردن و دارن زنــدگی مــی کــنن. افســانه          ومــدال

  تو خیلی ناشکري خیلی.
  توسپاسگذار باش.-
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ــلیم اراده ي    - ــکرگذار و تسـ ــه شـ ــکر همیشـ ــدا را شـ ــودم. خـ ــه بـ ــتم. همیشـ ــه هسـ ــه کـ بلـ
  خدا بودم. 

  کالفه م کردي.  سیاوشعاجزانه گفتم: دست از سرم بردار. این قدر بهم گیر نده.
ــواري          د- ــا  اون دی ــی دم ت ــر م ــودت گی ــول خ ــه ق ــدر ب ــی دارم اون ق ــر نم ــرت ب ــت از س س

  رو که به دور خودت کشیدي بشکنی. 
  تو اصلن درك نداري. -
خیلـــی بـــدتر و بیشـــتر. امـــا مـــی  یافســـانه. افســـانه ي عزیـــزم. همـــه مشـــکل دارن حتـــ-

ــکلو دارن        ــدترین مش ــون ب ــط خودش ــنن فق ــی ک ــر م ــه فک ــه ک ــا این ــکل آدم ــه مش ــی چی دون
  یکی ظرفیتش و صبرش  بیشتره یکی کمتره.

  میان گریه گفتم: داري نمک به زخمم می پاشی.
  آمد و پایین پایم نشست و با لحنی مهربان  گفت: 

ــه        - ــه برس ــه چ ــم دیگ ــی زن ــم نم ــمنم ه ــم دش ــه زخ ــک ب ــی نم ــن حت ــزم. م ــه عزی ــدا نکن خ
  به عزیزترین کسم.

  با ناله گفتم: 
ــا   - ــن دنی ــو ای ــدبختی ت ــی ب ــرا هرچ ــدم چ ــه     مون ــن چ ــه م ــره. مگ ــی گی ــو م ــن من هســت دام

ــی             ــوري م ــه ط ــم. چ ــد باش ــدبختی بای ــه ب ــن هم ــتحق ای ــه مس ــدم ک ــب ش ــاهی مرتک گن
تــونم یــه روز خــوش داشــته باشــم.خدایا ، مگــه یــه انســان چــه قــدر مــی تونــه صــبر             

  داشته باشه. 
ــاال و      - ــر ب ــاف بب ــا دل ص ــتات رو ب ــی، دس ــاراحتی کن ــکوه و ن ــدر ش ــن ق ــه ای ــن ک ــاي ای ــه ج ب

  رف بزن. با خدا ح
  تو فکر می کنی فقط خودت با خدا حرف می زنی. -
  این طوري! این طوري با خدا حرف می زنی. همه ش با  زبون گله و شکایت!-
  برو.. برو بیرون.-

  تمام روزهایم به همین صورت می گذشت. از اتاق بیرون رفت وبلند گریستم.
ــرد          ــل ک ــرم وص ــم س ــدرم به ــا پ ــردم ت ــابی ک ــی ت ــدر ب ــک روز آن ق ــه   ی ــوابم. حنان ــا بخ ت

  کنارم نشسته بودند ومن فقط اشک می ریختم.  سیاوشو
ــوب           ــت خ ــن حال ــعی ک ــدا س ــو رو خ ــانه .ت ــت: افس ــت و گف ــت گرف ــتم را دردس ــه دس حنان

  بشه. مگه من تو این دنیا چند تا زن داداش دارم که مثل خواهرم می مونه.
  به سقف خیره شده بودم و به حرف هایش گوش می دادم: 



 

 

ــد حا- ــد         بای ــوس واح ــوي اتوب ــاده روي. ت ــارك پی ــریم پ ــاهم ب ــاره ب ــا دوب ــه ت ــوب بش ــت خ ل
  بشینیم و همه ي ایستگاه ها رو بریم و برگردیم. 

ــیاوش  ــه حنانــه نگریســت و          س ــد چیــزي را بیــرون آورد ب ــد شــد و از تــوي کم از جــا بلن
  حنانه زبر لب گفت: 

  قرآن پدر...-
  گرفت و بویید و بوسید.  سیاوشقرآن را از دست 

ــیاوش ــا          س ــول داده ی ــت ق ــرکس به ــال ه ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــن گفت ــه م ــو ب ــانه. ت ــت: افس گف
ــا        ــن ت ــه و م ــی ش ــات خــوب م ــه پاه ــول دادم ک ــو ق ــه ت ــم ب ــن ه ــوده م ــورده دروغ ب قســم خ

  آخر عمر تنهات نمی ذارم. 
قـــرآن را از دســـت خـــواهرش گرفـــت و گفـــت: ایـــن قرآنـــه، کـــه هرســـه تـــاي مـــا بهـــش  

  اعتقاد داریم. 
ــان پــرده ي اشــ   ــه در دســت    از می بــود نگریســتم. آن را بوســید    ســیاوشک بــه قرآنــی ک

  و گفت: 
ــرایطی      - ــم در هرش ــن  ه ــه. م ــی ش ــت خــوب م ــو حال ــه ت ــی خــورم ک ــرآن قســم م ــه ق ــن ب م

  تنهات نمی ذارم. 
  تو از کجا مطمئنی که پاي من خوب می شه. -
  از خدایی که باال سرته.-

ــت و ازآن    ــم گذاشـ ــار بالشـ ــرآن را کنـ ــت و قـ ــه را گفـ ــن جملـ ــم  ایـ ــه هـ ــت. حنانـ ــا رفـ جـ
عروســـک ریحانـــه و مجتبـــی  را کنـــارم گذاشـــت و رفـــت. بـــه حـــرف هایشـــان اندیشـــیدم. 

  چشمانم را آرام برهم گذاشتم انگار کمی آرام شده بودم.
ــه            ــدر آرام ب ــن ق ــه ای ــود ک ــبی ب ــین ش ــاید اول ــتم ش ــواب رف ــی خ ــش خاص ــا آرام ــب  ب ش

ــودم در کمــا        ــم خیلــی آرام پلــک هــایم را گش ــواب رفــتم. وقتــی ه ل نابــاوري داشــتند  خ
اذان مـــی گفتنـــد اشـــک از چشـــمانم جـــاري شـــد ســـر برگردانـــدم تـــا شـــوهرم را ببیـــنم  
ــی ریــزد تــوي           ــرو بــرده و دارد اشــک م ــته و ســر در گریبــان ف ــدم او روي تخــت نشس دی
تــاریکی اشــک هــاي پــاکش را ندیــدم امــا از صــداي نفســش و ایــن کــه آب بینـــیش را           

ــزد     ــی ری ــک م ــدم دارد اش ــید فهمی ــی کش ــاال م ــد     ب ــاب ش ــرم کب ــد و جگ ــگ ش ــم تن . نفس
ــه        ــت گری ــرا داش ــم چ ــی دان ــدند. نم ــاري ش ــه ج ــه گلول ــایم گلول ــک ه ــوخت و  اش ــویم س گل
ــالمتیم را            ــدا س ــرد و از خ ــی ک ــه م ــه گری ــن عاجزان ــراي م ــت ب ــم داش ــاید ه ــرد ش ــی ک م
ــون        ــرد چ ــی ک ــه م ــا گری ــر شــب در خف ــود او ه ــوم ب ــه معل ــور ک ــن ط ــس ای ــت. پ ــی خواس م

ــی      ــدار م ــه از خــواب بی ــبح ک ــر مــی        ص ــود و مــن فک ــز ب ــمانش خســته و قرم شــدم چش
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کــردم البــد بــه خــاطر خســتگی اســت. تحمــل دیــدن گریــه اش را نداشــتم بــی ســرو            
ــدا          ــتم و از خ ــک ریخ ــاره اش ــاره پ ــري پ ــا جگ ــم ب ــودم ه ــردم و خ ــو ب ــر پت ــه زی ــر ب ــدا س ص

  خواستم بار دیگر آرامش را به زندگی مان برگرداند.
  ا به زندگی امیدوار کند. هرکسی به نوبت خودش سعی می کرد تا مر

ــتش          ــد. راس ــی کردن ــغ نم ــی دری ــیچ  کوشش ــن از ه ــردن م ــاد ک ــراي ش ــانواده ب ــه ي خ هم
ایــن قـــدر   ســیاوش از وقتــی آن قــرآن کنــار بالشــم قــرار گرفتـــه بــود و فهمیــده بــودم         

ــد        ــت باش ــن ناراح ــیش از ای ــی خواســت ب ــم نم ــردم. دل ــی ک ــابی نم ــی ت ــر ب ــت دیگ ــت اس اذی
ــی   ــدم م ــودم ب ــات از خ ــاهی اوق ــادي      گ ــکالت زی ــا و مش ــختی ه ــن س ــا م ــا ازدواج ب ــد او ب آم

  پیدا کرده بود در حالی که می توانست با دختري با لیاقت آرامش داشته باشد.
  رو به دکتر گفت:  سیاوشزمانی که براي معاینه با دکتر رفتیم 

ــودي         - ــاش بهب ــه زودي پاه ــه ب ــد ک ــیح بدی ــم توض ــراش ه ــد ب ــف کنی ــه لط ــر اگ ــاي دکت آق
  کنه. خودشو پیدا می

ــل        ــن دلی ــه ای ــه ب ــی داد ک ــیح م ــرایم توض ــت ب ــه داش ــر ک ــان دکت ــه ده ــان زل زدم ب ــا هیج ب
ــا       ــرا بـ ــر مـ ــی آوردم. دکتـ ــت مـ ــه دسـ ــایم را بـ ــالمتی پاهـ ــن سـ ــکی مـ ــل پزشـ و آن دلیـ

  صحبت هایش امیدوار ساخت و گفت:
  البته امید به خدا و توکل به خودش از همه چی مهمتره.-

ــاال       ــد ب ــرص ش ــم ق ــر دل ــاي دکت ــه ه ــا گفت ــخیص     دخره او ب ــت تش ــی توانس ــود و م ــر ب کت
  دهد. 

ــی       ــتم یعن ــی گف ــود م ــا خ ــردم ب ــی ک ــر م ــر فک ــاي دکت ــه صــحبت ه ــه ب در طــول مســیر خان
  امیدي هست. 

  گفت:  سیاوشوقتی وارد خانه شدیم. 
  خب خانم افسانه. دکتر هم دروغ می گه؟-
  شاید-
  اون چه دلیلی براي دروغ گویی داره. -

  گفتم: شاید تو بهش گفتی که دروغ بگی.با لبخند بهش نگریستم و 
  حیف که دلم نمی یاد وگرنه نشونت می دادم که دروغ گو کیه؟-
  مثلن می خوایی چی کار کنی. -
  هیچی.-

  خندیدم و ادامه داد: من دیگه باید برم. االن حنانه می یاد تا تنها نباشی. 
 از جا بلند شد و می خواست برود که دستش را گرفتم و بوسیدم. 



 

 

  به خاطر همه چی ازت ممنونم.  سیاوش-
  سرم را نوازش کرد، بوسید و با خداحافظی رفت.  

  وقتی تنها شدم گریه سراغم آمد شرمسار بودم. 
ــدر          ــن ق ــاش او ای ــه اي ک ــتم ک ــی گف ــودم م ــا خ ــد و ب ــی آم ــدم م ــته ام ب ــودم  و گذش از خ

ــ        ــدم. ی ــی ش ــی زار نم ــود ب ــرمنده و از خ ــدر ش ــن ق ــن ای ــداقل م ــود ح ــان نب ــه مهرب ک لحظ
ــتم تــوي            ــداختم و رف ــرخ هــایم را راه ان ــته ام. چ ــوي عالیــق گذش ــه س ــر کشــید ب ــم پ دل
ــود            ــتم خ ــی دانس ــد م ــده بودن ــک نش ــدام خش ــیچ ک ــتم ه ــا نگریس ــدان ه ــه گل ــالکن و ب ب

ــیاوش ــش          س ــا درون ــک ه ــه گنجش ــردم ک ــت ک ــه درخ ــاهی ب ــد نگ ــی ده ــا آب م ــه آن ه ب
ون رفـــتم مـــی جیـــک جیـــک مـــی کردنـــد لبخنـــدي بـــر لـــب نشـــاندم و از بـــالکن بیـــر  

ــگ را          ــختی تن ــه س ــپزخانه ب ــوي آش ــتم ت ــدهم رف ــا آب ب ــدان ه ــه گل ــودم ب ــه خ ــتم ب خواس
ــا آب دادم.          ــدان ه ــه گل ــی ب ــی یک ــتم و یک ــالکن رف ــمت ب ــه س ــردم و ب ــر از آب ک آوردم و پ

  چند نفس عمیق کشیدم و یکی از گل ها را بوییدم. 
ــدا         ــودم و مق ــته ب ــالکن گذاش ــه ي ب ــه گوش ــی ک ــر از آب ــه پ ــه کاس ــاهی ب ــه  نگ ــرنج ک ري ب

  یا حنانه بود.  سیاوشکنارش ریخته بود. خنده ام گرفت حتمن کار 
از تــوي بـــالکن بیــرون آمـــدم، درش را بســتم و رفـــتم تــوي اتـــاق همــین کـــه وارد اتـــاق      

ــدر     ــس پ ــاب عک ــه ق ــاد ب ــمم افت ــدم چش ــیاوشش ــی    س ــود حس ــارش ب ــه کن ــجاده اي ک و س
ــجاده را از روي ق       ــا س ــاند و رفــتم ت ــویش کش ــرا بــه س ــبهم م ــردارم م ــه  .فســه ب کمــک  ب

ــدمی را راه     ــد قـ ــتم و چنـ ــایم بایسـ ــردم روي پاهـ ــعی کـ ــدم و سـ ــد شـ ــا بلنـ ــتانم از جـ دسـ
ــغ و گریـــه ام بـــاال رفـــت. احســـاس ضـــعف    ــین افتـــادم و صـــداي جیـ بـــروم کـــه روي زمـ

  وناتوانی وجودم را فرا گرفت.
  ؟.حنانه....سیاوش.کجا رفتی سیاوشخدا،خدا....-

ــتم:   ــدا گف ــه خ ــر دادم و رو ب ــه س ــرم.     گری ــونم راه ب ــا بت ــن ت ــم ک ــدا کمک ــن خ ــم ک ــدا کمک خ
ــه ي       ــاطر  همـ ــه خـ ــو بـ ــاج دارم. منـ ــت احتیـ ــف و کرمـ ــه لطـ ــن بـ ــونم. مـ ــداي مهربـ خـ

  ناشکري ها. اشتباهاتم ببخش...
  دقیقه اي بعد بودکه صداي در آمد ساکت شدم و گوش دادم:

  افسانه...-
  با ناله گفتم:حنانه من این جام.

نم حنانــه بــه طــرفم دویــد و بــا گریــه گفــت: افســانه.        حنانــه وارد اتــاق شــد و بــا دیــد    
  .بمیرم. الهی من بمیرم

   .حنانه جان آروم باش و کمک کن بشینم روي تخت ،چیزي نیست-
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  کمک کرد از جا بلند شوم و روي تخت نشستم. نگاهی به من انداخت وگفت: 
  ...چه بالیی سرت اومده؟ بمیرم افسانه جان-
  گفتم که حنانه چیزي نیست. -
  !چرا تنهات گذاشته سیاوش-
  عزیزم این قدر خودتو عذاب نده. فقط یه لیوان آب برام بیار. -

  حنانه بلند شد و شتابان برایم آب آورد. 
  آخه می خواستی چی کار کنی؟-

  بعد از خوردن آب دستش را گرفتم و به چهره ي معصومش نگریستم و گفتم:
  حنانه به گلدونا آب دادم. -

  ه اش نشست و گفت: خیلی خوبه عزیزم. خیلی خوبه...لبخندي بر چهر
  مرا در آغوش کشید و گفت: ایشاال از این بهتر می شی.

  کمک کرد بخوابم و برایم یک بالش آورد  و زیر سرم گذاشت. 
  عزیزم سعی کن کمی استراحت کنی. -

ــودم.           ــه ب ــواب نرفت ــه خ ــه ب ــود ک ــا ب ــدت ه ــار م ــتم انگ ــم گذاش ــمانم را روي ه ــی چش وقت
ــون ــایم را  چ ــم ه ــه  چش ــودم  ک ــیاوشگش ــداري     س ــواب و بی ــان خ ــودو می ــده ب ــه آم ــه خان ب

  می شنیدم که حنانه می گفت: 
  ؟چرا تنهاش گذاشتی-
  چرا چی شده؟-
  !می پرسی چی شده-
  وقتی من اومدم  افتاده بود  پایین. -
  بمیرم. افسانه...-
  کجا ؟ خوابیده. -
  چیزیش شده؟ -
  یام بعد بري. نتونستی یه کم صبر کنی تا من ب-
  آخه من فکر کردم تو زود خودتو می رسونی. نمی دونستم معطل می کنی. -
  من هم فکر نمی کردم تو برا چند دقیقه ول کنی و بري. -
  دیرم شده بود حنانه باید می رفتم.-
  تو که دیگه دیرت شده بود کمی دیگه هم صبر می کردي تا من برسم.-

  از توي اتاق فریاد زدم:
  حنانه عزیزم خواهش می کنم.  ،سیاوشن بس کنی-



 

 

ــتند.      ــن نگریس ــه م ــاکت  ب ــد و  س ــاق آمدن ــه ات ــر دوب ــیاوشه ــارم    س ــانی کن ــا مهرب ــد و ب آم
  نشست و گفت: 

  افسانه،  منو ببخش عزیزم. ببینم چیزیت که نشده؟-
  نه. دیگه دعوا نکنین. -

  حنانه با عصبانیت گفت:اما...
  نگذاشتم صحبتش تمام شود و گفتم: این تنها بودن براي من  الزم بود. 

   رفتم توي بالکن. نگریستم و گفتم: سیاوشبه 
  !گفت: تو رفتی توي بالکنناباورانه  با لبخند به من نگریست و  سیاوش

  با لبخند به صورت مهربانش نگریستم وگفتم: اگه می خوایی تا دیگه نرم. 
  ي افسانه...خیلی خوشحالم کرد-

  می خواست مرا در آغوش بکشد که مانع شدم با تعجب به من نگریست وگفتم: 
  مگه تو قول ندادي که هیچ وقت تنهام نذاري. -
  گفتم که ببخش افسانه جان. -
  نه قبول نیست. -
  پس چی؟-
  هیچی ببخش. همین!-
  غلط کردم حاال خوبه. -
  بشوري.براي جریمه هم باید ظرف هاي امشبو خودت -
  باشه.-

  صداي اعتراض حنانه بلند شد و گفت: داداش!
  مگه چی شد حنانه جان!-
ــال       - ــه ح ــا ب ــی ت ــوري. از ک ــوایی بش ــی خ ــم م ــرف ه ــی ظ ــی گ ــه  م ــردم ک ــط ک هیچــی. غل

  این همه زن ذلیل شدي. 
  به من نگریست و گفت:  سیاوش

  خواهرم راست می گه. من اهل هیچ کدوم نیستم. -
  فتم: با سرزنش رو به حنانه گ

ــن       - ــب م ــاري. خ ــی ی ــازي در م ــوهر ب ــواهر ش ــن خ ــراي م ــه داري ب ــاال دیگ ــانم! ح ــه خ حنان
  به خاطر خودت گفتم که امشب نخوایی این همه ظرف بشوري. 

  اي واي من هم چه از مرحله پرتم. -
  تو همیشه از مرحله پرتی نمی دونم چه طوري دانشگاه قبول شدي!-
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  افسانه. چرا این طوري می گی!- 
  حنانه خانم. ناراحت نشو.  ببخش-
ــه       - ــم ک ــی ه ــی وقت ــی ش ــال م ــا ح ــی ب ــرحالی خیل ــی س ــه وقت ــان ک ــانه ج ــرم افس ــت ب قربون

  نا امیدي و افسرده با یه من عسل هم نمی شه خوردت.
ــب  ــدم،      ش ــدار ش ــواب بی ــود از خ ــرده ب ــرق ک ــورتم ع ــه ص ــالی ک ــا   در ح ــدم و ب روي برگردان

ــدن  ــیاوشدی ــور      س ــه ط ــردم چ ــب ک ــود تعج ــواب ب ــوز خ ــه هن ــه اذان    ک ــت ک ــان داش امک
باشـــد و او هنـــوز خـــواب باشـــد. دســـتم را آرام روي صـــورتش گذاشـــتم. خـــیس بـــود جـــا  

  خورد و نفسش تند تند رفت و آمد با تعجب و بعض آلود گفتم: 
  تو گریه کردي! سیاوش-

  با صدایی گرفته و خفه گفت: نه.
  سر به زیر افکند.  سپس سعی کردم از جا بلند شوم.کمکم کرد و

  داشتی گریه می کردي. تو -
  می گم نه. عرق کرده بودم-
  . تو چرا گریه می کنی؟سیاوشدروغ نگو -

  سکوت میانمان نشست و من در حالی که اشک می ریختم گفتم: 
ــم      - ــاش و به ــن مــی گــی صــبر داشــته ب ــه م ــو همــه ش ب ــا ت ــو. ام ــی خــوایی نگ باشــه اگــه م

  امیدواري می دي اما... 
  تو می گم صبور باش و امیدوار. اما چی افسانه. من هنوزم به-
ــن     - ــه یعنــی ای ــد خــودش هــم بهــش عمــل کن ــه بای ــی زن ــی م ــه کســی حرف مــن معتقــدم اگ

ــین           ــد هم ــم بای ــودت ه ــدار خ ــه امی ــن ک ــا ای ــاش ی ــبور ب ــی ص ــی گ ــن م ــه م ــی ب ــه وقت ک
  طوري باشی نه براي من بگی خودت هیچ.

  رفت. سکوت کرد و من روي برگرداندم. بعد از چند دقیقه بلند شد و  سیاوش
ــه      ــود ب ــام وج ــا تم ــردم ب ــی ک ــس م ــاال ح ــیاوشح ــنه ي    س ــاز دارم تش ــایش نی ــت ه و محب

ــادي بــراي             ــرام زی ــه احت ــور ک ــان ط ــت. هم ــی گذاش ــم نم ــم ک ــودم. او ه ــده ب ــت ش محب
ــیچ          ــوي دل ه ــت آب ت ــی گذاش ــور. نم ــین ط ــم هم ــن ه ــادر م ــراي م ــود ب ــل ب ــادرش قائ م

ــان         ــه خ ــا چ ــه ب ــودم ک ــد ه ب ــاال فهمی ــورد. ح ــان بخ ــا تک ــدام از م ــلت  ک ــوبی وص واده ي خ
ــران        ــا را جب ــته ه ــا گذش ــت ت ــت را داده اس ــن فرص ــن ای ــه م ــدا ب ــی دانســتم خ ــم. م ــرده ای ک

  کنم. 



 

 

ــر          ــد ب ــدانم بای ــه ب ــن ک ــم ای ــنم ه ــحبت ک ــود ص ــداي خ ــا خ ــم ب ــه ه ــد ک ــث ش ــایی باع تنه
ــم   ــاید هـ ــوم. شـ ــروز شـ ــیاوشمشـــکالت پیـ مخصوصـــن مـــی خواســـت مـــن آن روز در   سـ

  خانه تنها بمانم. 
  الزم بود خودش مرا جابه جا می کرد می گفت:هر کجا که  سیاوش

  این طوري بهتره  پس فردا یکی هم می خواد شماها رو برا کمرتون ببره دکتر. -
  شرمنده بودم و حاال با تمام وجود شناخته بودش. 

وقتـــی مـــی دیـــدمش تـــنم گـــر مـــی گرفـــت و دلـــم پـــر مـــی زد بـــه ســـویش تشـــنه ي  
  ا می خواستم. دیدارش بودم و از همه ي دنیا فقط خودش ر

ــول           ــه ق ــی ب ــا حت ــروم ی ــوانم راه ب ــر بت ــار دیگ ــتم ب ــت داش ــود دوس ــایم ب ــکلم پاه ــا مش تنه
  بدوم. سیاوش

ــه       ــت ک ــی ریخ ــانم م ــذا ده ــق غ ــق قاش ــت قاش ــادر داش ــیاوشم ــت:    س ــد و گف ــاق ش وارد ات
  نمی خوره؟

  مادر با لبخند گفت: نه.
  آمد نشست  بشقاب و قاشق را از دست مادر گرفت و گفت:

  بخوایی این طور ادامه بدي دیرتر خوبت می شه.اگه  -
  قاشق را پر کرد و به دهانم گذاشت.

دقیقـــه اي بعـــد مـــادر بـــه بهانـــه اي رفـــت بیـــرون بـــه صـــورتش خیـــره شـــدم و گفـــتم:  
  . سیاوش

  بگو عزیزم.-
  تو باید منو ببخشی. -

  .چشمانم از اشک پر شد
  بخشیدم.گریه نکن. -
  دارم جدي می گم.گوش کن.-

  بغضم را فرو خوردم و با صدایی لرزان گفتم: 
ــودم         - ــکر ب ــه ناش ــدارم و همیش ــی ن ــردم هیچ ــی ک ــاس م ــا احس ــتم ام ــی داش ــه چ ــن هم م

ــن همــه             ــیچ وقــت ای ــدم  مــن ه ــو و خــانواده ات رو ندی ــوبی هــاي ت ــیچ وقــت خ ــن ه م
  نعمت هایی رو که خدا در اختیارم گذاشته بود رو ندیدم.

  !سیاوشتو رو بدبخت کردم  
  حرفیه که می زنی.  این چه-
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ــزم     ــتم: عزیـ ــان گفـ ــی مهربـ ــا لحنـ ــد بـ ــد و بعـ ــین افکنـ ــان طنـ ــکوت میانمـ ــه اي سـ لحظـ
  دوستت دارم. 

تــا ایــن جملــه را شــنید رنــگ چهــره اش عــوض شــد و عضــالت صــورتش جمــع شـــد            
ــه           ــت ب ــدت هاس ــتم م ــی دانس ــاد. م ــپش افت ــه ت ــبش ب ــد و قل ــاتی ش ــردم احساس ــس ک ح

  دنبال شنیدن این جمله است.
ــی           ــادار م ــدم و وف ــی ورزی ــق م ــوهرم عش ــه ش ــه ب ــراي همیش ــردم و ب ــی ک ــران م ــد جب بای
مانـــدم. از خـــدا مـــی خواســـتم بـــه مـــن ایـــن فرصـــت را بدهـــد تـــا بتـــوانم گذشـــته ام را  

ــنم.  ــران کـ ــیاوشجبـ ــد     سـ ــم از امیـ ــوتراپی و دایـ ــر، فیزیـ ــایش، دکتـ ــرد آزمـ ــی بـ ــرا مـ مـ
ــز           ــه چی ــل کــرد و هم ــدا توک ــه خ ــد ب ــن کــه بای ــرد از ای ــی ک ــحبت م ــه خــودش   ص را ب

  سپرد. 
  گفت:  سیاوشیک روز که تازه از دکتر به خانه بر می گشتیم 

  همه چی داره به خوبی پیش می ره افسانه.-
  راستش اصلن باور نمی کنم. -
  اینا همه لطف خداست که نصیبت شده. -
  درسته. -

ــی    ــرآن فکرم ــجاده و ق ــه س ــم ب ــري       دای ــور دیگ ــودم ط ــداي خ ــا خ ــتم ب ــت داش ــردم دوس ک
ــحبت کــ  ــا خــودم         ص ــی کشــیدم. ب ــدا خجالــت م ــودش گفتــه.اما از خ ــور کــه خ نم آن ط

ــیاهی و             ــه س ــن هم ــا ای ــن ب ــروم م ــاهش ب ــه درگ ــد ب ــی بای ــه روی ــا چ ــردم ب ــی ک ــر م فک
ناشــکري و همــه ي گناهــانم. در همــین افکــار غوطــه ور بــودم کــه تلفــن همــراهش بــه           
ــی        ــز دخترک ــراغ قرم ــت چ ــه پش ــود ک ــراهش ب ــن هم ــا تلف ــحبت ب ــغول ص ــد مش ــدا در آم  ص
ــود           ــریش ب ــرون از روس ــکیش بی ــر مش ــاي ف ــی از موه ــه  کم ــالی ک ــی در ح ــري آب ــا روس ب

ــرف       ــه ط ــه پنجــره اي ک ــورتش را ب ــد و ص ــیاوشآم ــا نمــک و      س ــورت ب ــباند ص بــود چس
ــی توانســتم           ــم م ــبش ه ــت ل ــز را بــاال آورد و از حرک ــل قرم ــت. گ ــوخته اي داش ــاب س آفت

  تشخیص دهم که می گوید: 
  آقا بخر براي خانمت. آقا، بخر!-

ــه  ــیاوشب ــد         س ــا بیای ــاره دادم ت ــر اش ــه دخت ــود ب ــحبت ب ــرم ص ــان گ ــه همچن ــتم ک نگریس
  طرف من. 

  دختر دوید و آمد طرف من شیشه را پایین آوردم و داشت می گفت: 
  .یکی ازم بخر-



 

 

ــحالی     ــا خوشـ ــر دادم.او بـ ــه دختـ ــرون آوردم و بـ ــی بیـ ــیفم اسکناسـ ــد از تـــوي کـ ــا لبخنـ بـ
  ر رفت. یک شاخه گل به دستم داد و با دعاي خی

  نگریستم. به تماسش پایان داد و حرکت کرد.  سیاوشگل را بوییدم و به 
  کی بود؟-
  آقاي مهدیان بود. -
  چی می گفت. -
  هیچی خودت که شنیدي. در مورد ...-

ــن          ــت م ــن حرک ــتم. از ای ــایش گذاش ــل را روي پ ــه گ ــود ک ــده ب ــام نش ــه اش تم ــوز جمل هن
  ل واسه منه؟جا خورد و بعد با لبخندي مهربان گفت: این گ

  با خنده گفتم: پس واسه کیه؟!
  ممنونم عزیزم. -
ایـــن بـــه خـــاطر همـــه ي مهربـــونی هـــات. شـــاید هـــیچ وقـــت نتـــونم محبـــت هـــات رو  -

  جبران کنم.
  اگه کمک کنی وزودتر حالت خب بشه براي من بهترین کار رو کردي.-
  راستش من در کنار تو هیچ وقت احساس غم نمی کنم.-
  خوشحالم. -
  خوشحالی تو هم من خوشحالم.از -

ــا      ــا بـ ــدهم امـ ــایم را بـ ــه ي دنیـ ــودم همـ ــر بـ ــتم و حاضـ ــتش داشـ ــیاوشدوسـ ــم.  سـ باشـ
و خـــانواده اش واقعــن بـــراي مــن زحمـــت مــی کشـــیدند شــاید یـــک بــار هـــم       ســیاوش 

ــل            ــت مث ــد. درس ــبور بودن ــد. ص ــاز کنن ــکایت ب ــه و ش ــه گل ــان ب ــا زب ــی از آن ه ــدم یک ندی
ــرا   ــتند و بـ ــتم داشـ ــودم دوسـ ــانواده ي خـ ــع   خـ ــد موقـ ــی گوینـ ــد. مـ ــل بودنـ یم ارزش قائـ

  سختی و مشکالت طرف مقابل را باید شناخت!
ــرد         ــاي س ــاد رفتاره ــه ی ــدم ب ــی دی ــی او را م ــود وقت ــان ب ــه م ــات خان ــتر اوق ــم بیش ــه ه حنان

  گذشته بغض راه گلویم را می بست. 
  حنانه جان منو ببخش تو  خیلی تو زحمت افتادي. -
   .خواهش می کنم عزیزم-
  با صدایی لرزان گفتم:  
ــم        - ــاال ه ــتی ح ــودي و هس ــن ب ــت م ــرین دوس ــو بهت ــتم ت ــو هس ــرمنده ي ت ــن ش ــه،  م حنان

  جاي خواهر منی اما من رفتار خوبی با تو نداشتم. 
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ــا        - ــه ت ــوب بش ــت خ ــی زودترحال ــعی کن ــد س ــن. بای ــت نک ــو ناراح ــنم خودت ــی ک ــواهش م خ
  اره تمرین می کنه.زمان مسابقه ي دادشم باید سرپا بشی اون تو شرایط بدي د

  لبخندي بر لب نشاندم و دستش را صمیمانه فشردم. 
  راستی از مهدي باقري چه خبر؟-
ــتیم از          - ــه داش ــرایطی ک ــن ش ــو ای ــه ت ــت ک ــت هس ــی معرف ــدر ب ــی اون ق ــی کن ــر م ــو فک ت

  ازدواج حرف بزنه.
ــی.       - ــه عشــقت برس ــونی ب ــا بت ــنم ت ــی ک ــا م ــرات دع ــب ب ــمیم قل ــه از ص ــه ک ــورم این ــه منظ ن

  به صالحت باشه. البته اگه 
  با خوشحالی مرا در آغوش کشید و گفت: ازت ممنونم. 

ــه.     ــیم باغچـ ــی رفتـ ــانوادگی مـ ــع خـ ــی مواقـ ــیاوشبعضـ ــی داد و   سـ ــول مـ ــرم را هـ ویلچـ
ــه       ــن جــا چ ــن افســانه ای ــاه ک ــت: نگ ــی گف ــی داد م ــن نشــان م ــه م ــاغ را ب گوشــه گوشــه ي ب

  قدر بلبل داره. 
   .آره-
  بل ها نقاشی بکشی. راستی نمی خوایی ازاین  طبیعت و بل-
ــابق         - ــونم اون آدم س ــه بت ــنم دیگ ــر نک ــیدم فک ــی نکش ــه نقاش ــه ک ــی وقت ــن خیل ــی! م نقاش

  بشم. 
  باز از این حرف ها زدي.-
  معذرت می خوام.دست خودم نیست.-
  پس باید سعی کنی نقاشی بکشی.-
  همه چی که باید نمی شه. سیاوش-
ــن طــ        - ــکار ای ــه ورزش ــا ی ــونی ب ــی ت ــور م ــه ط ــه. توچ ــرف نباش ــد   ح ــی. بای ــرف بزن وري ح

  نقاش بکشی.
  االن باید چی بگم.-

  خندید وگفت: باید بگی چشم.
  خندیدم وگفتم:چشم.

بــه خانــه برگشــت تــوي دســتش پــر از خریــد بــود          ســیاوشفــرداي همــان روز وقتــی   
  حنانه به استقبالش رفت و کمک کرد وسایل را بیاورد داخل. 

  اینا چین داداش. -
ــر  - ــوا الـ ــاش     مقـ ــانم نقـ ــی، خـ ــراي نقاشـ ــه بـ ــی کـ ــی وهرچـ ــتیل گچـ ،کنته،محوکن،پاسـ

  خودم الزم باشه.



 

 

  با لبخند به او نگریستم. آمد و روي مبل کنارم نشست: 
  افسانه باید سعی کنی نقاشی بکشی.-

  بعد از توي یک پالستیک جعبه اي را بیرون آورد و گفت:
  یه هدیه ي دیگه. برات گوشی خریدم اون یکی تو تصادف از بین رفت. اینم -

ــاد            ــادر افت ــه م ــمم ب ــد چش ــتم بع ــورتش نگریس ــه ص ــحالی ب ــا خوش ــتم ب ــه را داد دس جعب
ــی           ــه بزرگ ــتم دارد ب ــی دانس ــود م ــه ب ــن دوخت ــه م ــی دارش ب ــار و معن ــک ب ــاه اش ــه  نگ ک

  روح این خانواده فکر می کند و به من که چه قدر ناشکر بوده ام. 
  فت: افسانه!که متوجه شد گ سیاوشبغض راه گلویم را فشرد 

  خودم را کنترل کردم و گفتم: ممنونم. ببخشید.
ــاي    ــداري ه ــک ودل ــا کم ــیاوشب ــاور      س ــاال ب ــد. ح ــی ش ــر م ــه روز بهت ــالم روز ب ــانواده ح و خ

  نکردنی بود می توانستم با کمک عصا راه بروم و این را مدیون خدا هستم. 
  در حالی که مرا از دکتر به خانه می آورد گفت:  سیاوش

ــانه. - ــم خــدا را           افس ــد دایــم بگ ــدا را شــکر بای ــم بگــی خ ــزم. بایــد دای ــدا را شــکر عزی خ
  . رشک

  باورت نمی شه.که چه قدر از این بابت خوشحالم.-
  ایشاال روزي برسه که بتونی بدون عصا راه بري. -
  خدا یعنی می شه. -
  چرا نشه. عزیزم.-

مـــن  بـــا وقتـــی وارد خانـــه شـــدم. اعضـــاي خـــانواده بـــا خوشـــحالی بـــه ســـمتم آمدنـــد و 
  روبوسی کردند. با کمک عصا رفتم روي کاناپه نشستم. 

خندیـــد و بـــه شـــوخی  ســـیاوشمـــادرم اســـپند دود مـــی کـــرد و دور ســـرم مـــی گرفـــت. 
  گفت: 

  چه خبره. همه افسانه خانمو تحویل می گیرن.-
   .سیاوشتو دیگه افتادي تو کوزه آقاي -
  هیچ وقت. شوهر من همیشه عزیزه. -
  این قدر تعریف شوهرت کنی. جناب عالی باید هم -
  حاال بذار خودت شوهر کنی. می فهمی. -

  گرفت و بعد سر او را بوسید وگفت:  سیاوشمادرم آمد و اسپند را دور سر 
  آقا به خاطر همه چی ازت ممنونم. ایشاال همیشه تنت سالم باشه. سیاوش-

  نگاهی به مادر جون انداختم و گفتم: 
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  . رکنم منو تحویل بگیمادر جون حدیث، خواهش می -
  همه خندیدند حدیث خانم آمدو مرا بوسید و گفت: 

  عزیزم. بهترین عروس، عروس خودم هست. -
  اگه شما ها رو نداشتم فکرش رو هم نمی کردم بتونم دوام بیارم. -

ــن            ــم جش ــه ه ــول حنان ــه ق ــدیم. ب ــیم وخندی ــا گفت ــاعت ه ــا س ــم ت ــه دور ه ــب هم آن ش
  شکم بود هم بهبودي پاهاي من. 

دایــم ســعی مــی کــرد مــرا مجبــور کنــد تــا راه بــروم یــک شــب عصــا را داد             ســیاوش
  دستم و گفت: 

  .خب عزیزم تنبلی رو بذار کنار بلند شو راه برو-
  عزیزم خواهش می کنم.  سیاوشنه -
  من خواهش می کنم عزیزم. بلند شو.چند قدم راه برو.-
  نمی تونم.  سیاوش-
  نمی تونم نداریم. باید بلندشی. -
  راست می گه افسانه بلند شو دیگه.-

ــیاوش ــپس از تــوي جیــبش یــک           س ــد قــدمی از مــن دور شــد س از جــا بلنــد شــد و چن
  چک پول پنجاه تومانی بیرون آورد و گفت: 

  اشکان دوست داري افسانه راه بره.-
  .آره-
  .خب اگه تا این جا اومد این مال تو-

  بود.  سیاوشنگاهی به اشکان انداختم و پولی که توي دست 
  بلند شو افسانه...-
  آجی خواهش می کنم. تو رو خدا.-

  خندیدم و عصایم را برداشتم و گفتم: 
  ببین منو مجبور به چه کارایی می کنین. -

ــاس           ــه التم ــت ک ــاال رف ــکان ب ــاي اش ــویق ه ــداي تش ــتم ص ــایم بایس ــردم روي پاه ــعی ک س
  هم در آن موج می زد. 

ت صــداي اعتراضــم بلنــد شــد و    یــک قــدم عقــب رفــ    ســیاوشچنــد قــدمی راه رفــتم و   
  گفتم: 

  بی انصافی نکن. سیاوش-
  باشه.خب بیا دیگه. -



 

 

  دیگه نمی تونم پاهام درد می گیره. -
  یه کم دیگه. -
  آجی خواهش می کنم.-

ــان       ــه هیج ــروم ب ــی توانســتم راه ب ــه م ــن ک ــم از ای ــودم ه ــدم برداشــتن خ ــه ق ــردم ب شــروع ک
  و اشکان  بهم بیشتر کمک می کرد.  سیاوشآمده بودم و تشویق هاي 

انــداختم او مــرا   ســیاوشقــدم هــاي آخــر را خــودم را بــا جیــغ کوتــاهی  تــوي آغــوش         
و مــن در هـــم آمیخــت  اشـــکان    ســیاوش محکــم در آغــوش کشـــید و  صــداي خنـــده ي    

  قاپید و رفت.  سیاوشاز این موقعیت استفاده کرد و پول را از توي دست 
  خیلی خوشحالم عزیزم. -

  کرد تا روي صندلی بنشینم و گفت: کمک 
ــکري        - ــدر ناش ــه ق ــدي چ ــداره! دی ــان ن ــی امک ــی گفت ــه ش م ــدي هم ــزم. دی ــین عزی ــا بش بی

  می کردي.
  خدایا شکرت. شکرت خدا که منو به آرزوم رسوندي.-
  خدا را شکر که تو رو دوباره به من داد. -

ــی        ــانم م ــر لب ــا ب ــدت ه ــد از م ــه بع ــده اي ک ــدم. خن ــی خندی ــودم و م ــحال ب ــه دل خوش از ت
  نشست ارزش زیادي برایم داشت. 

ــه    ــاهی ب ــواب نگ ــام خ ــب هنگ ــیاوشش ــاي     س ــود. روزه ــواب ب ــش در خ ــا آرام ــه ب ــداختم ک ان
ــت            ــن باب ــه از ای ــود ک ــته ب ــه نشس ــه نتیج ــد م ب ــتم و امی ــی گذاش ــر م ــت س ــوبی را پش خ

ــم  ــودم. دل ــدا ب ــدیون خ ــتیدمش      م ــی پرس ــمیمانه م ــاال ص ــه ح ــدا ک ــوي خ ــه س ــید ب ــر کش پ
  و حسرت روزهایی را می خوردم که از یادش غافل بودم. 

ــجاده ي    ــه س ــاهی ب ــیاوشنگ ــانی را        س ــد زم ــی آی ــادم م ــداختم. ی ــود ان ــه ب ــه روي قفس ک
ــه  ــیاوشک ــت      س ــی گف ــن م ــه م ــی ب ــودم و وقت ــده ب ــدن دی ــاز خوان ــین نم ــا ح ــا و باره را باره

  وجهی نداشتم. با خدا حرف بزن. ت
ــرف زدن را       ــدا ح ــا خ ــذت ب ــم و ل ــار طع ــین ب ــراي اول ــتم ب ــود دوســت داش ــام وج ــا تم ــاال ب ح
ــود      ــار تخــت ب ــه عصــایم کــه کن ــه ســوي ســجاده مــی کشــاند. نگــاهی ب ــرا ب بچشــم. حســی م

از خــواب نپــرد    ســیاوشانــداختم. آرام از جــا بلنــد شــدم و خــدا خــدا مــی کــردم کــه         
ــردم از   ــعی کـ ــتم و سـ ــا را آرام برداشـ ــی     عصـ ــه مـ ــن کـ ــدر از ایـ ــوم. آن قـ ــد شـ ــا بلنـ جـ

  توانستم راه بروم خوشحال بودم که سر از پا نمی شناختم. 
ــدن          ــدار ش ــطراب بی ــه اض ــالی ک ــتم در ح ــدم برداش ــا ق ــک عص ــا کم ــیاوشآرام آرام ب را  س

ــه       ــجاده را از روي قفسـ ــود سـ ــه بـ ــودم را فراگرفتـ ــیرین وجـ ــبهم و شـ ــی مـ ــتم. حسـ داشـ
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ــت .    ــانم نشس ــر لب ــدي ب ــتم. لبخن ــوانم       برداش ــتم بت ــت داش ــدر دوس ــه ق ــد چ ــی آی ــادم م ی
بـــدون ایـــن کـــه بـــه کســـی بگـــویم بتـــوانم ســـجاده را از روي قفســـه بـــردارم. ســـجاده را  

  بوییدم و بوسیدم. 
ــرآن پـــدر   ــدم.  ســـیاوشاشـــک از چشـــمانم جـــاري شـــد و قـ را برداشـــتم بوســـیدم و بوییـ

  بعد آرام آرام به سمت در رفتم.
  افسانه.کجا؟-

  قلبم هري ریخت.
  جان. می خوام برم دستشویی. سیاوشب بخوا-

  روي تخت نشست و گفت: 
  بذار بیام کمکت.-
  نه گفتم بخواب.-
  مگه می شه!-

  خواست از جا بلند شود که با التماس اما محکم گفتم: 
  جان می خوام خودم برم.  سیاوشنه. نه -
  باشه.باشه عزیزم. -
  نمی خوام بیاي پشت سرم.  یحت-
  باشه. فقط مواظب خودت باش. -

ــودم           ــداي خ ــا خ ــودم ب ــتم خ ــت داش ــیدم. دوس ــی کش ــس راحت ــدم و نف ــارج ش ــاق خ از ات
  تنها باشم. 

رفـــتم تـــوي اتـــاقی کـــه اســـمش را کارگـــاه نقاشـــی گذاشـــته بـــودیم. در را بســـتم و قفـــل 
ــه اي از         ــرام گوش ــا احت ــجاده را ب ــاندم. س ــب نش ــر ل ــد ب ــتم و لبخن ــوبی داش ــس خ ــردم. ح ک

ــ  ــاق گذاشـ ــرون     اتـ ــفیدم را بیـ ــادر سـ ــفید و چـ ــري سـ ــزم روسـ ــوي میـ ــوي کشـ تم و  از تـ
آوردم و ســر کـــردم. آمـــدم و کنـــار ســـجاده نشـــتم در حـــالی کـــه اشـــک چشـــمانم را پـــر  
ــی را کــه آن روز           ــردم و گل ــن ک ــجاده را په ــردم س ــر ک ــادرم را س ــري و چ ــود روس ــرده ب ک

گذاشــتم.   داده بــودم تــوي ســجاده بــود. قــرآن را بوســیدم و کنــار ســجاده        ســیاوش بــه 
  بعد دستانم را باال بردم و گفتم: 

خـــدایا ممنـــونم. خـــدایا هـــزاران بـــار ممنونم.خـــدایا دوســـتت دارم هـــزاران بـــار دوســـتت  -
  دارم. تو به من همه چی دادي و من چشمانم را بسته بودم. 

  پیشانی روي مهر گذاشتم وآرام آرام گریستم.
  دلم امشب چه بی قرار خداست



 

 

  دعاست دلم امشب چقدر دلتنگ 
  دلم امشب چه قدر روحانی است 

  حال دل از نگاه من پیداست
  تاافق پرید مرغ نگاهم و دید

  شعله روشنی در آن سوهاست
  چه کسی سر به کوه بنهاده 

  شاید آنجا کسی به یاد خداست
  باز سجاده ي من امشب نیز 
  شاهد اشک هاي بی پرواست

  یونسی)(یاد خدا از کتاب راز شقایق . مرحوم سهیال 
  این گونه بود که اولین نمازم را خواندم. 

ــودم     ــر نب ــه حاض ــتم ک ــوبی داش ــاس خ ــوض      آن را  احس ــا ع ــوي دنی ــر ت ــز دیگ ــیچ چی ــا ه ب
ــه          ــودم ک ــبحانه ب ــوردن ص ــین خ ــردم. ح ــاز ک ــازه آغ ــدي ت ــله و امی ــا حوص ــبح را ب ــنم .ص ک

ــیاوش ــدم و        س ــول ش ــد زد. ه ــن لبخن ــه م ــپس ب ــت و س ــن نگریس ــه م ــان ب ــاهی مهرب ــا نگ ب
ــه چشــ  ــردم         ب ــس ک ــدم ح ــر افکن ــه زی ــر ب ــپس س ــتم و س ــانش نگریس ــکی و مهرب مان مش

  می داند حتمن بعد از این که دیر کردم آمده و همه چیز را دیده. 
ــوي            ــتم ت ــی رف ــه اي م ــه بهان ــوانم ب ــاز بخ ــتم نم ــی خواس ــت م ــد هروق ــه بع ــب ب از آن ش

ــرد        ــروع ک ــم ش ــی را ه ــدم. نقاش ــی خوان ــازم را م ــد نم ــی بفهم ــه کس ــن ک ــدون ای ــاق و ب ه ات
ــوهرم      ــرح ش ــتم ط ــی خواس ــودم م ــیاوشب ــک      س ــد ی ــتم بفهم ــت نداش ــا دوس ــم ام را بکش

روز وقتـــی داشـــتم نقاشـــی اش را مـــی کشـــیدم ســـر زده آمـــد تـــوي اتـــاق و مـــن ســـریع  
  روزنامه را روي طرح کشیدم. 

  چی بود؟-
  هیچی.-
  مگه می شه.-

ــدم و        ــد ش ــا بلن ــت  از ج ــاال رف ــن ب ــداي م ــت و ص ــوا را برداش ــیاوشمق ــرا    س ــعی م ــه س ک
  دید چند قدمی عقب رفت و دنبالش راه افتادم. 

  .مقوا رو بده سیاوش-
  می خوام ببینم چی می کشیدي. -

  با اعتراض گفت:  سیاوشمی خواست طرح را نگاه کند که جیغ کشیدم 
  جیغ نزن.-
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  جیغ می زنم چون می دونم بدت می یاد طرح رو بذار تا جیغ نزنم. -
  برداشتم.مقوا را گذاشت و من با عجله آن را 

  افسانه خوشحالم که داري نقاشی می کشی. -
  خواهش می کنم.-
  برو بیرون.-
  براي چی؟-
  می گم برو وگرنه جیغ می زنم.-
  باشه!-

ــتم چیـــزي    ــتم آن را برداشـــتم دوســـت نداشـ ــرون و بـــه طـــرحم نگریسـ از اتـــاق رفـــت بیـ
  بفهمد می خواستم آن را یک دفعه بهش هدیه بدهم. 

حــالم روز بــه روز رو بــه بهبــودي بــود تــا ایــن کــه یــک عصــر در حــالی کــه  داشــتم             
ــی کــردم.     ــی تمــرین م ــیاوشنقاش ــزم جــواب ایــن        س ــت: خــب عزی کنــارم نشســت و گف

ــه زودي           ــونی ب ــی ت ــن م ــز م ــانه ي  عزی ــو افس ــده ت ــوب در اوم ــه خ ــم ک ــایش ه ــی آزم یک
  راه بري.  دیگه چی می گی.

  وي بینیش کشیدم و گفتم: هیچی.با قلمو که با کنته سیاه شده بود ر
  افسانه؛  چی کار کردي! حاال می خوام برم توي کوچه.-
  معذرت می خوام. -
  همین. -
ــی         - ــار م ــی ک ــت خیل ــنم. بینی ــی ک ــو رو نقاش ــوام ت ــه بخ ــردم اگ ــی ک ــر م ــتم فک ــه داش آخ

  بره. 
  خندید و گفت: دستت درد نکنه.

  ت: سپس نگاهی به مادرش که توي آشپزخانه بود انداخت و گف
  می بینی مامان هنوز هیچی نشده از بینی پسرت ایراد می گیره.  -
  نفهمم کسی به پسر من چیزي بگه. پسر من از هرلحاظ مناسبه. -
  من تسلیم. شما دونفرید و مامان من نیست. -
  حاال فکر کردي مامانت این جا بود طرفدار تو بود! اون طرفدار دامادشه.-
  خب حنانه که طرفدار منه. -
  باز هم فرقی نداره. سه نفر به دونفر.-

بلنـــد شـــد و بـــا خـــداحافظی  رفـــت. مـــادر جـــون بـــا لیـــوان آب پرتقـــال آمـــد و کنـــارم   
  نشست و گفت: 



 

 

  بیا عزیزم اینو بخور.-
  نگاهی به چشمان مهربانش انداختم و گفتم: ممنونم.

  او را در آغوش کشیدم.  
بــه خــاطر ایــن مســئله بســیار     حــاال دیگــر بعــد از مــدت هــا مــی توانســتم راه بــروم و        

  خوشحال بودم.
ــرح         ــم ط ــن ه ــد. م ــن بگیرن ــک جش ــن ی ــودي م ــراي بهب ــا ب ــد ت ــته بودن ــرار گذاش ــانواده ق خ

ــورت  ــیاوشص ــنم       س ــه ک ــه او هدی ــن ب ــب جش ــتم ش ــی خواس ــودم وم ــانده ب ــان رس ــه پای را ب
  اما نمی دانستم چه وقت می خواهند جشن بگیرند. 

ــودیم.      ــع ب ــم جم ــه دور ه ــی هم ــب وقت ــک ش ــیاوی ــتش     شس ــوي دس ــت ت ــه برگش ــه خان ب
  جعبه ي کیک بود. حنانه با استقبالش رفت و گفت:

  داداش کیکو اوردي. -
  آره بگیرش. -

  من با تعجب گفتم: چی شده. تولد کیه؟
ــی          ــه کیک ــه ک ــدي باش ــد تول ــتمن بای ــه ح ــت: مگ ــداخت و گف ــن ان ــه م ــاهی ب ــادرجون نگ م

  هم باشه. 
ــریم.         ــن بگی ــوایم جش ــی خ ــده م ــوب ش ــت خ ــو حال ــه ت ــن ک ــبت ای ــه مناس ــت: ب ــکان گف اش

  جشن شکم. 
  کنارم نشست و گفت:  سیاوشهمه خندیدند و شادي وجودم را فراگرفت  

  دیدي بهت گفتم باالخره حالت کاملن خوب می شه. -
  اگه االن می تونم راه برم اینو مدیون تو و خانواده م هستم.  سیاوشممنونم -
  البته خدا رو فراموش نکنی. -
  خدا که اگه یه عمر بندگیشو کنم بازهم کمه.-

ــه       ــا ب ــاه ه ــد نگ ــد. بع ــن دادن ــه م ــدام کادوهایشــان را ب ــه هرک ــودیم ک ــک ب ــوردن کی ــین خ ح
  رفت. اشکان گفت:  سیاوشسمت 

  باید دید اصل کاري چی خریده. -
بــه مـــن داد و  لبخنــدي بـــر لــب نشــاند و بســـته اي را     ســیاوش مــن و حنانــه خندیـــدم.   

  گفت: سند این جا.
ــت:     ــه گف ــدیم. حنان ــان آم ــه هیج ــه ب ــیاوشهم ــب     س ــري. خ ــه بخ ــود ک ــادو ب ــدر ک ــن ق ، ای

  طال می خریدي. بهترین کادو براي یه زن طالست. 
  براي چی حنانه جون. -
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  براي این که فکرشو کردي اگه انداختت بیرون کجا می خوایی بري؟-
  هم راهم نمی دید. گفت: یعنی شما  سیاوشهمه خندیدیم و 

  نه.-
بـــاز خندیـــدیم مـــادرجون حـــدیث  هـــم طبـــق معمـــول کـــه روي پســـرش حســـاس بـــود   

  گفت:
  این چه حرفیه. پسرم اون قدرها داره که محتاج هیچ کدومتون نباشه.  -
  تاج سر و سرورمنه. من جرات چنین کارایی ندارم.  سیاوش-

  باز خندیدیم. 
بــدهم. بــا عــذر    ســیاوشه ام رابــه فکــر کــردم دیگــر وقــتش اســت تــا مــن هــم هدیــ        

را کــه تــوي کمــد     ســیاوشخــواهی رفــتم تــوي اتــاق و قــاب صــورت نقاشــی شــده ي        
  پنهان کرده بودم بیرون آوردم و به آن نگریستم واقعن طرح زیبایی شده بود. 

ــار        ــتم کن ــد. رف ــد ش ــه بلن ــان هم ــداي هیج ــدم ص ــارج ش ــاق خ ــی از ات ــیاوشوقت ــه در  س ک
  ریست:تمام مدت داشت به من می نگ

  تقدیم به بهترین همسر دنیا-
  قاب را از دست من گرفت و گفت: واقعن غیر منتظره بودازت ممنونم.

  گفت:  سیاوشهمه به افتخارمان دست زدند و 
  خب افسانه جان یادته بهت قول دادم که بریم و دریا رو ببینیم. -

  با لبخند سر به نشانه ي تایید فرود آوردم 
  انه حرکت می کنیم. می ریم و زود برمی گردیم. فردا صبح بعد از صبح-
  چرا، بیشتر نمونیم. -
  نه همین جوري هم کلی عقب هستم از بچه ها.-
  ویال.-
  نه عزیزم. ویال کجا بود! همون جایی که همه ي مردم می رن.-

  خندیدم و گفتم: خیلی هم خوبه.
  مادرش گفت:  به سالمتی برگردید.

  اشکان با اعتراض گفت: 
  می یاممنم -

  مادر با عصبانیت گفت: تو دیگه کجا؟
  روبه مادر گفتم: مامان چی کارش داري.

  دستی بر سر اشکان کشیدم وگفتم: ایشاال یه روز دیگه همه با هم می ریم. 



 

 

  آخر شب وقتی مهمان ها می خواستند بروند گفتم: 
  خواهش می کنم نرید.-

  مادر لبخندي بر لب نشاند وگفت: چرا؟
  آخه...-
ــ- ــا     مث ــاالخره م ــا عــادت کــردي افســانه جــان خــب ب ــه وجــود  م ــن مــدت ب ــو ای ــن کــه ت ل ای

  باید یه روزي بریم دیگه...
  خواهش می کنم بذارید امشب رو هم دور هم باشیم. -

  هم گفت:  سیاوش
  آره خوش می گذره. همه تشک ها رو  پهن می کنیم توي هال و می خوابیم. -
  ت. اما شما فردا می خوایین برید مسافر-
  چه ربطی داره. خب ما فردا می ریم شما هم بعد  از رفتن ما برید خونه هاتون. -

قبــول کردنــد و کنارمـــان ماندنــد. پــدرم هـــم از راه داروخانــه آمــد خانـــه مــان آن شـــب        
ــت:         ــی گف ــی زد و م ــر م ــم غ ــدیث دای ــادرجون ح ــودیم و م ــدار ب ــت بی ــر وق ــا دی ــیاوشت  س

  ی کنی باید سرحال باشی.تو برو بگیر بخواب فردا می خوایی رانندگ
ــادرجون      ســیاوش ــاز م ــد. ب ــرك کن ــش نمــی آمــد جمــع مــا را ت هــم مــی گفــت باشــه. امــا دل

ــی گفت:  ــا حــرص م ــرق     ســیاوشحــدیث ب ــه ف ــا بقیی ــو ب ــم. ت ــی گ ــه نمــی شــنوي چــی م مگ
  می کنی. برو بخواب.

  مامان باشه.-
  می گی باشه اما پشت گوش می اندازي.-
  خب راست می گه مامانت.  سیاوش-
  شه شما دوتا.با-

  آقا بهتره شما برین تو اتاق بخوابین. سیاوشاین دفعه مادر هم گفت: 
  از جا بلند شد وگفت: باشه همه ي شما درست می گین.  سیاوش

ــودیم.      ــدیم و شــاد ب ــودیم و مــی خندی ــار هــم ب ــا ســاعت هــا کن ــا هــم ت ــد. م بعــد رفــت خوابی
ــیدم و از           ــان را بوس ــه ش ــتن هم ــع رف ــد. موق ــی کردن ــا را راه ــحالی م ــا خوش ــه ب ــبح هم ص

ــه     ــم ب ــادرش دای ــردم. م ــکر ک ــان تش ــیاوشزحماتش ــه     س ــش ب ــه حواس ــرد ک ــی ک ــفارش م س
 ســـیاوشبنـــد ایمنــی   راننــدگی باشــد. تـــوي ماشــین کـــه نشســتم بعــد از بســـتن کمــر      

ــتم و      ــانم را بسـ ــد چشـ ــنم آمـ ــه ذهـ ــادف بـ ــحنه ي تصـ ــاز صـ ــرد. بـ ــن کـ ــین را روشـ ماشـ
  استرس وجودم را پر کرد.

  چی شد عزیزم. -
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  آب دهانم را قورت دادم و گفتم: هیچی.
ــب      - ــرو صــندلی عق ــه ب ــن ک ــا ای ــا برســیم. ی ــد و بخــواب ت ــی شــی چشــماتو ببن ــت م ــه اذی اگ

  بشین. 
  می شم. فقط یه خواهشی ازت دارم. نه گاهی اوقات این طوري -
  بگو عزیزم. -
  تند رانندگی نکن و حواست به جاده باشه. -
  چند بار سفارش کرده.  باشه عزیزم. می دونی مادر از دیشب تا حاال-
  دستش درد نکنه.-

نگریســـتم اشـــکان آ ب ریخـــت  و بقییـــه دســـت   را  حرکـــت کـــردیم پشـــت ســـرموقتـــی 
  تکان دادند. 

  برایشان دست تکان دادم و گفتم: حس می کنم که چه خانواده ي خوبی دارم. 
  همین طوره عزیزم...-

  می دید اذیت می شوم گفت:  سیاوشدر طول مسیر وقتی 
  چشماتو ببند تا کمی آروم شی. -
  باشه.-

  چشمانم را روي هم گذاشتم. 
  کرد و گفت: ماشین را خاموش  سیاوشظهر بودکه  شاید هیچ گاه از یادم نرود

  .افسانه، این هم دریا-
ــدم         ــاده ش ــین پی ــد از ماش ــتم و بع ــا نگریس ــی  دری ــرح آب ــه ط ــین ب ــره ي ماش ــت پنج از پش
ــره اي             ــین منظ ــال همچ ــه ح ــا ب ــردم. ت ــاه ک ــا نگ ــت ه ــه دور دس ــره ب ــمانی خی ــا چش و ب

  ندیده بودم. 
  نگاه کن چه قشنگه. سیاوش-

  ن طوره.همین طور که داشت از ماشین پیاده می شد گفت: همی
  رفت به سمت صندوق عقب ماشین. با اعتراض گفتم: 

  چی کار می کنی؟ سیاوش-
  خب می خوام وسایلو بیارم. موکتو پهن کنم. -
  نه اول بریم. -

  نگاهی به  من انداخت و گفت: برو.
  نه با هم.-
  برو من هم اومدم. -



 

 

  گفت: افسانه. سیاوشبا خوشحالی به سمت دریا رفتم که 
  برگرداندم و گفتم: جانم.روي 

  از اون طرف برو پله داره می ري پایین.-
  گفتم چشم و به سمت پله ها رفتم. 

ــتم.           ــدم برداش ــا ق ــن ه ــرفتم. روي ش ــت گ ــه دس ــرون آوردم و ب ــایم بی ــایم را از پ ــش ه کف
  به موج هاي خروشان نگریستم. 

ــه       ــا و ماس ــن ه ــا روي ش ــاحل دری ــوي س ــم ت ــدم آن ه ــا دویدم.دوی ــوج ه ــمت م ــه س ــاي  ب ه
  دریا.

  از ته دل می خندیدم و فقط می گفتم: خدایا شکرت. 
  موج ها به پاهایم می خورد و بر می گشت  ومن از شادي اشک می ریختم. 

ــیاوش ــدایی           س ــادي و ص ــا ش ــود. ب ــاال زده ب ــلوارش را ب ــاي ش ــه ه ــه پاچ ــالی ک ــد در ح آم
  لرزان  گفتم: 

نگــاه کـــن. همـــون چیــزي کـــه گفتی.همــون چیـــزي کـــه آرزوم     ،جـــان ســیاوش ،سیاوش-
  بود.

  خندید و به دنبالم دوید و گفت: سیاوشو بعد دویدم.  به دور خودم چرخیدم 
  آره دارم می بینم عزیزم. فقط جو گیر نشو و اون جلو نرو.-

نشســتم و  تــوي ســاحل  آب دریــا گــرم بــود شــور و خروشــان. بعــد از شــادي و هیجــان        
  یم نشست وگفت: روبه رو سیاوش

  ببین عظمت خدا رو.-
  دریا چه زیباست. -
  به زیبایی تو.-
  .به سخاوت و مهربانی تو-
  این روزها رو هیچ وقت یادم نمی ره. -
ــران    - ــن بحـ ــتم ایـ ــن تونسـ ــه مـ ــت کـ ــود توسـ ــاطر وجـ ــه خـ ــه ش بـ ــر  رو همـ ــت سـ پشـ

ــکالت      ــه از مشـ ــدم کـ ــرد . فهمیـ ــد وار کـ ــدگی امیـ ــه زنـ ــو بـ ــارت منـ ــات و رفتـ بزارم.حرفـ
ــر       نب ــنم و منتظ ــالش ک ــدگی وت ــود زن ــوان خ ــه ت ــان ب ــدا وایم ــه خ ــان ب ــا ایم ــید و ب ــد ترس ای

  معجزه ي خداوند باشم.
ــانه         - ــانه اي افس ــه افس ــن ی ــراي م ــو ب ــی. ت ــی کن ــر م ــوري فک ــن ط ــه ای ــن ک ــونم. از ای ممن

  خانم.
  با تعجب گفت:  سیاوشاز جا بلند شدم و 
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  ؟کجا افسانه-
ــمش را ــاحل   اس ــر س ــارم و   ب ــتاد کن ــتم ایس ــد از آن      نوش ــت.  بع ــه آن نگریس ــد  ب ــا لبخن ب

  .می خواستم اسم خودم را بنویسم که گفت: افسانه اسم خودت رو ننویس
  براي چی؟-
  می یان می بینن.-

  خندیدم و گفتم: آخه کی منو می شناسه. 
  بازویم را گرفت و گفت: برو کنار.

  !سیاوشرفتم کنارو با اعتراض گفتم: 
  خنده گفت: می خواستم خودم بنویسم. خم شد و نام مرا نوشت بعد با
  خندیدم و گفتم: از دست تو!

  افسانه جان من گرسنه م بهتره بریم یه چیزي بخوریم. -
  باشه. -

هـــر دو بـــه ســـمت ماشـــین حرکـــت کـــردیم. از مـــن خواســـت تـــا روي صـــندلی ماشـــین   
  بنشینم. 

  صندلی خیس می شه. -
  موکت را روي صندلی گذاشت و گفت: بشین روي این.  سیاوش

ــت       ــایم ریخـ ــکه ي آب آورد و روي پاهـ ــین بشـ ــب ماشـ ــندوق عقـ ــو ي صـ ــتم .و از تـ نشسـ
کـــه شـــلی شـــده بودنـــد.  خندیـــدم و گفـــتم: ممنـــون. مـــی دونـــی تصـــمیم گـــرفتم یـــه  

  اکفاریوم بزرگ پر از ماهی هاي کوچولو داشته باشم. 
  گفت: خیلی هم خوبه.  سیاوش
فــت و موکــت را زیــر یــک آالچیــق پهــن کــرد و ســبد را از تــوي صــندوق عقــب           بعــد ر

  آورد و  گفت: 
  کفشتو بپوش بیا. خیلی باد می یاد. -

  ازجا بلند شدم و رفتم کنارش نشستم. 
  دوباره هم می یایم. سیاوش-
  آره. یه بار هم می ریم دریاي گناوه. -
  خلیج فارس! عالی شد.-
  منو دوستام زیاد رفتیم.-
  ؟ا مهدي باقريب -
  ساندویچ کالباس را دستم داد وگفت: بخور. 



 

 

  ، بذار مهدي باقري یه بار دیگه بیاد خواستگاري حنانه.سیاوش-
  همچنان ساکت ماند ومن گفتم: به نظرم اونا هم زوج خوشبختی می شن.

  به سکوتش ادامه داد و گفتم: 
ــ   - ــه هـ ــا حنانـ ــذار تـ ــنم بـ ــی کـ ــواهش مـ ــوایی مخالفـــت کنـــی. خـ ــاز مـــی خـ ــم بـ م طعـ

ــم          ــه ه ــوون ب ــا ج ــذاري دو ت ــه ن ــاه داره ک ــدر گن ــه ق ــی چ ــی دون ــه. م ــبختی رو بچش خوش
  برسن. 

  به چشمان مهربانش نگریستم و با دیدن لبخندش گفتم: پس قبول کردي. 
  باشه.-

  دستش را در دست گرفتم و گفتم: ممنونم. خوشحالم کردي.
  همین االن زنگ نزنی به حنانه بگی. بذار برسیم بعد.-
  باشه. هرچی تو بگی.-
  ساعتش را نگریست و گفت: ، بعد از خوردن 
  اذان گفتن. -

ــدنش مــی             ــاز خوان ــه نم ــه ب ــور ک ــین ط ــد. هم ــاز ش ــدن نم ــغول خوان ــت و مش ــو گرف وض
نگریســـتم وســـایل را جمـــع مـــی کـــردم. مانـــده بـــودم کـــه نمـــازم را چـــه کـــنم. وقتـــی   

ــد          ــا بلن ــد از ج ــع کن ــجاده را جم ــه س ــن ک ــدون ای ــد ب ــام ش ــازش تم ــب   نم ــا تعج ــد. ب ش
  گفتم: چرا جمع نکردي!

  مگه نمی خوایی بخونی؟-
  جا خوردم و به صورتش نگریستم.

ــیم       - ــتراحت کن ــی اس ــون. کم ــازتو بخ ــاش نم ــان زود ب ــانه ج ــه  افس ــوریم و راه  ی ــاي بخ چ
  بیفتیم.

  تو کی فهمیدي؟-
ــی      ــه. خیلـ ــی شـ ــاورت نمـ ــه. بـ ــی وقتـ ــت: خیلـ ــاند وگفـ ــب نشـ ــر لـ ــان بـ ــدي مهربـ لبخنـ

  خوشحال شدم.
  ادامه داد:  سیاوشسکوت سر به زیر افکندم ودر 

  زودباش دیگه.-
ــجاده           ــه س ــرد ب ــغول ک ــین مش ــردن ماش ــز ک ــا تمیی ــودش را ب ــت خ ــد و رف ــد ش ــا بلن از ج
نگریســـتم و لبخنـــدي بـــر لـــب نشـــاندم. بعـــد بلنـــد شـــدم و بشـــکه ي آب را برداشـــتم و   

  رفتم گوشه ي ماشین وضو گرفتم. 
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ــه   ــدم. همیشـ ــغول خوانـــدن شـ ــد مشـ ــیاوشبعـ ــه او مـــی  ن سـ ــد ومـــن بـ ــاز مـــی خوانـ مـ
ــازم           ــان نم ــد از پای ــت. بع ــی نگریس ــودم م ــداي خ ــن و خ ــحبت م ــه ص ــاال او ب ــتم ح نگریس

  آمد و جلوي سجاده ام نشست و گل زیبایی را روي سجاده گذاشت و گفت:
  خوش به حالت!-

  لبخندي بر لب نشاندم و به صورت مهربانش نگریستم.
  دریا انداختم و با حسرت گفتم: ساعتی بعد موقع رفتن دوباره نگاهی به  
  حاال که همه دارن می یان می ریم.  سیاوش-
  عزیزم دوباره می یایم. -
  آخه من غروب دریا رو خیلی دوست دارم. -
  منم دوست دارم. -
  یه کم دیگه هم صبر کنیم. -
  باشه.-

بــه خــاطر همــه ي نعمــت هــایش سپاســگذار بــوم.        نگریســتم. غــروب دریــا را کــه مــی   
  ز نو آغاز شده بود و احساس خوبی داشتم. زندگیم ا

ــیده        ــران رس ــه ته ــه ب ــدم ک ــدار ش ــی بی ــودم و وقت ــواب ب ــیر خ ــول مس ــتن در ط ــع برگش موق
  بودیم. آن روز را هیچ وقت فراموش نمی کنم. 

ــد از          ــرفتم و بع ــاس گ ــه تم ــراه حنان ــن هم ــا تلف ــدم و ب ــد ش ــا بلن ــحالی از ج ــا خوش ــبح ب ص
  سالم و احوالپرسی گفتم:

  رسیدي!به آرزوت -
  چی!-
  اي واي البد می خوایی گیج بازار در بیاري. می گم به آرزوت رسیدي!-

ــی           ــر م ــه داري فک ــا آرزو داري ک ــد ت ــر چن ــال حاض ــه درح ــه دادم: مگ ــرد و ادام ــکوت ک س
  کنی.

  خب اول این که تو بهوش می اومدي بعد پاهات بعد...-
ــی       - ــوایی بفهم ــه نمــی خ ــن ک ــل ای ــا مث ــیاوشاي باب ــا    س ــت ب ــدي بــاقري  بــا ازدواج مه

  موافقت کرد.
ــادرش          ــه م ــنیدم ک ــید و ش ــاد کش ــادي فری ــاه از ش ــد ناگ ــد بع ــدایی ازش نیام ــه اي ص لحظ

  از دور گفت: 
  مرض حنانه مردم از ترس. چته؟-

  خندم گرفت و حنانه با شادي گفت: تو رو خدا بگو راست می گی.



 

 

  صحبت کردم اون موافقت کرد. سیاوشدیروز با -
  خدایا شکرت.-
  این حساب یه عروسی در پیش داریم.پس با -

ــه.          ــی گ ــه نم ــوایی ن ــو ازش بخ ــه ت ــتم اگ ــی دونس ــون اول م ــانه از هم ــت: افس ــد و گف خندی
  تو افسارشو خوب بلدي.

  درست صحبت کن ببینم. افسار یعنی چی.-
  ببخشید منظورم این بود که تو می دونستی چه طور باید راضیش کنی.-
  ه قدر خوشحالم.من می رم به مامانم بگم نمی دونی چ-
  .باشه. فعلن خداحافظ-

  بعد از پایان تماس با مادرم تماس گرفتم و خبر رسیدنمان را بهش گفتم.
  فصل دوازدهم

تـــرم جدیـــد را آغـــاز کـــردم ســـعی و تالشـــم ایـــن بـــود کـــه واحـــدهاي عقـــب مانـــده را   
ــه ي          ــا هم ــتم و ب ــت داش ــن دوس ــدگی را واقع ــذارم.  زن ــر بگ ــت س ــوبی پش ــه خ ــران و ب جب

ــه  ــود ب ــر         وج ــه حاض ــتم ک ــازه اي داش ــاس ت ــدم. احس ــی ورزی ــق م ــرم عش ــاالي س ــداي ب خ
  نبودم با هیچ چیز دیگري در این دنیا آن را عوض کنم.

  یک روز وقتی مشغول درس خواندن بودم زنگ در به صدا در آمد. 
وقتـــی در را گشـــودم  و زن دایـــی بـــا تـــن نحـــیفش وارد خانـــه شـــد. قلـــبم فـــرو ریخـــت.  

ک صــورتم را پــر کــرد بــا صــدایی لــرزان گفــتم: زن دایــی.        بغــض گلــویم را فشــرد واشــ   
  خوش اومدي. 

  آهسته وآرام وارد خانه شد دسته گل را دستم داد وگفت:  
  سالم افسانه. -
  چه گل زیبایی، ممنون.سالم. -
  ببخش عزیزم باید زودتر از این ها می اومدم دیدنت. -
  خواهش می کنم -

ــه  بغــض دارد           ــود ک ــره اش مشــخص ب ــت. از چه ــه نشس ــن رفــت وروي کاناپ ــارف م ــا تع ب
  و می خواهد گریه کند. 

حــالش زیــاد خــوب نبــود. انگــار از آن روز کــه تــوي بیمارســتان دیــدمش حــالش بــدتر           
  شده بود. کمی باهم صحبت کردیم زندایی گریه کرد وگفت: 

  ر می کنه. سالمه یا ...رفتن رضا منو داغون کرده. نمی دونم داره چی کا -
  زن دایی این قدر گریه نکن. برات خوب نیست. -
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ــا           - ــه از  تنه ــالی ک ــم درح ــاوت باش ــی تف ــونم ب ــی ت ــان م ــانه ج ــور افس ــه ط ــور. چ ــه ط چ
  فرزندم جدا هستم و خبري ازش ندارم. 

ــنم و          ــی ک ــه م ــم گری ــه. دای ــایین نرفت ــوم  پ ــوش از گل ــه آب خ ــه ی ــه دیگ ــا رفت ــی رض ازوقت
ــی خــوام  ــو      از خــدا م ــاد پیشــم و من ــر بشــم. بی ــا خب ــن از رضــا ي خــودم ب ــه م ــاري کن ــه ک ی

ــی        ــوره چ ــی خ ــی م ــه. چ ــی کن ــه م ــت ،چ ــم کجاس ــی دون ــده. نم ــات ب ــم نج ــه غ ــن هم از ای
  می پوشه. کجا می خوابه...

ــم        ــت و دل ــی گریس ــیر م ــک دل س ــت ی ــی گف ــه م ــالت را ک ــن جم ــدام از ای ــر ک ــی ه زن دای
ــیار نا       ــد و بس ــون ش ــالم دگرگ ــوخت ح ــی س ــالش م ــه ح ــی    ب ــدم. ازوقت ــبی ش ــت و عص راح

  او را دیدم انگار به عالم دیگري رفتم. 
ــاري            ــتم ک ــی توانس ــید م ــی اندیش ــوب م ــی خ ــرد و وقت ــغول ک ــرم را مش ــر و ذک ــام فک تم
ــدا و           ــراي خ ــته ب ــران گذش ــردم. جب ــی ک ــاري م ــی ک ــی و دای ــراي زن دای ــد ب ــنم. آره بای ک

  دایی در ذهنم یک لحظه گم نمی شد. و تحویل رضا به زن سیاوش
ــرایش         ــم ب ــنم دل ــوي ذه ــد ت ــی آم ــره ي زن دای ــاز چه ــوابم ب ــتم بخ ــی خواس ــی م ــب وقت ش

  می سوخت. در این مدت 
ــردم. یـــک روز وقتـــی کســـی در     ــد آن را عملـــی مـــی کـ ــودم و بایـ ــه بـ تصـــمیمم را گرفتـ

  خانه نبود با تلفن همراه رضا تماس گرفتم.
  سالم رضا.-

  رضا با شنیدن صدایم با هیجان و صداي بلند گفت:
ــال- ــاموش       س ــت خ ــی زدم موبایل ــگ م ــی زن ــرا هرچ ــودي چ ــا ب ــاه کج ــد م ــن چن ــانه ای م افس

ــداري          ــت ن ــه دوس ــا دیگ ــدي و ی ــه دار ش ــی بچ ــتم حتم ــه؟ گف ــماره ي جدیدت ــن ش ــود. ای ب
  با من تنها و بی کس صحبت کنی. 

  یا شاید اون مردك همه چی رو فهمیده..
بــا اعتــراض   را اون مــردك خطــاب کــرد از عصــبانیت گــر گــرفتم و      ســیاوشاز ایــن کــه  

  گفتم: رضا.
  خودش فهمید و بالفاصله گفت: چیه. باشه اون آقا.

  سکوت کردم و او ادامه داد:
ــی            - ــا حت ــوهرت ی ــم ش ــه اون بگ ــوام ب ــه بخ ــی چرخ ــونم نم ــز زب ــن هرگ ــانه م ــین افس بب

  اسمشو بگم.
  دلم گرفت اما چاره اي نداشتم با لحنی محکم گفتم: می ذاري حرف بزنم یا نه.

  قبل گفت: با همان هیجان



 

 

  بگو.-
  رضا من تصادف کردم.-

  مدت طوالنی مکث کرد و سپس با ناراحتی گفت:
  جدي !!وایی نه خدا....-

  لحظه اي سکوت میانمان نشست حس کردم ناراحت و عصبی شده 
  افسانه  متاسفم. ،افسانه-
  من هفت ماه تو کما بودم.-

  بغض آلود گفت: بمیرم افسانه.
  حس کردم دارد پشت تلفن گریه می کند و بعد تماس را پایان داد. 

ــی        ــورت زن دایـ ــا و صـ ــرف هـ ــم حـ ــدت دایـ ــن مـ ــد در ایـ ــري نشـ ــد روزي خبـ ازش چنـ
جلــوي چشـــمانم بـــود فکـــر برگشـــت رضـــا ذهــنم را مشـــغول کـــرده بـــود بایـــد بســـتر را   

  طوري فراهم می کردم که او به آغوش پدر و مادرش برگردد.
  ماس گرفتم و گفتم: باز خودم با رضا ت

  رضا برگرد. -
  نه افسانه. -
  چرا؟ دست از لجبازي بردار. این طور فایده نداره.-

ــی            ــدا م ــم از خ ــودم و دای ــده ب ــد ش ــرد. ناامی ــی ک ــاموش م ــرد و خ ــی ک ــع م ــن را قط تلف
ــدا            ــی پی ــر خالص ــم از روي ویلچ ــم ک ــه ک ــن ک ــذارد. از ای ــم بگ ــیش روی ــی پ ــتم راه خواس

ــ    ــودم.  ح ــال ب ــوش ح ــودم خ ــرده ب ــت .     ک ــایم را داده اس ــواب دعاه ــدا ج ــتم خ ــی دانس اال م
ــه        ــت ک ــی نداش ــرایم فرق ــردم ب ــی ک ــاري م ــادر ک ــک م ــادي ی ــراي ش ــد ب ــود بای ــن ب ــت م نوب
ــودم        ــا خ ــردم ب ــی ک ــاري م ــد ک ــت. بای ــدگیم آورده اس ــن و زن ــر م ــر س ــه ب ــبلن چ ــادر ق آن م
ــن           ــنم. و ای ــران ک ــته را جب ــنم. گذش ــه ک ــه توب ــته ام ک ــدگی برگش ــه زن ــن ب ــتم م ــی گف م

ــه  ــی         ک ــدا م ــه از خ ــه عاجزان ــایی ک ــان روزه ــی از هم ــنم. یک ــرآورده ک ــی را ب ــوانم آرزوی بت
خواســتم راهــی پــیش رویــم بگــذارد.فروغ بــه خانــه ا م  آمــد دســته گــل را دســتم دادو          

  گفت:
ــی           - ــا م ــرات دع ــه ب ــه هم ــوي داروخان ــده. ت ــر ش ــت بهت ــه حال ــحالم ک ــان خوش ــانه ج افس

  کردن من که خیلی هم دوست داشتم ببینمت. 
  خندي بر لب نشاندم وگفتم: ممنون نظر لطفتونه.لب
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ــاکروان           - ــاي پ ــت. آق ــا گذش ــه م ــی ب ــدت چ ــن م ــو ای ــد ت ــی دونی ــنم. نم ــی ک ــواهش م خ
ــورد          ــی خ ــه م ــود و غص ــت ب ــم ناراح ــت و دای ــواس نداش ــوش و ح ــه ه ــوي داروخون ــلن ت اص

  راستش هیچ وقت این طوري ندیده بودیمش.
ــیون افت       ــه کلکس ــاهی ب ــرد نگ ــی ک ــحبت م ــه ص ــور ک ــین ط ــارات هم ــیاوشخ ــداخت و  س ان

  سپس گفت: 
  شوهرتون ورزشکاره؟-
  آره. -
  چه جالب برادر من هم عاشق فوتباله!-
  جدي می گی! -
ــا            - ــی رن و ب ــا م ــب ه ــود ش ــن وج ــا ای ــا ب ــه ام ــی کن ــار م ــارك ک ــزه ي خ ــوي جزی اون ت

دوســـت هـــاش فوتبـــال بـــازي مـــی کـــنن. از بـــس عشـــق فوتبـــال داره بهـــش مـــی گـــن  
  ابوالفض مسی.
ــري   ــبم ه ــا       قل ــدم  ی ــی دی ــواب م ــن خ ــد م ــی چرخ ــرم م ــاق دور س ــردم ات ــس ک ــت ح ریخ

  رویا.
  دستش را فشردم و با التماس گفتم: فروغ دوباره بگو بهش چی می گفتن؟

  ابوالفض مسی! -
  قلبم از شادي می تپید و ناباورانه گفتم: 

ــده       - ــونی گمش ــی ت ــک کنی.م ــونی کم ــی ت ــو م ــو، ت ــرم. ت ــدا ب ــون خ ــرم. قرب ــت ب ــروغ قربون ف
  ه مادر مریض و افسرده ش برگردونی.اي رو ب

  چشمانش بیشتر گرد شد و گفت: چی داري می گی افسانه خانم.
  اشک ازچشمانی پایین ریخت و ادامه دادم:

ــد کمــک      - ــم بای ــد ه ــه کســی نگــی. بع ــم ب ــی گ ــرات م ــه هرچــی ب قســم بخور.قســم بخــور ک
  کنی.ازت خواهش می کنم. بگو بگو که قسم می خوري.

ــاس و    ــا التم ــوري ب ــه         ط ــه. باش ــت: باش ــرد و گف ــایم را فش ــانه ه ــه ش ــتم ک ــی گف ــه م گری
  قسم می خورم.

  قلبم آرام گرفت و گفتم: 
ــه.       - ــره و رفت ــه قه ــراي همیش ــادرش ب ــا م ــوع ب ــه موض ــاطر ی ــه خ ــه ب ــه ک ــردایی من ــا پس رض

ــه احــوال      ــه مــن زد و ی ــه تلفــن ب ــیش ی ــه مــدت پ ــط ی ــداره فق ــر ازش ن ــیچ خب هــیچ کــس ه
ــن و رضــ     ــون م ــت .چ ــا گرف ــه ي م ــم     از هم ــا ه ــی  ب ــدیم و وقت ــزرگ ش ــاهم ب ــی ب ا از بچگ

  صحبت کردیم اسم ابوالفضل مسی رو چند بار از دهنش شنیدم. 



 

 

  فروغ به فکر فرو رفت و بعد زمزمه وار گفت:
  پس این طور-
ــه پرســید چــرا            - ــه اســم رضــا داره اگ ــه اي یــا دوســتی  ب ــرادرت بپــرس آیــا همخون از ب

ضـــیح بـــده مـــادرش منتظرشـــه و بـــه ایـــن جریـــان رو کـــه بـــرات گفـــتم بهـــش بگـــو و تو
  خاطر دوري از اون مریضه.

  باشه. من این کار رو می کنم. -
ــه        ــوردي ک ــم خ ــو قس ــه ت ــره ک ــادت ن ــروغ ی ــتم: ف ــرفتم و گف ــت گ ــم در دس ــتش را محک دس

  این ماجرا رو به کسی نگی و در پیدا کردن رضا و برگشتش کمک کنی.
باشـــه. مـــن هـــر کمکـــی از  فـــروغ آب دهـــانش را قـــورت داد و بعـــد بـــا اطمنیـــان گفـــت: 

  دستم بر بیاد انجام می دم. 
  لبخندي بر لب نشاندم و به چشمانش نگریستم و بعد گفتم: ممنونم.

ــد     ــاورم نمـــی شـ ــورتم را آب زدم. بـ ــتم صـ ــدم و رفـ ــد شـ ــا بلنـ ــروغ از جـ ــتن فـ ــد از رفـ بعـ
  دستانم از شدت هیجان می لرزید نمی دانستم با چه زبانی از خدا تشکر کنم.

  وغ کامل بود خودش بود رضا....اطالعات فر
  قرارشد با کمک ابوالفضل و خواهرش رضا را برگردانیم.

ــا فــروغ صــحبت مــی     ــم ب ــود. دای ــم رخنــه کــرده ب ــه دل حــالم خیلــی خــوب شــده بــود امیــد ب
  کردیم

  حاال چی کار کنیم. -
  می خوایی از ابوالفضل بخوایم برش گردونه.-
   .نه رضا خیلی خیلی کله شقه-
ــ - ــی ک ــر م ــن فک ــا و     م ــرن اون ج ــون ب ــا خودش ــا اون ــدرومادرش ت ــه پ ــدیم ب ــو ب ــد آدرس نم بای

  برش گردونن.
ــه.       - ــته باش ــري نداش ــی ازش خب ــیچ ک ــه ه ــه دیگ ــایی ک ــره ج ــاره ب ــم دوب ــی ترس ــتش م راس

  فروغ اون تا به حال با ابوالفضل درد دل نکره. چیزي نگفته؟
ــا        - ــت ب ــی گف ــه. اوالش م ــت و غمگین ــات ناراح ــتر اوق ــه بیش ــی گ ــل م ــانواده ش  ابوالفض خ

ــتی رو          ــد آش ــت قص ــیچ وق ــور و ه ــین ط ــم هم ــا ه ــا دنی ــره، ب ــه  قه ــلن باهم ــرده اص ــر ک قه
  نداره.

ــدم و از           ــی ش ــه م ــتم دیوان ــت داش ــدام اس ــت ک ــتم راه درس ــی دانس ــتم و نم ــطراب داش اض
ــاط          ــب احتی ــد جان ــتم بای ــی دانس ــذارد. م ــایم بگ ــیش پ ــت را پ ــتم راه درس ــی خواس ــدا م خ

  را رعایت کنیم و عجله نکنیم. 
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   .عد از چند روز رضا با تلفن همراهم تماس گرفتب
  سالم رضا حالت چه طوره؟-
ــرات           - ــه اش ب ــود هم ــخت ب ــرام س ــدر ب ــه ق ــد روز چ ــن چن ــی ای ــی دون ــانه. نم ــالم افس س

ــا نمــی             ــت چتــه ام ــه ش مــی گف ــوردم. ابوالفضــل هم ــه مــی خ ــی کــردم و غص ــه م گری
ــر         ــتم همس ــه نتونس ــاد ک ــی ی ــدم م ــودم ب ــم از خ ــزي بگ ــی چی ــه کس ــتم ب ــم و تونس ت باش

  کنارت تو سختی ها کمکت باشم. 
  نگران نباش رضا من حاال سالم هستم. -
  دروغ می گی. -
  خب چرا نمی یاي این جا. -
  نه .نه افسانه من نمی تونم بیام یعنی نمی خوام بیام.-
  از وقتی شنیدم که تصادف کردي حالم اصلن خوب نیست. -
  من هنوز  بهبود پیدا نکردم. افسرده و ناراحتم. -
  ایشاال که حالت خوب می شه.-

  هر بار صحبت برگشتن را می کردم ناراحت می شد و بحث را عوض می کرد. 
  فروغ دایم می گفت نباید وقت را هدر داد باید هرچه زودتر کاري کرد.

  خب می گی چی کار کنیم. -
  رش.کاش آدرسو می دادي به پدروماد-
ــه         - ــراي همیش ــه ب ــا ممکن ــرن اون ج ــا ب ــه اون ــه اگ ــه ک ــی گ ــم م ــی به ــه حس ــم ی ــی ترس م

  فرار کنه. قلب زن دایی ام بیماره نمی تونه طاقت بیاره.
  حداقل به دایی ت بگو.-
  ممکنه دایی بره و بخواد به زور متوسل بشه.-
  پس بهشون بگو که اون سالمه.بی چاره ها دارن زجر می کشن. -

ــی  ــیاوشوقت ــمردم        د  س ــت ش ــت را غنیم ــرد فرص ــی ک ــا م ــال تماش ــابقه ي فوتب ــت مس اش
  و گفتم: 

  منو می بري خونه ي دایی.  سیاوش-
  خواست از جا بلند شود که گفتم: نه عجله ندارم مسابقه رو تماشا کن بعد. 

  نه.بذار آماده شم.-
  مرا به خانه ي دایی رساند دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و اضطراب داشتم.

  شین که پیاده می شدم گفت: افسانه عزیزم. از ما
  نگاه عاشقم را به نگاه مهربانش دوختم : بله 



 

 

  خیلی خوش حالم که سالمتیت برگشته. -
ــد      - ــا تن ــرو ام ــاهم هســتیم. خــب حــاال ب ــا ب ــه م ــه ک ــه خــاطر این خــوش حــالی مــن بیشــتر ب

  نري به خاطر فوتبال. 
  چشم خانم چشم درشت من. -

ــن وارد خ    ــد و م ــاز ش ــه ب ــا       درک ــت. ب ــاز و رف ــت روي گ ــایش را گذاش ــدم پ ــی ش ــه ي دای ان
ــی          ــود. زن دای ــین ب ــرده و غمگ ــان دل م ــه ش ــدم خان ــی ش ــه ي دای ــب وارد خان ــی غری حس

  تا مرا دید گریست در آغوشم گرفت و گفت:
  افسانه باور نمی کنم اومده باشی این جا.-
   .دایی سالم زن-
  بیا بشین تا نگاهت کنم.  سالم عزیزم بیا.-

کســته و بیمــار بــود نگــاهی بــه عکــس قــاب شــده ي رضــا انــداختم کــه کنــار            ش ،پیــر
ــتم           ــت. نتوانس ــویم را بس ــض راه گل ــت و بغ ــم گرف ــود. دل ــده ب ــته ش ــی گذاش ــت زن دای تخ

  حقیقت را به او بگویم فقط گفتم: 
  اومدم ببینمت. -
ــور         - ــی پ ــانواده عل ــروس خ ــدي ع ــه ش ــت ک ــود نیس ــی خ ــانه ب ــی داري افس ــب بزرگ ــو قل  ت

  کجا و ما کجا!
ــاك و زالل     ــا و قلـــب پـ ــن کجـ ــاز مـ ــج بـ ــه اي و لـ ــب کینـ ــویم را گرفـــت قلـ بغـــض راه گلـ

  خانواده علی پور.
ــته         - ــه نذاش ــن خون ــو ای ــو ت ــس پاش ــیچ ک ــه ه ــا رفت ــی رض ــانه از وقت ــردي افس ــحالم ک خوش

ــتان      ــوي بیمارسـ ــدم تـ ــه فهمیـ ــز اون روز کـ ــه جـ ــدم بـ ــو ندیـ ــگ بیرونـ ــم رنـ ــودمم هـ خـ
ــوبی    ــدگی خ ــلن زن ــن اص ــتی. م ــن       هس ــگ ای ــه روز زن ــه ی ــه ک ــا آرزوم این ــاال تنه ــدارم ح ن

  در به صدا در بیاد و رضا برگرده. 
  اشک از چشمانم جاري شد. دستم را در دست گرفت و ادامه داد:

ــو        - ــانه من ــی. افس ــو ببخش ــه من ــوام ک ــی خ ــه ازت م ــار دیگ ــردم. ب ــد ک ــو ب ــه ت ــن ب ــزم م عزی
  بخشیدي؟

  دستش را نوازش کردم و گفتم: 
ز موضـــوع تصــادف و کمـــا همــه رو بخشـــیدم امیــدوارم خـــدا هــم منـــو     زن دایــی بعــد ا  -

  ببخشه. 
ــدگی       - ــا زن ــه اي داده ت ــت دیگ ــه فرص ــت ی ــاره به ــدا دوب ــه خ ــتی ک ــو داش ــت این ــتمن لیاق ح

  کنی و بتونی اونایی که بهت بدي کردن رو ببخشی.
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ــال        ــد از فوتب ــویم بع ــی بگ ــه زن دای ــتم ب ــردم نتوانس ــعی ک ــه س ــیاوشهرچ ــد   س ــالم آم دنب
  م خانه.و برگشت

  حاال بهت گفتم تند نرو اگه نمی گفتم پرواز می کردي.  - 
  ببخش دست خودم نبود. -

ــته آرام          ــور آن زن دل شکس ــب رنج ــا قل ــنم ت ــاري ک ــت ک ــی خواس ــم م ــود دل ــبم آرام نب قل
  بگیرد. تصویر غمزده ي صورتش در ذهنم گم نمی شد.

ــرد       ــتم ف ــرفتم و ازش خواس ــاس گ ــی تم ــراه دای ــن هم ــا تلف ــد از آن ب ــه ام   بع ــه خان ــر ب ا عص
  بیاید. 

  تا صبح اضطراب داشتم فکر می کردم و راه می رفتم. 
  افسانه نمی خوایی بخوابی.-
  بیدارت کردم.  سیاوشمعذرت می خوام -
  چته؟-
  هیچی چیزي نیست می خوام نقاشی بکشم.-
  باشه. اما یه کمی آروم تر عزیزم خب من می خوام بخوابم.-
  باشه ببخش.-

  اضطراب امانم را بریده بود.دست خودم نبود 
ــه          ــري ب ــس دیگ ــت و ک ــن نیس ــی م ــردم دای ــس ک ــد ح ــه ام آم ــه خان ــی ب ــی دای ــر وقت عص

افســرده و ضــعیف شــده بــود موهــایش همــه یــک دســت ســفید         ر، جــاي او آمــده الغــ  
ــارف          ــی و تع ــالم و احوالپرس ــد از س ــم و بع ــلط باش ــود مس ــر خ ــردم ب ــعی ک ــد. س ــده بودن ش

  میوه رو به دایی گفتم:
ــ- ــی بای ــوالی      دای ــیچ س ــی و ه ــل کن ــش عم ــی و به ــوش کن ــط گ ــم فق ــی گ ــت م ــی به د هرچ

  ازم نپرسی.
  بگو دایی من سراپا گوشم.-
  دایی من می دونم رضا کجاست. -

مثـــل بـــرق گرفتـــه هـــا از جـــا بلنـــد شـــد و بـــا چشـــمانی از حدقـــه بیـــرون زده بـــه مـــن 
  نگریست بعد با گریه گفت: 

  رضا...رضاي من...کجاست؟-
  باشین.دایی قرار شد آروم -

ــاي         ــو رض ــزم.  بگ ــو عزی ــو، بگ ــی. بگ ــم دای ــن آروم ــه م ــه. باش ــت: باش ــتمس گف ــی مل ــا لحن ب
  من کجاست؟



 

 

  اگه بخواین این طوري بی تابی کنید من هیچ نمی گم.-
ــت و         ــود ریخ ــراي خ ــوان آب ب ــک لی ــود ی ــز ب ــه روي می ــگ ک ــوي تن ــرزان از ت ــتانی ل ــا دس ب

  خورد. 
ــه تونســتم آدرس           - ــی کن ــار م ــه ک ــوي داروخان ــتم کــه ت ــرادر دوس ــق ب ــن از طری ــی م دای

  رضا رو پیدا کنم. رضا دوست برادر فروغ همکارمنه. 
  آب دهانش را قورت دادو گفت: اون کجاست ؟ سالمه؟

  بله نگران نباشین اون سالمه و توي خارك توي  یه شرکت کار می کنه. -
   .م می گفت: خدا را شکراشک بر پهناي صورتش نشست و دای

  تمام هیکلش می لرزید و با التماس گفت: دایی آدرسو بده به من.
ــما          - ــه ش ــرفتم ب ــر گ ــو در نظ ــه ي جوانب ــردم هم ــر ک ــی فک ــد روز خیل ــن چن ــن ای ــی م دای

ــه        ــه چ ــیم ک ــی شناس ــا رو خــوب م ــا رض ــه ي م ــا هم ــا ام ــال رض ــد دنب ــه بری ــی دم ک حــق م
ــا و   ــد اون جـ ــد بریـ ــه بخواییـ ــی داره. نکنـ ــا رو    اخالقـ ــه رضـ ــید کـ ــته باشـ ــوردي داشـ برخـ

   .براي همیشه از دست بدیم
ــط       ــده فقـ ــو بـ ــو آدرسـ ــی تـ ــت: دایـ ــت و گفـ ــتانش گرفـ ــان دسـ ــل میـ ــرش را مستاصـ سـ
ــالمه           ــدونیم س ــه ب ــدر ک ــین ق ــادرش هم ــن و م ــراي م ــدا ب ــه خ ــالمه ب ــنم س ــنمش. ببی ببی

  .کافیه چون می دونیم اون دیگه بر نمی گرده و چه اخالقی داره
  حتی سابقه ي خودکشی هم داره.  مه داد:آهی کشید و ادا

ــه         ــه ب ــولی ک ــق ق ــت و طب ــی ریخ ــک م ــط اش ــدت فق ــام م ــردم و در تم ــحبت ک ــی ص ــا دای ب
  من داده بود چیزي ازم نپرسید. 

ــین         ــم.من هم ــی رس ــش م ــه آرام ــم دارم ب ــم ک ــتم ک ــی گف ــود م ــا خ ــا ب ــتم ام ــطراب داش اض
  را می خواستم آرامش و جبران گذشته. 

ــ  ــدن رضــا رف ــراي دی ــد و خــدا  مــی   دایــی ب ــا مــی کــردم کــه اتفــاق خاصــی نیفت ت. فقــط دع
  خواستم هرچه خیر است پیش آید. می ترسیدم و با خود می گفتم: 

ــه       - ــپار ب ــد رو بس ــه بع ــا ب ــن ج ــردي از ای ــوده ک ــه الزم ب ــاري ک ــو هرک ــان ت ــانه ج ــرس افس نت
  خدا.

  آهی کشیدم و با تمام وجود خدا را صدا زدم. 
  خانه ام آمد فقط می گریست. برگشت و به از خارك وقتی دایی

  چی شده دایی؟-
  افسانه من نتونستم رضا رو ببینم. -
  ی؟براي چ !مگه می شه دایی-
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  نمی دونم دوستش می گفت چند روزیه که ازش خبري نیست. نکنه فهمیده. -
  نه امکان نداره دایی. -

ــونی            ــی ت ــو م ــنم ت ــی ک ــواهش م ــانه خ ــی افس ــت: دای ــاس گف ــا التم ــت و ب ــتم را گرف دس
مــک کنــی. مــن قــول دادم کــه ازت در مــورد جزئیــات ایــن کــه چــه طــور فهمیــدي            ک

ــی          ــم م ــور ه ــون ط ــردي هم ــدا ک ــو پی ــه آدرس ــور ک ــون ط ــوام هم ــی خ ــا ازت م ــم ام نپرس
  تونی رضا رو برگردونی. اون به حرف تو گوش می ده.

رنـــگ از چهـــره ام پرییـــد دایـــی حـــدس زده بـــود کـــه ممکـــن اســـت شـــماره ي رضـــا را   
  داشته باشم. 

ــا ــاس        ام ــه التم ــدت ب ــن م ــام ای ــه او در تم ــویم ک ــی بگ ــه دای ــتم ب ــی توانس ــور م ــه ط ــن چ م
  هایم براي برگشت توجهی نکرده. 

ــاطر            - ــه خ ــا ب ــن رض ــارو بک ــن ک ــار ای ــم انتظ ــریض و چش ــادر م ــه م ــاطر ی ــه خ ــانه ب افس
ــدگیش         ــه زن ــی گ ــادرش م ــو برگرده.م ــاطر ت ــه خ ــم ب ــاید ه ــت ش ــت رف ــو گذاش ــدایی از ت ج

  به جان پدرو مادرت. سیاوشتاریک و پر از غم و غصه است. به جان شوهرت 
  باشه دایی. باشه.-

ــ   ــی خـ ــت وقتـ ــه اش برگشـ ــه خانـ ــد و بـ ــی آرام شـ ــرایم  دایـ ــردم بـ ــی کـ ــرش را مـ وب فکـ
ــ   ــه نرفتــه حت ــه خان ــود کــه رضــا  ب ــت  یعجیــب ب ــا مــن هــم تماســی نمــی گرف و هــر  دیگــر ب

ــی داد.    ــواب نم ــرفتم ج ــی گ ــاس م ــراهش تم ــن هم ــا تلف ــود    چــه ب ــا خ ــی زد و ب ــور م ــم ش دل
  می گفتم:  نکنه بالیی سرش اومده.

ــت          ــه برگش ــه خان ــا ب ــت رض ــه هروق ــد ک ــرادرش بخواه ــه از ب ــتم ک ــروغ خواس ــا   از ف ــه م ب
بـــی صـــبرانه منتظـــر یـــک خبـــر بـــودم. دلـــم آشـــوب بـــود و از خـــدا مـــی  .اطـــالع دهـــد

  خواستم کاري کند. 
  تا این که از ابوالفضل خبر رسید که رضا به خانه برگشته اما حال خوشی ندارد. 

ــه       ــا شــب ک ــود. ت ــار خــاموش ب ــر ب ــرفتم ه ــاس گ ــن همــراهش تم ــا تلف ــار ب ــدین ب ــاره چن دوب
ــراهم    ــن هم ــودم تلف ــده ب ــرد.   خوابی ــرزش ک ــه ل ــروع ب ــا   ش ــدم ت ــد ش ــا بلن ــیاوشآرام از ج  س

ــت        ــی گش ــه برم ــه خان ــی ب ــه وقت ــود ک ــدر خســته ب ــن ق ــر ای ــدت دیگ ــن م ــدار نشــود در ای بی
  دادم.می خوابید. از اتاق بیرون رفتم و با تلفن پاسخ 

  الو سالم افسانه. -
ــیدم     ــی ترس ــا م ــود ام ــت ب ــرین فرص ــیاوشبهت ــیم. در     س ــاق نقاش ــوي ات ــتم ت ــود رف ــدار ش بی

  را قفل کردم:
   .الو رضا تویی-



 

 

  آره عزیزم. -
  صدایم عوض شد و به گریه افتادم حاال براي رضا نقش بازي می کردم: 

ــردم و       - ــادف ک ــن تص ــه م ــدي ک ــو فهمی ــافی. ت ــی انص ــی ب ــا، خیل ــودم  رضا.رض ــا ب ــوي کم ت
ــی          ــی رحم ــا ب ــو ب ــا ت ــی ام ــو ببین ــاي و من ــه بی ــتم ک ــدم.ازت خواس ــج ش ــه فل ــن ک ــی ای حت
ــه            ــه ی ــن ب ــه م ــرد ک ــی ک ــرق م ــع ف ــا اون موق ــی. رض ــده گرفت ــو نادی ــات من ــام احساس تم
ــه          ــط ی ــه فق ــه ک ــتم. آرزوم این ــختی هس ــرایط س ــو ش ــودم االن ت ــی ب ــم راض ــاده ه ــن س تلف

  .بار دیگه تو رو ببینم دیگه هیچی نمی خوام
ــا       ــی ب ــد روزه خیل ــن چن ــه ای ــی چی ــی دون ــاد م ــی ی ــدم م ــودم ب ــت: افســانه از خ ــه گف ــا گری ب
خــودم کلنجــار رفــتم همــه ش فکــر مــی کــردم اگــه بــراي همیشــه تــو از دســت مــی            

  رفتی من چی کار می کردم. 
  رضا نمی خوایی منو ببینی.-

ــه          ــا گری ــم ب ــه ده ــد ادام ــد و بای ــی کن ــر م ــردم دارد فک ــس ک ــت ح ــان نشس ــکوت میانم س
  فتم: گ
رضــا تنهـــا آرزوم اینـــه کـــه بـــار دیگـــه بتـــونم تـــو رو ببیـــنم. دیگـــه هـــیچ امیـــدي بـــه   -

ــول           ــه قب ــدتر. اگ ــه ب ــنم دیگ ــم نبی ــو رو ه ــه ت ــتم اگ ــور هس ــرده و رنج ــدارم. افس ــدگی ن زن
  نکنی خودمو می کشم.

  رضا با شنیدن این جمالت مستاصل گفت:
  باشه. باشه.-

هــر دو بــا گریــه بــه تمــاس پایــان       از شــادي وجــودم لبریــز شــد بــاورنمی کــردم. بعــد      
  دادیم. با تمام وجود خدا را شکر گفتم. صبح با رضا تماس گرفتم.

  سالم رضا.-
  سالم افسانه چی شده صبح به این زودي. -
  خواستم تماس بگیرم نکنه پشیمون بشی.-
  تو فقط این چیزو ازم خواستی تنها کاریه که می تونم برات انجام بدم.-
ــا. مطمــ  - ــونم رض ــو       ممن ــط ت ــتم فق ــت داش ــن دادي. دوس ــه م ــزو ب ــرین چی ــاش بزرگت ئن ب

  رو یه بار دیگه ببینم. 
ــر         - ــه ه ــادت داره ک ــی ع ــرده. یعن ــه برگ ــد روز دیگ ــواد چن ــی خ ــل م ــان. ابوالفض ــانه ج افس

ــی          ــه م ــام همدیگ ــی ی ــاش م ــم باه ــن ه ــه م ــر بزن ــانواده ش س ــه خ ــار ی ــک ب ــت ی ــد وق چن
ــی گــ       ــم برم ــو ه ــل. ت ــه ي ابوالفض ــی رم خون ــد م ــیم بع ــانه  بین ــن افس ــه.گوش ک  ،ردي خون

ــه اي.            ــس دیگ ــه ک ــو. ن ــودت ت ــط خ ــت فق ــو اس ــدن ت ــدازه ي دی ــه ان ــط ب ــن فق ــدن م اوم
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ــا        ــون ج ــده هم ــو اوم ــراه ت ــه اي هم ــس دیگ ــنم ک ــا ببی ــنم ی ــاس ک ــه احس ــاش اگ ــئن ب مطم
ــی         ــه بالی ــن ک ــا ای ــه ی ــم نرس ــس به ــیچ ک ــت ه ــه دس ــه دیگ ــایی ک ــه ج ــی رم ی ــی ذارم م م

ــن      ــو ش ــه من ــه دیگ ــو ک ــارم. ت ــی ی ــودم م ــر خ ــس   س ــورم از ک ــی منظ ــی دون ــوب م اختی وخ
  دیگه اي چه کسانی هستن.

   .باورم نمی شد هول شده بودم و با دستپاچگی گفتم: باشه. رضا
  مطمئن باشم.-
  مطمئن باش.مطمئن.-

ــد            ــی خواه ــا م ــتم رض ــاور نداش ــد ب ــع ش ــمانم جم ــوي چش ــک ت ــاس اش ــان تم ــد از پای بع
ــور          ــا مجب ــیدم ام ــی کش ــت م ــوهرم خجال ــد از ش ــی لرزی ــایم م ــت وپ ــام دس ــاال تم برگرددح
ــد از آن       ــردانم. بع ــانواده برگ ــانون خ ــه ک ــا را ب ــه رض ــود ک ــن ب ــن ای ــر م ــر و ذک ــا فک ــودم تنه ب

ــرایش    ــا را بـ ــت رضـ ــوع برگشـ ــرفتم وموضـ ــاس گـ ــروغ تمـ ــا فـ ــد   بـ ــرار شـ ــرح دادم و قـ شـ
ابوالفضــل وقتــی رضــا در خانــه شــان مهمــان اســت او را نگــه دارد تــا زن دایــی ودایــی           

  برسند. 
  فروغ خندید و گفت: افسانه درست مثل تو فیلما. 

  واقعن دستتون درد نکنه تو و برادرت خیلی کمک کردین.-
  فعلن اصل ماجرا مونده.-
  اضطراب دارم فروغ می ترسم.-
  نه به امید خدا که همه چی درست می شه. نترس افسا-

ــره ي       ــدن چه ــاب دی ــید ت ــی جوش ــرکه م ــیر و س ــل س ــم مث ــیاوشدل ــا   س ــا ب ــتم ام را نداش
ــم         ــی دادم.دای ــکین م ــودم را تس ــانم خ ــی رس ــارش م ــادر بیم ــه م ــا را ب ــه  رض ــه ک ــن جمل ای
ــاریخ           ــاعت و ت ــد. س ــر بیای ــه زودت ــتم هرچ ــی خواس ــرفتم و ازش م ــی گ ــاس م ــا تم ــا ر ض ب

  آمدنش را می پرسیدم.
   فصل سیزدهم

ــطراب         ــتم. اض ــال رف ــه ترمین ــی ب ــی تلفن ــا تاکس ــید ب ــرا رس ــود ف ــاالخره روز موع ــتم و ب داش
قلـــبم مثـــل گنجشـــکی اســـیر مـــی تپیـــد حـــس مـــی کـــردم رگ دســـتم را مـــی کشـــند  
ــی شــدم             ــت م ــا ناراح ــبی ی ــت عص ــر وق ــادف ه ــد از تص ــرد بع ــی ک ــی درد م ــتم خیل دس

  دستم به شدت درد می گرفت. 
ــا.          ــا کج ــا و آن رض ــا کج ــن رض ــته ای ــاي گذش ــه آ ن رض ــا ن ــدمش ام ــد و از دور دی ــا آم رض

ــود حتــ    ــده ب ــر ش ــوانی پی ــمانم      ی در اوج ج ــک در چش ــود. اش ــده ب ــت ش ــم پش ــایش ک موه
ــت.        ــب داش ــر ل ــخ ب ــدي تل ــود لبخن ــا ب ــه ج ــه هم ــش ب ــه حواس ــالی ک ــا در ح ــه زد و رض حلق



 

 

ــا          ــتاد و رض ــا ایس ــان ج ــپس هم ــت و س ــا گف ــوش رض ــزي در گ ــه چی ــدم ک ــل را دی ابوالفض
ــردوي         ــمان ه ــک در چش ــدیم و اش ــره ش ــدیگر خی ــه یک ــدتی ب ــراي م ــد. ب ــن آم ــرف م ــه ط ب

ــه  ــبم ب ــه چــاه مــی آمــد گفــتم:     مــا حلقــه زد قل ــا صــدایی کــه انگــار از ت شــدت مــی تپیــد و ب
  سالم رضا.

  سالم افسانه. -
  میان بغض و اندوه گفتم: باور نمی کنم رضا.

  آهی کشید و ادامه داد:
ــن روز      - ــه ای ــو ب ــو من ــر و شکســته شــدم عشــق ت ــدر پی ــه ق ــه چ ــوایی بگــی ک ــی خ حــتمن م

  انداخت. خوشحالم که سالمی. 
  رو می بینم. رضا ممنونم.ممنون. منم خوشحالم که تو-
ــو چــی     - ــا ت ــت. ام ــو همــه چــی رو گذاشــت و رف ــه عشــق ت ــه ب مــن همــون رضــایی هســتم ک

  کار کردي تو در عوض با یه مرد پولدار و با پرستیژ ازدواج کردي. 
اشـــک از چشـــمانم پـــایین ریخـــت و دســـتم را روي قلـــبم گذاشـــتم: رضـــا االن وقـــت ایـــن 

  حرف ها نیست. 
  ی. ببخشید عزیزم. خب االن سالمی مشکلی نداري. آه. راست می گ-
گـــاهی اوقـــات ســـرگیجه دارم واضـــطراب دارم  هنـــوز بـــدنم درد مـــی کنـــه. مـــی دونـــی  -

  چیه رضا دوست داشتم فراموشی بگیرم و همه چی رو فراموش کنم. 
  من.  یحت-
  نمی دونم. نمی دونم. به هرحال من گذشته ي خوبی نداشتم. -
هــم نــداري. چــه قــدر الغــر شــدي افســانه اصــلن اون روحیــه           االن و آینــده ي خــوبی  -

  ي گذشته رو نداري.
  سر به زیر انداختم و گفتم : تو هم همین طور.

  رضا آهی کشید و دستش را در موهایش فرو برد: 
  آره ...-
  تاکی می مونی.-
  نمی دونم گفتم که اومدم فقط تو رو ببینم و برم. -

  دستم را گرفتم و آثار درد در چهره ام نمایان شد. 
  چی شد-
  هیچی. فکر می کنم مال تصادف باشه.-
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ــت     - ــه دوسـ ــیم. گرچـ ــداحافظی کنـ ــم خـ ــه از هـ ــره دیگـ ــته اي بهتـ ــو االن خسـ ــزم تـ عزیـ
ــاید دو         ــت. ش ــت نیس ــدن درس ــا مون ــن ج ــت ای ــاره اي نیس ــا چ ــیم ام ــدا بش ــم ج ــدارم از ه ن

  رو می بینیم. روزي بمونم اون وقت دوباره همدیگه
  بازهم ممنونم که اجازه دادي ببینمت. -
ــی           - ــت. م ــار ببینم ــرین ب ــراي آخ ــتم ب ــی خواس ــدم م ــودم اوم ــش خ ــاطر آرام ــه خ ــن ب م

  خوایی برات تاکسی تلفنی بگیرم. 
  نه ممنون به راننده گفتم همون جا بایسته تا من برگردم. -
  افسانه جان بدون که تا ابد توي ذهن من باقی خواهی موند.-

ــاره         ــر اش ــا س ــوم او ب ــئن ش ــا مطم ــداختم ت ــل ان ــه ابوالفض ــاهی ب ــیم نگ ــداحافظی ن ــع خ موق
  داد نگران نباشم. 

  توي ماشین سر به پنجره گذاشتم و اشک می ریختم. 
  تلفن همراهم به صدا در آمد: الو افسانه جان .دایی. 

ســالم دایــی رضــا االن رفــت خونــه ي دوســتش شــما هــم تــا یــک ســاعت دیگــه راه            -
  د. بیفتی

  خدا خیرت بده دایی. زن دایی دل تو دلش نیست همه ش دعات می کنه. -
  تشکر الزم نیست دایی فقط خدا کنه رضا سر عقل بیاد.-

ــروغ            ــد ف ــدا در آم ــه ص ــاره ب ــراهم دوب ــن هم ــذیرفت تلف ــان پ ــاس پای ــه تم ــن ک ــد از ای بع
  بود:

ــا         - ــده رض ــرار ش ــا ق ــه ي م ــان خون ــی ی ــا دارن م ــل و رض ــانه. ابوالفض ــالم افس ــب رو س امش
  خونه ي ما بخوابه. 

  ممنونم خیلی خوب شد. فعلن خداحافظ-
ــه      ــاعت ن ــد س ــرار ش ــالع دادم ق ــش اط ــرفتم و به ــاس گ ــی تم ــا دای ــب ب ــی   ش ــی و زن دای دای

  بروند آن جا.
ــه           ــد. روي کاناپ ــده ان ــبک ش ــایم س ــانه ه ــردم ش ــی ک ــاس م ــاال احس ــتم ح ــه برگش ــه خان ب

  افتاده بود زل زدم.  نشستم و به  عکس خودم که توي  صفحه ي تلویزیون
ــال           ــل از خی ــوي قف ــد ت ــرخش کلی ــنیدن چ ــا ش ــه ب ــید ک ــول کش ــدر ط ــه ق ــم چ ــی دان نم

وارد خانــه شــد بــا کفــش. رفــت تــوي آشــپزخانه در یخچــال را         ســیاوش بیــرون آمــدم.  
  باز کرد.از جا بلند شدم و با اعتراض گفتم: 

  با کفش اون هم توي آشپزخانه.  سیاوش-



 

 

ــت    ــود ریخـ ــراي خـ ــوان آب بـ ــک لیـ ــه اش را روي   یـ ــپس بقییـ ــید و سـ ــه سرکشـ و الجرعـ
  سر خود خالی کرد. قلبم ریخت.

  بیا بشین کارت دارم. -
  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم: این دستوره یا خواهش.

  با صدایی محکم گفت: گفتم بیا.
  جاخوردم و با صدایی لرزان گفتم: چشم.

  وقتی رفتم توي آشپزخانه با طعنه و لحنی تلخ و سرد گفت: 
  تو و پسردایی ت توي ترمینال چی کار می کردین.-

ــود    ــم کبـ ــه از خشـ ــه صـــورتش کـ ــورت دادم و بـ ــد. آب دهـــانم را قـ ــورتم پرییـ رنـــگ از صـ
  شده بود نگریستم. 

ــه           - ــوهرت ی ــه ش ــردي ک ــی ک ــر م ــن فک ــه ای ــتی ب ــی ذاش ــرار م ــی ق ــد وقت ــزن. بای ــرف ب ح
ــم       ــوس ه ــن اتوب ــده ای ــا رانن ــاي دوت ــر پ ــته زی ــوس داره و گذاش ــت  اتوب ــا کوف ــی و هزارت خراب

  و زهر مار داره نه.
  رنگم زرد شد و به نفس نفس افتادم. 

  البته تو فکر می کردي ما  فقط یه لودر داریم که از پدرمون به ارث رسیده.-
  من...من. -

ــم بــاز           ــدت ســیلی از ه ــم از ش ــدم پــایین و کلیپس ــرت ش ــورتم و از صــندلی پ ــوي ص زد ت
  م. شد. انگار منتظر بود کلمه اي بگوی

  بی آبروي خیانت کار!-
ــه         ــا گری ــه ب ــالی ک ــوم در ح ــد ش ــا بلن ــردم از ج ــعی ک ــردم س ــی ک ــه م ــودم و گری ــیده ب ترس

  گفتم: 
  من بی آبرو نیستم. -

ــک       ــا اش ــراه ب ــی هم ــان و آب بین ــون آب ده ــی بخــورم. خ ــی یک ــر کالم ــا ه ــود ب ــرار ب ــار ق انگ
  راه افتاد. 

  برات همه چی رو می گم...-
ــی   - ــردي. چ ــو.آبرومو ب ــه ش ــردم      خف ــی ک ــر م ــرد فک ــی ک ــرق م ــار اول ف ــوایی بگی.ب ــی خ م

ــو          ــر ت ــم ت ــه مه ــته. از هم ــا گذش ــته ه ــوده و گذش ــو ب ــته ي ت ــال گذش ــوده م ــزي ب ــه چی اگ
ــتی و          ــردم نشس ــی ک ــر م ــون فک ــردم چ ــل ک ــاتو تحم ــه ي دروغ ــتی. هم ــت نیس ــل خیان اه

  !داري زندگیتو می کنی وآبرو رو  می فهمی یعنی چی
  میان گریه با صدایی لرزان گفتم:
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  چیزي نگو که بعدش پشیمون بشی. دامنتو می گیره. -
  وحشی شده بود بدنم درد می کرد سیلی یکی ، دوتا، سه تا....
  صدایش گرفت و اشک صورتش را پرکرد و با عصبانیت گفت:

  بکشمت...نه ... نه قتل نه...-
  دست و پاتو می شکونم ...نه ...نه  اون قدر بدبخت نیستم که...

  و چی کار کنم. خودت ...خودت بگ
ــو        ــداري من ــق ن ــا ح ــش ام ــو بکشــی بک ــوایی من ــی خ ــم م ــر ه ــتم: اگ ــه گف ــاس و گری ــا التم ب
بــی آبــرو خطــاب کنــی چــون آبــروم رو بیشــتر از جــونم دوســت دارم امــا قــبلش بــذار            

  حرف بزنم. همه شو می گم.
   .باید براي همیشه گم شی -
  م. هرکاري می خوایی بکن من از خونه م نمی رم چون کاري نکرد-

  زد توي دهانم و فریا زد: بازمی گه کاري نکردم. 
ــاه   ــه ناگ ــد ب ــایدم          بع ــداره ش ــده ن ــوري فای ــن ط ــه.... ای ــی کن ــاور م ــی ب ــه ک ــت: آخ گریس

  خودمو خالص کردم.
  میان پرده ي اشک دیدم که توي کشوهاي آشپزخانه دنبال چیزي می گردد.

ــن           ــغ م ــادم از جی ــایش افت ــه پ ــیدم و ب ــدي کش ــغ بلن ــدم و جی ــد ش ــا بلن ــختی از ج ــه س ب
  جا خورد و خشکش زد. 

  که از  خودکشی حرف می زنی! ،توروخدا نه.به پدرت فکر کردي-
  پاهایش سست شد و روي زمین زانو زد و نگاه خیسش را از من برگرداند:  
یــت بشــه تــو همــه چــی منــو مــی دنــی یــه مــرد کــی گریــه مــی کنــه. وقتــی کــه روحــش اذ -

  نابود کردي. تو آبرومو. غیرت و شرفمو نشونه رفتی.
  با گریه و ملتمسانه گفتم:

  این طور نیست. -
خواســـتم شـــانه هـــایش را کـــه حـــاال مـــی لرزیـــد بگیـــرم خـــودش را از مـــن دور کـــرد و   

  گفت:
  ازت متنفرم. حالم از خودم بهم می خوره. خودبی غیرتم.  برو. -
  که می زنی.این چه حرفیه -

ــی داد           ــوش نم ــا گ ــد ام ــوش کن ــایم گ ــرف ه ــه ح ــاید ب ــا ش ــنم ت ــش ک ــتم آرام ــعی داش س
  یعنی در شرایطی نبود که بتواند گوش کند. از جا بلند شد حالی که می گفت: 



 

 

ــام کســی زدم کــه فکــر مــی     - ــه ن ــرم آخــه ایــن جــا رو ب ــه ب ــد از ایــن خون مــن بــی غیــرت بای
  کردم آسمون باز شده و افتاده زمین. 

  خانه را پرت کرد توي دیوار و رفت. براي همیشه! کلید
ــاهی         ــد نگ ــی ش ــوزن م ــوزن س ــه س ــود ک ــبم ب ــر قل ــه مهمت ــرد از هم ــی ک ــدنم درد م ــام ب تم
ــیده         ــش رس ــه آرزوی ــی ب ــاال زن دای ــود ح ــیم ب ــه و ن ــاعت ن ــداختم س ــاعت ان ــه ي س ــه عقرب ب
ــا           ــاندم و ب ــب نش ــر ل ــخ ب ــدي تل ــود لبخن ــیده ب ــم پاش ــن از ه ــدگی م ــه زن ــالی ک ــود در ح ب

ــرم       د ــده ام. س ــج ش ــاره فل ــردم دوب ــی ک ــس م ــردم ح ــوازش ک ــایم را ن ــرزان پاه ــایی ل ــت ه س
ــر          ــتم. فک ــاور نداش ــردم و و ب ــی ک ــه م ــط گری ــرد . فق ــی ک ــدنم درد م ــه ي ب ــود و هم داغ ب

  کنم تا خود سحر گریه می کردم و نفهمیدم کی به خواب رفتم. 
ــاز      ــه چشــم ب ــن ک ــه محــض ای ــدم. ب ــواب پری ــن از خ ــنیدن صــداي تلف ــا ش ــا  صــبح ب ــردم ب ک

ــد.        ــی ش ــاورم نم ــرد ب ــویم را فش ــض گل ــب بغ ــاطره ي دیش ــاد آوردن خ ــه ی ــیاوشب ــه  س هم
ــی          ــراب م ــد االن خ ــرا بای ــوس چ ــن اتوب ــود ای ــن ب ــور ممک ــه ط ــه چ ــود! آخ ــده ب ــز را دی چی
شـــد. بعـــد خـــودم را ســـرزنش مـــی کـــردم کـــه نبایـــد در همچـــین مکـــانی ایـــن ریســـک 

ــتم کــه         ــا مــی دانس ــردم امــا مــن از کج ــزرگ را مــی ک ــوس هــم دارد بــا    وشســیاب اتوب
نــاراحتی ازجــا بلنــد شــدم و خــودم را بـــه ســوي تلفــن کشــاندم. شــماره ي فـــروغ روي          
ــر         ــد دگ ــحبت کن ــانواده اش ص ــا و خ ــورد رض ــت در م ــی خواس ــتمن م ــود. ح ــاده ب ــن افت تلف

  هیچ چیز برایم مهم نبود. 
ــر          ــردم دیگ ــی ک ــر م ــود فک ــک ب ــر از اش ــمانم  پ ــه چش ــتم همیش ــوبی نداش ــدگی خ ــن زن م

ــم از  ــاال       غ ــال. ح ــود و خی ــا ب ــه اش روی ــا هم ــد. ام ــی آی ــایش م ــادي ج ــی رود وش ــدگیم م زن
  باید چه می گفتم و چه طور سرم را  جلوي پدرو مادرم باال بگیرم. 

ــت.     ــایین ریخ ــمانم پ ــک از چش ــیاوشاش ــتش       س ــت دوس ــاور نداش ــایم را ب ــرف ه ــر ح دیگ
یوانــه وار داشــتم و عاشــق و دیوانــه اش بــودم. امــا نمــی دانــم چــرا هــر کســی را کــه د          

  دوستش دارم باید روزي از دست بدهم.
را پیـــدا مـــی کـــردم و قبـــل از آن کـــه بـــه اقـــدامی انجـــام دهـــد بـــرایش   ســـیاوشبایـــد 

ــد        ــتم و چن ــن را برداش ــد. تلف ــاورم کن ــا ب ــنم ت ــاري ک ــر ک ــودم ه ــر ب ــی دادم. حاض ــیح م توض
ــه            ــتم او ب ــی دانس ــود م ــاموش ب ــنش خ ــا تلف ــرفتم ام ــاس گ ــراهش تم ــن هم ــا تلف ــاري ب ب

مـــوقعیتی کـــه دارد نبایـــد تلفـــنش خـــاموش باشـــد و بـــاالخره بایـــد آن را روشـــن    دلیـــل
ــی       ــردم وقت ــی ک ــر م ــودم فک ــا خ ــم ب ــد دای ــیاوشکن ــی     س ــم م ــد و طالق ــی کن ــکایت م ش

  دهد همه چیز مشخص می شد و من بی گناه گناهکار شده بودم. 
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ــا          ــویی ت ــوي دستش ــتم ت ــدم و و رف ــد ش ــا بلن ــاراحتی از ج ــا ن ــدم. ب ــی ش ــه م ــتم دیوان  داش
آبــی بــه صــورتم بــزنم. تلفــن دایــم زنــگ مــی خــورد و صــدایش اعصــابم را بهــم مــی             
ریخـــت. آب ســـرد را بـــاز کـــردم و بـــه صـــورتم پاشـــیدم. درد گرفـــت و حـــس بـــدي بهـــم  
ــر دادم و         ــه س ــق گری ــق ه ــه ه ــودم آین ــورت کب ــدن ص ــا دی ــردم و ب ــد ک ــر بلن ــت داد. س دس

ــوی       ــدم و تص ــه کوبی ــه آین ــم ب ــتی محک ــته مش ــی شکس ــبانیت و دل ــا عص ــورم  ب ــورت رنج ر ص
هــزار تکــه شــد. بــا نــاراحتی و گریــه از دستشــویی بیــرون آمــدم و خــودم را گوشــه اي           

  انداختم. و باز گریه کردم. 
ــان را         ــذر زم ــی گ ــتم. حت ــی ریخ ــک م ــط اش ــودم و فق ــرده ب ــوس ک ــه مبح ــودم را در خان خ
ــبم        ــد. قل ــگ در آم ــداي زن ــه ص ــود ک ــاعتی از روز ب ــه س ــم چ ــودم.نمی دان ــرده ب ــاد ب ــز از ی نی

ــ ــه    ه ــن ک ــد ای ــه امی ــرف، ب ــتم ط ــت و رف ــیاوشري ریخ ــه    س ــادر وارد خان ــت. م ــت در اس پش
شــد و بـــا دیــدن صـــورتم چهــره اش زرد شـــد و مــات و مبهـــوت بــه مـــن نگریســـت.کنار      

  رفتم و داخل آمد. به صورتم نگریست و اشک از چشمانش پایین چکید: 
  چی شده؟-

ــور        ــک ص ــوري اش ــه ش ــالی ک ــدم درح ــر افکن ــه زی ــر ب ــردم و س ــکوت ک ــی  س ــودم را م ت کب
  سوزاند. 

  .سرچی؟ دستش بشکنه نامرد تو تازه حالت خوب شده بود-
  هیچی.-

  دستم را محکم گرفت و با تشر گفت: 
ــه      - ــا شیش ــوده ی ــوانی داره مســت ب ــرام پهل ــثلن م ــه م ــایی ک ــی آق ــوایی بگ ــی خ ــس چــی م پ

ــراك کشــیده کــه ایــن طــوري دســتش رو تــو بلنــد شــده. امــا نــه اینــی کــه مــن              و ک
  این چیزا نیست. پس عصبیه.دست بزن داره. دیدمش اهل 

  مامان دستمو ول کن. شکست. -
  حرف بزن.-

  اشک از چشمانم جاري شد و آرام گفتم: 
  چی بگم. -

مــادر گریســـت و گفـــت: امــروز صـــبح زن دایـــی ت  زنـــگ زد و گفــت؛ تـــو باعـــث شـــدي    
ــه        ــم چ ــا ازت بپرس ــا ت ــن ج ــوندم ای ــه اي رس ــه عجل ــا چ ــو ب ــی خودم ــی دون ــرده نم ــا برگ رض

  جوري. اما اي کاش کور می شدم و تو رو این طوري نمی دیدم. 
  با صدایی گرفته گفتم: 

  ردم رضا برگرده. می دونی چیه مامان گناه من این بود که کمک ک-



 

 

  یعنی چی!-
  بهم شک کرد و رفت.  سیاوشیعنی -

ســکوت میانمـــان طنـــین افکنـــد زیــر لـــب گفـــتم: بایـــد پیــداش کنـــیم و همـــه چـــی رو    
  براش توضیح بدیم. 

  دایی و زن دایی می تونن براش توضیح بدن که تو...-
  نه مامان من دوست ندارم احدي از این موضوع چیزي بفهمه. -

اشـــک ریخـــت و بعـــد از آن ســـعی کـــرد کمـــک حـــالم باشـــد صـــبحانه   مـــادر در ســـکوت
  درست کرد و با اصرار ازم خواست بخورم. رو به مادر گفتم:

  مامان بهتره تو دیگه بري خونه. -
  مادر با ناراحتی به من نگریست وگفت: براي چی؟

ــا بفهمــه،    - چــرا ناراحــت مــی شــی مــادر مــن. خــب مــن بــه خــاطر ایــن مــی گــم کــه اگــه باب
  می شه و براش خوب نیست. حداقل یکی دوساعت بیا این جا و بعد برو.عصبی 

مـــادر چهـــره اي ناراحـــت بـــه خـــود گرفـــت و گفـــت: البـــد دوســـت نـــداري مـــن کنـــارت  
  باشم. 

ــا        - ــار اول باب ــت ب ــادت نیس ــه ی ــودي. مگ ــوري نب ــن ط ــه ای ــما ک ــان ش ــه! مام ــه حرفی ــن چ ای
  چه قدر اذیتش شد. 

  فتم: به خدا برا خود بابا می گم. دستش را در دست گرفتم و با التماس گ
  باشه دخترم. گرچه برام سخته می رم خونه اما دوباره می یام.-
ــرو. مــن            - ــم ب ــه ه ــا خون ــاج دارم ام ــودت احتی ــه وج ــن ب ــا م ــتی بی ــت داش ــت دوس هروق

  نمی خوام بابا چیزي بفهمه.
ــا        ــاراحتی ب ــا ن ــتم و ب ــد. گریس ــراغم آم ــی س ــه و دلواپس ــدم. غص ــا ش ــاز تنه ــت و ب ــادرم رف  م

  خداي خود صحبت کردم و ازش گله کردم. 
ــی             ــی م ــت وقت ــرا درس ــرا. چ ــس چ ــی دارم پ ــه نیت ــن چ ــتی م ــی دانس ــه م ــو ک ــدایا ت خ
ــاي     ــر هـ ــا شکســـت و دردسـ ــم بـ ــته باشـ ــرم و آرامـــش داشـ ــواهم از زنـــدگیم لـــذت ببـ خـ

  بزرگی روبه رو می شم. دگر طاقت و امانم بریده.
  هم رفت.آن قدر گریستم که حس کردم صدایم تا عرش آسمان ها 

ــدن            ــا دی ــدم و ب ــا پریی ــن از ج ــداي تلف ــنیدن ص ــا ش ــوابم ب ــتم بخ ــی خواس ــی م ــب وقت ش
  شادي وجودم را در بر گرفت:  سیاوششماره ي 

  .سیاوشالو سالم - 
  ساکت شو و فقط گوش کن.-



 292فرزانه تقدیري / 
 

 

   .نه تو گوش کن-
ــد           - ــراي بع ــه ب ــت بمون ــه طالق ــت البت ــاده اس ــه ات آم ــو. مهری ــه ش ــم خف ــد بگ ــتمن بای ح

  از...
  نگذاشتم صحبتش تمام شود و گفتم: 

  چرا حرف تو سرت نمی ره می خوام باهات حرف بزنم.-
ــو        - ــودت من ــطالح خ ــه اص ــی و ب ــم کن ــر ه ــت دروغ س ــه مش ــاز ی ــی. ب ــوایی بگ ــی خ ــی م چ

  خر کنی.
  نه. اصلن این جوري نیست. -

ــدوه قلــبم            ــم وان ــدت غ ــنود.از ش ــن بش ــه اي از م ــه کلم ــن ک ــدون ای ــت ب ــی را گذاش گوش
ــرد  ــی ک ــوردن        درد م ــا خ ــه  ب ــودم ک ــت ب ــدر ناراح ــب آن ق ــد و آن ش ــراغم آم ــه س ــه ب وگری

ــتم.   ــه خــواب رف ــرص خــواب ب ــویم را    ق ــاد مشــکلم بغــض گل ــه ی ــردم ب ــاز ک ــا چشــم ب صــبح ت
ــرد  ــت.        فش ــده اي نداش ــتن فای ــت گذاش ــت روي دس ــور دس ــن ط ــردم ای ــی ک ــاري م ــد ک بای

  با تلفن همراه حنانه تماس گرفتم. 
  الو حنانه. -
  سالم. -
  اون جا نیمده؟ سیاوش-
  نه. -
  .حنانه تو مثل خواهر من هستی. اگه خبري داري به من بگو-

  حنانه بعد از کمی مکث  با ناراحتی گفت:
چــی شــده افســانه چــرا دانشــگاه نبــودي. هرچــی زنــگ مــی زدم چــرا گوشــی رو بــر            -

ــی داري.  ــیاوشنم ــه   س ــان گفت ــه مام ــه ب ــم ک ــو     ه ــم ت ــه ه ــک لحظ ــت ی ــر نیس ــه حاض دیگ
  هم خونه ي ما نمی یاد. نمی بینیمش. رو ببینه. دیگه

  با  اندوه گفتم: تو هم همین اعتقادو داري نمی خوایی منو ببینی؟
ــونم قضــاوت کــنم.    - ــه کــه نمــی ت ــدونم قضــیه چی ــا ن ــه. مــن ت ــا  ســیاوشراســتش ن بیشــتر ب

ــده           ــی ش ــم چ ــی پرس ــی ازش م ــار هرچ ــر م ــرج زه ــین ب ــده ع ــه. ش ــی زن ــرف م ــان ح مام
  .جواب نمی ده می گه به تو مربوط نیست! چی شده حداقل تو بگو
  گریه سراغم آمد و گفتم: آخه من چه طوري پشت تلفن به تو بگم.

  باشه می یام.-
  زودتر بیا...-

  انم گرفتم و گریستم.تلفن را قطع کردم و سرم را مستاصل میان دست



 

 

ــم در آغوشــش گــرفتم و بعــد از آن کنــارم نشســت           ــی حنانــه بــه خانــه ام آمــد محک وقت
  و بی مقدمه گفتم: 

ــت دارم و      - ــرادرت رو دوسـ ــن بـ ــه مـ ــم کـ ــو بگـ ــت اینـ ــد بهـ ــز بایـ ــل از هرچیـ ــه قبـ حنانـ
  حاضرم براش بمیرم. 

ــی           ــه بالی ــانه. چ ــرم افس ــت ب ــی قربون ــت: اله ــه گف ــا گری ــت وب ــمانم نگریس ــه چش ــرت ب س
  اومده. 

  بغض گلویم را فشرد و با ناراحتی گفتم: 
ــد یــه            - ــن بای ــن بگــو. م ــه م ــا شــماره اي ازش داري ب ــري ی ــی. اگــه خب ــم کن ــد کمک بای

  چیزایی رو براش توضیح بدم.
  لحظه اي به من نگریست واشک از چشمانش پایین ریخت. 

  من نباید بدونم چی شده؟-
  چیزي نپرس. فقط کمک کن...برات می گم . خواهش می کنم حنانه. فعلن -

  تماس گرفت:  سیاوشبلند شد و تلفن همراهش را آورد و با 
  سالم داداش. کجایی؟-

ــط      ــنیدم فقـ ــی شـ ــان نمـ ــحبت هایشـ ــزي از صـ ــید و چیـ ــی کشـ ــوت مـ ــایم سـ ــوش هـ گـ
ــا         ــن داد ب ــت م ــن را دس ــه تلف ــی حنان ــد. وقت ــن بده ــه م ــی را ب ــر گوش ــتم زودت ــت داش دوس

  صدایی لرزان و بغض آلود گفتم: تا صدایم را شنید عصبی گفت: 
  گوشی رو بده به  حنانه.-

ــاد زدم:   ــه فری ــا گری ــیاوشب ــیاوش،  س ــدرت   س ــاك پ ــع    ارواح خ ــن .قط ــوش ک ــام گ ــه حرف ب
  نکن. 

ــارم          ــت کن ــی ریخ ــک م ــه اش ــالی ک ــه در ح ــتم حنان ــل نشس ــد و روي مب ــت ش ــایم سس پاه
  نشست و دستم را گرفت . بغض خود را فرو نشاندم و گفتم: 

ــب مریضــی داشــت و           - ــالش خــوب نبــودو قل ــه زن دایــی اصــلن ح ــو همــون روزایــی ک ت
ــه.       ــرش رو نبین ــره وپس ــا ب ــت از دنی ــان داش ــه امک ــر لحظ ــه    ه ــو ب ــرفتم اون ــمیم گ ــن تص م

خـــانواده اش برگـــردونم.من از قبـــل شـــماره ي رضـــا رو داشـــتم فقـــط باهـــاش حـــرف مـــی 
زدم از زنــدگیش مــی گفــت کــه خیلــی غــم انگیــز بــود مــن هــم. مــن هــم از زنــدگی             
ــه            ــه دیگ ــتم ک ــرار گذاش ــودم ق ــا خ ــه ب ــادف دیگ ــد از تص ــتم. بع ــی گف ــش م ــره م به روزم

  رد که من از رضا بخوام که برگرده. باهم صحبت نکنیم اما دایی التماس ک
ــود           ــض آل ــد. بغ ــی آم ــت و م ــی رف ــد م ــد تن ــه تن ــنیدم  ک ــی ش ــایش را م ــس ه ــداي نف ص

  گفت: 
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  دروغ می گی. -
  نه دروغ نمی گم. -
  باور کن من ازت خواهش می کنم. همین یه بار. براي آخرین بار.-
ــ     - ــتم. حت ــودم هس ــرف خ ــر ح ــنم و س ــی ک ــاور نم ــن ب ــه. م ــه   ین ــم ب ــه روز ه ــه ی ــرم  اگ عم

بـــاقی مونـــده باشـــه طالقـــت مـــی دم اســـمتو از شناســـنامه م مـــی انـــدازم بیـــرون همـــون 
  طور که از تو قلبم انداختم بیرون

  حس کردم قلبم سوزن سوزن شد. نمی دانم چه طور شد که از دهانم پریید:
  به خاطر بچه مون رحم کن.-

ــن اح     ــتی. مـ ــاهري هسـ ــوي مـ ــو دروغ گـ ــت: تـ ــویلم داد و گفـ ــی تحـ ــده ي تلخـ ــق خنـ مـ
ــه         ــت بچ ــیچ وق ــا ه ــه ام ــوب بش ــاش خ ــه پاه ــت: ممکن ــف گف ــا تاس ــتاد و ب ــر ایس ــی دکت وقت
ــاطر          ــه خ ــه دارم ب ــم اگ ــاال ه ــه. ح ــدا بزرگ ــداره خ ــی ن ــتم: عیب ــودم گف ــا خ ــه ب ــی ش دار نم
ــی          ــن ب ــر ای ــرش زی ــاره کم ــه بیچ ــه ک ــاطر پدرت ــه خ ــط ب ــی دم فق ــت م ــه طالق ــوع بچ موض

  آبروي خرد می شه. 
ــورت     ــوي ص ــد ت ــوش ریختن ــی ج ــار آب ــال     انگ ــتم از ح ــاد و داش ــتم افت ــوي دس ــی از ت م. گوش

  می رفتم که حنانه به طرفم دوید. 
  چی شد افسانه.-

ــوردم           ــه خ ــه زور ب ــد را ب ــدآب قن ــد آم ــا آب قن ــت و ب ــدارم رف ــتی ن ــال درس ــد ح ــی دی وقت
  داد و بعد زمزمه وار گفت: 

 ســـیاوشتـــو رو خـــدا حـــرف بـــزن. اون حـــرف هـــایی کـــه در مـــورد پســـردایی ت بـــه    -
  ؟گفتی حقیقت داره

ناراحــت حنانــه را کنــار زدم و بــا پاهــایی ســـنگین از جــا بلنــد شــدم و بــه اتــاقم پنـــاه           
ــداختم.         ــت ان ــودم را روي تخ ــد. خ ــی ش ــه م ــه تک ــت تک ــبم داش ــد، قل ــی ش ــاورم نم ــردم. ب ب

  این یکی را دیگر تحمل نداشتم.
  حنانه آمد توي اتاق و با ناراحتی گفت: افسانه یه چیزي بگو.

  که انگار از توي چاه می آمد گفتم: چرا به من نگفتی.  با صدایی
ــا      ــه تـ ــرفتم حنانـ ــوش گـ ــه در آغـ ــا گریـ ــتم و بـ ــز برداشـ ــه  را از روي میـ ــک ریحانـ عروسـ

   .عروسک را دید رنگ صورتش عوض شد
  افسانه متاسفم. -
  همه تون می دونستید به جز من. -
  می دونیم. دیگه کسی نمی دونه! سیاوشفقط من و مادرم و-



 

 

ــده         در  ــه ش ــردم خان ــحبت نک ــم ص ــه ه ــک کلم ــر ی ــد از آن دیگ ــتم وبع ــک ریخ ــکوت اش س
ــم        ــه ه ــت بچ ــودم از نعم ــده ب ــه فهمی ــم ک ــاال ه ــودم و ح ــه ب ــدگیم را باخت ــده. زن ــزا ک ــود ع ب

  محروم هستم. خدایا این همه داغ را کجاي دلم بگذارم. 
ــاه    ــی گنـ ــود و بـ ــه بـ ــوال رفتـ ــر سـ ــارم زیـ ــه ي ارزش و اعتبـ ــودم همـ ــه بـ ــرویم را باختـ  آبـ
ــادم            ــدم و افت ــریض ش ــدم م ــی ش ــه دار نم ــم بچ ــاال ه ــودم و ح ــده ب ــناخته ش ــار ش گناهک
ــه           ــود و پاب ــارم ب ــدت کن ــام م ــد در تم ــان آم ــه م ــه خان ــتاري ب ــراي پرس ــادرم ب ــا. م روي ج
پـــاي مـــن اشـــک مـــی ریخـــت. دلـــم بـــرایش مـــی ســـوخت شـــده بـــود مثـــل پوســـت و  

شـــد. از خـــودم اســـتخوان! مجبـــور بـــود بـــه پـــدرم دروغ بگویـــد کـــه بتوانـــد کنـــار مـــن با
ــه ي        ــودم مای ــده ب ــود ش ــر ب ــان بهت ــتند برایش ــرا نداش ــر م ــدرومادرم اگ ــاید پ ــودم ش ــر ب متنف
درد و غــذاب آن هــا. نمــی دانســتم موضــوع بچــه را بــه مــادر بگــویم یانــه. هرچــه قــدر           
مــی خواســت دهــانم بچرخــد و بگــویم نمــی توانســتم. مــادر جــون حــدیث  اصــلن بــه            

ــا او    ــتم آی ــی دانس ــد نم ــی آم ــه ام نم ــا     خان ــه ی ــد یان ــی دان ــاجرا را م ــه ي م ــیاوشهم ــه  س ب
ــه ي           ــه او هم ــن ک ــود. از ای ــدا ش ــن ج ــد از م ــی خواه ــه م ــاطر بچ ــه خ ــه ب ــه ک ــم گفت او ه
ــم و         ــا باش ــت تنه ــی گذاش ــدم.حنانه نم ــی ش ــرم زده م ــد و ش ــی لرزی ــنم م ــد ت ــاجرا را بدان م
غصــه بخــورم او هــم مــی آمـــد و غــذا مــی خریــد و مـــی گفــت بایــد بخــورم. دوســـت           

  اي مرا تنها بگذارد. نداشت لحظه
یـــک روز بعـــد از تعطیـــل شـــدن از دانشـــگاه آمـــد خانـــه  و مـــرا مجبـــور کـــرد از           

ــین           ــپزخانه و ح ــوي آش ــت ت ــد و رف ــد ش ــا بلن ــد  از ج ــورم. بع ــده بخ ــه خری ــاندویچی ک س
  دم  کردن چاي گفت: 

  افسانه  مگه قرار نبود برام بگی؟-
  چی بگم.-
  اگه دوست نداري نگو. اما خب باالخره ...-
مــن و پســردایی م مــی خواســتیم تــا قبــل از اون روز مهمــانی عیــد بــاهم ازواج کنــیم.          -

ــت      ــیچ وقـ ــا هـ ــه. امـ ــامن ازواج کنـ ــه بـ ــا بتونـ ــه تـ ــی کنـ ــادرش رو راضـ ــود اون مـ ــرار بـ قـ
  نتونست.

حنانـــه از گفتـــه هـــاي مـــن کمـــی بهـــت زده بـــه مـــن نگریســـت بعـــد آمـــد و دســـتم را   
  صمیمانه فشرد و گفت: 

ــن خــو  - ــم چــی بگــم م ــا همــه ي وجــود بگــم    ســیاوشاهر نمــی دون ــونم ب ــی ت ــا م هســتم ام
  متاسفم.
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ــدي زد           - ــاي تن ــرف ه ــن ح ــه م ــرد و ب ــه ک ــاه رو بهون ــام کوت ــه پی ــادرش ی ــونی م ــو مهم ت
  ازدواج کردم.  سیاوشبعد از اون روز،  من هم با 

  اشک از چشمان حنانه پایین افتاد و گفت:  پیام کوتاه!
  و ...  همون که تو فرستادي. اون به من تهمت زد-

ــرم         ــن بمی ــت: م ــید و گف ــوش کش ــرا در آغ ــار م ــه شرمس ــردم حنان ــه ک ــد و گری ــم ترکی بغض
  واسه ت.من شرمنده م. 

  اشک هایم را پاك کرد و گفت: قربونت برم. منو ببخش. 
  تو که تقصیري نداشتی. شاید بعدها یه بهونه ي دیگه می کرد.-
  به هر حال من به خاطر همه چی از تو معذرت می خوام. -

  سکوت میانمان طنین افکند و وقتی اندکی آرام شدم حنانه گفت: 
  اگه یه سوالی ازت بپرسم راستشو می گی؟-
  بپرس-
ــا           -   ــاال  ب ــد و ح ــی ش ــوري نم ــن ط ــتی ای ــت داش ــو دوس ــنم بگ ــی ک ــواهش م ــانه خ افس

  پسردا...
  نگذاشتم صحبتش تمام شود و با لحنی که با سرزنش همراه بود گفتم:  

ــت دارم.         - ــه دوس ــی کلم ــاي واقع ــه معن ــوهرم رو ب ــن ش ــی. م ــی زن ــه م ــه ک ــه حرفی ــن چ ای
  در واقع عشق واقعی رو از اون یا د گرفتم. 

  من  باز هم می گم متاسفم  واین که  توکل کن به خدا.-
  سپس مرا در آغوش کشید و گریست. 

روزهــاي بــدي را پشــت ســر مــی گذاشــتم. مــی رفــتم تــوي آینــه و بــه صــورتم مــی              
ــا         نگ ــتم ب ــی توانس ــاید م ــرد ش ــی فش ــویم را م ــض گل ــرد و بغ ــی ک ــوز درد م ــه هن ــتم ک ریس

  اندکی آرایش کبودیش را بپوشانم اما قلب تکه تکه شده ام هیچ مرهمی نداشت.
  یک روز مادرم حین آشپزي گفت: 

ــو         - ــه ت ــدیم ک ــیح ب ــوهرت توض ــراي ش ــونیم ب ــی ت ــه م ــن و بقیی ــوایی م ــی خ ــه م ــانه اگ افس
  ردونی.می خواستی رضا رو برگ

ــزي از       - ــی چی ــدارم کس ــت ن ــن دوس ــنم م ــی ک ــواهش م ــی. خ ــم گفت ــار ه ــان  اون ب ــه  مام ن
  زندگی من بدونه.

  خب حداقل بیا خونه ي ما. نمی ذاریم بابا بفهمه -
ــقم            - ــن و عش ــه ي م ــه. خون ــه ي من ــا خون ــن ج ــام. ای ــی ی ــا نم ــیچ ج ــن ه ــان م ــه مام ن

  مگه این که بمیرم که دیگه این جا نباشم.  سیاوش



 

 

  مادر با ناراحتی سر تکان داد و دیگر سکوت کرد. 
ــه        ــی تون ــی م ــی ک ــتم: یعن ــادر نگریس ــه م ــت و ب ــري ریخ ــبم ه ــد قل ــدا در آم ــه ص ــگ در ب زن

  باشه. 
ــه  - ــدا کن ــان خ ــیاوشمام ــزي        س ــد چی ــود نبای ــه اي ب ــس دیگ ــه ک ــا اگ ــه. ام ــه باش ــا حنان ی

  بفهمه. 
  باشه.-

  گفت:  مادر از جا بلند شد و به تصویر آیفن نگریست و بعد
  دایی و زن دایی هستن. -

ــن            ــا م ــن ت ــاز ک ــان در رو ب ــتم: مام ــدم و گف ــد ش ــا بلن ــد از ج ــد و بع ــراغم آم ــطراب س اض
  بیام. 

ــانه زدم            ــایم را ش ــردم و موه ــش ک ــه  آرای ــوي آین ــنم. ت ــب ک ــم را مرت ــرو روی ــا س ــتم ت رف
  که مادر گفت: 

  افسانه جان بیا. -
ــت      ــل را دس ــته گ ــی دس ــتم دای ــرون رف ــاق بی ــی از ات ــی   وقت ــن روبوس ــا م ــی ب م داد و زن دای

  کرد:
  افسانه جان این گل تقدیم به تو که بهترین کار رو درحق ما کردي. -
  خواهش می کنم چرا زحمت کشیدید. -

  با تعارف مادر روي مبل نشستند. رفتم توي آشپزخانه تا برایشان میوه بیاورم. 
روحیـــه اش شـــاد و زن دایـــی انگـــار صـــد برابـــر بـــا آن زن دایـــی قبلـــی تفـــاوت داشـــت.  

بشــاش شــده بــود مـــانتو و روســري نــو پوشـــیده بــود و مــی خندیـــد. بــا ظــرف میـــوه          
  کنارشان نشستم.

ــته اي           ــد بس ــی گنجی ــود نم ــت خ ــالی در پوس ــوش ح ــی از خ ــل زن دای ــه مث ــم ک ــی ه دای
  کادو پیچ شده را به من داد و گفت: 

  این به خاطر زحمتیه که براي ما کشیدي.-
  گفتم: چه نیازي به این کارا بود دایی جان. کادو را از دایی گرفتم و 

  زیر چشمی به مادر نگریستم که بغض کرده بود. 
  زن دایی پرسید: آقاي علی پور کجا هستند؟

  دستپاچه شدم اما مادر جواب داد: درگیر اردوي مسابقات هستن. 
  من هم در تکمیل حرف هاي مادر گفتم: بله. راستی میوه بخورید.
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ــم اف - ــی گ ــم م ــاز ه ــدا     ب ــردي ایشــاال هرچــی از خ ــا ک ــی در حــق م ــار بزرگ ــو ک ســانه جــان ت
  می خوایی بهت بده. 

ــه را          ــتم بچ ــی دانس ــویم. نم ــایم را بگ ــتم آرزوه ــع خواس ــان موق ــرد هم ــویم را فش ــض گل بغ
  زودتر بگویم یا مشکل جدیدم را. 

  اما هردو هم زمان از ذهنم گذشت. 
ــ      ــا ت ــا رض ــدار ب ــه ي دی ــد از لحظ ــز گفتن ــه چی ــا از هم ــدن    آن ه ــه دی ــه ب ــروز ک ــین ام ا هم

  من آمده اند.
  زن دایی گفت: 

ــدا      - ــه ص ــگ در ب ــرد زن ــی ک ــو نم ــرد فکرش ــاه ک ــم نگ ــت زده به ــد اول به ــو دی ــا من ــی رض وقت
ــره.       ــی خواســت ب ــه م ــد ک ــه خــودش اوم ــم ب ــی ه ــریم داخــل. وقت ــدرش ب ــن و پ ــاد و م در بی
ــار      ــره. انگـ ــتم نـ ــداش زدم و ازش خواسـ ــه صـ ــا گریـ ــع بـ ــون موقـ ــه همـ ــد درا قفلـ ــا دیـ امـ

ــرد از اون ر       ــه ک ــتاد و گری ــا ایس ــون ج ــده هم ــت ش ــاش سس ــه ش    پاه ــال هم ــه ح ــا ب وز ت
  مهمون داریم همه می خوان بیان و رضا رو ببینن. 

ــه          ــرد و ب ــی فش ــویم را م ــض گل ــنیدم بغ ــی ش ــزي نم ــن چی ــا م ــد ام ــی زدن ــرف م ــا ح آن ه
ایــن فکــر مــی کــردم کــه زنــدگیم را باختــه ام.  بعــد از رفــتن آن دو مــن و مــادر بــی            

ــار       ــه روزگ ــردیم ک ــی ک ــر م ــن فک ــه ای ــر دو ب ــیم ه ــی ریخت ــم  صــدا اشــک م ــان رق ــه برایم چ
  زده است. 

ــی           - ــتم  ب ــن داش ــد م ــحال بودن ــو ش ــا خ ــه اون ــه ک ــون لحظ ــت هم ــادر درس ــی م ــی دون م
  گناه محکوم می شدم. 

ــاه         ــی گن ــرم ب ــی دخت ــی دون ــودت م ــدایا خ ــت: خ ــرد و گف ــد ک ــمان بلن ــه آس ــت ب ــادر دس م
  بود پس خودت کمکش کن. 

  آهی کشیدم و به نقطه اي نامعلوم خیره شدم.
  شب با گریه سر بر بالش گذاشتم. مادر آمد توي اتاق و کنارم خوابید: 

  مامان چرا نرفتی؟-
  رفته مسافرت و تو تنهایی.  سیاوشزنگ زدم به بابات و گفتم -
  چرا دروغ گفتی؟-
  به نظرت دروغ گفتم! تو واقعن تنهایی.-
  همه ي آرزوهام بر باد رفت. -

هـــانی در آغـــوش کشـــیدم آرزوي داشـــتن بچـــه     از او روي برگردانـــدم  و عروســـکم را پن 
  که هیچ کس از آن خبر نداشت. قلبم را می سوزاند. 



 

 

  فصل چهاردهم
ــدا          ــه ص ــگ در ب ــه زن ــودیم ک ــبحانه ب ــوردن ص ــغول  خ ــاري مش ــرگ ب ــکوت م ــبح  در س ص
ــل         ــد داخ ــرعت آم ــا س ــه ب ــودم. حنان ــه گش ــه روي حنان ــدم و در را ب ــد ش ــا بلن ــد. از ج در آم

  خانه و گفت: افسانه.
  دیدن مادرم سر به زیر انداخت و زمزمه وار گفت: سالم.شرمنده م. با 

مــادر آهســته ســالمی گفــت و رفــت تــوي آشــپزخانه. مــن حنانــه را بــه داخــل دعــوت            
  کردم و گفتم: چی شده؟

  من یه فکري کردم افسانه-
  چه فکري؟-
  بهتره بریم سراغ مربیش آقاي مهدیان. آره امشب می ریم خونه ش.-

ــ   ــنم فش ــه ذه ــی ب ــه     کم ــت ک ــی نیس ــون کس ــدیان هم ــاي مه ــن آق ــتم: ای ــد گف ار آوردم و بع
  خیلی دوستش داره.  سیاوش

  حنانه لبخندي بر لب نشاند وگفت: آره خودشه. 
ــن تعجــب            ــت م ــن حرک ــه از ای ــه ک ــاق. حنان ــوي ات ــتم ت ــدم ورف ــاراحتی روي برگردان ــا ن ب

ــودم        ــته ب ــه اي نشس ــن گوش ــاق م ــوي ات ــد ت ــاد و آم ــالم راه افت ــه دنب ــود ب ــرده ب ــوي  ک و زان
  غم بغل گرفته بودم حنانه با تعجب  گفت:

  افسانه، نمی خوایی بریم سراغ آقاي مهدیان.  -
  عروسکم را بغل گرفتم  وسکوت کردم. آمد کنارم نشست و گفت:

ــم       - ــی زن ــو م ــن حرف ــه ای ــبخش ک ــه.منو ب ــی کن ــی م ــه فرق ــه چ ــی دیگ ــوایی بگ ــی خ ــد م الب
ــی      ــا قلب ــت ب ــی خواس ــت م ــه ي نواقص ــا هم ــو رو ب ــالی از    اون ت ــه  خ ــک ک ــرد و خش ــه س ک

ــو        ــا ت ــه. ام ــه دار نش ــز بچ ــه هرگ ــه ممکن ــی ک ــود زن ــه روي ویلچرب ــایی ک ــا پاه ــود ب ــت ب محب
  چی هیچ وقت دوستش نداشتی. 

  با تمام وجود فریاد زدم: دوستش دارم و حاضرم براش بمیرم. 
ــد          ــدایی بلن ــا ص ــم و ب ــد محک ــاند و بع ــب نش ــر ل ــدي ب ــرعکس لبخن ــید و ب ــن نترس از داد م

  گفت: 
  پس ثابت کن.  هر طور که شده تالش کن و به دستش بیار. -

ــه        ــدم ک ــت نفهمی ــیچ وق ــتم: ه ــه گف ــان گری ــت و می ــم گریس ــتم. او ه ــد گریس ــداي بلن ــا ص ب
  چه روح بزرگی داره.

ــون        - ــه آرزوش ــیده ب ــر کش ــدر زج ــادر و پ ــه م ــدي ی ــث ش ــو باع ــی داري ت ــم روح بزرگ ــو ه ت
  برسن.
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  چه فایده اي داره! زندگی خودم از هم پاشید. -
  اجر خودتو این طوري از بین نبر افسانه جان. -
ــه            - ــادم وگرن ــر افت ــن دردس ــو ای ــوع ت ــن موض ــاطر ای ــه خ ــن ب ــب م ــه خ ــر از این ــه غی مگ

ــاطر       ســیاوش ــه خ ــه و ب ــتفاده کن ــن اس ــص م ــواد از نق ــه بخ ــود ک ــا ب ــن حــرف ه ــر از ای بزرگت
  بچه منو طالق بده.

درتمـــام مـــدت خـــدا هروقـــت خواســـتی بیراهـــه بـــري یـــا ایـــن کـــه مشـــکلی داشـــتی   -
ــرف            ــه ح ــنم ب ــی ک ــواهش م ــانه، خ ــی کنه.افس ــت م ــم کمک ــه ه ــن دفع ــرده ای ــت ک کمک

  هاي من گوش کن.  
ــوبی          ــت خ ــاید فرص ــه ش ــی گ ــت م ــه راس ــت: حنان ــه وار گف ــاق و زمزم ــوي ات ــد ت ــادرم آم م

  باشه. 
  سر وسرکه می جوشید.  وقتی  به خانه ي آقاي مهدیان رفتیم دلم مثل

  من اضطراب دارم حنانه. -
  نگران نباش عزیزم من اطمینان دارم که موفق می شیم. -

  در باز شد و همسر آقاي مهدیان با احوالپرسی ما را دعوت کرد. 
  بفرمایید. -

  حنانه پرسید: آقاي مهدیان کجاست؟
  براي کاري رفتن .دیگه باید پیداش بشه. -
  کنید. ازخودتون پذیرایی -
ــون رو         - ــاق ایش ــن ات ــان م ــی ی ــدیان م ــاي مه ــا آق ــت ت ــازه هس ــدیان اج ــانم مه ــون. خ ممن

  به افسانه نشون بدم. 
  .بله. بفرمایید-

ــرد           ــب ک ــن را جل ــر م ــه نظ ــزي ک ــین چی ــدیم. اول ــدیان ش ــاق مه ــه وارد  ات ــا حنان ــی ب وقت
ــس          ــود. عک ــم در آن ب ــده ه ــاب ش ــاي ق ــس ه ــارات عک ــر افتخ ــه ب ــه عالون ــیون بود.ک کلکس

دلــم گرفــت و    ســیاوشجبهــه و بعــد عکــس هــاي شــاگردانش بــا دیــدن عکــس         دوران
بغــض گلـــویم را فشـــرد. حنانــه عکـــس پـــدرش را بــه مـــن نشـــان داد و لبخنــد بـــر لـــب     

  نشاند. 
  رو خیلی دوست داره آخه می گه بوي پدرمو می ده.  سیاوشآقاي مهدیان، -

ــر        ــه و ه ــنم همیش ــی ک ــاس م ــا احس ــدم ام ــا دی ــس ه ــوي عک ــدرم رو ت ــط پ ــن فق ــا در  م ج
  کنار منه و تنهام نمی ذاره. 

  به عکس پدر حنانه خیره شدم که خانم مهدیان با ظرف میوه آ مد و گفت:



 

 

  شما که میوه هاتون  رو نخوردید. -
  کمی مشغول صحبت شدیم که حنانه آهسته گفت: 

  افسانه کاش می رفتیم دیگه داره دیر وقت می شه.-
  ندیمراست می گی اما کاش یه کم دیگه می مو-
  آخه دیگه دیر شده -
  باشه.-

  همین که خواستم بگویم دیگه رفع زحمت می کنیم صداي زنگ در آمد. 
  مثل این که اومدن-

  از جا بلند شد و رفت در را باز کند. نگاهی به حنانه انداختم و گفتم:
  چه خوب شد می خواستیم دیگه بریم. خدا کنه که کمک کنه.  -
  خدا کنه. -
ــم داشــت        ــایی از مشــکی ه ــه ه ــه رگ ــفید ک ــایی س ــا موه ــود ب ــاملی ب ــرد ک ــدیان م ــاي مه آق

ــه          ــد از آن حنان ــرد بع ــی ک ــوال پرس ــه اح ــروع ب ــه ش ــدن حنان ــا دی ــود. ب ــد ب ــد بلن ــر و ق الغ
  مرا معرفی کرد: 

  هستند.  سیاوشایشون هم خانم -
  حالتون چه طوره خانم. -
  ممنونم خوبم. -
ــد        - ــا بودی ــوي کم ــما ت ــه ش ــانی ک ــاد زم ــی ی ــادم م ــده ی ــالت ش ــع کس ــه رف ــکر ک ــدا را ش خ

  خیلی اذیت  می شد. سیاوش
  باز بغض گلویم را فشرد. آقاي مهدیان با خوش رویی نشست و گفت: 

  خوش اومدین. حتمن خیلی منتظر موندید عذر می خوام. -
  . آقاي مهدیان راستش ما براي یه موضوع مهم مزاحم شما شدیم-
  بله من در خدمت هستم. بفرمایید-
  می خوام بدونم داداشم کجاست؟-

  آقاي مهدیان مستاصل دستی به سرو صورتش کشید و گفت: 
   .خواهش می کنم نپرسید-
  چرا؟ -
  نمی دونم خودش خواسته. -
  دلیلشو نگفته. -
  نه. -
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ــدیان          ــاي مه ــنم آق ــی ک ــواهش م ــردگفتم: خ ــویم را فش ــض گل ــاد و بغ ــپش افت ــه ت ــبم ب  قل
  بگید...

  با بچه ها براي تمرین رفتن یه جایی که... سیاوشفقط می تونم بگم که -
  کجا آقاي مهدیان؟-

  حنانه دستم را گرفت و ازم خواست آرام باشم. بعد رو به آقاي مهدیان گفت: 
  چیزي نگفته ؟حرفی نزده؟ سیاوشآقاي مهدیان -
  عادت نداره که زندگیشو بگه یا این که بخواد حرفی بزنه.  سیاوشنه دخترم. -

  حنانه از جا بلند شد و گفت: ببخشید که مزاحم شدیم. دیگه باید بریم. ممنون
  با عصبانیت و اضطراب  به حنانه نگریستم. آقاي مهدیان گفت: 

  هیچی هم که نخوردید. االن خودم براتون میوه پوست می گیرم.-
  ما دیگه باید بریم. حنانه گفت: ممنون

  از جا بلند شد و آقاي مهدیان با ناراحتی گفت: مگه من می ذارم. 
  نه دیگه دیر وقته. باید بریم. همین طوریش هم مزاحم شما شدیم.-
  پس سهم میوه هاتونو بذارید تو کیفتون  برید. -
  ممنون اگه زحمت بکشید و یه تاکسی تلفنی بگیرید ممنون می شیم. -

  که نشستیم روبه حنانه گفتم: توي ماشین
  کجاست.  سیاوشبراي چی نذاشتی تا ازش بخوام -

ــان! اون         ــرا ؟ ه ــی. چ ــی زن ــرف نم ــرا ح ــتم: چ ــبانیت گف ــا عص ــزد. ب ــی ن ــردو حرف ــکوت ک س
  می دونست کجاست؟

  زمزمه وار گفت: 
  یه دقیقه آروم باش. -

  بعد آرام تر گفت: خودم هم می دونستم که می دونه کجاست.
  عصبی گفتم: پس چرا اصرار نکردي. پس چرا نذاشتی من حرف بزنم. 

  دستم را گرفت و به راننده اشاره کرد و آهسته گفت: ساکت باش، یه کمی.
ــه       ــه خانـ ــی بـ ــردم. وقتـ ــکوت کـ ــردم و سـ ــم فشـ ــر هـ ــایم را بـ ــدان هـ ــبانیت دنـ ــا عصـ بـ

  رسیدیدیم. مادر به استقبالمان آمد و گفت: 
  چی شد؟-

  چی! از این خانم بپرس.با عصبانیت گفتم: هی
  افسانه بهت گفتم مطمئن باش. -
  چه طوري؟-



 

 

ازش خواســـته بـــود  ســـیاوشکجاســـت چــون خود  ســـیاوشاون نمــی خواســـت بگـــه کــه   -
  نگه.

  اگه کمی اصرار می کردیم می گفت.-
ــر          - ــوره س ــی خ ــمی م ــا قس ــول ی ــه ق ــدیان اگ ــاي مه ــانم. آق ــانه خ ــی افس ــی کن ــتباه م اش

  حرف خودش می مونه.
  نم پایین چکید و گفتم: یعنی نمی خواست کمک کنه.اشک از چشما

ــی       - ــه ش م ــن جمل ــرین از ای ــراي تم ــه ب ــا رفت ــه ه ــا بچ ــت ب ــت. گف ــی گف ــنیدي چ ــه نش مگ
  شه فهمید که خودش هم می ره کنارشون. 

  سکوت کرد و به فکر فرو رفت. 
  داري به چی فکر می کنی. -
  اون هم می خواست یه چیزي رو به ما بفهمونه و هم این که سر قولش بمونه. -

  سپس لبخندي بر لب نشاند و گفت: فکر می کنم می تونم یه کاري کنم. 
  چه کاري؟-
  تو فقط توکل کن به خدا.-

  دستم را در دست فشرد و گفت: 
  بهتره بري بخوابی. امید وار باش. -

  و گفت:  مادرم دست روي شانه ام گذاشت
  حنانه راست می گه، بهتره بري بخوابی خیلی خسته اي.-

ــر         ــی اگ ــا؟  حت ــواب کج ــا خ ــوابم. ام ــردم بخ ــعی ک ــاق س ــوي ات ــتم ت ــدم و رف ــد ش ــا بلن از ج
  هم به خواب می رفتم. کابوس می دیدم. 

ــت           ــلن دوس ــون اص ــروم. چ ــم ب ــگاه ه ــتم دانش ــه داش ــدي ک ــه ي ب ــا روحی ــودم ب ــور ب مجب
س و درس هــایم عقــب بیفــتم. یــک روز وقتــی از دانشــگاه       نداشــتم بــیش از ایــن از کــال   

ــه        ــا عجل ــریع  و ب ــد. س ــدا در آم ــه ص ــگ در ب ــه زن ــودم ک ــذا ب ــردن غ ــرم ک ــین گ برگشــتم. ح
  رفتم و در را باز کردم. حنانه تند تند وارد خانه شد ونفس نفس می زد. 

  سالم.-
  سالم چته؟  تو که از من بدتري! چرا این قدر عجله داري؟-
   باید بریم-
  منظورت چیه؟-
  سوال نپرس باید بریم. -
  خب کجا؟-
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  که رفته شمال ، کنار دریا از مهدي شنیدم-
  چه طور؟-
  نمی دونم. مهدي گفت که اگه بخواین می تونه ما رو ببره اون جا.-

  با سرزنش و ناراحتی گفتم: چرا به مهدي گفتی؟
  گفتم!!افسانه. یعنی هنوز منو نشناختی. آخه من رفتم چی به مهدي -

  در سکوت به چشمانش نگریستم و او ادامه داد: 
  کجاست بگه. سیاوشفقط ازش خواستم اگه می دونه -
  خب.-
ــی     - ــا م ــرد کــه م ــه . یعنــی اشــاره اي ک ــا رفت ــا بچــه ه ــت، کــه ب ــاي مهــدیان گف اون شــب آق

  تونیم سراغ دوستاش بریم. صمیمی ترین دوستش هم که مهدي هست. 
  ممنونم.صورتش را بوسیدم و گفتم: 

  تازه مهدي هم نمی خواست بگه.-
  خندیدم و با شیطنت  گفتم: حتمن به خاطر تو زیر قولش زده.

  خندید اما سعی کرد خودش را کنترل کند با جدیت گفت: زود باش دیگه.
  چی کار کنم. -
ــی      - ــو م ــزن و بهــش بگ ــگ ب ــادرت زن ــه م ــرو ب ــاري. ب ــی ی ــازي درم ــیج ب ــی افســانه چــرا گ وای

  برم یه چیزي آماده کنم براي خوردن بریم دیگه. خوایم بریم تا من
  تو نمی خوایی به مادرت بگی.-
  بعد بهش می گم. وقتو از دست نده. -

ــوي            ــه ت ــه ک ــار حنان ــد کن ــردم. بع ــحبت ک ــادرم ص ــا م ــن و ب ــراغ  تلف ــتم س ــتپاچه رف دس
  آشپزخانه بود ایستادم و گفتم: 

ــی    - ــردیم م ــا برگ ــه ت ــی مون ــا م ــن ج ــاد ای ــی ی ــت عصــر م ــانم گف ــی   مام ــت نم ــم طاق ــه دل گ
  یاره. یه چیز ساده ببریم. من که اصلن گرسنه م نیست. چیزي نمی خورم

  یعنی چی چیزي نمی خورم. نباید جون داشته باشیم تا ...-
  باشه.-

رفــتم ودر یخچــال را گشـــودم و قــوطی پنیـــرو گوجــه و خیــار را برداشـــتم و گفــتم: اینـــا       
  خوبه. بریم دیگه.

  ت:  خوبه. من می رم به مهدي زنگ بزنم. با لبخند به من نگریست وگف
ــد     ــد. کلیـ ــم کنـ ــتم کمکـ ــدا مـــی خواسـ ــم از خـ ــرد و دایـ ــر کـ ــودم را پـ ــد وجـ حـــس امیـ
ــش      ــه درونــ ــردم و بــ ــاز کــ ــرون آوردم در آن را بــ ــد بیــ ــوي کمــ ــندوقچه ام را از تــ صــ



 

 

نگریســتم پـــر بــود از دفتـــر. ســـالنامه ام را کــه حـــاوي همـــه ي خــاطراتم بـــود را بیـــرون     
ــیدم   ــی کشـ ــالنامه    آوردم آهـ ــتم و سـ ــایش گذاشـ ــر جـ ــندوقچه را سـ ــتم. صـ و درش را بسـ

ــا را          ــرین ه ــتم بهت ــت داش ــودم دوس ــد را گش ــتم در کم ــداختم. رف ــتیم ان ــه پش ــوي کول را ت
ــه      ــدي را  ک ــی  بلن ــانتو آب ــم. م ــیاوشبپوش ــرون آوردم و      س ــود را بی ــده ب ــه خری ــرایم هدی ب

ــ  ــلوار ل ــان ش ــم را  هم ــوش رنگ ــال خ ــا  ی و ش ــتادم و ب ــه ایس ــه روي آین ــتی   روب ــاراحتی دس ن
  به صورتم کشیدم و آرایشی مالیم کردم. حنانه دوید، آمد توي اتاق و گفت: 

  افسانه چی کار می کنی زودباش دیگه.-
  کوله پشتیم را برداشتم. با عجه و قلبی سرشار از امید راهی شدم. 

  مهدي با دیدنم سر به زیر افکند وگفت: 
  سالم -
  گه؟سالم آقاي باقري. حنانه راست می -
  رفته  ویالي پسرعموي من! سیاوشبله. -

  حنانه با اعتراض گفت: شما می دونستی و به من نمی گفتی!
  دوست نداشت کسی بدونه کجاست! سیاوششرمنده م نکنید حنانه خانم. -
  بسه دیگه خواهش می کنم. عجله کنید آقاي باقري. -

  رفتم سوار ماشین شدم و رو به حنانه که هنوز ایستاده بود گفتم: 
  بیا دیگه.-

  حنانه آمد و کنارم نشست و گفت: درها روقفل کردي. 
  آره-

  مهدي آمد و سوار شد سپس با شرم گفت: 
  می بخشید حنانه خانم می شه تشریف بیارید جلو بشینید. -
  چرا؟-
  بریم تو جاده اون وقت نمی گن...آخه. این طوري یه جوریه! می خواییم -

  نگذاشتم صحبتش تمام شود و رو به حنانه گفتم: برو...
ــالی           ــم خ ــه دل ــار ت ــاد انگ ــدي راه افت ــی مه ــرد وقت ــل ک ــن عم ــته ي م ــق خواس ــه طب حنان

  شد پلک هایم را روي هم گذاشتم و شروع کردم به دعا خواندن. 
  چیزي نگفته؟ سیاوشحنانه گفت: 

  مثلن چی-
  خب دارم از شما سوال می پرسم.  من نمی دونم-



 306فرزانه تقدیري / 
 

 

ــن و    - ــت. م ــو نداش ــادگی الزم ــه آم ــود ک ــدت ب ــه م ــیاوشی ــیایی    س ــابقات آس ــن مس ــراي ای ب
ــیدیم و   ــادي کش ــت زی ــیاوشزحم ــه      س ــره. آخ ــی ب ــت م ــی وق ــرم خیل ــاد روي ف ــا بی ــت ت گف

  نمی دونم چرا یه مدت آماده ي آماده است یه مدت هایی هم...
  چی دارین می گین!-
  ...سیاوشخب مگه نگفتید -
  هیچی اصلن ولش کن. حواستون به رانندگی باشه. -

ــدگی         ــر زن ــار دیگ ــا ب ــدهم ام ــزم را ب ــه چی ــودم هم ــر ب ــاد حاض ــایین افت ــمانم پ ــک از چش اش
ــرار         ــه اص ــه حنان ــر چ ــیر ه ــول مس ــودم. در ط ــواپس ب ــرار و دل ــی ق ــد. ب ــد بزن ــم لبخن ــه روی ب

ــت داشــتم زو         ــر بخــورم راضــی نشــدم. دوس ــرد تــا لقمــه اي نــان و پنیی دتــر برســیم و  ک
  را ببینم.  سیاوشمن 

  نمی تونم حنانه میل ندارم-
  آخه این طوري که نمی شه. -
  راست می گه افسانه خانم حداقل یه لقمه بخورید. -
  اگه نخوري آقا مهدي هم اجازه ي رفتن نداره. -

بــه زور وادارم کــرد از نــان و پنییــر بخــورم. دل تــوي دلــم نبــود بــی قــرار بــودم و مــی            
  آخرین فرصت است و دایم از خدا می خواستم آن را از دست ندهم. دانستم 

  ساعتی بعد مهدي، ماشین را روبه روي یک ویال نگه داشت و گفت:
  این جاست.-

  با عجله در ماشین را باز کردم و می خواستم از پیاده شوم که مهدي گفت: 
  افسانه خانم، کجا؟-

  گفت: با نگاهی تند به او نگریستم. او با من و من
  خب حداقل بذارید . اول من برم و یه مقدمه چینی...-

  حنانه گفت: آقا مهدي راست می گه .
  لطفن سوار شید-

بــا اکــراه ســوار ماشــین شــدم. دلــم آشــوب بــود و اضــطراب یــک لحظــه راحــتم نمــی             
ــین را     ــد ماشـ ــود بعـ ــرون آورد و در را گشـ ــبش بیـ ــوي جیـ ــد را از تـ ــدي کلیـ ــت. مهـ گذاشـ

  موقع پیاده شدن گفت:داخل ویال برد و 
  خواهش می کنم همین جا بشینید تا خبرتون کنم. -

  در همین حین حنانه از ماشین پیاده شد و مهدي با دیدنش اعتراض آلود گفت:
  حنانه خانم. مگه نشنیدید من چی گفتم. -



 

 

  می دونم.خب می خوام بشینم پیش افسانه. -
  بله.معذرت می خوام. -

ــرد و       ــت فشـ ــود در دسـ ــخ زده بـ ــطراب یـ ــه از اضـ ــتم را کـ ــت و دسـ ــارم نشسـ ــه کنـ حنانـ
  گفت: 

  نگران نباش افسانه جون. همه چی درست می شه.-
  خدا از دهنت بشنوه-

  دستش را صمیمانه فشردم و گفتم: دعا کن.
ــوییم          ــزي بگ ــا چی ــه م ــل از آن ک ــد و قب ــاده آم ــایی افت ــانه ه ــا ش ــدي ب ــد مه ــه اي بع دقیق

  گفت: 
  م  شرمنده-

  سکوت کرد و حنانه گفت: حرف بزنید آقا مهدي. بودش یا نه؟ چی گفت؟
  معذرت می خوام افسانه خانم اما گفت که نمی خواد شما رو ببینه. -
  یعنی چه؟-
ــارم           - ــراه نث ــدو بی ــن ب ــه م ــم ب ــی ه ــازه کل ــد و  ت ــبانی ش ــنیدید عص ــه ش ــین ک ــی هم یعن

  کرد. 
از آســـمان افتـــاد تـــوي ســـرم. احســـا س کـــردم فشـــارم بـــه یـــک بـــاره زد بـــاال و ســـنگی 

ــی         ــه م ــا نال ــه ب ــالی ک ــدم در ح ــاده ش ــین پی ــبانیت از ماش ــا عص ــتم و ب ــالنامه ام را برداش س
  گفتم: امکان نداره.باید منو ببینه. 

  حنانه آمد، مرا گرفت وگفت: 
  کجا افسانه ممکنه عصبانی بشه!-

  با گریه گفتم: ولم کن. من باید باهاش حرف بزنم. 
  بیا، نرو-

  که می خواستم خودم را ازدستش رها کنم گفتم: درحالی 
  من این قدر راه نیمدم که بگه برو ول کنم و برم.-

  مهدي جلو آمد و رو به حنانه گفت: 
  ولش کن بره حنانه. -
  نبودي. مگه نگفتی عصبانی بود. سیاوشبرا چی مگه خودت االن پیش -
  خب االنم می گم، اما بذار بره -
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ــتند    ــه داش ــور ک ــان ط ــدم.      هم ــاختم ودوی ــا س ــودم را ره ــه خ ــا عجل ــد ب ــی کردن ــحبت م ص
شــنیدم کــه حنانــه هــم مــی خواســت بــا مــن بیایــد کــه مهــدي داد زد: کجــا حنانــه.             

  گفتم بذار بره.
ــا          ــود ب ــبی ب ــوم و عص ــره اش مغم ــود و چه ــته ب ــا نشس ــار دری ــدمش کن ــی دی ــدم و وقت دوی

  صدایی غمگین و لرزان گفتم: 
   سیاوش-

  گفت: برو.نمی خوام ببینمت. بدون آن که روي برگرداند
  من این قدر راه رو نیمدم که این جوابو از تو بشنوم.-
  انتظار داشتی بهت بگم خوش اومدي!-

ــوش        ــرفم گ ــه ح ــار دارم ب ــا انتظ ــه ام ــتم: ن ــاس گف ــا التم ــاد و ب ــایین افت ــمانم پ ــک از چش اش
  بدي. 

و  عصـــبی بلنـــد شـــد و ترســـیدم. بـــا عصـــبانیت گفـــت: بـــا کـــی اومـــدي؟ بـــا اون حنانـــه 
  مهدي. دختره ي بی چشم و رو...

حــس کــردم مـــی خواهــد بــا حنانـــه دعــوا کنــد دویـــدم و بــازویش را گــرفتم و گفـــتم:         
  صبر کن.

ــاش. اون         ــته ب ــه اون نداش ــاري ب ــتم: ک ــه گف ــان گری ــادم و می ــار زد و افت ــرا کن ــتش م ــا دس ب
  به خاطر من این کار رو کرده. 

ــ      ــه چ ــداره ک ــر ن ــتمن خب ــت: ح ــاند وگف ــب نش ــر ل ــدي ب ــوهري  پوزخن ــواهر ش ــت و خ ه دوس
  داره. وگرنه هیچ وقت همچین کاري رو نمی کرد. 

  از جا بلند شدم و اشک هایم را پاك کردم: 
  اون همه چی رو می دونه.-

  به طعنه گفت: 
  مطمئنی همه چی رو بهش گفتی؟-
  بله. بله که همه چی رو می دونه!-
  همکاره.پس بهتره بگم خیلی بی غیرت شده که هنوز با همچین آدمی -
ــن           - ــاي م ــرف ه ــه ي ح ــه هم ــه اون ب ــی چی ــی دون ــت م ــرت نیس ــی غی ــم ب ــیچ ه اون ه

ــو         ــا ت ــاي دنی ــردي. کج ــاوت ک ــدي قض ــت ب ــن فرص ــه م ــه ب ــن ک ــدون ای ــو ب ــا ت ــوش داد ام گ
دادگاهشــون کســی رو مــتهم مــی کــنن و حتــا بهــش فرصــت دفــاع هــم نمــی دن. تــو           

  چه طور می خوایی در مقابل خداي خودت جواب گو باشی. 
  یک مشت دروغ  که گوش دادن نداره. فرصت! -



 

 

  اشتباه می کنی. به خدا اشتباه می کنی!-
ــام         - ــو خ ــات من ــا دروغ ــار اول ب ــه ب ــوده. مگ ــه ي دروغ ب ــر پای ــن ب ــا م ــدگیت ب ــام زن ــو، تم ت

ــث           ــاز بح ــر ب ــی و فک ــن گرای ــراي روش ــن ب ــا م ــم ب ــه دای ــایی ک ــردي! اون روزه ــودت نک خ
ــ     ــایی و آراس ــن زیب ــر م ــه از نظ ــتم ک ــت نگف ــتی. به ــرف   داش ــا و ش ــا حی ــداره ام ــی ن تگی عیب

  و آبرو خیلی مهمه. 
ــن        ــه م ــد ب ــا پوزخن ــد ب ــد و بع ــب ش ــاهرم جل ــه ظ ــوجهش ب ــه ت ــک لحظ ــردم ی ــس ک ــد ح بع

  نگریست.
  با هق هق گریه گفتم: تو چه طور می تونی این حرف ها رو بگی.

ــاطر         - ــه خ ــو رو  ب ــتم ت ــم گف ــادرم ه ــه م ــا ب ــن حت ــی.نترس م ــی ترس ــی م ــم از چ ــی دون م
  . بچه نمی خوام

ــدیث          ــادرجون ح ــه م ــود ک ــم ب ــی مه ــرایم خیل ــدم ب ــدکی آرام ش ــه ان ــن جمل ــنیدن ای ــا ش ب
  چیزي از این ماجرا نفهمیده باشد بعد با التماس گفتم:

ــیاوش - ــه         س ــاد دارم ک ــکایت زی ــه و ش ــن  ازت گل ــردي م ــه ک ــه تک ــو تک ــات من ــا حرف ــو ب ت
  همه رو می برم پیش پدرت و خدایی که باالي سرته. 

  چی می خوایی بگی!خب  باشه، بگو، -
ــدگی         ــن زن ــو ای ــه ت ــم ک ــوام بگ ــی خ ــن نم ــتم: م ــض گف ــا بغ ــتم و ب ــا دوخ ــه دری ــاهم را ب نگ
بــی تقصــیرم. امــا بعــد از تصــادف آدم دیگــه اي  شــدم و دیگــه اشــتباهات گذشــته م رو          
ــود        ــادر ب ــه م ــردم ی ــی ک ــدگی م ــی زن ــا خوش ــتم ب ــه داش ــایی ک ــام روزه ــا  تم ــرار نکردم.ام تک

ــل   ــدگیش  مث ــه ي زن ــر لحظ ــه ه ــره ي      ک ــه چه ــود ک ــه اي نب ــی لحظ ــود. حت ــابوس ب ــه ک ی
ــب           ــداي قل ــه ن ــود و ب ــان ب ــه انس ــی ش ــه م ــه.آخه مگ ــمام نباش ــادرجلوي چش ــور اون م رنج

  و وجدان گوش نداد. 
  سالنامه ام را نشانش دادم و گفتم: همه چی تو این نوشته شده.

ــد و       ــا شـ ــتم رهـ ــالنامه از دسـ ــادم روي  و سـ ــیلی اش افتـ ــدت سـ ــورتم از شـ ــوي صـ زد تـ
  فتاد عصبی گفت: ا
ــا      - ــو ب ــاد من ــو جــواب اعتم ــنم. ت ــات گــوش ک ــه دروغ ــه ادام ــه نمــی خــوام ب ــه. دیگ بســه دیگ

  خیانت دادي. من دیگه به تو اعتماد ندارم. 
  بعد بازویم را گرفت و بلندم کردو گفت: بلند شو برو گم شو.

ــه ســالنامه ام             ــک ب ــرده ي اش ــت پ ــرد از پش ــان مــی ب ــان کش ــرا کش ــه م ــور ک ــین ط هم
ــوج     نگریســت ــان داشــت م ــر آن امک ــود و ه ــاده ب ــا افت ــل ه ــوي گ ــاره ت ــایی پ ــرگ ه ــا ب ــه ب م ک

هـــاي دریـــا آن را بـــا خـــود ببـــرد. جلـــوي چشـــمان نابـــاور مهـــدي و حنانـــه مـــرا کنـــار   
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ــن           ــا ای ــادي ب ــی راه افت ــه چ ــو واس ــت: ت ــه گف ــه حنان ــبانیت رو ب ــا عص ــداخت و ب ــین ان ماش
  .مهدي  اومدي این جا

  خب من.-
ــه   ــرس ب ــا ت ــیاوشب ــت س ــاال      نگریس ــیغش ب ــورد و ج ــی خ ــیلی محکم ــه س ــد ک ــی بزن و حرف

  رفت. 
  تو غلط کردي. بشین تو ماشین زود باش. -

  .سیاوشرا گرفت و گفت: ولشون کن  سیاوشمهدي دوید و بازوي 
  براي چی اینا رو اوردي این جا!-

ــیاوش ــی داد او        س ــازه م ــورد و اج ــی خ ــان نم ــدي تک ــا مه ــد  ام ــر ش ــی درگی ــدي کم ــا مه ب
  الی کند. عصبانیتش را خ

  در ماشین را گشود و گفت: برید. سیاوش
  هرسه بهت زده فقط او را می نگریستیم. 

آمــد ســـمت مـــن و بــازویم را گرفـــت و بـــرد طـــرف در ماشــین و محکـــم بـــه در برخـــورد    
  کردم: 

  بیا برو.-
  با ناله فریاد زدم:

  من هیچ جا نمی رم. -
ــواد          ــی خ ــت م ــی دل ــتم: هرچ ــرفتم و گف ــورتم گ ــتم را روي ص ــرد و دس ــد ک ــتش را بلن دس

  بزن نمی رم. 
  می خواست بزند که مهدي به دادم رسید آمد و آمد گرفتنش و گفت: 

  آروم باش. باشه. باشه می ریم. -
  او را برد کناري و بعد رو به من گفت: سوارشید .خواهش می کنم. 

  در آغوش کشید و گفت: بیا. حنانه آمد و مرا با گریه 
ــیاوش ــین بــرد وفریــاد           س ــه ســمت در ماش ــی خــورد مهــدي را ب ــون خــونش را م کــه خ

  زد: 
  برو وگرنه مجبورم بزنمت و مجبوري بزنی. -

  با یک حرکت خشن دست مهدي راگرفت و کوباند به ماشین و گفت: 
ــدي     - ــه اوم ــن حنان ــا ای ــردي ب ــا.غلط ک ــن ج ــا رو اوردي ای ــردي این ــود ک ــی خ ــو ب ــا.  ت ــن ج ای

  زودباش ببر اینا رو.



 

 

ــا           ــد ب ــی ش ــارج م ــال خ ــت از وی ــی داش ــرد و وقت ــت ک ــین حرک ــد و ماش ــانم را بری ــه ام گری
ــه        ــین بـ ــب ماشـ ــه ي عقـ ــت شیشـ ــدم و از پشـ ــان روي برگردانـ ــمان گریـ ــیاوشچشـ  سـ

ــار          ــدي کن ــیر مه ــی از مس ــی کم ــد از ط ــت. بع ــت رف ــم از دس ــدم ه ــرین امی ــتم. آخ نگریس
ــار   ــا نـ ــت و بـ ــه داشـ ــگاه نگـ ــک فروشـ ــه ي   یـ ــت. از جعبـ ــه نگریسـ ــن و حنانـ ــه مـ احتی بـ

  دستمال کاغذي را به سمت حنانه گرفت و گفت: بفرمایید. 
حنانـــه جعبـــه را گرفـــت و بعـــد از آن کـــه خـــون بینـــی اش را تمییـــز کـــرد جعبـــه را بـــه  
ــز           ــرا تمیی ــاي م ــک ه ــی و اش ــتمال بین ــا دس ــودش ب ــردم. خ ــوجهی نک ــن ت ــا م ــن داد ام م

  :کرد. درحالی که اشک می ریخت گفت
  متاسفم. احتمال می دادم این طوري بشه. -

  فقط در سکوت اشک می ریختم و سینه ام ازغم می سوخت. مهدي گفت: 
  می خوایین یه آبی به دست و صورتتون بزنید. -

ــه          ــت. حنان ــد و رف ــاده ش ــین پی ــان داد و از ماش ــف تک ــا تاس ــري ب ــت س ــزي نگف ــی چی کس
  با صدایی لرزان گفت: 

  .بمیرم براي قلب شکسته ت-
  مهدي با آب میوه  پاکتی رسیدو آن ها را به حنانه داد و گفت: بهتره بخورید. 

ســوار شــد و حرکــت کــرد. مــن بهــت زده بــه نقطــه اي خیــره شــده بــودم و  در طــول            
ــیچ          ــتادم. ه ــی فرس ــت م ــرین و لعن ــودم نف ــت خ ــه بخ ــتم و ب ــی ریخ ــک م ــم اش ــیر دای مس

  کس سخن نمی گفت و من بودم  واشک و آه.
  ن رسیدیم مهدي گفت: کجا بریم؟وقتی به تهرا

حنانـــه بـــه مـــن نگریســـت. همچنـــان بهـــت زده ســـرم را بـــه پنجـــره ماشـــین تکیـــه داده  
  بودم. گفت:

  سیاوشبریم خونه ي - 
  باشه. -
  ممنونم خیلی زحمت کشیدید.-
  متاسفم. دوست نداشتم این طوري بشه.-
ــتتون در  - د دیدیـــد کـــه شـــمر هـــم جلـــودارش نبـــود. شـــما خیلـــی کمـــک کردیـــد. دسـ

ــه       ــونید خون ــم برس ــن رو ه ــی نیســت م ــه زحمت ــه اگ ــو خون ــرم ت ــی ب ــانه رو م ــن افس ــه. م نکن
  ي خودمون.

  بله چشم.-
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ــادرم در           ــی م ــرد و وقت ــگ در را فش ــد زن ــوم بع ــاده ش ــین پی ــا از ماش ــرد ت ــک ک ــه کم حنان
  را گشود با دیدنم گفت: 

  افسانه چی شده؟-
  اصلن حالش خوب نیست.به نتیجه نرسیدیم! -

  فت: بمیرم.مادرم ناراحت گ
کمـــک کردنـــد تـــا روي تخـــت بخـــوابم و آن قـــدر غصـــه داشـــتم و بـــی جـــان بـــودم کـــه  

  نفهمیدم دیگر چه شد. 
  فصل پانزدهم

ــدون     ــه ام بـ ــر خانـ ــتم. دگـ ــدري برگشـ ــه ي پـ ــه خانـ ــد از آن روز بـ ــیاوشبعـ ــرد و   سـ سـ
ــه ي          ــه خان ــی ب ــت. وقت ــه ارواح اس ــق ب ــه متعل ــردم خان ــی ک ــاس م ــود احس ــور ب ــوت و ک س
ــه آن          ــم ب ــه ه ــه ي بچ ــاالدیگر غص ــردم ح ــی ک ــل م ــاعفی را تحم ــم مض ــتم غ ــدري برگش پ

گفتــه بــود کــه مــی خواهــد بــه خــاطر بچــه مــرا طــالق            ســیاوش اضــافه شــده بــود.    
ــد    ــی فهمی ــد.هرکس م ــیاوشده ــت:      س ــی گف ــرد و م ــی ک ــب م ــیاز تعج ــین   اوشس همچ

ــا         ــوم ام ــی ش ــه دار نم ــه بچ ــن ک ــاطر ای ــه خ ــد ب ــی خوردن ــه م ــان غص ــداره. اطرافی ــی ن مرام
ــه ي          ــم جمل ــذرد. دای ــی گ ــن م ــه در دل و روح م ــت چ ــر نداش ــس خب ــیچ ک ــیاوشه را  س

  که گفته بود:
  اگه بچه دار نشدنت رو بهونه کردم به خاطر اینه که بابات زیر بار این .... -

ــردم و     ــی ک ــرار م ــود تک ــا خ ــالنامه ام      ب ــادن س ــحنه ي افت ــاد ص ــه ی ــه. ب ــر گری ــی زدم زی م
ــاجرا را شــنید            ــی م ــدرم وقت ــی گرفــت. پ ــم درد م ــدت غ ــتم وقلــبم از ش ــی ریخ ــک م اش

  مدتی طوالنی سکوت کرد و بعد با عصبانیت گفت: به جهنم!
  فقط همین کلمه را گفت. اما درونش غوغا بود و غصه می خورد.

رفـــتم تـــوي انبارعروســـک  هـــاي دروان بچگـــی ام را کـــه تـــوي یـــک جعبـــه بـــود بیـــرون  
  آوردم و در حالی که به آن ها می نگریستم اشک می ریختم و با خود می گفتم: 

  بر نخواهدگشت. سیاوشدگر -
همــه را آوردم و تـــوي اتــاق چیـــدم هـــر روز بــه آن هـــا مـــی نگریســتم و بـــاخودم حـــرف     

ــا   ــت روي ش ــادرم دس ــی زدم. م ــی      م ــم چ ــی دون ــانه نم ــت: افس ــی گف ــت وم ــی گذاش نه ام م
ــا،          ــنم. ام ــه ک ــکلت گری ــدوم مش ــراي ک ــم ب ــی دون ــورم. نم ــی خ ــه م ــرات غص ــی ب ــم. خیل بگ
ــن         ــه ای ــنه ک ــم روش ــتی. دل ــوري نداش ــو منظ ــه ت ــه ک ــی فهم ــاالخره م ــاش ب ــت نب ــا  ناراح ام
ــکلی          ــرده. هرمش ــرفت ک ــم پیش ــکر عل ــدا را ش ــان خ ــانه ج ــه.تازه  افس ــی ش ــل م ــوع ح موض

  حل خوشو داره.  هم راه



 

 

ــالی        ــودم و خی ــدم.من ب ــی ش ــره م ــه اي خی ــه نقط ــاندم و ب ــی نش ــب م ــر ل ــگ ب ــدي گن لبخن
ــم         ــا اس ــودم ام ــده ب ــه ش ــاید دیوان ــردم ش ــی ک ــاس م ــود احس ــه اي را در خ ــود بچ ــی وج واه

  هم برایش انتخاب کرده بودم.
  ریحانه.-

 بـــا خـــداي خـــود صـــحبت مـــی کـــردم و مـــی گفـــتم : امیـــدم را کامـــل از دســـت داده ام. 
ــه را         ــه ي ائم ــام هم ــد ن ــم کن ــتم کمک ــدامی خواس ــتم. از خ ــش داش ــدا آرام ــاد خ ــا ی ــا ب تنه
صــدا مــی زدم و طلــب کمـــک مــی کــردم. سرســجاده ام ســـاعت هــا مــی گریســـتم و از         

ــاي        ــرف ه ــاد ح ــا ی ــان روزه ــتم. در هم ــه داش ــودم گل ــداي خ ــیاوشخ ــه    س ــادم ک ــی افت م
ــر      ــواهم ب ــی خ ــنم و ازش م ــی ک ــحبت م ــدرم ص ــا پ ــه ب ــن همیش ــت م ــی گف ــد. م ــا کن ایم دع

  چون امثال پدر من هیچ وقت مرده نیستند آن ها درواقع زنده اند.
ــدر         ــد پ ــردن بن ــد گ ــوي کم ــتم از ت ــدم و رف ــد ش ــا بلن ــیاوشاز ج ــادرجون روز   س ــه م را ک

تولــدم بهــم هدیــه داده بــود را نگریســتم بغــض راه گلــویم را بســت و رفــتم تــوي آینــه           
ــودم نگریســتم     ــده ب ــر ش ــور و الغ ــه رنج ــودم ک ــه خ ــفیدي   ب ــالي س ــد ط ــردن بن ــدن گ ــا دی ب

ــیاوشکـــه  ــه اش    سـ ــاد جملـ ــه یـ ــدم و بـ ــود ناراحـــت شـ ــم داده بـ ــتوران بهـ آن روز در رسـ
  افتادم: 

  دوست دارم همیشه گردنت باشه.-
ــاري         ــمانم ج ــک از چش ــوم. اش ــام وج ــا تم ــتم ب ــتش داش ــود دوس ــده ب ــگ ش ــرایش تن ــم ب دل

تصـــمیم گـــرفتم   شــد و بـــه گــردن بنـــد پـــدرش نگریســتم و  بعـــد آن را نیـــز  پوشــیدم.    
ــد        ــم بای ــد و او ه ــرم برس ــه دخت ــم ب ــرگم ه ــد از م ــنم و بع ــدایش نک ــودم ج ــت از خ ــیچ وق ه

  به دخترش و دخترش هم...
ــانتو و            ــیدن م ــا پوش ــپس ب ــاندم و س ــب نش ــر ل ــش ب ــش بخ ــدي آرام ــاه لبخن ــود آگ ــا خ ن

  مقنعه از اتاق تنهاییم بیرون آمدم. 
  مادر با تعجب پرسید: کجا؟

  می خوام برم یه جایی. -
  کجا می خوایی بري افسانه؟-
  خواهش می کنم مامان چیزي نپرسید. -
  بذار بیام باهات.-

ــرا    ــادر از خانـــه بیـــرون زدم و  راهـــی بهشـــت زهـ بـــدون توجـــه بـــه نگاهـــاي متعجـــب مـ
  شدم. 
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ــهداي            ــزار ش ــار م ــودم را کن ــد. خ ــی تپی ــد م ــد تن ــبم تن ــرد و قل ــی فش ــویم را م ــض گل بغ
کدامشــان بگــذارم و بگــریم. چنــد قــدمی     گمنــام رســاندم نمــی دانســتم ســر بــر مــزار       

ــاري         ــمانم ج ــان از چش ــی ام ــک ب ــتم و اش ــه نشس ــا گری ــد و ب ــت ش ــایم سس ــتم و پاه برداش
  شد حس غریبی داشتم. 

ــدبخت          - ــده و ب ــدارم.تنهام درمان ــو ن ــیچ کس ــب ه ــاي غری ــن دنی ــو ای ــدم ت ــته ش ــه خس دیگ
ــن         ــکایت ک ــو ش ــه ت ــرت ب ــت پس ــنم از دس ــکایت ک ــه و ش ــدم گل ــدارم اوم ــل ن ــه تحم م. دیگ

ــی          ــو مـ ــن آبرومـ ــه. مـ ــته و رفتـ ــه طورگذاشـ ــرا و چـ ــه چـ ــه بفهمـ ــن کـ ــدون ایـ اون بـ
  خوام.آرامش می خوام. زندگیمو می خام. همین طور هم  بچه.
  گریستم و آن قدر گریستم که  بعد حس کردم آرام شده ام. 

ــادر       ــردم م ــی ک ــه حــس م ــن ک ــافی و ای ــال ب ــه و خی ــود گری ــارم شــده ب ــه برگشــتم ک ــه خان ب
ــادرم از ــتم. م ــا       هس ــده ام ی ــه ش ــا دیوان ــد ی ــی کردن ــر م ــه فک ــید و هم ــی کش ــر م ــدنم زج دی

کــارم بـــه جنـــون مـــی کشـــد. خـــودم را تـــوي اتـــاقم مبحـــوس کـــرده بـــودم و بـــا تلفـــن  
ــتم و         ــی گذاش ــگ را م ــن آهن ــتر ای ــردم. بیش ــی ک ــه م ــتم و گری ــی گذاش ــگ م ــراهم آهن هم

  فکر می کردم به روحیه ي ضعیفم نزدیک تر است:
  تا این جا کشوندیمونتقاص چی رو می گیري که 

  کجاي راهو کج رفتی که تا این جا رسوندیمون
  اگه من ، جاي تو بودم، میون این همه دردم 

  یه روز از چشم این مردم تو رو پنهون نمی کردم
  تو رفتی بعد تو حالم یه حالی مثل مردن بود 
  تو هم تنها شدي، اما کجا، حالت مثل من بود 

  اگه دلگیري از دنیا منم مثل تو آشفته م 
  ولی من جاي تو بودم به مردم راست می گفتم

  یه دردي سوخت تو سینه م که تو ازخاطرم بردي
  من اون زخمی رو خوردم که تو از حس کردنش مردي

  تقاص دل کشی هاي یه آدم تو همین دنیاست. 
  بذار ما رو بسوزونن جهنم تو همین دنیاست.

  عد تو، حالم یه حالی مثل مردن بود تو رفتی ، ب
  تو هم تنها شدي اما کجا حالت مثل من بود

  بهزاد بمانی
  گریه ،گریه و گریه. 



 

 

ــتم .تلفـــن     ــودم و اشـــک مـــی ریخـ ــته بـ ــاقم  نشسـ ــوي اتـ ــه تـ ــا کـ ــان روزهـ یکـــی از همـ
  باشد آن را سریع پاسخ دادم.  سیاوشهمراهم به صدا در آمد از شوق این که 

  الو سالم افسانه. -
  با شنیدن صداي رضا دلم هري ریخت سرد و بی روح پاسخ دادم: 

  سالم، حالت چه طوره؟-
  حس کردم از لحن سردو بی روحم معذب است. 

افســـانه چـــرا هرچـــی بـــا تلفـــن همراهـــت تمـــاس مـــی گیـــرم گوشـــی رو برنمـــی داري.   -
ــی هــیچ             ــدرومادر بگ ــه پ ــوایی ب ــی خ ــه م ــتم ک ــی دونس ــه م ــدي. اگ ــو برگردون ــوب من خ

ومــدم  امــا وقتــی دیدمشــون فهمیــدم کــه چــه قــدر دلــم براشــون تنــگ           وقــت نمــی ا 
  شده. 

ــلوغه.           ــی ش ــرمون خیل ــه. س ــوش حال ــی خ ــه خیل ــه گرفت ــه ي دیگ ــه روحی ــلن ی ــادرم اص م
  بابام می خواد یه مغازه برام رهن کنه می خوام همین جا برم سرکار!

  خدا را شکر -
ــدگیتو شنیدم.  ــه ي زنــ ــانه قصــ ــه داد: افســ ــردم و او ادامــ ــی ســــکوت کــ راســــتش خیلــ

ــه ایــن طــوري بــذاره              ــر مــی یــاد ک ــامردي مثــل علــی پــور ب ــت شــدم. البتــه از ن ناراح
ــه           ــی چی ــتی.می دون ــی خواس ــو نم ــو همین ــه ت ــزم مگ ــن. عزی ــت نک ــو ناراح ــلن خودت بره.اص
ــم          ــی ه ــتش خیل ــه راس ــکل نباش ــراش مش ــه ب ــود بچ ــه نب ــی تون ــی م ــق واقع ــه عاش ــط ی فق

  خوب شد این طوري می تونیم براي همیشه.
ــر  ــر گ ــوي     گ ــار م ــو.یه ت ــه ش ــبانیت داد زدم: خف ــا عص ــیاوشفتم و ب ــال    س ــه امث ــی ارزه ب م

ــه          ــودي ک ــه اي ب ــه دون ــی ی ــوس و یک ــر ل ــک پس ــو ی ــودي. ت ــق نب ــت عاش ــیچ وق ــو ه ــو. ت ت
هـــیچ وقـــت نـــه نشـــنیده بـــود و هرچـــی خواســـته بهـــش رســـیده و تحمـــل کـــوچکترین   

بـــودي  مخـــالفتی رو نداشـــت. بـــراي همـــین گذاشـــتی و رفتـــی چـــون خودخـــواه و مغـــرور
  چون فکر کردي که تو این دنیا باید همه چی رو داشته باشی. 

ــم و            ــی. از غ ــی چ ــق یعن ــی عش ــی فهم ــی م ــو چ ــتم: ت ــه گف ــا گری ــردم و ب ــازه ک ــی ت نفس
ــط         ــی فق ــردي و مرادنگ ــلن از م ــی. اص ــی فهم ــی م ــا چ ــه اون ــرام ب ــادر و احت ــد ر و م ــدوه پ ان

  اسمشو یدك می کشی.
  چیه که به زبون می یاري. عصبی گفت: ساکت شو افسانه این حرف ها 

  باصدایی لرزان و گرفته اما محکم گفتم: 
ــرو اون       - ــا. ب ــرو اون ور دنی ــه ب ــن دفع ــرو ای ــب ب ــري. خ ــذاري و ب ــاره ب ــوایی دوب ــی خ ــه م چی

  جایی که عرب نی انداخت!
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ــد.         ــی تپی ــد م ــد تن ــبم تن ــه قل ــودم ک ــده ب ــبی ش ــدر عص ــتم. آن ق ــتم گف ــه در دل داش هرچ
  کردم و دستم را روي قلب شکسته ام گذاشتم. تلفن همراه را گوشه اي پرت 

ــود از       ــته ب ــم برداش ــم زخ ــود دل ــم نب ــرایم مه ــز ب ــیچ چی ــر ه ــودم دگ ــه ب ضــعف اعصــاب گرفت
  از پیشنهاد رضا  از خودم از نداشتن نعمت بچه! سیاوشقضاوت هاي 

ــودم         ــزان ب ــع گری ــود. از جم ــده ب ــم مان ــه دل ــه ب ــم و دغدغ ــدون غ ــاد و ب ــدگی ش ــرت زن حس
ــا    ــادرم ب ــدر وم ــد.         پ ــی بردن ــج م ــود رن ــده ب ــدبخت ش ــال ب ــه ح ــان ک ــا دخترش ــدن تنه دی

ــد           ــذاب باش ــم و ع ــه غ ــدایا هرچ ــتم: خ ــی گف ــودم م ــا خ ــه ي دق آن دو. ب ــودم آین ــده ب ش
ــدارد را          ــدا ن ــه ص ــدا ک ــوب خ ــه چ ــده هرچ ــراب ش ــه آرزوي س ــر چ ــرد ه ــواهم ک ــل خ تحم

  تحمل خواهم کرد اما آبرویم را حفظ کن. 
هربــار بــاران مــی باریــد بــه یــاد خــاطره ي آن روز بــارانی مــی افتــادم و مقنعــه ام کــه            

  را گرفته بود! سیاوشبوي عطر 
ــه          ــم روحی ــکان ه ــی نشاندم.اش ــب م ــخ برل ــدي تل ــد لبخن ــرد و بع ــی فش ــویم را م ــض گل بغ

  ي ضعیفی پیدا کرده بود.
ــی        ــاهم دردو دل م ــت و ب ــی گرف ــاس م ــراهم تم ــن هم ــا تلف ــه ب ــع حنان ــتر مواق ــردیم  بیش ک

  و به یاد آن در ویال ي شمال اشک می ریختیم. 
  سالم حنانه. -
  سالم عزیزم. -
  خبري نشد.  سیاوشاز -
  نمی دونم. -
  من پدرشو قسم دادم از اون کمک خواستم. از خدا و اماماش.-
  چی! تو به بابا چی گفتی. -
  باهاش دردو دل کردم. -
  خوش به حالت. چه ارتباط صمیمانه اي با شهدا برقرار کردي. -
  نمی دونم من خودم بی اختیار به سمت این مسیر کشیده می شم.-
ــتت         - ــی دوس ــم خیل ــاید ه ــه. ش ــی کن ــت م ــدا داره امتحان ــنم خ ــی ک ــس م ــن ح ــانه م افس

  داره.
  من که کاري نکردم که مورد رضاي خدا باشه. -
ــ    - ــه خ ــو ب ــی! ت ــی زن ــه م ــه حرفی ــن چ ــدا    ای ــیش خ ــی پ ــادر خیل ــه م ــردن دل ی ــاد ک اطر ش

  عزیز هستی.



 

 

ــم         ــی ترس ــدارم م ــو ن ــا آزمایش ــان ی ــه امتح ــر گون ــت ه ــه طاق ــه دیگ ــتم: حنان ــتم و گف گریس
  مردود که نه کامل حذف بشم. 

  توکلت به خدا باشه. -
  هرشب سربه بالش می گذاشتم و با خداي خود راز و نیاز می کردم. 

***  
ام ازش متنفـــر بودنـــد حتـــی نمـــی گذاشـــتند تلویزیـــون   زمـــان  مســـابقات بـــود خـــانواده

ــه          ــدون آن ک ــردو ب ــت و ه ــون داش ــه تلویزی ــکان ک ــاق اش ــوي ات ــتم ت ــی رف ــود. م ــن ش روش
ــدر          ــه ق ــن چ ــت م ــی دانس ــکان م ــم اش ــی دادی ــوش م ــی گ ــار ورزش ــد اخب ــدرومادر بفهمن پ

  را دوست دارم.   سیاوش
  ه. باهات آشتی کن سیاوشافسانه برات دعا می کنم مامان بشی و -

ــه          ــا ي بچ ــن دع ــا ک ــزم. دع ــونم عزی ــتم: ممن ــیدم و گف ــرفتم و بوس ــوش گ ــکان را در آغ اش
  ها زودتر می ره اون باال.

ــابقات         ــتم مس ــا دل نداش ــردیم ام ــی ک ــال م ــابقات را دنب ــکان مس ــا اش ــیاوشب ــال  س را دنب
  کنم. 

ــه           ــال س ــوش ح ــرد خ ــر ب ــد از ه ــنیدم. بع ــی ش ــایج را م ــات و نت ــه جریان ــکان و حنان از اش
ــري مــ  ــادرم         نف ــدر و م ــردیم. پ ــی ک ــا م ــت دع ــت ناراح ــر باخ ــد از ه ــارك و بع ــیم پ ی رفت

ــه        ــت ک ــک روز وق ــد. ی ــی آوردن ــود نم ــه روي خ ــا ب ــد ام ــده بودن ــکان ش ــن و اش ــه ي م متوج
  به مناسبت پیروزیش با اشکان و حنانه به پارك رفته بودیم حنانه گفت:

  هم باشیم.هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز برسه که مجبور باشیم پنهانی با-
  باناراحتی سرتکان دادم و گفتم: من هم همین طور.

ــاپ         ــپ ت ــرام ل ــد ب ــرده بای ــره و برگ ــه بب ــرم اگ ــش گ ــت:  دم ــز گف ــه چی ــل از هم ــکان غاف ااش
  بخره. 

ــزي         ــه چی ــم ی ــن ه ــراي م ــد ب ــوب بای ــه خ ــت: چ ــد وگف ــه خندی ــکان حنان ــرف اش ــن ح از ای
  بخره. توچی می خوایی افسانه. 

ــا     ــما دع ــتم: ش ــیدم و گف ــی کش ــون      آه ــی دلت ــر چ ــیم ه ــتی کن ــرده و آش ــروز برگ ــد پی کنی
  خواست بگین می خریم.

ــته         ــل گذش ــدگی، مث ــاره زن ــط دوب ــوام. فق ــی خ ــزي نم ــن چی ــه م ــت: ن ــد و گف ــه خندی حنان
  رنگ خوبی داشته باشه. 

  به امید آن روز چشمانم را روي هم گذاشتم و وقتی گشودم سیاهی رفت. 
  چی شد افسانه حالت خوب نیست. -
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  ن نمی دونم چرا یه دفعه سرم گیج رفت. نگران نشی-
  حتمن به خاطر اعصابته. می خوایی بریم خونه. -
  نه حالم خوبه. -

ــا         ــادر ب ــتم. م ــعف داش ــت و ض ــی رف ــیج م ــرم گ ــتم خوابیدم.س ــتیم رف ــه برگش ــه خان ــی ب وقت
  نگرانی گفت:

  افسانه حالت خوبه؟-
  خوبم مامان. -
ــی رم   - ــن م ــی. م ــی کن ــه م ــه همــه ش گری ــه ک ــه خــاطر این ــو بخــوابی   ب ــا ت ــرون ت ــاق بی از ات

  و استراحت کنی.
بعـــد از رفـــتن مـــادر چشـــمانم را روي هـــم گذاشـــتم و شـــعر فـــروغ فـــرخ زاد را بـــا خـــود  

  زمزمه کردم:
  از من رمیده اي و من ساده دل هنوز 

  بی مهري و جفاي تو باور نمی کنم
  دل را چنان به مهر تو بستم که بعد از این

  کنمدیگر هواي دلبر دیگر نمی 
  رفتی و با تو رفت مرا شادي و امید

  دیگر چگونه عشق ترا آرزو کنم
  خسته و بی رمق خواب بودم که  حنانه با تلفن همراهم تماس گرفت:*
  سالم افسانه. -
  سالم عزیزم متاسفانه من حالم زیاد خوب نبود چیزي ندیدم چی شد.-
  نقره. -

  گفتم: نقره! قلبم هري ریخت و بغض گلویم را فشرد و با ناراحتی
  آره راستش با وضع روحی که داشت.-
  همین طوره! خدارا شکر.-
  به هر صورت اشکان یه  لپ تاپ گیرش می یاد. -

  خندیدم و گفتم: بله. حاال که یادم می یاد از بس به طالي سفید عالقه داشت. 
  حنانه خندید و گفت: آره واقعن. وقتی برمی گرده می یاي فرودگاه استقبال. 

  نه.-
  چرا؟ -

  سکوت کردم و بعد حنانه گفت: ببخشید.اما اي کاش می اومدي. 



 

 

  من نمی دونم ممکنه چه برخوردي داشته باشه. -
  افسانه بیا.-
  چرا بیام. -
  یه بار دیگه شانستو امتحان کن.-
  حرفی می زنی ها.اگه قرار بود بشه همون روز می شد. -
ــده زدي   - ــد کنن ــاي ناامی ــرف ه ــن ح ــو از ای ــاز ت ــدا    ب ــاه خ ــه درگ ــدي ب ــا امی ــانم ن ــانه خ ! افس

  از بزرگترین گناه هاست.
ــم و         - ــق چش ــی عاش ــه خیل ــرا؟ ن ــتقبال چ ــام اس ــن بی ــی! م ــی زن ــی م ــی معن ــرف ب ــه ح آخ

  ابروي منه!
ــتی      - ــرام گذاش ــدر بهــش احت ــن ق ــد. ای ــه فرجــی ش ــا شــاید ی ــم بی ــی گ ــردي.من م ــج ک ــاز ل ب

  و اومدي استقبال.آخه چه رفتاري کنه جلوي اون همه آدم.
  ولم کن حنانه. -
  باشه.چه قدر بد خلقی می کنی.-
  کاري نداري.-
  نه. خداحافظ-
  خداحافظ-

ــودي          ــواب ب ــت: خ ــود و گف ــال ب ــوش ح ــکان. خ ــاق اش ــوي ات ــتم ت ــاس رف ــان تم ــد از پای بع
نتونســتی ببینــی امــا بــرات ضــبطش کــردم هــر دو بــا خوشــحالی محکــم بــاهم دســت            

  دادیم و گفتم:
  همه حال با من هستی.  ازت ممنونم اشکان. تو همیشه در-
ــدر      - ــن ق ــتم ای ــی ذاش ــودم نم ــر ب ــه بزرگت ــاش اگ ــئن ب ــواهر دارم. مطم ــا خ ــد ت ــن چن ــه م مگ

  زجر بکشی. 
*روزي کـــه برگشـــت. محلـــه شـــان شـــلوغ بـــود همســـایه هـــا دوســـتانش و خیلـــی هـــاي  

  دیگر آمده بودند.عکس پدرش هم در دست ها بود. 
  وقتی شنیدم که می گفتند، دل همه رو شاد کرده. 

مــی خواســتم بــروم جلــو و بگــویم تــو بــه مــن بــدهکاري. تــو بــه دل و احســاس مــن             
  بدهکاري. قلب منو شکستی تکه تکه کردي و دل منو شکستی. 

ــوي        ــزنم ت ــد ب ــی کردن ــار م ــش افتخ ــه به ــایی ک ــه ي آن ه ــوي هم ــروم و جل ــتم ب ــی خواس م
صــورتش ومحکــومش کــنم کــه قلــب  مــرا شکســته و  بــه حــال خــود رهــا کــرده. بــا             
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اشــک بــار شــاهد صــحنه هــا بــودم کــه زانوهــایم سســت شــد  و ســرگیجه و           چشــمانی 
  تاري دید اذیتم می کرد دیگر نتوانستم تحمل کنم به خانه برگشتم.

ــل          ــودم. مث ــته ب ــاب و سرگش ــی ت ــا ب ــم ام ــتم آرام باش ــی خواس ــود م ــوب نب ــلن خ ــالم اص ح
ــل      ــرده مثـ ــم کـ ــت گـ ــوتري جفـ ــل کبـ ــه اي در آب افتاده،مثـ ــل گربـ ــرکنده، مثـ ــرغ سـ مـ

  ی اسیر...گنجشک
  و با خود زمزمه وار می خواندم شعر فروغ را: 

  با آن که رفته اي و مرا برده اي ز یاد
  می خواهمت هنوز و به جان دوست می دارمت.

  فصل شانزدهم
  دو روز بعد 

  صبح در حالی که برف می بارید مادر گفت: 
ــکان         - ــن اش ــا. ای ــی ه ــد نش ــواب بلن ــت خ ــردم. از رخ ــت ک ــوپ درس ــرات س ــان ب ــانه ج افس

  هم که باز تو مدرسه دردسر درست کرده باید برم. 
ــت          ــادر رف ــی م ــرود. وقت ــت ب ــال راح ــا خی ــد و ب ــران نباش ــتم نگ ــر ازش خواس ــت س ــا عالم ب
تـــازه توانســـتم کمـــی در تنهـــایی خـــود اشـــک بریـــزم. زنـــدگی از مـــن مغـــرور و ســـرکش 

ــان  ــتم.        انس ــت داش ــایم را غیب ــالس ه ــتر ک ــودم و بیش ــده ب ــرده ش ــود. افس ــاخته ب ــر س دیگ
  پلک هایم را روي هم گذاشتم تا شاید براي مراحل زندگیم اسم بگذارم. 

  نگاه خیس، رویاي خیس...
ــله           ــال و حوص ــلن ح ــد . اص ــدا در آم ــه ص ــگ در ب ــه زن ــودم ک ــه ور ب ــار غوط ــین افک در هم

ــ  یدم و محـــل نگذاشـــتم. امـــا ول کـــن نبـــود  نداشـــتم. بـــی توجـــه پتـــو را روي ســـرم کشـ
پشــت ســرهم زنــگ مــی زد و دســت بــردار نبــود. عصــبی پتــو را کنــار زدم و در حــالی           
ــق          ــودم. عش ــه گش ــتم. در را ک ــمت در رف ــه س ــد، ب ــی ش ــیده م ــین کش ــایم روي زم ــه پاه ک
گمشــده و عزیــز خــودم بــود. چنــد بــاري پلــک زدم تــا مطمــئن شــوم خــودش بــود در           

ــایش    ــه روي شــانه ه ــالی ک ــته    ح ــرف نشس ــه هــاي ب ــم برداشــته     دان ــمش زخ و زیــر چش
  بود دسته گل و لبخندش را که دیدم خون به تن یخ زده ام جریان پیدا کرد.

  سربه زیر افکند و زیر لب گفت: سالم.
ــرم.    ــرما احســـاس کـــردم دارم آتـــش مـــی گیـ دســـتم را روي قلـــبم گذاشـــتم تـــوي آن سـ

ــت:       ــتم و گف ــل را داد دس ــاط گ ــوي حی ــد ت ــار آم ــتم کن ــزم.    رف ــتی عزی ــا هس ــن ج ــرا ای چ
  االن باید خونه باشی.

  صورتم از شدت عشق گر گرفت. اشک گوشه ي چشمم را پاك کردم و گفتم: 



 

 

  اون خونه بدون شما لطفی نداره. -
ــیس.     - ــلی و خـ ــود و شـ ــده بـ ــاره شـ ــاش پـ ــه هـ ــدم. برگـ ــر رو خونـ ــن اون دفتـ ــانه مـ افسـ

  خشکش کردم و چسب زدم و همه اشو خوندم.
فـــرو ریخـــت و لبخنـــدي بـــر لـــب نشـــاندم و نگـــاه اشـــک بـــارم را بـــه قلـــبم بـــه یکبـــاره 

  چشمانش دوختم و گفت: 
  سرما می خوري عزیزم. -

  را ازتن بیرون آورد و روي شانه ام  انداخت و گفت: کتش بعد
  ره اي سختی بکشی.ذاینو تنت کن. دیگه نمی خوام  -

ــ      ــانش ک ــمان مهرب ــه چش ــقانه ب ــد عاش ــی تپی ــد م ــد تن ــبم تن ــه قل ــالی ک ــود و درح ــق ب ه عاش
  اشک بار نگریستم. 

  براي مسابقات خیلی برات دعا کردم.مبارك باشه.-
ــت:          ــرد و گف ــاك ک ــود پ ــده ب ــع ش ــمش جم ــه ي چش ــه گوش ــکش را ک ــره اش ــد و قط خندی

  ممنونم. عزیزم تقدیم به تو.
  گفت:  سیاوشسکوت چند لحظه اي میانمان طنین افکند 

  به خوابم ... افسانه  منو ببخش. بابام هم  چند باري اومد-
ــی         ــردم حس ــی ک ــاور نم ــت. ب ــرو ریخ ــبم ف ــنیدم قل ــانش ش ــه را از ده ــن جمل ــه ای ــین ک هم

  غریب اما خوشایندي سراغم آمد.  دلم پر کشید به سویش.
  

  پایان...
  از این که با خواندن این قصه ي زندگی  با من همسفر شدید ممنونم.

Farzane.taghdirii@gmail.com  


